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Šilalės miesto želdinių būklės stebėsena ir vertinimas
Judita Barcytė, Vida Stravinskienė
Vytauto Didţiojo universitetas
Darbo tikslas – įvertinti Šilalės miesto ţeldinių būklę pagal medţių morfologinius indikatorinius rodiklius. Tyrimai atlikti 2013–2014 m. vasarą
vadovaujantis vieninga miškų monitoringo metodika (UN/ECE, 1998), pritaikyta miestų ţeldiniams vertinti. Buvo įvertinta 574 apskaitos medţių būklė
pagal morfologinius indikatorinius rodiklius: visos lajos defoliaciją, lapijos (arba spyglių) dechromaciją, sausų šakų kiekį lajoje ir vizualiai pastebimus
medţių paţeidimus. Straipsnyje pateikiami šio tyrimo rezultatai. Šilalės miesto gatvių ţeldiniuose vyrauja maţalapė liepa (Tilia cordata Mill.) ir
paprastoji eglė (Picea abies L.). Kitos gausiau aptinkamos rūšys: paprastasis klevas (Acer platanoides L.), didţialapė liepa (Tilia platyphyllos L.),
karpotasis berţas (Betula pendula Roth.) ir paprastasis uosis (Fraxinus excelsior L.). Daugumos Šilalės miesto gatvių ţeldinių būklė nebloga. Nustatyta
netinkamo genėjimo pasekmė – grybinių ligų sukelti kamieno puviniai. Didţiausias sausų šakų kiekis ir kamienų paţeidimai nustatyti maţalapei liepai
(Tilia cordata Mill.) – 11,2±0,4 % ir paprastąjam klevui (Acer platanoides L.) – 12,1±0,35 %. Didţiausia vidutinė visos lajos defoliacija ir lapijos
dechromacija nustatyta maţalapei liepai (Tilia cordata Mill.) – 30,2±1,5 % ir paprastajam kaštonui (Aesculus hippocastanum L.) – 28,3±3,0 %; toms
pačioms medţių rūšims būdinga ir didţiausia lapijos dechromacija – 4,2±0,25 % ir 3,8±0,2 % atitinkamai. Didelius paprastojo kaštono (Aesculus
hippocastanum L.) pakenkimus galėjo sukelti ne miesto tarša azoto dioksidu, kuri yra pakankamai maţa, bet keršosios kaštoninės kandelės (Cameraria
ohridella Deschka & Dimic) padaryti lapų paţeidimai.
Miestas, ţeldinių būklė, medţių rūšys, morfologiniai indikatoriniai rodikliai

reikėtų sodinti ateityje, bei ţinoma pagal augalų esamą
būklę galima padaryti išvadas ir apie aplinkos būklę.
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis,
vienam miesto gyventojui turėtų tekti ne maţiau kaip 9
kvadratiniai metrai ţaliųjų plotų. Šilalėje vienam miesto
gyventojui tenka 23,7 m2 parkų ir skverų teritorijos ploto
arba apie 33,9 m2 bendro miesto ţeldinių ploto.
Regioninio miškų monitoringo programoje plačiai
naudojami šie medţių morfologiniai rodikliai: lajų
defoliacija, lapijos dechromacija, viršūnės būklė, sausų
šakų kiekis, derėjimo laipsnis, o spygliuočiams – dar ir
spyglių išsilaikymo amţius. Paprastoji pušis – labai jautrus
aplinkos sąlygų indikatorius. Šių spygliuočių būklės
tyrimai yra labai svarbūs naudingi vertinant miesto
aplinkos sąlygų pokyčius. Išskirtinis indikatorinis vaidmuo
tenka spygliuočiams medţiams – pušiai ir eglei. Daugelio
mūsų šalies ir uţsienio mokslininkų tyrimais įrodyta, kad
spygliuočiai ţymiai jautresni aplinkos taršos poveikiui
negu lapuočiai, todėl jie yra geresni indikatoriai. Antra
vertus, maţiau jautrių lapuočių medţių būklės blogėjimas
indikuoja nepalankių biotai urbanizuotos aplinkos poveikį.
Įvertinę miško ekosistemose augančių medţių būklę,
galime spręsti ir apie gamtinės aplinkos būklę
(Stravinskienė, 2010).
Siekiant ţmogaus ir gamtos saugos, norint apsaugoti
ţeldinius nuo neigiamo antropogeninio poveikio, būtina
periodiškai stebėti ir vertinti miestų bei kitų urbanizuotų
teritorijų ţeldinių būklę bei numatyti jos pokyčių
tendencijas.

Įvadas
Miestų ţalieji plotai – gatvių ţeldiniai, skverai, parkai,
miško parkai – gerina oro kokybę, papildo deguonies
išteklius, skleidţia bakterijoms plisti trukdančius
fitoncidus, gerina miesto mikroklimatą, jungia pastatus ir
įrenginius su urbanizuotu arba gamtiniu kraštovaizdţiu,
saugo gyvenamąją aplinką nuo įvairių neigiamų aplinkos
veiksnių poveikio, pagerina ţmonių nuotaiką, nes
išraiškinga ir įvairi ţaluma, malonus augalų kvapas šalina
fizinį ir emocinį nuovargį (Burinskienė ir kt., 2003;
Jakovlevas-Mateckis, 2000; Sander et al., 2003; De Ridder
et. al., 2004; Chakre, 2006; Stravinskienė, 2010).
Miestų ir kitų urbanizuotų teritorijų ţeldiniai yra
veikiami įvairių aplinkos veiksnių. Gatvių ţeldinių, parkų
ir miško parkų būklė gali blogėti dėl oro taršos (Baldasano
et al., 2003; Gregg et al., 2003), dirvoţemio taršos
ištirpusiomis druskomis (Sjӧ man et al., 2012), kitos
antropogeninės veiklos (Pauleit et al., 2002; De Ridder et
al., 2004) bei bei nepalankių meteorologinių sąlygų
(Holopainen et al., 2006; Helama et al., 2011).
Miestų medţių augimo sąlygos yra ţymiai
sudėtingesnės nei toliau nuo urbanizuotų teritorijų
augančių medţių. Todėl parenkant medţių rūšis miestų
ţeldiniams, būtina atsiţvelgti į jų gebėjimą prisitaikyti prie
stresą sukeliančių veiksnių. Parenkant miesto ţeldiniams
tinkamas medţių rūšis, yra svarbu ne tik jų dekoratyvumas,
bet ir atsparumas ligoms, kenkėjams, nepalankiems
meteorologiniams veiksniams bei oro taršai.
Miestų medţiai labiau paţeidţiami, greičiau
degraduoja ir ţūsta nei miškuose augantys. Maţėjantys
miestų ţeldinių plotai ir blogėjanti jų būklė yra aktuali visų
Europos šalių problema (De Ridder et al., 2004). Ţeldinių
būklės blogėjimas pasireiškia ne tik sumaţėjusiu medţių ir
krūmų dekoratyvumu, bet ir jų rūšių įvairovės maţėjimu.
2008 m. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro įsakymas „Dėl ţeldynų ir ţeldinių būklės
stebėsenos programos patvirtinimo“ įpareigoja Lietuvos
miestų savivaldybes atlikti ţeldynų ir ţeldinių būklės
stebėseną. Šis įstatymas labai svarbus tuo, kad atlikus šių
ţeldinių stebėseną būtų aiški ne tik esama miestų ţaliųjų
plotų būklė, bet ir būtų galima numatyti kokius augalus

Tyrimų metodika
Šilalės miesto ţeldinių būklės vertinimas buvo atliktas
2013–2014 metų liepos-rugpjūčio mėnesiais, vadovaujantis
miškų monitoringo programa (UN/ECE, 1998), neţymiai
modifikuota ir pritaikyta miestų ir kitų urbanizuotų
teritorijų ţeldiniams vertinti (Stravinskienė, 1997, 2010).
Šilalės miesto gatvėse, parkuose ir skveruose medţių
būklei vertinti buvo išskirti nuolatinio stebėjimo ploteliai
(NSP). Kiekviename NSP vertinimui parenkama po 24
apskaitos medţius, augančius keturiose apskaitos
aikštelėse, nutolusiose per 25 m pasaulio šalių kryptimis
(1Š, 2R, 3P, 4V) nuo NSP centro (1 pav.). Kiekvienoje
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apskaitos aikštelėje parenkami 6 arčiausiai jos centro
esantys pirmos arba antros Krafto klasės medţiai.
Parenkant medţius apskaitai neatsiţvelgiama į medţio rūšį
ar būklę (Stravinskienė, 2010). Šilalės mieste buvo išskirti
6 NSP – Draugystės g. parkas, Gerumo parkas, Lakštingalų
g. parkas, Orvydų g. parkas, S. Dariaus ir S. Girėno g.
skveras ir Vytauto Didţiojo g. skveras.

dalis (%) nuo visų medţio lapų masės; vertinama 5 %
tikslumu.
Vertinant vizualiai identifikuojamus paţeidimus,
fiksuojamas tik paţeidimo faktas, bet ne jo intensyvumas;
išskiriamos 6 paţeidimų grupės: ţvėrių, vabzdţių, grybų ir
ligų, abiotinių veiksnių, tiesioginės ţmogaus veiklos
sukelti ir kiti paţeidimai (UN/ECE, 1998).
Lietuvos klimato sąlygomis medţių lajų defoliacijai
lapijos dechromacijai ir kitiems morfologiniams rodikliams
vertinti tinkamiausias laikas yra nuo liepos 15 d. iki
rugsėjo 1 d., kuomet dar neprasidėjęs rudeninis lapų
geltimas, o medţių lapija yra pilnai susiformavusi.
Didelę medţių lajos defoliaciją ir lapijos dechromaciją
lengva vizualiai pastebėti, o paţeidimų poţymiai puikiai
atspindi aplinkos padarytą ţalą. Aplinkos veiksniai turintys
įtakos lajos defoliacijai ir lapijos dechromacijai yra vėjas,
sniegas, šaltis, ligos, kenkėjai, antropogeninė veikla, bei
reikalingų maisto medţiagų trūkumas arba kai kurių
medţiagų pertekliaus, dirvoţemio pH sumaţėjimas,
drėgmės stoka ir kt. Apskaitos medţių lajos defoliacija
buvo vertinama naudojantis specialiu etaloninių medţių
atlasu (Muller, Stierlin 1990).

1 pav. Apskaitos medţių išsidėstymas nuolatinio stebėjimo plotelyje (C –
centrinis medis)
Fig. 1. Distribution of sample trees on the permanent observation plot (C
– central tree)

Rezultatai ir jų aptarimas
Apskaitos metu nustatyta, kad Šilalės miesto
ţeldiniuose auga 17 rūšių medţiai. Vyraujanti medţių rūšis
yra maţalapė liepa (Tilia cordata Mill.). Literatūros
šaltiniai teigia, kad ši medţių rūšis labai mėgstama ir
gausiai sodinama daugelio Europos šalių miestuose;
Lietuvos miestų ţeldiniuose ji sudaro vidutiniškai 45 %, o
Vilniuje – net 70 % auginamų medţių (Zeimavicius,
Budriunas, 2001; Ţeimavičius ir kt., 2011).
Šilalės miesto parkuose vyrauja baltalksnio (Alnus
incana L.) medţiai – 19,6 %, paprastoji pušis (Pinus
sylvestris L.) – 12,6 %, karpotasis berţas (Betula pendula
Roth.) – 10,5 %. Kiek rečiau aptinkama drebulė (Populus
tremula L.) – 9,8 % ir trapusis gluosnis (Salix fragilis L.)
– 9,8 %.
Miesto gatvių ir skverų ţeldiniuose daţniausiai
sutinkami medţiai yra maţalapė liepa (Tilia cordata Mill.)
– 21,4 % (nuo bendro visų augančių sumedėjusių augalų
kiekio) ir paprastoji eglė (Picea abies (L.) H. Karst.) – 14,8
%. Kitos gausiau aptinkamos rūšys: paprastasis klevas
(Acer platanoides L.) – 11,7 %, didţialapė liepa (Tilia
platyphyllos L.) – 8,8 %, karpotasis berţas (Betula pendula
Roth.) – 8,7 % ir paprastasis uosis (Fraxinus excelsior L.) –
5,1 %. Kitos medţių rūšys auga maţomis grupelėmis arba
pavieniui: paprastasis kaštonas (Aesculus hippocastanum
L.), paprastasis ąţuolas (Quercus robur L.), plaukuotasis
berţas (Betula pubescens Ehrh.), blindė (Salix caprea L.),
kalninė guoba (Ulmus glabra L.), paprastoji ieva (Prunus
padus L.) ir kalninė pušis (Pinus mugo L).
Ankstesni mūsų (Stravinskienė, 2010) tyrimai parodė,
o šių tyrimų rezultatai patvirtino, kad skirtingų rūšių
medţių morfologiniai rodikliai kinta priklausomai nuo
medţio amţiaus (jaunesnių medţių jie maţesni nei
vyresnių) ir augimo vietos (šalia gatvės medţių būklė
blogesnė, o nuo jos toliau – geresnė).
Tyrimų rezultatai rodo, kad Šilalės miesto parkuose
augančių medţių būklė šiek tiek geresnė uţ prie gatvių ir
šalia gatvių esančiuose skveruose augančių medţių būklę.

Šalia miesto gatvių augusių medţių būklė vertinta
neišskiriant Krafto klasių, kurios atsiranda dėl medţių
tarpusavio sąveikos. Nors šalia gatvių pasodinti ţeldiniai
auga skirtingais atstumais nuo vienas kito, tačiau jų lajos ir
šaknys daţnai nesiliečia. Dėl to šių medţių tarpusavio
sąveika yra silpna ir jų lajos panašios į pavieniui augančių
medţių (Stravinskienė, 2010).
Šilalės miesto gatvių ţeldiniai buvo vertinami visi arba
kas antras, atsiţvelgiant į medţių gausumą ir rūšių sudėtį.
Atliekant šalia gatvių augančių medţių būklės stebėseną ir
vertinimą, tyrimui buvo pasirinktos šios svarbiausios
miesto gatvės: S. Dariaus ir S. Girėno, J. Basanavičiaus,
Nepriklausomybės, Kvėdarnos, Vytauto Didţiojo ir
Zobelijos gatvė. Gatvės parinktos neatsitiktinai: – S.
Dariaus ir S. Girėno ir J. Basanavičiaus gatvės yra
pagrindinės, kuriuose yra intensyviausias eismas, o
likusios – šalutinės, susisiekiančios su pagrindine gatve.
Gatvėse, kuriose buvo daugiau medţių, vertintas kas antras
medis, o gatvėse, kuriose buvo maţiau medţių – įvertintas
kiekvienas.
Vertinant medţių būklę buvo nustatyti šie rodikliai:
medţio rūšis, perimetras, viršūnės būklė (balais), sausų
šakų kiekis (%), visos lajos defoliacija (%), lajos
paţeidimo tipas, lapijos dechromacija (%) bei vizualiai
pastebimi paţeidimai (ţvėrių, vabzdţių, grybų ir ligų,
abiotinių veiksnių, tiesioginės ţmogaus veiklos sukelti ir
kt.).
Pagrindiniai medţių būklės vertinimo rodikliai yra –
lajos defoliacija ir lapijos dechromacija. Medţio lajos
defoliacija nustatoma, lyginant apskaitos medį su
etaloniniu medţiu, turinčiu 100 % lapiją; vertinama 5 %
tikslumu. Defoliacija reiškia lapijos praradimą, lyginant su
etaloniniu medţiu. Lapijos dechromacija – spalvą
pakeitusių (pageltusių, parudavusių) lapų ar spyglių masės
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Didţiausias sausų šakų kiekis nustatytas maţalapei
liepai (Tilia cordata Mill.) – 11,2±0,4 % ir paprastajam
klevui (Acer platanoides L.) – 12±0,35 %. Sąlyginai didelis
sausų šakų kiekis būdingas paprastąjai eglei (Picea abies
(L.) H. Karst.) – 9,0±0,36 %, trapiajam gluosniui (Salix
fragilis L.) –8,1±0,32 % ir baltalksniui (Alnus incana L.) –
7,4±0,3% (4 pav.)
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2 pav. Skirtingų rūšių apskaitos medţių vidutinė lajos defoliacija Šilalės
miesto ţeldiniuose
Fig. 2. Mean crown defoliation of different sample tree species in Šilalė
town greeneries
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Atliekant Šilalės miesto ţeldinių būklės vertinimą
buvo nustatomi ir vizualiai pastebimi medţių pakenkimai.
Paprastosioms liepoms, paprastajam klevui ir paprastajam
uosiui buvo uţfiksuoti itin dideli kamienų paţeidimai.
Paprastųjų uosių kamienų paţeidimai daţniausiai baigiasi
viso medţių vidaus išpuvimu, o Lietuvoje siaučianti uosių
dţiūtis neaplenkė ir Šilalės miesto ţeldinių.
Mieste augančioms liepoms buvo aptikta voratinklinės
erkės (Eotetranychus tiliarium Hermann) paţeidimo
atvejų. Šių erkių paţeisti lapai pradeda ruduoti ir prasideda
ankstyvas lapų kritimas (Hartman et. al, 2005). Liepų lapų
rudmargės, kurios sukėlėjas Mycosphaerella microsora
Syd. & P. Syd., paţeidimo atvejų buvo aptikta įvairiose
miesto dalyse. Medţių pakenkimus sukėlė ne tik vabzdţiai
ir grybai, bet ir tiesioginė ţmogaus veikla. Daugiausia
antropogeninės kilmės paţeidimų buvo aptikta ant šalia
pagrindinių miesto gatvių augančių medţių kamienų.
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4 pav. Vidutinis apskaitos medţių sausų šakų kiekis Šilalės miesto
ţeldiniuose
Fig. 4. Mean amount of dead branches of sample trees in Šilalė town
greeneries

Sąlyginai maţa lajos defoliacija nustatyta karpotajam
berţui (Betula pendula Roth.) – 19±1,3 %, paprastajam
uosiui (Fraxinus excelsior L.) – 17,7±1,0 % ir paprastajai
eglei (Picea abies L.) – 14,3±1,3 %.
Didţiausia lapijos dechromacija palyginti su kitų rūšių
apskaitos medţiais Šilalės miesto ţeldiniuose nustatyta
maţalapei liepai (Tilia cordata Mill.) – 4,2±0,25 % ir
paprastajam kaštonui (Aesculus hippocastanum L.) –
3,8±0,2 % (3 pav.).
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Nustatyta, kad visuose stebėsenos objektuose
didţiausia vidutinė lajos defoliacija būdinga maţalapei
liepai (Tilia cordata Mill.) – 30,2±1,5 % ir paprastajam
kaštonui (Aesculus hippocastanum L.) – 28,3±3,0 %,
didţialapei liepai (Tilia platyphyllos L.) – 24,8±2,3 %,
paprastajai ievai (Prunus padus L.) – 24,2±2,2 %,
baltalksniui (Alnus incana L.) – 24,0±2,4 %, drebulei
(Populus tremula L.) – 23,9±2,9 % (2 pav.).

Išvados
1. Nustatyta, kad Šilalės miesto gatvių ţeldiniuose
vyrauja maţalapė liepa (Tilia cordata Mill.) ir paprastoji
eglė (Picea abies (L.) H. Karst.), o miesto ţeldinių grupėse
– parkuose – plačiai paplitę baltalksnis (Alnus incana L.) ir
paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.)
2. Šilalės mieste didţiausia visos lajos defoliacija buvo
nustatyta maţalapei liepai (Tilia cordata Mill.) –30,2±1,5
% ir paprastajam kaštonui (Aesculus hippocastanum L.) –
28,3±3,0 %.
3. Didţiausia vidutinė lapijos dechromacija Šilalės
mieste taip pat buvo maţalapės liepos (Tilia cordata Mill.)
–4,2±0,25 % ir paprastojo kaštono (Aesculus
hippocastanum L.) – 3,8±0,2 %.
4. Didţiausias sausų šakų kiekis ir kamienų paţeidimai
buvo aptikti maţalapei liepai (Tilia cordata Mill.) –

3 pav. Skirtingų rūšių apskaitos medţių vidutinė lapijos dechromacija
Šilalės miesto ţeldiniuose
Fig. 3. Mean foliage discolouration of different sample tree species in
Šilalė town greeneries

Didelius paprastojo kaštono (Aesculus hippocastanum
L.) pakenkimus galėjo sukelti ne miesto oro uţterštumas
azoto dioksidu, kuris yra pakankamai maţas, bet keršosios
kaštoninės kandelės (Cameraria ohridella Deschka &
Dimic) lervų padaryti lapų paţeidimai. Lervoms išgrauţus
lapų purųjį audinį, sulėtėja fotosintezės intensyvumas,
lapai anksčiau gelsta, paruduoja ir krenta. Tai didina lajų
defoliaciją ir lapijos dechromaciją (Stravinskienė, 2010).
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11,2±0,4 % ir paprastajam klevui (Acer platanoides L.) –
12,1±0,35 %.
5. Šilalės miesto ţeldiniuose vyravo vabzdţių, grybų ir
ligų bei ţmogaus veiklos sukelti paţeidimai: vabzdţių
sukelti paţeidimai sudaro 45 %, grybai ir ligos – 38 %, o
ţmogaus veiklos sukelti paţeidimai – 17 %. Daugumos
gatvių ţeldinių būklė gana nebloga. Nustatyta netinkamo
genėjimo pasekmė – grybinių ligų sukelti kamieno puviniai.
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Judita Barcytė, Vida Stravinskienė
Assessment of greeneries health condition in town Šilalė
Summary
The aim of this research is to assess health condition of greeneries in Šilalė town. Investigations were carried out in summer of 2013–2014 using the
modified ICP methodology (UN/ECE, 1998). The morphological parameters (crown defoliation, foliage discolouration, amount of dead branches and
visually observed tree damages) of 574 sampled trees were evaluated. The differences in tree health condition were assessed by comparing each tree
morphological parameters value in streets, parks and square. The paper presents the results of this study. It was found that the dominated species are Tilia
cordata Mill. and Picea abies (L.) H. Karst. in Šilalė town. Other abundant species in this town are Acer platanoides L., Tilia platyphyllos L., Betula
pendula Roth. and Fraxinus excelsior L. The majority health condition in Šilalė town is not bad. It was found improper pruning consequence – fungal
diseases cause by stem rot. The maximum amount of dry branches and trunks of violations were detected to the Tilia cordata Mill. and Acer platanoides
L. The largest mean crown defoliation was observed for Tilia cordata Mill. (30.2±1.5 %) and Aesculus hippocastanum L. (28.3±3.0 %), as well as the
largest mean foliage discolouration is typical for the same tree species, respectively 4.2±0.25 % and 3.8±0.2 %. The main reason of large crown
defoliation and discoloration of Aesculus hippocastanum L. was not only air pollution, which is quite small, but also cankerous impact of Cameraria
ohridella Deschka & Dimic. Šilalė town greeneries were caused by insects, fungi and human activity.
Town, health condition of greeneries, tree species, morphological indicator parameters
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