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Mėlynės (Vaccinium myrtillus) ir bruknės (Vaccinium vitis-idaea) sąžalynų tyrimai 

įvairiuose miško tipuose prieš plynuosius kirtimus 

 

Laima Česonienė, Remigijus Daubaras   
 

Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas 

 
Pastaruoju metu miško ištekliuose yra išskiriama nemedieninių miško produktų grupė, kuriai priklauso vertingi miškuose augantys uoginiai bei 

vaistiniai augalai. Lietuvos miškuose didžiausius plotus kol kas sudaro mėlynė (Vaccinium myrtillus) ir bruknė (V. vitis-idaea). Vykdant miško kirtimus, 

gyvosios dirvožemio dangos augalai būna stipriai pažeidžiami, o po plynųjų kirtimų gali ir visiškai išnykti. Šio darbo tikslas buvo įvertinti bruknės ir 
mėlynės sąžalynus įvairiose miško augavietėse prieš kirtimus. Nustatyta, kad tankiausi bruknės sąžalynai susiformuoja mėlyniniuose pušynuose 

(vidutinis projekcinis padengimas siekia 30,5±3,0%). Didžiausia antžeminė bruknės masė yra būdinga mėlyniniams ir brukniniams-mėlyniniams 

pušynams. Bruknės šakniastiebių ilgis mėlyniniame pušyne buvo pats didžiausias ir siekė 21,5±2,1 m/m2. Vertinant mėlynės sąžalynus nustatyta, kad 
didžiausias mėlynės projekcinis padengimas yra būdingas brukniniam-mėlyniniam pušynui - 34,8±1,6%. Mėlynės antžeminės dalies svoris tirtuose miško 

tipuose nesiskyrė. Vykdant kirtimus šiuose miško tipuose, turi būti taikomos ekonomiškai vertingų uogynų išsaugojimo priemonės. 

Augavietė, bruknė, kirtimai, mėlynė, sąžalynas 

 
Įvadas  

 

Vertinant miškų ekonominę naudą, išskiriama ir 

nemedieninių miško produktų grupė. Tai uoginiai, 

vaistiniai ir pašariniai augalai bei grybai. Taigi, šiandien 

miškas yra vertinamas kaip natūrali kompleksinė 

ekosistema. Miško uoginių ar vaistinių augalų populiacijos  

taip pat yra ir kultivuojamųjų augalų genetiniai ištekliai, 

todėl ir miško urėdijoms yra keliamas uždavinys saugoti ir 

atkurti miško ekosistemas, atsižvelgiant į bioįvairovės 

išsaugojimo principus. Vien tik nemedieninių naudojamųjų 

augalų rūšių Lietuvos miškuose priskaičiuojama virš 

pusantro šimto. Tad ir valstybės interesas yra puoselėti 

miško nemedieninius išteklius (Labokas, 2014)).  

 Ekonominio vertinimo tikslams yra pasiūlyta tokia 

Lietuvos miško išteklių ir funkcijų klasifikacija: mediena, 

miško grybai, miško uogos, miško vaistiniai augalai. Pagal 

pateiktą metodiką apskaičiuota Lietuvos miškų ekonominė 

vertė – 27 321,9 mln. Lt, o miško uogos sudaro 253,3  mln. 

litų, t.y. apie 1% (Mizaras ir kt., 2013). Šviežios mėlynių ir 

bruknių uogos yra išvežamos į Švediją, Vokietiją, nemaži 

kiekiai iškeliauja ir į Estiją. Tačiau intensyvus uogų 

rinkimas nepadaro tiek žalos natūraliems uogynams, kokį 

turi kitokia žmogaus veikla, tame tarpe ir miško kirtimai. 

Kirtimų metu pažeidžiama visa augavietė, suardoma miško 

paklotė. Didžiausia žala yra padaroma visiems gyvosios 

dirvožemio dangos komponentams: aukštesniesiems 

augalams, samanoms ir kitiems sporiniams induočiams bei 

kerpėms. 

Bruknė (Vaccinium vitis-idaea L.) ir mėlynė 

(Vaccinium myrtillus L.) yra vertingi vidutinio klimato 

miškų uoginiai augalai, kurių uogų naudojimas vietinių 

gyventojų maistui ar liaudies medicinoje turi senas 

tradicijas. Abi šios rūšys Lietuvos miškuose yra paplitę 

visoje Lietuvos teritorijoje. Ištisiniai mėlynynų sąžalynai 

užima apie 19 000 ha, o bruknynų ištisiniai sąžalynai 

užima apie 5010 ha (Karvelytė ir Motiekaitytė, 2013). 

Mėlyniniai pušynai (Pinetum myrtillosum) sudaro apie 

25%, o brukniniai-mėlyniniai  pušynai (Pinetum vaccinio-

myrtillosum) – apie 8% visų Lietuvos miškų (Navasaitis ir 

kt., 2003). Vykdant ūkines priemones šiuose miškuose, yra 

būtina įvertinti vertingų miško dirvožemio dangos augalų 

išteklius ir numatyti jų išsaugojimo ir atstatymo priemones.  

Vertinant bruknynų išteklius, teigiama, kad viena iš 

pagrindinių priežasčių, dėl kurių nyksta bruknių plotai 

Lietuvos miškuose yra kirtimai bei įvairios technikos 

naudojimas (Bandzaitienė ir kt., 2007). Rekreacijai 

tinkamuose miškuose uogienojai yra tiesiog išmindomi, 

išlaužomi, o dažnai miško uogynai nukenčia nuo 

poilsiautojų sukeliamų gaisrų (Budriūnienė, 1972). Todėl 

norint išsaugoti bruknių ir kitų uoginių augalų išteklius 

miškuose, būtina nustatyti agresyviausių ūkinių veiklų – 

kirtimų - įtaką šių augalų išteklių dydžiui ir  

produktyvumui ir pasiūlyti priemones, kurios ateityje 

galėtų būti taikomos, siekiant racionaliai naudoti miško 

išteklius. 

Šio darbo tikslas buvo įvertinti bruknių ir mėlynių 

sąžalynus skirtingose miško augavietėse prieš plynuosius 

kirtimus. 
 

Tyrimų metodika  
 

Tyrimai atlikti brukniniuose (Pinetum vacciniosum),  

brukniniuose-mėlyniniuose (Pinetum vaccinio-

myrtillosum) ir mėlyniniuose (Pinetum myrtillosum) 

pušynuose. Miško sklypai, kuriuose išskirti nurodyti miško 

tipai, atrinkti 2015 m. spalio mėn., įvertinus gyvąją 

dirvožemio dangą Varėnos, Veisiejų ir Valkininkų 

urėdijose. Brukniniuose pušynuose gyvojoje dirvožemio 

dangoje vyrauja samanų rūšys: paprastoji šilsamanė 

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., purioji dvyndantė 

Dicranum polysetum Sw. ir atžalinė gūžtvė Hylocomiuim 

splendens (Hedw) Schimp. Samanų projekcinis 

padengimas sudaro apie 57%. Bruknės projekcinis 

padengimas siekia šiuose miško tipuose viduniškai siekia 

apie 5 % (Navasaitis ir kt., 2003). Brukniniame-

mėlyniniame pušyne samanos taip pat sudaro didžiąją dalį 

gyvosios dirvožemio dangos - projekcinis padengimas yra 

apie 53%, o mėlynė priskiriama prie indikacinių rūšių, kaip 

ir pievinis kūpolis (Melampyrum pratense L.). 

Mėlyniniuose pušynuose samanų danga gana taip pat yra 

gana tanki (iki 53%), o  mėlynė irgi nurodoma kaip viena 

iš indikacinių rūšių. Kitos indikacinės rūšys, būdingos šiam 

miško tipui, yra paprastoji šilsamanė ir atžalinė gūžtvė, 

kurių projekcinis padengimas sudaro apie 33 %.  

Bruknė ir mėlynė pagal gyvenimo formą yra 

krūmokšniai (Bandzaitienė ir kt., 2007). Mėlynė – 

maždaug 15-40 cm aukščio vasaržalis, o bruknė – 5-15 cm 

visžalis krūmokšnis. Abiems rūšims yra būdingi 

požeminiai stiebai – šakniastiebiai. Tokiu būdu augalai 
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plinta ir sudaro ištisinius sąžalynus (Navasaitis ir kt., 

2003).  

Bruknės ir mėlynės sąžalynai buvo tiriami, nustatant 

įvairius rodiklius, kurie yra būdingi krūmokšnių tipo 

augalams ir padeda įvertinti sąžalynų išsivystymą bei 

gyvybingumą (Budriūnienė, 2000). Vidutinis uogienojų 

aukštis tyrimo bareliuose nustatytas, matuojant 30 

krūmokšnių aukštį. Šviežios antžeminės masės svoris buvo 

nustatomas, sveriant nupjautus uogienojus iš 1 m
2 

laukelio 

ir perskaičiuojant į 100% padengimą. Vidutinis antžeminės 

masės svoris vertintas 10 laukelių. Požeminės uogienojų 

dalies tyrimai atlikti, matuojant šakniastiebių ilgį ir 

nustatant jų svorį 1 m
2 

laukelyje (tyrimai atlikti 10 

laukelių). Nustatytas vidutinis krūmokšnio svoris, 

parcialinių krūmokšnių skaičius, tenkantis šakniastiebių 

ilgio metrui, ir suminis šakniastiebių ilgis 1 m
2
. Medžiaga 

tyrimams surinkta 20 tyrimo barelių.  

Duomenų analizė atlikta, naudojant programą 

STATISTICA (Tarakanovas ir Raudonius, 2003). 
 

Rezultatai ir aptarimas  
 

Tyrimų pradžioje įvertintas bruknės sąžalynų 

pasiskirstymas įvairaus amžiaus klasės ir skalsumo 

medynuose. Nustatyta, kad didžiausi bruknės sąžalynai 

brukniniuose pušynuose (Pinetum vacciniosum) yra pirmos 

amžiaus klasės jaunuolyne, medynui augant bruknės 

projekcinis padengimas labai staigiai mažėja (II-III 

amžiaus klasė). Toliau stebimas projekcinio padengimo 

didėjimas. Brandžiuose medynuose uogyno projekcinis 

padengimas vėl padidėja iki 30-35%. Brukniniuose-

mėlyniniuose pušynuose (Pinetum vaccinio-myrtillosum) 

stebimas panašus bruknyno projekcinio padengimo 

mažėjimas jaunuolynuose, ir jis gana stabilus lieka apie 

20% ir brandžiuose medynuose (1 pav.). 
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1 pav. Bruknės sąžalyno projekcinis padengimas skirtingo amžiaus 

medynuose 

Fig. 1. Percentage covering of lingonberry in forests of different age 

 

Vertinant mėlynės projekcinio padengimo kitimą 

nustatyta kad brukninių-mėlyninių pušynų (Pinetum 

vaccinio-myrtillosum) jaunuolynuose mėlynės sąžalynai 

yra reti, jie pradeda plėstis tik nuo III medyno amžiaus 

klasės. Mėlynyno projekcinis padengimas brukniniuose-

mėlyniniuose pušynuose gana staigiai didėja iki VII 

amžiaus klasės, o brandžiuose medynuose vėl sumažėja iki 

20-18% (2 pav.).  
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2 pav. Mėlynės sąžalyno projekcinis padengimas skirtingo amžiaus 

medynuose 

Fig.2. Percentage covering of bilberry in forests of different age  

 

Mėlyniniuose pušynuose mėlynės projekcinis 

padengimas, didėjant medyno amžiui, auga lėčiau, tačiau 

brandžiame medyne irgi sudaro apie 18%.   

Skirtingos augimo sąlygos brukniniame, brukniniame-

mėlyniniame ir mėlyniniame pušynuose lėmė ir skirtingus 

morfometrinius uogynų rodiklius. Tankiausi bruknės 

sąžalynai yra nustatyti mėlyniniuose pušynuose (vidutinis 

projekcinis padengimas siekia 30,5±3,0%). Brukniniuose ir 

brukniniuose-mėlyniniuose pušynuose bruknės sąžalynai 

sudarė, atitinkamai 13,2±0,5% ir 16,9±0,3% (1 lentelė). 

Augalų aukštis – viena iš svarbiausių morfometrinių 

charakteristikų. Statistiškai patikimi skirtumai bruknės 

krūmokšnių aukščio požiūriu nustatyti brukniniuose ir 

mėlyniniuose pušynuose, atitinkamai 8,7±0,1 cm ir 

12,8±0,1 cm.  

Patikimi skirtumai nustatyti ir vertinant antžeminės 

uogienojų dalies svorį. Didžiausias bruknės antžeminės 

dalies svoris yra būdingas mėlyniniams ir brukniniams-

mėlyniniams pušynams. Mėlyniniuose pušynuose bruknės 

antžeminės dalies svoris, perskaičiavus į 100% projekcinį 

padengimą, vidutiniškai siekė 890,1±56,3 g/m
2
, kai tuo 

tarpu brukniniuose pušynuose - 124,0±12,0 g/m
2
. 

Atitinkami skirtumai nustatyti ir vertinant vidutinį vieno 

parcialinio krūmokšnio svorį, kuris skirtinguose miško 

tipuose siekė nuo 0,32±0,02 g (brukninis pušynas) iki 

0,58±0,02 g (mėlyninis pušynas). 

Bruknės šakniastiebiai brukniniame pušyne išsidėsto 

maždaug 5-9 cm gylyje, o brukniniame-mėlyniniame 

pušyne - maždaug 10-13 cm gylyje, t.y. jie yra aptinkami 

apatiniame miško paklotės sluoksnyje. Mėlynės 

šakniastiebiai pasiekia vidutiniškai 25 cm gylį. Požeminių 

stiebų rodiklių (suminio šakniastiebių ilgio, šviežios 

šakniastiebių masės, parcialinių krūmokšnių skaičiaus, 

tenkančio požeminių stiebų ilgio metrui) nustatymas 

padeda įvertinti uogynų paplitimą skirtingose augavietėse.  

 Bruknės šakniastiebių ilgis mėlyniniame pušyne buvo 

pats didžiausias ir siekė 21,5±2,1 m/ m
2
, o brukniniame 

pušyne buvo daugiau negu du kartus mažesnis – 9,8±1,2 

m/m
2
 (2 lentelė).  

 Daugiausia bruknės krūmokšnių, tenkančių 1 m 

šakniastiebių, buvo brukniniame-mėlyniniame pušyne – 
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3,3±0,5 vnt./m, o brukniniame ir mėlyniniame pušyne, 

atitinkamai 2,1±0,3 ir 2,8±0,1 vnt./m.  

Didesnis mėlynės projekcinis padengimas nustatytas 

brukniniame-mėlyniniame pušyne - 33,9±1,6%, tuo tarpu 

mėlyniniame pušyne jis siekė vidutiniškai  29,6±0,5%. 

Mėlyniniame pušyne vidutinis krūmokšnių aukštis siekė 

21,4±0,3 cm, o mėlyniniame-brukniniame - 20,2±0,6 cm.  

Vertinant mėlynės sąžalyną abiejuose miško tipuose, 

nustatyta, kad šviežios jų požeminės dalies svoris skyrėsi. 

Brukniniame-mėlyniniame pušyne nustatytas didesnis  

šakniastiebių svoris (595±56,2 g/m
2
). Patikimų skirtumų 

krūmokšnių skaičiaus atžvilgiu nenustatyta: krūmokšnių 

skaičius, tenkantis vienam šakniastiebių ilgio metrui, buvo 

atitinkamai 2,3±0,2 vnt./m ir 2,4±0,3 vnt./m. Antžeminės 

mėlynės sąžalyno dalies svoris ploto vienete, perskaičiavus 

į 100% padengimą, abiejuose miško tipuose buvo 

vienodas..

 

 1 lentelė. Bruknės ir mėlynės sąžalynų antžeminės dalies charakteristika įvairiuose miško tipuose 

Table 1. Characteristic of bilberry and lingonberry above-ground part in the different forest habitats 
 

Miško tipas 
Forest habitat 

Projekcinis padengimas, 

% 
Cover, % 

 

Vidutinis 

krūmokšnio aukštis, 

cm 
Shrub height, cm 

Vidutinis šviežio 

parcialinio krūmokšnio 

svoris, g 
Shrub weight, g 

Šviežios antžeminės dalies  

svoris, g/m2 (esant 100 % 

padengimui) 

Weight of fresh  abover-ground 
part, g/m2 

Bruknė/Lingonberry   

Pinetum vacciniosum 13,2±0,5 8,7±0,1 0,32±0,02 124,0±12,0 

Pinetum vaccinio-myrtillosum 16,9±0,3 10,4±0,2 0,46±0,01 719,6±36,2 

Pinetum myrtillosum 30,5±3,0 12,8±0,1 0,58±0,02 890,1±56,3 

Mėlynė/Bilberry   

Pinetum myrtillosum 29,6±0,5 21,4±0,3 1,66±0,10 172,0±3,6 

Pinetum vaccinio-myrtillosum 33,9±1,6 20,2±0,6 1,29±0,10 171,2±4,3 
 

2 lentelė. Bruknės ir mėlynės sąžalynų požeminės dalies charakteristika įvairiuose miško tipuose 
                   Table 2.Characteristic of bilberry and lingonberry above-ground part in the different forest habitats 

 

Miško tipas 
Forest habitat 

Suminis šakniastiebių ilgis, m/m2 

Total length of rhizomes,  m/m2 
Šviežių šakniastiebių svoris, g/ 

m2 

Weight of rhizomes, g/ m2 

Parcialinių krūmokšnių skaičius, 

vnt/m 
Amount of shrubs, unit/m 

Bruknė/ Lingonberry 

Pinetum vacciniosum  9,8±1,2 175±21,6 2,1±0,3 

Pinetum vaccinio-myrtillosum 17,0±1,8 199±35,9 3,3±0,5 

Pinetum myrtillosum 21,5±2,1 452±53,7 2,8±0,1 

Mėlynė/Bilberry 

Pinetum myrtillosum 9,0±12,2 431±38,4 2,3±0,2 

Pinetum vaccinio-myrtillosum 11,8±14,1 595±56,2 2,4±0,3 

  
Remiantis atliktais mėlynės ir bruknės sąžalynų tyrimų 

rezultatais, galima teigti, kad miško tipuose Pinetum 

vacciniosum, Pinetum vaccinio-mytillosum ir Pinetum 

myrtillosum taikomos ūkinės priemonės turi būti 

parenkamos, atsižvelgiant ir į uogynų plotų vertingumą bei 

gyvybingumą.   
 

Aptarimas 
 

Remiantis įvairių tyrimų duomenimis, yra išskirtos 

trys bruknynų produktyvumo kategorijos: I – bruknės  

projekcinis padengimas iki 10%; II – projekcinis 

padengimas nuo 10 iki 30%; III – projekcinis padengimas 

viršija 30% (Bandzaitienė ir kt., 2007). Šiame darbe atliktų 

tyrimų duomenimis, tik brandžiuose mėlyniniuose 

pušynuose esantys bruknės sąžalynai patenka į III 

kategoriją (1 lentelė).  Kitose augavietėse (brukniniuose ir 

brukniniuose-mėlyniniuose) bruknės projekcinis 

padengimas atitinka II produktyvumo kategoriją, t.y. 

sudaro nuo 13,1 iki 17%. Taip pat reikia įvertinti ir tai, kad 

bruknynai, augantys didesnio skalsumo medynuose yra 

tinkami tik lapų paruošoms (Hiirsalmi ir Lehmushovi, 

1993). 

Tiek mėlyniniai, tiek brukniniai-mėlyniniai pušynai 

pasižymi didesniu nei 30% projekciniu mėlynės sąžalynų 

padengimu. Ankstesni mėlynynų produktyvumo tyrimai 

patvirtina, kad uogų derlius tiesiogiai koreliuoja su 

projekciniu padengimu (Budriūnienė, 2000). Taigi, būtent 

uogynai šiuose miško tipuose yra vertinami kaip 

ekonomiškai vertingiausi. 

Kiti autoriai nurodo, kaip miško kirtimai įtakoja 

mėlynės sąžalynų būklę, netgi nurodoma, kad pastaruoju 

metu derančių mėlynynų ištekliai Suomijoje ir Švedijoje 

mažėja (Nybakken ir kt., 2013). Kita vertus, literatūroje 

pateikiami įvairūs duomenys apie teigiamą miškų retinimo 

poveikį gyvosios dirvožemio dangos augalams. Todėl 

miško išteklių vertė turi būti apibūdinama kaip sudėtingo 

medienos ir tradiciškai naudojamų vaistinių bei uoginių 

augalų komplekso teikiama nauda, neatsiejamai numatant 

ir miško augalų įvairovės išsaugojimą (Clason ir kt., 2008). 

Medyno retinimas teigiamai veikia bruknynų uogų 

derliaus dydį, tačiau po plynųjų kirtimų augimo sąlygos 

staigiai pasikeičia, uogynas pažeidžiamas mechaniškai. 

Nustatyta, kad jeigu dirva po kirtimo yra ruošiama miško 

sodinimui, gali būti pakenkiama iki 95% kirtavietės ploto, 

o po mechanizuoto dirvos ruošimo bruknės projekcinis 

padengimas sumažėja iki 50% (Bandzaitienė ir kt., 2007). 

Kiti autoriai taip pat nurodo, kad būtent įvairi žmogaus 

veikla (miško paruošų intensyvinimas, rekreacijos zonų 

plėtimas, miškų tankinimas) labiausiai paveikia vertingų 
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uoginų ir vaistinių augalų populiacijų gyvybingumą 

(Chamberlain ir kt., 1998; Chamberlain ir kt., 2002; 

Gimmi ir kt., 2008).  

 Tačiau dabar miškuose taikomos gana įvairios 

technologijos, kurios gali sumažinti uogynų nykimą. 

Svarbiausia yra atrinkti produktyvius uogynus 

numatomuose kirsti miško sklypuose ir juose laikytis tam 

tikrų rekomendacijų, kurias pritaikius, žala, padaroma 

gyvosios dirvožemio dangos augalams, būtų sumažinama.         

Šiame darbe įvertinti uogynų sąžalynai įvairiuose 

miško tipuose prieš kirtimus. Ateityje numatoma tęsti 

tyrimus iškirstuose miško plotuose, nustatyti, kaip keičiasi 

uogynų būklė bei pasiūlyti jų išsaugojimo būdus 
 

Išvados  
 

1. Tankiausi bruknės sąžalynai yra nustatyti 

mėlyniniuose pušynuose (vidutinis projekcinis padengimas 

siekia 30,5±3,0%). Didžiausias mėlynės projekcinis 

padengimas nustatytas brukniniame-mėlyniniame pušyne -  

34,8±1,6%. 

2. Tirtuose miško tipuose nustatyti patikimi skirtumai 

antžeminės uoginių augalų dalies išsivystymo požiūriu:  

bruknės sąžalynų antžeminės masės svoris siekė nuo 

124,0±12,0 g/m
2
 iki 890,1±56,3 g/m

2
, o mėlynės sąžalynų 

antžeminės masės svoris nesiskyrė. 

2. Intensyviausiai bruknės sąžalyno požeminė dalis 

išvystyta mėlyniniame pušyne, kuriame šakniastiebių ilgis 

buvo pats didžiausias ir siekė 21,5±2,1 m/m
2
.  

3. Brukniniuose-mėlyniniuose pušynuose požeminė 

mėlynės sąžalynų dalis formuojasi intensyviausiai 

(šakniastiebių ilgis 11,8±14,1 m/m
2
), o mėlyniniame 

pušyne šakniastiebių ilgis siekė 9,0±12,2 m/m
2
. 

Padėka. Tyrimus finansuoja Lietuvos mokslo taryba, projektas 

MEKODINA,  sutarties Nr. SIT-1/2015. 
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Laima Česonienė, Remigijus Daubaras 
 

Investigation of bilberry (Vaccinium myrtillus) and lingonberry (Vaccinium vitis-idaea) growth in the different forest habitats before clear 

cuttings  
 

Summary  
 

Nowadays  non-woody forest products such as bilberry  (Vaccinium myrtillus) and lingonberry (V. vitis-idaea) are appreciated as a valuable source 

of livelihood for local people. Berries and leaves of these berry plants are a natural raw for food and pharmaceutical industry. Bilberry and lingonberry 
occupy the largest area in Lithuanian forest and are indicatory species in different forest habitats. Clear-cutting changes microclimate conditions and soil 

physical and chemical properties which may affect ground vegetation species composition and nutrient uptake. All plants of soil cover are strongly 

damaged by cuttings and even are deracinated by clear-cuttings. The aim of this study was to compare growth of lingonberry and billberry in different 
forest habitats before clear-cuttings. It was determined that the most densely growths of lingonberry are developed in Pinetum myrtillosum habitats with 

an average coverage of 30,5±3,0%. The habitats Pinetum myrtillosum and Pinetum vaccinio-myrtillosum were distingusih by the largest abover-ground 

weight of lingonberry, respectively 890,1±56,3 and 719,6±36,2. g/m2. The best developing of lingonberry rhizomes was determined in Pinetum 
myrtillosum with an average length of 21,5±2,1 m/m2.The most densely growth of billberry was characteristic for Pinetum vaccinio-myrtillosum, on 

average  34,8±1,6%. These data suppose that the most productive and economically valuable resources of billberry and lingonberry could to be damaged 

by clear-cuttings in the habitats Pinetum myrtillosum and Pinetum vaccinio-myrtillosum.  
Habitat, lingonberry, cuttings, bilberry, growth 

 
Gauta 2016 m. kovo mėn., atiduota spaudai 2016 m. balandžio mėn.  
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