KADA MEDŽIAI SAUGOTINI?

Iš saugotinų medžių ir krūmų kriterijų
1. Kitos paskirties žemėje daugiabučių
gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose
valstybinėje ir savivaldybių žemėje:
1.1. mieste didesnio kaip 12 cm skersmens
medžiai*.
1.2. ne
mieste

Saugotini medžiai pjaunami ir genimi
tik turint seniūnijos išduotą leidimą.
Medžiai ir krūmai yra saugotini, kai:
1.žemės sklypo nuosavybės dokumentuose
įrašyta specialioji žemės ir miško naudojimo
sąlyga – saugotini želdiniai;
2. medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio
paskirties žemėje, priskirti saugotiniems
vadovaujantis kriterijais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d.
nutarimu Nr. 206 (nuo 2018 m. liepos 1 d.
įsigaliojo nauja redakcija).
****************************************
Informaciją parengė
Plungės rajono savivaldybės administracijos
Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistė
Edita Lydienė
Tel. 8 (448) 73004, 8 655 66909.
El. p. edita.lydiene@plunge.lt
Pagal I. Auželienės praktinio seminaro
„Medžių, augančių želdiniuose, apsauga ir
tvarkymas” medžiagą.
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didesnio kaip 20 cm skersmens
medžiai*.

2. Kitos paskirties žemėje daugiabučių
gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose
privačioje žemėje:
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2.1. mieste ąžuolai, uosiai, klevai, guobos,
skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos,
liepos, maumedžiai, beržai, pušys –
didesnio kaip 20 cm skersmens.
2.2. ne
mieste

ąžuolai, uosiai, klevai, guobos,
skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos,
liepos, maumedžiai, beržai, pušys –
didesnio kaip 30 cm skersmens.

3. Miestų, didesnio kaip 12 cm skersmens
miestelių medžiai*.
gatvėse
4. Kaimų
gatvėse

didesnio kaip 20 cm skersmens
medžiai*.

* – ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai,
guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės,
maumedžiai,
pocūgės,
kėniai,
beržai,
juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai,
riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys,
miškinės kriaušės.
Daugiau informacijos www.plunge.lt

Žiūrėdami į šakas galvokite ir
apie šaknis...

KAIP SODINTI MEDŽIUS?

KAIP TEISINGAI GENĖTI?

Medžiai sodinami į tinkamai paruoštą vietą ir
būtinai tvirtinami 3-5 metų laikotarpiui.

Palaipsniui (per kelis metus) nuo stiebo
apačios išpjaunamos žemutinės šakos, kol
bešakis kamienas pasieks 3,2-3,6 m ilgį,
išsaugant aukščiau esančias šakas ir viršūnę.

Medžiai veisiami:
•

ne arčiau kaip 10 m atstumu nuo
daugiabučių gyvenamųjų pastatų sienų
su langais, išskyrus teritorijas tarp
pastatų ir gatvių ar kelių;

•

ne arčiau kaip 5 m atstumu nuo
pastatų sienų;

•

II. LAJŲ PAKĖLIMAS

Neteisingai nupjovus šaką įsimeta ligos.

4 m atstumu nuo apšvietimo tinklo ar
inžinerinių statinių atramų.

Be
kaimyninio veisiami nuo kaimyninio
sklypo savininko sklypo ribos
sutikimo raštu

III. VIRŠŪNIŲ PAŽEMINIMAS

medžiai ir krūmai, ne arčiau kaip 2 m atstumu
užaugantys iki 3 m
aukščio
kiti medžiai
šiaurinėje
dalyje

Medžio viršūnė žeminama tik tada, kai
medžius būtina žeminti:

ne arčiau kaip 3 m
sklypo ne arčiau kaip 5 m

kiti krūmai

ne arčiau kaip 1 m atstumu

gyvatvorė

ne arčiau kaip 1 m atstumu
ir formuojama ne aukštesnė
kaip 1,3 m, išskyrus šiaurinę
sklypo dalį (gali būti iki 1,8
m aukščio)

•

kai medis trukdo elektros energijos
perdavimo ir ryšių oro linijoms;

•

kai yra nudžiūvusi viršūnė.

I. LAJŲ RETINIMAS
Išpjaunama ne daugiau kaip 20 proc.
nepagrindinių šakų (iki 5 cm skersmens),
išsaugant aukščiau esančias šakas ir viršūnę.

Tai atliekama nupjaunant iki 1,5-2 m ilgio
viršūnę. Žemiau pjūvio 1/5-1/3 likusios lajos
dalyje išpjaunamos iš pagrindo visos šakos.
Paliktos žemesniosios šakos su viršūnėmis
negenimos. Po I ir II vegetacijos periodų
susidarę vertikalieji ir šoniniai ūgliai
trumpinami 1/2-1/3 jų ilgio.

