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Klevai Alytaus ir Kauno miestų gatvių želdynuose 

 
Vilija Snieškienė 

 

Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas  

 
Alytaus ir Kauno miestų gatvių želdynuose 2009–2015 m. buvo įvertinta klevų būklė. Buvo stebėti brandūs medžiai ir naujai pasodinti jauni 4 rūšių 

(Acer platanoides, A. pseudoplatanus, A. negundo ir A. saccharinum) ir 4 paprastojo klevo veislių (‘Columnare’, ‘Deborach’, ‘Eurostar’ ir ‘Globosum’) 

medžiai. Uosialapiai klevai netinkami gatvių želdynams ir abiejuose miestuose palaipsniui išpjaunami. Dalis senų gatvių želdynuose pavojingų aplinkai 
(Alytuje) ar po neteisingo genėjimo neatsigavusių (Kaune) paprastųjų klevų keičiami naujais tokių veislių, kurios pritaikytos miesto sąlygoms, medžiais. 

Alytuje naujai pasodinti jauni įvairių paprastojo klevo veislių medeliai gana geros fitosanitarinės būklės. Pirmus 2-3 metus po pasodinimo jaunų klevų 

kamienų žievė pažeidžiama temperatūros svyravimų, bet per 2-3 metus šios žaizdos užgyja.  
Miesto gatvių želdynai, klevai, medžių būklė 

 
Įvadas 

 
Klevai Europos miestų želdynuose sodinami kelis 

šimtus metų. Apie klevų tinkamumą Pracūzijos miestų 

gatvėms apželdinti buvo rašoma jau XVII a. Vėliau buvo 

paminėtos ir rūšys, medžių, kuriais apsodintos Paryžiaus 

gatvės ir bulvarai. Sąraše buvo ir Acer platanoides L. bei 

A. pseudoplatanus L. (Meyer, 1978). Apie Lietuvos miestų 

želdynus tokių senų žinių neturime. Iki XXI pradžios 

gatvių želdynų asortimento didžiąją dalį sudarė liepos (apie 

80%), o visos kitos rūšys – likusius 20% (Žeimavičius ir 

kt., 2004). Į tuos 20% įėjo ir klevai: daugiausia paprastųjų 

ir uosialapių, šiek tiek platanalapių. Buvo ir mokslininkų 

rekomendacijų, kokių rūšių ar veislių klevus auginti 

skirtingos paskirties Lietuvos miestų želdynuose. Kauno 

botanikos sodo dendrologai 1995 m. Lietuvos miestų 

gatvių želdynams rekomendavo šiuos klevus: ginalinį (A. 

ginnala Maxim.), paprastąjį (A. platanoides), ir jo veisles: 

‘Reitebachii’, ‘Globosum’, ‘Schwedleri’, sidabrinį (A. 

saccharinum L.), trakinį (A. campestre L.), uosialapį (A. 

negundo L.) (Januškevičius ir kt., 1995). Pastaruoju metu 

atėjo laikas atnaujinti daugumą Lietuvos miestų gatvių 

želdinių. Dalis prieš 60-80 metų sodintų medžių tapo 

nedekoratyvūs, dažnai pavojingi aplinkai. Reikia labai 

apgalvoti, kokių rūšių, veislių ar formų medžius sodinti. 

Panaši padėtis buvo ir kitose šalyse. Tik ten miestų 

želdynų būklė blogėti pradėjo anksčiau ir tos būklės 

gerinimo priemonėmis susirūpinta taip pat anksčiau. 

Daugelyje Europos Sąjungos šalių jau seniai įteisinta 

privalomoji želdinių būklės urbanizuotose teritorijose 

stebėsena (Vainauskienė, 2013). Tik ilgą laiką nuolat 

stebint želdinius galima nustatyti, kokios rūšys ar veislės 

tinkamos konkrečioms vietoms.  

Lietuvos miestuose prie gatvių paprastieji klevai auga 

jau seniai. Jie dekoratyvūs visais metų laikais, pakankamai 

atsparūs nepalankioms klimato sąlygoms ir miestų 

teršalams. Tik ne visose gatvėse tinkami dėl spartaus 

augimo ir didelių gabaritų, nepakantūs genėjimui (Juronis 

et al., 2001). Vakarų Europoje ir Šiaurės Amerikoje išvesta 

nemažai klevų veislių, kurios pritaikytos urbanizuotoms 

teritorijoms (lėtai auga, turi kompaktišką lają, raudonos ar 

geltonos spalvos lapai išlieka visą vegetacijos periodą). Šių 

veislių medžiai jau sodinami ir Lietuvoje.  

Kurios nors medžių rūšies, veislės ar formos 

tinkamumą miestų gatvių želdynams galima nustatyti tik 

atlikus ilgalaikę augalų stebėseną. Ypatingai kintančio 

klimato sąlygomis reikalingos išvados apie kelis 

dešimtmečius augančių ir naujai pasodintų augalų 

fitosanitarię būklę, kad galima būtų pateikti 

rekomendacijas dėl jų priežiūros (senų augalų) ar 

tinkamumo konkrečiam miestui (naujai sodinamiems 

augalams). 

Darbo tikslas – įvertinti įvairaus amžiaus ir įvairių 

taksonų klevų, augančių Alytaus ir Kauno miestų gatvių 

želdynuose būklę. 

 

Tyrimų metodika 

 

2009–2015 m. buvo įvertinta Alytaus ir Kauno gatvių 

želdynuose augančių įvairių rūšių ir veislių klevų būklė. 

Buvo naudota kompleksinė medžių būklės vertinimo 

metodika (Vaičys ir kt., 1989), ją pritaikius specifinėms 

miesto sąlygoms (Juronis ir kt., 1999). 

Medžių fitosanitarinės būklės rodikliai – defoliacija, 

dechromacija, lapų nekrozės, 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 – 11–30 %; 3 – 31–

60 %; 4 – 61–80 %; 5 – 81–100 %).  

Ligų sukėlėjai buvo identifikuojami vizualiai (pagal 

ligų simptomus ir ligų sukėlėjų-grybų morfologinius 

požymius, naudojant lupą) bei išskiriant grynas grybų 

kultūras drėgnų kamerų būdu; taip pat identifikuojami 

mikroskopuojant (Sinclair et al., 2005). Kenkėjai 

apibūdinti pagal (Pileckis ir kt., 1968). 

Defoliacijos, dechromacijos, lapų nekrozių, kamienų 

pažeidimų ir ligų intensyvumo bei kenkėjų vidutinis 

pažeidimo balas apskaičiuotas pagal formulę (Juodvalkis ir 

kt., 2002): 

V = Σ(n ∙ b) / N;  

čia V – vidutinis pažeidimo balas, 

Σ(n  b) – vienodai pažeistų (balais) augalų skaičiaus ir 

pažeidimų reikšmės sandaugų suma, N – vertintų augalų 

skaičius. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Alytaus ir Kauno miestų gatvių želdynuose 2009–2015 

m. augo keturių rūšių (paprastasis, platanalapis, uosialapis 

ir sidabrinis) ir 4 veislių (paprastojo klevo veislės 

‘Globosum’, ‘Eurostar’, ‘Columnare’ ir ‘Deborach’) 

įvairiu laiku pasodinti klevai. Klevų būklė priklausė nuo 
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medžio rūšies ir veislės, amžiaus ir metereologinių sąlygų. 

Per laikotarpį, kai buvo atliekami tyrimai abiejuose 

miestuose, keitėsi klevų taksomominė sudėtis. Pirmiausiai, 

kaip ir kituose Lietuvos miestuose, buvo pastebėta, kad 

nepasiteisino uosialapių klevų sodinimas prie gatvių. Nors 

šie medžiai gyvybingi ir net per daug sparčiai plinta, bet 

augdami nepalankiomis sąlygomis prie gatvių greit tampa 

nedekoratyvūs: gumbuotas kamienas, dažnai pažeidžiamas 

puvinių, kasmet serga lapų dėmėtlige (Phyllosticta 

negundicola Sacc.) ir miltlige (Sawadea bicornis (Wallr.) 

Homma) gausi priešlaikinė defoliacija, daugybė 

sparnavaisių šiukšlina aplinką. Kauno centre 2006 m. 

išpjauti paskutiniai uosialapiai klevai. Jų dar šiek tiek liko 

Šančiuose ir Kalniečiuose. Apie 2014 m. šios rūšies klevų 

neliko Alytaus gatvių želdynuose.  

Abiejuose miestuose daugiausia buvo stebėta 

paprastųjų klevų, bet senų, sodintų prieš 60–80 m. jau 

mažėja. Daug jų su išpuvusiais kamienais, džiūsta stambios 

šakos. Kauno centre esančiose gatvėse 1995-1996 m. visi 

medžiai buvo stipriai nugenėti. Daugeliui paprastųjų ir 

uosialapių klevų toks genėjimas buvo pražūtingas: dalis 

medžių nudžiūvo, kiti (paprastieji klevai) išleido retas 

atžalas, didelės žaizdos negijo, mediena pradėjo pūti, todėl 

po kelių metų teko išpjauti ir juos (Juronis et al., 2001). 

Alytuje brandūs medžiai nebuvo stipriai genimi ir jie 

pakankamai gerai prižiūrimi: išpjaunamos nužiūvusios 

šakos, pašalinami stipriai išpuvę, pavojingai pasvirę 

medžiai.

 
1 lentelė. Klevų būklė (vidutinis pažeidimo balas) Alytaus ir Kauno miestų apsauginiuose gatvių želdynuose 2009–2015 m. 

Table. 1. State of Acer (Averade grade of damage) in Alytus and Kaunas streets green plantings, 2009-2015 

 

Klevo rūšis, veislė 

Acer species, 

cultivar 

Metai 

Year 

Miestas 

City 

Defoliac., 

dechrom. 

Defoliac., 

dechrom. 

Lapų 

nekrozė 

Leaf 

necrosis 

Kamienų 

pažeidimai 

Trunks 

violations 

Sausos 

šakos 

Dead 

branches 

Juoduliai 

Black 

spots 

Miltligė 

Powdery 

mildew 

Acer platanoides 2009 Alytus 1,02±0,0 1 1,2±0,1 1,2±0,0 1 1 

 2010  1 1,3±0,0 1,6±0,1 1,2±0,0 1,1±0,0 1 

 2011  1 1 1,2±0,1 1,1±0,0 1 1,1±0,0 

 2012  1 1,1±0,1 1,2±0,1 1,2±0,0 1,1±0,1 1 

 2013  1 1,3±0,5 1,4±0,3 1,2±0,0 1,2±0,0 1,1±0,0 

 2014  1,01±0,0 1,2±0,0 1,6±0,0 1,3±0,0 1 1,06±0,0 

 2015  1,02±0,0 1,3±0,0 1,5±0,0 1,2±0,0 1 1 

A. platanoides 2013 Kaunas 1 1,5±0,4 1,2±0,4 1,1±0,3 1 1 

 2014  1 1,7±0,4 1,2±0,4 1,1±0,3 1 1 

 2015  1 1 1,2±0,4 1,1±0,3 1,06±0,0 1,6±0,0 

A. platanoides  2011 Alytus 1 1 1 1,2±0,2 1 1 

‘Columnare’ 2012  1 1 1 1 1 1 

 2013  1 1,2±0,5 1 1 1 1 

 2014  1,01±0,5 1 1 1 1 1 

 2015  1,02±0,5 1 1 1 1 1 

A. platanoides  2011 Alytus 1 1 1 1,2±0,2 1 1 

‘Deborach’ 2012  1,4±0,6 1 1,2±0,5 1,5±0,5 1 1 

 2013  1 1 1 1,5±0,5 1 1 

 2014– 2015 1 1 1 1 1 1 

A. platanoides  2010 Alytus 1 1 1,2±0,2 1 1 1 

‘Eurostar’ 2011  1 1 1,2±0,2 1 1 1 

 2012  1 1 1,1±0,2 1,1±0,2 1 1 

 2013  1 1,1±0,2 1,3±0,2 1,1±0,2 1 1 

 2014  1,13±0,2 1 1 1,1±0,2 1 1 

 2015  1,1±0,0 1 1 1 1 1 

A. platanoides  2009 Alytus 1  1,3±0,1 1 1 1 

‘Globosum’ 2010  1 1 2,0±0,4 1 1 1 

 2011  1 1 1,2±0,1 1 1,2±0,1 1 

 2012  1 1 1,01±0,1 1 1 1 

 2013– 2015 1 1 1 1 1 1,4±0,5 

A. platanoides 2009 Kaunas 1 1 1,3±0,2 1 1 1,04±0,5 

‘Globosum’ 2010    1,3±0,2 1,1±0,2 1 1,05±0,5 

 2011    1,3±0,2 1,1±0,2 1 1,5±0,5 

 2012    1,3±0,2 1,2±0,2 1 1,6±0,5 

 2013    1,2±0,2 1,2±0,2 1 1,4±0,5 

 2014    1,2±0,2 1,3±0,2 1 1,5±0,5 

 2015    1,3±0,2 1,3±0,2 1 1,7±0,5 



ISSN 1822-1823 Žmogaus ir gamtos sauga 2016, ASU 

65 

A. pseudoplatanus 2009 Kaunas 1 1 1 1 1 1 

 2010      1,01±0,5  

 2011      1  

 2012      1,1±0,1  

 2013      1,2±0,0  

 2014– 2015     1  

A. negundo  2009–

2015 

Kaunas 1,7±0,1–

2,2±0,1 

1–1,7±0,1 3,1±0,1 2,1±0,1 – 1,9±0,6–

2,0±0,7 

A. saccharinum 2009–
2015 

Alytus 1 1 1 1 1 1 

 

Kaune prie gatvių auga apie 30 platanalapių klevų. Tai 

subrendę, geros būklės medžiai. Kai kuriais metais nedaug 

būna pažeisti juodulių (lentelė). 

Sidabrinių klevų yra tik Alytaus gatvių želdynuose. 

Tai subrendę geros būklės medžiai, bet daryti išvadas apie 

jų tinkamumą gatvių želdynams negalima dėl to, kad buvo 

stebėta per mažai šių medžių. 

Naujų klevų daugiausia sodinama Alytuje. Kaune 

2007 m. paprastaisiais klevais ‘Globosum’ apsodinta 

neilga Vasario 16-osios gatvė. Abiejuose miestuose šios 

veislės medžiai didėjant ir tankėjant lajoms, vis stipriau 

pažeidžiami miltligės (Sawadaea tulasnei (Fuckel) 

Homma). Visų jaunų klevų kamienų žievė pirmus metus 

po pasodinimo skilinėja, bet veislės ‘Globosum’ tos 

žaizdos sunkiau gyja, kai kurie medžiai ir po kelių metų 

liko su žaizdotais kamienais. Dalis medžių nukenčia nuo 

fiziologinių pažeidimų: lapų nekrozių, džiūsta šakos. Tai 

tikriausiai atsitinka dėl netinkamų aplinkos sąlygų: 

suplūktas dirvožemis, mechaniniai sužalojimai. Alytuje, 

kur šie klevai auga prie gatvės esančioje vejos juostoje, jų 

būklė geresnė, negu Kaune, kur medžiams pomedžiuose 

paliktas tik nedidelis (apie 1m
2
) nepadengtas plotas. Be to, 

anot R. Pilkausko, rutuliškieji paprastieji klevai siaurokose 

gatvėse galėtų būti sodinami tik pavieniui ir tik platesnėse 

vietose. Jų lajos žemos ir trukdo pėstiesiems ir 

važiuojantiems (Pilkauskas, 2008). 

Daug geriau miestų gatvėms tinka kitos paprastojo 

klevo veislės (‘Columnare’, ‘Deborah’ ir ‘Eurostar’), 

kuriomis nuo 2010 m. apsodintos kelios Alytaus gatvės. 

Pirmus metus po pasodinimo būna jautri temperatūrų 

svyravimams jaunų klevų kamienų žievė: ji suskyla, ant 

kamienų atsiranda negilios žaizdos. Po 2–3 metų šios 

žaizdos užgijo ir visi medeliai sėkmingai auga.  

Užsitęsus sausesniems periodams vasaros metu gatvių 

želdynuose prasideda priešlaikinė defoliacija. Ypatingai 

nepalankios vasaros prie gatvių augantiems medžiams 

buvo 2009 m. ir 2014–2015 m., todėl ir defoliacija tais 

metais buvo didžiausia (lentelė). 2010–2012 metų 

vasaromis klimatas buvo palankiausias gatvių želdiniams, 

todėl tais metais fiziologinių pažeidimų buvo nedaug. 

Metereologinės sąlygos veikia ne tik medžius, bet ir 

patogenus. Daugiausia dėmėtligių ant daugelio rūšių 

medžių lapų buvo tais metais, kai vasaros buvo 

drėgnesnės. Ant klevų lapų buvo gausu klevinio žvynoko 

(Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.)) gatvių želdynuose, nors 

paprastai šios ligos daugiau rekreaciniuose želdynuose.  

Miltligės daugiau ant sparčiai augančių, vešlius ūglius 

išleidžiančių klevų, o prie gatvių augačių medžių (ypač 

senesių) prieaugis nedidelis, tai ir miltligių ant paprastųjų 

klevų nedaug.  

Kenkėjai per visą tyrimų laikotarpį klevus apnikdavo 

epizodiškai, dažniausiai nedideliuose židiniuose. Klevinio 

amaro (Chaitophorinella aceris L.) būna kiekvienais 

metais, bet daugiau rekreaciniuose želdynuose, o ant 

medžių prie gatvių po nedaug. 2014 m. klevinio pjūklelio 

(Pristiphora subbifida (Thomson)) pažeidimo vidutinis 

balas gatvėse buvo 1,010,06, o rekreaciniuose želdynuose 

tais pačiais metais šio kenkėjo paprastieji klevai pažeisti 

buvo stipriau. 

Naujai sodinami paprastojo klevo kelių veislių geros 

kokybės sodinukai atvežami iš užsienio medelynų. 

Lietuvos miestuose galėtų būti auginama daugiau rūšių ir 

ypač veislių klevų. Pirmiausiai juos reikėtų pabandyti 

auginti nedidelėse gatvėse ar tik jų atkarpose ir, įsitikinus, 

kad šio taksono medžiai tinka šiam miestui, pasodinti jų 

daugiau. Taip daroma ir užsienyje, naujų rūšių ar veislių 

medžiai išbandomi “realiame gyvenime” (Hiemstra, 2014). 

Dubravos arboretume keli metai tiriama, kaip kitose šalyse 

auginamos paprastojo klevo veislės tinka Lietuvos klimato 

sąlygoms. Veislių ‘Cleveland’, ‘Emerald Queen’, 

‘Faassen‘s Black’, ‘Crimson Sentry’, ‘Princeton Gold’ 

medžiai kompaktiška nelabai didele laja, dekoratyviais 

lapais labai tiktų ir Lietuvos miestų gatvių želdynams 

(Baronienė, 2010). Medelynuose, kurie atsiveža augalus iš 

kitų šalių, yra ne tik paprastojo, bet ir kitų rūšių klevų. 

Reikia šias rūšis ir veisles pabandyti auginti Lietuvos 

miestuose.  

 

Išvados 

 

2009–2015 m. įvertinus klevų būklę Alytaus ir Kauno 

miestų gatvių želdynuose paaiškėjo, kad Alytuje dalis 

brandžių, prieš 60–80 m. sodintų, paprastųjų klevų, 

pakankamai geros būklės, o pašalinti iš želdynų reikėtų tik 

tuos, kurie pavojingi aplinkai. Uosialapiai klevai Lietuvos 

miestų gatvių želdynams netinkami. Naujai pasodintų 

paprastojo klevo keturių veislių: ‘Globosum’, ‘Eurostar’, 

‘Columnare’ ir ‘Deborach’ prigiję jauni medeliai auga 

pakankamai gerai. Pirmus 2–3 metus po pasodinimo nuo 

temperatūros svyravimų nukenčia jaunų medelių žievė, bet 

po kurio laiko žaizdos užgyja, ir medelių kamienai būna 

sveiki. Infekcinių ligų sukėlėjai ir kenkėjai jaunų medelių 

būklei neigiamos įtakos neturi.  
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Vilija Snieškienė 
 

Acer genus plants in Alytus and Kaunas streets green plantings 
 

Summary 

 
2009-2015 it was assessed the condition of maples (Acer) in Alytus and Kaunas cites streets green plantings. Four species (A. platanoides, A. 

pseudoplatanus, A. negundo and A. saccharinum) and four Norway maples cultivars (‘Columnare’, ‘Deborach’, ‘Eurostar’ and ‘Globosum’) trees of 
various ages were assessed. Old Norway maples are being replaced with new trees cultivars, which are being adapted for urbanized conditions. All 

assessed Norway maple cultivars were suitable for Alytus street green plantings. During the second-third years after planting trunk bark of the young 

maples saplings is being damaged by climate conditions but later the wounds heal.  
Streets green plantings, Acer, condition of trees 

 
Gauta 2016 m. kovo mėn., atiduota spaudai 2016 m. balandžio mėn. 
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