
 

 

 

ŽALIAVINĖS MEDIENOS KLASIFIKAVIMAS SĄSKAITOSE FAKTŪROSE 

    Žaliavinė mediena klasifikuojama pagal medžių rūšis, paskirtį (sortimentus) ir kokybę. 

    Pagal medžių rūšis žaliavinė mediena klasifikuojama priklausomai nuo to, iš kokių medžių  

rūšių ji pagaminta. Gali būti klasifikuojama ir pagal medžių rūšių grupes: spygliuočių, lapuočių,  

kietųjų lapuočių, minkštųjų lapuočių, alksnių (juodalksnių ir baltalksnių), guobinių (guobos, skirpsto, vinkšnos) 

mediena ir panašiai. 

 

  Klasifikuojant pagal medžių ir krūmų rūšis vartojamos tokios rūšių ar jų grupių pavadinimų  

santrumpos: 

 

1. P – paprastoji pušis (Pinus sylvestris); 

2. D – drebulė (Populus tremula); 

3. E – paprastoji eglė (Picea abies); 

4. J – juodalksnis (Alnus glutinosa); 

5. Ą – paprastasis ąžuolas (Quercus robur); 

6. Bt – baltalksnis (Alnus incana); 

7. U – paprastas uosis (Fraxinus excelsior); 

8. M – maumedis (Larix spp.); 

9. B – karpotasis beržas (Betula pendula); 

10. K – paprastasis klevas (Acer platanoides); 

11. G – guobiniai (Ulmaceae spp.); 

12. Sb – paprastasis skroblas (Carpinus betulus); 

13. Gl – gluosnis (Salix spp.); 

14. L – mažalapė liepa (Tilia cordata); 

15. T – tuopa (Populus spp.); 

16. Bl – blindė (Salix caprea); 

17. Kr – karklas (Salix spp.); 

18. Lz – paprastasis lazdynas (Corylus avellana); 

19. Iv – paprastoji ieva (Prunus padus); 

20. Šm – paprastasis šermukšnis (Sorbus aucuparia). 

 

 

1. Kt – kietieji lapuočiai (Ą, G, K, U, Sb); 

2. Sp – spygliuočiai (E, P, M); 

3. Lp – lapuočiai (D, J, Ą, Bt, U, B, K, G, Sb, Gl, L, T, Bl, Kr, Lz, Iv, Sm); 

4. Mn – minkštieji lapuočiai (B, Bt, J, D, L, T). 

 

     

Jei medžių rūšies nėra sąraše, jai atitinkamai naudojama spygliuočių, lapuočių, kietųjų arba  

minkštųjų lapuočių santrumpa. 

   

 Žaliavinės medienos sortimentų pavadinimų santrumpos: 

PJ – pjautinieji rąstai      KR – kartys 

FN – fanerrąsčiai            PM – plokščių mediena 

PP – popierrąsčiai           SB – stiebai be antžeminės kelmo dalies 

TR – tarrąsčiai                KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai 

PB – pabėgrąsčiai           ML – malkos 

ST – stulprąsčiai 

 

Malkos klasifikuojamos pagal medienos kaitrumą į tris kaitrumo grupes vartojant tokias  

kaitrumo grupių santrumpas: 

 

ML I – pirmos kaitrumo grupės mediena (Ą, U, K, G, B, Sb, M, Kt); 

ML II – antros kaitrumo grupės mediena (P, J, Bl, Lz, Šm); 

ML III – trečios kaitrumo grupės mediena (E, D, Bt, Gl, L, T, Iv, Kr, Sp, Mn). 


