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Anotacija  
2009–2015 m. buvo tirtas žmogaus veiklos poveikis Alytaus miesto gatvių želdiniams. Išsamiausiai įvertinta 

vyraujančios rūšies – mažalapės liepos – būklė. 2009 metais, kai vasarą ilgai vyravo sausas periodas, buvo gausu 

defoliacijos. Tose vietose, kur dirvožemyje buvo gausiau Cl (7,1–8,9 mg kg-1), šiek tiek daugiau buvo ir nekrozių. 

Mažalapė liepa – vietinės floros augalas, todėl patogenų rūšių ant jos gana gausu, bet pastebimą žalą jie padaro tik ypač 

palankiais patogenams metais, kai temperatūra aukštesnė už standartinę klimato normą. Kitų, dažniausiai prie gatvių 

augančių, rūšių medžiai Alytuje pakankamai geros būklės, išskyrus paprastuosius kaštonus, apniktus keršosios 

kaštoninės kandelės. Bet pastaruosius dvejus metus šių kenkėjų gerokai sumažėjo. Dauguma jaunų, prieš 3–5 metus 

pasodintų, medžių (mažalapės liepos, paprastieji klevai 'Eurostar', 'Columnare' ir 'Deborah', tiuringiniai šermukšniai 

'Fastigiata') po 2–3 metų buvo pakankamai geros būklės. Paprastasis kaštonas 'Baummanii' Alytaus gatvių želdynams 

netinkamas.  

Reikšminiai žodžiai: miesto gatvių želdynai, žmogaus veikla. 
 

Abstract 
In Alytus city the human activity impact on urban greenery in the period of 2009–2015 was analyzed. The 

condition of Tilia cordata which is the dominant species was evaluated. Depending on meteorological conditions during 

some of the years defoliation and discoloration increased. A bit more necrosis was noticed in the places where soil had 

more Cl (7.1–8.9 mg kg-1). Because Tilia cordata is a local flora species the variety of pathogens is big. But noticeable 

damage they make only during very pathogen favorable years when the temperature is higher than the standard rate of 

climate. Other mostly next to the streets growing species in Alytus city are in a rather good condition, except Aesculus 

hippocastanum which are infested by Cameraria ohridella. However, the amount of these pests decreased during the 

last two years. Most of the young trees (Tilia cordata, Acer platanoides 'Eurostar', 'Columnare' and 'Deborah', Sorbus x 

thuringiaca 'Fastigiata') which were planted 3-5 years ago were in a quite good condition after 2–3 years. Aesculus 

hippocastanum 'Baummanii' is not suitable for urban greenery in Alytus.  

Key words: urban street greenery, human activities. 

 

Įvadas 

 

Gatvės – ypatingos vietos, kurios svarbios žmonių gyvenime. Jos skirtos ne tik transporto 

judėjimui, bet jų aplinkoje vyksta svarbi miestui veikla: žmonės susirenka, susitinka vienas su kitu, 

apsiperka, tvarko įvairius reikalus. Gatvės yra ne tik labiausiai lankomos miesto vietos, bet ir 

labiausiai automobilių išmetamomis dujomis ir dulkėmis užterštos miesto dalys. Plečiantis 

miestams, daugėjant transporto, vis labiau jaučiamas augalų, ypatingai medžių, poveikis gatvių, 

kaip labiausiai urbanizacijos paveiktų teritorijų, mikroklimatui. Apie teigiamą medžių, poveikį 

žmonėms daug kalbama ir rašoma. Per karščius jie teikia pavėsį, medžiai sušvelnina miesto statinių, 

dažniausiai betono, rūstumą, šaltumą. Pavasariais ir rudenimis, kai mažai žydinčių gėlių, medžiai 

miestą pripildo spalvų. Teigiama medžių įtaka žmogaus psichikai. Medžių lapija valo orą 

(Szczepanowska, 2001). Teigiamas medžių poveikis įrodytas moksliniais tyrimais. Tankiausiai 

užstatytos miesto dalys yra ir šilčiausios, nes arti vienas kito esantys pastatai be plotų su želdiniais 

blokuoja vėsesnį orą, ateinantį iš užmiesčio. Augalai taip pat sugeria daug saulės energijos, bet ją 

panaudoja transpiracijai, todėl šiluma ne sukaupiama, o prarandama (Spirn, 1984). Gatvė, apsupta 

pastatų ir dengta asfaltu be medžių saulėtomis dienomis yra šilčiausia vieta mieste. Medžiai – 

natūralūs mikroklimato reguliatoriai vasarą ir žiemą. 70–90 % saulės energijos medis panaudoja 

transpiracijai ir garinimui, dėl to jis atvėsta. Vanduo garinamas iš lapų į atmosferą, paimdamas 

šilumą iš oro, kuris yra medžio lajos apačioje. Su kiekvienu gramu išgarinto vandens į atmosferą 

išnešama 580 kalorijų šilumos. Vienas didelis sidabrinis klevas karštą saulėtą dieną per valandą gali 
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išgarinti 265 l vandens. JAV mokslininkai nustatė, kad didelis medis atvėsina orą tiek, kiek 5 

vidutinio dydžio kondicioieriai dirbdami kasdien (Leonard, 1972). Nustatyta, kad gerai palaistyti 

medžiai, oro temperatūrą gali sumažinti 4 ºC, o karštomis saulėtomis dienomis net iki 11 ºC 

(Simond, 1976). Varšuvoje darytų stebėjimų metu skirtumas tarp asfaltuoto paviršiaus ir pomedžio 

temperatūros buvo 19,5 ºC (Bednarek, 1984). Žiemos metu medžiai sulaiko apie 50 % vėjo greičio, 

o šakos be lapų praleidžia saulės spindulius. Gatvė be medžių tampa šaltu kanalu, kur susidaro šalto 

vėjo sūkuriai. Medžiai netoli namų sudaro oro tarpus prie namo sienos, kurie kaip izoliacija saugo 

pastatus nuo šalčio (Szczepanowska, 2001). 

Teršalų išlikimui palanki aukštesnė miesto oro temperatūra. Vietose, kur aukšta temperatūra 

susidaro žemo slėgio zonos, kuriose juda šiltas oras, kartu su jame esančiais teršalais, link miesto 

centro. Susidaro šiltesnio klimato salos. Jos, mokslininkų nuomone, yra daugelio bėdų šaltinis. Tos 

salos sudaro nepatogumus ne tik gyventojams, bet sumažina ir oro kondicionavimo įrenginių 

efektyvumą. Esant daugiau kaip 22 ºC, jei temperatūra pakyla dar 1 ºC, smogo formavimosi 

galimybė padidėja 7 %. Kai temperatūra pasiekia 32 ºC, situacija darosi pavojinga. Pastaruoju metu 

šylant klimatui tai svarbu. Kaip ir visi augalai, medžiai CO2 naudoja fotosintezės procesuose, taip 

išvalo didelius miesto oro kiekius. Darydami įtaką miesto klimatui (šaltuoju metų laiku oro 

temperatūra aukštesnė ten, kur auga medžiai), sumažina elektros energijos sunaudojimą (Moll, 

1996). Gatvėse be medžių kietųjų dalelių ore yra 3–4 kartus daugiau negu gatvėse apsodintose 

medžiais (Meyer, 1978) 

Apie žmogaus veiklos įtaką medžiams tiek daug gero negalima pasakyti, nors medžių, 

augančių prie gatvių būklė nuo žmogaus veiklos priklauso visą jų gyvenimą. Žmogus nusprendžia, 

kokios rūšies ar veislės medžius sodinti konkrečioje vietoje, juos pasodina, prižiūri ir nusprendžia, 

kada ateina laikas šiuos medžius išpjauti. Medžių būklė mieste rodo, kad ne visada žmogaus veikla 

palanki medžiams. Tik vienas iš šimto medžių pasodintų prie gatvės turi šansų sulaukti šimto metų 

(Szczepanowska, 2001). 

Pirmiausiai ne visada teisingai pasirenkamas augalų miesto gatvėms asortimetas. Ne visi 

vietinės floros medžiai pakantūs ekstremalioms miestų sąlygoms. Jau XX a. viduryje Vakarų 

Europoje ir JAV miestų želdynuose pradėtos sodinti specialios, ypač atsparios nepalankioms 

sąlygoms medžių veislės (Vainauskienė, 2013). Lietuvoje tai daryti pradėta palyginti neseniai – tik 

prieš 20 metų. 

Dažnai jaunų, naujai pasodintų medžių būklė būna nepatenkinama. Pirmus du metus jie 

veikiami nuolatinių stresų: vandens trūkumo, vasarą karščio nuo įkaitusių pastatų, gatvių dangos, 

vandalizmo aktų. Todėl dažnai jaunų medžių adaptacija mieste užtrunka ilgai – iki 7–15 metų 

(Bassuk, Trowbridge, 1989). 

Po medžiais dažniausiai tik apie 1 m2 plotelis neuždengtas plytelėmis, asfaltu ar kita orui ir 

vandeniui nelaidžia danga. O žemė tame plotelyje taip suplūkta, kad ir ji tampa nelaidi. Medžio 

šaknys apima plotą ne mažesnį, kaip jo antžeminė dalis – vainikas, o dažnai net 2–3 kartus didesnį. 

Geromis sąlygomis augančio medžio šaknynas ir vainikas yra vienodai gerai ir proporcingai 

išsivystę. Kartais medis, kad galėtų gauti pakankamai drėgmės ir mineralinių medžiagų, šaknimis 

suardo šaligatvių dangas, apgadina požemines komunikacijas. Prie gatvės augančių medžių 

vegetacijai trukdo ir antžeminiai įrenginiai: elektros laidai, pastatai. Sodinant jaunus nedidelius 

medelius, reikia numatyti, kokio dydžio jie bus po keliasdešimties metų. 

Medžiai valantys orą ir patys nukenčia nuo teršalų. Teršalai gali sutrikdyti vandens apytaką 

medyje, dėl to jis nusilpsta ir žūva. Dėl nuolat blogėjančių miesto sąlygų sumažėja medžių 

prieaugis. Tą rodo ir palyginimas tos pačios rūšies medžių mieste ir užmiestyje. Mieste jie mažesni. 

Nėra jokių augalų visiškai atsparių kenksmingoms miesto sąlygoms: dirvos suplūktumui ir 

užterštumui druskomis, sausroms, bet kai kurių rūšių ir veislių augalai atsparesni už kitus. Nors ir 

jiems reikia sudaryti kuo geresnes sąlygas: pasodinti kuo tinkamesnėje vietoje, paruoštame 

dirvožemyje, reikalinga rūpestinga priežiūra, ypač kelis pirmus metus po pasodinimo. 
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Darbo tikslas – įvertinti žmogaus veiklos poveikį Alytaus miesto apsauginiuose gatvių 

želdynuose augantiems medžiams. 

 

Tyrimų metodika 

 

Tyrimai buvo atlikti 2009–2015 m. Alytuje, vykdant sutartinius darbus su Alytaus miesto 

savivaldybe „Alytaus miesto želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos 2009–2013 metais 

parengimas ir vykdymas“ ir „Alytaus miesto želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos 

2014–2018 metais parengimas ir vykdymas“. 

Naudota kompleksinė medžių būklės vertinimo metodika, parengta pagal miškininkystėje 

naudojamas metodikas (Ozolinčius ir Stakėnas, 1996), jas pritaikius specifinėms miesto sąlygoms 

(Juronis ir kt., 1999). 

Medžių būklės rodikliai – defoliacija (lapijos praradimas lyginant su etaloniniu medžiu, 

turinčiu visą lapiją, t. y. tai ne tik susiformavusios lapijos priešlaikinis praradimas, bet ir ta lapijos 

dalis, kuri normaliomis sąlygomis galėjo susidaryti, bet nesusidarė (Vaičys ir kt., 1989), 

dechromacija (dėl neigiamų išorinių faktorių poveikio pakeitusių stalvą spyglių ar lapų dalis lajoje), 

lapų nekrozės (žuvusio asimiliacinio audinio plotas lajoje), medžių kamienų pažeidimai bei ligų 

intensyvumas ir kenkėjų gausumas, vertinti pagal skalę nuo 1 iki 5 balų rugpjūtį: 1 balas – pažeista 

iki 10 % asimiliacinio ploto, kamienų ar šakų; 2 balai – 11–30 %; 3 balai – 31–60 %; 4 balai – 61–

80 %; 5 balai – 81–100 %.  

Defoliacijos, dechromacijos, lapų nekrozių, kamienų pažeidimų ir ligų intensyvumo bei 

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. 

 

Dirvožemio pH nustatymui buvo imti jungtiniai (sudėtiniai) ėminiai (1 ėminys ne mažiau kaip 

iš 5 vietų, iš viso 0,5 kg dirvožemio ) specialiu dirvožemio grąžtu viršutiniame akumuliaciniame 0–

20 cm sluoksnyje. Siekiant reprezentatyvaus ėminių paėmimo vietų (ĖPV) išdėstymo, taikytas 

linijinis ĖPV parinkimo būdas (pagal Lietuvos LST ISO 10381 (1-6:2003-2005) ir tarptautinį ISO 

10381 (1-8: 2002-2006) standartus). Druskų poveikio želdiniams stebėsenai paimti lapų mėginiai 

(vienam mėginiui lapai skinami nuo kas dešimto medžio; nuo kiekvieno medžio nuskinami 5 lapai 

nuo skirtingų medžio pusių. Iš viso mėginį turi sudaryti ne mažiau kaip 0,3 kg lapų) laboratoriniams 

tyrimams nuo mažalapės liepos medžių, augančių šalia keturių magistralinių intensyvaus eismo 

gatvių, kur žiemą barstoma smėlio ir techninės KCl druskos mišiniu: Kauno, Naujoji, 

A. Juozapavičiaus ir Pulko. Cheminės dirvožemio rodiklių analizės atliktos akredituotoje LAMMC 

Agrocheminių tyrimų centro laboratorijoje standartizuotais metodais. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Gatvių želdinių būklė labai didele dalimi yra nulemta žmogaus veiklos. Visi svarbiausi 

medžių gyvenimo etapai priklauso nuo žmogaus. Žmogaus veikla turi įtakos dirvožemio sudėčiai, jo 

užterštumui. Prie gatvių dažnai medžiai sodinami ne į natūraliai toje vietoje susidariusį dirvožemį, 

bet į natūralaus dirvožemio, smėlio ir žvyro mišinį atsiradusį tiesiant gatves. Tokie, tiesiogiai 

žmogaus suformuoti, dirvožemiai pasaulinėje praktikoje įvardijami kaip antropogeniniai (World..., 

2006). Ilgalaikė miesto želdinių būklės stebėsena padeda nustatyti veiksnius, darančius didžiausią 

poveikį medžių būklei ir numatyti priemones tai būklei pagerinti. Daugumoje Europos Sąjungos 
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šalių jau prieš daugelį metų įteisinta privalomoji želdinių būklės stebėsena, visos želdynų įrengimo 

ir priežiūros rekomendacijos paremtos moksliniais stebėjimais (Vainauskienė, 2013). Lietuvoje 

pirmas miestas pradėjęs vykdyti 2008 m. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą dėl 

želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos (Lietuvos..., 2008) buvo Alytus. Čia kartu su visais 

kitais miesto želdiniais ir želdynais nuo 2009 m. stebimi ir gatvių želdiniai.  

Kaip ir visuose Lietuvos miestų gatvių želdynuose, Alytuje vyraujanti medžių rūšis – 

mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.) (Snieskiene et al., 2012). Dažnai šių medžių būklė atspindi ir 

viso miesto apsauginių gatvių želdinių būklę. Todėl ir buvo pasirinkta detaliam stebėjimui 

mažalapės liepos 5-iose gatvėse, kurios apsodintos tik mažalapėmis liepomis arba šios rūšies 

medžiai vyraujantys. Stebėjimų rezultatai pateikti lentelėje. 

Dechromacijos ir defoliacijos daugiau, kai vasaromis būna ilgi sausi ir karšti periodai. 

Ypatingai drėgmės stygius jaučiamas nenatūraliuose, žmogaus suformuotuose dirvožemiuose prie 

gatvių, todėl užsitęsus sausesniems periodams vasaros metu gatvių želdiniuose prasideda 

priešlaikinė dechromacija ir defoliacija. 2009 m. vasarą sąlygos mažalapei liepai, augančiai Alytaus 

miesto gatvių želdiniuose buvo nepalankiausios (mažai kritulių ir aukšta temperatūra), todėl 

dechromacija ir defoliacija buvo nuo 1,260,27 iki 1,930,07 – didžiausia per visus metus, kai buvo 

vykdomi stebėjimai. Kitais metais, jei ir buvo sausų periodų, jie žymesnės įtakos brandžių medžių 

būklei neturėjo (lentelė).  

Žiemos metu barstomos techninės druskos sutrikdo medžiagų apykaitą (Žeimavičius, 

Budriūnas, 2001). Tai gali pasireikšti augalų lapų nekroze. Nors Cl kiekiai praktiškai atitiko 

foninius jo rodiklius Lietuvos dirvožemiuose (13 mg kg-1) (Lietuvos..., 2004), bet daugiausia 

nekrozių per visą tyrimų laiką (20092015 m.) buvo A. Juozapavičiaus gatvėje ir Pulko gatvėse, 

kur Cl kiekiai buvo didžiausi (7,1-12,4 mg kg-1). 

Buvo tirtas prie gatvių augančių medžių pomedžių dirvožemio pH. Alytaus dirvožemiai prie 

gatvių yra šarmiški (pH kinta nuo 7,2 iki 8,0). Visų Alytaus gatvių želdynuose augančių medžių 

rūšims (mažalapei, didžialapei ir grakščiąjai liepoms, paprastajam klevui, paprastajam ir 

raudonajam ąžuolams, paprastajam uosiui, paprastajam kaštonui,) toks pH yra tinkamas 

(Januškevičius ir kt., 1995). 

Dalis medžių prie gatvių auga vejoje (A. Juozapavičiaus, Naujoji g.). Šiomis sąlygomis 

šaknys daug geriau aprūpinamos deguonimi ir drėgme negu ten, kur pomedžiai padengti įvairiomis 

dangomis (Pulko g.).  

Pažeidimai ligomis ir kenkėjais skyrėsi atskirais metais. Ligų sukėlėjų ir kenkėjų išplitimas 

priklauso nuo klimato sąlygų, o mieste, ypač prie gatvių, susidaręs mikroklimatas turi įtakos ne tik 

augalams, bet patogenams. Patogenų rūšys, jų paplitimas ir daroma žala gerokai skiriasi ne tik tarp 

gatvių želdynų ir užmiesčio, bet ir miesto parkuose. Gana didelis pažeidimo ligomis balas 2013 m. 

buvo dėl gausių suodgrybių (lentelė). Tai pasekmė vasaros pradžioje buvusių gausių amarų, kurių 

išmatos geras substratas grybams-saprotrofams suodgrybiams, ir vėliau klimato sąlygų tinkamų 

grybams vystytis. Nors šie grybai neišskiria toksinų, nepaima maisto medžiagų iš augalo lapų, bet 

daro žalą padengdami lapo paviršių tamsiu apnašu ir sumažindami asimiliaciją vykdantį paviršiaus 

plotą. Taip pat sumažėja ir augalo dekoratyvumas bei padidėja oro tarša grybų sporomis ir 

grybienos dalelėmis. Be to, amarų išskyros teršia po medžiais stovinčius automobilius, šaligatvius.  

2010–2011 metų meteorologinės sąlygos buvo palankios lapų dėmėtligėms: 2010–2011 liepos 

ir rugpjūčio mėnesių temperatūra Alytuje buvo 4–5 ºC aukštesnė už standartinę klimato normą 

(SKN) ir kritulių iškrito 25–50 mm (35–71 % SKN) (Lietuvos..., 2010–2011). Tik skirtingais 

metais plito skirtigos grybų-dėmėtligių sukėlėjų rūšys: 2010 m. buvo gausiau rudmargės (sukėlėjas 

Mycosphaerella microsora Syd.  P. Syd. (sin. Cercospora microsora Pat.), o 2011 m. – 

dėmėtligės, kurios sukėlėja šešėlinė diskulė (Apiognomonia errabunda (Roberte ex Desm.) Hohn. 

(sin. Discula umbrinella)).  
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Lentelė. Alytaus miesto gatvių želdynuose vyraujančios medžių rūšies – mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) 

(brandūs medžiai) vidutinis pažeistumo balas 2009–2015 m. 

Table. Average grade of damage of Tilia cordata Mill. The dominant tree species  

in urban street greenery in Alytus in 2009–2015 

Augavietė 

Growth place 

Metai 

Year 

Pažeidimo pobūdis 

Type of violation 

Defoliacija ir 

dechromacija 

Defoliation and 

Discolouration 

Lapų 

nekrozė 

Leaves 

necrosis 

Sausos 

šakos 

Dead 

branches 

Kamienų 

pažeidimai 

Trunks 

damages 

Ligos 

Fungal 

diseases* 

Kenkėjai 

Pests** 

A. Jonyno g. 2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1,820,04 

1,280,04 

1,320,04 

1,210,04 

1,010,50 

1,070,05 

1,060,05 

1,000,02 

1,000,02 

1,000,02 

1,000,02 

1,030,05 

1,040,05 

1,040,05 

1,020,04 

1,020,04 

1,020,04 

1,130,04 

1,150,05 

1,120,05 

1,130,05 

1,000,02 

1,000,02 

1,000,02 

1,000,02 

1,000,02 

1,010,04 

1,010,04 

1,000,02 

1,210,03 

1,810,03 

1,000,02 

2,930,03 

1,100,05 

1,020,05 

1,000,02 

1,250,03 

2,520,02 

1,250,04 

1,310,05 

1,030,05 

1,120,02 

A. Juozapavičiaus g. 2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1,930,07 

1,000,01 

1,000,01 

1,350,05 

1,180,04 

1,340,13 

1,050,14 

1,000,01 

1,320,08 

1,000,04 

1,050,13 

1,340,04 

1,110,14 

1,310,14 

1,930,07 

1,260,08 

1,190,12 

1,130,06 

1,090,04 

1,020,15 

1,330,14 

1,470,08 

1,470,08 

1,230,13 

1,230,13 

1,060,05 

1,050,05 

1,050,05 

1,000,01 

2,300,08 

2,330,08 

1,000,01 

1,990,03 

1,320,01 

1,020,05 

2,000,07 

2,010,07 

3,520,08 

1,140,06 

1,470,04 

1,000,05 

1,060,11 

Kauno g. 2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1,260,27 

1,000,04 

1,000,04 

1,000,04 

1,000,04 

1,050,30 

1,030,28 

1,000,04 

1,000,04 

1,000,04 

1,000,04 

1,000,04 

1,000,03 

1,000,03 

1,000,04 

1,000,04 

1,000,04 

1,010,03 

1,050,28 

1,770,25 

1,500,05 

1,000,04 

1,000,04 

1,000,04 

1,010,03 

1,100,27 

1,100,33 

1,100,33 

1,000,04 

1,050,04 

4,830,23 

1,010,03 

5,000,28 

1,050,05 

2,900,22 

1,000,04 

1,000,04 

4,650,22 

1,050,03 

1,050,08 

1,000,03 

3,160,19 

Naujoji g. 2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1,600,01 

1,100,06 

1,080,04 

1,060,01 

1,270,04 

1,020,04 

1,080,03 

1,000,00 

1,030,06 

1,000,00 

1,000,00 

1,050,05 

1,000,04 

1,000,04 

1,600,02 

1,520,04 

1,080,04 

1,070,01 

1,500,04 

1,190,04 

1,170,06 

1,000,02 

1,000,02 

1,000,02 

1,000,00 

1,070,05 

1,010,04 

1,010,04 

1,000,00 

1,950,03 

2,190,03 

1,000,00 

2,590,03 

1,010,04 

1,120,04 

1,60,02 

1,050,04 

1,070,04 

1,020,01 

1,670,04 

1,010,05 

1,240,05 

Pastabos: ligos* – ligų sukėlėjai aprašomi tekste, kenkėjai** – kenkėjai aprašomi tekste 
 

2011 m. buvo gausu kenkėjų (V iki 4,650,22) – visą vegetacijos periodą jie keitė vieni kitus 

ar veikė kelios rūšys kartu: vasaros pradžioje liepinis amaras (Eucalipterus tiliae L.), nuo vasaros 

vidurio liepinis gleivėtasis pjūklelis (Caliroa annulipes Klug.) ir kelios erkių rūšys (veltininė 

(Eriophyes tiliae-nervalis Nal.), liepinė gumbadarė (Eriophyes tilia tilia) ir liepinė voratinklinė 

(Schizotetranychus tiliarum Heim)). Gleivėtasis pjūklelis, veltininė ir gumbadarė erkės, o taip pat 

nuo 2013 m. liepų kandis (Phyllonorycter issikii (Kumata)) išplitę gana nedideliais židiniais (po 1–3 

medžius) ir nuo jų plinta toliau. Panaši padėtis ir su kitų rūšių medžių kenkėjais ir ligų sukėlėjais. 

Išskyrus paprastojo kaštono invazinį kenkėją – kaštoninę keršąją kandelę (Cameraria ohridella 

Descha  Dimic), kurios vidutinis pažeistumo balas gatvių želdiniuose šiek tiek ėmė mažėti tik 

pastaruosius du metus. Šio kenkėjo tiek išplitimas, tiek ir vėliau to plitimo reguliavimas labai 

priklauso nuo žmogaus veiklos. Su transporto priemonėmis (ant automobilių ir jų viduje) kandelės 

keliauja ir “užima” naujas teritorijas. O želdynuose prie gatvių pastoviai pašalinant nukritusius 

lapus, kuriuose yra kenkėjo lėliukės, per kelis metus galima gerokai sumažinti pastebimą kenkėjo 

veiklą – minas ant lapų. Geras tokios teigiamos žmogaus veiklos pavyzdys – Alytaus miesto 

Suvalkų gatvė apsodinta paprastaisiais kaštonais, kurių pažeistumas nuo 40,07 2010 m. sumažėjo 
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iki 1,310,03 2015 m. Šios gatvės gyventojai lapus iš pomedžių sugrėbia ir pašalina iš gatvės per 

visą vegetacijos periodą. 

Atliekant gatvių ir šaligatvių tvarkymo darbus ne visada paisoma šalia augančių medžių. Dėl 

Vilties g. dalies šaligatvių ir pomedžių pertvarkymo 2013 m. toje atkarpoje labai padidėjo 

defoliacija ir dechromacija. Tai galėjo atsitikti dėl medžių šaknų pažeidimų ir pomedžių užpylimo 

žemėmis. Mažalapės liepos nepakenčia net nedidelio sluoksnio substrato užpylimo pomedžiuose. 

Ateityje tai gali būti šių medžių skurdimo ir žuvimo priežastis. Dėl tos pačios priežasties prasta 

mažalapių liepų būklė ir gatvėse prie Senamiesčio skvero (Bažnyčios g. ir Alyvų takas).  

Dažnai būna prasta jaunų, naujai pasodintų medžių būklė. Pirmus du metus jie veikiami 

nuolatinių stresų: vandens trūkumo, vasarą karščio nuo įkaitusių pastatų, gatvių dangos, 

automobilių padaromų žaizdų, vandalizmo aktų. Todėl dažnai jaunų medžių adaptacija mieste 

užtrunka ilgai – iki 7–15 metų (Bassuk, Throwbridge, 1989). Alytuje prie gatvių pasodintų naujų 

medžių būklė skirtinga. Mažalapės liepos, kelių veislių paprastieji klevai ('Eurostar', 'Columnare' ir 

'Deborah') ir tiuringiniai šermukšniai (Sorbus x thuringiaca) 'Fastigiata' adaptavosi per gana trumpą 

laiką (2–3 metus). Blogiausios būklės 'Baummanii' veislės paprastieji kaštonai (Aesculus 

hippocastanum 'Baummanii'). 2008 m. pasodinti Margio ir Sudvajų gatvėse šie medžiai vis labiau 

skursta: trūkinėja ir lupasi kamienų žievė, labai mažas prieaugis, lapai blyškios spalvos. Net 

kaštoninė keršoji kandelė tokių skurdžių lapų beveik neminuoja. Gal būt, išauginti užsienio 

medelynuose jauni medeliai ne visi pritampa mūsų miestuose, ypač gatvių želdynuose. 

Nepatenkinamos būklės ir apie pusė nuo 2013 m. sodinamų raudonųjų ąžuolų Naujojoje gatvėje. 

Svarbiausia dalies šių medžių žuvimo priežastis – ne laiku pasodinti ir po to tinkamai neprižiūrėti 

(nelaistyti per sausras) augalai. 

Tiriant Alytaus mieste naujus gatvių želdinius, 2012–2015 m. kamienų pažeidimų sąrašą vis 

papildo naujai pasodintų jaunų medžių kamienų mechaniniai pažeidimai. Didžiąją šių pažeidimų 

dalį sudaro nedideli, iki 10–15 cm aukščio iki 0,5 cm gylio nubrozdinimai, padaryti pjaunant žolę 

pomedžiuose. Tokių sužalojimų kai kuriose gatvėse (Rūtų g. tiuringiniai šermukšniai 'Fastigiata') 

net arti 100 %. Tai ne tik Alytaus, bet ir kitų miestų netinkamos gatvių želdinių priežiūros 

problema. Žoliapjovėmis ir trimeriais padaromos žaizdos medžių kamienuose vis atnaujinamos 

kelis kartus per vienerius metus su kiekvienu nauju žolės pjovimu. Žaizdos nespėja užgyti, ir yra 

pavojus, kad jas gali kolonizuoti medieną ardantys grybai. Žala gali būti pastebima tik po kelių ar 

keliolikos metų. Panašiai atsitiko su genimais medžiais, kurių žaizdose įsikūrė paprastoji 

alksniabudė (Schizophyllum commune Fr.). Alytuje prie gatvių augantys medžiai nebuvo genimi 

taip stipriai, kaip kituose Lietuvos miestuose, todėl alksniabudė neišplito (Juronis, Snieskienė, 

2001). Dabar, netinkamai prižiūrint pomedžius vėl iškilo pavojus į kamienus patekti grybinei 

infekcijai. Reikėtų apmokyti žmones, dirbančius su žoliapjovėmis ir trimeriais, kad jie nepadarytų 

žalos medžiams arba apsaugoti kamienus. Nuo 2015 m. dalies jaunų medžių kamienai Alytuje jau 

apsaugoti, tai tikrai prisidės prie tų medžių sveikatingumo gerinimo ir amžiaus prailginimo. 
 

Išvados 
 

1. Vyraujančios miesto gatvių želdynuose rūšies, t. y. mažalapės liepos, brandžių medžių būklė 

Alytuje pakankamai gera. Priklausomai nuo meteorologinių sąlygų (kai temperatūra aukštesnė 

už standartinę klimato normą ir kritulių mažiau už SKN) padidėja defoliacija ir dechromacija. 

Tose vietose, kur dirvožemyje gausiau Cl (7,1–12,4 mg kg-1), šiek tiek daugiau ir lapų 

nekrozių. Mažalapė liepa – vietinės floros rūšis, todėl ligų sukėlėjų ir kenkėjų rūšių gana 

gausu, bet pastebimą žalą jie medžiams padaro tik ypač palankiais patogenams metais (2010–

2011 m., kai temperatūra buvo aukštesnė už standartinę klimato normą, o kritulių mažiau). 

2. Alytuje prie gatvių pasodintų naujų medžių būklė skirtinga. Mažalapės liepos, paprastieji 

klevai ir tiuringiniai šermukšniai adaptavosi per gana trumpą laiką (2–3 metus). Blogiausios 

būklės 'Baummanii' veislės paprastieji kaštonai. Šios veislės medžiai netinkami Alytaus 

miesto gatvių želdiniams. Nepatenkinamos būklės ir apie pusė nuo 2013 m. sodinamų 
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raudonųjų ąžuolų Naujojoje gatvėje. Svarbiausia dalies medžių žuvimo priežastis – ne laiku 

pasodinti ir po to tinkamai neprižiūrėti (nelaistyti per sausras) augalai. 
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Summary 
 

Human activity impact on plants is more noticeable in the city than in other plant growth places. Also plants 

make influence on the quality of human life. It is very important how human and plants interact in such extreme 

conditions as city streets. In Alytus city the human activity impact on urban greenery in the period of 2009-2015 was 

analyzed. Human decides on what kind of species and cultivars trees will be grown next to the streets, how the trees will 

be taken care of and when those trees need to be cut out. In this article we discuss the condition of mature trees 

evaluating the condition of dominant species – Tilia cordata. Trees of this species grow well in Alytus. Depending on 

meteorological conditions during some of the years defoliation and discoloration increased. In the places where soil had 

mostly Cl (7.1–12.4 mg kg-1) there was a little bit more necrosis. Tilia cordata is a local flora species and this is why 

the variety of pests and pathogens is big. But noticeable damage to the trees they make only during very pathogen 

favorable years and often damage only single trees. Other mostly grown next to the streets tree species (Acer 

platanoides, Tilia platyphyllos, Fraxinus excelsior) are in a quite good condition in Alytus city, except Aesculus 

hippocastanum which are damaged by Cameraria ohridella. However, the amount of these pests decreased during the 

last two years. Newly planted trees need few years of adaptation. Most of the recently planted trees (Tilia cordata, Acer 

platanoides cultivars 'Eurostar', 'Columnare' and 'Deborah', Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata' after 2–3 years took root 

and were in a quite good condition in Alytus city. It was proved that some tree species (Aesculus hippocastanum 

'Baummanii') are not suitable for urban greenery in Alytus. Trunks of young trees must be protected from trimmer 

injures what has already started to be done in Alytus.  


