
Ar mokame prižiūrėti gamtos paminklus - Karvelių ąžuolo pavyzdys 

Rudenį aplankiau gamtos paveldo objektą – senolį Karvelių ąžuolą, augantį Pyplių kaimo 

apylinkėse, Kauno rajone. Medžio aukštis siekia 18 metrų, nykstanti kamieno viršūnė - 7 m, 

skersmuo - 2,4 m, apimtis – 7,58 m. 

 

1 pav. Karvelių ąžuolo aplinka 

Pastebėjau pakitusį vaizdą: ąžuolo aplinkoje augę medeliai išpjauti, kai kurios storokos šakos išpjautos 

ir paguldytos ant žemės prie kamieno. Šiuo metu naujai ir gausiai sudygę drebulaitės (2 pav.). Nemažai 

auga vienapiesčių gudobelių, šunobelių, europinių ožekšnių, blindžių. Net keli invazinių augalų 

vėlyvosios ievos ir zyboldo obels krūmeliai išdygo – iš kur jos čia? Naujai želiančius medelius vėl reikia 

pjauti. Stiebiasi ir keli perspektyvūs vaikiukai-ąžuoliukai, juos reikia išsaugoti, nes auga toliau lajos. 

 

2 pav. Gausiausiai želia drebulės, kurias jau reikia išpjauti. 

Tapo aišku, kad neseniai šiame objekte buvo tvarkyta aplinka ir genėtas ąžuolas senolis, 

pragyvenęs kelias žmonių kartas, reliktinė dūlančios medienos buveinė, kurių Lietuvoje labai mažėja 

dėl intensyvaus ūkininkavimo, urbanistikos. Norisi, kad mūsų kartoje atlikta priežiūra nesugadintų šių 

amžininkų. Mokslinių tyrimų apie senolių medžių biologinės įvairovės išsaugojimą, išsaugant ir medžio 

gyvybingumą, nėra daug, kai kurie tyrimai tik hipotezes iškelia taikomoms priežiūros metodikoms, bet 

patikimų įrodymų trūksta. Tačiau dauguma sutinka, kad tai unikalūs šaltiniai bioįvairovės išsaugojimui, 

unikalūs pūvančios medienos ištekliai, taip reikalingi ištisoms buveinėms labai retų organizmų rūšių. 

Dėl to prie seno medžio gyvenimo reikia kuo mažiau “kištis”, leisti jam kuo natūraliau “snausti”, 

apgyvendinant savyje įvairią gausą tik dūlančioje, bet vis dar gyvo medžio medienoje gyvenančių 

organizmų. Smalsumas paskatino pažiūrėti atidžiau, kaip buvo vykdyti tvarkymo darbai, siekiant 

išsaugoti biologinę įvairovę. Kas buvo atlikta: lajos, šakų trumpinimo (redukcinis) genėjimai, sausų šakų 

patrumpinimai ir visiški sutrumpinimai, genėtų šakų galuose karūnėlių išpjaustymas. Apžiūrėjimo 

metu kilo nemažai kritinių pastabų atliktiems darbams. Matosi, kad darbus atliko specialistai, kuriems 

svarbiausia saugumo klausimas – ar medis nekelia rizikos. Tačiau per mažai įvertinta senolio medžio 

ekologinė svarba, bioįvairovės išsaugojimas. Požiūris „Svarbiausia saugumas“ būtinas žmonių gausiai 



lankomose vietose, prie automobilių kelių. Bet ne šiame objekte. Kelių šimtų metų senolių medžių 

priežiūra turi būti sufokusuota bioįvairovės išsaugojimui. Tik po to seka saugumo, estetikos svarba. 

Už kelių metrų nuo ąžuolo ant žemės guli skardinis stogelis, kuriuo tur būt buvo uždengta seniai 

nupjauta viršūnė su atvira dreve (3a pav.). Stogelis apsaugotų nuo vandens patekimo į drevę lietaus 

metu. Greičiausiai jį nupūtė vėjas. Per atvirą drevę šlampa medžio vidus, tuo labiau kad kamieno 

apačioje esanti drevė užbetonuota. Tokios šlapios sąlygos labai pablogina būklę.  

 a   b 

3 pav. Besimėtantis apsauginis stogelis (a), drevė viršūnėje, kuri turi būti apsaugota nuo lietaus (b). 

Dėl genėjimų. Kaip žinia, pagrindinis medžių genėjimai turi būti atlikti kuo jaunesniame amžiuje, 

kad teisingai suformuoti lają. Kai medis užauga ir pasiekia brandą, jo skeletinės šakos jau per storos 

lajos balansavimui, storų šakų išpjovimai padaro daugiau žalos, nei naudos, nes žaizdos jau 

nebeužsitraukia ir greitėja medienos puvimo procesai. Dėl to šie genėjimai reikalingi tik kraštutiniu 

atveju, jei iš medžio aplinkos pašalinami supantys dideli medžiai, jis atveriamas ir kylą pavojus išvirsti. 

Bet Karvelių ąžuolas nebuvo apsuptas didelių medžių, kurie būtų nukonkuravę erdvę jo lajai. Kyla 

abejonių, ar reikėjo trumpinti plonokas gyvas šakas medžiui, kurio laja ir taip jau retoka – neaišku kokio 

tikslo siekta išgenint jas? Gal kai kur palengvinti sunkią šaką ir buvo tikslinga,  dabar per sunku spręsti.  

     

4 pav. Išpjautos gyvos šoninės šakos. Žaizdos traukiasi, bet nebeatželia nauji ūgliai. 

Šoninių gyvų šakų trumpinimas kai kuriais atvejais atliekamas tikslu iššaukti epikorminių 

pumpurų išsprogimą, jei šakų galūnių gyvybingumas silpnas.  Stebint atliktas pjūvio vietas, naujai 

atsprogęs kuokštelis ūglių matosi tik vienoje genėjimo vietoje (5 pav.). Noriu pastebėti, kad JAV medžių 

priežiūros kompetentingi specialistai, vadovaudamiesi arboristų guru A.L. Shigo požiūriu, kritikuoja 

senų medžių lajų trumpinimo (redukcinį) genėjimus, jie juos siūlo tik kraštutiniu atveju, jei trukdo el. 

laidai ar kitos kliūtys (USDA). Kitose genėto ąžuolo vietose prie išpjautų šoninių šakų žaizdų 



nebeužaugo nauji ūgliai (4 pav.). Vėl kyla klausimas, kokio tikslo siekta, išpjaunant šias gyvas šakas 

senam medžiui? 

 

5 pav. Žemiau pjūvio atželia nauji ūgliai. Tokį pavyzdį pamačiau tik vienoje genėjimo vietoje.  

Dėl sausų šakų trumpinimo. Buvo labai patrumpintos visiškai sveikos, be puvinio storokos sausos 

šakos, paliekant tik trumpą galiuką. Šis trumpinimas pasiteisintų, jei būtų taip drastiškai sutrumpintos 

supuvusios nepatvarios šakos. Arba jei medis augtų prie kelio, šaligatvio - žmonių aktyvaus lankymo 

vietoje. Bet šiuo atveju medis auga nuošalioje vietoje, laukuose ir saugumo rizika nesvarbi – įrengiama  

perspėjanti dėl saugumo lentelė. Tačiau tik vienos nupjautos šakos atraižoje užfiksuotas prasidėjęs 

centrinis puvinys, apėmęs apie 1/3 skerspjūvio, ir tai tik centre, o jį juosia sveikos medienos žiedas 

(6b). Mokslininkai teigia, kad patys svarbiausi pūvančios medienos šaltiniai yra dar gyvi, bet jau 

centrinėje medienoje tręštantys senoliai medžiai (Butlet ir kt., 2002). Prasidėjęs šakos centre puvinys 

kaip tik turėjo didelę vertę buveinei irstančioje medienoje ir tikrai nereikėjo visos tos dalies išpjauti 

(6a).  

 a   b 

6 pav. Išpjautos su centriniu puviniu šakos, kurios yra vertingiausios buveinės. Medyje atverta nauja 

drevė (a), kuri šlaps ir blogins medžio būklę. 

Visos kitos sausos šakos buvo visai tvirtos, nesupuvę (7a, 8 pav.). Išpjautos sausos šakos medyje dar 

galėjo labai ilgai stovėti dar daug metų net be lūžimo rizikos. Ąžuolo mediena, jei nėra kontakto su 



žeme, pasižymi išskirtiniu ilgaamžiškumu. Reikėjo palikti gerokai ilgesnes šias tvirtas ir sveikas sausas 

šakas, kad medyje prasidėtų jų medienos irimo procesai, ne ant žemės. 

 a   b 

7 pav. Sveiki sausuoliai išpjauti (a), paliktos medyje labai trumpos sausos medienos atkarpos (b). 

Negyva mediena medyje yra pati vertingiausia bioįvairovės išsaugojimui. 

Nustebino išpjautų išdžiuvusių ir buvusių gyvų šakų kiekis – prie kamieno guli 13,63 metrų 

išpjautų storų sausų, bet be puvinio šakų (8 pav.). Jų diametras svyruoja nuo 12 iki 22 cm. Tai didžiulė 

ir neatitaisoma klaida.  

1 Lentelė. Gulinčių po laja išpjautų šakų aprašymas 

Nr. Ilgis, cm Skersmuo, cm Aprašymas 

1 162 19, 22 Su atšaka, visa sveika, puvinio nei žymės. 

2 71 22 Sveika, nesupuvusi. 

3 220 16, 19 Storajame (d-19 cm) gale 8 cm centrinio puvinio paveikta 
mediena, su sveiku juosiančiu žiedu. Likusi šaka-sveika. 

4 170 12, 14 Sveika, be puvinio. 

5 140 17, 17 Sveika, be puvinio. 

6 188 19, 9 Sveika, be puvinio. 

7 138 14, 14 Visiškai tvirta, su žieve, sveika. Medyje buvo dar gyva šaka. 

8 194 17, 22 Sveika, dar su žieve. Medyje buvo dar gyva. Žievėje jau pasirodė 
paprastoji alksniabudė (Schizophyllum commune). 

9 180 12, 15 Sveika, be puvinio. 

 

8 pav. Nupjautos gyvos medienos storos šakos paguldytos ant žemės.  



Suguldytos nupjautos storos šakos paliktos irimui. Gerai kad mediena palikta bent ant žemės pūti, bet 

vertingiau būtų, kad būtų likę medyje. Švedijoje jau praktikuoja pakelti negyvą medieną nuo žemės, 

pririšant ją stačią prie medžių, kad nebūtų kontakto su žeme. Tai geriau jos net nenupjauti, kol pati 

laikosi.  

Viena su puviniu šaka netvarkingai genėta, pjovimo metu plyšusi (9 pav.). Tai jau ne biologinių 

žinių stoka, bet profesinis  arboristo darbo brokas. Jos viršuje visai bereikalingai padaryta karūnėlė (b), 

mediena gi jau su puviniu, pradėjusi trūnyti, nereikia papildomo skatinimo. 

 a  b 

9 pav. Pjovimo metu skilusi šaka - genėjimo brokas.  

Apie išpjaustytas karūnėles sutrumpintų sausų šakų galuose. Karūnėlių pjaustymas sausų šakų 

galuose atsirado JK 1997-1999 m po didelių gaisrų, kurių metu daug medžių buvo pažeisti. Likusiems 

stovėti negyviems medžiams buvo sugalvota imituoti audros padarytus išlaužimus (9 pav.). Pastebėjus, 

kad britų visuomenei patinka tokios imitacijos, šis metodas paplito. Vėliau šis metodas pradėtas taikyti 

ir dėl kitų tikslų, siekiant pagreitinti medienos irimą, kad susikurtų sąlygas naujoms buveinėms 

atsirasti. Tai yra dar diskutuotinas metodas, jo veiksmingumui įsitikinti praėjęs per trumpas laikas.  

 

Karvelio ąžuolui palikti labai trumpi galiukai su karūnėlėmis, kurie nebeatliks nei buveinių 

funkcijos, nei estetiškai primena natūralų išlūžimą (10a pav.). Ši sausa mediena labai kieta, visiškai 

sveika ir tikėtina, kad ji dar ilgai nepradės pūti. Ateitis parodys. 

9 pav. Paliktos pakankamai ilgos ir 

pakankamai saugios sausos šakos, 

su galuose išpjaustytomis 

karūnėlėmis. Knepo parkas JK. 

(Šaltinis-N.Fay, 2002). 



a   b 

10 pav. Suformuotos karūnėlės: Sausoje šakoje (a) ir žalioje šakoje (b). 

Nesuprantama, kam trumpinti žalią šaką, o po to formuoti karūnėlę (10 pav.) skatinant jos irimą, kai 

kitose vietose tiek daug išpjauta jau sausų pradedančių dūlėti šakų. Be to tokia žaizda gyvoje šakoje 

atveria galimybę naujai infekcijai, pagreitinančiai medžio būklės blogėjimą. Pamatęs šiuos 

išpjaustymus, Lietuvos dendrologų draugijos garbės narys, Beržoto parko įkūrėjas prof. S.Juknevičius 

nusistebėjo ir išsakė savo nuomonę, kad neturime dirbtinai skatinti puvimo, geriau daugiau pasistengti 

kaip išsaugoti, nes šis medis jau turi pakankamai daug buveinių.  

Dėl betono išėmimo. Medžio apačioje šiaurinėje pusėje senai užbetonuota drebė. Tokie 

metodai taikyti senai, prieš 100 metų buvo manoma, kad betonavimas sutvirtina medžio stabilumą. 

Tačiau tik vėliau pastebėta, kad betonas neleidžia medžiui užtraukti žaizdas, trukdo vėdintis ir dar 

labiau paskatina puvimo procesą. Tvarkymo metu reikėtų išimti betoną, šiuo atveju nebuvo tai 

padaryta. Gal būt per sudėtinga buvo išmušti, nes betonas apaugintas nauja mediena ir stipriai 

užspaustas.  

Ir pabaigai labiausiai neraminantis pastebėjimas dėl akivaizdaus medžio būklės pablogėjimo. 

Po genėjimo, daug gausiau pradėjo augti ąžuolinės kempinės (Phellinus robustus). Šiaurinėje 

kamieno dalyje 2,4 m h, 3-4 m h užfiksuota 13 kempinių iš jų 2 visiškai jaunos, dar tik lenda (11 pav.). 

Pietinėje dalyje kempinės auga žemiau - 1-2 m h, čia jų užfiksuota 10, iš kurių 4 visai jaunos. 

Gausesnis kempinių išlindimas kalba apie pablogėjusią pačio medžio būklę, kuri suintensyvėjo po 

genėjimo darbų. Toks kempinių augimas rodo labai intensyvų medienos irimą, o tai jau per daug 

pavojinga ąžuolo gyvybingumui.  

 



11 pav. Šiaurinėje kamieno dalyje suaktyvėjęs ąžuolinių kempinių augimas. 

Labai tikėtina, kad per neuždengtą drevę viršūnėje prilijo vandens ir suintensyvėjo medienos puvimas. 

Taip pat irimas suintensyvėjo po genėjimų, padarius naujas žaizdas, kurios tavo atviru židiniu naujiems 

medienos užkrėtimams. 

 

Apibendrinimas 

 

Šie atlikti genėjimo darbai gerai tiktų jauniems medžiams, augantiems žmonių lankomose vietose ar 

prie kelių. Pjūviai atlikti kokybiškai (išskyrus vieną lūžimo atvejį), sausos šakos sutrumpintos iki  visiško 

saugumo. Arboristinė darbo kultūra, techninis įvykdymas tinkamas, išskyrus stogelio pritvirtinimą. 

Tačiau toks genėjimas netinkamas medžiui senoliui, kuris yra vertingas dėl saprofitinių organizmų 

buveinių išsaugojimo. Akivaizdu, kad tik bazinių arboristinio pasirengimo žinių neužtenka vykdyti 

senolių medžių priežiūrą. Tokiais atvejais  būtinas komandinis darbas, kuriame būtų įvairių sričių 

specialistų. Svarbiausią vadovaujančią atsakomybę turėtų prisiimti aukščiausią profesinį pasirengimą 

turintys biologinės įvairovės išsaugojimo specialistai/mokslininkai, o techninius priežiūros darbus, 

genėjimą, lajos tvirtinimus, pagal komisijos, sudarytos iš įvairių specialistų – biologo, dendrologo, 

ekologo, kurie įsigilinę į bioįvairovės svarbą,  rekomendacijas vykdytų reikiamą profesinę kvalifikaciją 

ir patirtį turintys medžių priežiūros darbuotojai (genėtojai, arboristai).  
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12 pav. Karvelių ąžuolas 2019 m. rudenį.  

 

Dr. Lina Straigytė. VDU Miškų ir ekologijos fakulteto docentė 


