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5. REKOMENDACIJOS 
 

 

5.1.  MEDŽIŲ IR KRŪMŲ ASORTIMENTO  ŽELDYNUOSE  TURTINIMAS 

♦ Būtina didinti žemųjų medžių ir krūmų sortimentą visame rajone, nes klimatinės 

sąlygos yra palankios žymiai didesnei egzotų įvairovei (tam tiktų įvairios margalapės 

formos, žemaūgiai spygliuočiai, lanksvų, erškėčių veislės). 

♦ Naujai sodinant želdiniuose atsisakyti kai kurių lapuočių (Populus (dalinai, sodinant 

tik vyriškus individus)), kurie nukritusiais lapais ir žirginiais teršia teritoriją, Hippophea 

rhamnoides bei Elaegnus argentea, dėl savaime plintančių šakninių atžalų). 

♦ Salia ikimokyklinų įstaigų ir mokyklų teritorijose nesodinti nuodingų nors 

dekoratyvių augalų - kukmedžio, žagrenio, šunobelės, mahonijos, žalčialunkio, paprastosios 

ievos. 

Parenkant medžių ir krūmų rūšis, pirmiausia būtina atsižvelgti į jų atsparumą žiemai, 

dekoratyvines savybes ir panaudojimo želdynuose galimybes. Todėl pirmiausiai reikia tam tinkamai 

panudoti vietinės floros medžių ir krūmų rūšis ir jų dekoratyvines formas, tačiau to nepakanka 

želdynų asortimento gerinimui. Atsižvelgiant į tai, kad Šilutės rajono klimatinės sąlygos yra 

palankios 

Žymiai didesnei egzotų įvairovei, rekomenduojame plačiau auginti tokių medžių ir krūmų rūšių 

dekoratyvines formas: žirniavaisio puskiparisio, kininio, paprastojo, tarpinio, horizontaliojo, 

kazokinio, kininio, virgininio, uolinio ir žvynuotojo kadagių, baltosios, dygiosios ir serbinės eglių, 

paprastosios, juodosios, veimutinės, balkaninės ir kalninės pušų, kanadinės cūgos, Menziesio 

pocūgės, europinio kukmedžio, vakarinės tujos, balzaminio ir pilkojo kėnių. Iš lapuočių 

perspektyviausios yra paprastojo, platanalapio ir sidabrinio klevų, Tunbergo raugerškio, geltonojo 

žirnmedžio, paprastojo lazdyno, grauželinės gudobelės, Fortūno ožekšnio, paprastojo buko 

dekoratyvinės formos. Iš neseniai Lietuvoje pradėtų auginti puošniais žiedais žydinčių žemaūgių, o 

taip pat lapų formų įvairove pasižyminčių krūmų rekomenduotinos: prožirnių rūšys ir veislės 

(Genista lydia 'Boiss', G. tinctoria 'Rojai Gold'), šluotinis sausakrūmis {Sarothamnus 'Borkvvoodii'), 

ortenzijos (Hydrangea macrophylla 'Lanarth White', 'Mariesii', H. paniculata 'Pink Diamond'), 

magnolijų (Magnolia liliifolia, M. stellata 'Susan'), lanksvų (Spiraea x bumalda 'Country Red', S. 

japonica 'Albiflora'. 'Candlelight'), raugerškiai (Berberis x fricartii 'Amstelveen', B. Thunbergii 

'Begatele', 'Kobold'), sidabrakrūmiai {Potentilla fruticosa 'Floppy Disc', 'Manchi', 'Tangerine'), 

karklai (Salix arbuscula, S, helvetica, S. lanata, S. integra 'Hakuro Nishiki', S. purpurea 'Nana'), 

veigelos (Weigela florida 'Nana purpurea', 'Red prince'), kaulenių (Cotoneaster dammeri 'Royal 

Carpet', 'Streips Findling'), ožekšnių (Euonymus fortunei'Sunspof, 'Gracilis'), bugienių (Ilex crenata, 
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I. agrifolium 'Ferox', 'Golden Queen'), gebenių (Hedera colchica 'Suphur Heart, H. helix 'Maple 

leave', 'Sagittifolia'). 

 

 

5.2. ŽELDYNŲ PRIEŽIŪROS  DARBAI 

♦ Kirsti bei genėti medžius privalu tik griežtai laikantis reikalavimų, numatytų šiems 

darbams atlikti, atsižvelgiant į kiekvieno augalo rūšies biologines savybes. 

♦ Senuose kvartaluose reikėtų atlikti šviesinimo darbus, ypa2 ten, kur medžiai pilnai 

užpavėsina ir užtamsina namo butus). 

Gatvėse senus kaštonus iškirsti tik avariniu atveju, t.y. esant atviram kamieno 

išpuvimui, kai išpuvusi kamieno dalis sudaro pusę ir daugiau jo skersmens. 

 

5.3. SUMEDĖJUSIŲ AUGALŲ GENĖJIMO YPATYBĖS 

Svarbesni lapuočiai 

Ąžuolas (Quercus L.) 

Paprastasis ąžuolas - Quercus robur L. yra dažnai auginamas parkuose, miestų soduose ir 

kitur, kur pakanka erdvės šiam dideliam, storakamieniam ir plačialajam medžiui. Bekotis ąžuolas -Q. 

petraea Liebl., ir raudonasis ąžuolas - Q. rubra L. sėkmingai kultivuojamos miestuose, miesteliuose 

ir kaimuose. Raudonasis ąžuolas neišauga tokiu stambiu medžiu kaip paprastasis ir skirtingai nuo jo 

auginamas įvairiausiuose želdynuose, tame tarpe miestų gatvėse. 

Ąžuolai yra tvirti medžiai gerai atsispiriantieji vėtroms ir jas stabdydami prisideda prie kitų 

medžių stabilumo. Labai tvirti ne tik jų stiebai, bet ir skeletinės šakos. Didesnis kiekis džiūstančių ir 

sausų šakų atsiranda tik visiškai negenėtų, neprižiūrimų apleistų gamtinės brandos amžiaus medžių 

lajose. Ąžuolų naujai nudžiūvusios šakos net keletą metų nekelia praeiviams pavojaus, nes ilgai 

nepūsta, išlieka tvirtos, nelūžtančios net stipriam vėjui pučiant. Todėl skubėti šalinti ne tik 

džiūstančias, bet ir išdžiūvusias šakas aktualu nebent estetiniais motyvais. Senų ąžuolų tikslinga 

išpjaustyti tik sausas šakas, neliečiant žalių, nes didesnių žaizdų užgydyti jie nepajėgūs ir sunkiai 

sudaro epikorminius ūglius. Net ir jauni medžiai didesnes žaizdas užgydo sunkiai ir lėtai. Tačiau 

ūglių ir dvimečių šakučių iškarpymą ir patrumpinimą ąžuolai ištveria labai gerai, o jauni tuojau pat 

užgydo žaizdas. Todėl ypač aktualu ąžuolus formuoti jau antraisiais amžiaus metais. Pasinaudojant 

šia savybe, gera ūglių atauginę galia ir gebėjimu ant jų bei ant jaunų šakelių greitai sukrauti 

epikorminius pumpurus, iš ąžuolo gali su- formuoti tankias, tvirtas ir ilgaamžes gyvatvores. Jie 

puikiai tinka figūriniam karpymui, tačiau užsiduotą geometrinę formą pradžioje reikia iškirpti mažo 
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dydžio, o vėliau kasmet po truputį didinti tiek, kad kerpami būtų ūgliai, o ne vyresnės šakos, ir kad 

nebūtų atveriamos užaugusios ankstesniųjų genėjimų žaizdos. 

Kadangi suaugę derantys ąžuolai išaugina mažai epikorminių ūglių ir dažnai genėjimo 

pasekmės išlieka akivaizdžios visą medžio gyvenimo trukmę, šakas retinti reikia labai ekstensyviai, 

nepažeidžiant lajų struktūros, fornos ir pusiausvyros. Reikalui esant, genint senus medžius geriausia 

iškirpti arba patrumpinti tik pernelyg išvešėjusius ūglius ir plonas šakutes. Dar geriau žemutines 

šakeles (keliant kamieną) kol dar jaunos išpjaustyti nuo pat kamieno. 

Urbanizuotoje aplinkoje nedidelėse erdvėse kultivuotinos Q. robur 'Fastigiata' reikia palikti 

augti laisvai ir savaime formuoti glaustą lają. Tinkamiausias ąžuolo genėjimo laikas ankstyvas 

pavasaris, tačiau sėkmingai galima genėti iki vasaros pabaigos. 

Beržas (Betula L.) 

Lietuvoje savaime labiausiai paplitusios dvi beržų rūšys: karpotasis - Betulapendula Roth. ir 

plaukuotasis - Betula pubescens Ehrh. beržai. Gyvenamosiose vietovėse dažniausiai auginamas 

sausų vietų ir nereiklus dirvožemiui karpotasis beržas. 

Beržų daugeliu atveju visiškai nereikia genėti. Tik vienai mūsų vietinių rūšių B. nana L. labai 

svarbu išsaugoti lyderį, jei norime auginti mažu medeliu, nes jis būna tik nuo 0,6 iki 1,2 m aukščio ir 

linkęs krūmytis bei kerotis. 

Karpotasis beržas nuo pat pirmųjų sudygimo metų auga labai sparčiai, išstiebdamas aukštyn 

ryškų lyderį - viršūnę. Pagrindinės šakos, nuo kurių priklauso būsimoji medžio lajos struktūra 

intensyviausiai formuojasi ir auga kai sodinukai medelyne būna 1,5-1,6 m aukščio. Todėl šiuo metu 

reikia ypač atidžiai stebėti augimo ir vystymosi eigą ir, esant reikalui, vasarą rudenį ir žiemą iki 

vasario pabaigos šalinti pernelyg išvešėjusias ir ekscentrišką lają formuojančias bei iš apačios 

želiančias šakas. Kai kurie gamybininkai geriausiu beržų genėjimo laiku laiko rugpjūčio mėnesį. 

Jauni medeliai neintensyviam genėjimui ganėtinai pakantūs. Vėliau augančių nuolatinėje vietoje 

koreguoti lają arba kelti stiebą yra sudėtinga, nes genėjimui medžiai yra labai jautrūs ir vienu 

etapu galima šalinti tik vieną kitą šaką. Jauni beržai medelyne ne tik ištveria silpną ir net vidutinio 

intensyvumo genėjimą bet sukrauna epikorminius pumpurus, išaugina ūglius ir užgydo žaizdas. 

Tokių galių vyresni, derantys, o ypač techninės brandos medžiai neturi. Lajas kelti ir 1,2-2,5 m 

aukščio kamieną suformuoti reikia suskubti per 2-5 metus. Tai įgalina išsaugoti baltą ištisai tošimi 

padengtą kamieną. Jeigu beržai auginami didelėse grupėse ar masyvuose dėl įvairovės dalį beržų 

rekomenduojama palikti visiškai negenėtų su viena kita žemai išaugusia pagrindine šaka, tačiau 

turinčių aiškų vieną stiebą- lyderį. Atskirais atvejais kai jaunas medis praranda (nulaužus ar kitaip 

pažeidus) lyderį, jį gali pavaduoti stipriausia, arčiausiai viršūnės esanti šaka, o kitas jai 

konkuruojančias būtina patrumpinti. Beržai gerai auga iš visų pusių apšviestose vietose, todėl šešėlį 

duodančius gretimus medžius tenka kruopščiai genėti išretinant lajas. Genint jokiu būdu neleistina 

šalinti fiziologinės brandos amžiaus medžių viršūnės, nes medis dažnai nepajėgia sukrauti 
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epikorminių pumpurų ir išauginti jų pakaitalus. Gerai, kad beržas paprastai auga vienu tvirtu 

kamienu, nesudarydamas dvišakumo, o jo pagrindinės ir žemesniojo rango šakos yra plonos, jo 

neslegia, neiškraipo ir nelaužo. Žinotina, kad beržas išgarina labai daug vandens, o jo šaknų sistema 

paviršinė, todėl po jo laja nedera auginti kitų augalų (krūmų, lianų). Be to, beržas yra alelopatiškas 

(pušį veikia neigiamai, išskirdamas atitinkamas medžiagas) pušiai, čaižo ir kitaip žudančiai veikia 

jos šakas, todėl reprezentaciniuose želdynuose šios gretimybės reikia vengti. 

Lietuvoje parkuose dar auginamas popieržievis beržas - Betula papyrifera Marshall. Jis 

ypatingai puošnus savo nesueižėjusia balta žieve padengtu kamienu. Todėl medelyne, kol išauga iki 

2,5 m aukščio, tikslinga formuoti atvirą bešakį kamieną. 

Gudobelė (Crataegus L.) 

Urbanizuotose teritorijose iš šios genties dažniausiai pasirenkamos žemesnės ir siauresnėmis 

lajomis medžiais augančios rūšys: vienapiestė gudobelė - Crataegus monogyna Jacq. ir grauželinė 

gudobelė C. laevigata (Poir.) DC. Kadangi šios gudobelės rūšys yra dygliuotos, žymiai geriau kai 

auginamos bedyglės formos. Ypač puošnios ir perspektyvios visų paskirčių urbanizuotose 

teritorijose, įskaitant gatves C laevigcita formos 'Paul's Scarlet', 'Rubra Plena', 'Candidoplena', 

'Gireoudii', 'Inennis'. 

Gudobelės medelynuose įprasta auginti sutankintomis, išsišakojusiomis lajomis, be lyderio 

taip, kad geriausiai tiktų nepraeinamoms užtvaroms. Nors natūraliai gudobelės turi stiebą ant kurio 

formuojasi laja. Todėl daugiau medelių reikėtų auginti tinkančių miestų gatvėms,- pakelėms, 

skverams, kiemams (pavieniui ir nedidelėms grupelėms) būtinai išsaugant stiebą lyderį. Tam tikslui 

palaipsniui genimos apatinės šakos. Centrinis lyderis labai svarbus, nes senesnių medžių lajos būna 

ilgos, tankios, todėl sunkios, o stiebai liekni. Šalinant viršūnę, medžiai iš epikorminių pumpurų 

gausiai išsišakoja tam tikruose taškuose ir senstant gali išlūžinėti bei kelti pavojų. Pasitaiko atvejų, 

kad grubiai apgenėtų medžių kuokštiškai išaugus vešlioms šakoms, kamienai įskyla iki pat žemės 

paviršiaus. 

Gudobelės, palyginti, jautrios ir intensyvų genėjimą vėlesniame amžiuje sunkiai ištveria. Iš 

medelynuose auginamų vienapiesčių ir grauželinių gudobelių bei jų formų galima atrinkti individus, 

kurie saugant lyderį auga glaustais medžiais. Šia savybe ypač pasižymi C. Saevigala "Compacta". 

Gatvėms ir kiemams jų lajos pakeliamos į 3,2-3,6 m aukštį, o auginimui pavieniui ir grupėse vejose 

paliekamos šakotos nuo pat apačios. 

Dygliuotas gudobelės labai svarbu formuoti vertikaliais stiebais, pradžioje rišant prie atramų, 

nes pasvirusieji ir su vertikaliomis kuokštiškomis šakomis yra pavojingi praeiviams. Gudobelės 

linkusios auginti liemenines Šaknis, kurių žymų sutrumpinimą taip pat sunkiai ištveria. Todėl į 

nuolatinę vietą reikėtų sodinti jaunus, 2-3 jų metų sodmenis. 

Guoba, skirpstas, vinkšna (Ulmus L.) 
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Lietuvoje miškuose praeityje augo daug gigantiškų kalninių guobų - Ulmus glabra Huds., 

retesni ir kiek mažesni paprastieji skirpstai - Ulmus minor Mill., o drėgnesnėse vietose savaiminė 

paprastoji vinkšna - Ulmus laevis Pall. Kalninės guobos tiek stiebas, tiek pagrindinės ir kitos 

skeletinės šakos labai stori, tvirti. Vešlią lają gali išlaikyti tik tvirtas stiebas, bet jis toks susiformuoja 

kai neturi antro, konkuruojančio, todėl neleistina palikti dvikamienių individų. Kalninė guoba neželia 

iš šaknų. Jos aukštyn kylančios šakos kartais konkuruoja lyderiui ir iki brandos amžiaus suformuoja 

beveik taisyklingą rutulišką arba kūgišką lają. Didelių Ulmus genties medžių genėjimas yra 

sudėtingas, brangus ir augalams žalingas. Todėl šiuos medžius genėti tikslinga jauname amžiuje, 

ypač medelyne, kuomet galima išpjaustyti iš pamato pagrindines apatines šakas, patrumpinti 

viršutines gresiančias konkuruoti lyderiui bei šiek tiek išretinti lajas. Guobiečiai sukrauna daug 

epikormmių pumpurų ir išaugina kuokštus ūglių, todėl jų nedera intensyviai genėti, nors jauname 

amžiuje medeliai ištveria net visų šakų pašalinimą paliekant tik stiebą. Šią procedūrą tenka taikyti 

kai ruošiami poskiepiai kalninės guobos svyruoklinei formai 'Camperdovvn'. Kamieno žaizdas 

guobiečiai taip pat greitai užgydo, tik reikia suskubti išgenėti kol medelis išauga iki 3,5-5 m aukščio. 

Tuo metu ne tik lajos viršūnėje, bet ir žemutinėje stiebo dalyje pasirodo lyderio konkurentai, kurių 

pašalinimui reikia skirti ypatingą dėmesį. 

Paprastasis kaštonas (Aesculus hippocastanum L.) 

Tankiašake, ištęstai ovališka arba kūgiška laja medis. Žemutinės šakos dažnai svyrančios. 

Aukštis 12-25 m, kinta priklausomai nuo dirvožemio derlingumo. Kadangi laja yra taisyklinga, jos 

kontūrus retai tenka koreguoti. Nors genėjimą kaštonas ištveria patenkinamai, tačiau jam taikyti 

kokius tai specifinius būdus nereikalinga. Kartais tenka neintensyviai praretinti arba pakelti. Prieš 

pradedant genėti kiekvieną medį būtina ypač kruopščiai spiritu ar formalinu dezinfekuoti darbo 

įrankius (pjūklus, sekatorius), nes kaštonas labiausiai imlus puviniui iš visų urbanizuotų teritorijų 

gatvėse auginamų medžių. Dėl tos pat priežasties nerekomenduotina pjauti šakų, storesnių kaip 

5-6 cm, ir nedidelių pjūvių vietas būtina tuojau pat padengti aliejiniais dažais su fungicidų 

priedu. 

Nors genint reikia išsaugoti visų medžių lydeiį tačiau kaštonui tai ypatingai svarbu. Pasitaiko, 

kad šis medis viršūnėje sukrauna žiedinį pumpurą. Žiedui išsiskleidus 8-20 metų amžiaus kaštonų 

viršūnėse, nepakartojamo grožio reginį dar su-stiprina siurprizinis emocinis efektas. 

Klevas (Acer L.) 

Klevų genčiai būdinga rūšių su skirtingais požymiais įvairovė. Gentyje yra labai didelių ir 

mažų medžių, o taip pat krūmų tarpusavyje besiskiriančių ne tik dydžiu, bet habitu, reiklumu 

dirvožemio derlingumui, drėgnumui ir šviesai bei tinkamumu taikyti želdynuose. Todėl bet kuriam 

sklypui ar paskirčiai galima rasti tinkamą klevo rūšį. Vietinis, paprastasis klevas - Acer platanoides 

L. labiausiai tinka masyvų pirmajam ardui. Trakinis klevas - Acer campestre L., augantis nedideliu 
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medeliu, tačiau Rytų Lietuvoje nukenčiantis nuo šalnų ir šalčio, pajūrio zonoje plačiai augintinas 

miestų gatvių želdiniuose, totorinis - A. tataricum L. ir ginalinis - A. ginnala Maxim., (A. tataricum 

ssp. ginnala) linkę augti krūmais (totorinis neretai auga nedideliu medeliu, tačiau jo stiebas retai 

būna tiesus) tinka visų paskirčių želdynams, išskyrus gatves, o uosialapis - A. negundo L.- pramonės 

įmonių sanitarinėms zonoms ir izoliacinėms bei maskavimo juostoms, sidabrinis klevas - A. 

sacharinum L. - ten kur yra jam reikalinga didelė erdvė. Raudonasis klevas - A. rubrum L. - labai 

tinka auginti soliteru parkų ir skverų vejoje, plaštakiškasis klevas A. palmatum Thunb., ypač jo 

forma f. atropurpureum (Vanh.) Schvver. augantis mažu medeliu (kurių labai trūksta mažoms 

erdvėms) yra vienas iš gražiausių medžių, tinkančių sodybų ir visuomeninių pastatų artimiausiai 

aplinkai, tačiau platesnį taikymą riboja nepakankamas ištvermingumas žiemą. 

Klevus genėti galima visą vasarą tačiau geriausias laikas vasaros pabaiga ir rudens pradžia. 

Lietuvoje rudenį geriau negenėti (kol neišbandyta). Visiškai netinkamas klevų genėjimo laikas - 

pavasaris, net ir ankstyvas, nes itin anksti prasideda jų šaknų vegetacija ir gausus sulčių tekėjimas, 

dėl ko pažeisti medžiai gali ne tik nusilpti, bet ir žūti. Paprastasis klevas turi galingą mišrią šaknų 

sistemą pritaikytą augti stačiuose iki 60° šlaituose, todėl ir taikytinas išreikšto reljefo, įskaitant 

daubų, graužų ir upių krantų šlaitus, vietovėse. Auginamą šlaitams medelį geriausia formuoti aukštai 

pakelta laja, kad ji mažiau tamsintų žemės paviršių ir jame galėtų augti varpinės žolės. Parkų 

masyvuose, pakelėse ir žemės ūkio gamybinių pastatų aplinkoje iki 70-80 metų amžiaus klevai gerai 

auga neprarasdami šakų. Todėl daug kur iki brandos amžiaus galima apskritai negenėti visų klevų 

rūšių, išskyrus tik uosialapį klevą. Šis auga labai netolygiai, staiga išsistiebdamas aukštyn arba į 

šalis, todėl kiekvieno individo būsimas habitas neprognozuojamas. Tad jei paprastąjį ir kai kuriuos 

kitus klevus genint svarbiausia neleisti susidaryti lyderio konkurentui (dėl pseudo dichotominio 

šakojimosi jie tam linkę) ir laiku jį šalinti, šiaip genint retai ir neintensyviai, tai uosialapį klevą reikia 

genėti kiekvienos vasaros pabaigoje, jei norime palaikyti taisyklingą lajos formą. Genint 

patrumpinamos pernelyg išsikerojusios šakos (šalinant 1/5-1/3 ilgio). Be to, uosialapis klevas 

savaime plinta nualintose miškų bendrijose, yra invazinis agresyvus medis, griaunantis savaiminės 

kilmės vietinių medžių medynuose vyravusią pusiausvyrą. Manome, kad praeityje platinto dėl 

spartaus augimo, nereiklumo aplinkai uosialapio klevo auginimą urbanizuotoje aplinkoje reikėtų 

riboti. 

Trakinis klevas neišvysto aukšto ir storo stiebo, o laja nors ir taisyklingo kontūro, būna vešli, 

sunki ir kelianti pavojų stiebui lūžti. Todėl sutankėjusias lajas vasarą tenka praretinti, kartais net iš 

pagrindo išpjaunant kai kurias skeletines šakas. Ginalinis klevas yra geras vidutinio dydžio medis 

tinkantis aukštoms gyvatvorėms. Šiuos klevus auginamus gatvėms medelyne būtina formuoti 

medeliais galimai aukštesniais kamie-nais ir su vienu lyderiu. Gyvatvorėms auginamų medelyne 

ginalinių klevų trumpinamos iki 1/2 ilgio šoninės šakos ir viršūnės jau antrųjų amžiaus metų vasarą. 

Kraštuose su švelnesniu klimatu, ypač stepėse trakinis klevas genimas žiemą. 



175 

 

Paprastasis klevas dėl didelių gabaritų ir plačių (iki 30 m skersmens) lajų gatvėms netinka. 

Lietuvos miestuose ir miesteliuose, plačiose magistralinėse gatvėse galėtų būti auginamos veislės 

taisyklingomis rutuliškomis (kartais pusrutulio formos) lajomis - 'Globosum' ir 'Schvvedleri' jei 

medelynuose išaugintos skiepijant į aukštus (ne žemesnius kaip 3,6 m aukščio) kamienus. 

Plaštakiškąjį klevą A. palmatum rekomenduotina auginti ne krūmu, bet mažu medeliu, tačiau šakotu 

nuo apačios (0,5-1,0 m virš šaknies kaklelio), kadangi jo žemyn svyrančios apatinės šakos atrod6 

labai efektyviai. 

Sidabrinis klevas - A. sacharinum ir raudonasis klevas A. rubrum savaime šakojasi 1,8-2,5 m 

aukštyje, tačiau juos formuoti reikia ne žemesniais kaip 3,2-4,6 m kamienais, nors būtų auginami 

didelėse ir atokesnėse nuo gatvių ir pastatų erdvėse. Tai daroma todėl, kad žemakamienių apatinės 

šakos nusvyra žemyn iki pat žemės paviršiaus. Paliekant lyderį reikia sudaryti galimybę išauginti 

ilgą lają nes trumpinimo atveju šių medžių šakos labai išsiplėstų į šalis (o jos ir šiaip gana plačiai 

išsidraikę). 

Uosialapis klevas A. negundo ne tik nupjauto stiebo, bet ir patrumpintų horizontalių šakų 

zonoje išaugina daug epikorminių vertikalių ūglių (tiksliau - vilkūglių). Išaugusieji smailu kampu 

ūgliai vėliau peraugę į šakas dažnai lūžta, nes uosialapio klevo mediena yra trapi. Todėl genint 

geriau netrumpinti išsistiebusių šakų, o jas iš pamatų išpjauti. Tuo išvengiama itin gausaus vilkūglių 

susidarymo (nors iš kamieno irgi želia nemažai) ir palengvinama laja. Palengvinti uosialapių klevų 

lajas yra labai aktualu, nes jų stiebai dėl didelio svorio ir netolygaus apšvietimo sąlygų nuo pat 

apačios išsikraipo. Lietuvoje plintanti fomia 'Variegatum' yra dar labiau šviesinę, todėl tiek ji, tiek 

tipinės rūšies individai augintini tik ištisą dieną gerai apšviestose erdvėse. 

Liepa (Tilia L.) 

Dažniausiai miestų ir miestelių gatvėse ir parkų alėjose auginamas Lietuvos miškų medis 

mažalapė liepa - Tilia cordata Mill. Bet mažalapė liepa yra miško medis, kuri sunkiai adaptuojasi jai 

neįprastoje aplinkoje. Tankiašakio habito ir vešlesne laja yra Vidurio ir Pietų Europoje kilusi 

didžialapė liepa - T. platyphyllos Scop. Pastaroji imunesnė lapus žalojančiai ligai ir gerai pritampa 

ekstremaliose užteršto oro, suplūkto ir sauso dirvožemio sąlygose. Tačiau ši liepa kaip ir mūsų 

vietinė T. cordata nuolat genint užkrečiama kamieno puviniu, kuriame ilgainiui atsiveria žaizdos ir 

ertmės. Europinė liepa T. x europaea L. ypač gyvybinga, geriausiai ištverianti net daugkartinį 

plonųjų šakų karpymą. Gali gerai augti sausame dirvožemyje. Tačiau ši liepa gerose sąlygose 

išauga didingu medžiu, o plati laja išsivysto net ir ekstremaliose miestų gatvių sąlygose. Lietuvos 

urbanizuotose teritorijose ji retai auginama ir visiškai netinka siauroms ir vidutinio pločio gatvėms ir 

nerekomenduotina plačioms gatvėms. 

Viena iš tinkamiausių kultivavimui miestų gatvėse yra sidabrinė liepa - T. tomentosa 

Moench., kadangi jos laja, palyginti, siaura, o šakos kylančios aukštyn. Platų jos taikymą riboja 

egzotiška išvaizda ir dulkėmis bei suodžiais užsiteršianti pūkuota lapija. Prisiminkime, kitų liepų, 
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ypač T. cordata aukštyn kylančios yra tik viršutinės lajos dalies šakos, viduriniosios horizontalios, o 

žemutinės nusvirusios žemyn. Todėl norint, kad jos nekliudytų transportui ir praeiviams, bešakį 

kamieną reikia formuoti ne žemesiu kaip 3,6 m aukščio. Apskritai, liepos ypatingai gerai ištveria 

genėjimą ir tai nulėmė jų paplitimą Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Be to, liepų brazdas yra itin 

storas ir jame sukaupiama daug atsarginių maisto medžiagų ir todėl net grubiai apkapotomis 

šaknimis pasodintos jos pirmaisiais metais sužaliuoja. Nesilaikant genėjimo metodikos ir technikos 

be reikalo net nedezinfekuotais įrankiais atveriamos didelės pjūvių žaizdos ir dėl to daugelį gatvių 

medžių pūdo medieną gadinantis grybas paprastoji alksniabudė -Schizophyllum commune Fr. 

Dėl didelių, plačių ir tankių lajų, kuriose negenint atsiranda daug sausų plonųjų šakų ir ūglių, 

keliančių pavojų praeiviams, iš šaknies kaklelio gausiai želiančių vilkūglių bei polinkio sirgti, liepos 

nelaikomos tinkamiausiu gatvių medžiu. Kaip argumentas ieškoti geresnių alternatyvų nurodomas ir 

žiedų medingumas, priviliojantis daug bičių, kurios žmonių lankomose vietose pavojingos ir 

nepageidautinos. Liepos laikomos nepopuliariomis, tačiau visiškai atsisakyti nesiūloma. Vakarų 

Europos šalyse yra atrinkti ir dauginami siauralajai individai. 

Įprastinis darbas yra nuolat želiančių vilkūglių operatyvus šalinimas per visą vegetacijos 

periodą. Ypač svarbu, kaip minėta, pakelti jaunų medžių lajas. 0 nuo jaunystes iki pat gamtinės 

brandos neišvengiama būtinybė - lajų retinimas. Be to, liepoms būdinga formuoti antruosius stiebus - 

lyderio konkurentus. Todėl vengti dvišakumo ir šalinti konkuruojančius stiebus bei trumpinti 

linkusias konkuruoti šakas būtina pradėti jau pirmajame medelyno lauke. Sparčiai augančių 

medelyne liepaičių viršūnės dažnai svyra, todėl jas tenka rišti prie kuolų. 

Tinkamiausias liepų genėjimo laikas prasideda ankstyvą pavasarį ir su pertrauka 

tęsiasi iki liepos pabaigos - rugpjūčio pirmosios dekados. Vengiant sulčių nutekėjimo pumpurų 

sprogimo metu bei vasaros pabaigoje ir rudenį genėti nerekomenduotina, nes iki žiemos medžiai 

nespėja išgydyti pjūvį juosiančių kambio (brazdo) žaizdų. 

Robinija (Robinia L.) 

Baltažiedė robinija - Robiniapseudoacacia L. yra pupinių šeimos medis atraktyvus šviesia 

lapija ir gražiai ažūriška laja. 

Tačiau baltažiedės robinijos net ir gyva mediena yra trapi. Pasitaiko, kad esant stipriam vėjui 

šakos iš pat stiebo lūžta ir kelia pavojų praeiviams. Tai atsitinka seniems medžiams, kurių sveikata 

pablogėja. Norint išvengti pavojingos situacijos kartais tenka patrumpinti stiebus, nesilaikant 

visuotinai pripažinto medžių genėjimo reikalavimo išsaugoti lyderį. Atsiradus pavojų keliančių 

robinijų, geriausia jas genėti vidurvasari arba vasarai baigiantis. Šiuo metu genimos ne tik 

gyvos, bet ir išdžiūvusios šakos, nes pavasarį genint medžiai netenka daug sulčių ir nusilpsta. 

Baltažiedė robinija yra šviesamėgė, todėl augančių atviroje, saulės visą dieną apšviestoje 

vietoje metūgliai ankščiau sumedėja ir geriau pasiruošia žiemai. 
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Gatvėse auginamų medžių bešakis kamienas turi būti ne žemesnis kaip 3 m, parkų ir skverų 

mažose grupėse ir soliterų bent 1,8-2,5 m, masyvuose - 4,5-6 m. Neformuojant robinijos linkusios 

išsišakoti į lyderiui konkuruojančius stiebus ir tokie medžiai žmonių susitelkimo vietose yra itin 

pavojingi. Todėl dvikamienius medžius želdynuose, jei jie gyvybingi ir nenumatomi šalinti, 

rekomenduojama profilaktiškai suvaržyti išsišakojimo vietose, taip apsaugant nuo skilimo. 

Baltažiedė robinija po stipraus genėjimo arba medį visiškai nupjovus duoda daug atžalų ir ataugų, 

todėl vienu etapu pašalinti daug šakų nerekomenduojama. Be to, pro retą baltažiedės robinijos 

lają prasiskverbia tiek saulės spindulių, kadjų pakanka kamienais besivyniojantiems sausmedžiams 

Lonicera periclymenum L., Lonicera caprifolium L. ir kt. arba vijokliniam smaugikui - Celastrus 

scandens L. Todėl jei yra šių vijoklių, medžiai formuojami aukštais 4,5-6,5 m kamienais ir ypač 

saugomi. 

Lietuvoje reikėtų plėsti baltažiedės robinijos veislę Robiniapseudoacacia 'Inerrnis', kuri yra 

bedyglė ir gali būti be pavojaus auginama ne tik bendros paskirties želdynuose, bet ir vaikų įstaigų 

teritorijose. Žemesniu medeliu, o negenima dažnai ir krūmu auga rausvais žiedais žydinti puošnioji 

robinija - R. Imurians (Dieck.) C. K. Schneid. Jos lyderis mažiau ryškus nei baltažiedės robinijos, jį 

nebūtina ypatingai saugoti, nes medelis neaukštas, laja nėra labai sunki ir kamienas ją išlaiko. Ši 

rūšis ypač verta miestų ir miestelių želdintojų dėmesio, kaip tinkanti nedidelėms erdvėms ir gatvėms. 

Verta bandyti gatvėse auginti neaukštas, rausvažiedes R. viscosa Vent. ir R. hispida L. Jos žiemą 

mažiau ištvermingos nei R. luxurians, bet Lenkijos želdynuose dažnesnės. 

 

Šermukšnis (Sorbus L.) 

Atskirų rūšių ir veislių šermukšnių auginimo pobūdis labai skirtingas. Todėl negali būti visai 

genčiai vienodų genėjimo taisyklių. Pažymėsime tik tai, kad šermukšniai nepakantūs intensyviems 

genėjimams ir priskiriami mažiausiai genimų medžių grupei. 

Jeigu auginami sėklinės kilmės medeliai gatvių želdiniams, pradėti genėti reikia jau 

trečiaisiais metais, persodinant iš daigyno į augyną. Siekiant pakelti lają, per visą auginimo 

medelyne laiką kasmet kuo ankščiau pavasarį (tinkamiausias laikas kovo mėn. antroji pusė), kol 

nepradėję brinkti pumpurai, nupjaunamos apatinės šakos ir patrumpinama viena kita pernelyg 

išsišovusi į šalį. Ne tik medelyne, bet ir nuolatinėje augimo vietoje, reikia kasmet šalinti greta 

kamieno želiančias šaknų atžalas. Tačiau, mūsų nuomone, gatvėms skirtus medelius geriau 

išauginti skiepijant veisles kūgiškomis lajomis į besakius miltingojo šermukšnio S. aria (L.) Crantz., 

švedinio šermukšnio - S. intermedia (Ehrh.) Pers. arba šiaurinio šermukšnio - S. hybrida L. kamienus 

1,5-1,8 m aukštyje. Šie poskiepiai geresni nei S. aucuparia, nes beveik neduoda šaknų atžalų. 

Paprastojo šermukšnio dauguma veislių auga nedideliais medeliais iki 6 m aukščio, kurių 

savaime formuojasi taisyklingos, piramidinės ir net glaustai piramidinės lajos. Jų šakos glaustos, 

smailu kampu kyla į viršų. Rekreaciniuose želdynuose tokie medeliai net visiškai negenėti labai 
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gražūs. Žinotina, kad išpjovus arba patrumpinus jaunų augalų storąsias šakas, iš miegančių pumpurų 

išauga daug naujų ūglių, kurie stelbia vieni kitus ir temdo žemesniąsias šakas. Svarbu, kad 

pradedantis žydėti medelis turėtų taisyklingą piramidinę ir peršviečiamą lają. Todėl- tik penelyg 

sutankėjusiose lajose iškerpamos plonos, nustelbtos šakelės, o išsišovusios trumpinamos ne daugiau 

kaip 1/2 ilgio. 

Perdaug sutankėjusias lajas birželio pabaigoje (kai baigiasi intensyvus augimas) naudinga 

nedaug praretinti, išpjaunant kai kurias plonąsias šakas. Vėliau kas du-tris metus trumpinamos 

besiformuojančios pavaduojančios viršūnės. Toks genėjimas tęsiamas ir jaunų derančių medžių. 

Dauguma paprastųjų šermukšnių veislių, ypač 'Edulis' ir 'Rossica' grupių žiedinius pumpurus 

krauna šakučių viršūnėse ant praėjusių metų ūglių. Derančių medžių šakelių geriau netrumpinti, o 

išpjaustyti ištisai nuo pagrindo jei yra būtinybė. Kai vainikai reti ir augimas sulėtėjęs - metūgliai 

būna trumpesni kaip 5-6 cm (tai dažnai atsitinka kai kurių rūšių vyresniems medžiams), 

rekomenduojamas atjauninamasis genėjimas: dauguma šakų trumpinama kerpant šakų viršūnes. 

Kerpama 2-5 metų mediena. Šiuo atveju iš miegančiųjų pumpurų išauga kuokštai jaunų ūglių. Nors 

intensyviai apgenėtas medis pirmaisiais po genėjimo metais mažai dera, tačiau antraisiais-trečiaisiais 

1,5-2 kartus gausiau žydi nei iki genėjimo. Kai vainikai tankūs taip intensyviai genėti 

nerekomenduotina, nes po genėjimo jie dar sutankėja. Kai kurios šermukšnių rūšys, o ypač 'Rossica 

Major'; grupės veislės žiedinius pumpurus krauna ant įvairaus amžiaus mažųjų vaisinių šakelių. Šių 

galima išpjaustyti vainiką tankinančias ar susikryžiavusias skeletines šakas iki 2-2,5 cm storio, o taip 

pat patrumpinti į šalis išsišovusias. Toks genėjimas neturi būti intensyvus. Kai genima anksti 

pavasarį, nauji metūgliai auga sparčiai, tačiau rudenį spėja sumedėti ir gerai žiemoja. Suaugusių 

derančių medžių intensyvus genėjimas pavojingas tuo, kad apnuoginus saulėkaitoje apdega 

skeletines šakos ir stiebai. Žaizdos lėčiau gyja nei obelų, kriaušių ir slyvų, todėl po genėjimo iškyla 

grybinių ligų infekcijos pavojus. Todėl pjūvius geriausia užtepti specialiomis emulsijomis. Kai 

genimos smulkios šakelės, visą vainiką reikia apipurkšti fungicidais. 

Paprastasis skroblas (Carpinus betulus L.) 

Savaime linkęs augti nuo pat žemės paviršiaus šakotu medžiu. Paprastasis skroblas lengvai 

ištveria karpymą ir yra geras 1-5 m aukščio gyvatvorių bei 8 m aukščio žaliųjų sienų medis. 

Auginant šiems tikslams medelyne tik ką pasirodžiusios šakos vasarą trumpinamos paliekant tik 1/3-

1/2 jų pirmykščio ilgio stagarėlius. Gyvatvorėms medelyne auginamų medelių, išaugusių 

aukštesniais kaip 1,8 metro nukerpamos ir viršūnės. Taip medelis paskatinamas dar daugiau 

išsišakoti nuo pat apačios iki viršaus. Galimas ir kitas gyvatvorių genėjimo būdas: 2-3 metus 

leidžiama laisvai augti ir tik po to genima trumpinant šonines šakas ir viršūnes. 

Skroblo šaknys gana anksti pavasarį pradeda vegetaciją, todėl pavasaris yra 

netinkamas laikas jam genėti, nes iš pažeistų vietų teka sultys. Kartais "ašaroja" ir didelės 

senesnės (praėjusių metų) žaizdos, todėl genint reikėtų vengti senos medienos. Vasarą apkarpytų 
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jaunų ūglių pjūviai greitai užgyja, į juos nepatenka grybinių ligų užkratas, todėl medžiai išlieka 

sveiki, nepažeisti puvinio. 

Medžių pavidalo skroblai labai tinkami auginti pakelėse, ypač pagal greitkelius, 

sanitarinėms apsauginėms zonoms, izoliuojant pramonės įmones nuo gyvenamųjų namų, 

mokyklas juosiančioms želdinių juostoms ir eilėms bei kitur. 

Skverų ir parkų soliterams ir nedidelėms grupėms medelyne auginamų skroblų lyderį būtina 

išsaugoti ir neleisti su juo konkuruoti viršūninėms šakoms. Šiai paskirčiai jau medelyne kasmet 

išpjaunamos žemutinės šakos, kad sodinant į nuolatinę vietą kamienas būtų ne trumpesnis kaip 1,8 

m, o geriau 2,5 m aukščio. Esmė tame, kad skroblo išilgai vagotą kamieną dengia nesueižėjusi, 

šviesiais lopais dėmėta žievė, kuri suteikia pasigėrėtiną vizualinį efektą. Suaugusieji medžiai išvysto 

nors nestorą ir smailėjantį, tačiau tvirtą kietmedžio stiebą ir taip pat tvirtas, dažnai horizontaliai 

išsistiebusias į šalis arba net nedaug svyrančias šakas. Todėl dažnai ilgą laiką visiškai nereikia 

genėti, o tuomet kai laja pernelyg išveši gali tekti ją nedaug praretinti, iškerpant nustelbtas plonąsias 

šakeles. 

Tuopa (Populus L.) 

Dauguma šios genties rūšių ir hibridų yra greitai augantys, dideli, drūtais kamienais ir 

plačiomis lajomis medžiai. Tik kai kurios kvapiosios tuopos, pavyzdžiui balzamine tuopa - Populus 

balsamifera L. ir kvapioji tuopa - Populus suaveolens Firsh. yra vidutinio dydžio ir todėl geriau tinka 

miestų želdinimui. Tuopos itin atsparios oro ir dirvožemio taršai, todėl jos gerai tinka pramonės 

įmonių sanitarinėms - apsauginėms zonoms ir teritorijoms želdinti. Gatvėms, senamiesčio kiemams, 

skverams ir individualioms sodyboms dėl didelių gabaritų yra nenaudotinos. Be to, jų vyriškųjų 

individų žiedadulkės sukelia alerginius žmonių susirgimus, o moteriškieji - žirginiais teršia aplinką. 

Tačiau jos pasižymi ypatinga atauginę galia net grubiai apipjaustytos ir dėl to nekvalifikuoti praeities 

genėtojai paliko mums probleminį palikimą. Miestuose jos išaugusios aukštais kamienais, tačiau ten, 

kur yra jaunų medžių, nereikėtųjų kamienų aukštinti daugiau kaip 6-9 metrus. 

Tuopos sukrauna ganėtinai daug epikorminių pumpurų iš kurių išauga tankūs kuokštai ūglių, 

tarpusavyje sudarančių smailus kampus. Daugumą jų metų bėgyje būtina vėl išpjaustyti. 

Tuopų skeletinės šakos ir stiebai stori ir stiprūs, retai lūžtantys. Jos pakančios mažesnių šakų 

ir ūglių pašalinimui, todėl pagrindinis tuopų genėjimo būdas - lajų retinimas. Retinimą reikėtų 

baigti kovo pradžioje, nes vėliau pažeisti medžiai „ašaroja" ir nusilpsta. 

Į apgenėtų tuopų neizoliuotas žaizdas dažnai patenka bakterinės kilmės organizmai labai 

silpninantys jų sveikatą. Užkratas gali staiga patekti į kelias vietas, jei pjaustomos storosios šakos 

medžių, kurių vysta lapai. Be to, jei nedezinfekuojami genėjimo įrankiai ir tuojau pat neizoliuojamos 

žaizdos, į jas patenka grybinės kilmės užkratas, sukeliantis medienos puvinį. Todėl nuolat genėti 

galutinai atsistačiusius ir linkusius sirgti medžius yra brangu ir nelogiška. Senas, praeityje ne vieną 

kartą genėtas didžiąsias tuopas - P. deltoides W. Bartram ex Marshall. kanadines tuopas - P. 
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canadensis Moench. ir pilkąsias tuopas - P. x canescens (Aiton.) Sm. tikslingiau pašalinti nei vėl 

ir vėl genėti. 

Baltoji tuopa - P. alba L. duoda daug šaknų atžalų, kurias būtina nuolat šalinti. Kitos 

tuopos iš šaknų gausiai želia kai medis nupjaunamas. Net ir tuomet, kai iš kelmo nesuželia ataugos, 

šaknys keletą metų išlieka gyvos ir iki 15-20 m atstume nuo kelmo duoda gausias atžalas. Todėl 

kelmų rovimas yra vienas iš svarbiausių darbų šalinant tuopas. 

Drebulė - P. tremula L. yra gražus, odiškais, rudenį nusidažančiais įvairiausia spalvų varsa ir 

ant ilgų lapkočių šlamančiais lapais medis. Drebulės lają rekomenduojama retkarčiais kelti kai 

atsiranda apatinių džiūstančių šakų. 0 pagrindinis genėjimo būdas -lajų retinimas. Drebulė duoda 

šaknų atžalas, kurių būna ypač daug ir dideliame plote po to, kai medis nukertamas. Jas tenka 

šalinti. 

 

Uosis (Fraxinus L.) 

Paprastasis uosis - Fraxinus exelsior L. yra galingas, storašakis pirmojo aukštumo medis. 

Tačiau kuomet stambiosios šakos yra vėtrų nulaužiamos arba nepatyrusių genėtojų nupjaunamos, 

medis gali prarasti pusiausvyrą ir ateityje būti vėjo laužtu arba iš verstu su šaknimis. Paprastasis 

uosis yra jautrokas intensyviems genėjimams, todėl jo vyresniame amžiuje geriau negenėti, o 

formuoti taisyklingu medeliu jaunatvėje. Vis tik ir tokio genėjimo uosiui retai reikia, nes 

tiesialiemeniai, pakeltomis taisyklingomis lajomis medeliai dažnai formuojasi savaime, jei medelyne 

auginami pakankamai tankiai. Paskutiniuoju metu jauni paprastieji uosiai dažnai serga -džiūsta 

viršūniniai ūgliai. Reikia ištirti ligą ir su ja kovoti. 

Lietuvoje dažnai auginama F. excelsior 'Pendula', svyrančiomis šakomis. Jei įskiepis yra 

aukštai, 3,5-4 m aukštyje, šakos ilgai, o dažnai ir visiškai nepasiekia žemės paviršiaus. 

Žemakamienių medelių priartėjusius prie žemės paviršiaus ūglius, reikia patrumpinti, o visų šalinti iš 

kamieno želiančias poskiepio ataugas ir atžalas. Lietuvoje kai kur auginama forma" F. excelsior 

'Pendula Wentworthii', kurios šakos taip pat svyrančios, tačiau turi ir vertikalų stiebą - lyderį. Šį 

lyderį būtina saugoti, nes jį nupjovus medis ant horizontalių šakų sukrauna epikorminius pumpurus ir 

pradeda auginti vertikalius ūglius. 

Lietuvoje urbanizuotose teritorijose už paprastąjį uosį tinkamesnis žemesniu ir ne tokiu 

reikliu dirvožemio derlingumui ir drėgnumui medžiu augantis pensilvaninio uosio varietetas 

F. pensylvanica Marsh. var. lanceolata, ankščiau vadintas žaliuoju uosiu F. viridis Michx. 

Šis medis tinka tiek kiemų, tiek gatvių želdiniams. Jis kaip ir paprastasis uosis nepakantus 

drastiškiems genėjimams, tačiau to daryti beveik netenka, jei į nuolatinę vietą sodinami suformuoti 

pakeltomis lajomis medeliai. 
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Lietuvoje dar auginami (ypač parkuose): amerikinis - F. americana L. ir tipinis 

pensilvaninis F. pensylvanica Marsh uosiai turi aiškų stiebą lyderį, jį gerai savaime išlaiko ir yra 

gražūs, žemyn šiek tiek svyrančių šakų suformuotomis siauromis lajomis medžiai. Tačiau žemyn 

nusvirusios tankios apatinės šakos kartais dengia žemės paviršių. Jas reikia pakelti dar medelyne, 

kitaip tai tenka daryti vėliau, kai jos sustorėja. Kartais viršutinė lajos dalis labai sutankėja, 

pablogindama apatinių šakų apšvietimo sąlygas. Džiūstančias šakas tokiais atvejais būtina šalinti, o 

lajas praretinti, kad medžiai neprarastų išraiškingumo. Tinkamiausias uosių genėjimo laikas - 

pavasaris, ir nebūtinai ankstyvas, nes visos šios genties rūšys sprogsta labai vėlai. 

 

Svarbesni spygliuočiai 

Ilgą laiką buvo teigiama, o ir šiuo metu yra manančių, kad spygliuočiams medžiams ir krūmams 

žalių šakų genėjimas yra kenksmingas. Tačiau dauguma spygliuočių genėjimui yra visiškai pakantūs, 

jei genima prisilaikant specifinių reikalavimų. Žaizdas užliejantys sakai ne tik jas izoliuoja, bet turi 

antiseptinių savybių, apsaugančių nuo ligas sukeliančio užkrato. Tačiau ištekėjus didesniam kiekiui 

sakų medžiai nusilpsta ir visiškai atsigauna tik po dviejų - trijų metų. Todėl reikėtų vengti 

spygliuočius genėti pavasarį, kuomet sakai skysti, o dėl vėsaus ir drėgno oro ilgai nesukietėja. 

Geriausias visų spygliuočių genėjimo laikas - vasara. Tik sausas šakas galima išpjaustyti bet kada, 

gerai ir žiemą, nes visais metų laikais jas lengva pastebėti ir atskini nuo žaliuojančių, išskyrus 

maumedžio - Larix Mill. genties rūšis metančias spyglius. 

Lietuvoje dažniau auginami maumedžiai: sibirinis - L. sibirica Ledeb., europinis - L. decidua 

Mill. ir jo porūšis L. decidua ssp. polonica Racib., japoninis - L. kaempferi (Lamb.) Carriere., 

amerikinis - L. americana, L. laricina (Du Roi) K. Koch. ir plačiažvynis - L. eurolepis A. Henry 

yra šviesamėgiai, ažūriškomis lajomis medžiai. Jų lajos gauna pakankamą apšvietimą ir nustelbtų 

šakų paprastai nebūna. Šakos nudžiūsta retai ir tik senų ypač ekstremaliose sąlygose augančių 

medžių. Maumedžių lajų retinti nekyla būtinybės ir apsiribojama tik sausų šakų išpjaustymu 

jei tokių atsiranda. Kartais funkciniais (o ne bioekologiniais) motyvais lajas tenka pakelti. Nors 

maumedžiai ištveria ir didesnio kiekio žemutinių šakų pašalinimą, tačiau to vienu etapu daryti 

nereikia, nes aplink pjūvių vietas kamiene išauga daug epikorminių ūglių ir medžio pavidalas 

sudarkomas. Esant būtinybei, vienu etapu išpjauti ne daugiau kaip 2-5 žemutines šakas. 

Lietuvoje savaiminė paprastoji pušis - Pinus sylvestris L. ir dažniau auginamos: kalninė pušis - 

Pinus mugo Tuira, juodoji pušis - P. nigra J. F. Amold, didžioji pocūgė - Pseudotsuga menziesii 

(Mirb.) Franco ir pilkasis kėnis - Abies concolor Lindi et Gordon., taip pat šviesamėgiai ir jų lajų 

retinti nereikia. Šios rūšys genėjimui jautresnės už maumedžius, todėl norint pakelti lajas, vienu 

etapu geriau išpjauti dar mažiau apatinių šakų, t. y. vieną - tris. 

Kiti kėniai ir mūsų vietinė paprastoji eglė - Picea abies (L.) H. Karst bei urbanizuotoje 

aplinkoje dažniau auginamos: baltoji eglė - P. glauca (Moench.) Voss ir dygioji - P. pungens 
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Engelm. yra unksminiai medžiai ir yra puošnūs kai išsišakoję nuo pat apačios, o lajos tankios. Todėl 

šių medžių genėjimas - retenybė. Kadangi eglių ir kėnių monopodinis šakojimasis ganėtinai ryškus 

per visą amžių, nerekomenduotina trumpinti šakų. Norint, kad jauni medeliai nesiplėstų į šalis 

pakanka nugnybti šakų viršūnėse esančius augimo pumpurus (pašalinamas centre esantis 

stambiausias pumpuras, o aplinkiniai mažesnieji paliekami). Eglės ir kėniai lengvai ištveria 

viršūnių pašalinimą, tačiau jas nupjauti tenka nebent iš šių medžių formuojant gyvatvores, arba 

žaliąsias sienas. Eglių, kaip kitų minėtų spygliuočių pjūvių žaizdų užtepti nebūtina. Kėniai 

medienoje neturi sakotakių ir patys žaizdų neizoliuoja, todėl tą padaryti privalu genėtojui. 

Tujos - Thuja L. genties rūšių reakcija į genėjimą nevienoda. Ypatingai pakanti net intensyviems ir 

dažniems (per vasarą 2-3 kartus) genėjimams vakarinė tuja - Th. occidentalis L. Jos labai tinka 

tankioms gyvatvorėms ir figūriniams (rutuliškiems, kiaušiniškiems, kamieniniams) nedideliems (2,5-

4,5 m aukščio) medeliams formuoti. Tačiau figūrinio karpymo poreikis yra labai sumažėjęs išplitus 

įvairaus pavidalo morfologinėms formoms. Si tuja labai greitai užsigydo žaizdas (per metus 

užtraukia iki 1,5-2 cm). Mažiau pakanti genėjimui didžioji tuja - Th. plicata Donn. ex D. Don. Be 

to, pažeista ji dažnai suserga kamieno puviniu. Sios tujos geriau visiškai negenėti arba tik prikirpti 

vienų dvejų metų šakas. Lietuvoje rytinės tujos - Th. orientalis L. ir tujenio -Thujopsis Siebold. 

et Zucc. genties rūšies Thujopsis dolobrata L. paprastai auginamos tik dekoratyviosios formos 

taisyklingomis lajomis, kurių genėti beveik netenka (nors yra pakančios). Apskritai, tujų estetiniam 

vaizdingumui kur kas reikšmingesnis auginimas gerai saulės apšviestose vietose nei genėjimas. 

Vietinis paprastasis kadagys - Juniperus communis L. ir introdukuotosios kadagio Juniperus L. 

genties rūšys: gulsčiasis - J. horizontalis Moench., kininis - J. chinensis L., kazokinis - J. sabina, 

virgininis - J. virginiana L. bei visos puskiparisio - Chamaecyparis Spach. rūšys genėjimui 

jautresni už tujas ir nejautrumu genėjimui neprilygsta vakarinei tujai. Tačiau ir jų vasaros mėnesiais 

galima sėkmingai vidutiniškai intensyviai karpyti ūglius ir jaunas šakeles. Beje, ir šių rūšių 

dekoratyviųjų formų gausoje yra galimybė pasirinkti tokio pavidalo individą kuris tenkintų patį 

išrankiausią želdynų kūrėją. 0 nežymi formos korektūra augalui žalos nepadaro. 

 

Svarbesni krūmai 

Gausus ir ilgas kasmetinis žydėjimas, turtinga žiedų, lapų, šakučių ir vaisių spalvų gama įvairiais 

metų laikais, aromatas - tai tik dalis iš daugelio teigiamų krūmų savybių. Naujuose gyvenamuosiuose 

mikrorajonuose, parkuose, skveruose, įmonių teritorijose ir individualiuose sklypuose kasmet jų 

pasodinama tūkstančiai. Tačiau krūmų puošnumu ne visada galime pasidžiaugti. Jie būna gražūs tik 

jauni, o po kiek laiko savo dekoratyvines savybes praranda. Kad krūmai ilgai būtų gražūs, vien 

įprastinės priežiūros nepakanka. Juos reikia nuolatos genėti ir atjauninti. Pagrindiniai krūmų 

genėjimo tikslai yra šie: 

• sumažinti asimiliacinį aparatą krūmus persodinant, 
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• pagerinti krūmo sveikatą pašalinant nusilpusius, ligotus ir sausus ūglius, šakas bei 

išdžiūvusius stiebus, 

• pagerinti lajų ir viso krūmo pavidalą pašalinant sveikas, pernelyg sutankėjusias ir 

patrumpinant formą darkančias šakas, reguliuoti krūmo gabaritus, 

• tenkinti figūrinio karpymo pomėgius, ypač taikant trimingą kai apkarpomi ūgliai ir plonos 

šakutės formuojant geometrinių formų lajas arba gyvatvores, 

• sudaryti galimybę krūmui sutelkti augimo energįją žmogui pageidautina linkme, 

• reguliuoti žydėjimo ir derėjimo gausumą ir kokybę, 

• atjauninti senstančius krūmus. 

Krūmų amžius gerokai trumpesnis, negu medžių. Įvairūs kenksmingi faktoriai miestuose, o ypač 

pramoniniuose, sutrumpina ir taip neilgą krūmų amžių. Bene ilgiausiai, iki 50 metų, išgyvena 

paprastosios alyvos ir juodauogiai šeivamedžiai. Tačiau kitų krūmų - auksuotųjų serbentų, paprastųjų 

lazdynų, raudonuogių šeivamedžių - gyvenimo riba neperžengia 20-25 metų, o darželinių jazminų, 

baltauogių meškyčių - 15-20 metų. Šis amžius - tai tik bendra krūmų egzistavimo trukmė, bet ne 

laikas, kai jie būna puošnūs. Ant senstančio krūmo ūglių kasmet mažiau išsprogsta lapų, mažiau 

pražysta žiedų, o ir jie patys vis smulkėja. Krūmus atjauninti galima, išpjaustant visus arba tik perse-

nusius ir silpnai išsivysčiusius stiebus. Juos išpjausčius, „pažadinami" miegantieji pumpurai, iš kurių 

išauga naujos, gyvybingos ataugos arba atžalos. 

Atjauninimo esmė yra ta, kad staigus didesnio kiekio stiebų ir šakų pašalinimas padeda susidaryti 

naujai šaknų sistemai. Atjaunintų krūmų senos šaknys pasidaro negyvybingos. Kai išpjaunami ne 

visi, o tik persenę bei silpnai išsivystę stiebai, naujų šaknų išauga tik kuokštas, o visa jų sistema 

neatnaujinama. Krūmai visiškai atjauninami tik tada, kai stiebai šalinami iš karto arba kelerius 

metus. Geresni rezultatai būna, kai visi stiebai pakeičiami naujais ne daugiau, kaip per 2-3 etapus. 

Pavykęs yra toks atjauninimas, kai išlaikomas natūralus krūmų grožis. Todėl reikia vengti 

bereikalingų šakų apkarpymų ir stiebų patrumpinimų. 

Atsargiai reikia genėti skiepytus krūmus. Stiebą nupjovus žemiau skiepijimo vietos, krūmas 

sulaukėja. Įsimintina, kad genėjimas sekina krūmą todėl aplink jį reikia ravėti piktžoles, purenti dirvą 

ir tręšti organinėmis bei mineralinėmis trąšomis. 
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