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Šio straipsnio darbo tikslas yra įvertinti GIS ir erdvinio modeliavimo galimybes vertinant miškų medienos, rekreacines ir aplinkosaugines vertes. 

Tyrimai atlikti Telšių rajono savivaldybės Varnių ir Ţarėnų seniūnijose. Sudaryta GIS duomenų bazė, apskaičiuota šiuo metu esamos medienos vertė, 

taip pat naudojant erdvinio modeliavimo sprendimus, apskaičiuota miškų rekreacinė vertė ir aplinkosauginė vertė. Vertės nustatytos pagal tris skirtingas 

metodikas, tačiau jų bendras bruoţas buvo skaitmeninių geografinių duomenų apie medynus bei kitų GIS duomenų (reljefas, hidrografinis ir kelių tinklas, 
pramonės objektų padėtis, miškų išsidėstymas ir kt.) naudojimas. Nustatyta, kad rekreacijai labiausiai tinkami medynai koncentruojasi tarp Varnių ir 

Ţarėnų miestelių. Aplinkosauginiams tikslams tinkami medynai yra išsidėstę visoje tyrimo teritorijoje, tačiau koncentruojasi netoli pagrindinių kelių. 

Didţiausia medienos vertė nustatyta ekosistemų apsaugos miškuose ir draustiniuose. Tyrimas vaizdţiai pademonstravo GIS bei erdvinės analizės reikšmę 

kompleksiškai vertinti bei vizualizuoti miškų medienos tiekimo, rekreacinę bei aplinkosaugines funkcijas.  

Modeliavimas, miškas, rekreacija, aplinkosauga, GIS 

 
Įvadas 

 

Pagrindinė miško funkcija yra medienos tiekimas. Ne 

maţiau svarbi miško funkcija – aprūpinimas miško 

nemedienos gėrybėmis bei viešoji nauda. Didelė dalis 

Europos gyventojų gyvena miesto ar priemiesčio rajonuose 

ir tikėtina, kad ateityje gyventojų skaičius mieste padidės 

po 20–30 metų daugiausiai dėl ekonominių prieţasčių 

(EEA, 2006). Dėl šios ir kitų prieţasčių prognozuojama, 

kad vis didesnę reikšmę įgaus trečioji miško funkcija – 

viešoji nauda. Lietuvoje, kaip ir kituose uţsienio šalyse, 

mokslininkų dėmesys krypsta į miško netiesiogines 

funkcijas. Miškai vis labiau naudojami aplinkosaugos ir 

rekreacijos tikslais (Niemelä, et al., 2005). Medienos 

gamyba daţnai sukelia nemaţai diskusijų ir konfliktų tarp 

rekreacijos ir aplinkosaugos funkcijų. Šie konfliktai yra 

gana aktualiai nagrinėjami (Mozgeris, 1996; Niemelä, et 

al., 2005; Zandersen et al., 2007). Problemos galimas 

sprendimas – integruota įvairių miško funkcijų studija. 

Aplinkosauginei ir rekreacinei vertei nustatyti yra 

naudojamos skirtingos metodikos, kuriomis, pasitelkiant 

erdvinį modeliavimą ar jo nenaudojant, galima įvertinti 

miškų funkcijas. Tam reikia atlikti tokius ţingsnius: 

problemos įvardijimas, jos skaidymas, analizė, 

modeliavimo rūšys, gautų rezultatų patikrinimas bei 

galutinis rezultatas (Juodkienė, 2007; Viana et al., 2010; 

Kochler et al., 1998). 

Erdvinis modeliavimas paprastai susijęs su GIS 

programinės įrangos naudojimu. Lietuvoje tradiciškai 

populiariausia ArcGIS programinė įranga, joje įdiegta yra 

keletas metodų, kurie tinkami duomenims apdoroti 

sprendţiant miškų daugiafunkcinio vertinimo uţdavinius. 

Metodo parinkimas paprastai priklauso nuo uţduoties. 

Norint automatizuoti duomenų apdorojimo procesą, 

kuriame yra įrankių seka, naudojami modeliai. Modeliai 

yra tarpusavyje susiję, kuriais galima manipuliuoti 

pasikeitus bet kokioms sąlygoms (Rusonytė, 2008).  

Miškų funkcijų vertėms nustatyti reikalingi duomenys 

apie pačius miškus bei papildoma informacija apie erdvinį 

miškų išsidėstymą ir santykį su gretimais esančiais 

objektais: vandeniu, keliais, reljefu, miestais ir kiti 

(Zandersen et al., 2007; Termansen, 2008; Kienast et al., 

2012).  

Miškų rekreacijos, ekonomines ir aplinkosaugines 

vertes galima nustatyti pagal taksacinius miško rodiklius, o 

tai leidţia įvertinti, ar medynas pajėgus atlikti savo 

funkcijas, todėl būtina išanalizuoti miško augimo sąlygas ir 

medynų būklės rodiklius (Pauliukevičius, 1995). 

Vertinant minėtas miško funkcijas, beveik visais 

atvejais kreipiamas dėmesys į išreikštus miško rodiklius: 

medyno tūris hektare, aukštis, skersmuo, vyraujančias 

medţių rūšys ir pan. Iš nominalių reikšmių naudojami 

tokie rodikliai: augavietė, vyraujanti medţių rūšis, miško 

kategorija, brandumo grupė ir pan., kurie bandomi apdoroti 

geografinėje informacinėje sistemos aplinkoje (Mozgeris, 

2009). Papildomai naudojami ir kiti erdviniai rodikliai: 

atstumas iki kelio, atstumas iki vandens telkinio, reljefo 

pobūdis ir pan. (Hörnsten, 2000; Riepšas, 2007). 

Erdvinio modeliavimo uţdaviniai nagrinėjami 

Lietuvos ir uţsienio mokslininkų darbuose. Daugelis jų 

linkę aklai tikėti modeliavimu, kadangi modeliavimą 

pripaţįsta neginčijamu autoritetu. Atliekant miškų 

rekreacinio potencialo, medienos tiekimo ir aplinkos 

apsaugos funkcijų gilesnius tyrimus susiduriama ir su 

kitomis problemomis, susijusiomis su miškų funkcijų 

prognozavimu ateityje.  

Šiame straipsnyje pristatomo darbo tikslas yra 

pademonstruoti GIS ir erdvinio modeliavimo galimybes 

susiejant Lietuvos mokslininkų (E. Riepšo (2007), G. 

Čingos (2003), G. Pauliukevičiaus ir J. Kenstavičiaus 

(1995)) pasiūlytas miškų rekreacinės, ekonominės ir 

aplinkosauginės vertės nustatymo metodikas, 

skaitmeninius duomenis apie mišką ir jo aplinką bei 

pateikiant kompleksišką informaciją apie rekreacijos, 

miško medienos tiekimo ir aplinkosauginę funkcijas.  

 

Tyrimo metodika 

 

Tyrimai vykdyti Telšių rajono savivaldybės Varnių ir 

Ţarėnų seniūnijose (1 pav.), kurios yra šiaurės vakarų 

Lietuvos dalyje. 

Šios seniūnijos pasirinktos dėl rekreacinės, 

aplinkosauginės, ekstensyvios ţemdirbystės taip pat čia 

didelis daugiatikslio ir daugiakriterinio erdvinio 

modeliavimo potencialas. Vietovė išsiskiria iš kitų 

Lietuvos vietovių kalvotu kraštovaizdţiu, santykinai 
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maţesne reikšme ţemės ūkiui, o kartu didesnes galimybės 

įvertinti trečią miško funkciją – viešąją naudą. 

 

 
 

1 pav. Varnių ir Ţarėnų seniūnijos 

Fig. 1. Varniai and Žarėnai elderships 

 

Tirtos tokios miškų funkcijos: rekreacijos, medienos 

tiekimo ir aplinkosauginė. Rekreacinei vertei nustatyti 

naudota (Riepšo, 2007) pasiūlyta medynų tinkamumo 

rekreacijai vertinimo skalė, medienos vertė nustatyta 

medynų tūrio vertinant nenukirsto miško kainomis, tam 

naudojant vertės priklausomybės nuo miško elemento 

skersmens matematinį modelį pagrindinėms medţių rūšims 

(Činga, 2003), o aplinkosauginei vertei - (Pauliukevičius ir 

Kenstavičius, 1995) miškų ţeldinių apsauginio vaidmens 

kraštovaizdyje vertinimo skalė.  

Miškų tinkamumas rekreacijai nustatomas keliais 

ţingsniais: 

1. Nustatoma vyraujanti medţių rūšis medyne, 

2. Nustatomas augaviečių tipas ir jų grupė, 

3. Medynų amţiaus I-IV grupės ir skalsumo 

nustatymas.  

Šie duomenys iš Miškų valstybės kadastro miško 

sklypų duomenų bazių. Paminėti rodikliai daro įtaką 

medynams ir rekreacijos potencialui juose. Be to, (Riepšo, 

2007) medynų tinkamumo rekreacijai vertinimo skalė tinka 

tiek pavieniams miško sklypams, tiek ištisiems kvartalams 

bei masyvams vertinti. 

Medyno tinkamumas rekreacijai vizualizacijos tikslais 

buvo suskirstytas į 4 klases: 

1. Medynai netinkami rekreacijai, patenkantys į 0-25 

balų intervalą, 

2. Medynai nelabai tinkami rekreacijai, patenkantys į 

25-50 balų intervalą, 

3. Medynai tinkami rekreacijai, patenkantys į 50-75 

balų intervalą, 

4. Medynai tinkamiausi rekreacijai, patenkantys į 75-

100 balų intervalą. 

Kiekvieno miško elemento medienos vertė nustatyta 

proporcingai jo tūrio daliai medyne, pagal miško elemento 

vidutinį skersmenį bei naudojant tokį matematinį modelį 

(Činga, 2003): 

 

 Y=M/(a0+a1×d+a2×d
2
) (1) 

čia: Y - medienos vertė, Lt/m
3
; 

M - esamas tūris, m
3
/ha; 

d - miško elemento vidutinis skersmuo, cm; 

a0, a1, a2 - lygties parametrai. 

 
1 lentelė. Regresinės lygties parametrai 
Table 1. Regression equation parametrs 

 
Medţių rūšis a0 a1 a2 

Pušis -25,26 5,8778 -0,0736 

Eglė -34,923 7,0378 -0,0974 

Ąţuolas -153,81 18,748 -0,2092 

Uosis 21,66 1,9669 -0,0094 

Berţas -29,233 5,8705 -0,0714 

Juodalksnis -8,0424 3,3727 -0,0405 

Drebulė 0,8898 1,866 -0,0262 

Baltalksnis -2,5152 1,5245 -0,0124 

 

Miškų medynų ekologinio poveikio vertė nustatyta 

taip: 

1. Nustatytos miškų augimo sąlygos: reljefas, medyno 

padėtis šlaite, dirvoţemio granulometrinė sudėtis,  

2. Nustatytas miško sklypų edrvinis išsidėstymas: 

medynų padėtis šlaite, nuotolis iki artimiausių 

medynų, nuotolis nuo gatvės ar kelių, miško 

ţeldinių padėtį vandens telkinio atţvilgiu,  

3. Nustatytos miško sklypų medynų taksacinės 

charakteristikos: medynų rūšinė sudėtis, medynų 

skalsumas ir jų amţius. 

Aplinkosauginė kiekvieno sklypo reikšmė įvertinta 

balais, kurie vizualizavimo tikslais vėliau sugrupuoti į 4 

klases: 

1. Maţiau kaip 40 balų, ţeldinių apsauginė vertė yra 

maţiausia,  

2. Nuo 41-49 balų ţeldinių apsauginė vertė yra 

minimali, 

3. Nuo 50-59 balų ţeldinių apsauginė vertė yra 

vidutiniška, 

4. 60 ir daugiau balų ţeldinių apsauginė vertė yra 

didţiausia. 

Darbe naudota tokia pagalbinė informacija: 

1. Miškų kadastro duomenų bazės, georeferencinio 

pagrindo duomenų bazės (GDB10LT), ţemės informacinės 

sistemos duomenys: dirvoţemio duomenų bazė 

(Dirv_DB10LT), Lietuvos koordinačių sistema (LKS_94). 

2. Miškų sklypinės inventorizacijos rodikliai: 

taksacinių miško sklypų chrakteristikos: vyraujančios 

medţių rūšys, tūris 1 ha, skalsumas, vidutinis aukštis, 

vidutinis amţius, skersmuo bei kiti parametriniai rodikliai. 

3. Morfometriniai ţemės paviršiaus rodikliai: šlaito 

ekspozicija, šlaito statumas, horizontalės, aukščiai, 

vandens telkinių padėtis ir plotas.  

Duomenų bazės gautos iš oficialių Lietuvos šaltinių 

arba sukurtos erdvinės analizės pagrindu.  

Skaičiavimuose naudoti standartiniai ArcGIS erdvinės 

analizės ir modeliavimo įrankiai: reljefo paviršiaus 

sukurimas, euklidinis atstumas, geografinių matricų 

klasifikavimas pagal atstumus, balus ir pan.  
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Rezultatai ir aptarimas 

 

Pagal miškų kadastro duomenis Varnių ir Ţarėnų 

seniūnijose yra 7683 miško sklypai. Nustatyta kiekvieno jų 

rekreacinė, medienos ir aplinkosauginė vertė. Dauguma 

miško sklypų (5473 vienetų) yra vietovėse, kur reljefo 

paviršius lygus, šlaito nuolydis ne didesnis nei 2
0
. Atidţiau 

paţvelgus matyti (1 ir 2 pav.), kad didţioji dalis miškų 

koncentruojasi geoekologiniame takoskyros arealuose, tarp 

Varnių ir Ţarėnų miestelių. 

2 pav. yra pateikti erdvinio modeliavimo rezultatai, 

pavaizduoti ţemėlapių pavidalu.  

 

 

 

 

2 pav. Miškų tinkamumas rekreacijai, aplinkosauginis poveikis ir medienos vertė Varnių ir Ţarėnų seniūnijose; a) miško sklypų rekreacinė 

vertė, b) aplinkosauginė vertė; c) medienos kaina 
Fig. 2. Forest suitability for recreation, environmental and timber values in Varniai and Žarėnai elderships; a) recreational value of forest 

compartments, b) environmental value of forest compartments, c) timber value 

 

Medynų tinkamumas rekreacijai interpretuojamas 

pagal vertinimo balus nuo 0 (bloga vieta) iki 100 (labai 

gera vieta). Aplinkos apsaugos funkcijos vertinimo skalė 

yra sudėtingesnė, nes konkrečiam kriterijui taikoma 

konkreti vertinimo skalė, kuri gali svyruoti nuo 2 iki 35 

balų. Vertinant miško tinkamumą rekreacijai, pirmiausia 

buvo aptarta augavietė pagal vyraujančias medţių rūšis bei 

medţių amţiaus grupes ir skalsumą. Labai svarbu, kad 

vyraujančios medţių rūšys atitiktų augavietę. Jei vyraujanti 

medţių rūšis atitiko augavietę, medynas buvo priskirtas III 

amţiaus grupei ir įvertintas didesniu rekreaciniu vertinimo 

balu.  

Analogiškai buvo naudojamas ir miškų ekologinio 

poveikio funkcija. Įvertintos medynų augimo sąlygos, 

reljefo pobūdis, miško sklypų padėtis vandens telkinių 

atţvilgiu, dirvoţemio mechaninė sudėtis, erdvinis 

išsidėstymas ir medynų būklė. Dirvoţemio mechaninės 

sudėties vertinimo balai svyruoja nuo 2 iki 14, erdvinis 

ţeldinių išsidėstymas - nuo 4 iki 35, ţeldinių būklės - nuo 

2 iki 14 balų. Priimta, kad tie sklypai, kuriuose miškų 

ekologinis poveikis vertintas 50-59 bei 60> balų, yra 

tinkami aplinkosauginiams tikslams. Pastebėtina, kad tokie 

sklypai telkiasi prie pagrindinių kelių. Kiti sklypai įvertinti 

maţesniu balu, jų specifinių išsidėstymo ypatumų 

nepastebima.  

Nustatyta, kad didţiausia medienos vertė yra Varnių ir 

Ţarėnų seniūnijų ekosistemų apsaugos miškuose ir miškų 

draustiniuose, kurių vertė 1 ha įvertinta daugiau nei 

>450000 litų. 

Šiame straipsnyje nagrinėjami metodiniai sprendimai 

turėtų būti išbandyti kitose teritorijose. Teigiami tokių 

išplėstų tyrimų rezultatai leistų siūlyti naudoti čia aptartus 
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erdvine analize bei modeliavimu grindţiamus 

kompleksiško rekreacinės, miškų medienos bei 

aplinkosauginės vertės nustatymo metodus praktikoje – 

miškotvarkiniame projektavime, teritorijų planavime ir 

pan.  

 

Išvados 

 

1. Erdvinė analizė ir modeliavimas yra tinkami tiek 

miškų medienos, rekreacinei bei aplinkosauginei vertei 

nustatyti, tiek šiems rodikliams vizualizuoti. 

2. Varnių ir Ţarėnų seniūnijose miško sklypai 

tinkantys rekreacijai yra daugiausiai susitelkę tarp šių 

miestelių. 

3. Varnių ir Ţarėnų seniūnijose miško sklypai 

tinkantys aplinkosauginiams tikslams yra visoje tyrimo 

teritorijoje. 

4. Didţiausia medienos vertė nustatyta ekosistemų 

apsaugos miškuose ir miškų draustiniuose. 
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Marius Alčauskis, Gintautas Mozgeris 
 

Spatial modeling of forest timber supply, recreational and environmental values 
 

Summary 

 
The aim of current paper is to evaluate the opportunities of GIS and spatial modeling for the assessment of forest timber, recreational and 

environmental values. Investigations were carried out in Varniai and Zarenai elderships of Telšiai district. Detailed GIS database was constructed, it was 

used to estimate the current value of the timber. Spatial modeling techniques were utilized to estimate the forest recreational value as well as 
environmental value. Three different methodological approaches were employed for the valuation, all they shared a common feature of using digital 

geographic data on the stands, as well as other GIS data (relief, hydrographic and road network, industries situation, forest location, etc.). We found that 

the most suitable for recreation forests were concentrated between Varniai and Ţarėnai towns. Relatively highest environmentally valuable stands were 
dispersed throughout the study area, however with some concentration near the main road. The maximum value of the timber was found to be located in 

ecosystem protection forests and reserves. Current study has clearly demonstrated the potential of GIS and spatial analysis in a comprehensive evaluation 

and visualizing timber supply, recreational and environmental functions. 
Modeling, forest, recreation, environment protection, GIS 
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