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Anotacija 
Straipsnyje apžvelgiami Kauno mieto teritorijoje esančių penkių didžiųjų miško parkų (Kleboniškio, Panemunės, 

Palemono, Pažaislio, Romainių) pritaikymas rekreaciniams poreikiams. Išanalizuota juose dominuojančių sumedėjusių 

augalų būklė. Apskaičiuotas vidutinis pažeidimo balas morfologinės kilmės pažeidimų (defoliacija, dechromacija, sausų 

šakų kiekio lajose, lapų nekrozės), 7 rūšių grybinių ligų sukėlėjų (Rhytisma acerinum, Sawadea bicornis, Apiognomonia 

errabunda, Erysiphe alphitoides, Mycosphaerella millegrana, Didymosphaeria petrakiana, suodligės sukėlėjai) ir 4 

rūšių kenkėjų (Caliroa annulipes, Phyllonorycter issikii, Eucalipterus tiliae, Pristiphora subbifida). 
Reikšminiai žodžiai: medžiai, būklė, Kauno miesto miško parkai. 

 

Abstract 

The article gives an overview of adaptation of five largest forest parks (Kleboniškis, Panemunė, Palemonas, 

Pažaislis, Romainiai) at the territory of Kaunas city to recreational needs. The status of predominant woody plants was 

analyzed. The average damage grade of an injury of morphological origin (defoliation, dechromation, dead branches at 

crowns, leaves necrosis), 7 species agent of fungal disease (Rhytisma acerinum, Sawadea bicornis, Apiognomonia 

errabunda, Erysiphe alphitoides, Mycosphaerella millegrana, Didymosphaeria petrakiana and sooty mold agents) and 

4 species pests (Caliroa annulipes, Phyllonorycter issikii, Eucalipterus tiliae, Pristiphora subbifida) were assessed. 

Key words: trees, status, forest parks of Kaunas city. 

 

Įvadas 
 

Miestuose įkurti želdynai neužtikrina visų miesto gyvenamųjų teritorijų reikiamo 

aptarnavimo: per maži plotai, dalis jų per daug nutolę nuo gyvenamųjų teritorijų. Šių želdynų 

funkciją iš dalies kompensuoja didieji miesto rekreacinių miškų masyvai, išsaugoję pagrindinius 

natūralaus miško bruožus – miško parkai. Geriausiai miško parkų būklę Lietuvoje atspindi Vidurio 

Lietuvoje esančio, Kauno miesto parkai. Didžiausią rekreacinę vertę turi miško parkai, esantys 

arčiau vandens telkinių: upių, tvenkinių ir t. t. Iš jų 5 miško parkai daro didelę įtaką ekologinei 

Kauno miesto būklei (Tatariūnienė, Dringelis ir kt., 2011). Parkuose vyrauja vietinės augalų rūšys 

(Pinus sylvestris, 44 %, Quercus robur and Tilia cordata, 11 %, Betula pendula, 7 %, Picea abies, 

6 %, Acer platanoides, 5 % ir kt.). 

Pagal ICP Forests programą Lietuvoje nuo 1988 metų sistemingai buvo vykdomi tik miškų 

ūkio paskirties žemėje esančių miškų būklės stebėjimai, kitos paskirties žaliųjų plotų stebėjimai 

vykdyti tik fragmentiškai. Juos vykdė Botanikos institutas ir Gedimino technikos universitetas 

(Vilnius), Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas, kai kurios švietimo įstaigos atskirų 

savivaldybių užsakymu. 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojo Želdynų įstatymas (2008.01.14, Nr.D1-31), 

kurio programoje “Dėl želdynų ir želdinių būklės stebėsenos” numatyti uždaviniai ir jų sprendimo 

priemonės, siekiant kaupti informaciją apie savivaldybei priskirtoje teritorijoje esančius želdynus ir 

želdinius, kad būtų galima tinkamai vertinti jų būklę, valdyti ir prognozuoti ją (Lietuvos…, 2008). 

Tai dalis darbų siekiant išsaugoti ir įveisti naujus miesto želdynus ir želdinius, juos prižiūrėti kaip 

estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus, suformuoti 

pilnavertę žaliųjų teritorijų sistemą (Grikevičius, 2009). Nors Želdynų įstatymo Programa įpareigoja 

visas respublikos savivaldybes vykdyti miestų želdynų ir želdinių stebėseną, iki šiol tai buvo 

atliekama tik Alytuje (nuo 2009 m.), o nuo 2013 m. ir Kaune. Gauti tyrimo duomenys svarbūs ne tik 

naujiems želdynams kurti ir išsaugoti, bet ir yra svarbi mokslinė informacija. 

Darbo tikslas – aprašyti Kauno miesto miško parkų pritaikymą rekreacijai ir nustatyti 

dažniausiai juose paplitusių medžių būklę. 
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Tyrimo metodika (metodai) 

 

Kauno miesto penkių miško parkų (Kleboniškio, Palemono, Panemunės, Pažaislio, Romainių) 

pritaikymas rekreacijai aprašytas teorinės analizės metodu, remiantis asmenine patirtimi, 

savivaldybės informacija, šaltiniais internete (Kleboniškio miško parkas, 2015 a, b; Miesto traukos 

centras..., 2015; Tatariūnienė, Dringelis ir kt., 2011). 

Kauno miesto penkiuose miško parkuose želdinių būklei nustatyti buvo stebimi medžiai 

devynių pastovaus stebėjimo taškų (PST) aplinkoje (1 lentelė). Vadovaujantis programa, pagal ES 

metodiką, miško parkuose buvo atrenkama po šešis artimiausius stebėjimo taškui medžius keturių 

pasaulio šalių kryptimis (Manual for integrated..., 1993). 

 
1 lentelė. Pastovūs stebėjimo taškai, koordinatės, stebėti medžiai (K – Kleboniškio miško parkas, P – Panemunės miško 

parkas, Pa –Pažaislio miško parkas, Pal –Palemono miško parkas, R – Romainių miško parkas) 

Table 1.Constant monitoring spots, coordinates, monitored trees (K – Kleboniškis forest park, P – Panemunė forest park, 
Pa –Pažaislis forest park, Pal –Palemonas forest park, R – Romainiai forest park) 

Pastovaus stebėjimo taško 

(PST) koordinatės 

Coordinates of Constant 

Monitoring Spot (PST) 

Miško parko pavadinimas, 

plotas (ha) 

Name of Forest Park, area (ha) 

Tirtų augalų rūšys ir paplitimas 

Species and Spread of 

Investigated Plants 

X Y 

54,93850000 23,96183333 

Kleboniškio miško parkas; 484,2 

Acer platanoides L.K, Pal, P, R; Betula pendula 

Roth Pal, R; Fraxinus excelsior L. Pal; Padus 

avium Mill. K, Pal,; Picea abies (L.) H. Karst. K, 

P, Pa, Pal; Pinus sylvestris L. K, P, R, Pa; Populus x 

canadensis Moench Pal; Populus tremula L. Pal; 

Quercus robur L. K, Pal, P, Pa, R; Quercus rubra 

L. K; Sorbus aucuparia L. K; Tilia cordata 

Mill K, P, Pal, R 

54,95183333 23,93566667 

54,95516667 23,95050000 

54,90916667 24,05550000 Palemono miško parkas; 246,3 

54,87616667 23,97983333 
Panemunės miško parkas; 298,4 

54,89166667 23,97700000 

54,88366667 24,02083333 Pažaislio miško parkas; 246,0 

54,93666667 23,84383333 
Romainių miško parkas; 223.5 

54,92050000 23,83700000 

 

Morfologinės kilmės pažeidimų (lajos defoliacijos, dechromacijos, sausų šakų kiekio, lapų 

nekrozės), ligų ir kenkėjų intensyvumas buvo vertinti penkių balų skale (0–4), liepos–rugpjūčio 

mėnesiais: 0 balų – sąlyginai sveiki medžiai (pažeidimas iki 10); 1 balas – silpnai pažeisti (11–

25 ); 2 – vidutiniškai pažeisti (26–60 ); 3 – stipriai pažeisti (61–99 ); 4 – žuvę medžiai 

(pažeidimas 100 %). 

Ligų sukėlėjai ir kenkėjai buvo identifikuojami vizualiai (pagal simptomus, morfologinius 

požymius, naudojant lupą) (Sinclair, Lyon, 2005; Hartmann et al., 2005). Grybų vardai aprašyti 

pagal visuotinai priimtą interaktyvų sąvadą Index fungorum. Vidutinis pažeidimo balas (pažeidimo 

intensyvumas) buvo apskaičiuotas pagal miškininkystėje naudojamas metodikas, pagal formulę (1):  

 

V= ∑(n∙b) / N,                                                                 (1) 

 

čia: V – vidutinis pažeidimo balas; 

       n – vienodu balu pažeistų medžių skaičius; 

       b – pažeidimo balas; 

       N – iš viso tirtų medžių. 

 

Apskaičiuota vidutinė kvadratinė paklaida: didėjant tirtų medžių skaičiui ir jų pasiskirstymui 

0–4 balų pažeidimų skalėje – paklaida mažėja iki nulio.  
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Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Vienas didžiausių miško parkų Kaune yra Kleboniškio miško parkas (484,20 ha), esantis 

šiauriniame miesto pakraštyje, iš vakarų ir šiaurinės pusės apjuostas Neries upės. Parkas yra 

išsaugojęs daug natūralaus miško bruožų, giluma apsaugota nuo lankytojų srauto, nes miestiečiai 

dažniausiai lankosi tik nedidelėje pietinėje dalyje. Per visą mišką eina pėsčiųjų-dviračių takas, 

jungiantis Eigulių mikrorajoną su Narėpų kaimu. Žmonės gali nuvykti į mišką pėsčiomis arba 

automobiliu, mopedu. Miško centre auga labai senų ąžuolų, pušų (Kleboniškio miško parkas, 2015 

a, b). Kauno miesto savivaldybės taryba 2001 vasario mėn. 15 d. sprendimu įsteigė Romainių miško 

parką (223,2 ha). Romainių miško parko teritorija, kurioje yra šimtametis ąžuolynas ir pušynas, yra 

priskirta specialios paskirties rekreacinių miškų grupei (Tatariūnienė, Dringelis ir kt.).  

Palemono, Pažaislio, Panemunės miško parkai, esantys Kauno miesto teritorijoje, įeina į 

1992 m. įsteigto Kauno Marių regioninio parko sudėtį (Miesto traukos centras,... 2015). Viena iš 

labiausiai lankomų poilsio zonų vasaros metu yra Pažaislio miško parkas, įsikūręs pusiasalyje ir 

Kauno marių pakrantėje. Pakrante tęsiasi kelias pėstiesiems, suteikiantis galimybę grožėtis 

vaizdingu peizažu. Pagrindinė šios poilsio vietovės paskirtis yra poilsis prie vandens (jachtklubas, 

motorinių valčių prieplauka, keleivinių laivų prieplauka, pliažas). Aukštojoje Panemunėje esantis 

Panemunės miško parkas dažnai vadinamas Panemunės šilu (298,4 ha). Tai puiki vieta grožėtis 

gamta, kurią paįvairina gamtos paveldo objektas „Ąžuolo ir pušies draugystė“. Panemunės 

rekreacinė zona yra viena populiariausių trumpalaikio poilsio vietų Kauno mieste. Čia didelis, 

gražus, sausas pušynas, banguotas reljefas, erdvūs paplūdimiai, geros sąlygos vaikščioti, bėgioti, o 

žiemą – slidinėti (Tatariūnienė, Dringelis ir kt., 2011). Palemono miško parkas tęsiasi Kauno marių 

pakrante siauru ruožu nuo Pažaislio iki Kruonos upelio įlankos. Pagal gamtinius rekreacinius 

resursus ši teritorija yra tinkama intensyviam rekreaciniam panaudojimui, dėl išskirtinių 

atsiveriančių estetiškai vertingų vaizdų mažai urbanizuotoje kairėje Kauno marių pusėje. 

Atlikus Kauno miesto penkiuose miško parkuose dažniausiai augančių medžių (10 genčių, 12 

rūšių) būklės monitoringą, nustatyta, kad dažniausiai stebimi morfologiniai medžių pažeidimai: 

defoliacija, dechromacija, padidėjęs sausų šakų kiekis lajose, lapų nekrozės. Iš biotinių veiksnių 

užfiksuotas ligų ir kenkėjų intensyvumo kitimas atskiroms medžių rūšims (2 lentelė). 

 
2 lentelė. Kauno miesto miško parkų sumedėjusių augalų būklė (K – Kleboniškio miško parkas, P – Panemunės miško 

parkas, Pa –Pažaislio miško parkas, Pal –Palemono miško parkas, R – Romainių miško parkas) 

Table 2. The status of woody plants at forest parks in Kaunas city (K – Kleboniškis forest parks, P – Panemunė forest 

parks, Pa –Pažaislis forest park, Pal –Palemonas forest park, R – Romainiai forest park) 

Augalo vardas,  

miško parkas 

Plant name,  

forest park 

Metai 

Year 

Vidutinis pažeidimo balas ( vidutinė kvadratinė paklaida) 

Average grade of damage ( average square error) 

Defoliacija 

Defoliatio

n 

Dechroma-

cija 

Discoloura-

tion 

Lapų 

nekrozė 

Leaves 

necrosis 

Sausos 

šakos 

Dead 

branches 

Grybinės 

ligos 

Fungal 

diseases 

Kenkėjai 

Pests 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Acer platanoides K, Pal, P, R 2013 0 0 0 0,710,66 0,430,73 1,080,45 

2014 0 0 0 0 0,570,63 1,000,52 

Betula pendula Pal, R 2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0,330,57 0,330,57 0 0,110,62 0 0 

Fraxinus excelsior, Pal, 2013 0 0 03,87 12,74 0 0 

2014 0 0 03,87 12,74 0 0 

Padus avium K, Pal 2013 0,331,1 12,74 02,24 0 0 0 

2014 0,331,1 0,671,77 02,24 0 0 0 

Picea abies K, P, Pa, Pal 2013 1,640,9 1,390,08 00,13 1,840,09 0 0 

2014 1,540,1 10,09 00,13 1,540,09 0 0 

Pinus sylvestris K, P, R, Pa 2013 0 0 00,05 0,30,04 0 0 

2014 0 0 00,05 0,30,04 0 0 
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2 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Populus x canadensis Pal 2013 0 0 03,87 12,74 0 0 

2014 0 0 03,87 12,74 0 0 

Populus tremula Pal 2013 0 0 00,73 0 0 0 

2014 0 0 00,73 0 0 0 

Sorbus aucuparia K 2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

Tilia cordata K, P, Pal, R 2013 0,310,4 0,751,22 0 0,310,39 3,230,34 10,27 

2014 0,310,4 0,751,22 0 0,310,39 1,710,24 1,150,3 

Quercus robur K, Pal,P, Pa, 

R 

2013 0 0 0 0,10,56 2,20,34 0 

2014 0 0 0 0,10,56 1,20,49 0 

Quercus rubra K 2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

 

Visoje Lietuvoje miško parkuose augančių paprastosios eglės (Picea abies) praretėjusios 

lajos, gausu sausų šakų; paprastojo uosio (Fraxinus excelsior) lajose taip pat gausu sausų šakų 

(priežastis patogenai ir klimato poveikis). Paprastojo klevo (Acer platanoides), mažalapės liepos 

(Tilia cordata), paprastojo ąžuolo (Quercus robur), kanadinės tuopos (Populus x canadensis) ir 

drebulės (P. tremula) lapus žalojo grybai – patogenai ir saprotrofai. Geriausios būklės buvo 

raudonasis ąžuolas (Quercus rubra) ir paprastasis šermukšnis (Sorbus aucuparia) (2 lentelė). 

Trijų rūšių medžius pažeidė šešių rūšių grybinių ligų sukėlėjai bei grybai-saprotrofai – 

suodligės sukėlėjai ir 4 rūšių kenkėjai kenkė dviem rūšims sumedėjusių miesto miško parke 

augančių augalų (3 lentelė). Aptikti 6 rūšių grybinių ligų sukėlėjai: paprastojo klevo (Acer 

platanoides) lapus pažeidė dėmėtligė (sukėlėjas Rhytisma acerinum) ir miltligė (Sawadea bicornis); 

paprastojo ąžuolo (Quercus robur) lapus pažeidė dėmėtligės – Apiognomonia errabunda ir miltligės 

Erysiphe alphitoides sukėlėjai, o mažalapę liepą (Tilia cordata) dėmėtligė, kurios sukėlėjas 

Mycosphaerella millegrana ir suodligė (sukėlėjai: Fumago spp., Cladosporium sp. et al) bei kenkė 

kenkėjai: liepinis gleivėtasis pjūklelis (Caliroa annulipes), liepinė kandis (Phyllonorycter issikii), 

liepinis amaras (Eucalipterus tiliae). Paprastojo klevo (Acer platanoides) lapus pakenkė klevinis 

pjūklelis (Pristiphora subbifida). Grybinių ligų sukėlėjų ir kenkėjų vidutinis pažeidimų balas 

pateiktas 3 lentelėje. 

 
3 lentelė. Grybinių ligų sukėlėjai ir kenkėjai pažeidžiantys medžius Kauno miesto miško parkuose (2013–2014) 

Table 3. Fungal disease agents and pests injuring trees at forest parks in Kaunas city (2013–2014) 

 

Augalas šeimininkas 

Host plants 

 

Metai 

Year 

 

Ligos sukėlėjas, kenkėjas 

Diseases agents, pests 

Vidutinis 

pažeidimo balas 

The average 

grade of damage 

1 2 3 4 

Grybinių ligų sukėlėjai 

Acer platanoides K, Pal, P, R 

2013 
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. 

0,890,47 

2014 1,000,46 

2014 Sawadaea tulasnei (Fuckel) Homma (= Uncinula tulasnei) 0,110,62 

Quercus robur K, Pal,P, Pa, R 
2013 

Apiognomonia errabunda (Roberto ex Desm.) Höhn (=) 
0,500,26 

2014 0,050,09 

Quercus robur K,M,P,R 
2013 Erysiphe alphitoides (Griffon & Maubl.) U. Braun & 

S. Takam. (=Microsphaera alphitoides) 

1,630,15 

2014 2,060,18 

Tilia cordata K,M,P,R 

2013 Mycosphaerella millegrana (Cooke) J. Schröt. (= Cercospora 

microsora Sacc., Passalora microsora (Sacc.) U. Braun) 

1,360,33 

2,00 0,3 2014 

2013 
Didymosphaeria petrakiana Sacc. 

0,500,33 

2014 1,500,97 

2013 
Suodligė (sukėlėjai: Fumago spp., Cladosporium sp. et al.) 

1,890,3 

2014 2,800,3 
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3 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 

Kenkėjai 

Tilia cordata K,M,P,R 

2013 
Caliroa annulipes Klug  

1,180,35 

2014 22,24 

2013 
Phyllonorycter issikii Kum. 

0,530,25 

2013 0,270,48 

2013 
Eucalipterus tiliae L. 

1,890,3 

2014 2,800,3 

Acer platanoides K,M,P, R 
2013 

Pristiphora subbifida Thom. 
1,080,45 

2014 1,000,52 

 

Miltligės sukėlėjai yra įprasti kai kurių Lietuvoje augančių sumedėjusių augalų patogenai. 

Erysiphe alphitoides visuose pastovaus stebėjimo taškuose pažeidė paprastąjį ąžuolą (Quercus 

robur), o paprastąjį klevą (Acer platanoides) be miltligės sukėlėjo (Sawadaea tulasnei) pažeidė 

Lietuvos želdiniuose plintanti kasmet juodoji dėmėtligė – sukėlėjas Rhytisma acerinum. Mažalapė 

liepa (Tilia cordata) stipriau buvo pažeista dėmėtligės (Mycosphaerella millegrana), suodligės ir 

Lietuvoje pastaraisiais metais pradėjusios plisti dėmėtilgės (Didymosphaeria petrakiana). Ši 

drėgnoje aplinkoje plintanti dėmėtligė buvo labai dažna tik Kleboniškio miško parke, kur gausu 

drėgnų vietų. 

Plačiai paplitęs kenkėjas – liepinis amaras (Eucalipterus tiliae L.) daro tiesioginę žalą 

liepoms, siurbdamas iš lapų audinių sultis, o netiesioginę – kai lapai padengiami lipčiumi, kuris yra 

geras substratas grybams-suodligės sukėlėjams. Suodgrybiai aptinkami ant visų liepos rūšių lapų, 

bet gausiausiai ant mažalapės liepos (Tilia cordata). Čia jų mitybinį substratą gamina ne tik liepinis 

amaras, kurių vasaros pradžioje ant šios rūšies liepos gausiau, o esant staigiems temperatūros 

pokyčiams, ir pats augalas gausiai išskiria organines medžiagas (Sinclair et al., 2005). Suodgrybių 

mažiau būna tais metais, kai vasaros lietingos, nes stiprus lietus gali nuplauti nuo lapų cukringą 

substratą ir grybieną. Gausiau suodrybių ten, kur medžiai auga tankiau, sudarydami vieni kitiems 

šešėlius. 

Tik Romainių miško parke buvo išplitęs klevinis pjūklelis (Pristiphora subbifida), kuris 

pavienius medžius pakenkė net 3 balais. Šis kenkėjas pradėjo intensyviau plisti prieš trejus metus. 

Kleboniškio ir Panemunės miško parkuose mažalapę liepą iki 3 balų pakenkė kandis 

(Phyllonorycter issikii). Jos pažeidimai suintensyvėjo pastaraisiais metais. 

 

Išvados 

 

1. Dauguma Kauno miesto miško parkų (Kleboniškio, Panemunės, Pažaislio) yra pritaikyti 

rekreacijai. 

2. Atlikus antro pagal dydį Lietuvos miesto penkiuose miško parkuose dažniausiai augančių 

sumedėjusių augalų (10 genčių, 12 rūšių) būklės stebėseną, nustatyta, kad dažniausiai medžiai 

pažeisti defoliacija (vidutinis pažeistumo balas 0–1,64); dechromacija (0–1,39), sausų šakų 

kiekis lajose (0–1,84). Aptikti 7 rūšių grybinių ligų sukėlėjai: paprastąjį klevą pažeidė 

Rhytisma acerinum, Sawadea bicornis; paprastąjį ąžuolą – Apiognomonia errabunda, 

Erysiphe alphitoides, mažalapę liepą – Mycosphaerella millegrana, Didymosphaeria 

petrakiana, suodligės sukėlėjai. Mažiau buvo kenkėjų pakenkimų: Caliroa annulipes, 

Phyllonorycter issikii, Eucalipterus tiliae pakenkė mažalapei liepai; Pristiphora subbifida 

paprastajam klevui. 
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Summary 

 
The aim of work is to describe the adaptation of forest parks of Kaunas city to recreational needs and assess the 

status of woody plants most common at these parks.  

Most of forest parks (Kleboniškis, Panemunė, Pažaislis) in Kaunas city are already suitable for recreation. Nine 

constant monitoring spots (PST) were chosen at five largest forest parks (Kleboniškis, Panemunė, Palemonas, Pažaislis, 

Romainiai) in Kaunas city, plants were monitored for greenery status measurement purposes. According to the program, 

based on EU methodology, there were six trees, nearest to every monitoring spot and facing four of world directions, 

selected.  

The outcome of monitoring the status of woody plants (10 genus, 12 species) common in five forest parks of the 

second largest Lithuanian city gives a discovery of plants mostly injured by defoliation (average grade of damage was 

0–1,64); dechromation (0–1,39), dead branches at crowns (0–1,84). Detected fungal disease agents of 7 species: Acer 

platanoides has injured Rhytisma acerinum and Sawadea bicornis; Quercus robur – Apiognomonia errabunda, 

Erysiphe alphitoides, Tilia cordata – Mycosphaerella millegrana, Didymosphaeria petrakiana and sooty mold agents. 

Pests’ damages were less prominent: the abundance of Phyllonorycter issikii was noticed during the resent years, also 

Caliroa annulipes, Eucalipterus tilime, they have injured linden Tilia cordata and Pristiphora subbifida – maple (Acer 

platanoides). Some of the detected injuries are common among Lithuanian forest trees, as Picea abies has thin crown, 

plenty of dry branches, also Fraxinus excelsior – crowns with dry branches (the cause of which are pathogens and 

climatic impact). Widely spread pest – aphid (Eucalipterus tiliae) makes a direct damage on linden by sucking juice 

from the leaf tissue and indirect – leaves are covered in honeydew and that is a favorable substratum for fungi – sooty 

mould agents. Sooty mould fungi are detected on leaves of linden of all species, abundantly on Tilia cordata. The red 

oak Quercus rubra) and Sorbus aucuparia were of the best status. 

 


