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Tyrimai atlikti 2007–2008 m. naudojant 27 VĮ miškų urėdijų faktinių sąnaudų pagal svarbiausias taikytas miško ūkines priemones duomenis visų 

pagrindinių miško medžių rūšių – pušų, eglių, ąžuolų, uosių, beržų ir juodalksnių – medynams tipingose jų augavietėse dirbtinai ir natūraliai atkurti. Dar-
bo tikslas – nustatyti dirbtinio ir natūralaus miško atkūrimo būdų ekonominius ypatumus. Želdinimo ir žėlimo skatinimo išlaidų statistiniai skaičiavimai 
atlikti panaudojant Microsoft Excel skaičiuotės statistinių skaičiavimų Data analysis posistemę. 

Nustatyta, kad dirbtinio (želdinant) ir natūralaus (skatinant žėlimą) miško atkūrimo būdų ekonominis efektyvumas priklauso nuo atkuriamos medžių 
rūšies ir augavietės. Želdinimas priklausomai nuo medžių rūšies ir augavietės yra 1,9–4,6 karto brangesnis negu miško atkūrimas jam natūraliai atželiant 
ir taikant skatinimo priemones. Natūraliam miško atkūrimui skirtos išlaidos sudaro labai nevienodą dalį pagal medžių rūšis visų vidutinių medynų atkū-
rimo išlaidų apskritai: beržynų – 57 %, juodalksnynų – 50 %, pušynų – 35 %, eglynų – 33 %, uosynų – 10 % ir ąžuolynų – 6 %.  

Želdinant didžiausios sąnaudos tenka sodinimui (46 % visų išlaidų), toliau – sąnaudos želdiniams prižiūrėti ir apsaugai (35 %), želdavietei ir dirvai paruošti 
(11 %) ir mažiausiai sąnaudų tenka želdiniams atsodinti (8 % visų dirbtiniam miško atkūrimui tenkančių lėšų). Atkuriant mišką skatinant natūralų jo atžėlimą 
dauguma sąnaudų tenka želvietės ir dirvos paruošimui (38 % visų šiam atkūrimui tenkančių išlaidų, toliau – papildomos išlaidos dėl neplynųjų kirtimų metu pa-
liktų priedangos ir sėklinių medžių iškirtimo (22 %), žėlinių priežiūros ir apsaugos (22 %) ir papildomo sodinimo (18 %). Brangiausias yra ąžuolynų ir uosynų 
atkūrimas želdinant – 7,1–9,5 tūkst. Lt/ha, eglynų – 4,1 tūkst. Lt/ha, o pigiausias – juodalksnynų – 2,9 tūkst. Lt/ha. Atkuriant natūraliai atželiant ir taikant žėlimą 
skatinančias priemones brangiausias yra ąžuolynų atkūrimas (2,6 tūkst.Lt/ha), uosynų – 1,3 tūkst. Lt/ha, pigiausias yra juodalksnynų atkūrimas (1,2 tūkst. Lt/ha).  

Pagal augavietes brangiausiai kainuoja miško atkūrimas želdinant tikslinėmis medžių rūšimis Lf augavietėse (vidutiniškai 9,4 tūkst. Lt/ha), po jų Ld au-
gavietės (7,1 tūkst. Lt/ha, o pigiausiai kainuoja Ud augavietėse sodinti juodalksnį (2,9 tūkst. Lt/ha). Atkuriant mišką, taikant žėlimą skatinančias priemones, 
brangiausiai kainuoja tikslinių medžių atkūrimas Nd ir Ld augavietėse – vidutiniškai 2,3 tūkst. Lt/ha, o pigiausiai Ud ir Uf augavietėse (1,1–1,3 tūkst. Lt/ha. 
Preliminariai apskaičiuojant projektuojamų miško atkūrimo išlaidas pasiūlytas išlaidų santykių svertinis metodas pagrįstas prielaida, kad išlaidų vidurkių san-
tykiai yra pakankamai pastovūs. 

Dirbtinis ir natūralus miško atkūrimas, ekonominė analizė.  

 
Įvadas 

 
Siekiant didesnio miškininkavimo efektyvumo valsty-

biniuose ar privačiuose miškuose iškyla tikslesnio bei pa-
togesnio miško atkūrimo būdo planavimo būtinybė. Miško 
atkūrimo planavimą sąlygoja ekonominiai, ekologiniai ir 
socialiniai tikslai bei apribojimai (Davis ir kt., 2001; Miza-
ras, 2002; Riepšas, 2009). Miško ūkis, teisėtai laikomas 
viena iš svarbių Lietuvos ekonomikos sudėtine dalimi, ne-
išvengiamai konkuruoja su kitų šalių miško ūkiais, todėl ir 
ekonominė veiklos komponentė dažnai yra vyraujanti. Kita 
vertus, stiprėjantis ekologinis ūkininkavimo veiksnys nere-
tai įprastą ekonominę planavimo praktiką keičia gana sudė-
tinga kompleksinio galimų planavimo alternatyvų pasirin-
kimo problema (Gradeckas, Malinauskas, 2005; Riepšas, 
2005). Kaip teigia Arrow teorema, nėra metodo, kuris iš 
trijų ar daugiau variantų visada išrinktų logiškai pagrįstą ir 
visus tenkinantį sprendimą (Laukkanen ir kt., 2002). Daž-
niausiai iškyla ekonominių, ekologinių, socialinių reikala-
vimų konfliktas, ir tam reikia pobūdis reikia itin atidaus, 
visapusiško pradinės informacijos tvarkymo ir analizės 
(Mizaras, 2000). Patikimiausius sprendimus galima rasti 
panaudojant statistinių tyrimų, regresinės ir koreliacinės 
analizės metodus (Mikroekonomika, 2000). 

Tyrimo objektas – dirbtinai ir natūraliai atkurti miško 
želdynai iki miško cenozės susidarymo. 

Tyrimų tikslas – nustatyti dirbtinio ir natūralaus miško 
atkūrimo technologijų ekonominius ypatumus. 

 
Tyrimų metodika 

 
Tyrimai atlikti 2007–2008 m. naudojant 27 VĮ miškų 

urėdijų faktinių sąnaudų pagal svarbiausias taikytas miško 
ūkines priemones duomenis iki miško cenozės susidarymo 

(10 metų) visų pagrindinių miško medžių rūšių (pušų, eglių, 
ąžuolų, uosių, beržų ir juodalksnių) medynams tipingose jų 
augavietėse atkurti dirbtinai ir natūraliai. Faktinėms sąnau-
doms priskirtos visos tiesioginės išlaidos, susijusios su miš-
ko atkūrimu konkrečiuose sklypuose. Į jas įskaičiuotos žel-
davietės ir želvietės paruošimo, dirvos įdirbimo, želdinimo ir 
žėlimo skatinimo darbų, želdinių atsodinimo ir papildomo 
sodinimo žėliniuose, želdinių ir žėlinių priežiūros bei apsau-
gos, pakartotinio medžių kirtimo kai taikomi neplynieji kir-
timai arba paliekami sėkliniai medžiai, išlaidos. 

Želdinimo ir žėlimo skatinimo išlaidų statistiniai skai-
čiavimai atlikti pasinaudojant Microsoft Excel skaičiuoklės 
statistinių skaičiavimų posisteme Data analysis. Statistiniai 
skaičiavimai atlikti pagal medžių rūšis ir augavietes, nusta-
čius 05,0=α  klaidos reikšmingumo tikimybės lygmenį.  

Vidurkio standartinė paklaida apskaičiuota pagal formulę  

nSSx /= , 

čia  S  – vidutinis standartinis nuokrypis,  
n  – imties tūris.  
 
Vidurkio standartinė paklaida (variacijos koeficientas) 

parodo, kokią vidurkio dalį sudaro standartinė paklaida, ir 
apskaičiuojama pagal formulę:  

%100⋅=
X

S
V x

x .                           (1) 

Vidurkio maksimali paklaida apskaičiuojama pagal 
formulę: 

2/1 α−⋅=∆ tSxx ,              (2) 

čia  2/1 α−t  – normaliojo skirstinio 05,0=α  eilės kvantilio 

reikšmė.  
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Vidurkio maksimali paklaida procentais skaičiuojama 
pagal (1) formulę, xS  pakeitus į x∆ . 

Norint korektiškai palyginti skirtingų miško atkūrimo 
būdų – želdinimo ir žėlimo taikant skatinimo priemones – 
panaudotas variacinių eilučių tyrimo metodas, kai duome-
nys išrikiuoti didėjimo tvarka. Atlikta visų želdinamų ir na-
tūraliai atželiančių medžių rūšių trumpesnės eilutės papil-
dymo interpoliuotomis variacinių eilučių reikšmėmis pro-
cedūra pagal tipingas jų augavietes. Kadangi regresinės 
lygtys rodo tik vidutines tendencijas, išlaidų visuminiam 
grafiškam pasiskirstymui pavaizduoti panaudota ekonomi-
niuose tyrimuose dažnai naudojama Lorenco kreivė. Jos 
horizontalioje ašyje pažymėta procentinė žėlimo skatinimo 
ar želdinimo išlaidų dalis didėjimo tvarka, o vertikalioje – 
procentinė visa miško atkūrimo (bendra želdinimo ir žėli-
mo skatinimo) dalis. Lorenco kreivė rodo atitinkamą žėli-
mo skatinimo ar želdinimo išlaidų dalį atkuriant mišką. 
Įstrižainės yra absoliučios lygybės tiesės. Absoliuti lygybė 
reiškia, jog visos žėlimo skatinimo arba želdinimo išlaidos 
išlieka proporcingai vienodos esant visoms bet kurių išlai-
dų rodiklio eksceso ir asimetrijos koeficientų reikšmėms.  

Statistiniai skaičiavimai, pasiskirstymų palyginimas, 
regresinės lygties sudarymas atlikti pagal tirtas medžių rū-
šis ir jų tipingas augavietes. Patikrintos kiekvienos tirtos 
medžių rūšies ir augavietės želdinimo ir žėlimo skatinimo 
išlaidų vidurkių lygybės hipotezės, siekiant atsakyti į klau-
simą ar minėtus statistinius vidurkius galima laikyti statis-
tiškai vienodais (Čekanavičius, 2000). Hipotezės apie dvie-
jų vidurkių lygybę patikrintos taip: 

1) formuluojama nulinė hipotezė 0H  ir alternatyva K : 

žėžel

žėžel

K

H

µµ

µµ

≠

=

:

:0 , 

2) apskaičiuojama statistikos T reikšmė:  

žė

žė

žel

žel

žėžel

n

S

n

S

xx
T

22

+

−
= ; 

čia žėžel xx ,  – atitinkamai želdinimo ir žėlimo skatinimo 

išlaidų vidurkiai; 

     2
želS , 2

žėS  – atitinkamai želdinimo ir žėlimo skatinimo 

išlaidų dispersijos; 
     želn , žėn  – atitinkamai želdinimo ir žėlimo skatinimo 

išlaidų imties tūriai; 
 

3) apskaičiuojama kritinė reikšmė 2/1 α−= zt , t. y. 

normaliojo skirstinio 2/1 α−  kvantilio reikšmė. 
05,0=α – reikšmingumo lygmuo (klaidos tikimybė); 

4) jeigu tT <  nulinė hipotezė 0H priimama, galima 

teigti, kad statistiniai vidurkiai yra vienodi, t. y. žėžel µµ = ; 

jeigu tT ≥  nulinė hipotezė atmetama, priimama alternaty-

va K , tada negalima teigti, kad statistiniai vidurkiai yra 
vienodi. 

Išlaidų vidurkiai pagal medžių rūšis ir augavietes gauti 
iš skirtingų imčių, todėl norint atlikti tikslesnę analizę sver-
tinis vidurkis apskaičiuojamas pagal formulę: 

∑∑
==

⋅=
k

i
i

k

i
iisv nnxx

11
.  

čia ix – i–tojo dėmens vidurkis(pagal medžių rūšį arba au-

gavietę);  

in – i–tojo dėmens imties tūris;  

k – dėmenų skaičius. 
 

Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 
 

Statistinis tyrimas 
 

Visoms tirtoms medžių rūšims ir jų augavietėms taiky-
tas panašus vidutinių išlaidų skaičiavimo metodas, todėl 
pateikiame tik taikytą paprastajai pušiai (kaip pavyzdį) 
svarbesnėse jos augavietėse (1 lentelė). 

Pušies želdinimui (dirbtiniam atkūrimui) būtini želda-
vietės ir dirvos paruošimo darbai vidutiniškai kainuoja 
511 Lt/ha (12 % visų želdinimo išlaidų). Želdinių priežiū-
ros ir apsaugos darbai vidutiniškai kainuoja 1521 Lt/ha 
(35 % visų išlaidų). Pušies sodinimas – 1785 Lt/ha (42 % 
visų išlaidų). Mažiausiai išlaidų reikia pušį atsodinti: 463 
Lt/ha (11 % visų išlaidų). 

 
1 lentelė. Pušies želdinimo vidutinių pagal tirtas augavietes išlaidų statistiniai skaičiavimai 

Table 1. The average statistical data of expenses for artificial regeneration of pine stands on basic site types 
 

Skaitinės charakteristikos pa-
vadinimas 

The name of statistical charac-
teristics 

Išlaidos Lt/ha 
Expenses, Lt/ha 

želdavietės ir dirvos 
paruošimo 

Siteand soil prepa-
ration 

želdinių priežiūros ir apsau-
gos 

Treatment and protection of 
plantations 

sodinimo 
Planting 

atsodi-
nimo 

Replan-
ting 

visos 
Total 

1 2 3 4 5 6 
Vidurkis 
Mean 

511 1521 1785 463 4281 

Standartinė paklaida 
Standard error 

44 121 148 86 232 

Standartinė paklaida (%) 
Variance % 

9 8 8 19 5 

Mediana 
Median 

382 1520 1595 311 4384 

Standartinis nuokrypis 
Standard deviation 

311 852 1049 611 1643 

Eksceso koef. 
Kurtosis 

-1,01 -0,24 -0,62 6,20 0,20 
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1 2 3 4 5 6 
Minimali reikšmė 
Minimum value 

0 0 0 0 320 

Maksimali reikšmė 
Maximum value 

1100 3500 3685 2400 7988 

Imties tūris 
Size of samples 

50 50 50 50 50 

 
Vidurkio standartinė paklaida (variacijos koeficientas) 

rodo, kad gauti vidurkių įvertinimai yra pakankamo patiki-
mumo. Didesnė atsodinimo vidutinių išlaidų paklaida  susiju-
si su sodinimo sąlygų, ypač su sodinamosios medžiagos, kai-
nų skirtumais. Šių rodiklių – eksceso ir asimetrijos koeficien-
tų –reikšmės, esant normaliam pasiskirstymui, turėtų būti ar-
timos nuliui. Gautos reikšmės, atitinkamai 6,2 ir 2,6, rodo, 
kad tarp visų duomenų (imties tūris – 50) yra duomenų su iš-
skirtinai didelėmis reikšmėmis. Tai patvirtina ir medianos 

reikšmė. Dėl to atsodinimo duomenų patikimumas yra ma-
žesnis. Tikėtina, kad taip yra dėl nepakankamai tikslios atso-
dinimo išlaidų apskaitos pagal želdavietes miškų urėdijose. 

Pušies žėlimo skatinimo natūralaus atkūrimo išlaidų ana-
logiški skaičiavimai rodo, kad vidutinės papildomos išlaidos 
dėl neplynųjų kirtimų yra 439 Lt/ha (23 % visų išlaidų). Žel-
vietės ir dirvos paruošimo darbų sąnaudos nedaug skiriasi 
nuo šių darbų sąnaudų želdinant. Apie 11 % visų išlaidų su-
daro papildomo sodinimo išlaidos (2 lentelė). 

  
2 lentelė. Pušies žėlimo skatinimo pagal tirtas augavietes vidutinių išlaidų statistiniai skaičiavimai 

Table 2. The average statistical data of expenses for support of a natural regeneration of pine stands on basic site types 
 

Skaitinės charakteristikos 
pavadinimas 

The name of statistical cha-
racteristics 

Išlaidos Lt/ha 
Expenses, Lt/ha 

papildomos dėl ne-
plynųjų kirtimų 

Additional, due to 
the non-clear cut-

ting 

želvietės ir 
dirvos paruo-

šimo 
Site and soil 
preparation 

papildomo so-
dinimo 

Supplementary 
planting 

žėlinių priežiūros 
ir apsaugos 

Treatment and 
protection of 

seedlings 

visos 
Total 

Vidurkis 
Mean 

439 424 205 818 1877 

Standartinė paklaida 
Standard error 

66 37 35 99 130 

Standartinė paklaida (%) 
Variance % 

15 9 17 12 7 

Mediana 
Median 

330 320 87 476 1531 

Standartinis nuokrypis 
Standard deviation 

519 289 273 781 1016 

Eksceso koef. 
Kurtosis 

0,41 -0,93 2,92 3,24 0,26 

Asimetrijos koef. 
Skewness 

1,08 0,49 1,73 1,80 0,87 

Minimali reikšmė 
Minimum value 

0 0 0 0 405 

Maksimali reikšmė 
Maximum value 

2004 920 1120 3500 4840 

Imties tūris 
Size of samples 

62 62 61 62 62 

 
Papildomo sodinimo ir žėlinių priežiūros bei apsaugos 

iki susivėrimo statistiniai rodikliai rodo, kad šiems darbams 
skirtos lėšos skirtingose miškų urėdijose smarkiai įvairuoja, 
tačiau šie minėtų rodiklių netolygumai dažnai kompensuo-
jasi, todėl turi nedaug įtakos visų išlaidų statistinių skaičia-
vimų rezultatams. 

Žymi urėdijose vykdomų žėlimo skatinimo darbų išlai-
dų dalis formuojasi mažesniųjų reikšmių srityje. Tai rodo, 
kad dauguma atvejų visos žėlimo skatinimo išlaidos telkia-
si apie 2000 Lt/ha reikšmę, nors yra urėdijų, kuriose ši 
reikšmė viršijama beveik du kartus. Želdinimo išlaidų pasi-

skirstymas pakankamai gerai atitinka normalų pasiskirsty-
mą, tai yra vidurkis 4281 Lt/ha, nors yra reikšmių gerokai 
nutolusių nuo vidurkio (1 pav.). Visa tai paaiškinama tuo, 
kad žėlimui paliekamos dažniausiai užmirkusios ir pelkinės 
augavietės, kuriose beveik neruošiama dirva, pigesnis (pa-
prastesnis) želvietės paruošimas. Normalaus drėkinimo ir 
laikinai užmirkusiose augavietėse dažniausiai želdinama, 
rečiau paliekama žėlimui, tačiau tuomet šiose augavietėse 
kruopščiai ruošiama želvietė, būtinas dirvos įdirbimas. Tai 
ženkliai didina atkūrimo išlaidas. 
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1 pav. Pušies želdinimo ir žėlimo skatinimo išlaidų pagal visas augavietes pasiskirstymai 

Fig. 1. The distribution of expenses for artificial and natural pine regeneration on all site types 

 
Regresinė analizė  

 
Pasiskirstymai gerai parodo procentinį reikšmių išsi-

dėstymą, bet iš jų sunku spręsti apie želdinimo ar žėlimo 
skatinimo išlaidų dominavimą (Alho ir kt., 2001). Želdi-
nimas ir žėlimo skatinimas yra technologiškai skirtingi 
miško atkūrimo būdai ir betarpiškai juos lyginti nekorek-
tiška. Tam tinka variacinių eilučių tyrimo metodas. Įprastai 

dviejų skirtingų kilmių imčių variacinės eilutės retai būna 
vienodo ilgio, todėl norint juos palyginti tenka variacines 
eilutes sutvarkyti trumpesnę eilutę papildant trūkstamais 
duomenimis, t. y. tiesiškai interpoliuojant trūkstamų 
reikšmių intervale. Darbe atlikta visų želdinamų ar atku-
riant skatinant žėlimą medžių rūšių tirtose augavietėse va-
riacinių eilučių trumpesnės eilutės papildymo interpoliuo-
tomis reikšmėmis procedūra (2 pav.).  
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2 pav. Pušies želdinimo ir žėlimo skatinimo išlaidų regresinė lygtis  

Fig. 2. The regression equation of expenses for artificial and natural regeneration of Scots pine stands 

 
Ištisinė tiesė – želdinimo ir žėlimo skatinimo išlaidų 

regresinės lygties geometrinė išraiška. Punktyrinė tiesė – 
vienodų išlaidų tiesė, rodanti, kaip turėtų atrodyti regresinė 
tiesė, jei želdinimo ir žėlimo skatinimo išlaidų pasiskirs-
tymas būtų identiškas. 

Regresinėje lygtyje 1,14485,1 +⋅= xy  laisvasis narys 

rodo, kad pušies želdinimo išlaidos vidutiniškai 1448,1 Lt 

viršija žėlimo skatinimo išlaidas visame variacinės eilutės 
reikšmių intervale. Nepriklausomai nuo to, daug ar mažai 
vidutiniškai kainuoja pušies žėlimo skatinimo darbai, dirbti-
nis jos atkūrimas kainuos vidutiniškai maždaug 1500 Lt/ha 
daugiau. Lygties koeficientas prie x  charakterizuoja varia-
cinių eilučių netolygumo laipsnį bei želdinimo ir žėlimo ska-
tinimo darbų išlaidų kitimo tendenciją didėjant darbų apim-
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čiai. Idealiu atveju šis koeficientas būtų lygus 1. Koeficiento 
reikšmė 5,1  rodo, kad didėjant darbų apimčiai želdinimo iš-
laidos maždaug 1,5 karto viršija žėlimo skatinimo išlaidas. 
Lygties determinacijos koeficiento reikšmė 0,874 (arba 
87,4 %) rodo gana didelį lygties patikimumą.  

 
Išlaidų tolygumo analizė 

 
Regresinė lygtis parodo tik vidutines tendencijas. Iš-

laidų visuminį paskirstymą grafiškai galima pavaizduoti 
nubraižant ekonominiuose tyrimuose dažnai naudojamą 
Lorenco kreivę. Pušies natūralaus atkūrimo išlaidų dalies 
pasiskirstymo tolygumą tarp viso miško atkūrimo išlaidų, 
rodo Lorenco kreivė (3 pav.). 

Lorenco kreivė rodo konkrečių žėlimo išlaidų dalį vi-
sose miško atkūrimo išlaidose. Įstrižainė yra absoliučios 
lygybės tiesė. Absoliuti išlaidų lygybė reiškia, jog visos žė-
limo skatinimo išlaidos išlieka proporcingai vienodos vi-
soms miško atkūrimo išlaidoms. Kuo Lorenco kreivė dau-
giau nutolusi nuo absoliučios lygybės tiesės, tuo didesnis 
žėlimo skatinimo išlaidų netolygumas visų išlaidų atžvil-
giu. Šiuos netolygumus skaitine reikšme įvertina koeficien-
tas λ , lygus ploto S, esančio po Lorenco kreive, santykiui 
su viso kvadrato plotu. Kuo didesnis išlaidų tolygumas, tuo 
mažesnė koeficiento λ  reikšmė. Koeficiento λ  reikšmė 
gali kisti nuo 0,5 arba 50 proc.(esant absoliučiai lygybei) 
iki 0 (kai žėlinimui neskiriama jokių išlaidų, o visos lėšos 
skiriamos tik želdinimui). 

Absoliučios 
lygybės tiesė-----

The line of 
absolute equality

----Lorenco kreivė
Laurence curve
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3 pav. Pušies žėlimo skatinimo išlaidų Lorenco kreivė 

Fig. 3. The Laurence curve of the expenses for support of Scots pine natural regeneration 

 
Pušies žėlimo skatinimo atveju %1,49=λ . Tai reiš-

kia, kad pušies žėlimo skatinimo ir želdinimo išlaidų toly-
gumas panašus. Lorenco kreivės metodas galėjo būti pri-
taikytas tik tokioms medžių rūšims ir augavietėms, kuriose 
buvo ir želdinama, ir skatinamas žėlimas. Pagal medžių rū-
šis gautos tokios koeficiento λ  reikšmė procentais: P – 
49,1; E – 48,3; Ą – 49,7 ; B – 46,7; J – 43,8. Pagal auga-
vietes λ  reikšmės tokios: Na – 47,5; Nb – 51,8 ; Nc – 
51,3; Nd – 47,2; Lb – 47,2; Lc – 50; Ld – 50,7; Lf – 57,8; 
Ud – 51,9. Beveik visais atvejais žėlimo skatinimo ir žel-
dinimo išlaidų tolygumas yra panašus. Nors koeficientas 
λ  yra integralinis išlaidų nelygybės išraiškos rodiklis, ta-
čiau pagrįstoms išvadoms padaryti būtina atsižvelgti ir į 
statistinės eilutės imties tūrį bei vidurkio reikšmę. 3 lente-
lėje parodyta, kokią visų tos medžių rūšies atkūrimui ski-
riamų išlaidų dalį sudaro žėlimo skatinimui skirtos išlai-
dos. Iš to galima spręsti apie natūralaus miško atkūrimo 
būdo prioritetą. 

 
3 lentelė. Žėlimo skatinimo išlaidų dalis (%) tarp visų vyraujančiai me-

džių rūšiai atkurti skiriamų lėšų 
Table 3. Expenses for support of natural regeneration from total expenses 

for main tree species forest regeneration (%) 
 

P 
Scots pine 

E 
Spruce 

Ą 
Oak 

B 
Birch 

U 
Ash 

J 
Black alder 

35,3 32,5 5,5 57,0 9,7 49,7 

Išlaidų vidurkių analizė 
 
Patikrintos kiekvienos medžių rūšies ir augavietės žel-

dinimo ir žėlimo skatinimo išlaidų vidurkių lygybės hipote-
zės. Pavyzdžiui, tikrinome ar juodalksnio želdinimo ir žėli-
mo skatinimo išlaidų statistiniai vidurkiai lygūs (4 lentelė). 

1) formuluojama nulinė hipotezė 0H  ir alternatyva 

K : 

žėžel

žėžel

K

H

µµ

µµ

≠

=

:

:0 , 

2) 1251,2907 == žėžel xx , 1168561108122 ==želS , 

65610081022 ==žėS , 24=želn , 55=žėn .  

Tada 

688,6

52

656100

24

1168561

12512907
22

=

+

−
=

+

−
=

žė

žė

žel

žel

žėžel

n

S

n

S

xx
T , 

2/1 α−= zt =1,96.  

 
Kadangi T>t, nulinė hipotezė atmetama ir priimama 

alternatyva K , t. y. statistiniai duomenys neleidžia teigti, 
kad juodalksnio želdinimo ir žėlimo skatinimo išlaidų sta-
tistiniai vidurkiai lygūs.  
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4 lentelė. Visų išlaidų pagal atkuriamas medžių rūšis ir augavietes vidutinių išlaidų pagrindiniai statistiniai rodikliai 
Table 4. The average expenses for main tree species forest regeneration on basic site types 

 

Tyrimo 
paskirtis 
Source 

Želdinimo 
Artificial regeneration 

Žėlimo ir skatinimo 
Support for natural regeneration 

vidur-
kis 

Ave-
rage 
Lt/ha 

standartinis 
nuokrypis 
Standard  
deviation 

standartinė 
paklaida 
Standard 

 error 

imties  
tūris 

Size of 
samples 

vidur-
kis 

Ave-
rage 
Lt/ha 

Standartinis 
nuokrypis 
Standard  
deviation 

standartinė 
paklaida 
Standard  

error 

imties  
tūris 

Size of 
samples 

Lt/ha (%) vnt. Lt/ha (%) vnt. 
Pušis 

Scots pine 
4281 1643 5 50 1886 1016 7 62 

Eglė 
Spruce 4088 1625 6 47 2058 997 7 45 

Ąžuolas 
Oak 

7055 3308 7 44 2601 1321 19 7 

Beržas 
Birch 4058 1732 10 20 1579 880 7 68 

Uosis 
Ash 

9455 5921 31 4 1351 320 14 3 

Juodalks-
nis 

Black Alde 
2907 1081 8 24 1251 810 9 55 

Na 
Na 

4295 1733 16 6 2262 1109 11 21 

Nb 
Nb 

3978 1551 8 27 1983 670 14 6 

Nc 
Nc 

4194 1828 8 33 1885 1161 15 17 

Nd 
Nd 

6672 3181 9 27 2338 1178 15 11 

Lb 
Lb 

4470 1438 7 19 2010 891 11 15 

Lc 
Lc 

4222 1956 8 36 1857 877 11 19 

Ld 
Ld 

7087 3889 11 27 2278 1158 13 15 

Lf 
Lf 

9455 5921 31 4 2074 503 17 2 

Ud 
Ud 

2946 1088 8 23 1144 695 13 22 

 
Visų tirtų medžių rūšių ir augaviečių atliktų skaičiavimų 

rezultatai rodo, kad visais atvejais visų želdinimo išlaidų vi-
durkis didesnis už žėlimo skatinimo išlaidų vidurkį priklau-
somai nuo medžių rūšies ir augavietės 1,9–4,6 karto.  

Natūraliam miško atkūrimui skirtos išlaidos sudaro la-
bai nevienodą dalį pagal medžių rūšis visų vidutinių išlai-
dų, skirtų medynų atkūrimui apskritai: beržynų – 57 %, 
juodalksnynų – 50 %, pušynų – 35 %, eglynų – 33 %, uo-
synų – 10 % ir ąžuolynų – 6 %. 
 

Išlaidų struktūros analizė 
 
Nustatyti gana reikšmingi įvairios paskirties miško 

želdinimo darbams skiriamų išlaidų svyravimai. Želdavie-
tės ir dirvos paruošimo išlaidos svyruoja 8–15 %, priežiū-
ros ir apsaugos išlaidos sudaro 17–45 % visų želdinimo iš-
laidų, sodinimo – 42–60 %, atsodinimo – 5–16 % (4 pav.). 

Taikant natūralų miško atkūrimo būdą, skatinant žėli-
mą, išlaidas sudaro sąnaudų neplynųjų kirtimų (priedangos 
ir sėklinių medžių papildomo kirtimo), želvietės ir dirvos 
paruošimo, papildomo sodinimo, žėlinių priežiūros ir ap-
saugos susidariusi suma. Brangiausias yra želvietės ir dir-
vos paruošimas (sudaro 20–54 % visų šio miško atkūrimo 
būdo išlaidų), papildomos išlaidos dėl neplynųjų kirtimų 
pagal skirtingas medžių rūšis ir augavietes sudaro 12–
50 %, žėlinių priežiūros ir apsaugos išlaidos 11–37 % ir 
papildomo sodinimo – 9–27 % visų žėlimo išlaidų (5 pav.). 

Nustatyta, kad dirbtinai atkuriant mišką (želdinant) di-
džiausios vidutinės išlaidos tenka sodinimui 46 %, toliau 
želdinių priežiūra ir apsauga – 35 %, želvietės ir dirvos pa-
ruošimas – 11 % ir atsodinimas – 8 % visų želdinimui ten-
kančių sąnaudų (5 lentelė).  
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4 pav. Želdinimo išlaidų struktūra 

Fig. 4. The structure of expenses for artificial forest regeneration 

 
5 pav. Žėlinimo išlaidų struktūra 

Figure 5. The structure of expenses for support of natural regeneration 

 
5 lentelė. Želdinimo ir žėlimo skatinimo išlaidų struktūra (svertiniai vidurkiai %) 
Table 5. The structure of expenses for artificial and natural forest regeneration 

 

Želdinimas 
Artificial regeneration 

Žėlimo skatinimas  
Support for natural regeneration 

vykdytos priemonės 
Operations 

Išlaidos % 
Expenses, % 

vykdytos priemonės 
Operations 

Išlaidos % 
Expenses, % 

želdavietės ir dirvos paruošimo 
Site and soil preparation 

11,3 papildomos išlaidos dėl neplynųjų kirtimų 
Additional expenses, due to the non-clear cutting 

22,4 

želdinių priežiūros ir apsaugos 
Treatment and protection of plantations 

34,3 žėlinių priežiūros ir apsaugos 
Treatment and protection of sedlings  

38,3 

sodinimo 
Planting 

45,9 papildomo sodinimo paruošimo 
Treatment and protection of seedlings 

21,8 

atsodinimo 
Replanting 

8,5 papildomo sodinimo 
Supplementary planting 

17,5 

 
Natūraliai atkuriant mišką (skatinant žėlimą), didžiau-

sios vidutinės išlaidos tenka želvietės ir dirvos paruošimui 
38 %, toliau – papildomos išlaidos dėl neplynųjų kirtimų 
metu paliktų priedangos ir sėklinių medžių iškirtimo 
(22 %), žėlinių priežiūros ir apsaugos (22 %) ir papildomo 
sodinimo (18 %). 

Brangiausias yra ąžuolynų ir uosynų atkūrimas želdi-
nant (7,1–9,5 tūkst. Lt/ha), eglynų – 4,1 tūkst. Lt/ha, o pi-
giausias – juodalksnynų – 2,9 tūkst. Lt/ha. Natūraliai atže-
liant, taikant skatinančias priemones brangiausias yra ąžuo-
lynų atkūrimas – 2,6 tūkst. Lt/ha, uosynų – 1,3 tūkst. Lt/ha, 
pigiausias yra juodalksnynų atkūrimas – 1,2 tūkst. Lt/ha. 
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Pagal augavietes brangiausiai kainuoja miško atkūrimas 
želdinant tikslines medžių rūšis Lf augavietėje – 9,4 tūkst. 
Lt/ha. Po to Ld augavietėje – 7,1 tūkst. Lt/ha, o pigiausiai 
kainuoja Ud augavietėse sodinti juodalksnį (2,9 tūkst. Lt/ha). 

Atkuriant mišką taikant žėlimą skatinančias priemones 
brangiausiai kainuoja tikslinių medžių rūšių atkūrimas Nd 
ir Ld augavietėse – vidutiniškai po 2,3 tūkst. Lt/ha, o pi-
giausiai Ud ir Uf augavietėse – 1,1–1,3 tūkst. Lt/ha. 
 
Miško atkūrimo išlaidų planavimas 

  
Surinkta ir sutvarkyta statistinė medžiaga gali būti pa-

naudota sudarant miško atkūrimo išlaidų planavimo mate-
matinius modelius. Preliminarioms būsimų želdinimo ir žė-

limo skatinimo išlaidoms apskaičiuoti panaudotas išlaidų 
santykių ir svertinis metodas.  

Miško atkūrimo išlaidų planavimo modelio sudarymas 
pagrįstas prielaida, kad išlaidų vidurkių santykiai yra pa-
kankamai pastovūs (Fries ir kt., 1997; Mizaras, 2000; 
Riepšas, 2000a). Kaip pagrindas imtas sodinimo operacijų 
išlaidų (Lt/ha) su sodmenų kaina (Lt/ha) santykis, nepri-
klausomu laisvai kintančiu dydžiu laikant sodmenų kainą 
(Lt/ha). Šis santykis pirminiu laikytinas dar ir dėl to, kad: 
1) statistiniai duomenys jau kiek pasenę ir remtis absoliu-
čiomis reikšmėmis nėra tinkami; 2) sodmenų kaina gali 
kisti ir kinta per metus. Miško sodinimo, atsodinimo ar pa-
pildomo sodinimo operacijų (trumpai vadinsime sodinimu) 
išlaidas sudaro išlaidų sodmenims (sodmenų kainos Lt/ha) 
ir darbo (sodinimo išlaidų Lt/ha) suma, t. y.: 
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čia N – sodinimo norma (tūkst. vnt/ha), K - sodmenų kaina (Lt/tūkst. vnt.).  
 
Žėlinimo išlaidas (ŽL) sudaro papildomos išlaidos dėl 

neplynųjų kirtimų (PNK), žėlinių priežiūros ir apsaugos 
(PA), papildomo sodinimo paruošimo (PAR), papildomo 
sodinimo (PSO), todėl:          
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     Atsižvelgus į (1) lygybę, papildomo sodinimo išlaidos 
vienam ha apskaičiuojamos taip: 
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čia N – sodmenų kiekis žėlinimo atveju (tūkst. vnt/ha). 
 
Išskyrus N ir K, paskutinėje formulėje panaudojami tik 

santykiniai dydžiai, nepriklausantys nuo dimensijos. Žino-
dami išlaidų struktūros procentus, tuos santykius galime 
apskaičiuoti. 
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čia µ  – išlaidų koeficientas.  
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tada, kai išlaidos planuojamos tik sodinimo operacijai.  

Koeficiento µ  reikšmės pagal medžių rūšis ir augavietes 

apskaičiuotos visoms miško atkūrimo priemonėms. 6 lente-
lėje pateiktos koeficiento µ  reikšmės mišką atkuriant žel-

dinimo būdu. Išlaidos želdavietės ir dirvos paruošimo, so-
dinimo, priežiūros ir apsaugos, atsodinimo darbams: 

µ⋅⋅= KNI  ; 

N – sodinimo norma (tūkst. vnt./ha),  
K – sodmenų kaina (Lt/tūkst. vnt.),  
µ  – reikšmė pagal medžių rūšį ir augavietę parenkama iš 

6 lentelės. 

  
6 lentelė. Išlaidų koeficiento µ reikšmės miškui želdinti pagal tikslines medžių rūšis ir augavietes, įskaitant visas taikytas ūkines priemones 

Table 6. The value of factor µ of all planting operations for basic tree species and site types 
 

 
P 

Scots pine 
E 

Spruce 
Ą 

Oak 
B 

Birch 
U 

Ash 
J 

Black alder 
Na / Na 3,7377      
Nb / Nb 3,8298 3,4639 3,6047    
Nc / Nc 3,1648 3,0040 2,9121    
Nd / Nd 3,0732 3,0110 2,9878 2,1550   
Nf / Nf 3,7997 3,3314 3,4790 1,8724 1,8133  
Lb / Lb 3,7729      
Lc / Lc 3,3488 3,1603 3,1330 2,1993  2,7386 
Ld / Ld   2,7973 2,0796   
Lf / Lf   2,9631 1,8661 1,8133  

Ub / Ub 3,7997 3,3314 3,4790    
Uc / Uc      2,4899 
Ud / Ud     2,2543 2,4920 
Uf / Uf      2,4899 
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Apskaičiuojant išlaidų koeficiento µ  reikšmes pa-

naudojome svertinį reikšmių apskaičiavimo principą, pagal 
kurį svorių vertės išreiškiamos imties tūriu arba standarti-
nės paklaidos reikšme (%). Siūlomas skaičiavimo principas 
grindžiamas prielaida, kad vidurkio standartinė paklaida 
(%) tam tikru laipsniu atspindi duomenų gausą ir kartu 
gauto įvertinimo tikslumą.  Skaičiavimo principą iliustruo-
jame pavyzdžiu. Lc augavietėje numatomo želdinti miško 
medžių rūšių sudėtis: 5P3E2B.  

Pušies želdinimas apskritai kainuoja 4281 Lt/ha, esant 
5% paklaidai, o želdinimas Lc augavietėje –  4222 Lt/ha 
(8% paklaida). Šiuos duomenis panaudosime svertiniam iš-

laidų vidurkiui P
LcI  apskaičiuoti. Pušies želdinimo Lc au-

gavietėje visos išlaidos apskaičiuojamos taip: 

3,4258
85

5422284281
=

+

⋅+⋅
=

∆+∆

∆⋅+∆⋅
=

LcP

P
Lc

Lc
P

P
Lc

II
I , 

čia  PI – pušies želdinimo visose augavietėse išlaidų vidurkis; 

LcI – visų medžių rūšių, želdinamų Lc augavietėje, iš-

laidų vidurkis; 

     P∆  – pušies želdinimo visose augavietėse išlaidų vi-
durkio standartinė paklaida(%); 

     Lc∆ – visų medžių rūšių, želdinamų Lc augavietėje, iš-

laidų vidurkio standartinė paklaida(%). 
 

Formulėje daugiau imama to dėmens, kurio paklaida 
mažesnė. 

Eglės želdinimas kainuoja 4088 Lt/ha, esant 6 % pa-
klaidai. Todėl eglės želdinimo Lc augavietėje visos išlai-
dos apskaičiuojamos: 

7,4099
86

6422284008
=

+

⋅+⋅
=

∆+∆

∆⋅+∆⋅
=

LcE

E
Lc

Lc
E

E
Lc

II
I , 

čia EI – eglės želdinimo visose augavietėse išlaidų vidurkis; 

      E∆  – eglės želdinimo visose augavietėse išlaidų vidur-
kio standartinė paklaida (%); 

 
Beržo želdinimas kainuoja 4058 Lt/ha, esant 10 % pa-

klaidai. Todėl beržo želdinimo Lc augavietėje visos išlai-
dos apskaičiuojamos taip: 

1,4149
810

10422284058
=

+

⋅+⋅
=

∆+∆

∆⋅+∆⋅
=

LcB

B
Lc

Lc
B

B
Lc

II
I , 

čia  BI – beržo želdinimo visose augavietėse išlaidų vidurkis; 
B∆  – beržo želdinimo visose augavietėse išlaidų vi-
durkio standartinė paklaida (%). 

 
5P3E2B medžių rūšių sudėties želdinimo išlaidos ap-

skaičiuojamos taip: 

.9,41881,41492,07,40993,03,42585,02,03,05,0235 =⋅+⋅+⋅=⋅+⋅+⋅= B
Lc

E
Lc

P
Lc

BEP
Lc IIII  

 
Iš jų želdavietės ir dirvos paruošimui tenka 11,3 %, t. 

y. 3,473113,09,4188 =⋅  Lt/ha, želdinių priežiūrai ir ap-
saugai – 34,3 %, t. y. 1436,8 Lt/ha, sodinimui – 45,9 %, t. 
y. 1922,7 Lt/ha, atsodinimui– 8,5 %, t. y. 356,1 Lt/ha. 

 
Išvados 
 

1. Dirbtinio ir natūralaus miško atkūrimo ekonominis 
efektyvumas priklauso nuo atkuriamos medžių rūšies ir 
augavietės. 

2. Želdinimas yra 1,9–4,6 karto brangesnis negu miško 
atkūrimas taikant žėlimą skatinančias priemones. 

3. Želdinant visos atkūrimo būdo sąnaudos pasiskirsto 
taip: sodinimui – 46 %, želdinių priežiūrai ir apsaugai – 35 %, 
želdavietės ir dirvos paruošimui – 11 % ir atsodinimui – 8 %. 

4. Atkuriant mišką skatinant tikslinių medžių rūšių žė-
limą sąnaudos tokios: želvietės ir dirvos paruošimui – 
38 %, papildomos išlaidos neplynųjų kirtimų metu paliktų 
medžių iškirtimui – 22 %, žėlinių priežiūrai ir apsaugai – 
22 % ir papildomam sodinimui – 18 %. 

5. Brangiausias yra ąžuolynų atkūrimas želdinant (7,1–
9,5 tūkst. Lt/ha), pigiausias yra juodalksnynų atkūrimas tai-
kant žėlimą skatinančias priemones (1,2 tūkst. Lt/ha). 

6. Brangiausiai kainuoja miško atkūrimas želdinant Lf 
augavietėse (9,4 tūkst. Lt/ha), pigiausiai Ud augavietėse 
taikant žėlimą skatinančias priemones (1,1 tūkst. Lt/ha). 

7. Projektuojamoms miško išlaidoms apskaičiuoti pa-
siūlytas išlaidų santykių svertinis metodas. 
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Edvardas Riepšas, Eligijus Laurinavičius  
 

The Economic Analysis of Forest Regeneration Technologies 
 

Summary 
 
This research was carried out in 2007 and 2008 and used the data from 27 forest enterprises (state enterprises) on factual expenses for the main op-

erations of forest regeneration applied for artificial and natural regeneration of all the main forest tree species (scoots pine, spruce, oak, ash, birch and 
black alder) in their typical sites . The aim of this research – to identify the economic peculiarities of artificial and natural forest regeneration methods. 
The statistic calculations of expenses for artificial and natural regeneration were carried out using the statistic calculation subsystem Data Analysis of Mi-
crosoft Excel spreadsheet application.  

It has been determined that economic effectiveness of artificial (planting) and natural (support of natural regeneration) methods of forest regenera-
tion depends on specific tree species and site type. Planting, depending on specific tree species and the site type, is 1.9 to 4.6 times more expensive than 
natural forest regeneration with application of stimulation means. In general, expenses for natural regeneration of forest stand differ greatly depending on 
tree species: birch stand – 57 %, black alder stand – 50 %, scoots pine stand – 35 %, spruce stand – 33 %, ash stand – 10 % and oak stand – 6 %. 

When planting, the biggest part of expenses is spent on planting (46 % of all the expenses), then follow the expenses for maintenance and protection 
(35 %), preparation of planting area and soil (11 %), and the smallest part of expenses goes for replanting (8 % of all the expenses needed for artificial 
forest regeneration). In the case of natural reforestation support, the biggest amount of expenses is spent on preparation of planting area and soil (38 % of 
all the expenses for this type of reforestation), then follow additional expenses necessary for shelter trees and seed trees cutting, for leaving not-clear cut-
ting (22 %), seedlings maintenance and protection (22 %) and additional planting (18 %). The most expensive is regeneration of oak stand and ash stand 
by means of planting (7,1 to 9.5 thousand Lt/ha), spruce stand - 4.1 thousand Lt/ha, and the cheapest one is regeneration of black alder stand – 2.9 thou-
sand Lt/ha. In the case of reforestation by natural regeneration, when applying regeneration stimulation means, the most expensive is regeneration of oak 
stand (2.6 thousand Lt/ha), ash stand – 1.3 thousand Lt/ha, and the cheapest one is regeneration of black alder stand(1.2 thousand Lt/ha). 

Depending on site type, the most expensive is forest regeneration by means of planting main tree species in Lf site types (average 9.4 thousand Lt/ha). 
Then follow Ld site types (7.1 thousand Lt/ha), and the cheapest ones are Ud site types with black alder planted (2.9 thousand Lt/ha). Application of the 
means stimulating natural reforestation requires the biggest expenses for the main tree species regeneration in Nd and Ld site types – average 2.3 thousand 
Lt/ha, and the lowest expenses are necessary in Ud and Uf site types (1.1 to 1.3 thousand Lt/ha). The suggested expense proportion weighted method for pre-
liminary calculation of prospective forest regeneration expenses is based on assumption that expense average correlations are fairly invariable. 

Artificial and natural forest regeneration, economic analysis.  
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Экономическая оценка технологий лесовозобновления 
 

Резюме 
 
Исследования проводились в 2007–2008 гг., используя данные фактических затрат на важнейшие лесохозяйственные мероприятия по ис-

кусственному и естественному восстановлению древостоев основных лесообразующих пород (сосны, ели, дуба, ясеня, березы и черной ольхи) 
в их типичных лесорастительных условиях в 27 лесхозах Литвы. Цель исследований – определить экономические особенности искусственного 
и естественного лесовозобновления. Статистические расчеты проведены с использованием подсистемы Data anаlysis Microsoft Excel.  

Установлено, что искусственное лесовосстановление в 1,9–4,6 раза дороже, чем естественное с применением мероприятий по содействию 
лесовозобновлению. При искусственном лесовосстановлении затраты на различные мероприятия подраз деляются: на посадку – 46 %, на уход 
и защиту лесных культур – 35 %, на подготовку участка и обработку почвы – 11 % и на пополнение посадок – 8 %. При естественном лесово-
зобновлении с применением мероприятий по содействию возобновления затрат распределяются: на подготовку участка и обработку почвы – 
38 %, на дополнительную рубку лесосеменных деревьев или деревьев оставленных после несплошных рубок – 22 %, по уходу и защите само-
сева – 22 % и на дополнительную посадку – 18 %. Наибольшие затраты приходятся на искусственное восстановление дубовых древостоев (7,1-
9,5 тыс.литов.га.-1, наименьшие – на естественное возобновление черноольшанников и применением мероприятий по содействию лесовозоб-
новления (1,2 тыс.литов.га.-1). Наибольшие затраты требуются на лесопосадки в Lf условиях местообытания (9,4 тыс.литов.га.-1), наименьшие – 
на содействие естественного лесовозобновления в Ud условиях местообытания (1,1 тыс.литов.га.-1). Предложена оригинальная методика по 
предварительному расчету расходов проектируемого лесовозобновления. 

Искусственное и естественное лесовозобновление, экономический анализ. 
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