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 Miško ekosistemos biocenozių tarpusavio santykiai, jų kiekybinė ir kokybinė sudėtis keičiasi miško amţiaus eigoje. Po atvejinių kirtimų, pasikeitus 

aplinkos sąlygoms, kinta gyvoji dirvoţemio danga. Sumaţėjus medynų skalsumui ir padidėjus apšvietimui po lajomis suveši lendrūnai. Šiame darbe 

nagrinėjama smiltyninio ir miškinio lendrūnų projekcinis padengimas, fitomasė bei fitometriniai rodikliai skirtingo amţiaus kirtavietėse po atvejinių 

kirtimų. Tyrimai atlikti Jonavos miškų urėdijoje 9, 7, 5 ir 3 metų atvejinėse kirtavietėse po I atvejinio kirtimo atvejo Smiltyninio lendrūno vidutinis 
projekcinis padengimas didėjant atvejinės kirtavietės amţiui maţėjo. Miškinio lendrūno vidutinis projekcinis padengimas sumaţėjo nuo septintųjų metų, 

kol seniausioje devintų metų kirtavietėje jis visiškai sunyko išnyko.  Ţolinės dangos ir samanų vidutinis projekcinis padengimas didėjant kirtavietės 

amţiui maţėjo. Šilinio virţio vidutinis projekcinis padengimas didėjant kirtavietės amţiui didėjo.  Smiltyninio lendrūno fitomasė  nekito. Miškinio 

lendrūno fitomasė, didėjant atvejinės kirtavietės amţiui maţėjo. Devintų metų kirtavietėje jis visiškai sunyko. Smiltyninio ir miškinio lendrūnų 

fitometriniai rodikliai skyrėsi skirtingo  amţiaus atvejinėse kirtavietėse. 

Atvejinė kirtavietė, smiltyninis lendrūnas, miškinis lendrūnas, fitomasė, fitometriniai rodikliai. 

 
Įvadas  

 

Miškas yra ekosistema, kurią formuoja sumedėję 

augalai – medţiai.  Miškui, kaip ekosistemai, būdingas 

savitas fizinės aplinkos ir edafinių sąlygų kompleksas 

(Ellenberg, 1996; Logofet, 2006). Šių sąlygų kompleksas, 

o taip pat ir miško ekosistemos biocenozių tarpusavio 

santykiai, jų kiekybinė ir kokybinė sudėtis keičiasi amţiaus 

eigoje -nuo jo formavimosi pradţios iki suirimo (Karazija, 

1988; Angelstam, 1998, Karazija, Vaičiūnas, 2000). 

Miško kirtimai yra viena iš svarbiausių miško veiklos 

sričių. Planuojant ir vykdant kirtimus reikia parinkti tokius 

kirtimo būdus, metodus ir elementus, kirtimų 

technologijas, ir naudojamą techniką, kirtimų intensyvumą 

ir metų laiką, kurie kaip galima maţiau paveiktų miško 

ekosistemas (Grigaliūnas, Šakūnas, 1993; Juodvalkis, 

Jakas, 1993,1997). 

 Paprastoji pušis tiek po medynų danga, tiek 

kirtavietese atţelia sunkiai arba visai nesuformuoja 

pomiškio. Todėl pastaraisiais metais skatinant savaiminių 

miškų susiformavimą, pušies ţėlimo skatinimui skiriamas 

didelis dėmesys (Juodvalkis, 2007). 

Nederlinguose ir vidutinio drėgnumo dirvoţemiuose 

augančių pušynų kirtimus visada reikia sieti su pušynų 

šiose augavietėse atkūrimu. Medynų našumas yra susijęs 

su augimo sąlygomis (Beniušis, Vaičys, 2004; Juodvalkis, 

Kairiūkštis, 2009;). 

Pastaruoju metu tokiuose pušynuose plačiai pradėti 

taikyti supaprastinti dviejų atvejų (B. Labanausko) 

atvejiniai kirtimai, kai po pirmojo atvejo paliekama apie 

80–100 geriausių pušų arba 0,2 – 0,3 skalsumo medynas ir 

būtinai mineralizuojama dirva (Juodvalkis, Kairiūkštis, 

2009).          

Vienas iš šiuolaikinės miškininkystės uţdavinių yra 

suderinti miško naudojimą su apsauginėmis funkcijomis. 

Natūraliai atsikuriant miškui išsaugoma biologinė įvairovė, 

nenutrūksta miško kaip ekosistemos egzistavimas. 

(Bačkaitis J., Riepšas E., 2003). 

Miške augalai prisitaikę gyventi tam tikromis 

sąlygomis. Jų egzistavimas priklauso nuo aplinkos 

temperatūros, šviesos, drėgmės, ţmogaus ūkinės veiklos. 

Ilgus šimtmečius augalų rūšinė sudėtis likdavo stabili, 

tačiau ţmogaus veikla, turi didelę įtaką keičiant gamtoje 

nusistovėjusią pusiausvyrą (Kurauskaitė ir kt., 2008). 

 Atvejiniais kirtimais brandus medynas  iškertamas per 

kelis atvejus, kartojamus kas keleri metai. Taip 

išvengiamas dirbtinis ţeldymas ir suformuojama nauja 

miško karta per trumpą laiką, nuo geriausių vietinės kilmės 

motinmedţių (Kairiūkštis, 1979, Juodvalkis, 2008). 

Tačiau po atvejinių kirtimų pasikeitus aplinkos 

sąlygoms kinta ir gyvoji dirvoţemio danga. Sumaţėjus 

medynų skalsumui ir padidėjus apšvietimui po lajomis 

suveši lendrūnai. Lendrūno lapai apmirę rudenį suformuoja 

paklotės sluoksnį, kuri blogai skaidosi ir kaupiasi 

kiekvienais metais, neleisdama pasirodyti kitų augalų 

daigams (savaiminukams) (Karazija, 1988). Todėl svarbu 

nustatyti augalijos kitimo dėsningumus bei išmokti juos 

valdyti. Šio darbo tikslas  - nustatyti smiltyninio ir 

miškinio lendrūnų gausumo ir fitometrinių rodiklių kitimą 

po atvejinių kirtimų I atvejo Jonavos miškų urėdijoje  

 

Tyrimų metodika 
 

Tyrimai vykdyti 2012 m. Jonavos urėdijos, Svilonių ir 

Pageleţių girinkijų, keturiose kirtavietėse, kuriose 2004–

2010 m. buvo atliktas atvejinių kirtimų I atvejis. Medynų 

dendrometrinė charakteristika pateikiama 1 lentelėje. 

 
1 lentelė. Tyrimo objektų charakteristika 

Table 1. Characteristics of the objects 
 

Girinkija  

Forest 

district 

Kv.  

Nr. 

Block 
No 

Skl. 

Nr. 

Plot 
No 

Plotas, 

ha 

Area,  
ha 

Medy-

nas 

Stand 

Amţius 

Age 

Rel-

jefas 

Rel- 
jef 

Auga-

vietė 

Site 

Kirtimo 

 metai 

Cutting  
year 

Svilonių 6 6 0.9 9P1E 110 lygus Nb 2004 

Svilonių 61 19 3.6 9P1E 105 lygus Nb 2006 

Svilonių 60 23 2.4 9P1E 115 lygus Nb 2008 

Pageleţių 114 3 3.2 9P1E 105 lygus Nb 2010 

 

Smiltyninio ir miškinio lendrūnų fitomasė  nustatyta 

atskirai  antţeminei ir poţeminei dalims, ėminiai paimti 

liepos mėnesį 5 pakartojimais.  

 Antţeminė dalis nustatyta tyrimo bareliuose, kurių 

dydis 0,25 x 0,25 m; augalus nupjovus ir išdţiovinus iki 

pastovios orasausės masės, po to pasveriant. Taip pat buvo 
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išmatuota: stiebų aukštis, lapų, ţiedynų ilgis. Suskaičiuoti 

ūgliai augalo kere. Poţeminė dalis nustatyta iškasus 

monolitą, kurio dydis 0,25 x 0,25 x 0,25 m; išrinkus šaknis, 

jas nuplovus ir išdţiovinus iki pastovios orasausės masės, 

po to pasveriant.  

Taip pat bareliuose nustatyta ţolinių ir samanų rūšinė 

sudėtis ir  įvertintas jų projekcinis padengimas procentais 
  

Rezultatai ir aptarimas  

 

Smiltyninio lendrūno biomasė buvo skirtinga 

priklausomai nuo kirtavietės amţiaus. Jauniausioje trejų 

metų kirtavietėje lapų biomasė buvo didţiausia.  Penktų 

metų kirtavietėje  didţiausią biomasę sudarė stiebai. 

Septintų metų kirtavietėje taip pat stiebų biomasė buvo   

didţiausia. Seniausioje devintų metų kirtavietėje  jau 

didţiausią fitomasę sudarė šaknys. 
 

 
 

1 pav. Smiltyninio lendrūno (Calamagrostis epigejos) ţiedynų, lapų, 

stiebų, šaknų fitomasė skirtingais metais po atvejinio kirtimo 

Fig. 1.  Phytomass of florosence, leaves, stems and roots of 
Calamagrostis epigejos after shelter wood cuttings. 

 

Smiltyninio lendrūno bendra fitomasė didėjant 

atvejinės kirtavietės amţiui nekito. Miškinio lendrūno 

bendra fitomasė didţiausia buvo jauniausioje trečių metų 

atvejinėje kirtavietėje ir didėjant kirtavietės amţiui 

fitomasė maţėjo. 

 

 
 

2 pav. Miškinio  (Calamagrostis arundinacea) ir smiltyninio 

(Calamagrostis epigejos) lendrūnų bendros fitomasė skirtingais metais po 

atvejinių kirtimų 
Fig. 2. Phytomass of Calamagrostis arrundinacea and C. epigejos in 

different years after  shelter wood cuttings 

 

Didţiausia miškinio lendrūno antţeminės dalies 

biomasė buvo nustatyta  trečių  ir penktų  metų 

kirtavietėse. Septintų  metų kirtavietėje jau poţeminė dalis 

sudaro didesnę biomasę. Devintų  metų kirtavietėje 

miškinio lendrūno visiškai nebuvo. 
 

 
 

3 pav. Miškinio lendrūno (Calamagrostis arundinacea) poţeminė ir 

antţeminė fitomasė skirtingais metais po atvejinių kirtimų  
Fig. 3. Belowground and overground phytomass of Calamagrostis 

arrundinacea in different years after shelter wood cuttings 

 

Smiltyninio ir miškinio lendrūnų stiebų aukščiai daug 

nesiskyrė. Senstant  kirtavietei  smiltyninio lendrūno stiebų 

aukštis maţėjo, didţiausias jis buvo  penktų metų 

kirtavietėje  Miškinio lendrūno stiebų aukštis buvo 

didţiausias septintų metų kirtavietėje, seniausioje devintų 

metų kirtavietėje jo visai nebuvo. 
 

 
 

4 pav. Smiltyninio ir miškinio lendrūnų stiebų aukščiai  skirtingais metais 
po atvejinių kirtimų  

Fig.4. Height of stems of Calamagrostis arrundinacea and C. epigejos in 

different years after shelter wood cuttings  
 

Miškinio lendrūno ţiedynų ilgiai skyrėsi. Didţiausias 

buvo jauniausioje trečių metų kirtavietėje ir palaipsniui 

senstant kirtavietei, ţiedynų ilgis maţėjo. Smiltyninio 

lendrūno ţiedynų ilgis didţiausias buvo penktų ir septintų  

metų kirtavietėse, devintų metų kirtavietėje ţiedynų ilgis 

sumaţėjo. 
 



ISSN 1822-1823 Žmogaus ir gamtos sauga 2013, ASU 
 

26 

 
 

5 pav. Smiltyninio ir miškinio lendrūnų ţiedynų ilgiai  skirtingais metais 

po atvejinių kirtimų 

Fig. 5. Length florescence of Calamagrostis arrundinacea and C. 

epigejos in different years after shelter wood cuttings  

 

Miškinio lendrūno kerai gausiausi buvo  penktų  ir 

trečių metų kirtavietėse. Smiltyninio lendrūno kerai 

gausiausi buvo septintų metų kirtavietėje. 
 

 
 

6 pav. Smiltyninio ir miškinio lendrūnų ūglių skaičius kere  skirtingais 

metais po atvejinių kirtimų 
Fig. 6. Number of shoots of Calamagrostis arrundinacea and C. epigejos 

in different years after shelter wood cuttings  

 

Smiltyninio lendrūno lapai ilgiausi buvo penktų   metų 

kirtavietėje, tačiau seniausioje devynių metų kirtavietėje 

buvo gerokai trumpesni. Miškinio lendrūno lapų ilgis 

didėjo senstant kirtavietei. Didţiausias jis buvo septintų 

metų kirtavietėje. 

 
 

7 pav. Smiltyninio ir miškinio lendrūnų lapų ilgiai skirtingais  

metais po atvejinių kirtimų  

Fig. 7. Length of leaves of Calamagrostis arrundinacea and C. epigejos 

in different years after shelter wood cuttings  

 

Smiltyninio lendrūno vidutinis projekcinis padengimas 

didţiausias buvo trečiųjų metų atvejinėje kirtavietėje. 

Didėjant atvejinės kirtavietės amţiui smiltyninio lendrūno 

projekcinis padengimas maţėjo. Miškinio lendrūno vidutinis 

projekcinis padengimas didţiausias buvo penktų metų 

atvejinėje kirtavietėje. Didėjant kirtavietės amţiui miškinio 

lendrūno projekcinis padengimas taip pat maţėjo. Devintų 

metų kirtavietėje miškinis lendrūnas visiškai sunyko. 

Iš kitų ţolinių augalų senstant atvejinei kirtavietei maţėjo 

mėlynės bei didėjo virţio padengimas (2 lentelė). Samanų 

padengimas didėjant kirtavietės amţiui maţėjo (3 lentelė). 
 

 
 

8 pav. Smiltyninio ir miškinio lendrūnų vidutinis projekcinis padengimas 
skirtingais metais po atvejinių kirtimų 

Fig. 8. Average projection cover of Calamagrostis arrundinacea and C. 

epigejos in different years after shelter wood cuttings 
 

2 lentelė. Ţolinės dangos vyraujančių rūšių vidutinis projekcinis padengimas proc. skirtingais metais po atvejinių kirtimų 

Table 2. Average projection cover,% of dominant herb species in the different year after shelter wood cuttings 

 

Vyraujančios ţolinių augalų rūšys 

Dominat species of herbs 

Projekcinis padengimas %  

Projection cover, % 

9 7 5 3 

Lendrūnas miškinis (Calamagrostis arundinaceae L.) - 2,2 3,4 2,8 

Lendrūnas smiltyninis (Calamagrostis epigeios L.) 1,2 1,6 2,8 3,2 

Avietė paprastoji (Robus ideaus L.) 1,7 1,2 5,2 2,7 

Bruknė (Vaccinum vitis idaea L.) 9,5 8,6 9,8 8,8 

Mėlynė (Vaccinum myrtillus L.) 4,7 7,4 9,2 8,2 

Šilinis virţis (Calluna vulgaris L.) 8,4 10,4 6,8 4,3 

Paprastoji ţemuogė (Fragaria vesca L.) 0,8 0,4 0,1 2,3 

Krūminis kūpolis (Melampyrum nemorosum L.) - 0,2 0,4 - 

Šakys didţialapis (Pteridium aqilinum L.) - 0,6 2,1 2,2 

Paprastoji pakalnutė (Convallaria majalis L.) 0,2 0,2 - 0,4 

Smilga paprastoji (Agrostis capillaris L.) - 1,3 0,6 0,8 
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Daugiţiedis kiškiagrikis (Luzula multiflora (Ehrh) 0,1 - 0,3 1,2 
 

3 lentelė. Samanų vyraujančių rūšių vidutinis projekcinis padengimas proc. skirtingais metais po atvejinių kirtimų 
Table 2. Average projection cover % of dominant  species of mosses in the different year after shelter wood cuttings 

 

Vyraujančios samanų rūšys 

Dominat species of mosses 

Projekcinis padengimas %  

Projection cover, % 

9 7 5 3 

Paprastoji šilsamanė (Pleurozium schreberi) 5,1 5,3 4,2 5,9 

Atţalinė gūţtvė (Hylocomium splendens) 10,6 22,4 32,4 48,2 

Purioji dvyndantė (Dicranum polysetum) 5,1 5,4 5,2 7,4 

Melsvoji balzganė (Leucobryum glaucum) 2,2 1,4 1,6 4,1 

Paprastasis geguţlinis (Polytrichum commune) 3,2 2,8 3,1 3,9 

 
Išvados  

 

1. Smiltyninio lendrūno vidutinis projekcinis 

padengimas didėjant atvejinės kirtavietės amţiui maţėjo. 

Miškinio lendrūno vidutinis projekcinis padengimas 

sumaţėjo nuo septintųjų metų, kol seniausioje devintų 

metų kirtavietėje jis visiškai sunyko. 

2. Ţolinės dangos ir samanų vidutinis projekcinis 

padengimas didėjant kirtavietės amţiui maţėjo. Šilinio 

virţio vidutinis projekcinis padengimas didėjant kirtavietės 

amţiui didėjo. 

3.  Miškinio lendrūno  bendra fitomasė didėjant 

atvejinės kirtavietės amţiui maţėjo.   

4. Smiltyninio ir miškinio lendrūnų fitometriniai 

rodikliai skyrėsi skirtingo  amţiaus atvejinėse kirtavietėse. 
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Sandra Margelienė, Vitas Marozas 
 

Changes  of  abundance  and  phytometric  indicators  of  Calamagrostis arrundinacea  and  C. epigejos  after shelter wood cuttings in forest of 

Jonava enterprise  
 

Summary 
 

Relationships between forest ecosystems , their quantitative and qualitative composition changes in different age of forests. Different components 

like forest ground vegetation, undergrowth, herbs and moss changes after shelter wood cuttings. Because of changing of stand density, species 
composition, abundance of Calamagrostis  increases after cuttings.  The aim of this study was evaluate the impact of shelter wood cuttings on forest 

ground vegetation, phytomass and phytometric indicators of Calamagrostis epigejos and Calamagrostis arundinacea in Jonava state forest enterprise. 

The biggest part of underground phytomass of Calamagrostis epigejos was in oldest (9 years) shelter wood cuttings, overground part in 5 year after 
shelter wood cuttings.The biggest part of  underground and overground of Calamagrostis arundinacea was in youngest 3 year after shelter wood cuttings. 

Shelter wood cuttings, Calamagrostis arundinacea, Calamagrostis epigejos, phytomass, phytometric indicators 
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