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Pateikiami 2009–2010 m. Alytaus miesto skirtingo tipo želdynuose atliktos medžių būklę
ir jų augimo sąlygas apibūdinančių rodiklių stebėsenos rezultatai. Tai dalis darbų sie
kiant išsaugoti ir sukurti (įveisti) naujus miesto želdynus, juos prižiūrėti kaip estetiškai,
ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus, suformuojant visaver
tę žaliųjų teritorijų sistemą.
Nustatyta, kad Alytaus miesto parkuose želdiniai auga sąlyginai natūraliame dirvo
žemyje ir aplinkos sąlygos čia jiems yra palankios. Mažiau palankios jos yra gatvių žel
diniams – nors cheminio dirvožemio užterštumo Cl ir Na nenustatyta, tačiau svarbių
augalams augti maisto medžiagų (K, Ca ir Mg) jame yra labai mažai. Be to, šarmiškoje
aplinkoje (kai pH gerokai didesnis nei 7) ir šių nedidelių minėtų cheminių elementų kiekių
pasisavinimas gali būti pasunkėjęs.
Vyraujančios rūšies – mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) medžių būklė blogesnė
gatvių želdiniuose negu rekreaciniuose želdynuose. 2010 m. stebėtas grybinių ligų ant me
džių lapų išplitimas parkuose ir skveruose. Aptikta 17 rūšių ligų sukėlėjų ir 14 rūšių kenkė
jų, turinčių neigiamą įtaką augalų būklei.
Raktažodžiai: Alytus, želdynai, dirvožemis, aplinkos sąlygos, būklė

ĮVADAS
Urbanizuotų teritorijų želdynų būklę sąlygoja aplin
kos veiksniai: edafinės sąlygos, klimatas, antropoge
ni
nė veikla (Žeimavičius ir kt., 2001; Mayer, 1978). Mies
to mikroklimatas gerokai skiriasi nuo klimato sąlygų už
miesto ribų. Nepalankių aplinkos sąlygų (abiotinių veiks
nių) – dulkių ir kitų oro teršalų, sausrų, netinkamo dirvože
mio, mechaninių pažeidimų ir pan. – nualinti augalai tampa
neatsparūs biotiniams veiksniams, t. y. patogeniniams mik
roorganizmams ir kenkėjams (Snieškienė, Juronis, 1999; Yu
ronis, Sneshkene, 2002).
Nuo 2008 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo Želdynų
įstatymas (2008 01 14, Nr. D1-31), kurio programoje „Dėl
želdynų ir želdinių būklės stebėsenos“ numatyti uždaviniai
ir jų sprendimo priemonės, siekiant surinkti duomenis
apie savivaldybei priskirtoje teritorijoje esančius želdynus
ir želdinius, kad būtų galima tinkamai vertinti, valdyti ir
prognozuoti jų būklę*. Tai dalis darbų siekiant išsaugoti ir
*

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 14 d.
įsakymas Nr. D1-31 „Dėl želdynų ir želdinių būklės stebėsenos
programos patvirtinimo“.

sukurti (įveisti) naujus miesto želdynus, juos prižiūrėti kaip
estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraš
tovaizdžio elementus, suformuoti visavertę žaliųjų teritorijų
sistemą (Grikevičius, 2009). Kai kuriuos visų Lie
tuvos
miestų želdinius jau reikia atnaujinti, plečiantis miestams
tiesiamos naujos gatvės, kuriami nauji skverai ir parkai.
Labai svarbu jų apželdinimui parinkti augalus: atsparius
ekstremalioms miesto sąlygoms, dekoraty
vius, tinkamus
skirtingos paskirties želdynams.
Vykdant Želdynų įstatymo reikalavimus, Alytaus m. sa
vi
valdybės Aplinkos apsaugos skyrius 2009 m. paskelbė
konkursą darbui „Alytaus miesto želdynų ir želdinių būklės
stebėsenos 2009–2013 metais parengimas ir vykdymas“. Ste
bėsenos programoje numatyti darbai – įvertinti medžių ir
krūmų būklę skirtingas funkcijas atliekančiuose želdynuose,
ištirti miesto želdynų dirvožemį, nustatyti introdukuotų su
medėjusių augalų prisitaikymą vietinėms sąlygoms, stebėti
ir vertinti naujai pasodintų sodmenų būklę, ligų ir kenkėjų
paplitimą, galimą žmogaus poveikį augalų būklei – aktualūs
visiems Lietuvos miestams. Tik atlikus programoje numaty
tą stebėseną būtų galima numatyti Lietuvos miestų želdynų
būklę, sėkmingai pasiruošti želdinių atnaujinimui ar naujų
želdynų sukūrimui.
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Šio darbo tikslas – įvertinti medžių būklę ir jų augimo
sąlygas apibūdinančius rodiklius Alytaus miesto skirtingo
tipo želdynuose.
Uždaviniai. 1. Ištirti pagrindines dirvožemio mor
fo
logines savybes skirtingo tipo želdiniuose; 2. Įvertinti bei
pa
ly
ginti gatvėse ir rekreaciniuose želdiniuose augančių
sumedėjusių augalų būklę.
METODAI IR SĄLYGOS
Tyrimų apimtis. Alytaus m. sumedėjusių augalų būklė
vertinta 2009 ir 2010 m. rugpjūtį septyniuose – Kurorto, Jau
nimo, Likiškių, Žuvėdrų kalvos, Gulbynės, Putinų bei Miesto
sodo parkuose, trijuose – Studentų, Angelų sargų bažnyčios
ir Rotušės aikštės skveruose bei aštuoniose – Pulko, Kauno,
A. Juozapavičiaus, Naujojoje, A. Jonyno, Birutės, Jotvingių ir
Žuvinto gatvėse, kuriose auga daugiausiai medžių, gausiau
sia jų rūšių įvairovė. Gatvių želdiniuose stebėta ir vertinta
15 rūšių (1 087 medžiai), parkuose ir skveruose – 78 rūšys
(2 823 medžiai).
Dirvožemio stebėsena. Vietose, kuriose gausu in
tro
dukuotų medžių, taip pat prie gatvių, kur stebėti naujai
pasodinti medžiai, buvo atliekami dirvožemio pagrindi
nių morfologinių savybių tyrimai. Skirtingas funkcijas at
liekančiuose želdynuose specialiu dirvožemio grąžtu imti
jungtiniai (sudėtiniai) dirvožemio ėminiai vir
šu
ti
niame
aku
muliaciniame 0–20 cm sluoksnyje. Siekiant re
pre
zentatyvaus ėminių paėmimo vietų (ĖPV) išdėstymo, tai
kyti linijinis (šalia magistralinių gatvių) ir „voko“ (miesto
parkuose) ĖPV parinkimo būdai (Lietuvos LST ISO 10381(16 : 2003–2005) ir tarptautinis ISO 10381(1-8: 2002–2006)
stan
dartai). Tirtų dirvožemių morfologinei sandarai api
būdinti aprašyti jų profiliai ir identifikuoti taksonominiai
klasifikacijos vienetai pagal tarptautinę WRB sistematiką
(World ..., 2006). Dirvožemio pH ir cheminė elementų (Cl,
Na, K, Ca ir Mg) analizė atlikta akredituotoje Lietuvos ag
rarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto Ag
rocheminių tyrimų laboratorijoje.
Želdynų būklės vertinimas. Naudota kompleksinė
medžių būklės vertinimo metodika, parengta pagal miš
kininkystėje naudojamas metodikas (Brukas, 1988; Vaičys
ir kt., 1979), jas pritaikius specifinėms miesto sąlygoms
(Juronis ir kt., 1999).
Vidutinis pažeidimo balas apskaičiuotas pagal formulę
(Juodvalkis, Vasiliauskas, 2002):
V = ∑(n ∙ b) / N;

(1)

čia V – vidutinis pažeidimo balas,
∑(n ∙ b) – vienodai pažeistų (balais) augalų skaičiaus ir
pažeidimų reikšmės sandaugų suma, N – vertintų augalų
skaičius.
Būklės rodikliai – defoliacija, lapų nekrozės ir ligų in
ten
syvumas, kenkėjų gausumas, medžių kamienų pa
žei
dimai 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 %).
Ligų sukėlėjai buvo identifikuojami vizualiai (pagal ligų
simptomus ir ligų sukėlėjų–grybų morfologinius požymius,
naudojant lupą) bei išskiriant grynas grybų kultūras drėgnų
ka
merų būdu, taip pat identifikuojami mikroskopuojant
ir naudojant monografijas bei apibūdintojus (Butin, Kehr,
2002; Hartmann ir kt., 2005; Labanowski ir kt., 2001).
Darbe panaudoti meteorologijos tarnybos pateikti kli
mato rodikliai (Klimatas ..., 2010).
Statistiniai skaičiavimai atlikti pagal Excel (90.6926
SP-3) programą.
REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS
Miesto gatvių želdynuose medžiai auga ekstremaliomis są
lygomis: dažnai pomedžio dirvožemis būna suplūktas arba
padengtas orui ir vandeniui nelaidžiomis dangomis; ka
mienai pažeidžiami automobilių; dėl pravestų po žeme ko
munikacijų pažeidžiamos šaknys, žiemos metu barstomos
techninės druskos sutrikdo medžiagų apykaitą. Pirmiausia
į tai augalai reaguoja fiziologiniais sutrikimais: per anksty
vu lapų geltimu (dechromacija) ir jų metimu (defoliaci
ja), džiūs
tančiomis šakomis, dalies lapalakščio au
di
nio
apmirimu (nekrozė). Parkuose ir skveruose, palyginus su
gatvių apsauginiais želdiniais, augalams augti sąlygos pa
lankesnės. Atliekant aplinkos sąlygų įtakos želdynų būk
lei stebėseną svarbu įvertinti edafinių sąlygų vaidmenį.
Alytaus miesto dirvožemio morfologinė sandara ir
cheminiai rodikliai
Nustatyta, kad Alytaus miesto parkų teritorijose (Miesto
sodo ir Kurorto) dirvožemiai yra nekarbonatingi, juose vy
rauja smėlio frakcija, jų humusiniai horizontai yra rūgštūs
(pH 5,0–6,0) ar net labai rūgštūs (pH 4,0–5,0). Tokio, bū
dingo šiai teritorijai, vienalyčio fliuvioglacialinio smėlio
paprastojo smėlžemio (Haplic Arenosol) profilio, aprašyto
Miesto sodo parke, morfologinė sandara:
O1 4–3 cm –
O2 3–0 cm –
Ah 0–14 cm –
B1 24–59 cm –
B2 59–100 cm –

menkai perpuvę spygliai, lapai,
smulkios šakelės
vidutiniškai perpuvusi tos pačios
frakcinės sudėties organinė medžiaga
pilkšvas (10YR 5/8) smulkiai grūdiš
kas, sausas, purus smėlis (s)
rusvai gelsvas (10YR 6/8) ne
struk
tūringas, sausas, purokas smėlis (s)
gelsvas su balkšvomis dėmelėmis
(10YR 5/6) nestruktūringas, sausokas,
purokas smėlis (s)

Visai kitokia aplinka sudaroma Alytaus miesto gatvių
želdiniams, nes čia dirvožemiai yra šarmiški (pH 7,1–7,8)
ar net šarminiai (pH 8,2 Pulko gatvėje). Prognozuotina,
kad tokioje terpėje maisto medžiagos yra imobilizuojamos,
todėl tampa augalams sunkiau prieinamos. Tokio tipingo
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at
liekančiuose želdynuose nustatymui palyginome rek
rea
ciniuose (2 skveruose, 5 parkuose) ir apsaugi
niuo
se
(gatvių želdiniuose) želdynuose augančios vyraujančios rū
šies – mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) medžių būklę.
Stebėjimo laikotarpiu daugumoje rekreacinio tipo želdy
nų mažalapė liepa buvo sąlyginai sveika, t. y. defoliacija, lapų
nekrozė, sausų šakų kiekis lajoje, ligų intensyvumas ir kenkė
jų gausa buvo įvertinti 1 balu, išskyrus Miesto sodą ir Jauni
mo parką, kur 2010 m. pažeidimas ligomis siekė 3,0 ± 0,08,
o 2009 m. Gulbynės parke – 2,1 ± 0,04 balo. Nepažeista
ligų liepa buvo ir gatvių želdiniuose. A. Juozapavičiaus ir
Naujojoje gatvėse buvo stebimi automobilių ir žoliapjovių
mechaniškai pažeisti kamienai (iki 1,47 ± 0,08 balo). 2009–
2010 m. vyraujančios rūšies – mažalapės liepos pažeidimai
Alytaus mieste pavaizduoti 1 pav.

antropogeninio dirvožemio profilio, aprašyto Alytuje, Kauno
gatvėje, morfologinė sandara:
Ah 0–18 cm –
AhB1 18–42 cm –
B2 42–100 cm –

tamsiai pilkšvas (10YR 4/1) tru
pi
niškas, sausas, purus smėlingas
priemolis (sp)
šviesiai rusvai pilkšvas (10YR 5/2)
menkai struktūringas, sausas, pu
rokas priesmėlis (ps)
gelsvas (10YR 5/6) nestruktūringas,
sausokas, purokas smėlis (s)

Kai kurių cheminių elementų, tirtų Alytaus miesto gatvių
dirvožemyje, kiekiai pateikti 1 lentelėje.
Sumedėjusių augalų būklė skirtingo tipo želdynuose
Sumedėjusių augalų būklės skirtumų įvairias funk
ci
jas

1 l e nte l ė. Na, K, Ca, Mg ir Cl kiekiai Alytaus miesto gatvių dirvožemyje (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto Agrocheminių
tyrimų laboratorija, 2009 m.)
Ta b le 1. Data on Na, K, Ca, Mg and Cl content in Alytus town street soil (Agrochemical Research Laboratory of Lithuanian Research Centre for Agriculture and
Forestry Institute of Agriculture, 2009)
Nr.
N

Jungtinių dirvožemio ėminių vieta
Sampling sites

1
2
3
4

Naujoji g.
Kauno g.
A. Juozapavičiaus g.
Pulko g.

Cheminių elementų kiekiai mg kg–1
Content of chemical elements, mg kg–1
Kalis (K)
Kalcis (Ca)
Magnis (Mg)

Natris (Na)
49,4
24,8
27,5
9,1

27,5
54,3
44,4
30,2

2009

100
84
76
86

7,4
8,4
7,4
6,1

2010

2,5

1

0,08

0,01
0,02

0,04

0,06
0,08

0,07
0,01

0,08

0,02 0,02

0,07
0,01

0,01

Gatvė / Street

1,5

0,07

Parkas / Park

2

0,02 0,02

Defoliacija

Nekrozė

Defoliation

Necrosis

Parkas / Park

Gatvė / Street

Gatvė / Street

Parkas / Park

Gatvė / Street

Parkas / Park

Gatvė / Street

Parkas / Park

0

Parkas / Park

0,5

Gatvė / Street

Average of damage

Vidutinis pažeistumo balas

10,7
10,7
12,4
8,9

0,08

3

Sausos

Kamienai

Ligos

Kenkėjai

šakos

Stems

Diseases

Pests

Dry branches

1 pav. Alytaus m. augančios mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) būklė 2009–2010 m. (σ = ± 0,01–0,08)
Fig. 1. State of health of linden trees growing in Alytus town, 2009–2010 (σ = ± 0.01–0.08)

Chloras (Cl)
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Vienas svarbių sumedėjusių augalų būklės rodiklių yra
priešlaikinė defoliacija. Tinkamomis sąlygomis augantys,
sveiki medžiai ir krūmai lapus meta baigiantis vegetacijos
periodui. Tačiau esant nepalankioms klimato ar edafinėms
sąlygoms, kai augalai pažeisti ligų ar kenkėjų, defoliacija
prasideda anksčiau. Mažalapės liepos, dažniausiai augina
mos Lietuvos miestų želdynuose, ypač jautrios drėgmės
trūkumui ir į tai reaguoja prieš laiką mesdamos lapus (Žei
mavičius ir kt., 2004). Alytuje lengvuose dirvožemiuose
ypač ryškus drėgmės stygius gatvių želdiniuose, todėl už
sitęsus sausesniems periodams vasarą prasideda prieš
laikinė defoliacija. 2009 m. defoliacijos laipsnis buvo nuo
1,26 ± 0,27 iki 1,93 ± 0,07 balo. 2010 m. vasarą klimato
sąlygos Lietuvoje skyrėsi nuo daugiamečių. Liepos viduti
nė oro temperatūra buvo 4,1–5,4° aukštesnė nei vidutinė
daugiametė. Kritulių per šį mėnesį pietiniuose Lietuvos ra
jonuose iškrito 150–208 mm (iki 2,5 normos). Rugpjūčio
vi
dutinė oro temperatūra buvo 2,6–3,9° aukštesnė nei
vidutinė daugiametė (Klimatas ..., 2010). 2010 m. vasa
rą klimatas buvo palankesnis gatvių želdiniams, todėl
defoliacija buvo nežymi (iki 1,10 ± 0,06 balo). Nuo drėgmės
trūkumo, besitęsiančio keletą metų, džiūsta smulkesnės me
džių šakos (A. Juozapavičiaus gatvėje vidutinis pažeistumas
1,93 ± 0,07 balo).
Galima teigti, kad 2010 m. sąlygos nulėmė ir didesnį
negu kitais metais medžių lapų dėmėtligių, kurias sukelia
gry:bai, išplitimą. Nustatyta, kad labiausiai augalus pažei
dė šios grybinės ligos: paprastąją (Tilia cordata) ir didžia
lapę (T. platyphyllos Scop.) liepas – liepų lapų rudmargė
(sukėlėjas Mycosphaerella microsora Syd. & P. Syd.); pap
rastąjį (Acer platanoides L.) ir platanalapį (A. pseudopla
tanus L.) klevus – juoduliai (sukėlėjas Rhytisma acerinum
(Pers.) Fr.) ir ypač dažna buvo miltligė: paprastosios alyvos
(Syringa vulgaris L.) – sukėlėjas Erysiphe syringae Schwein.,
pap
rastojo kaštono (Aesculus hippocastanum L.) ir jo
veislių – Erysiphe flexuosa (Peck) U. Braun & S. Takam.),
0,04

Average damage

Vidutinis pažeistumo balas

3

0,04
0,39

2

0,06

0,24

0,04

2,5

0,37
0,07

0,08

1,5
1

paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) – Erysiphe alphitoides
(Griffon & Maubl.) U. Braun & S. Takam, kelių klevų rūšių
(Acer spp.) – Sawadea bicornis (Wallr.) Homma. Šių gry
binių ligų pasireiškimo intensyvumas gatvėse ir parkuose
parodytas 2 pav.
Rečiau aptiktų parkuose ir skveruose grybinių ligų pa
žeidimo intensyvumas ir jų sukėlėjai pateikti 2 lentelėje.
Gatvėse aptiktų ligų įvairovė buvo kur kas mažesnė. Be
2 pav. pateiktųjų, Naujojoje gatvėje ant mažalapės liepos
buvo aptikta paprastoji alksniabudė (1,01 ± 0,15 balo).
Aptiktų kenkėjų pakenkimai augalams buvo įvertinti ma
žesniu balu negu ligų, išskyrus kaštoninės keršosios kandelės
(Cameraria ochridella Descha & Dimic), pakenkimai, kurie
siekė iki 4 balų. 2010 m. parkuose aptikta klevinė veltininė
erkė (Eriophyes macrochelus Nal.) (iki 2,1 ± 0,08 balo), o
2009 m. ant mažalapės liepos – veltininė erkė (Eriophyes
tiliae-nervalis Nal.) (1,5 ± 0,05 balo), ant paprastosios ievos
(Padus avium Mill.) – ievinė gumbadarė erkė (Eriophyes
padi Nal.) (apie 1 balą).
2010 m. didžialapės liepos (Tilia platyphyllos) dekoraty
vumą sumažino liepinė voratinklinė erkė (Schizotetranychus
tiliarum Heim), o mažalapei liepai kenkė erkė (Phytoptus
tetratrichus abnormis f. erinotes), liepinis gleivėtasis pjūklelis
(Caliroa annulipes Klug.) bei liepinis amaras (Eucalipterus
tiliae L.). Pastarasis 2009 m. iki 3 balų kenkė ir grakščiajai
liepai (Tilia euchlora K. Koch.). Aptiktos kitos 6 amarų rū
šys dekoratyvumo nesumenkino: Aphis pomi De Geer, gelto
nasis ąžuolinis amaras (Tuberculatus quercus L.), guobinis
gumbadaris amaras (Tetraneura ulmi L.), klevinis amaras
(Chaitophorinella aceris L.), Judenkoa lonicerae Siebold,
Rhopalosiphium insertum Walker. Jų pažeistumo balas gat
vėse buvo apie 1, o parkuose – apie 2 ± 0,99.
Apibendrinimas. Tiesiogiai žmogaus suformuoti (t. y.
smarkiai pakeisti ar net sukurti) dirvožemiai pasaulinėje
praktikoje įvardijami kaip antropogeniniai (World..., 2006;
Motuzas ir kt., 2009) ir sistematiniu požiūriu tarptautinėje

0,07 0,04

0,04

0,5
0
Gatvė / Street Parkas / Park Gatvė / Street Parkas / Park Gatvė / Street Parkas / Park
Liepų lapų rudmargė
Leave spot

Miltligė
Powdery mildew

Juoduliai
Tar spot

Ligos / Diseases

2 pav. Labiausiai paplitusių medžių rūšių grybinių ligų pasireiškimas Alytaus m. želdynuose 2009–2010 m. (σ = ± 0,04–0,39)
Fig. 2. Predominant fungous diseases of tree species in Alytus town, 2009–2010 (σ = ± 0.04–0.39)

2009
2010

Sumedėjusių augalų būklės ir edafinių sąlygų tyrimai Alytaus miesto želdynuose

19

2 l e nte l ė. Rečiau aptiktos sumedėjusių augalų grybinės ligos Alytaus m. parkuose ir skveruose 2009–2010 m.
Ta b le 2. Rare tree fungous diseases in Alytus town parks and squares, 2009–2010
Metai
Year

Vidut. pažeidimo balas ir
pažeistų medžių kiekis (%)
Mean damage points and the
number of damaged trees (%)

Baltasis gluosnis ‘Tristis’ / Salix alba ‘Tristis’; 6

2009
2010

2,07 ± 0,26 (100)
2,07 ± 0,26 (100)

Blindė / Salix caprea L.; 8

2009
2010

4 ± 0,20 (100)
4 ± 0,20 (100)

Maumedinė blindinė svylarūdė
(Melampsora caprearum Thum)

Kalninė guoba / Ulmus glabra Huds.; 5

2009
2010

3,6 ± 0,77 (40)
4,1 ± 0,67 (40)

Guobų maras (Ophiostoma ulmi (Buisman)
Nannf.)

Kanadinė tuopa / Populus × canadensis Moench; 11

2009
2010

2 ± 0,57 (100)
3 ± 0,48 (100)

Berlyninė tuopa / Populus × berolinensis Dipp.; 13

2009
2010

1 (0)
3,15 ± 0,17 (100)

Karpotasis beržas / Betula pendula Roth; 206

2009
2010

1,38 ± 0,12 (100)
3,38 ± 0,12 (100)

Kaukazinė slyva / Prinus cerasifera Ehrh.; 10

2009
2010

3 ± 0,43 (100)
2 ± 0,87 (100)

Vėlyvoji ieva / Padus serotina (Ehrh.;) Borkh.; 2

2009
2010

1 (0)
1,5 ± 0,3 (100)

Maumedžiai / Larix sp.; 40

2009
2010

1,38 ± 0,15 (20)
1,18 ± 0,15 (20)

Paprastasis erškėtis / Rosa canina L.; 10

2009
2010

4 ± 0,41 (100)
3 ± 0,10 (100)

Paprastasis skroblas / Carpinus betulus L.; 2

2009
2010

1 (0)
1,5 ± 0,24 (100)

Paprastasis šermukšnis / Sorbus aucuparia L.; 35

2009
2010

2,05 ± 0,19 (100)
1,9 ± 0,21 (100)

Švedinis šermukšnis / Sorbus intermedia Pers; 30

2009
2010

2,03 ± 0,13 (100)
1,8 ± 0,15 (100)

Paprastosios alyvos / Syringa vulgaris L.; 30

2009
2010

1,67 ± 0,15 ( 17)
1,67 ± 0,15( 17)

Sidabraligė
(Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar.)

Paprastasis pupmedis / Laburnum anagyroides
Medic; 5

2009
2010

2,2 ± 0,81 (100)
1 (0)

Dėmėtligė
(Cercospora laburni W. W. Ray)

Augalo vardas ir augalų skaičius
Plant name and number

WRB dirvožemių klasifikacijoje išskiriami į trąšažemius
(Anthrosols; gr. anthropos – žmogaus buvimas) bei sąvar
tynžemius (Technosols; gr. technikos – dirbtinai padarytas
ar sukurtas). Pažymėtina, kad Lietuvoje dar labai mažai tėra
sukaupta praktinės patirties tokius dirvožemius vertinant
tiek klasifikaciniu, tiek morfologiniu požiūriu (t. y. vertinant
išorinius dirvožemio požymius, kai stebimas ir aprašomas
vertikalus jo pjūvis – profilis). Praktiškai dauguma dirvože
mių, patenkančių į miestų teritoriją, yra sudėtingų ateities
diskusijų objektas, nes šioje srityje susiduria skirtingų sričių
ekspertų – dirvožemininkų, archeologų, geologų, geografų ir
kt. – interesai. Taigi, nors iki šiol miestų dirvožemiai vis dar
nėra šalies dirvožemininkų mokslo visuomenės sistemingai
tyrinėti ir įvertinti, neabejotina, kad ekologiniu požiūriu tai
jautrūs ir pažeidžiami dirvožemiai, kuriems vertėtų taikyti
daugiametę stebėseną.
Alytaus miesto centrinėje dalyje bei gretimoje teritorijoje
dar prieškario Lietuvoje buvo įkurti ir iki šiol Alytaus
pasididžiavimu išliko gražuoliai parkai – Miesto sodas ir
Kurorto parkas. Šiuose plotuose vyrauja įvairios ledyninės
kilmės smėlingos nuogulos, o parkų įkūrimo laikotarpiu čia

Ligos pavadinimas (sukėlėjas)
Disease (agent)
Rauplės
(Venturia saliciperda Nuesch)

Maumedinė tuopinė svylarūdė
(Melampsora laricis-populina Kleb.)
Beržinė marsonina
(Marsonina betule (Lib.) Magnus)
Kaulavaisių šratligė
(Stigmina carpophila (Lev.) M. B. Ellis)
Maumedžių spygliakritė
(Meria laricis Vuill.)
Rūdys
(Phragmidium sp.)
Dėmėtligė
(Gnomonia fimbriata (Pers.) Fuckel)
Rauplės
(Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter)

augo natūralūs pušynai. Taigi galima teigti, kad vieta mi
nėtiems parkams buvo parinkta ne atsitiktinai, o tinkamai
įvertinus dirvožeminės dangos ypatumus. Tyrimai atskleidė,
kad Alytaus miesto parkuose želdiniai ir šiuo metu auga
sąlyginai natūraliame dirvožemyje. Dirvožemio pH rodik
liai lapuočiams medžiams bei krūmams yra optimalūs (1
lentelė), o spygliuočiams dirvožemis galėtų būti ir dar kiek
rūgštesnis (Vaičys ir kt., 1979).
Kitokios edafinės sąlygos sudaromos gatvių želdiniams,
nes dažniausiai jie pasodinami dirbtiniame grunte arba
nukasus derlingąjį paviršinį sluoksnį, todėl pakelių augalai
dažnai kenčia nuo maisto medžiagų trūkumo. Ne išimtis
šiuo požiūriu ir Alytaus miestas. Svarbių augalams augti
maisto medžiagų (K, Ca, Mg) kiekiai gatvių dirvožemyje yra
labai nedideli (1 lentelė). Be to, šarmiškoje aplinkoje (kai
pH gerokai didesnis nei 7) ir šių menkų cheminių elementų
kiekių pasisavinimas gali būti apsunkintas, todėl labai
svarbu tinkamai parinkti atsparių nepalankioms dirvožemio
sąlygoms rūšių želdinius.
Didelę žalą gatvių želdynams gali padaryti žiemą gat
vėms prižiūrėti naudojamos įvairios techninės druskos. Ypač
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nedraugiška aplinkai yra natrio (valgomoji) druska, kiek
mažiau – kalio druska, tačiau ir jos sudėtyje yra augalams
kenksmingo chloro. Įvairių šalių mokslininkų teigimu, nat
rio chlorido druska želdinius veikia dviem keliais – į šaknis
per dirvožemį ir į vegetatyvinius augalo organus (šakutes,
pumpurus) aerozolio pavidalu (Cekstere et al., 2008; Lund
mark, Olofsson, 2007; Bernhardt-Römermann et al., 2006).
Taigi druskos sutrikdo įvairias augalų fiziologines savybes ir
šitaip lėtina jų augimą ar net sukelia džiūvimą.
Nustatyta, kad Alytaus m. svarbiausių magistralinių
gatvių (Naujoji, Kauno, Pulko ir A. Juozapavičiaus)
dirvožemių Cl, Na, K, Ca ir Mg kiekiai atitinka foninius šių
cheminių elementų kiekius dirvožemiuose. Galima teigti,
kad svarbių normaliam augalų augimui – K, Ca ir Mg
kiekiai minėtų Alytaus miesto gatvių dirvožemiuose yra
nepakankami.
Nemažai tyrimų atlikta įvairiapusiškai vertinant Kauno
ir Vilniaus miestų želdinių būklę (Grigaliūnaitė ir kt., 2007,
2009, 2010; Stravinskienė, 2009, 2010). Numatoma būtiny
bė ištirti kuo daugiau skirtingų urbanizuotų teritorijų žel
dynų. Alytaus miesto klimato ir dirvožemio sąlygos šiek
tiek skiriasi nuo kitų Lietuvos urbanizuotų teritorijų sąly
gų, todėl šių želdinių tyrimas prisideda prie visų Lietuvos
miestų želdinių stebėsenos.
2009–2010 m. identifikuota 17 rūšių medžių grybinių
ligų sukėlėjų, priklausančių 14 genčių. Drėgnesnę ir šiltesnę
negu įprasta 2010 m. vasarą miesto želdynuose grybinės li
gos buvo paplitusios labiau negu kitais metais. 2009–2010 m.
beveik nekito pažeidimai rauplėmis (ant gluosnio), maume
dine blindine svylarūde, alyvų sidabralige, o pažeidimų kai
kuriomis kitomis ligomis nežymiai padaugėjo (2 lentelė).
Kai kurių ligų sukėlėjų plitimo priklausomumą nuo klimato
sąlygų bus galima įrodyti tik po ilgesnės stebėsenos.
Pastaraisiais metais labiausiai išplitęs ir darantis
didžiausią žalą kenkėjas Alytaus ir kitų miestų želdiniuo
se yra kaštoninė keršoji kandelė (Cameraria ochridella
Deschka & Dimic.) (Snieškienė, Stankevičienė, 2009; Stra
vinskienė, 2010). Šio kenkėjo pažeisti visi paprastieji kaš
tonai visuose miesto želdynuose, šiek tiek skiriasi tik vi
dutinis pažeidimo balas. 2009–2010 m. platanalapius klevus
pažeidė veltininės ir gumbadarės erkės. Kitų kenkėjų pa
žeidimai 2010 m. buvo nežymūs, kiek gausiau 2009 m. ap
tikta voratinklinių erkių ant mažalapių bei didžialapių liepų
ir amarų ant mažalapių liepų.
IŠVADOS
1. Alytaus m. parkų teritorijose dirvožemiai yra nekarbona
tingi, juose vyrauja smėlio frakcija, jų humusiniai horizontai
yra rūgštūs (pH 5,0–6,0) ar net labai rūgštūs (pH 4,0–5,0).
2. Alytaus m. gatvių želdinių dirvožemiai yra šarmiški
(pH 7,1–7,8) ir šarminiai (pH 8,2), tačiau svarbių normaliam
augalų augimui užtikrinti elementų (K, Ca ir Mg) kiekiai
dirvožemyje yra nepakankami.

3. Vyraujančios rūšies – mažalapės liepos medžių būk
lė apsauginiuose gatvių želdiniuose blogesnė (vidutinis
pažeistumo defoliacija balas nuo 1,26 iki 1,93; sausų šakų
kiekis medžių lajose – 1,45–1,93 balo) negu rekreaciniuose
želdynuose (vidutinis pažeistumo balas apie 1).
4. Įvertinus fitosanitarinę sumedėjusių augalų būklę Aly
taus m. želdynuose 2009–2010 m. aptikta 17 rūšių ligų sukė
lėjų ir 14 rūšių kenkėjų, turinčių neigiamą įtaką augalų būklei.
5. Įvertinus Alytuje augančių 78 rūšių medžių būklę
nustatyta, kad labiausiai buvo pažeisti: paprastasis kašto
nas (Aesculus hippocastanum) – 3,6 ± 0,05–4 ± 0,03; pap
rastasis ąžuolas (Quercus robur) – 3,75 ± 0,04–4,8 ± 0,05;
pap
ras
tasis ir platanalapis klevai (Acer platanoides,
A. pseudoplatanus) – 2,8 ± 0,08–3,5 ± 0,01 ir mažalapė lie
pa (Tilia coradta) – 2,1 ± 0,04–2,56 ± 0,03 balo.
PADĖKA
Tyrimai atlikti vykdant sudarytą su Alytaus miesto savi
val
dybės Aplinkos apsaugos skyriumi sutartį Nr. 27-15
„Aly
taus miesto želdynų ir želdinių būklės stebė
se
nos
2009–2013 metais parengimas ir vykdymas“ (pagal 2009–
2013 metų programą).
Gauta 2010 10 25
Priimta 2011 03 23
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Kęstutis Žeimavičius, Vilija Snieškienė, Rimantas Vaisvalavičius,
Antanina Stankevičienė
INVESTIGATIONS OF WOODEN PLANT CONDITION
AND EDAPHIC CHARACTERISTICS OF ALYTUS
TOWN GREENERY
Summary
Investigations (2009–2010) were carried out in the Alytus town in
order to examine its greenery state and growth conditions as part of
activities designed to preserve as well as to plant new greenery as an
aesthetic, ecological, historically and culturally significant element
of the landscape.
The soil conditions for trees have been found to be quite
beneficient so that greenery in Alytus parks vegetates in rather
natural soil conditions. Not so favourable are conditions for the
greenery near streets: although no risk of soil chemical pollution
with Cl and Na was determined, there soil was found to contain
too small quantities of such important nutrients as K, Ca and Mg.
Besides, pH here is above 7, and this alkaline environment might
complicate the uptake of these chemical elements by the plants.
The predominant variety among the town greenery is linden
(Tilia cordata Mill.), and in the streets it looks worse if compared
with trees growing in the recreation (park) zone. An outspread of
fungous diseases on tree leaves was observed in parks and squares
in 2010: there were found 17 species of disease agents and 14 spe
cies of pests that have influenced the state of greenery in the Aly
tus town.
Key words: Alytus, greenery, soil, environmental conditions

