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Anotacija 

Straipsnyje aptariamos medţių, augančių Lietuvos miestų ţeldynuose, prieţiūros problemos. Ypatingų prieţiūros 

priemonių reikalauja ekstremaliausiomis sąlygomis, t. y. gatvių ţeldiniuose, augantys augalai. Lengviau priţiūrėti 

rekreaciniuose ţeldiniuose augančius medţius. Pagrindinės miestų ţeldinių apsaugos proglemos: medţių genėjimo 

taisyklių paţeidimai, netinkamas medţių pasodinimas, mechaniniai kamienų paţeidimai, medynų prieţiūros miestų 

parkuose stoka. 

Reikšminiai žodžiai: miestų želdiniai, medžiai, medžių priežiūra. 

 

Abstract 

The problems of taking care of trees which are growing in Lithuania's city greenery are discussed in this article. 

Plants growing under extreme conditions – street green plantings require special care. It is easily to take care of trees 

growing in parks. Main problems in city green plantings are: violation of cutting tree trunks, improper planting, 

mechanical damage of trunks, lack of geenery care in city parks.  

Key words: city greenery, trees, care of trees. 

 

Įvadas 

 

Medţiai kartu su kitais augalais yra svarbus miesto ekosistemos komponentas. Ilgą laiką jie 

buvo vertinami tik kaip estetinis miesto elementas (Appleyard, 1980). Tai nėra teisinga, nes augalai 

urbanizuotose teritorijose atlieka ir daugiau svarbių funkcijų. Ypatingai svarbi jų funkcija – miesto 

mikroklimato gerinimas: jie maţina oro taršą (Taha, 1997), sumaţina karštį mieste (Akbari and 

Taha, 1992, Avissar, 1996).  

Kad medţiai atliktų visas funkcijas, svarbias miestams ir jų gyventojams, jie patys turi būti 

pakankamai geros būklės. Augavietės mieste daug kuo skiriasi nuo natūralių ir augalai jose patiria 

nemaţą stresą. Ypatingai daug negatyvių veiksnių veikiami senamiesčių gatvių ţeldiniai: dėl vietos 

trūkumo daţnai pomedţiai būna padengti dangomis, kurios nepraleidţia orą ir vandenį, o jei yra 

šiek tiek nepadengtos ţemės, ji suplūkta, uţteršta ţiemą barstomomis drukomis (NaCl, KCl ir KCl2 

ar jų mišiniais). Dirvoţemis druskomis uţteršiamas iki 3 m atstumu nuo kelio, tačiau esant 

intensyviam eismui, tarša gali siekti iki 6 m (Randrup, 2001). Esant uţterštam orui, augalai veikiami 

tiek tiesiogiai (per asimiliacijos aparatą), tiek ir netiesiogiai (per uţterštus kritulius ir dirvoţemį) 

(Stravinskienė, 2010). Medţių būklei gatvėse įtakos turi ir poţeminės inţinerinės komunikacijos – 

kuo arčiau medţiai sodinami prie įvairių po ţeme paklotų vamzdţių, nutiestų kabelių ir pan., tuo jie 

skurdesni, yra net tokių vietų, kuriose medţiai visai negali augti. Senesnių, jau augančių prie gatvių, 

medţių šaknys paţeidţiamos įruošiant ar taisant šiuos įrenginius, naujai pasodinti medeliai pradeda 

skursti tada, kai jų šaknys pasiekia šias komunikacijas (Ţeimavičius ir kt., 2004). 

Net klimato sąlygos miestuose pasireiškia šiek tiek kitaip negu uţmiestyje: temperatūra yra 

keliais laipsniais aukštesnė, kritulių tik nedidelė dalis pasiekia prie gatvių augančių medţių šaknyną 

(Meyer,1978; Горленко,1988). 

Po daugiamečių mokslinių tyrimų ir įrodinėjimų, kad į miestų ţeldinių būklę reikia kreipti 

ypatingą dėmesį, buvo pasiekta, kad su miestų ţeldiniais susijusios problemos pradėtos spręsti 

įstatymų keliu. Lietuvoje nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojo Ţeldynų įstatymas, kuris įteisino 

pagrindinius ţeldynų apsaugos ir tvarkymo tikslus, uţdavinius ir jų įgyvendinimo būdus. Įstatymo 

pagrindiniai tikslai yra uţtikrinti ţeldinių apsaugą ir tausoti jų naudojimą, apsaugoti juos nuo 

niokojimo, nykimo ar visiško išnykimo, išsaugoti biologinę įvairovę; uţtikrinti kraštovaizdţio 

stabilumą ir aplinkos kokybę, galimybę ţeldynams dabar ir ateityje atlikti ekologines, ekonomines
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ir socialines funkcijas; sureguliuoti savivaldybės, kitų institucijų, organizacijų, juridinių ir fizinių 

asmenų, ypač privačios ţemės savininkų, santykius ţeldynų apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir 

kūrimo srityse (Lietuvos ..., 2007). Miestų savivaldybės įpareigotos rūpintis miestų ţeldinių 

stebėsena. Tai sudaro sąlygas atlikti ilgalaikius nuolatinius mokslinius tyrimus, vertinant ţeldinių 

būklę įvairiuose Lietuvos miestuose, sieti būklės kitimus su kintančiomis klimato ir aplinkos 

sąlygomis.  

Pirma medţių reakcija į jiems netinkamas sąlygas – fiziologinių paţeidimų poţymiai: lapų, 

šakų ir kamienų nekrozės; lapų dechromacija ir defoliacija; šakų dţiūvimas, viso medţio skurdus 

augimas. Tokie netinkamų sąlygų nusilpninti medţiai darosi ne tokie atsparūs patogenams – 

infekcinių ligų sukėlėjams ir kenkėjams (Butin, 1983). 

Miestų ţeldinių sveikatingumas priklauso ir nuo šių ţeldinių rūšinės sudėties. Dauguma dabar 

Lietuvos miestų senamiesčiuose ir miestų centrinėse dalyse tebeaugančių prie gatvių medţių sodinti 

prieš 60–80 metų. Didele rūšine įvairove šie ţeldiniai nepasiţymi: daţniausiai buvo sodinami kelių 

rūšių vietiniai ir seniai Lietuvoje introdukuoti medţiai. Visoje Lietuvoje daugiausia prie gatvių auga 

liepų. Vyraujanti rūšis – maţalapė (Tilia cordata Mill.), toliau pagal gausumą seka  europinė liepa 

(Tilia europaea L.), paprastasis kaštonas (Aesculus hippocastanum L.) ir didţialapė liepa (Tilia 

platyphyllos Scop.) (Юронис, Снешкене, 2002). Liepų atsparumą tyrusių autorių duomenimis, 

maţalapė (T. cordata) ir didţialapė (T. platyphyllos) liepos yra jautrios oro taršai, ypatingai azotui ir 

jo junginiams. Ankstesnių mūsų tyrimų duomenimis iš dabar vyraujančių rūšių Lietuvos miestų 

gatvių ţeldiniuose geriausios būklės yra paprastoji liepa (T. x europaea L.) (Ţeimavičius ir kt., 

2004). 

Šio darbo tikslas – įvertinti medţių prieţiūros lygį Lietuvos miestų įvairaus tipo ţeldiniuose. 

 

Tyrimų metodika 

 

Tyrimai atlikti 1994–2010 metais. Sumedėjusių augalų būklė vertinta Alytaus, Birštono, 

Elektrėnų, Jonavos, Šilalės, Šventosios, Telšių, Ukmergės ir Vilniaus miestų centrinių dalių ir 

senamiesčių bei kai kuriose naujai apsodintose gatvėse. Buvo vertinama  nugenėtų medţių lajos 

atţėlimas,  kamienų sveikatingumas, naujai pasodintų medţių pasodinimo ir augimo sąlygos, jų 

prieţiūros darbai. Įvertintos sąlygos, kuriomis auga medţiai, ypatingą dėmesį skiriant dirvos 

uţpylimo storiui apie kamienus ir pomedţiuose. Pagal šias sąlygas medţių augimo vietas 

suskirstėme į 3 grupes: I grupė – medţiai, augantys iki 5 cm uţpiltais pomedţiais, II – uţpilta iki 15 

cm, III – iki 30 cm. 

Medţių kamienai buvo apţiūrimi vizualiai. Aptikus paţeidimus (mechaninius ar grybų 

sukeltus) nustatytas pažeidimo balas pritaikius miško medţių vertinimo metodiką (Ţiogas ir kt. 

2006) miestų ţeldiniams: 

1 balas – paţeista iki 10  kamieno ploto, 

2 balas – paţeista 11–30  ploto, 

3 balai – paţeista 31–60  ploto, 

4 balai – paţeista 61–80  ploto, 

5 balai – paţeista 81–100 ploto. 

Medţių būklę apibūdinantis vidutinis pažeidimo balas (V) apskaičiuotas modifikavus ţemės 

ūkyje ir miškininkystėje naudojamas metodikas (Juodvalkis, Vasiliauskas, 2002; Šurkus, 

Gaurilčikienė, 2002) pagal šią formulę: 
 

V= ∑(n∙b) / N, (1) 
 

čia: V – vidutinis paţeidimo balas, 

∑(n∙b) – vienodu balu paţeistų augalų skaičiaus ir to balo sandaugų suma, 

N – vertintų augalų skaičius. 

Statistiniai skaičiavimai atlikti Microsoft® Excel 9.0 programa. 
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Rezultatai 

 

Medţių būklė mieste priklauso nuo objetyvių (klimato sąlygų augavietėje) ir subjektyvių 

(prieţiūros) veiksnių. Čia pagrindiniai prieţiūros darbai yra šie: tinkamų sodinukų parinkimas 

skirtingo tipo ţeldynams; teisingas augalų pasodinimas; naujai pasodintų medţių prieţiūra po 

pasodinimo; senesnių medţių prieţiūros darbai: genėjimas, pavojingų medţių pašalinimas. 

Ypatingai rūpestingai ir apgalvotai prieţiūros darbai turi būti atliekami gatvių ţeldiniuose. 

Naujų želdinių miestuose įveisimas. Daugumoje Lietuvos miestų atėjo laikas kai kuriose 

gatvėse, ypač esančiose senamiesčiuose, pakeisti gatvių ţeldinius. 11–koje Lietuvos miestų per 

pastaruosius 10 metų buvo pasodinti 17 rūšių ir 16 veislių medţiai. Dauguma naujai sodinamų 

medţių yra ne tų pačių rūšių, kurios iki šiol buvo įprastos tokio tipo ţeldiniuose Lietuvoje. Tik 

nedidelė dalis medţių išauginta Lietuvos medelynuose. Dauguma sodinukų įveţti iš Vokietijos ir 

Lenkijos medelynų. Veislės – specialiai išvestos miestų ţeldynams, t. y. atsparios nepalankioms 

aplinkos sąlygoms (Snieškienė ir kt., 2010). Praėjus keleriems metams po pasodinimo, pasirodė, 

kad ne visi šie medţiai tinkami Lietuvos miestų ir Lietuvos klimato sąlygoms. Kai kurie kaštono: 

rausvaţiedţio (Aesculus x carnea) „Briotii‟ – Palangoje ir paprastojo (A. hippocastanum) 

„Baummanii‟ – Kaune, kamienai nukentėjo nuo staigių temperatūrų svyravimų ţiemos pabaigoje-

pavasario pradţioje. Daugumą tokių ţaizdotų kamienų greit kolonizavo paprastoji alksniabudė 

(Schizophyllum commune Fr.) (Snieškienė, Stankevičienė, 2009).  

Kadangi buvo sodinami ir gana egzotiški Lietuvos klimato sąlygoms medţiai: gelsvaţiedis 

tulpmedis (Liriodendron tulipifera L.), klevalapis platanas (Platanus x hispanica Mill. ex 

Münchh.), kai kurie iš jų po šaltesnių ţiemų apšalo. Svarbu ne tik parinkti tinkamas kiekvienai 

konkrečiai augavietei medţių rūšis ir veisles, bet ir sodinti kokybiškus sodinukus. Todėl yra 

nustatyti standartai, kokio dydţio turi būti sodinukai. Daugumoje vietų tų reikalavimų ir buvo 

laikomasi.  

Jauni, neseniai pasodinti medeliai ypač jautrūs infekcinėms ligoms. Vilniuje Ozo gatvėje apie 

46,8 proc. jaunos maţalapės liepos šeštais po pasodinimo metais teko iškirsti, nes kelerius metus 

skurdo, dţiūvo jų šakos. To prieţastis galėjo būti uţkrėsti grybine liga citosporoze (sukėlėjas 

Cytospora leucosperma (Pers.) Fr.) sodinukai arba neteisingas pasodinimas ir reikiamos prieţiūros 

po pasodinimo nebuvimas, todėl jauni medeliai nusilpo ir jiems vėliau pakenkė C. leucosperma. 

Šios genties grybai gana plačiai paplitę, jie daţniausiai vystosi ant dţiūstančių medţių ir krūmų 

šakų ir jaunų medelių kamienų (Гвритишвили, 1982). Todėl ši liga ypač pavojinga jauniems 

įvairių rūšių medţių sodinukams miestų ţeldiniuose.  

Teisingas sodinukų pasodinimas turi didelės įtakos tolimesniam jaunų medţių augimui. 

Dauguma naujai pasodintų jaunų medţių sodinami į tinkamai paruoštas duobes. Ne visada medeliai 

pasodinami į reikiamą gylį: daţnai būna pasodinti per giliai, o kartais per sekliai. Labai gerai, jei yra 

sąlygos pomedţiuose uţsėti veją, nes tada nesuplūkiama ţemė ir susidaro neblogos sąlygos orui ir 

drėgmei patekti prie medţių šaknyno. Tačiau atsiranda kita problema – pjaunant ţolę trimeriais ir 

ţoliapjovėmis paţeidţiami medţių kamienų pagrindai. Ir tokių paţeistais kamienais medţių 

aptikome visuose miestuose. Susidaro labai palankios sąlygos per tokias ţaizdas (kurios per metus 

kelis kartus atnaujinamos) į medį patekti grybinių ligų sukėlėjams. Būtina apmokyti šienaujančius 

darbuotojus arba apsaugoti medţių kamienus.  

Senamiesčiuose, kur pomedţiuose nėra kaip uţveisti pievą, medţiai mulčiuojami smulkinta 

ţieve arba uţpilama smulkiais akmenukais. Įrengiama laistymo sistema. Tokie elementarūs 

prieţiūros darbai, kaip raiščių, pritvirtinančių jaunus medelius prie kuolų savalaikis nuėmimas, 

neatliekami laiku, todėl medţių kamienuose atsiranda įsmaugimai, ţaizdos ir dar po kurio laiko 

tokie medţiai gali lūţti. Šventojoje stebėjome tokiu būdu stipriai suţalotus Platanus acerifolia 

(Aiton) Willd. ir Betula sp.  

Genėjimas – kol kas vienas iš svarbesnių medţių prieţiūros ir pritaikymo prie urbanizuotos 

aplinkos būdų, leidţiantis palaikyti medţio gyvybingumą ir funkcines savybes. Jis turėtų būti, pagal 
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galimybes, saikingas. Gatvėse augantiems medţiams taikomi šie genėjimo būdai: lajų retinimas, jų 

pakėlimas, viršūnių paţeminimas. Neleidţiama nupjauti lajas bet kokiame aukštyje, paliekant tik 

kamieną. Tačiau šių taisyklių miestuose imta laikytis tik nuo 2002 metų, įsigaliojus Aplinkos 

ministro įsakymui apie genėjimo taisykles (Aplinkos..., 2002). Nors jau 1994 m. „Medţių ir krūmų 

genėjimo metodiniai nurodymai“ (1994) rekomendavo, kad genėjimas turi būti saikingas, 

patrumpinant tik ilgiausias šakas. 

1994–1995 metais visuose Lietuvos miestuose imta labai intensyviai genėti medţius. Šis 

darbas buvo atliekamas po ilgos pertraukos: paskutinį kartą prieš tai genėti medţiai buvo prieš 10–

20 metų. Todėl tokie nepriţiūrėti, ištįsusiomis šakomis medţiai buvo stipriai nupjaustomi; neretai 

buvo paliekami tik kamienai, neatsiţvelgiant nei į medţio rūšį, nei į amţių. Skirtingų rūšių medţiai 

nevienodai reaguoja į intensyvų genėjimą. Po tokio stipraus nugenėjimo normalias lajas išaugino ne 

visų rūšių medţiai. Lengviau atsigavo gluosniai, tuopos ir liepos.  

Tyrimo metu nustatyta, kad genėjimui yra pakantus uosialapis klevas. Po intensyvaus 

nugenėjimo, pašalinant 2/3 lajos, naują kupolą, sudarantį iki 1/2 medţio aukščio, uosialapis klevas 

suformavo per 4–5 metus. Tačiau gausios jaunos ir vešlios atţalos jau antrais po genėjimo metais 

lūţinėjo nuo vėjo. 

Paprastasis kaštonas genėjimui nėra pakantus. Stebėti medţiai buvo nugenėti, pašalinant 2/3 

lajos, o kai kurie – visą lają, paliekant tik kamieną. Jaunesni, iki 40 cm storio, taip nugenėti medţiai 

tik po 4–5 metų suformuoja 1,5–2 m aukščio lają, dalis senesnių medţių ţuvo. Paprastajam kaštonui 

didesnės negu 15–20 cm skersmens ţaizdos nesurandėja, lieka atviros, ir po kelerių metų mediena 

ima pūti. Dauguma 1995–1997 m. genėto kaštono dabar yra paţeisti puvinių.  

Per genėjimo metu atsiradusias ţaizdas ant įvairių rūšių medţių išplito grybai – paviršinės 

medienos ardytojai – paprastosios alksniabudės (Schizophyllum commune). Atskirose gatvėse per 

pirmus–antrus po nugenėjimo metus paprastoji alksniabudė vaisiakūnius išaugino ant 70–80 % 

maţalapės liepos medţių (Snieškienė, Juronis; 1999; Juronis, Snieškienė, 2001; Budriūnas ir kt., 

2002). 

Kiti priežiūros darbai. Kartais pertvarkomos gatvės ar aikštės, kuriose paliekami ten augę 

ţeldiniai. Šių pertvarkymų metu ne visada pavyksta išlaikyti tą patį grunto aukštį aplink medžių 

kamienus. Jo įtaka medţių būklei buvo tirta 2009 metais Kauno centre (Laisvės alėjoje, Kęstučio ir 

K. Donelaičio gatvėse). Laisvės alėjoje augančių liepų kamienai yra paţeisti labiausiai (vidutinis 

paţeistumo balas (V) 1,62±0,01 ) (1pav.). Medţių su kamienų puviniais daugiau yra tose vietose, 

kur aplink kamieną uţpiltas storiausias (iki 30 cm) grunto sluoksnis (Ţeimavičius ir kt., 2010). 
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1 pav. Liepos medţių skaičius su paţeistais kamienais Kauno centro gatvėse, 2009 m. 

Fig. 1. The number of lime stems damaged in streets of Kaunas center, 2009 
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Liepos, augančios Kęstučio ir K. Donelaičio gatvėse, kur kamienai neuţpilti papildomu 

grunto kiekiu, kamienai paţeisti šiek tiek maţiau (V=1,57±0,02 ir 1,49±0,02 koreliacijos 

koeficientas tarp paţeistų medţių skaičiaus ir uţpilto grunto storio r=0,29, t=5,8, P=99 % ). Laisvės 

alėjoje įruošiant gėlynus po medţiais buvo uţpiltas nuo 15 iki 30 cm papildomas dirvoţemio 

sluoksnis. Skirtingų rūšių liepa į tai reagavo nevienodai: maţalapės liepos kamienų pagrinduose 

atsirado daugiau puvinių, o paprastosios liepos uţpylimui pakantesnės. Alytuje įruošiant Sąjungos 

aikštę prie savivaldybės taip pat po senomis liepomis buvo uţpilamas dirvos sluoksnis ir įruošiami 

gazonai. Bet apie medţių kamienus buvo uţdedami ţiedai, neleidţiantys apipilti kamienų. Ten 

liepos su puviniais kamienų pagrinde maţesnis procentas negu Kaune Laisvės alėjoje. Todėl ir 

sodinant naujus ţeldinius svarbu medelius pasodinti reikiamame gylyje. Netinkamo pasodinimo 

pasekmės gali pasirodyti tik po kelių dešimtmečių, bet kamienų pagrinduose atsiradę puviniai 

ţymiai sutrupmina medţio amţių, o be to, tokie medţiai su išpuvusiais kamienais yra pavojingi 

aplinkai ir ţmonėms. 

Miestų parkuose medţių prieţiūra gerokai skiriasi nuo gatvių ţeldinių prieţiūros. Taip pat 

labai didelę įtaką tolimesnei medţių būklei turi sodinukų kokybė, sodinimo reikalavimų laikymasis 

ir parinkimas medţių rūšių konkrečioms augavietėms. Keliuose Kauno parkuose (Draugystės, 

Neries krantinės, Dainavos parkas) stebėjome maţalapę liepą, pasodintą parkų pakraščiuose, 

uţmirkusiose vietose. Iki 100 % tokių medţių buvo su paţeistais kamienais (įvairaus gylio ţaizdos, 

nekrotizuota ţievė) (Ţeimavičius ir kt., 2004). 

Beveik visuose parkuose medţiai grupėse sodinami per tankiai, todėl po keliolikos–

keliasdešimt metų dalis medţų būna nuskurdę, nustelbti. Laiku reikėtų praretinti per tankius 

medynus, iškertant silpnesnius medţius, nelaukti, kol jie patys nudţius. 

Kuo gausiau lankomi parkai, tuo daugiau juose medţių su mechaniniais paţeidimais, 

padarytais lankytojų. Kauno parkuose buvo rasta nuo 10 % iki 30 % –50 % medţių su tokio 

pobūdţio paţeidimais (Ţeimavičius, 2005). 

 

Rezultatų aptarimas 

 

Medţių prieţiūros ir apsaugos problemas Lietuvos miestų ţeldiniuose galima suskirstyti į 

keturias grupes. 

Viena pirmųjų – medţių genėjimo taisyklių paţeidimai, kuomet nupjaustoma daugiau kaip 

2/3 lajos arba visa laja. Dalis medţių ţūsta, per ţaizdas genėjimo metu išplinta medieną ardantys 

grybai. Intensyviai miestų gatvėse genimi medţiai ir pastaraisiais metais, nors jau 2008 m. sausio 

18 d. Aplinkos ministro įsakyme Nr.DI–45 patvirtintos taisyklės uţdraudė tokius medţių genėjimus, 

kai yra nupjaunamos lajos, bet kokiame aukštyje, paliekant bešakius kamienus ir taikomas 

nupjaustymo būdas, kuomet nupjaunamos storosios (skeletinės) šakos paliekant nuo stiebo 

išsišovusius kelmelius-stagarus. Vykdant medţių ir krūmų genėjimo darbus būtina vadovautis 

Aplinkos ministerijos išleistu leidiniu ,,Medţių ir krūmų genėjimo pagrindai”. Po intensyvaus 

genėjimo dalis medţių, ypač senesnių maţalapių liepų, paprastųjų kaštonų, paprastųjų klevų 

nudţiūsta, o likusieji lajas suformuoja per 4–5 metus. 

Antroji problema – netinkamas medţių pasodinimas arba neigiamai jų būklę veikiantys gatvės 

ar parko rekonstrukcijos darbai, kurios metu medţių kamienai uţpilami ţemėmis. Tyrimų ir 

stebėjimų metu nustatėme, kad ypač jautri kamienų uţpylimams – maţalapė liepa. Kauno m. 

centrinėse gatvėse medţių su didesniais iki 3–4 balų kamienų paţeidimais rasta tose jų augimo 

vietose, kur aplink kamieną uţpiltas storas iki 30 cm ţemės sluoksnis. 

Trečioji problema – mechaniniai kamienų paţeidimai. Didţiausią jų dalį sudaro naujai 

gatvėse pasodintų arba seniau augusių medţių kamienų paţeidimai ţolės pjovimo technika. Visose 

medţių būklės vertinimo vietose medţiai sveikais kamienais buvo tik ten, kur jie pasodinti ne 

pievoje ir ne ţalioje juostoje. Neretai uţmirštam naujai pasodintus ir prie kuolo pririštus medţius 

atlaisvinti. 
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Ketvirtoji problema – medynų prieţiūra miestų parkuose. Tyrimų Kauno miesto parkuose 

metu nustatyta, kad daugumoje parkų vietomis medynai dėl drenaţo stokos yra uţmirkę, 

didesniuose masyvuose medţiai susodinti labai tankiai, neretai menkavertės rūšys stelbia 

vertingesnes. Daţnas reiškinys parkų medynų pakraščiuose – ţievės nekrozė. Ji daugiau būdinga 

maţalapėms liepoms, ypač kur medţiai pasodinti saulės atokaitoje – pietinėje medyno pusėje. 

Minėtų parkų medynuose paţeista iki 60 % maţalapės liepos kamienų. 

 

Išvados 

 

1. Lietuvoje miesto medţių prieţiūros samprata per 15 metų pakito – dauguma prieţiūros darbų 

(naujų medţių sodinimas, senų medţių genėjimas, pavojingų medţių šalinimas) pastaraisiais 

metais atliekami tinkamai. 

2. Išliko problemos dėl asortimento parinkimo gatvių ţeldiniams; nėra galimybės pasirinkti, iš 

kur įsigyti sodinukus: vietinių ar uţsienio medelynų. 

3. Pagrindinės miestų ţeldinių apsaugos proglemos: medţių genėjimo taisyklių paţeidimai, 

netinkamas medţių pasodinimas, mechaniniai kamienų paţeidimai, medynų prieţiūros miestų 

parkuose stoka. 
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Summary 

 
In 1994–2010 in 11 Lithuania's cities the care of various green plantings was observed. Trees which grow in the 

most extreme conditions – street green plantings – were most problematic. All the care starting with choosing the 

assortment and ending with old trees pruning or their elimination schould be done very carefully. During the last few 

years local species are no longer being grown. Instead of them there are planted cultivars that are grown in West 

Europe. Some of these young trees are not in good condition. The reason could be that the species are not local or that 

saplings were grown in a little warmer climate. For example, Aesculus spp. young trees trunks are being demaged by 

sudden temperature changes in the end of winter beginning of spring. Plants from warmer countries (Platanus) not 

always surrvive in Lithuanian climate. Plants that are being planted now near the streets need to be observed and only 

after some years it will be clear if they are suitable for that. 

It is easily with greenery in parks. Although trees growing in parks are not always in good condition. It would be 

best that there would be grown mostly local species (in Alytus most parks are natural pine forests only with some other 

plants). It is important to choose species for each park place to avoid be steeped in water and so that plants would not 

grow over. The education of society is also very important. In most parks trees are being damaged by visitors. 


