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Senolių medžių 
trys senėjimo 

stadijos

1. Ankstyvoji senatvė. Prasideda lajos, metinio prieaugio mažėjimas, padidėjęs vegetacinis 
aktyvumas lajos apačioje. Didėja grybų aktyvumas ir puvimas, saprotrofų aktyvumas.

2. Vidutinė senovės stadija. Laja mažėja, metinis medienos prieaugis silpsta. Pažengęs 
šerdies puvimas ir drevių formavimasis. Pažengęs floros ir faunos aktyvumas.

Medžiui pasiekus vidurinę-senovės stadiją, nieko nereikėtų daryti, dėl senėjimo proceso 
spartinimo, turėtų būti siekiama kuo ilgiau išlaikyti šį etapą. Kai atsiranda metinių rievių 
netolygumai, medis yra pažeidžiamiausioje stadijoje.

Laipsniškas gyvybingumo mažėjimas.

3. Senėjimo pabaiga. Viršūnės nykimas – medžio mirtis; besitęsiantis grybų aktyvumas; 
Saprotrofų veiklos pikas - maisto medžiagų perdirbimas.

Šaltinis: Read, 2000
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Senų medžių tvarkymo priežastys
• Genetinių resursų išsaugojimas;

• Užtikrinti laukinės gamtos buveinių tęstinumą;

• Kuo ilgiau išlaikyti gyvą kiekvieną medį;

• Sukurti sąlygas naujai kartai pakeisti senolį;

• Išlaikyti tradicinę praktiką (nauji šou metodai netinka); 

Medžių veteranų tvarkymas dažniausiai reikalingas tada, kai yra nustatyta rizika medžiui 
ar jame esančioms buveinėms. 

Svarbiausia, kad medžiai ir jų aplinka būtų tikrinami reguliariai, o tvarkymas būtų 
atliekamas tik tuo atveju, jei tai būtina. Kiekviena situacija turi būti įvertinta atskirai ir 
aprašytos visos rizikos.
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Bet koks genėjimas yra žalojimo forma.
Dėl to genėti reikia tik kraštutiniu atveju ir įvertinti, kiek medis 
gali atlaikyti tokios intervencijos.

Stiprūs pažeidimai genint sukelia 4 pagrindinius 
padarinius:

• Nupjautas paviršius atveria kelią 
mikroorganizmams.

• Nupjautas paviršius džiovina medieną.

• Lajos sumažėjimas (lapija, mediena) sumažina ir 
angliavandenių sukauptas atsargas, bei galimybę 
jas pakeisti.

• Ūglių galiukų praradimas, kas sutrikdo hormoninius 
koordinavimo signalus ir daro įtaką augimui.
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• Po genėjimo medis patiria stresą, jis didelę dalį energijos priverstas naudoja 
žaizdų gydymui. 

• Po genėjimo sulėtėja medienos prieaugis, dėl nutrūkusio atsakomojo ryšio su 
lapija. 

• Žaizdos sumažina skysčių kelių pralaidumą medienoje, sunkiau tampa 
išmaitinti ir šakas, ir šaknis. 

• Dėl žaizdų mediena išdžiūsta, todėl pradeda pūti. Kuo didesnis žaizdų kiekis, 
tuo didesnė tikimybė užsikrėsti mikroorganizmais. Medis tampa nebepajėgus 
užauginti vidines užtvaras, nes pritrūksta fotosintezę gaminančios lapijos.

• Genėjimai gali sukelti šaknų puvinį ir medis išvirsta dėl puvinio paveiktų šaknų.

• Epikorminių pumpurų aktyvumas silpsta su amžiumi, ir išnyksta. Tai viena iš 
priežasčių, kodėl seni medžiai sunkiau reaguoja ir atsako į genėjimus, nei jauni. 

Neigiamas senoliams medžiams genėjimo poveikis

5l. Straigytė



Kokiais atvejais genėjimas prailgina amžių?

• Nupjauta viršūnė pažemina medžio aukštį, kas sumažina išlūžimo 
riziką, dėl „svirties“ sutrumpėjimo. 

• Aukštas medis darosi nepajėgus išmaitinti per visą aukštį, todėl 
patrumpinimas sumažina lajos plotį, aukštį ir trumpesniame ilgyje 
tampa  lengviau visą medį išmaitinti.

• Jeigu vis tik reikia išpjauti visą šaką, tai galutinis pjūvis turi būti 
daromas įprastinis (target)(Shigo, 1989).

Paveiksle. Mažiausiai žalojantis įprastinis (target) pjūvis
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Nepriklausomai nuo pasirinktos technikos, visada 
reikia laikytis šių nuostatų:

• Venkite nuimti daugiau vainiko, nei reikia, taip užtikrindami, kad 
medžio lapų plotas niekada netaptų per mažas, kad išlaikytų jo 
išlikimą (Fay, 2008).

• Tačiau, stenkitės sutrumpinti šakas pakankamai, kad išvengtumėte 
reakcijos, dėl kurios laja gali  išaugti į savo dydį, kokia buvo prieš 
genėjimą.

• Genėti tik tada, kai to reikia biomechaninio vientisumo sumetimais.

• Yra ir kitų priemonių, padedančių sutvirtinti medį: šakų parėmimas, 
lajos rišimas.
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Kokį metodą rinktis?
• Daugelyje arboristikos atvejų, stiburių palikimas 

yra nepageidautinas. Nes jie neišvysto stiprių 
ūglių. Tačiau jei stiburyje atsiranda plonų 
šakučių, tai jau geriau, nei visai plika be lapijos 
šaka. 

• Dažnai stiburiai išdžiūna iki motininės šakos 
jungties, o tada suaktyvėja puvimo procesas. 
Tada atsiranda medžio reakcija kurti apsauginę 
sienelę (Shigo ir Marx, 1977). Per didelis jų 
kiekis sulėtina,  kartais labai apriboja medžiagų 
apykaitą medyje. 

• Laipsniškas kelių atvejų šakų galūnių 
trumpinimas, kad palaipsniui suformuoti 
žemesnę ir tankesnę viršūnę (retrenchment), 
tinkamesnis, jei dar nėra didelio išlūžimo 
pavojaus. Toks metodas medžiui mažiau sukelia 
streso.
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Ko gero saugiausias metodas - palaipsnis lajos mažinimas 
(retrenchment)

• Tikslas - laipsniškai sumažinti lajos aukštį ir plotį, kad sumažėtų išlūžimo 
rizika, dėl  „svirties“ efekto (Fay 2008). Metodas yra skirtas stimuliuoti 
vidinį ir apatinį lajos augimą (atjaunėjimą) mažinant viršūninį dominavimą. 
Toks būdas palaipsniui pažemintų lają.

• Britų standartuose (BS, 2010) rekomenduojama vengti stiprių medžių 
sužeidimų, nes tai sukelia fiziologinius sutrikimus ir puvinius, dėl ko 
susilpnėja medžio sveikata ar mechaninis vientisumas.

• Shigo (1991) teigia, kad medžiai su stipriai pažeista balana turi per mažą 
santykį tarp dinaminės (balana, fiziologiškai aktyvūs audiniai)  ir statinės 
(žievė, nebegyva mediena) masės.

• Senoliai dažnai turi išpuvusį branduolį ir labai ploną balaną. Bet jei ji ir  
karniena nepažeista, medis gali visai gerai funkcionuoti.
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Rizikų nustatymas Karvelių 
ąžuolui

1. Pasikeitė apšvietimo  sąlygos.
2. Kamieno branduolys supuvęs, šlampa

per nupjautą viršūnę.
3. Drevė apačioje užcementuota, 

nebeleidžia užsitraukti žaizdai.
4. Viršūnė išdžiūvus, likę sunkios sausos 

šakos.
5. Kairė šaka per aukšta, jos jungtis su 

kamienu problematiška dėl vidinio
puvinio jungtyje.

6. Dešinė šaka per stipriai ištįsusi į aukštį.
7. Kairėje (2) skeletinė šaka per sunki ir 

per aukšta.

Karvelių ąžuolas prieš 30 m. 10l. Straigytė



1. Rizika. Karvelių ąžuolo šiandieninė aplinka pakitusi.  
Ar sukurtos sąlygos naujai kartai pakeisti senolį? 

Anksčiau ąžuolas augo vienas laukuose, jį nesupo medžiai, dėl to jo kamieno apšvietimas 
buvo kitoks.  Šiuo metu sudygę berželiai jau praaugę ąžuolą, vegetacijos metu užstoja šviesą 
ir liemeniui, ir lajai. Paskutiniais metais žymiai pakito apšvietimo sąlygos.
Supančioje aplinkoje reiktų skatinti ąžuoliukų (karveliukų) augimą, ne beržų.
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Dėl pakitusio apšvietimo, akivaizdžiai
retėja apatinė lajos dalis, o ji  labai 
svarbi, kad būtų  išlaikytas proporcingas 
lajos balansas.

Medžio stabilumui pagerinti, reikia 
siekti, kad laja žemėtų, ne aukštėtų.

Rekomenduojame-iškirsti per arti 
augančius beržus. 

Kad užtikrinti senolio ąžuolo tęstinumą -
toliau lajos pasodinti šio ąžuolo naujus 
palikuonis.

Nauji ąžuoliukai turi augti toliau lajos, kad nekonkuruotų su senuoju ąžuolu.
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2 rizika.

Šlampa centrinė kamieno dalis 
per nupjautą viršūnę, dėl to 
intensyvėja vidinis puvimas.

• Įrengti pakeltą stogelį (ne 
akliną), kad vėdintųsi drevė, 
bet neprilytų į vidų.
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3 rizika.
Cementas neleidžia drevei užsitraukti.
Matosi, kaip stipriai medis nori užauginti drevę, bet 
cementas neleidžia. 
Pakraščiuose matosi šlampantis cementas.
Reikalingos tvarkymo priemonės:
Pašalinti trukdantį cementą, ištrupinus jį, ardant per 
centrą, bet nepažeidžiant medienos. Geram meistrui 
tai nesunku padaryti.

Įdomi idėja apsaugoti drevę nuo šiukšlinimo, padegimo

(Lonsdale, 2013)
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4 rizika
Viršūnėje yra sausų sunkių šakų.
Kaip suvaldyti šią riziką:

• Apžiūrėti ir įvertinti, ar nėra sausoje medienoje buveinių, ar nėra tik pradėjusių 
formuotis buveinių.

• Tik įvertinus situaciją dėl buveinių, planuoti sausų šakų trumpinimą.

• Per ilgas sausas sunkias šakas patrumpinti, kurios jau gali lūžti. Bet palikti 
pakankamai ilgus stiburius perspektyvius naujoms sausos medienos buveinėms 
formuotis. 

Kodėl svarbu palikti medyje sausas šakas? Tokio amžiaus senolių likę labai nedaug, 
ir mes net nežinome, kokių organizmų namai gali būti tokioje medienoje. Kuo medis 
senesnis, tuo vertingesnės buveinės. Iš senos fotografijos matome, kad skeletinė
sausa šaka medyje jau buvo prieš 30 metų ir ji neišlūžo iki 2018 m., kai buvo
išpjauta. O kas pasakys, kiek metų prieš tai ji išdžiūvo? 
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Stovinti (medyje esanti) negyva mediena

Išdžiūvusias šakas ir stovinčius negyvus 
liemenis reikėtų kiek įmanoma labiau 
išsaugoti, kad būtų išsaugotos ypatingos 
vertės stovinčių negyvų medžių 
buveinės. Idealiu atveju tai reiškia visai 
nesikišti į jį. Negyvą medieną retai reikia 
pašalinti siekiant apsaugoti medį nuo 
gyvenimą sutrumpinančio išlūžimo. Bet 
jei tai būtina, reikėtų tik minimaliai iki
saugios ribos sutrumpinti liemenis ar 
šakas, o ne jas pašalina (Lonsdale, 2013).
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5 rizika.
Apatinė šaka ilga ir aukštai iškilusi, 
jungtis atrodo stipri, bet stiprus vėjas 
gali išlaužti per jungtį, nes viduje yra 
puvinys. 

Trumpinti šakos ilgį nuo viršūnės. Vienu 
kartu neišpjauti atkarpos, ilgesnės 2 
metrų. Kai sutrumpės šaka, sumažės 
išlūžimo rizika.
Sutrumpintą šaką medžiui lengviau 
išmaitinti, nei ilgą.

Padaryti atramas nuo žemės.
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• Jokiu būdų neišpjauti šoninių šakų ir 
skeletinės šakos iki pagrindo, 
prarandant lapiją. Kamieno apačioje ir 
šakų ilgyje reikia išlaikyti fiziologiškai 
aktyvų vandens indų judėjimą, 
žaizdomis neuždarant kanalų. 

• Po šia šaka yra galinga šaknis, kuri turi
būti maitinama iš lapijos.

18l. Straigytė



6 rizika.
Per aukšta stačiu kampu išaugusi 
skeletinė šaka.

Šiai šakai reikia žeminti tik viršūnę, 
neišpjaunant šoninių šakučių. 

Viršūnės žeminimą atlikti per kelis 
kartus, po pirmo atvejo įvertinus 
ąžuolo atsaką į genėjimą. Jei žemiau 
žaizdos išsprogsta nauji pumpurai, 
bus galima toliau genėti. Jei 
nebeišsprogsta – sustoti su 
genėjimais, nes lapijos praradimas 
dar labiau sumažina gyvybingumą.
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7 rizika. 
Per aukšta ir sunki antra iš kairės 
skeletinė šaka. Joje auga pažeista žieve 
šaka. 

• Pažeista žieve šaką reikia trumpinti, - taip ir 
padaryta. Šakos galūnes trumpinti, kad 
trumpėtų svirties ilgis ir tuo pačiu lengvėtų 
šaka. Buvo patrumpinta viena galūnė, bet 
viršūnė per aukšta palikta.

• Jokiu būdu neišpjaučiau apačioje visos gyvos 
šakos, paliekant tik stiburį be žalių šakelių ir dar 
karūnėlę išpjaunant joje. 

• Toks  genėjimas pasmerkia šaką džiūti, ateityje 
išdžiuvusio stiburio vietoje atsivers drevė 
apatinėje skeletinės šakos dalyje, kas sumažins 
maisto medžiagų praeinamumą ir sudarys 
sąlygas formuotis naujam puviniui. 

• Tai nepadidina medžio stabilumą, bet 
sumažina.
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Dėl žalių šakų karūnavimo.

• Praktikoje žalioms šakoms karūnėles daro lajos viršuje plonesnėse šakose, kad 
suaktyvinti žemiau esančių miegančių pumpurų sprogimą ir žemesnių šakų 
augimą. Visa šaka neišdžiūva, tik šakos su karūnėle galas, esantis virš išsprogusių 
naujų ūglių. Tokiu principu pažeminama per aukšta laja.

• Žalių šakų „karūnavimas“, išpjovus ištisas storas šakas ir nepalikus jokios gyvos 
šoninės šakos – nepadidina medžio stabilumo. Tos šakos pasmerktos žūti, jos 
nebeatstatys lapijos ir dar atveriamas kelias naujoms infekcijoms. Tai jau medžio 
žalojimas, mažinant jo stabilumą. 

• Šis metodas dar tik eksperimentiniame etape, nėra įrodyta jo nauda (Longsdale, 
2013). Dėl to nereikėtų eksperimentuoti ant labai senų medžių.

• Medžiui pasiekus vidurinę-senovės stadiją, nieko nereikėtų daryti, dėl senėjimo 
proceso spartinimo, turėtų būti siekiama kuo ilgiau išlaikyti šį etapą.
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Išvados • Medžio stabilumas išpjaunant gyvas 
šakas neprailgintas, bet pablogintas, 
nes 

a) atsiras naujų drevių su puviniu 
apatinėse skeletinių šakų dalyse; 

b) žaizdos sumažins maisto medžiagų 
pralaidumą į lają ir šaknis;

c) Gausus lapijos netekimas 
pablogins medžio šaknų maisto 
medžiagų aprūpinimą, cirkuliacijos 
aktyvumą, balanos augimą;

d) Pavojus išlūžti kairiąjai skeletinei ir 
dešiniąjai viršūninei šakoms 
išpjaustant tik plonas gyvas 
šonines šakas liko nesumažintas, 
svirties ilgis išliko tokia pati.
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