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Anotacija 
Mažalapė liepa (Tilia cordata) – vyraujanti medžių rūšis Alytaus miesto želdynuose, todėl svarbu įvertinti jos 

fitopatologinę būklę ir identifikuoti būklės kitimo priežastis. Nustatyta, kad didžiausią neigiamą įtaką mažalapės liepos 
būklei turėjo fiziologiniai pažeidimai (defoliacija, dechromacija, lapų nekrozė, sausos šakos) bei biotiniai faktoriai: 
grybinės ligos (suodligė, Apiognomonia errabunda, Mycoshaerella microsora, Schizophyllum commune) ir kenkėjai 
(Caliroa annulipes, Eucalipterus tiliae, E. tilia-nervalis, Schizotetranychus tiliarum). Želdiniuose buvo stebimas 
neigiamas antropogeninio faktoriaus poveikis: kamienų sužalojimai žoliapjovėmis ir kt., barstomos kalio druskos 
poveikis augalams. Tyrimų laikotarpiu mažalapės liepos fitopatologinė būklė kito nežymiai, tai nulėmė panašios 
meteorologinės sąlygos. Gatvių želdiniuose, kur sąlygos medžiams augti nėra palankios, medžių būklė buvo blogesnė 
negu rekreaciniuose želdiniuose.  

Reikšminiai žodžiai: Alytaus miesto želdynai ir želdiniai, Tilia cordata, būklė. 
 

Abstract 
Tilia cordata – the dominant tree species in Alytus city greeneries. It is important to assess its condition and 

phytopathologic state and identify the cause of state changes. It was found that the greatest negative impact on the state 
of small leaf linden had physiological damages (defoliation, dischloration, leaf necrosis, dry branches) and biotic 
factors: fungal diseases (sooty disease, Apiognomonia errabunda, Mycoshaerella microsora, Schizophyllum commune) 
and pests (Caliroa annulipes, Eryophyes tilia-nervalis, Eucalipterus tiliae, Schizotetranychus tiliarum). At plantations 
were observed the negative impact of anthropogenic factor: trunk injuries done by lawnmowers, etc., scattered 
potassium salts on plants. During the study phytopathological state of small leaf linden changed only slightly, it is due 
to similar weather conditions. At street plantations where conditions are not favorable for tree growth, the state of trees 
was worse than at recreational plantations. 

Key words: Alytus city greenery and green plantings, Tilia cordata, condition. 

 

Įvadas 

 

Mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.) Lietuvoje vietinė medžių rūšis. Ją perkėlus į urbanizuotų 
teritorijų želdynus, tapo vyraujančia miestų želdynuose rūšimi, todėl šios rūšies medžių būklė 
nulemia miestų želdinių būklę. Urbanizuotose teritorijose susidaręs mikroklimatas gerokai skiriasi 
nuo augimo sąlygų miške: aukštesnė oro ir dirvos temperatūra, sausesnis oras ir dirva, kitokia 
dirvožemio sudėtis, aplinkos užterštumas ir kt. (Galvin, 1999; Zhu, 2002). Medžiams, augantiems 
urbanizuotose teritorijose, pasireiškia priešlaikinė lapų dechromacija, defoliacija, šakų džiūvimas, 
skurdus augimas; dažniau juos pažeidžia grybinės ligos (sukeldamos dėmėtliges), pakenkia 
kenkėjai. Tai sumažina jų dekoratyviąją ir rekreacinę vertę, sutrumpina jų amžių. 

Grybinės ligos skiriasi išoriniais požymiais bei plitimo ypatumais. N. R. Pataky (1998) 
nurodo lapų dėmėtliges kaip dažniausiai pasitaikančias dekoratyvinių medžių ligas. Rudmargės 
sukėlėjas – Mycoshaerella microsora Syd. & P. Syd. (anamorfa Cercospora microsora Pat.) 
priskiriama prie dažniausiai ant liepos lapų pasitaikančių biotrofų (Tomiczek et al., 2008). N. N. 
Kolemasova ir N. V. Kovalevskaja (2000) teigia, kad liepos lapų šviesmargės sukėlėjas šešėlinė 
diskulė – Apiognomonia errabunda (Roberte ex Desm.) Hohn.) (anamorfa Discula umbrinella 
(Berk. et Broome) B. Sutron) yra labai plačiai paplitusi miestų želdiniuose. Didelę įtaką liepos 
būklei daro ir kenkėjai: amarai, erkės, pjūkleliai (Tomiczek, 2008). 

Lietuvoje mažalapės liepos būklė dėl fiziologinės kilmės pažeidimų, grybinių ligų paplitimo, 
kenkėjų pakenkimo nėra išsamiai tyrinėta. Vakarų Lietuvoje (Klaipėdoje) 2010 m. buvo tirtas 
svarbiausių liepą pažeidžiančių ligų intensyvumas vegetacijos metu (Nekrošienė, 2012). 2002 ir 
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2008 Vidurio Lietuvoje (Kauno mieste) gatvių želdiniuose buvo tiriama defoliacija ir dechromacija 
(Stravinskienė, 2009). Vilniaus mieste mažalapės liepos grybines ligas tyrė B. Grigaliūnaitė ir kt. 
(2006, 2011),  V. Snieškienė ir kt. (2012). 

Tyrimai urbanizuotoje teritorijoje, dėl mažalapės liepos vyravimo želdiniuose, yra aktualūs. 
Siekiant išsaugoti ir sukurti naujus miesto želdynus ir želdinius, suformuoti pilnavertę žaliųjų 
teritorijų sistemą, 2009 m. Alytaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrius, vykdydamas 
2008 m. Lietuvos respublikos Aplinkos ministerijos Želdynų įstatymą, parengė programą „Alytaus 
miesto želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2009–2013 metais parengimas ir vykdymas“. Gauti 
tyrimo duomenys atspindi mažalapės liepos būklę Pietų Lietuvoje. 

Darbo tikslas – nustatyti mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) būklės kitimo priežastis 
Alytaus miesto želdynuose ir želdiniuose. 

 
Tyrimų metodika 

 
Alytaus miesto mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) būklė vertinta 2009–2012 metais 

rugpjūčio mėnesio viduryje, septyniuose parkuose – Gulbynės, Jaunimo, Kurorto, Likiškių, Miesto 
sodo, Putinų, Žuvėdrų kalvos; keturiuose skveruose – Studentų, Angelų sargų bažnyčios; dviejose 
aikštėse – Rotušės ir Pirmojo Alytaus bei devyniolikoje gatvių – Birutės, A. Jonyno, Jotvingių, 
A. Juozapavičiaus, Kauno, Likiškėlių, Margio, Naujojoje, Pulko, Putinų, Rūtų, Sakalausko, 
Statybininkų, Sudvajų, Suvalkų, Volungių, Vilniaus, Vilties ir Žuvinto.  

Medžių būklei vertinti naudota kompleksinė vertinimo metodika, pritaikyta specifinėms 
miesto sąlygoms (Juronis ir kt., 1999). 

Medžių būklės rodikliai – defoliacija, dechromacija, lapų nekrozės, medžių kamienų 
pažeidimai bei ligų intensyvumas ir kenkėjų gausumas, vertinti skalėje nuo 1 iki 5 balų: 1 balas 
(sąlyginai sveiki) – pažeista iki 10 % asimiliacinio ploto, kamienų ar šakų; 2 balai (silpnai pažeista) 
– 11–30 %; 3 balai (vidutiniškai pažeista) – 31–60 %; 4 balai (stipriai pažeista) – 61–80 %; 5 balai 
(medis be lapų) – 81–100 %. 

Ligų sukėlėjai buvo identifikuojami vizualiai (pagal ligų simptomus ir ligų sukėlėjų – grybų 
morfologinius požymius, naudojant lupą) bei išskiriant drėgnų kamerų būdu į grynas grybų 
kultūras, iš kurių identifikuojami grybai iki rūšies mikroskopuojant ir naudojant monografijas bei 
apibūdintojus (Hartmann ir kt., 2005; Ignatavičiūtė, Treigienė, 1998; Черемисинов и др., 1970). 

Kenkėjai apibūdinti naudojantis vadovais įvertinus jų morfologinius požymius ir pakenkimo 
pobūdį (Pileckis ir kt., 1968; Łabanowski et al., 2003; Hartmann ir kt., 2005).  

Ligų ir kenkėjų vidutinis pažeidimo balas apskaičiuotas pagal formulę (1) (Juodvalkis, 
Vasiliauskas, 2002): 
 

     V = Σ(n ∙ b) / N;       (1) 
 
čia: V – vidutinis pažeidimo balas; 
       Σ(n ∙ b) – vienodai pažeistų (balais) augalų skaičiaus ir pažeidimų reikšmės sandaugų suma; 
       N – vertintų augalų skaičius. 

 
Darbe panaudoti meteorologijos tarnybos pateikti rodikliai: kritulių kiekis ir vidutinė oro 

temperatūra (Klimatas..., 2012). 
 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Želdinių fitosanitarinė būklė labai priklauso nuo viso komplekso veiksnių: edafinių sąlygų 
(dirvožemio aeracijos ir derlingumo, vandenilio jonų koncentracijos (pH) ir kt.), meteorologinių 
sąlygų, antropogeninės veiklos, biotinių faktorių (fitopatogeninių organizmų) ir t. t. (Grigaliūnaitė ir 
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kt., 2006; Snieskiene et al., 2012). Miesto gatvių apsauginiuose želdynuose medžiai auga ypač 
ekstremaliomis sąlygomis: pomedžio dirvožemis suplūktas, padengtas orui ir vandeniui 
nelaidžiomis dangomis; kamienai pažeidžiami automobilių, žoliapjovių; šaknis pažeidžia po žeme 
įrengtos komunikacijos; gilesniuose sluoksniuose dažnai nustatomas nepakankamas humuso, kalio, 
fosforo ir kitų mikroelementų kiekis; žiemos metu barstomos techninės druskos sutrikdo medžiagų 
apykaitą (Grigaliūnaitė ir kt., 2011; Žeimavičius, Budriūnas, 2001). Pirmiausia į tai augalai 
reaguoja fiziologiniais sutrikimais: ankstyvu lapų geltimu (dechromacija) ir kritimu (defoliacija), 
džiūstančiomis šakomis, dalies lapalakščio audinio apmirimu (nekroze). Priešlaikinė defoliacija – 
vienas iš svarbių sumedėjusių augalų būklės rodiklių, kuriam įtakos turi ne tik edafinės sąlygos, bet 
ir klimatinės sąlygos (sausra), ligų ar kenkėjų pažeidimai (Žeimavičius ir kt., 2004). 

Literatūroje teigiama, kad šakų džiūvimą gali sukelti grybai iš Cytospora, Nectria, Phomopsis 
genčių (Adamska, Błaszkowski, 2000; Juhásová, 2002). Vilniaus želdiniuose buvo identifikuoti 
Nectria cinnabarina, Phomopsis velata (Snieškienė et al., 2012). Ant džiūstančių jaunų medžių ir 
krūmų šakų, kamienų natūralioje ir urbanizuotoje aplinkoje gana plačiai paplitę Cytospora genties 
grybai (Гвритишвили, 1982), todėl ši liga ypač pavojinga jauniems sodinukams miestų 
želdiniuose. Vilniuje aptikta Cytospora leucosperma. Ligos išplitimui galėjo turėti įtakos tai, kad 
sodinukai jau medelyne buvo užkrėsti grybu ir nepakankama jaunų medelių priežiūra (Snieškienė et 
al., 2012).  

Augalų būklės skirtumų, skirtingas funkcijas atliekančiuose želdynuose, nustatymui, 
palyginome rekreaciniuose želdynuose (parkuose, skveruose, aikštėse) ir apsauginiuose (gatvių 
želdiniuose) augančios vyraujančios medžių rūšies – mažalapės liepos būklę. 

Mažalapė liepa yra tolerantiška dirvožemio rūgštingumui (pH 6,1–6,5; 8,0–8,5), jai augti 
palankūs neutralūs ir šarminiai dirvožemiai, gali vyrauti smėlio, priemolio, priesmėlio ar kitos 
frakcijos (Jaworski et al., 2005). Panašūs dirvožemių rodikliai yra Alytaus mieste. Parkų teritorijose 
dirvožemių storymėje (profilyje) iki pat dirvodarinės uolienos (t. y. giliau nei 100 cm nuo 
dirvožemio paviršiaus ribose) vyrauja smėlio frakcija. Šie dirvožemiai yra menkai struktūringi ir 
nekarbonatingi, o jų paviršiniai sluoksniai (humusiniai horizontai) − vidutinio rūgštingumo (pH 6,0-
6,7) arba rūgštūs (pH 5,0-6,5) (Snieškienė, Stankevičienė, 2012). Visi gatvių apsauginiuose 
želdiniuose augančios mažalapės liepos būklės rodikliai yra blogesni negu augančių rekreaciniuose 
želdiniuose. Tai patvirtina teiginį, kad apsauginių gatvių želdinių limituojančiu faktoriumi yra 
konkrečios vietos edafinės sąlygos (Januškevičius, Navys, 2012) ir mikroklimatinės, nes čia 
temperatūra keliais laipsniais aukštesnė ir drėgmės kiekis ore bei dirvožemyje mažesnis, negu 
miesto rekreaciniuose želdiniuose. 

Oro temperatūros ir kritulių kiekio poveikis gatvių želdynuose augantiems medžiams 
stipresnis negu augantiems parkuose ar skveruose. Jautrios drėgmės trūkumui sausrai mažalapės 
liepos į sausrą pirmiausiai reaguoja augančios prie gatvių. Alytuje dirvožemiai lengvi, todėl ypač 
jaučiamas drėgmės stygius, o užsitęsus vasaros metu sausiems periodams prasideda priešlaikinė 
defoliacija. Tai vyko 2009 m. – defoliacijos vidutinis pažeidimo balas buvo nuo 1,01±0,08 iki 
1,26±0,2 balo. 2010–2011 m., esant padidintam kritulių kiekiui ir aukštesnei temperatūrai (vidutinis 
kritulių kiekis 2010 m. buvo 140–186 mm; 2011 m. – 95–265 mm, o temperatūra – 19,2–23,2 ° C), 
defoliacija buvo nežymi (iki 1,10±0,06), lapų nekrozės – 1,03±0,06–1,32±0,08, sausų šakų – 
1,20±0,05–1,52±0,04 balo. Nuo 2009 m. A. Juozapavičiaus ir Naujojoje gatvėse automobilių ir 
žoliapjovių kamienų pažeidimai buvo iki 1,47±0,08 balo. 2011–2012 m. pertvarkant Naująją g. 
dalis medžių buvo išpjauta, todėl kamienų pažeidimai sumažėjo (1,07±0,01). 2012 m. buvo 
pastebėti nauji kamienų pažeidimai.  

Geresnės augimo sąlygos rekreaciniuose želdiniuose lemia fitopatologinės būklės skirtumą 
lyginant su apsauginiais gatvių želdiniais. Rekreaciniuose želdiniuose mažiau fiziologinės kilmės 
pažeidimų, bet gausiau (didesnė rūšinė įvairovė) ligų sukėlėjų ir kenkėjų, bet jų pažeidimai čia 
dažnai mažesni negu gatvių želdiniuose. (1 pav.). Tiriamuoju laikotarpiu įvairiais pažeidimais 
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gatvių želdiniuose buvo pažeista vidutiniškai 75–80 % mažalapių liepų, o rekreaciniuose 

želdiniuose – 75–80 %. 
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1 pav. Alytaus miesto želdiniuose ir želdynuose vyraujančios medžių rūšies – mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) 

vidutinis pažeistumo balas, 2009–2012. (Def. – defoliacija, dechromacija; Nek. – lapų nekrozė; saus. š. – sausos šakos; 

kam. paž. – kamienų pažeidimai; Gryb. l. – grybinės ligos; Kenkėjai – kenkėjai) 

Fig. 1. The dominant tree species – small-leaved linden (Tilia cordata Mill.) average grade of damage in Alytus 

greeneries, 2009–2012. (Def. – defoliation, dechromation; Nek. – leaf necrosis; Saus. š. – dry branches; Kam. paž. – 

stem lesions; Gryb. l. – fungal diseases; Kenkėjai – pests) 

 

2009–2012 m. priešlaikinės defoliacijos dechromacijos vidutinis pažeidimo balas rekreacinio 

tipo želdynuose kasmet mažėjo dėl kritulių kiekio ir oro temperatūros. 2012 m. blogesnė mažalapės 

liepos būklė buvo pertvarkomuose arba naujai įrengiamuose dviejuose skveruose ir Rotušės 

aikštėje, Angelų Sargų bažnyčios skvere – defoliacija, dechromacija siekė 1,88±0,16 balo, o 

Pirmojo Alytaus aikštėje – sausų šakų buvo 2±0,16 balai. Pažeidimas ligomis įvertintas 1 (sąlyginai 

sveikos) balu, išskyrus Miesto sodą, Jaunimo ir Gulbynės parkus. 2012 m. Rotušės aikštėje visi 

rodikliai blogesni už kitų miesto parkų liepos būklės rodiklius: defoliacija, dechromacija – 

1,08±0,14, lapų nekrozė – 1,03±0,14, sausų šakų – 1,08±0,14, pažeista ligomis – 1,42±0,13, 

kenkėjų pakenkimai – 1,39±0,13 balo. Tam įtakos galėjo turėti aikštės rekonstrukcijos darbai. 

Sveikiausios mažalapės liepos buvo 2012 m. Visuose želdiniuose vidutinis pažeidimo balas 

buvo 1,00–1,68.  

2010 ir 2011 m. vidutinis pažeistumo grybinėmis ligomis balas buvo didžiausias (1,42±0,13–

2,51±0,13) (1 pav.). Viena iš plačiausiai paplitusių Tilia L. augalų lapų ligų, aplinkos švarumo 

indikatorius – rudmargė, kurios sukėlėjas – Mycoshaerella microsora Syd. & P. Syd. (anamorfa 

Cercospora microsora Pat.). Rudmargė pasireiškia ant lapų smulkiomis, rudomis vėliau 

gausėjančiomis dėmelėmis, rečiau ruduoja ir džiūsta žiedai, pažiedlapiai (Grigaliūnaitė ir kt., 2006). 

2010–2011 m. kai kuriuose parkuose išplitusi rudmargė menkino dekoratyvumą ir sukėlė 

priešlaikinę defliaciją. Stipriausiai pažeidė mažalapę liepą rekreaciniuose želdiniuose 2011 m. 

(2,69±0,01), kai buvo gana drėgna (265 mm), o 2012 m. jos pažeidimo balas buvo 1 (sąlyginai 

sveiki augalai) (2 pav.). 

 

 



A. Stankevičienė, V. Snieškienė / Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 261–268
 

265 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2009 2010 2011 2012

Apiognomonia errabunda (gatvėse) Apiognomonia errabunda (rekreaciniuose)
Fumago vagans (gatvėse) Fumago vagans (rekreaciniuose)
Mycoshaerella microsora (gatvėse) Mycoshaerella microsora (rekreaciniuose)
Schizophyllum commune (gatvėse) Schizophyllum commune (rekreaciniuose)
Eriophyes tiliae-nervalis  (gatvėse) Eriophyes tiliae-nervalis  (rekreaciniuose)
Eriophyes tilia (gatvėse) Eriophyes tilia (rekreaciniuose)
Caliroa annulipes (gatvėse) Caliroa annulipes (rekreaciniuose)
Eucalipterus tiliae (gatvėse) Eucalipterus tiliae (rekreaciniuose)

 
2 pav. Infekcinės ligos ir kenkėjai pažeidžiantys mažalapę liepą Alytaus miesto želdiniuose 2009–2012 m. 

Fig. 2. Infectious diseases and pests violate Tilia cordata in Alytus city greeneries, 2009–2012 
 

Kita dėmėtligė, kurios sukėlėjas šešėlinės diskulė (Apiognomonia errabunda (Roberte ex 
Desm.) Hohn.) (anamorfa Discula umbrinella Berk. Et Broome)) stipriau (1,24±0,03 balo) 
pasireiškė 2011 m. gatvių želdiniuose, o 2012 m. ji buvo aptinkama tik ant pavienių medžių 
(2 pav.). 

Miestuose neigiamą įtaką medžių būklei daro paviršinės negyvos medienos ardytojas 
paprastoji alksniabudė – Schizophyllum commune Fr. (Черемисинов et al., 1970). Šie grybai 
neleidžia užgyti kamieno, šakų žaizdoms, atsiradusioms dėl genėjimo, mechaninių pažeidimų ar 
kitos žmogaus veiklos. Žaizdos plečiasi, susidaro palankios sąlygos į žaizdą patekti ir kitiems 
medieną ardantiems grybams (Snieškienė, Juronis, 1999, 2007). Alytuje prie gatvių augantys 
medžiai nebuvo genimi taip stipriai, kaip kituose Lietuvos miestuose, todėl paprastoji alksniabudė 
neišplito (Juronis, Snieskienė, 2001). Dabar netinkamai prižiūrint pomedžius vėl iškilo pavojus į 
kamienus patekti grybinei infekcijai (Budriūnas ir kt., 2002). 

Kenkėjų gausumas ir įvairovė daro gan didelę įtaką mažalapės liepos būklei. Liepinis 
gleivėtasis pjūklelis (Caliroa annulipes Klug.) 2010 m. buvo aptinkamas pavieniais atvejais, o 
vėliau vidutinis pažeidimo balas didėjo: 2011 m. gatvių želdiniuose buvo 1,08±0,01, 2012 m. – 
1,11±0,01–1,10±0,05 balas. Kenkėjo lapų skeletavimas gali būti potencialiai pavojingas liepų 
būklei ateityje. 

Plačiai paplitę liepų kenkėjai – liepinis amaras (Eucalipterus tiliae) daro tiesioginę žalą 
liepoms, siurbdami iš lapų audinių sultis ir netiesioginę – lapus padengdami lipčiumi, kuris yra 
geras substratas suodligės sukėlėjams. D. H. Phillips ir D. A. Burdekin (1982) nurodo, kad ant 
lipčiumi padengtų lapų intensyviai vystosi Fumago vagans Pers. ir Cladosporium herbarum (Pers.) 
Link. Ypač gausu jų buvo 2011 m. visose gatvėse (2 pav.). Amarų vidutinis pažeidimo balas buvo 
nuo 1,45±0,05 iki 4,65±0,22, o rekreaciniuose želdiniuose buvo labai negausu, vidutinis pažeidimo 
balas apie 1,29 (Rotušės aikštėje). 

Mažalapei liepai kenkė ir 3 rūšys erkių: voratinklinė (Schizotetranychus tiliarum), veltininė 
(Eriophyes tilia-nervalis), liepinė gyslinė erkė (E. tiliae). Voratinklinės erkės gausiausia buvo 
2011 m.: gatvių želdiniuose nuo 1,03 ±0,04 iki 4,61±0,22, o rekreaciniuose želdiniuose tik Rotušės 



A. Stankevičienė, V. Snieškienė / Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 261–268
 

266 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

aikštėje 1,19±0,07 balo, o 2012 m. – tik Putinų gatvėje iki 1,13±0,08. Veltininės erkės ryškesni 
pasireiškimai buvo stebimi 2011 m., o 2012 m. daugumoje gatvių ir Rotušės aikštėje buvo 
1,01±0,07–1,08±0,04 balo. Šis kenkėjas 2012 m. taip pat gan gausiai buvo aptiktas ant naujai 
pasodintų liepų Statybininkų gatvėje (2,93±0,11). Liepinė gyslinė erkė dažniau aptinkama gatvių 
želdiniuose (2011 m. – iki 1,45±0,01). 

2009–2012 m. augančių įvairiuose Alytaus miesto želdiniuose mažalapės liepos grybinių ligų 

sukėlėjų buvo identifikuota 4 rūšys: suodligė (Fumago vagans, Cladosporium sp.), Apiognomonia 

errabunda, Mycoshaerella microsora, Schizophyllum commune) ir 5 rūšys kenkėjų: Caliroa 

annulipes, Eucalipterus tiliae, Eriophyes tiliae,  E. tilia-nervalis, Schizotetranychus tiliarum.  

Alytaus miesto žaliosios teritorijos nuolat prižiūrimos, tvarkomos: šalinami nykstantys 

medžiai, genima, kokybiškai sodinami nauji želdiniai, tai sumažina dalies patogenų plitimą 

(Stankevičienė, Snieškienė, 2012). Tyrimų laikotarpiu mažalapės liepos fitopatologinė būklė kito 

nežymiai, tai nulėmė panašios meteorologinės sąlygos.  

 

Išvados 

 
1. 2009–2012 m. Alytaus miesto želdiniuose augančią mažalapę liepą pažeidė grybinių ligų 

sukėlėjai: suodligė (Fumago vagans, Cladosporium sp.), Apiognomonia errabunda, 

Mycoshaerella microsora, Schizophyllum commune ir kenkėjai: Caliroa annulipes, Eriophyes 

tiliae, E. tilia-nervalis, Eucalipterus tiliae, Schizotetranychus tiliarum.  

2. Edafinės, klimatinės sąlygos ir antropogeniniai faktoriai turėjo įtakos fiziologinės kilmės 
pažeidimams (defoliacijai, dechromacijai, nekrozei, sauso šakų kiekiui, kamienų pažeidimas).  

3. Didžiausią įtaką mažalapių liepų fitopatologinei būklei Alytaus mieste turėjo lapų dėmėtligių 
sukėlėjai Mycoshaerella microsora, lapų suodligės sukėlėjai Fumago vagans ir Cladosporium 
sp. bei kenkėjas liepinis gleivėtasis pjūklelis (Caliroa annulipes). 

4. Mažiausiai pažeidimų buvo pastebėta 2012 metais. 
 

Padėka. Tyrimai atlikti vykdant sutartį su Alytaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos 

skyriumi „Alytaus miesto želdinių ir želdynų būklės stebėsenos 2009–2013 metais parengimas ir 

vykdymas“ (pagal 2009-2013 metų programą), Nr. 27-15/ SR 529.  
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The State of Small-leaf Linden (Tilia cordata Mill.) in Alytus City Greeneries 
(Received in January, 2013; Accepted in March, 2013; Available Online from 25th of April, 2013) 

 
Summary 

 

Tilia cordata – the dominant tree species in Alytus city greeneries, therefore evaluation of phytopathologic state 
and identifying causes of state changes is important. In the middle of August of 2009–2012 the state of trees was 
evaluated in the seven parks – Gulbynės, Jaunimo, Kurorto, Likiškių, Miesto sodo, Putinų, Žuvėdrų kalvos; in four 
squares – Studentų, Angelų sargų bažnyčios; in two places – Rotušės, Pirmojo Alytaus; in nineteen streets – Birutės, 
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A. Jonyno, Jotvingių, A. Juozapavičiaus, Kauno, Likiškėlių, Margio, Naujojoje, Pulko, Putinų, Rūtų, Sakalausko, 
Statybininkų, Sudvajų, Suvalkų, Volungių, Vilniaus, Vilties and Žuvinto. For the state evaluation, a complex tree state 
assessment methodology, fitted to specific city conditions, was used. It was found that the greatest negative impact on 
the state of small leaf linden had physiological damages (defoliation, dischloration, leaf necrosis, dry branches) and 
biotic factors: fungal diseases (sooty disease, Apiognomonia errabunda, Mycoshaerella microsora, Schizophyllum 
commune) and pests (Caliroa annulipes, Eryophyes tilia-nervalis, Eucalipterus tilime, Schizotetranychus tiliarum). 

Climatic influence on trees growing at streets protective green plantations was stronger than on those growing in 
recreational greeneries (parks, squares). Susceptible to moisture shortage small-leaf lindens growing by the streets are 
first to react to draught. Soils of Alytus city are light, thus a lack of moisture is especially felt, and prolonged dry 
summer periods provoke premature defoliation. This went through 2009 – average of defoliation damage score was 
from 1.01±0.08 to 1.26±0.2 points, in 2010 and 2011 – dominated more favorable climate conditions accordingly the 
defoliation was more insignificant (to 1.10±0.06). Pest Caliroa annulipes leaf injuries may be potentially dangerous for 
linden state in future. In 2010 this pest has been detected in single cases, later the average of damage score increased: in 
2011 in street greeneries it was 1.08±0.01, in 2012 – 1.11±0.01–1.10±0.05 points. 

The influence of negative anthropogenic factors was observed: trunk injuries by lawn movers. Lindens of their 
best state were in 2012. 


