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 ĮVADAS 

Paprastoji eglė (Picea abies (L.)) yra viena iš pagrindinių medžių rūšių Vidurio ir Šiaurės Europoje. 

Šiuose regionuose tiek socialiniu lygmeniu, tiek ekonomiškai ji yra labai svarbi (Bradshaw, 2000; Schlyter ir 

kt., 2006).  

Pastaraisiais metais trumpalaikiai klimatinių sąlygų pasikeitimai Europoje vis dažnesni. Klimatinės 

sąlygos ir meteorologiniai veiksniai (sausros, audros, aukštos temperatūros) medžius gali veikti tiesiogiai – 

darydami reikšmingą poveikį medžių augimui (Webb, 1986; Rigling ir kt., 2001; Dohrenbusch ir kt., 2002; 

Linderholm ir kt., 2003). Netiesioginis poveikis medžiams pasireiškia, kai dėl pakitusių meteorologinių sąlygų 

išauga kenkėjų populiacija, susijusi su tam tikra medžių rūšimi (Sykes ir Prentice, 1996; Stenlid ir kt., 2011; 

Santini, 2013). 

Paprastoji eglė – viena iš pagrindinių spygliuočių medžių rūšių Lietuvos miškuose (Navasaitis ir kt., 

2003). Miškų ūkio statistikos duomenimis, Lietuvoje eglynai užima 0,43 mln. ha (tai yra 20,8 % viso šalies 

miškų ploto). Tai sudaro 82 mln. m3 medienos (Lietuvos miškų ūkio statistika, 2014). Eglės medynai labiausiai 

išplitę Vakarinėje, Šiaurinėje ir Vidurio Lietuvos dalyse.  

Paprastoji eglė jautri vėjo pažeidimams. Spygliai ir jauni ūgliai kenčia nuo vėlyvų pavasario šalnų. Už-

sitęsę sausringi vasaros laikotarpiai eglės medynuose dažnai lemia kenkėjų ir ligų išplitimus. Dažniausiai Lietu-

voje sutinkamas ir didžiausią žalą paprastosios eglės medžiams darantis kenkėjas yra žievėgraužis tipografas (Ips 

typographus L.). Didesni ar mažesni šio kenkėjo pažeidimai mūsų šalyje fiksuojami kiekvienais metais.  

Pastaraisiais metais žymių nuostolių eglynams pridarė anksčiau Lietuvoje gana retu laikytas netikrasis 

eglinis skydamaris (Physokermes piceae Schrank.). 2010 metais šis kenkėjas įvairiu intensyvumu pažeidė 

7700 ha eglynų, iš kurių nemaža dalis buvo iškirsta vykdant sanitarinius kirtimus (Anon., 2012). 

Netikrasis eglinis skydamaris ne tik Lietuvoje, bet ir didžiojoje jo paplitimo arealo dalyje buvo aptinka-

mas ant eglių, augančių parkuose ar kitose dekoratyviosiose miestų zonose. Jose medžiai labiau kenčia nuo taršos 

ar mechaninių pažeidimų, vyrauja aukštesnė aplinkos temperatūra, mažesnis oro santykinis drėgnumas, didesnis 

saulės apšviestumas (Žiogas, 1997; Belova ir kt., 2000; Turguter ir Ulgenturk, 2006). Pirmieji duomenys apie 

nuo netikrojo eglinio skydamario veiklos žuvusius medynus Vengrijoje buvo pateikti dar 1978 metais (Kosztarab 

ir Kozár, 1978). Vėliau židiniai fiksuoti Rumunijoje (Kozár, 1985) ir Lenkijoje (Lagowska, 1986).  

Pastarąjį dešimtmetį šie vabzdžiai pradėjo masiškai pažeisti paprastosios eglės medynus daugelyje 

Europos šalių. Pastebima tendencija, kad kenkėjo populiacija plinta Pietų → Šiaurės kryptimi. Pirmieji pažei-

dimai fiksuoti Turkijoje (Ulgenturk ir Canakcioglu, 2004; Ulgenturk ir kt., 2004), Italijoje (Hellrigl, 2004) ir 

Vokietijoje (Forster ir Meier, 2005). Nors Austrijos miškininkai nudžiūvusių eglynų panašiais požymiais jau 

buvo radę keliais metais anksčiau, iš visų šių šalių didžiausi netikrojo eglinio skydamario kenkimai buvo fik-

suoti Vokietijoje (Tomiczek ir kt., 2004). Vėliau židiniai buvo pastebėti ir Kroatijoje (Diminić ir Hrašovec, 

2005; Milek ir Simala, 2008), Serbijoje ir Juodkalnijoje (Galečić ir kt., 2007), Slovakijoje (Kolar, 2007). Len-

kiją netikrasis eglinis skydamaris pasiekė tais pačiais metais, kaip ir Lietuvą (Matyženok ir Trepėnaitis, 2010). 

Taip pat yra duomenų, kad 2009 m. šiaurinėje Anglijos dalyje, ant eglių pastebėta skydamarių patelių, tačiau 

didelės žalos jos nepadarė (Malumphy, 2009). Tais pačiais metais, kaip ir Lietuvoje, židiniai vėl fiksuoti rytų 

Europoje: Rumunijoje (Fetyko ir kt. 2010), Bulgarijoje (Trencheva ir Tomov, 2014). 
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2009–2010 m. pastebėti masiniai kenkimai Latvijos teritorijoje esančiuose eglynuose (Miezīte ir kt., 

2013). Šioje šalyje kenkėjo padaryti nuostoliai siekė 4,6 mln. eurų (Miezīte ir kt., 2012). Kitų metų gegužės 

mėnesį Švedijoje buvo pastebėtos sparčiai džiūstančios paprastosios eglės. Pradžioje buvo manoma, kad egly-

nuose, kaip ir kitose Europos šalyse, staigiai išplito netikrasis eglinis skydamaris (Physokermes piceae 

Schrank.), tačiau atlikus tyrimus, paaiškėjo, kad šiuos eglynus apniko vengrinis skydamaris (Physokermes  

inopinatus Danzing & Kozár (Hemiptera: Coccidae)) (Mc Carthy ir Skovsgaard, 2011; Gertsson ir Isacsson, 

2012; Olsson ir kt., 2012). 

Kadangi netikrasis eglinis skydamaris piečiau Lietuvos esančiose šalyse buvo dažnai pastebimas me-

džių kenkėjas, todėl jose yra plačiai nagrinėta kenkėjo biologija, fenologija ir natūralūs priešai, sudarytos šio 

kenkėjo fenologinės lentelės (Schmutterer, 1956; Novak, 1974; Turguter ir Ulgenturk, 2006; Graora ir kt., 

2012). Visgi Turkijos, Vokietijos ar Serbijos klimatas nuo Lietuvos gana stipriai skiriasi, todėl mūsų šalyje 

šios fenologinės lentelės netenka prasmės. Natūralių priešų kompleksas dėl skirtingų gyvenimo sąlygų taip pat 

neatitinka Viduržemio jūros regiono šalių vabzdžių įvairovės. 

Masiniai netikrojo eglinio skydamario pažeidimai kelia didelį pavojų eglių sveikatingumui. Dėl ken-

kėjo, kuris aptinkamas net ant pirmamečių eglės kultūrų, daromos žalos, žūsta įvairaus amžiaus medžiai  

(Anon., 2010). Šis kenkėjas čiulpdamas jaunų ūglių ir spyglių sultis ne tik silpnina medžius, taip sukeldamas 

priešlaikinį spyglių geltimą ar lajų nykimą, bet kartu sudaro sąlygas parazitinių grybų, tokių kaip Rhizosphaera 

kalkhoffii infekcijoms, kurios per žaizdas užkrečia spyglius, pumpurus ir šakeles, atsiradimui (Ben-Dov ir 

Hodgson, 1997; Menkis ir kt., 2015). Be to, skydamarių maitinimosi vietose spygliai ir šakos padengiamos 

lipčiumi, ant kurio auga suodligę sukeliantys grybai. Šie grybai stabdo medžių fotosintezės ir kvėpavimo pro-

cesus, taip dar labiau silpnindami medžius.  

Nors aiškiai matoma netikrojo eglinio skydamario ir kelių grybų rūšių tarpusavio sąsaja, tačiau ken-

kėjo poveikis grybų įvairovės sudėčiai yra neaiškus. Dabartinė naujų DNR sekvenavimo metodų plėtra sutei-

kiamos galimybes ištirti šią grybų rūšių įvairovę (Ronaghi ir kt., 1998; Buee ir kt., 2009). Tokios naujos gali-

mybės leidžia nustatyti sudėtingas grybų bendruomenes ar atskirus jų komponentus ėminiuose net ir esant 

mažai jų gausai. Tuo pat metu suteikiama išsami informacija apie įvairių veiksnių poveikį grybų bendruome-

nėms (Menkis ir kt., 2012).  

Kadangi tokie grybų bendruomenių tyrimai netikrojo eglinio skydamario židiniuose nebuvo atlikti ne 

tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje, todėl svarbu išsiaiškinti, kokią įtaką šis kenkėjas daro ant eglių spyglių ir 

ūglių sutinkamų grybų rūšių gausai ir įvairovei. 

Užsienio šalių mokslininkai teigia, kad netikrojo eglinio skydamario invazijos atskirose Europos šalyse 

kilo dėl klimatinių veiksnių. Eglinių skydamarių išplitimo pagrindine priežastimi Vokietijos mokslininkai laikė 

2002 ir 2003 m. buvusius neįprastai sausus ir šiltus orus pavasarį ir vasaros pradžioje, kurie lėmė, jog 2004 metais 

kenkėjai išplito eglynuose (Forster ir Meier, 2005). Švedijoje atliktais tyrimais nustatyta, kad šioje šalyje kenkėjų 

paplitimui turėjo įtakos medžių nusilpimas, atsiradęs dėl 2006 ir 2008-2009 ir 2010 m. birželio mėnesiais vyra-

vusių sausrų (Mc Carthy ir Skovsgaard 2011). Tačiau nei vienoje iš šių šalių nebuvo nagrinėjama kenkėjų pa-

žeistų eglynų rūšinė sudėtis, medynų skalsumas, augavietės tipas, pažeistų medynų miško tipas.  
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Nors netikrojo eglinio skydamario ir su jais susijusių grybų daroma žala medžiams aiškiai matoma, 

tačiau nėra žinoma, kiek skirtingo intensyvumo skydamarių pažeidimai lemia tai, jog prarandamas medžių 

asimiliacinis aparatas, spygliai ir ūgliai sutrumpėja.  

Dėl netikrojo eglinio skydamario veiklos medžiai netenka ir dalies savo prieaugio į skersmenį. Nors 

Švedijos miškininkai ir pateikė įrodymus, kad stiprūs šio kenkėjo pažeidimai, gerokai lemia medžių radialųjį 

prieaugį einamaisiais metais, tačiau nėra pateiktų duomenų apie radialiojo prieaugio sumažėjimą skirtingo 

pažeidimo intensyvumo medynuose ir radialiojo prieaugio atsistatymo procesus po skydamarių kenkimo. 

 

Disertacinio darbo tikslas  

Ištirti netikrojo eglinio skydamario (Physokermes piceae Schrank.) biologiją ir poveikį Lietuvoje au-

gančių paprastosios eglės medžių būklei. 

 

Mokslinių tyrimų uždaviniai 

1. Ištirti netikrojo eglinio skydamario biologijos ir fenologijos ypatumus Lietuvos klimato sąlygomis.  

2. Ištirti netikrojo eglinio skydamario natūralių priešų kompleksą ir įvertinti jų gausą skydamarių pažeis-

tuose eglynuose.  

3. Nustatyti netikrojo eglinio skydamario paplitimą 2010 metais pažeistuose Lietuvos paprastosios eglės 

medynuose.  

4. Nustatyti eglės spyglius kolonizuojančių grybų įvairovę netikrojo eglinio skydamario pažeistuose me-

dynuose. 

5. Įvertinti netikrojo eglinio skydamario daromą žalą paprastajai eglei. 

 

Darbo aktualumas 

Pastaraisiais metais miškininkams didelį rūpestį kelia ankščiau retai pastebėtas ir Lietuvoje didelės 

žalos nedaręs kenkėjas – netikrasis eglinis skydamaris (Physokermes piceae). Jis iki šiol gausiau išplisdavo tik 

ant eglių, augančių parkuose ar kitose dekoratyviosiose miestų zonose. Paprastosios eglės medynus pažeisdavo 

retai, todėl ūkinės žalos šalies miškams jie nedarė iki 2009 metų. 2008 metais susiklosčius palankioms gamti-

nėms sąlygoms gausėti šiam eglių kenkėjui, 2009 metais netikrojo eglinio skydamario masinio išplitimo židi-

niai susiformavo 174 ha plote. 

2010 metais eglynuose skydamario pažeidimai dar labiau išplito. Naujai apniktų eglynų atsirado 

7652 ha plote 39 miškų urėdijose. Įvairių rūšių sanitariniais kirtimais likviduota 997 ha skydamario židinių. 

258 ha iš jų iškirsta plynais sanitariniais kirtimais. Dauguma iš šių medynų nebuvo pasiekę kirtimo amžiaus. 

Dėl netikrojo eglinio skydamario pažeidimų buvo stabdomas eglynų įveisimas buvusiuose skydamario židi-

niuose, čia sodinami lapuočiai arba spygliuočiai su lapuočių medžių rūšių priemaiša. Dažnai kirtavietės buvo 

paliekamos natūraliai atsikurti. 

Po 2010 metų šaltos žiemos labai išryškėjo minėto kenkėjo daroma žala, nes skydamario maitinimosi 

vietose spygliai padengiami lipčiumi, ant kurio vėliau išplinta suodligę sukeliantys grybai, stabdantys medžio 

fotosintezės ir kvėpavimo procesus. Todėl eglės nepasiruošia žiemai ir kenčia nuo taip vadinamos žiemos 
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sausros, kai medžiui pritrūksta drėgmės garinti. Taip pat sumažėja medžių ūglių prieaugis ir sutrumpėja kitų 

metų spygliai, medžiai netenka dalies prieaugio į skersmenį. 

Skydamarių pažeisti bręstantys ir vyresni eglynai įgauna tamsesnę spalvą (dėl suodligę sukeliančių 

grybų veiklos): pirma laiko krenta spygliai, retėja lajos, medžiai skursta, pasižymi mažu prieaugiu, džiūsta 

viršūnės. Nusilpusius medžius užpuola pavojingi spygliuočių medžių liemenų kenkėjai. Netikrasis eglinis sky-

damaris pavojingas dar ir tuo, kad pagal amžių eglaičių nesirenka, gali kenkti tiek jaunuolynams, tiek ir bran-

diems medynams. Tačiau niekur neminimi duomenys apie kenkėjų pažeistų eglynų rūšinę sudėtį, pažeistų 

medynų skalsumą, augavietės tipą. Skydamarių pažeistų medynų dirvožemio savybės plačiau nagrinėtos tik 

Latvijos mokslininkų, o kitose šalyse į tai atsižvelgta nebuvo. 

Iki šiol informacija apie netikrojo eglinio skydamario paplitimą ir pažeidimus Baltijos šalyse yra labai 

ribota. Yra tik keletas mokslinių publikacijų, kuriose aptariama šio kenkėjo daroma žala eglynams. Kadangi ir 

Lietuvoje netikrasis eglinis skydamaris pradėjo plisti tik pastaraisiais metais, todėl mūsų šalyje nėra tyrinėta 

šio kenkėjo žala paprastosios eglės spyglių bei ūglių augimui ir radialiojo prieaugio sumažėjimui. Taip pat iki 

šiol nėra atliktų darbų, apimančių netikrojo eglinio skydamario ir jo santykių su grybais nustatymą. Tyrimas 

aktualūs ypač šiuo laikotarpiu, kai dėl klimato kaitos galima tikėtis dažnesnių ir stipresnių naujų medžių ken-

kėjų invazijų. 

 

Darbo mokslinis naujumas 

Vieni pirmųjų netikrojo eglinio skydamario (Physokermes piceae Schrank.) biologijos, fenologijos ir 

šio kenkėjo entomofagų tyrimai atlikti Vokietijoje dar 1950 metais. Kenkėjams pradėjus daryti didesnę žalą 

medynams, tyrimai atlikti ir kitose Europos šalyse. Lietuvoje šie tyrimai yra nauji: pirmą kartą sudaryta Lie-

tuvos klimato sąlygoms tinkanti netikrojo eglinio skydamario fenologinė lentelė ir nustatyta dalis skydamarius 

parazituojančių vabzdžių.  

Nors daugelyje Europos šalių kenkėjo padaryta žala eglynams didelė (šie buvo iškirsti sanitariniais 

kirtimais), tačiau nėra daug duomenų apie likusiems gyvybingiems medžiams padarytą žalą. Dėl kenkėjų da-

romos žalos vizualiai matomi eglių spyglių ir ūglių pakitimai einamaisiais metais, tačiau iki šiol tyrimai yra 

atlikti tik Švedijos mokslininkų, analizuojant medžių radialiojo prieaugio sumažėjimą vengrinio skydamario 

(Physokermes inopinatus) pažeistiems medžiams. Šio darbo metu atlikti išsamūs paprastosios eglės asimilia-

cinio aparato masės praradimo tyrimai yra nauji ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. 

Netikrasis eglinis skydamaris įvairiais savo gyvenimo tarpsniais maitinasi skirtingose paprastosios eg-

lės lajos dalyse. Skydamario lervos visu vasaros laikotarpiu minta prikibusios prie eglių spyglių, taip atverda-

mas žaizdas, per kurias į augalą gali patekti ligų sukėlėjai. Skydamario patelės intensyviausiu medžių augimo 

periodu – pavasarį, maitinasi siurbdamos iš augalo maisto medžiagas ir išskirdamos saldžias į medų panašias 

išskyras – lipčių. Esant dideliems išskiriamo lipčiaus kiekiams, ant jo pradeda augti suodligę sukeliančios 

grybų rūšys, dažnai vadinamos bendru terminu – suodligė (ang. Sooty mould). Išsamesni grybų įvairovės, su-

tinkamos netikrojo eglinio skydamario židiniuose, tyrimai iki šiol nebuvo atlikti. Šio disertacinio darbo re-

zultatai leido įvertinti grybų rūšių įvairovę, pastebimą ant skydamarių pažeistų medžių spyglių ir ūglių. 
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Nors yra žinoma, kad netikrasis eglinis skydamaris dažniausiai pasirenka įvairaus amžiaus pelkiniuose 

nusausintuose miško dirvožemiuose augančius eglynus, tačiau nenagrinėti skydamario apniktų eglynų rūšinės 

sudėties, skalsumo, augavietės derlingumo rodikliai. Nustatyti skirtinguose miško augaviečių tipuose pažeistų 

eglynų taksaciniai rodikliai. Šio tyrimo metu tirta dalis 2010 m. Lietuvoje skydamarių pažeistų medynų leido 

tiksliai nustatyti, kurie medynai, susiklosčius sąlygoms, gali būti pažeisti šių kenkėjų. 

 

Ginamieji teiginiai 

1. Netikrasis eglinis skydamaris (Physokermes piceae) Lietuvoje turi natūralių priešų, kurių pakankamas 

gausumas efektyviai reguliuoja netikrojo eglinio skydamario populiaciją. 

2. Netikrasis eglinis skydamaris dažniausiai pažeidžia grynus eglės medynus, augančius sausose ir mažo 

derlingumo augavietėse. 

3. Netikrojo eglinio skydamario veikla ir jo išskiriamas lipčius, sudaro palankias sąlygas plisti 

patogeniniams grybams paprastosios eglės (Picea abies (L.)) spygliuose ir ūgliuose. 

4. Kompleksinė netikrojo eglinio skydamario ir suodligę sukeliančių grybų veikla daro neigiamą įtaką 

paprastosios eglės medžių sanitarinei būklei ir radialiajam prieaugiui, sukelia asimiliacinio aparato 

praradimą. 

 

Disertacinio darbo aprobavimas 

Disertacijos tema parengti 2 moksliniai straipsniai. Šios mokslinės publikacijos paskelbtos žurnaluose 

su citavimo indeksu (Impact Factor, Thomson Reuters Web of Knowledge). Darbas pristatytas 2-ose tarptau-

tinėse konferencijose. 

 

Publikacijos disertacijos tema 

• Gedminas, A., Lynikienė, J., Marčiulynas, A. and Povilaitienė, A. 2015. Effect of Physokermes piceae 

Schrank. on Shoot and Needle Growth in Norway Spruce stands in Lithuania. Baltic Forestry 21:162 

– 169.  

•  Menkis, A., Marčiulynas, A., Gedminas, A., Lynikienė, J., Povilaitienė., A. 2015. High-Throughput 

Sequencing Reveals Drastic Changes in Fungal Communities in the Phyllosphere of Norway Spruce 

(Picea abies) Following Invasion of the Spruce Bud Scale (Physokermes piceae). Microbial Ecology. 

70(4): 904-911. 

 

Skaityti pranešimai: 

1. Tarptautinė konferencija IUFRO 7.03.10 “Methodology of forest insect and disease survey”; 2012 

rugsėjo 10–14 d., Palanga, Lietuva. Stendinis pranešimas: ”Physokermes piceae (Schrank.) and it‘s 

damage research in Lithuanian spruce grove”. 

2. Tarptautinė konferencija XIX SYMPOSIUM OF THE BALTIC MYCOLOGISTS AND 

LICHENOLOGISTS; 2014 rugsėjo 22–26 d., Skede, Talsi regionas, Latvija. Stendinis pranešimas: 

“Impact of Spruce Bud Scale (Physokermes piceae Schrank.) and vectored mycobiota on health of 

Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst.) in Lithuania“.  
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Disertacijos apimtis ir struktūra 

Disertaciją sudaro įvadas, literatūros analizė, darbo metodika, tyrimų rezultatų ir jų aptarimo skyriai, 

išvados, literatūros sąrašas ir disertacijos tema paskelbtų mokslinių publikacijų sąrašas. Darbo rezultatai išdės-

tyti 6 skyriuose. Literatūros sąraše 184 šaltiniai. Disertacijos apimtis 88 puslapiai, tekstą iliustruoja 14 lentelių 

ir 37 paveikslai. Disertacijos pabaigoje pateikiami 2 priedai. 
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 1. LITERATŪROS APŽVALGA 

1.1. Netikrųjų skydamarių (Hemiptera: Coccoidea: Coccidae) šeimos apžvalga 

Skydamarių (Coccoidea) antšeimiui priklauso didelė grupė nejudrių, čiulpiančių augalų sultis ir savo-

tiškos kūno formos Hemiptera būrio vabzdžių. Dauguma kenkiančių sumedėjusiems augalams skydamarių 

priklauso trims šeimoms: skydamariams (Diaspididae), netikriesiems skydamariams (Coccidae) ir miltuotie-

siems skydamariams (Pseudococcidae). 

Coccidae yra viena iš 18 Coccoidea antšeimiui priskiriamų šeimų. Visame pasaulyje priskaičiuojama 

apie 1100 šiai šeimai priskiriamų vabzdžių rūšių, kurios paplitusios visuose geografiniuose rajonuose (Rubner, 

1932; Borchsenius, 1957; Kozár ir Walter, 1985; Kozár ir Drozdjak, 1986; Kosztarab ir Kozár, 1988). Jų pap-

litimo arealas tęsiasi iki 60-65° šiaurės ir pietų platumos (Danzig, 1980; Tang, 1984; Varshney, 1985,1992; 

Gill, 1988; William ir Watson, 1990). Mažiau kaip 5% laikomi rimtais augalų kenkėjais. Dauguma skydamarių 

yra polifagai ir kenkia daugumai medžių, krūmų rūšių, tarp jų ir vaismedžiams, vaiskrūmiams, dekoratyvi-

niams augalams. 

Tačiau yra ir išimčių, kai viena skydamarių rūšis maitinasi tik tam tikros rūšies augalais. Dažniausiai 

ant vieno augalo aptinkamos ir jam kenkia kelios skydamarių rūšys (Murray ir Hodgson, 2008). 

Skydamariai (Coccidae) – nepilnos metamorfozės vabzdžiai. Skydamarių patinėliai ir patelės išoriškai 

labai skiriasi. Jiems yra būdingas aiškiai išreikštas lytinis dimorfizmas, kuris kai kuriais atvejais gali būti ma-

tomas jau nuo pirmo ūgio lervų.  

Patelės besparnės, nejuda, tvirtai prisisiurbusios prie maitinimosi vietos. Kūnas nesuskirstytas į galvą, 

krūtinę ir pilvelį, padengtas vaškinėmis išskyromis. Dažnai sunku tarp jų atpažinti vabzdį (Hodgson, 1994).  

Patinėliai gyvena laisvai, turi vieną porą sparnų, normaliai išsivysčiusias kojas ir antenas, nevisai iš-

sivysčiusius burnos organus. Palyginus su patelėmis, patinėliai labai maži (iki 1 mm dydžio) ir gyvena tik 

kelias dienas ar valandas (Giliomee, 1967; Miller, 1991). 

Iki suaugusios patelės dažniausiai vabzdys dar pereina dvi arba tris lervos stadijas. Patinėliai dažniau-

siai turi dvi lervos stadijas (Hodgson ir Trencheva, 2012). 

Skydamarių dauginimasis gali būti dviejų tipų – tai lytinis ir partenogonetinis. Išskirti, kuris daugini-

mosi būdas yra dažniau sutinkamas yra sunku, nes daugeliu atvejų apibūdinant skydamarių rūšis, dauginimosi 

būdas nebuvo aprašomas. (Ben-Dov, 1997). Vienų vabzdžių vyriškos ir moteriškos lyties suaugėliai ir jų lervos 

visą gyvenimą vystosi ir maitinasi prisitvirtinę vienoje vietoje. Tačiau dalis Coccidae rūšių lervų turi funkcio-

nuojančias kojas. Dėl jų lervos yra mobilios ir vystymosi eigoje gali maitintis įvairiose augalo vietose 

(Pechhacker, 1971; Schneider ir kt., 1987). 

Netikrieji skydamariai gali maitintis ant bet kurios augalo dalies. Jie aptinkami net ir ant augalų šaknų. 

Dažniausiai skydamariai pažeidžia medžių lapus, šakas. Aptinkami plonesnės žievės vietose.  

Visos Coccidae rūšys maitinimosi metu išskiria lipčių. Skydamariai besimaitindami augalų maisto 

medžiagomis kenkia ne tik tiesiogiai, bet ir išskirdami lipčių. Jis kaupiasi ant augalų lapų ir šakų, sudaro pa-

lankias sąlygas suodligę sukeliančių grybų plitimui, kurie trikdo gyvybiškai svarbius augalams fotosintezės ir 

kvėpavimo procesus (Huges, 1976; Schaffer ir Mason, 1990; Brink ir Hewitt, 1992; Hawksworth ir kt., 1995). 
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Tokių kompleksinių pažeidimų įtaka gali gerokai paveikti auginamų žemės ūkio kultūrų ar medžių produkty-

vumą (Wood ir kt., 1988; Kaakeh ir kt., 1992). 

Kadangi didžioji dalis netikrųjų skydamarių yra laikomi augalų kenkėjais, todėl yra svarbūs jų popu-

liacijų mažinimo metodai. Dažniausiai žemės ūkyje yra naudojami sintetiniai insekticidai. Tačiau ilgainiui 

naudojami tie patys insekticidai tampa ne tokie efektyvūs. Taip pat dėl didelių jų normų pastebimas ir neigia-

mas poveikis aplinkai. Todėl pastaruoju metu pradėti naudoti integruotos augalų apsaugos metodai, kai yra 

derinami biologiniai ir cheminiai augalų apsaugos būdai. Kompleksiškai derinant šiuos metodus, gaunami tei-

giami rezultatai (Coulson ir kt., 1992). 

 

1.2. Lietuvos eglynams kenkiantys netikrųjų skydamarių (Coccidae) šeimos atstovai 

Lietuvoje gana plačiai tyrinėta ir aprašyta skydamarių įvairovė (Malumphy ir kt., 2008, 2009, 2010). 

Šių tyrimų metu nustatytos keturios ant eglių sutinkamos skydamarių rūšys: Dynaspidiotus abietis (Schr.), 

Phenacoccus piceae (Löw), Physokermes hemicryphus (Dalm.), Physokermes piceae (Schr.), tačiau tik pas-

kutinės dvi priklauso Coccidae šeimai ir daro reikšmingą įtaką eglynų sveikatingumui. 

Mažasis eglinis skydamaris (Physokermes hemicryphus Dalman) dažniausiai kenkia paprastajai eg-

lei (Picea abies), tačiau Pietinėje Europos dalyje aptinkamas ir ant kėnių (Abies sp.), kitų eglių rūšių (Picea 

sp.) (Santas, 1988; Soria ir kt., 1998; Furniss, 2004). Nors aptinkamas daugelyje Europos šalių ir dalyje šiaurės 

Amerikos, tačiau šiose šalyse nėra laikomas rimtu medžių kenkėju (Hodgson, 1994). Daugelyje mokslinių 

tyrimų mažasis eglinis skydamaris tyrinėtas ne kaip žalą medžiams darantis, o kaip naudingas – lipčių išski-

riantis vabzdys (Pechhacker, 1976; Bacandritsos, 2004; Manikis ir kt., 2011).  

Mažojo eglinio skydamario generacija yra vienmetė. Vabzdys dauginasi lytiniu būdu (Schmutterer, 

1956; Sorauer, 1957; Kailidis ir Georgevits, 1972). Patelė po savo skydeliu padeda iki 1500 vnt. kiaušinėlių 

(nors ši informacija skirtinguose šaltiniuose skiriasi, pažymima tik tai, kad dėties dydis priklauso nuo skyda-

mario patelės dydžio). Ph. hemicryphus suaugusi patelė siekia 2,2 – 4 mm skersmenį, patinėliai turi sparnus, 

yra žymiai mažesni už pateles ir siekia 1 mm ilgį (Furniss, 2004). Visas vystymosi ciklas identiškas netikrojo 

eglinio skydamario (Physokermes piceae Schrank.) vystymuisi. Iš kiaušinių išsiritusios lervos, kol tampa su-

augusiomis patelėmis, pereina dvi stadijas. Antrojo ūgio lervos žiemoja po pumpurų žvyneliais, šiuo laikotar-

piu nesimaitina. Pavasarį apvaisintų patelių kūne pradeda formuotis kiaušinėliai. Patelės šiuo laikotarpiu in-

tensyviai maitinasi ir išskiria lipčių (1 pav.) (Schmutterer, 1956; Kailidis ir Georgevits, 1972; Furniss, 2004). 

Lietuvoje šios rūšies skydamarių tyrimai nebuvo atlikti ir kenkėjo vystymasis mūsų šalyje vis dar neaiškus.  
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1 pav.Physokermes hemicryphus Dalman suaugusi patelė prisitvirtinusi ant paprastosios eglės pamatinės šakos, 

Dubravos EMM urėdijoje. A. Marčiulyno nuotrauka, 2014.06.25 

 

Netikrasis eglinis skydamaris (Physokermes piceae Schrank.) kenkia eglei (Picea abies, P. pun-

gens, P. glauca) (Schmutterer ir kt., 1957), tačiau pietinėje Europos dalyje buvo pastebėtas ir ant Abies genties 

augalų. Sukelia priešlaikinį spyglių, šakučių džiūvimą, prieaugio sumažėjimą (Žiogas, 1997). Paplitęs visoje 

Europoje ir šiaurės Amerikoje (Kozár, 1998). 

Lietuvoje netikrojo eglinio skydamario generacija yra vienmetė (Anon, 2010). Mokslininkai taip pat 

yra nustatę vieną generaciją kitose Europos šalyse (Schmutterer, 1956; Schwenke, 1972; Turguter ir Ulgenturk, 

2006; Lazdiņš ir kt., 2011). Vabzdys dauginasi lytiniu būdu. Skydamarių patinėliai pavasarį išsirita keliomis 

dienomis anksčiau už pateles ir pradeda skraidyti apie šakeles. Taip jie aktyviai ieško patelių. Po apvaisinimo 

patinėliai žūsta. Po poravimosi, patelės kūne pradeda vykti pokyčiai. Kūnas pradeda didėti ir įgauti rutulišką 

formą, jo viduje pradeda formuotis kiaušinėliai. Kiaušinėliai patelės kūne susiformuoja gegužės–birželio mė-

nesiais. Vislumas labai didelis. Viena patelė sudeda iki 2000 ir daugiau kiaušinėlių, tačiau Turkijoje atliktais 

tyrimais nustatyta, kad po vienos patelės skydeliu jų gali būti vidutiniškai 844 vnt. (Turguter ir Ulgenturk, 

2006). Vokietijos mokslininkas Schmutterer (1956) teigia, kad kiaušinių kiekis priklauso nuo vabzdžio dydžio. 

Ką tik padėti kiaušinėliai yra balti, vėliau tampa šviesiai rausvos spalvos. Iš subrendusių kiaušinėlių išsiritusios 

lervutės iššliaužia iš po skydelio ir paplinta po įvairias augalo lajos dalis. Kadangi išsiritusios lervos yra mažos 

(ilgis siekia 0,6 mm), ant kitų augalų (ar net dideliais atstumais) tokios lervutės pernešamos vėjo, kitų vabzdžių, 

paukščių. Po 3-5 dienų lervutės prisisiurbia prie spyglių pamato ir čia praleidžia visą laikotarpį iki žiemojimo 

periodo (Santas, 1988; Žiogas, 1997). Lietuvos sąlygomis lervutės iš kiaušinėlių išsirita liepos mėnesio vidu-

ryje. Lervos būna šviesiai rausvos, po pirmojo nėrimosi tampa rausvai rudos, o jau po antrojo tampa šviesiai 

rudos.  

Lervutės maitinasi iki spalio–lapkričio mėnesio ir tada ropoja į žiemojimo vietas. Skydamarių patelių 

lervutės žiemoja grupelėmis po pamatinių šakelių pumpurų žvyneliais (Santas, 1988). Čia jos ir virsta suaugu-

siais vabzdžiais. Patinėlių lervutės prisisiurbia spyglių apatinėje pusėje ir gegužės mėnesį virsta pronimfomis. 

Gegužės mėn. pradžioje iš šių pronimfų išsivyto patinėliai. 
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Literatūros šaltiniai apie skydamarių populiacijoje esančių patinėlių kiekį pateikia skirtingus duome-

nis. Turkijos mokslininkai teigia, kad patinėlių skydamarių populiacijoje kiekis svyruoja vidutiniškai nuo 45 

iki 54 % (Turguter ir Ulgenturk, 2006). Lietuvos Miško sanitarinės apsaugos tarnybos (MSAT) duomenimis 

(2009), skydamarių patinėlių populiacijoje būna tik mažesnė jų dalis. Literatūroje pažymima, kad patinų kūnas, 

kitaip nei netikrųjų eglinių skydamarių patelių, ištęstas su išsivysčiusiomis antenomis, kojomis ir viena pora 

sparnų (2 pav.). Atkreipiamas dėmesys į tai, kad jie visiškai nesimaitina ir jų vienintelė paskirtis yra apvaisinti 

pateles.  

 

 

2 pav. Physokermes piceae Schrank. suaugusi patelė ir patinėlis (Graora ir kt., 2012) 

Suaugusios netikrojo eglinio skydamario patelės yra išsipūtusios, rutuliškos formos, blizgančios, rudos 

ar rausvai rudos spalvos, užpakalinėje kūno dalyje turi du ragus – vidutiniškai 5-8 mm skersmens. 

Nors Lietuvoje iki šiol ir nebuvo nustatytas vengrinis skydamaris (Physokermes inopinatus Danzig 

& Kozár), tačiau tikėtina, kad Lietuvos eglynuose jį galima aptikti (3 pav.). Ši skydamarių rūšis reikalauja 

papildomo dėmesio, nes 2010 metais masiškai išplito pietinės Švedijos eglynuose (Mc Carthy ir Skovsgaard, 

2011; Olsson ir kt., 2012).  

 

3 pav. Physokermes inopinatus Danzig& Kozár suaugusi patelė ir patinėlis (Isacsso, 2012). 

 

Iki 2010 metų šis kenkėjas didelių nuostolių niekur nebuvo pridaręs, todėl detalūs šio skydamario 

biologijos ir fenologijos tyrimai nebuvo atlikti. Literatūroje minima tik tiek, kad savo išoriniais parametrais jis 
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prilygsta Ph. piceae ir siekia 5-8 mm skersmenį. Vystymosi ciklas taip pat sutampa su netikrojo eglinio sky-

damario. Įvyksta viena generacija per metus, žiemoja antrojo ūgio lervos (Kosztarab ir Kozár, 1988). Vabzdys 

gan plačiai paplitęs pietų ir vidurio Europoje, dažniausiai aptinkamas ant Picea ir Abies genties medžių (Ben-

Dov ir kt., 2012). 

 

1.3. Eglinių skydamarių natūralūs priešai 

Netikrieji egliniai skydamariai turi daug natūralių priešų, kurie gali stipriai sumažinti arba visai sunai-

kinti šių kenkėjų populiacijas. Lietuvoje skydamarių natūralūs priešai nėra tyrinėti, todėl išsamesnės informa-

cijos literatūros šaltiniuose nėra. Nustatytas tik vienas netikrastraublių (Anthribidae) šeimos atstovas, Anthri-

bus nebulosus Forster 1770 (Matyženok ir Trepėnaitis, 2010). Šis grobuoniškas vabzdys naikina skydamarių 

kiaušinėlius ir lervas. Pastebėti ir kiaušinėlius parazituojantys parazitiniai plėviasparniai chalcidai, tačiau jų 

rūšys nėra nustatytos (Anon, 2011). Kai kuriose užsienio šalyse yra atlikti skydamarių natūralių priešų tyrimai 

ir nustatytos kelios rūšys vabzdžių, kurie gali turėti įtakos skydamarių populiacijų gausumui. 

1985 metais Graikijoje nustatytas labai įvairus netikrojo eglinio skydamario natūralių priešų kompleksas. 

Nustatytos 4 parazitinių vabzdžių ir 7 grobuoniškų vabzdžių rūšys. Svarbiausias grobuoniškas vabzdys yra va-

balas Anthribus nebulosus. Graikijoje jo visuomet gausu, o kai kuriais metais jis pažeidžia net iki 60 % visos 

skydamarių populiacijos. Šioje šalyje rasti parazitiniai vabzdžiai buvo: Pseudorhopus testaceus (Ratz.) (Hym.: 

Encyrtidae), Microterys lunatus (Dalaman) (Hym.: Encyrtidae), Coccophagus lycimnia Walker (Hym.: Apheli-

nidae), Coccophagus insidiator Dalman (Hym.: Aphelinidae). Grobuoniškų vabzdžių rūšys: Exochomus quadri-

pustulatus L. (Col.: Coccinellidae), Scymnus sp. (Col.: Coccinellidae), Tjiderina gracilis (Schneider) (Neur.: 

Chrysopidae), Anisochrysa flavifrons (Brauer) (Neur.: Chrysopidae), Chrysoperla carnea (Stephens) (Neur.: 

Chrysopidae), Chrysopa septempunctata Wesmael (Neur.: Chrysopidae), Brachytarsus sp. (Santas, 1988) (Col.: 

Anthribidae).  

Pastaraisiais metais Serbijoje nustatyta, kad šioje šalyje yra dvi parazitinių ir trys grobuoniškų vabz-

džių rūšys. Parazitinės vabzdžių rūšys nustatytos tokios pat kaip ir Graikijoje, tai: Microterys lunatus (Dala-

man) ir Coccophagus lycimnia Walker. Iš grobuoniškų vabzdžių nustatyta Anthribus nebulosus Forster, Exo-

chomus quadripustulatus L. ir Scymnus abietis Paykull. Serbijoje, kaip ir Graikijoje, reikšmingiausias skyda-

marių populiaciją reguliuojantis vabzdys yra Anthribus nebulosus. Čia jis sunaikina 68-80 % visos skydamarių 

populiacijos (Graora ir kt., 2012). 

Teigiama, kad skydamarių populiaciją natūralūs priešai gali pradėti reguliuoti po 2–3-jų metų nuo jų 

masinio išplitimo, tačiau mūsų šalyje, netikrųjų eglinių skydamarių židiniai sunyko kitais metais po masinio 

kenkimo. 

 

1.4. Netikrųjų eglinių skydamarių židinių plitimas Europoje 

Eglinių skydamarių pažeistų medynų Europos šalyse pastaraisiais metais fiksuojama nuolat. Dažniausiai 

minimas masinius židinius sukeliantis netikrasis eglinis skydamaris. Netikrojo eglinio skydamario (Physokermes 

piceae Schrank.) masiniai židiniai paprastosios eglės medynuose Europoje ir pasaulyje stebimi jau nuo XX a. 
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septinto dešimtmečio. Dideli šio kenkėjo pakenktų eglynų plotai užregistruoti Bulgarijoje (Tsalev, 1968), Veng-

rijoje (Kosztarab ir Kozár, 1978), Rumunijoje (Kozár, 1985), Lenkijoje (Logowska, 1986). Jis išplitęs ir šiauri-

nėje Jungtinių Amerikos Valstijų dalyje (Wallner, 1978). 

Pastarąjį dešimtmetį netikrojo eglinio skydamario pažeidimų fiksuojama daugelyje Europos šalių. Pas-

tebima tendencija, kad kenkėjo populiacija plinta Pietų→Šiaurės kryptimi. Pirmieji pažeidimai fiksuoti Tur-

kijoje (Ulgenturk ir Canakcioglu, 2004; Ulgenturk ir kt., 2004), Italijoje (Hellrigl, 2004), Austrijoje (Tomiczek 

ir kt., 2004) ir Vokietijoje (Forster ir Meier, 2005). Vokietijoje susiformavo didžiausi šio kenkėjo židiniai. 

Netikrojo eglinio skydamario išplitimo pagrindine priežastimi mokslininkai laiko buvusius neįprastai 

sausus ir šiltus orus, prieš kenkimą buvusių metų pavasarį ir vasaros pradžioje. Tokios meteorologinės sąlygos 

leidžia kenkėjams gausiau išplisti eglynuose. 

Vėliau židiniai buvo pastebėti ir Kroatijoje (Diminić ir Hrašovec, 2005; Milek ir Simala, 2008), Ser-

bijoje ir Juodkalnijoje Galečić ir kt., 2007), Slovakijoje (Kolar, 2007). Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje, netikrojo 

eglinio skydamario pažeidimai eglynuose buvo pastebėti 2009 m.. Taip pat yra duomenų, kad 2009 m. šiauri-

nėje Anglijos dalyje, ant eglių, pastebėta skydamarių patelių, tačiau didelės žalos jos medynams nepadarė 

(Malumphy, 2009). 2010 metais netikrojo eglinio skydamario židiniai fiksuoti vidurio Europoje – Rumunijoje 

(Fetyko ir kt., 2010). 

2009-2010 m. pastebėti masinių kenkimų padariniai pastebėti Lietuvos ir Latvijos teritorijose (Lazdiņš 

ir kt., 2011). 2010 metais Lietuvoje egliniai skydamariai pakenkė daugiau kaip 7650 ha eglynų, iš kurių 258 ha 

buvo iškirsti plynais sanitariniais kirtimais. Tais pačiais metais Latvijos teritorijoje esančiuose eglynuose išp-

litus skydamariams, dėl jų padarytos žalos plynais sanitariniais kirtimais buvo iškirsta daugiau kaip 300 ha 

nesulaukusių brandos eglynų. Skaičiuojama, kad Latvijoje ekonominiai nuostoliai dėl netikrojo eglinio skyda-

mario pažeistų eglynų siekė 4,6 mln. eurų (Miezīte ir kt., 2012). Po šių kenkimų Baltijos šalyse netikrojo 

eglinio skydamario židiniai šiaurės Europoje nebuvo fiksuoti, tačiau vėl buvo pažeisti eglynai Bulgarijoje, 

Vengrijoje ir nustatyti nauji kenkimai Danijos teritorijoje (Gertsson, 2013; Kozár ir kt., 2013; Trencheva ir 

Tomov, 2014). 

2010 m. gegužės mėnesį Švedijoje, buvo pastebėti sparčiai džiūstantys paprastosios eglės medžiai. 

Ten eglynai pradėjo džiūti gana sparčiai, todėl buvo greitai imtasi apsaugos priemonių ir kad pažeidimai ne-

siplėstų, medynai buvo iškirsti. Pradžioje buvo manoma, kad eglynuose staigiai išplito netikrasis eglinis sky-

damaris (Physokermes piceae Schrank.), tačiau atlikus tyrimus paaiškėjo, kad eglynus pažeidė vengrinis sky-

damaris (Physokermes inopinatus Danzing & Kozár 1973 (Hemiptera: Coccidae)). Nustatyta, kad kenkėjų 

paplitimui turėjo įtakos medžių nusilpimas, atsiradęs dėl 2006 ir 2008-2010 m. birželio mėnesį vyravusių 

sausrų. 2011 m. skydamarių populiacija pradėjo stipriai mažėti padidėjus parazitinių ir grobuoniškų vabzdžių 

populiacijoms (Mc Carthy ir Skovsgaard, 2011; Gertsson ir Isacsson, 2012; Olsson ir kt., 2012;). 

 

1.5. Skydamarių pažeidžiami eglynai  

Nors egliniai skydamariai plačiai paplitę ir kenkia eglynams didelėje Europos dalyje, tačiau šie vabzdžiai 

žalingi ne visiems eglynams. Egliniai skydamariai dažniausiai kenkia miestų parkuose ir dekoratyviosiose zonose 

augantiems įvairių rūšių eglių ir kėnių medžiams (Ben-Dov ir Hodgson, 1997; Graora ir kt., 2012). Šie kenkėjai 
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sutinkami miško ir dekoratyvinių želdinių medelynuose. Lietuvoje buvo nustatytas net įveistose pirmametėse 

eglės kultūrose (Козаржевская, 1992; Golan ir kt., 2001; Goliszek ir kt., 2011; Anon., 2011).  

Egliniai skydamariai, kaip ir dauguma vabzdžių, dažniausiai pasirenka dėl biotinių ar abiotinių veiks-

nių nusilpusius medžius. Miesto teritorijose medžiai dažniausiai auga sudėtingomis sąlygomis: oro tarša, 

drėgmės trūkumas, aukštesnė aplinkos temperatūra. Tokie medžiai labiau pažeidžiami. Medynuose egliniai 

skydamariai taip pat pasirenka dėl vienokių ar kitokių priežasčių nusilpusius medžius. Vokietijoje 2005 metais 

skydamariams pažeidus didelius eglynų plotus, pagrindine priežastimi buvo laikoma 2004-2005 metais pava-

sariais ir vasaromis vyravę neįprastai šilti ir sausi orai. Dėl drėgmės trūkumo medžiai nusilpo, o palankūs orai 

leido skydamarių populiacijai daugintis ir išplisti eglynuose (Forster ir Meier, 2005).  

Nors Latvijoje netikrasis eglinis skydamaris taip pat ankščiau pažeisdavo tik miestų parkuose augan-

čius medžius, tačiau 2010 metais jis išplito miškuose. Buvo manoma, kad netikrasis eglinis skydamaris pra-

džioje turėtų pažeisti nederlinguose ar pelkiniuose nusausintuose miško tipuose augančius eglynus, tačiau šioje 

šalyje pirmiausiai buvo pažeisti būdingiausioje eglių augavietėje augantys eglynai – Myrtillosa. Šis Latvijoje 

skydamarių pažeistų medynų tyrimas buvo gana platus (Lazdiņš ir kt., 2011). 

Analizuojant durpinio sluoksnio storį dirvožemyje buvo nustatytas reikšmingas skirtumas tarp skirtin-

gos struktūros dirvožemių ir pažeidimo intensyvumo. Tai rodo, kad organinės medžiagos sluoksnio storis yra 

vienas iš pagrindinių veiksnių, tiesiogiai ir netiesiogiai skatinančių eglynų atsparumą biotiniams ir abiotiniams 

veiksniams. Tikėtina, kad dirvožemis buvo viena iš pagrindinių eglynų atsparumo sąlygų, lėmusių apsaugą 

nuo netikrojo eglinio skydamario pažeidimų.  

Storame durpių sluoksnyje augantys medžiai kenčia nuo dirvožemio įšalimo, kuris pažeidžia šaknų 

sistemą, nuo gruntinio vandens lygio ir dirvožemio perkaitimo, kuris taip pat neigiamai veikia augalų šaknis. 

Tokiame dirvožemyje irstant organinėms medžiagoms, formuojasi ir augalams nuodingi junginiai. Todėl to-

kiuose medynuose medžiai skursta, jų sanitarinė būklė nėra gera.  

Nors durpinio dirvožemio sluoksnis, kaip rodo tyrimai, ir turi reikšmingos įtakos skydamarių pažeidi-

mams, tačiau tokiose augavietėse dažnai auga gana tankūs eglynai. Tačiau netikrasis eglinis skydamaris teikia 

pirmenybę sausai, gerai vėdinamai vietovei, todėl manoma, kad medynų pažeidimo intensyvumui įtakos galėjo 

turėti ir šiuose medynuose pakilęs gruntinis vandens lygis. Kadangi kelis metus prieš kenkiant skydamariams 

buvo pastebėtas metinio kritulių kiekio didėjimas, tyrimo metu nustatyta teigiama koreliacija tarp gruntinio 

vandens lygio ir žalos indekso. Tai reiškia, kad kylant gruntinio vandens lygiui, žala medžiams taip pat didėja. 

Todėl medynams, augantiems ne durpiniuose dirvožemiuose, tačiau su aukštu gruntiniu vandeniu ir atvirkščiai, 

gali kilti didžiausias pavojus būti pažeistiems netikrųjų eglinių skydamarių.  

Šio tyrimo metu nebuvo nustatytas reikšmingas skirtumas tarp pažeistų skirtingų amžiaus klasių me-

džių. Visose tyrimo teritorijose skirtingu pažeidimo intensyvumu vienodai buvo pažeisti įvairių amžiaus klasių 

medžiai, todėl nebuvo galima išskirti kurios nors amžiaus grupės medyno kaip potencialiai tinkamiausio sky-

damarių vystymuisi (Lazdiņš ir kt., 2011). 

Eglinių skydamarių išplitimo eglynuose priežastys, kur eglės medynus pažeidė eglinis skydamaris Ph. 

inopinatus, apžvelgiamos ir Švedijos mokslininkų (Mc Carthy ir Skovsgaard, 2011). Tyrimų metu nustatyta, 

kad šio skydamario išplitimą lėmė kelis metus prieš tai pasikartojusios sausros birželio mėnesiais. Teigiama, 
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kad 2008-2009 metais birželio mėnesiais vyravusios sausros padėjo įsitvirtinti skydamarių populiacijai, kuri 

2010 metais sukėlė stiprius pakenkimus.  

Buvo nustatyta, kad birželio mėnesio kritulių kiekiui esant mažesniam nei 50 mm, susidaro palankios 

sąlygos kilti masiniam židiniui, o sausros, pasikartojančios 2-3 metus iš eilės, tampa dar pavojingesnėmis. 

Skydamarių pažeisti eglynai Švedijoje augo kalnuotoje vietovėje, todėl buvo ieškoma sąryšio tarp teritorijos 

nuolydžio ir skydamarių pažeidimų intensyvumo. Buvo nustatyta teigiama koreliacija tarp teritorijos nuoly-

džio ir skydamario pažeidimų. Čia augantys medžiai ant šlaitų ar kalvų keterų buvo stipriau pažeisti, nei tie 

medynai, kurie augo lygumose (Mc Carthy ir Skovsgaard, 2011). 

Žvelgiant į užsienio šalyse atliktų eglinių skydamarių plitimo tyrimų duomenis, galima teigti, kad 

kenkėjai renkasi eglynus, kurie auga sudėtingomis sąlygomis. Kadangi paprastoji eglė pasižymi paviršine 

šaknų sistema, todėl yra jautri gruntinio vandens svyravimui dirvožemyje. Todėl ši medžių rūšis jautriai rea-

guoja į aukštą gruntinio vandens lygį ir sausringus laikotarpius (Ozolinčius, 1998). Dėl šių augimo sąlygų 

svyravimų, medžių gyvybingumas silpsta ir medžiai gali būti pažeidžiami kenkėjų. 

 

1.6. Netikrojo eglinio skydamario (Physokermes piceae) pažeidimų įtaka eglių 

sveikatingumui 

Netikrojo eglinio skydamario pažeidimai turi reikšmingos įtakos medžių sveikatingumui. Dėl kenkėjo 

daromos žalos žūsta įvairaus amžiaus medžiai. Kenkėjai aptinkami net ant pirmamečių eglės kultūrų (Anon., 

2010, Valstybinė miškų tarnyba, 2010). Netikrojo eglinio skydamario gyvenamoji vieta ir maitinimosi būdas 

sukelia medžių būklės pakitimus (4 pav.).  

 

4 pav. Netikrojo eglinio skydamario (Physokermes piceae) pažeisti, paprastosios eglės (Picea abies) medynai, 

Jurbarko MU ( MSAT, 2010 m.)  

 

Šių kenkėjų patelės auga ir maitinasi prisitvirtinusios ant eglių šakų ūglių. Čiulpdamos iš ūglių maisto 

medžiagas, jos neleidžia vystytis einamųjų metų ūgliui su spygliais. Esant mažam vabzdžių skaitlingumui ant 

ūglio, einamųjų metų ūglis vystosi, tačiau jau nepasiekia normalaus išsivystymo lygio. Esant daug netikrojo 

eglinio skydamario patelių, einamųjų metų ūglis gali sutrumpėti net iki kelių kartų arba visai nesusiformuoti.  

Taip pat skydamario patelių maitinimosi vietose spygliai ir šakos padengiami išskiriamu lipčiumi, ant 

kurio auga suodligę sukeliantys grybai. Šie grybai stabdo medžių fotosintezės ir kvėpavimo procesus – medžiai 

dar labiau skursta ir net žūsta (Volkl ir kt., 1999; Meškauskienė, 2010; Nekrošienė, 2012).  
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Ši kompleksinė netikrojo eglinio skydamario ir suodligę sukeliančių grybų veikla turi stipresnį nei-

giamą poveikį medžių radialiojo prieaugio vystymuisi. Nors šie netikrojo eglinio skydamario veiklos požymiai 

yra gerai matomi, tačiau eglės medžiams padaryta žala yra menkai tyrinėta. Pavieniai netikrojo eglinio skyda-

mario pažeidimų tyrimai yra atlikti Latvijoje (Miezīte ir kt., 2012). Nustatyta, kad šioje šalyje netikrasis eglinis 

skydamaris savo pažeidimams pasirenka įvairios Krafto klasės medžius, tačiau kuo Krafto klasė yra žemesnė, 

tuo pažeidimai yra intensyvesni. Taip pat šio tyrimo metu buvo nustatomas dėl skydamarių veiklos prarastos 

medienos tūris medyne, tačiau duomenys pateikiami pinigine išraiška. Nustatyta, kad skydamariui pažeidus 

eglynus, kurių amžius tarp 21 ir 40 metų, vidutinė padaryta žala siekia 164 eurų viename hektare eglyno 

(Miezīte ir kt., 2012). 

Kadangi netikrasis eglinis skydamaris aktyviai Europos eglynams pradėjo kenkti neseniai, todėl deta-

lūs tyrimai, apimantys medžių fitomasės praradimą, užsienio šalyse nėra atlikti. Tačiau medžių radialiojo 

prieaugio ir lajos praradimo dėsningumai yra tyrinėti Švedijos mokslininkų. Tyrimų duomenimis, medynus 

pažeidė kitas eglėms pavojingas skydamaris – tai vengrinis skydamaris (Physokermes inopinatus) (Mc Carthy 

ir Skovsgaard, 2011). Nustatyta, kad dėl šio skydamario veiklos 48 % eglių buvo pageltusiais spygliais ir 

beveik visos jos turėjo suodligės požymių. 

 

5 pav. Netikrojo eglinio skydamario (Physokermes piceae) daroma žala paprastosios eglės (Picea abies) radia-

lajam prieaugiui ir einamųjų metų spyglių ir ūglių ilgiui (Mc Carthy ir Skovsgaard, 2011; Marčiulynas, 2011) 

 

Švedijoje taip pat buvo atlikta nuo skydamario veiklos nukentėjusių medžių radialiojo prieaugio ana-

lizė. Nors ji ir nebuvo išsami, tyrimams parinkta imtis buvo gana maža, tačiau dėsningumus galima įžvelgti. 

Nustatyta, kad 2010 metais vengrinio skydamario pažeistų eglių radialusis prieaugis sumažėjo 70-90 %. Taip 

pat nustatyta, kad radialiojo prieaugio sumažėjimas nepriklauso nuo medžio amžiaus ir Krafto klasės (5 pav.).  

Kadangi skydamarių ir amarų maitinimasis yra panašus (vabzdžiai siurbia maisto medžiagas iš augalo 

audinių), taip pat išskiria lipčių, kuris sudaro palankias sąlygas suodligę sukeliantiems grybams, todėl pažei-

dimo pobūdis medžiams yra panašus (Maurizio, 1985; Sabelis, 1997).  
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Nemažai atlikta tyrimų, susijusių su amarų pažeidimais medžių prieaugiui į skersmenį ir pažeidimų 

įtaka medžių spygliams, ūgliams. Taip pat analizuota amarų ir jų išskiriamo lipčiaus įtaka medžių radialiajam 

prieaugiui. Tyrimais nustatyta, kad vidutiniai amarų pažeidimai neturi įtakos medžių radialiajam prieaugiui: 

medeliams iki 5 metų ir vyresniems nei 100 metų amžiaus eglės medžiams.  

Kitose amžiaus klasėse dėsningumai yra kiti. Eglės jaunuolynuose, kurių amžius apie 30 metų, lygi-

nant su normaliai besivystančiais (amarų nepažeistais) medžiais, radialiojo prieaugio sumažėjimas dėl Cinara 

spp. genties amarų pažeidimų siekia daugiau kaip 30 %. Bręstančiuose eglynuose (60 metų) radialiojo prieau-

gio sumažėjimas dėl amarų veiklos nustatytas mažesnis nei eglių jaunuolynuose ir siekia 20 % (Kilpeläinen ir 

kt., 2009).  

Didžiojoje Britanijoje atlikti išsamūs tyrimai, susiję su amaro Elatobium abietinum (Walker) pažeidimais 

ir jų įtaka sitkinei eglei. Nustatytas reikšmingas ūglių ir spyglių, lyginant su kontroliniais medynais, sutrumpėji-

mas ir jų masės sumažėjimas ant amarų pažeistų medžių. Šių tyrimų metu buvo nustatytas ūglių ilgio sumažėji-

mas: skirtingose tyrimo teritorijose jis svyravo nuo 9,5 % iki 22,3 % (p< 0,05).  

Spyglių ilgio sutrumpėjimas taip pat nustatytas visuose tyrimams parinktuose bareliuose. Tačiau tik 

viename iš jų jis buvo statistiškai reikšmingas (p = 0,024). Kituose bareliuose spyglių sutrumpėjimas, lyginant 

juos su kontroliniais spygliais, svyravo tarp 1,1 ir 5,1 %. Spyglių svorio sumažėjimas dėl Elatobium abietinum 

veiklos nustatytas visose teritorijose ir buvo 2,6-12,3 % mažesnis nei kontrolinių eglės medžių (Straw ir kt., 

1998; Straw ir kt., 2002).  

Šie ankščiau paminėti tyrimai patvirtina teoriją, kad skydamariai turi įtakos ir kai kurių grybų rūšių 

plitimui eglės medynuose. Netikrojo eglinio skydamario patelių išskiriamas lipčius sudaro tinkamas sąlygas 

klestėti suodligę sukeliantiems grybams ant medžių spyglių ir šakų (6 pav.) (Fraser Linnean, 1933; Dale, 2011).  

 

6 pav. Netikrojo eglinio skydamario (Physokermes piceae) suaugusios patelės ir lervos maitinimosi vietose su-

kelti eglės spyglių pakitimai (MSAT, 2010 m.) 
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Vasarą išsiritusios skydamarių lervos maitinasi prisitvirtinusio prie spyglių. Jų maitinimosi vietose 

padaromos žaizdos, per kurias susidaro sąlygos parazitinių grybų, tokių kaip Rhizosphaera kalkhoffii infekci-

joms. Šis grybas per žaizdas užkrečia spyglius, pumpurus ir šakeles (Ben-Dov ir Hodgson, 1997; Scattolin ir 

Montecchio, 2009).  

Suodligę sukeliantys grybai yra aukšliagrybių genties grybai. Pirmųjų suodligę sukeliančių grybų ty-

rimų metu šie grybai buvo suskirstyti į 5 šeimas (Huges, 1976). Tačiau detaliai ir tiksliai rūšys buvo identifi-

kuotos ir suskirstytos 1995 metais (Hawksworth ir kt., 1995). Suodligę sukeliantys grybai buvo priskirti 5 

šeimoms: Antennularielliaceae, Capnodiaceae, Chaetothyriaceae, Euantennariaceae ir Metacapnoidiaceae.  

Didžioji dalis suodligę sukeliančių grybų yra aptinkama tropinėse klimato zonose, kuriose klimato 

sąlygos yra palankiausios šiems grybams daugintis (Mendoza, 1932). Didžiausią žalą suodligės sukėlėjai daro 

tada, kai lapai ar spygliai gausiai padengiami skydamarių išskiriamu lipčiumi. Suodligę sukeliantiems capno-

dium sp. grybams stipriai padengus riešutmedžio lapus nustatyta, kad augalas gauna iki 98 % mažiaus šviesos. 

Tai lemia fotosintezės procesus. Dėl tokio stipraus šviesos sumažėjimo, fotosintezės procesų efektyvumas 

krinta net iki 70 %. 

Dėl tamsios suodligę sugeliančių grybų spalvos, augalų lapų temperatūra padidėja 4 %. Tai taip pat 

silpnina fotosintezės intensyvumą (Wood ir kt., 1988). Panašūs rezultatai gauti ir tyrinėjant suodligę sukelian-

čių grybų įtaka obelų lapų fotosintezės efektyvumui (Kaakeh ir kt., 1992).  

Netikrojo eglinio skydamario masinio dauginimosi židiniuose taip pat matomos nuo suodligės sukė-

lėjų patamsėjusios medžių lajos. Daugelyje šalių, tarp kurių ir Lietuva, teigiama, kad tai Apiosporium pi-

nophilum Fckl. (Kujala, 1930; Novak, 1974; Anon., 2010, Miezīte ir kt., 2012). Tačiau paskutiniųjų Lietuvoje 

atliktų tyrimų metu skydamario masinio kenkimo židiniuose ši grybų rūšis nebuvo nustatyta, nors tyrimui buvo 

taikyti pažangūs rūšių identifikavimo metodai. Šio tyrimo metu nustatyta kita, suodligę galinti sukelti grybų 

rūšis, tai – Phialophora sessilis. Šis grybas taip pat gali sukelti į suodligę panašius požymius, į suodžius pana-

šias apnašas ant įvairių medžių rūšių. (Arias ir kt., 2010; Zhuang ir kt., 2010). Atlikto tyrimo metu tai buvo 

antra pagal dažnumą aptinkama grybų rūšis ant paprastosios eglės spyglių (Menkis ir kt., 2015).  
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 2. TYRIMŲ METODIKA 

2.1. Skydamarių rūšių ir jų biologijos, fenologijos ir parazituotumo nustatymas 

Skydamario rūšies nustatymui buvo taikyti molekuliniai metodai. Atliekant vabzdžių apskaitas  

2013 metais Dubravos EMMU liepos mėnesio pradžioje, dalis netikrojo eglinio skydamario patelių buvo at-

rinkta rūšies identifikavimui. Prieš tai buvo išmatuotas jų kūno ilgis ir plotis. Tyrimams parinkti pavyzdžiai 

buvo sudėti į sandarius mėgintuvėlius ir laboratorijoje patalpinti į šaldiklį (−20°C). 

Molekuliniai metodai. Siekiant išskirti visų pavyzdžių (suaugusių skydamario patelių) tiesioginiai 

DNR, buvo naudojamas rinkinys Dneasy Blood & Tissue kit (Qiagen). Tam kad būtų suardytos audinių ląste-

lės, pavyzdžiai buvo inkubuojami su proteinaze K ne mažiau kaip dvi valandas.  

Siekiant atskirti artimas skydamarių rūšis pagal mitochondrinės DNR COI fragmentą, buvo naudojami 

pradmenys PcoF1 (CCT TCA ACT AAT CAT AAA AAT ATY AG) (Park ir kt., 2010) ir HCO-2198 (TAA 

ACT TCA GGG TGA CCA AAA AAT CA) (Folmer ir kt., 1994). PGR amplifikacijai atlikti buvo naudojamas 

termocikleris (Eppendorf). Vienos 50 μl PGR reakcijos sudedamosios dalys: 2 μl pavyzdžio DNR, po 5 μl 

kiekvieno pradmens (10μM), 5 μl PGR bufferio, 5 μl dNTP mix (2M), 4 μl MgCl2 (25mM) ir 1,25 μl Amp-

liTaq Gold 360 polimerazės (5u/ul). PGR sąlygos: pradinė denatūracija 95 °C – 2 min; 5 ciklai: 94 °C – 40 s; 

45 °C – 40 s; 72 °C – 70 s, 40 ciklų: 94 °C – 40 s; 51 °C – 40 s; 72 °C – 70 s paskutinis ciklas 72°C – 5 min 

(Lin ir kt., 2013). Gauti PGR produktai tikrinti elektroforeze, 2 % TopVision agarozės gelyje (Fermentas, 

Lietuva), kuris buvo nudažytas GelRed, molekulinės masės žymeniui naudojant MassRuler Low Range DNA 

ladder (Fermentas, Lietuva). Valyti PGR produktus buvo naudotas rinkinys GeneJet PCR Purification Kit 

(Thermo Scientific). Sekvenavimas atliktas Macrogen Europe (Amsterdamas, Olandija). Gautos sekos anali-

zuotos BioEdit Sequence Aligment Editor (Hall, 1999) duomenų apdorojimo platforma. Pavyzdžių sekos buvo 

patalpintos į GenBank duomenų bazę. 

DNR sekų analizės metodai. Palyginimui su netikrojo eglinio skydamario pavyzdžių COI dalinėmis se-

komis papildomai buvo gauta kitų skydamarių rūšių 261 COI fragmento seka pasinaudojus BOLD sistemos duo-

menų baze. Kad būtų suskirstytos ir sulygintos papildomų sekos į haplotipus, buvo naudota FaBox 1.41 

 (Villesen, 2007). Tolesnei analizei buvo atrinktos 162 ne mažesnės nei 540 bp sekos. P-atstumai tarp skirtingų 

pavyzdžių buvo skaičiuojami naudojant MEGA 5 (Tamura ir kt., 2011) programos paketą. Bayeso analizė atlikta 

naudojant BEAST v1.7.4. (Drummond ir Rambaut, 2007). DNR sekų pakaitų modelis GTR+I+G buvo pasirink-

tas naudojant programą J Modeltest 0.1 (Posada, 2008). Analizei pasirinktų parametrų tinkamumas buvo patik-

rintas naudojant Tracer 1.5 (Drummond ir Rambaut, 2007). Gautų duomenų apibendrinimui, tai yra, konsensuso 

medžio sudarymui naudotas Tree Annotator 1.7.4 programinis paketas. Filogenetinio medžio vizualizacijai pa-

teikti panaudota programa FigTree 1.4.2. 

Rūšių delimitacijos metodas buvo taikomas identifikuojant skirtingas skydamarių grupes, tam naudo-

jant apibendrintą Yule‘o modelį (GMYC). Šio modelio pritaikymui buvo panaudota statistinės analizės prog-

ramos R paketas SPLITS (http://www.rforge.r-project.org/projects/splits/). 

Skydamarių biologijos, fenologijos ir parazituotumo nustatymo darbai buvo vykdomi 2012– 2014 m.. 

Tyrimams buvo pasirinktas savaiminės kilmės eglynas tankiu eglės pomiškiu, esantis Dubravos EMMU (eks-

http://www.rforge.r-project.org/projects/splits/
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perimentinė mokomoji miškų urėdija), Vaišvydavos g-jos 112 kv. 13 sklype. Tyrimams pasirinkta po 30 sky-

damario pažeistų 5-10 metų eglaičių trijose skirtingose pomiškio grupėse. Kenkėjų apskaita atlikta modelinių 

šakų metodu. Iš trijų lajos dalių – viršutinės, vidurinės, žemutinės, buvo nukerpama po vieną pirmos eilės 

modelinę šaką arba antros eilės, jei pirmos eilės šakos diametras prieš spyglius viršijo 2 cm. Ant kiekvienos 

modelinės šakos suskaičiuoti visi vabzdžiai (Žiogas, 2006).  

Surinkti šakelių pavyzdžiai buvo patalpinami į sandarius plastikinius maišus ir gabenami į LAMMC 

(Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) filialo, miškų instituto augalų apsaugos ir medžioklėtyros sky-

riaus laboratoriją, kur buvo apžiūrimi mikroskopu (Zeiss Stemi 2000-c). Detalios apžiūros metu registruojamas 

skirtingose fenologinėse fazėse esančių sveikų, parazituotų ar pažeistų vabzdžių kiekis, išmatuojami jų dy-

džiai. Preparuojant ir mikroskopuojant lauko darbų metu surinktus pavyzdžius nustatyta: skydamario patelės 

išvaizda ir dydis, kiaušinėlių dėties dydis ir jų skaičius dėtyje, kenkėjo lervučių išvaizda, įvairių ūgių ilgio ir 

pločio parametrai.  

Skydamarių apskaita modelinių šakų metodu vykdyta 2013-2014 m. nuo balandžio mėn. pradžios iki 

spalio mėn. pabaigos. Šiuo laikotarpiu apskaitos buvo vykdomos kas 10-15 dienų, o nuo lapkričio mėn. pra-

džios iki kovo mėn. pabaigos apskaitos atliktos vieną kartą per mėnesį, nes kenkėjai šiuo laikotarpiu žiemoje 

ir vystymosi procesai yra sustoję (Vasseur ir Schwester, 1957).  

Atliekant netikrojo eglinio skydamario apskaitas buvo įvertintas ir vabzdžių entomofagų kompleksas. 

Siekiant nustatyti natūralių priešų kompleksą, surinkti parazituoti skydamariai buvo laikomi klimatinėje ka-

meroje kontroliuojamomis sąlygomis (temperatūra +25 ºC, oro drėgnumas 60 % ± 5 %, ir D/N 16 h : 8 h), kol 

išsiris parazitinių vabzdžių suaugėliai (Stathas ir kt., 2011). Išsiritę parazitiniai vabzdžiai buvo užkonservuoti 

70 % spirito tirpale. Tam, kad būtų galima tiksliai nustatyti grobuoniškų ir parazitinių vabzdžių rūšis, pavyz-

džiai buvo apibūdinami Miškų instituto, augalų apsaugos ir medžioklėtyros skyriaus darbuotojo  

dr. A. Gedmino. 

Siekiant nustatyti netikrojo eglinio skydamario vystymuisi reikalingas sąlygas, buvo stebimi tyrimo 

stacionaro meteorologiniai rodikliai. Tam tikslui buvo naudojama automatinė meteorologinė stotelė (AMS) su 

temperatūros ir santykinės drėgmės jutikliu HMP155 ir kritulių kiekio ir intensyvumo jutikliu QMR 201. AMS 

yra įrengta Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Arboretumo teritorijoje. Meteorologinė 

stotelė nuo tyrimų vietų nutolusi 1,2–2,0 km. atstumu. Oro temperatūra matuota 150 cm aukštyje.  

 

2.2. Netikrojo eglinio skydamario veisimuisi tinkamų medynų pasirenkamumo ir 

paplitimo Lietuvos eglynuose analizės metodai 

Tyrimams buvo pasirinktos urėdijos, išsidėsčiusios skirtinguose Lietuvos gamtiniuose rajonuose, t.y. 

Vidurio, Vakarų ir Šiaurės Lietuvoje. Tam kad būtų galima tiksliai nustatyti masinių židinių formavimosi prie-

žastis, kiekviename iš šių regionų buvo parinktos tos miškų urėdijos, kuriose 2010 metais buvo fiksuoti di-

džiausi skydamario židiniai. 

Vidurio Lietuvos regione buvo pasirinktos Dubravos EMMU, Jonavos, Kaišiadorių miškų urėdijos. 

Vakarų Lietuvoje: Kazlų Rūdos, Šakių miškų urėdijos; Šiaurės Lietuvoje: Biržų, Rokiškio ir Kupiškio miškų 

urėdijos (7 pav.). Iš tyrimui parinktų urėdijų buvo gauti netikrojo eglinio skydamario pažeistų eglynų apskaitos 
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žiniaraščiai su duomenimis apie skydamarių skirtingu intensyvumu pažeistus eglynų plotus. Remiantis miš-

kotvarkos duomenų baze, sveiki, skirtingu intensyvumu skydamarių pažeisti ir nuo šių kenkėjų žuvę medynai 

suskirstyti pagal miško tipus, augavietes, rūšinę sudėtį, skalsumą, amžių. Taip buvo siekiama išaiškinti, kurie 

paprastosios eglės medynai buvo labiausiai pažeidžiami. Tyrimo metu buvo išskirti medynai, kuriems, susi-

klosčius nepalankioms sąlygoms, kyla didžiausia netikrojo eglinio skydamario židinių formavimosi rizika.  

 

7 pav. Tyrimams pasirinktos urėdijos, išsidėsčiusios skirtinguose Lietuvos gamtiniuose rajonuose 

 

2.3. Eglės spyglius kolonizuojančių grybų įvairovės ir paplitimo tyrimas netikrojo 

eglinio skydamario židiniuose ir neužpultuose medynuose 

Physokermes piceae pažeidžia įvairaus amžiaus paprastosios eglės (Picea abies) medžius. Šis kenkė-

jas čiulpdamas jaunų ūglių ir spyglių sultis ne tik silpnina medžius taip sukeldamas priešlaikinį spyglių geltimą 

ar lajų nykimą, bet sudaro sąlygas ir parazitinių grybų, tokių kaip Rhizosphaera kalkhoffii infekcijoms, kurios 

per žaizdas užkrečia spyglius, pumpurus ir šakeles (Ben-Dov ir Hodgson, 1997). Be to, skydamarių maitini-

mosi vietose spygliai ir šakos padengiamos lipčiumi, ant kurio auga suodligę sukeliantys grybai, stabdantys 

medžių fotosintezės ir kvėpavimo procesus, taip dar labiau silpnindami medžius. Tokie medžiai būna pažei-

džiamesni liemenų kenkėjų, ypač kenčia nuo vadinamosios žiemos sausros, kai medžiams pritrūksta vandens 

garinti (Ben-Dov ir Hodgson, 1997).  

Lauko darbų metu buvo atrinkti 5-i aktyvūs netikrojo eglinio skydamario židiniai ir 5 greta augantys 

nepažeisti medynai. Kadangi netikrojo eglinio skydamario židiniai 2012–2013 metais jau buvo sunykę, visi ty-

rimo bareliai buvo pasirinkti įveistose paprastosios eglės sėklinėse plantacijose (8 pav.).  
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8 pav. Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos paprastosios eglės sėklinė plantacija 

 

Plantacijos pasirinktos todėl, kad šiuose medynuose yra tinkamos sąlygos gyventi ir daugintis kenkė-

jams: šilčiau, geresnis saulės apšviestumas, mažesnė santykinė oro drėgmė, nei natūraliame miške 

(Кайрюкштис ir Юодвалкис, 1969; Pauliukevičius ir Kenstavičius, 1995).  

Kenkėjo pažeisti ir nepažeisti medynai pasirinkti Dubravos EMMU, Kuršėnų, Tytuvėnų ir po du pa-

žeistus ir nepažeistus eglynus skirtinguose miškų masyvuose parinkta Kaišiadorių miškų urėdijose (9 pav.,  

1 lentelė). 

 

9 pav. Tyrimo barelių (paprastosios eglės sėklinių plantacijų) išsidėstymas Lietuvoje 

* H1,H2,H3,H4,H5 – skydamarių nepažeistos paprastosios eglės sėklinės plantacijos, D1, D2, D3, D4, D5 – 

skydamarių pažeistos sėklinės plantacijos 
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1 lentelė. Tyrimams parinktų paprastosios eglės sėklinių plantacijų charakteristika 

Vieta Pažeidimas* Koordinatės WGS 

N E 

Kaišiadorių MU, Būdos gir. 270Kv, 1skl. Sveiki medžiai 54,90144˚  24,32808˚  

Kaišiadorių MU, Būdos gir. 270Kv, 1skl. Pažeisti medžiai 54,90135˚  24,32991˚  

Kaišiadorių MU, Būdos gir. 193Kv, 1skl. Sveiki medžiai 54,93257˚  24,33164˚  

Kaišiadorių MU, Būdos gir. 193Kv, 1skl. Pažeisti medžiai 54,93431˚  24,33625˚  

Dubravos EMMU, Vaišvydavos gir. 94Kv, 31skl. Sveiki medžiai 54,83143˚  24,03599˚  

Dubravos EMMU, Vaišvydavos gir. 112Kv, 13skl. Pažeisti medžiai 54,82551˚  24,3362˚  

Kuršėnų MU, Pažiužmelų gir. 65Kv, 18skl. Sveiki medžiai 58,03244˚  22,78442˚  

Kuršėnų MU, Pažiužmelų gir. 65Kv, 18skl. Pažeisti medžiai 56,03334˚  22,78097˚  

Tytuvėnų MU, Dubysos gir. 32Kv, 1skl. Sveiki medžiai 55,54293˚  23,08541˚  

Tytuvėnų MU, Dubysos gir. 32Kv, 1skl. Pažeisti medžiai 55,54454˚  23,08512˚  

*Sveiki medžiai – skydamarių ir suodligę sukeliančių grybų neužpultų medžių grupė.  

Pažeisti medžiai – skydamarių ir suodligę sukeliančių grybų užpultų medžių grupė. 

 

Atrinktuose medynuose vertinimo metu buvo nustatytos gyvybingos netikrojo eglinio skydamario 

populiacijos. Kiekviename medyne nuo 10 užpultų ir 10 neužpultų medžių buvo renkama po 10 ūglių su spyg-

liais. Iš viso surinkta 500 ūglių nuo užpultų medžių ir 500 ūglių nuo neužpultų medžių. Nuo kiekvieno medžio 

surinkta augalinė medžiaga buvo sudėta atskirai į sterilius maišelius ir transportuota į laboratoriją. Visa su-

rinkta medžiaga buvo patalpinta į šaldiklius prie –20 °C temperatūros, o vėliau naudojama tiesiogiai išskirti 

DNR ir grybų bendrijų tyrimui pagal ITS rDNR sekas (Chalmers ir Parker, 1989). 

DNR išskyrimas. Pavyzdžiai (pažeisti ir nepažeisti ūgliai su spygliais), kurie buvo numatyti tiesiogiai 

išskirti DNR, buvo sudėti į mėgintuvėlius ir patalpinti vakuume prie <1μbar ir –60 °C temperatūros ir džiovi-

nami 48 valandas. Išdžiovinus pavyzdžius, jie du kartus homogenizuojami kartu su steriliais stiklo rutuliukais 

5000 sūkių greičiu po 30 s panaudojant rotorinį homogenizatorių. Homogenizavimo metu yra suardomos ląs-

telės ir atpalaiduojamas DNR. Po homogenizavimo, kad būtų išskirtas DNR, buvo naudojamas CTAB (cetil-

trimetilamonio bromidas) metodas (Rosling ir kt., 2003). Į kiekvieną mėgintuvėlį su homogenizuotu pavyzdžiu 

buvo įpilama po 800 μl CTAB buferio (0.5M EDTA pH 8.0, 1M Tris-HCL pH 8.0, 5M NaCl, 3 % CTAB) ir 

pavyzdžiai dar kartą homogenizuojami 15 sekundžių 4000 sūkių greičiu. Po to pavyzdžiai buvo kaitinami 

vieną valandą 65 °C temperatūroje, centrifuguojami ir viršutinė turinio dalis apie 600 μ, perkeliama į naujus 

1,5 ml mėgintuvėlius. Perkeltas turinys maišomas su chloroformu santykiu 1:1 ir centrifuguojama 8 min 10000 

sūkių greičiu. Po centrifugavimo viršutinė turinio dalis apie 450 μl buvo perkelta į naujus mėgintuvėlius ir 

sumaišoma su −20 °C temperatūros isopropanoliu santykiu 1:2. Po 20 min centrifugavimo 13000 sūkių greičiu, 

skystis buvo atsargiai nupilamas, o mėgintuvėlio dugne esantis DNR peletas perplaunamas su 70 % etanoliu 
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(200 μl). Po centrifugavimo 5 min 13000 sūkių greičiu, etanolis pašalinamas ir DNR peletas džiovinamas 

kambario temperatūroje 30 min ir po to DNR ištirpdomas 50 μl TE buferyje. Buferyje ištirpusi DNR yra sau-

goma šaldiklyje prie −20 °C temperatūros. 

DNR padauginimas PGR metodu. DNR buvo išvalyta naudojant JETquick DNA Clean-Up sistemą. 

DNR koncentracija išmatuota naudojant ND 1000 spektrofotometrą ir pavyzdžiai atskiesti iki 10 ng/μl kon-

centracijos. PGR atlikta naudojant Applied Biosystems 2720 termociklerį. PGR buvo naudojami du pradmenys 

fITS 9 (5‘-GAACGCAGCRAAIIGYGA3‘) (Ihrmark ir kt., 2012) ir žymėti ITS4 (5‘-

TCCTCCGCTTATTGATATGC-3‘) (White ir kt., 1990). Naudojant šiuos pradmenis ir priklausomai nuo 

grybų rūšies PGR produkto ilgis buvo apskaičiuotas 280 – 420 nukleotidų ir ITS rDNA regione apims didesnę 

dalį 5.8S rDNR sekos, visą ITS2 rDNR nekoduojančio intarpo seką ir dalį 28S rDNR sekos. Vienos 50 μl PGR 

reakcijos sudedamosios dalys: 18,25 μl ddH2O, 5μl PGR Buferis, 5,0μl dNTPs (2 mM), 1,5μl MgCl2  

(25 mM), 2,5μl pradmens fITS9, ir 0,25 μl Taq polimerazė (5 u/μL).  

Skirtingai pažymėti ITS4 pradmenys (po 2,5μl) ir atskirų pavyzdžių DNR (po 12,5μl) buvo sudėti į 

kiekvieną PGR mėgintuvėlį atskirai. PGR sąlygos: pradinė denatūracija 95 °C – 5 min; 27 ciklai: 95 °C – 30 s; 

56 °C – 30 s; 72 °C – 30 s; paskutinis ciklas 72 °C – 7 min. Gauti PGR produktai tikrinti elektroforeze 1 % 

agarozės gelyje. Elektroforezė vykdyta 300V įtampos rėžimu SB buferyje. Gauti rezultatai analizuoti naudo-

jant GelDocTM 2000 dokumentavimo sistemą. PGR produktai išvalyti naudojant NaAc (natrio acetato) me-

todą. Kiekvienas PGR produktas, kurio kiekis mažesnis nei 200μl, buvo atskiestas su ddH2O iki 200 μl, Į 

kiekvieną įpilta 20 μl 3M NaAc ir suplakta. Toliau kiekvieno mėgintuvėlio turinys buvo sumaišytas su 400 μl 

-20 °C temperatūros 96 % etanoliu ir 10 sekundžių plakamas. Suplakti mėgintuvėliai patalpinti šaldiklyje prie 

–70 °C temperatūros dvidešimčiai minučių.  

Išėmus iš šaldiklio mėgintuvėliai buvo centrifūguojami 5 min 13000 sūkių greičiu. Po centrifūgavimo 

skystis nupilamas, o mėgintuvėlio dugne esantis DNR peletas perplaunamas su 70 % 4 °C temperatūros eta-

noliu (500 μl). Po centrifugavimo 5 min 13000 sūkių greičiu, etanolis pašalinamas ir DNR peletas džiovinamas 

kambario temperatūroje 30 min ir po to DNR ištirpdomas 30 μl ddH2O. Išvalytų PGR produktų koncentracija 

buvo pamatuota naudojant spektrofotometrą ND 1000. Toliau visi pavyzdžiai buvo supilti vienodomis propor-

cijomis pagal jų molerinę masę į vieną mėgintuvėlį ir iš jų buvo paruošta sekvenavimo biblioteka. Sekvenavi-

mas vykdytas panaudojant Ion Torrent platformą ir 316 mikroschemos lustą (Quail ir kt., 2012).  

Gautų duomenų analizė. Gautų DNR sekų kokybės ir ilgio filtravimui buvo naudota SCATA DNR 

duomenų apdorojimo platforma (http://scata.mykopat.slu.se). Grybų rūšys ir taksonai buvo identifikuojami 

panaudojus Gen Bank duomenų bazę ir BLASTN algoritmą. Rūšių identifikavimui buvo naudojami tokie kri-

terijai: sekos aprėptis > 80 %, jei panašumas 98-100 % priskiriamas taksonas, panašumui esant 94-97 % gautą 

seką buvo galima identifikuoti iki genties lygmens. Sekos, neatitinkančios šių kriterijų, pateikiamos kaip ne-

atpažintos, joms suteikiant unikalius pavadinimus. 

Grybų taksonų pažeistuose ir sveikuose paprastosios eglės ūgliuose ir spygliuose palyginimui buvo 

panaudotas neparametrinis chi-kvadratų palyginimas (Mead ir Curnow, 1983). Aptiktų grybinių taksonų skir-

tingose tyrimo teritorijose santykinio gausumo skirtumai buvo analizuojami dispersinės analizės (ANOVA) ir 

http://scata.mykopat.slu.se/
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Tukey patikimumo testu (Chalmers ir Parker, 1989; Fowler ir kt., 1998). Šios analizės atliktos naudojant Mi-

nitab statistinę programą (Minitab® Inc.). Taip pat buvo skaičiuojamas Shanon grybų įvairovės ir Sorensen 

grybų rūšių įvairovės skirtingose vietose indeksai (Shannon, 1948; Magurran, 1995). Netikrojo eglinio skyda-

mario įtaka rūšių įvairovei skirtingose tyrimo vietose analizuota naudojant korespondentinės analizės (CA) 

metodus, naudojant Conaco 4.5 programinį paketą (ter Braak ir Smilauer, 1998). 

 

2.4. Netikrojo eglinio skydamario ir suodligę sukeliančių grybų daromos žalos 

paprastajai eglei įvertinimo metodai 

Parenkant vietas eglynų sanitarinės būklės vertinimui ir skydamario bei su juo susijusių grybų daromos 

žalos vertinimui, naudotasi miško sanitarinės apsaugos stoties sukauptais duomenimis apie Lietuvos medynų 

pakenkimus nuo 2010 m. Atlikus skydamarių pažeistų medynų analizę, buvo nustatyta, kad labiausiai nuo 

skydamarių nukentėjo medynai esantys Jurbarko, Šakių, Kazlų Rūdos, Dubravos EM, Kaišiadorių, Jonavos, 

Biržų, Kupiškio, Rokiškio miškų urėdijose. Šių urėdijų miškuose buvo atrinkti tyrimams tinkami medynai. 

Kontroliniai bareliai buvo parinkti eglynuose, kurie savo struktūra, sudėtimi ir augimo sąlygomis panašūs į 

pažeistus medynus, tačiau juose per paskutinius 5 metus nebuvo registruoti šių kenkėjų pažeidimai.  

Tyrimams buvo parinkti dviejų brandumo grupių medynai: VI-VII amžiaus klasės bręstantys ir I-IV 

amžiaus klasės (jaunuolynai) eglynai. Juose buvo fiksuoti masiniai skydamarių kenkimai. Tiek skydamarių 

pažeisti, tiek sąlyginai sveiki (kontroliniai) medynai auga būdingiausiose eglynams augavietėse. Bareliai at-

rinkti trijuose skirtinguose Lietuvos gamtiniuose regionuose: Vakarų (V) Lietuvos – Jurbarko (8 tyrimo bare-

liai (t.b.), Šakių (8 t.b.), Kazlų Rūdos (6 t.b); Vidurio Lietuvos (VR) – Dubravos EMM (7 t.b), Kaišiadorių  

(8 t.b.), Jonavos (8 t.b.) ir Šiaurės (Š) Lietuvos – Biržų (8 t.b.), Kupiškio (8 t.b.), Rokiškio (8 t.b.) miškų 

urėdijose (10 pav.).  

 

 

10 pav. Tyrimams pasirinktų miškų urėdijų išsidėstymas Lietuvos teritorijoje 
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Bręstančiuose medynuose buvo parinkti 27 tyrimo bareliai pažeistuose medynuose ir 9 sąlyginai svei-

kuose medynuose, o jaunuolynuose parinkti 24 tyrimo bareliai pažeistuose medynuose ir 9 sąlyginai sveikuose 

medynuose. Kazlų Rūdos urėdijoje parinktas tik vienas skydamarių pažeistas medynas, nes šioje urėdijoje 

2010 metais skydamario pažeidimai vyravo tik bręstančiuose ir brandžiuose medynuose, todėl tinkamų tyri-

mams jaunuolynų nebuvo gausu. Informacija apie parinktus tyrimo barelius pateikta I ir II priede. 

Medžių sanitarinės būklės vertinimas. Medžių sanitarinės būklės vertinimas parinktose tyrimo teritori-

jose buvo atliktas 2013 metais. Kiekviename tyrimo barelyje du kartus per metus (prieš medžių vegetaciją 

(kovo–balandžio mėn.) ir po medžių vegetacijos (rugsėjo–spalio mėn.) maršrutiniu metodu buvo įvertinta me-

džių sanitarinė būklė anksčiau skirtingu intensyvumu skydamario pažeistuose ir sąlyginai sveikuose (kontro-

liniuose) medynuose. Tyrimams atrinktame sklype buvo vertinama po 30 atsitiktiniu būdu atrinktų eglių sani-

tarinė būklė: nustatoma medžių pažeidimo kategorija (Воронцов ir kt., 1991), vizualiai įvertinta medžių de-

foliacija, dechromacija, sausų šakų kiekis lajoje (Ozolinčius ir Stakėnas, 1996) (2 lentelė). Kiekvienoje urėdi-

joje buvo įvertinta po 120 eglės medžių jaunuolynuose ir po 120 eglių bręstančiuose medynuose. Iš viso kiek-

vieno vertinimo metu buvo įvertinta 1080 medžių bręstančiuose medynuose ir 990 medžių sanitarinė būklė 

jaunuolynuose. 

 

2 lentelė. Spygliuočių medžių pažeidimo kategorijos vertinimo skalė (Воронцов ir kt., 1991; Ozolinčius ir Stakėnas, 

1996) 

Medžių pa-

žeidimo ka-

tegorija 

Pagrindiniai požymiai Papildomi požymiai 

I 

Sąlyginai 

sveiki 

Medžiai be išorinių apsilpimo požymių. 

Laja tanki, spygliai tamsiai žali, blizgantys. 

Prieaugis normalus tam metų laikui ir au-

gimo sąlygoms. 

 

II 

Apsilpę 

Laja silpnai ažūrinė. Spygliai šviesesni, 

prieaugis 1/2normalaus lygio. 
Galimi liemenų, šakų, šaknų vietiniai pažeidimai. 

III 

Nusilpę 

Laja ažūrinė. Spygliai šviesiai žali ar pilkai 

matiniai. Spyglių netekimas neviršija 2/3, 

prieaugis labai sumažėjęs ar jo nėra. 

Galimi liemenų, šaknų, šakų pakenkimai ir spyglių nug-

raužimo požymiai, išreikšti stipriau nei II kategorijos 

medžių. 

IV 

Džiūstantys 

Laja stipriai išretėjusi. Spygliai pilki, gelsvi 

ar gelsvai žali, krenta, jų likę ne daugiau 

1/3, sausaviršūniškumas. Prieaugio nėra. 

Liemenų ir kitų medžio pakenkimo požymiai ryškesni 

negu III kategorijoje. Galimi liemenų kenkėjų apsigy-

venimo požymiai (sakų piltuvėliai, išgraužos, vabzdžiai 

žievėje ar medienoje). 

V 

Švieži sau-

suoliai 

Medžiai nudžiūvę einamaisiais metais. Laja 

išretėjusi, likę smulkios šakutės. Spygliai 

pilki, geltoni, rudi ar jų nėra, žievė dalinai 

nusilupusi. 

Požymiai kaip IV kategorijoje. Sezono pabaigoje gali 

būti vabzdžių išskridimo angų. 

VI 

Seni sausuo-

liai 

Medžiai nudžiūvę praėjusiais metais. Spyg-

lių nėra ar labai mažai, smulkios šakutės nu-

lūžinėjusios, didesnė dalis šakų ir žievės nuk-

ritusi. 

Ant kamienų ir šakų vabzdžių išskridimo angos po 

žieve pilna išgraužų ir medieną pūdančių grybų vaisia-

kūnių. 

VIIa Šviežia vėjovarta.  

VIIb Sena vėjovarta.  

VIIIa Šviežia vėjalauža  

VIIIb Sena vėjalauža  
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Eglių radialiojo prieaugio nustatymas. Siekiant nustatyti eglių radialiojo prieaugio dinamiką prieš 

skydamario pakenkimus, kenkimo metu ir po jo, kiekviename barelyje tyrimui buvo atrinkta po 10 medžių iš 

1-2 Krafto klasės, nes metinio radialiojo prieaugio, palyginus su kitomis klasėmis, dėsningumai geriausiai 

išreikšti šių medžių rievėse (Битвинскас, 1974; Stravinskienė, 1994; Erlickytė ir Vitas, 2008). Iš atrinktų me-

džių kamieno 1,3 m aukštyje Preslerio grąžtu P→Š kryptimi buvo paimti gręžinėliai. Išgręžti medienos pavyz-

džiai buvo dedami į sužymėtus plastikinius konteinerius ir sandarias dėžes tam, kad transportavimo metu ne-

būtų sulaužyti ar kitaip pažeisti. Laboratorijoje pavyzdžiai buvo išdžiovinti. Ruošiant pavyzdžius matavimui, 

jie 2 valandoms buvo pamerkiami į vandenį, kad medžio rievės atgautų plotį, buvusį gręžimo laikotarpiu (Stra-

vinskienė, 1994). 

Džiūdami pavyzdžiai netenka apie 15 % savo pirmykščio pločio. Tam, kad metinių rievių kontūrai 

būtų geriau matomi, išmirkyti gręžinėliai priklijuojami prie medinio padėklo ir nušlifuojami. Šlifavimo kokybė 

tikrinama mikroskopu, jei kokybė netinkama – šlifuojama pakartotinai. Metinio radialiojo prieaugio matavi-

mui (rievių pločiui), rievių struktūros vertinimui, duomenų saugojimui kompiuteryje naudota Win Dendro ir 

Lignostation dendrochronologinė įranga su kompiuterine programa Ligno Station 2.30 (RINNTECH, Heidel-

berg, Germany). Matavimo tikslumas 0,001 mm. Analizės metu nustatytas medžių radialusis prieaugis per 

paskutinius 13 m. 

Eglių asimiliacinio aparato praradimo vertinimas. Siekiant įvertinti eglių asimiliacinio aparato masės 

praradimą skydamario ir su juo susijusių grybų kenkimo periodu ir po jo, tyrimai buvo vykdomi kiekviename 

ankščiau paminėtame I-IV amžiaus klasės barelyje. Biomasės tyrimai buvo vykdomi 2013 metais rugsėjo–

spalio mėnesiais, nes vėlyvo rudens ir žiemos laikotarpiu vyksta intensyviausias senesnių spyglių kritimas.  

Kiekviename tyrimams parinktame eglės jaunuolyne buvo atsitiktinai atrinkta po 5 medžius, nuo kurių 

iš vidurinės lajos dalies nukerpama po 3 modelines šakas su penkių metų amžiaus pagrindiniais ūgliais  

(11 pav.). Kiekvienos nupjautos šakos visi pagrindiniai ūgliai išmatuojami 0,5 cm. tikslumu. Kiekvienos šakos 

pagrindiniai ūgliai sudedami į sandarius plastikinius maišus ir transportuojami į laboratoriją. Laboratorijoje į 

atskirus indus sudėti mėginiai buvo džiovinami 105 º C.  

 

 

11 pav. Tyrimams parinkta paprastosios eglės (Picea abies) šaka su paskutinių 5 metų pagrindiniais ūgliais 
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Džiovinama tol, kol mėginių masė nebekinta (reali džiovinimo trukmė priklauso nuo mėginio dydžio 

ir jame esančių biomasės dalių stambumo (Mikšys ir Urbaitis, 2013). Išdžiovinus pavyzdžius, nuo kiekvienų 

metų pagrindinio ūglio, buvo nuskaboma po 100 spyglių ir elektroninėmis svarstyklėmis (Axis AD600) nu-

statoma jų masė gramais 0,002 g tikslumu.  

Iš viso kiekvienos urėdijos jaunuolynuose buvo analizuojama po 60 modelinių šakų. Visa tyrimų  

apimtis – 540 modelinių šakų ir 2700 ūglių.  

Statistinis duomenų apdorojimas. Tyrimo duomenų apdorojimo metu buvo atlikta statistinė eglių 

spyglių ir ūglių ilgio analizė. Buvo skaičiuoti vidurkiai, standartinės paklaidos, t-testo reikšmingumas (p) nau-

dojantis statistinių analizių metodikomis (Čekanavičius ir Murauskas, 2001, 2004). Koreliacijos koeficientai 

tarp spyglių svorio ir ūglio ilgio skaičiuoti naudojant StatSoft Software, v7 programinį paketą. 

Eglių radialiojo prieaugio dėsningumų nustatymui buvo atlikta variacijos komponentų analizė. Varia-

cijos komponentų apskaičiavimui taikytas modelis:  

ijlmjlilijiiijlm umpupumasduy   )()()(
 

čia ijlmy  - m-tojo medžio iš i-tosios urėdijos požymio reikšmė,   – bendras vidurkis, 
iu - i urėdijos 

fiksuotas efektas, d  – augavietės hidrotopo fiksuotas efektas kaip kovariata, s  – medyno skalsumo fiksuotas 

efektas kaip kovariata, a  – medyno amžiaus fiksuotas efektas kaip kovariata, jium )(  - j-ųjų metų atsitiktinis 

efektas i urėdijoje, 
liup )(  - l medyno pakenkimo atsitiktinis efektas i urėdijoje, jliump )(  - j-ųjų metų ir  

l medyno pakenkimo i urėdijoje sąveikos atsitiktinis efektas, ijlm – atsitiktinė paklaida.  

Taip pat buvo nustatytas Kolmogorovo-Smirnovo testo reikšmingumas tarp pakenktų medynų 2009–

2013 metų laikotarpiu tiek eglės jaunuolynuose, tiek ir bręstančiuose medynuose (Smirnov, 1948). 
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 3. TYRIMO REZULTATAI 

3.1. Netikrojo eglinio skydamario rūšies identifikavimas COI dalinių DNR sekų 

metodu 

Literatūroje pateikiamos dvi Lietuvoje sutinkamos eglinių skydamarių rūšys – tai netikrasis eglinis ir 

mažasis eglinis skydamariai. Atlikus eglinių skydamarių bandomąsias apskaitas ir pirmuosius morfologinius 

matavimus, buvo gauti pirmieji rezultatai, kurie parodė, kad dalis vabzdžių savo dydžiu išsiskiria iš visų likusių 

(12 pav.).  

Abi Lietuvoje sutinkamos skydamarių rūšys savo gyvenamąja vieta, biologija ir fenologija yra labai pa-

našios. Literatūroje, kaip vienas iš pagrindinių skirtumų tarp šių dviejų skydamarių rūšių yra pateikiamas jų dydis. 

Netikrojo eglinio skydamario suaugusi patelė gali siekti 2–8 mm (Schmutterer, 1956; Novak, 1974; Turguter ir 

Ulgenturk, 2006; Graora ir kt., 2012; Miezīte ir kt., 2013). Mažojo eglinio skydamario suaugusių patelių ilgis 2–

4,5 mm (Schmutterer, 1956; Santas, 1988; Furniss, 2004). Tačiau, priklausomai nuo jos vystymosi vietos ant 

šakelės ar patelių kiekio po vienu pumpuru, jų dydis gali skirtis ir jos gali neišsivystyti iki normalaus dydžio. Dėl 

šios priežasties buvo nuspręsta patikrinti, ar tie vabzdžiai, kurie išsiskiria savo parametrais priklauso vienai sky-

damarių rūšiai. Tyrimams buvo parinkti trys savo parametrais vidutiniai individai ir vienas išsiskiriantis, kurio 

skersmuo buvo mažesnis nei 2 mm.  

 

 

12 pav. Skydamarių patelių skydelio ilgio ir pločio individualių reikšmių pasiskirstymas, rodyklėmis pažymėti 

molekuliniams tyrimams parinkti individai 

 

Įvairiems klausimams spręsti skydamarių tyrėjai vis dažniau remiasi metodais, kurių pagrindas yra 

PGR. Mitochondrinės DNR sekos gali būti naudojamos skydamarių rūšims atpažinti ar jų filogenetiniams ry-

šiams nustatyti. Vienas dažniausiai naudojamų mitochondrinės DNR fragmentų yra COI (Morse ir Normark, 

2006; Ueda ir kt., 2008, 2010; Yokogawa ir Yahara, 2009; Deng ir kt., 2012).  
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Kitų Coccidae šeimos rūšių 162 sekos ir 4-ios P. Piceae pavyzdžių sekos buvo suskirstytos į 63 haploti-

pus. Tirtose 540 bazių porų ilgio COI fragmentuose yra 294 variabilios sekų vietos, iš jų 252 parsimoniškai 

informatyvios. Nukleotidų dažniai yra tokie: T – 38,6 %, C – 14,7 %, A – 40,5 % ir G – 6,2 %. Atlikus gautų 

sekų analizę nustatyta, kad P. Piceae viduje rūšies sekų skirtumai siekia 3,36 %, kai kitose analizuotose Coccidae 

rūšyse šie skirtumai buvo mažesni ir svyravo tarp 0 ir 1,37 %. Išimtis nustatyta tik vienai rūšiai – tai Parthenile-

canium corni (9,63 %). Detalesnė informacija pateikta 3 lentelėje.  

 

3 lentelė. Dalinių COI sekų p-atstumai Coccidae šeimos rūšių viduje (%). n/c – p-atstumų nebuvo galima nus-

tatyti (nes buvo tik viena seka) 

Rūšis p-atstumai(%) Rūšis p-atstumai(%) 

Ceroplastes ceriferus (n=7) 1,10 Drepanococcus chiton n/c 

Ceroplastes floridensis (n=2) 0,19 Ericerus pela (n=2) 0 

Ceroplastes japonicus (n=6) 0,33 Milviscutulus magnifera n/c 

Ceroplastes kunmingensis n/c Neolecanium cornuparvum (n=3) 0 

Ceroplastes pseudoceriferus (n=2) 0,56 Neosaissetia tropicalis n/c 

Ceroplastes rubens (n=4) 1,05 Paralecanium expansum n/c 

Ceroplastes rusci n/c Paralecanium frenchii n/c 

Ceroplastes sp. n/c Parthenolecanium corni (n=2) 9,63 

Coccidae sp. 1 n/c Physokermes piceae (n=4) 3,36 

Coccidae sp. 2 n/c Protopulvinaria pyriformis n/c 

Coccidae sp. 3 n/c Pulvinaria psidii n/c 

Coccus formicarii (n=5) 1,37 Pulvinaria sp. n/c 

Coccus hesperidum (n=5) 1,07 Saissetia coffeae n/c 

Coccus longulus n/c Saissetia miranda n/c 

Coccus pseudomagnoliarum n/c Saissetia sp. 1 n/c 

Coccus viridis (n=2) 0 Toumeyella parvicornis n/c 

 

Sekų skirtumai, lyginant P. piceae ir kitas Coccidae rūšis, nustatyti dideli ir svyravo tarp 10–22,59 % 

(4 lentelė). Duomenų analizė parodė, kad tyrimams parinktų trijų mėginių (505-507) skirtingi haplotipai yra 

tos pačios rūšies (p-atstumai< 0,5 %), o mėginys 508 tikrai yra kita skydamario rūšis (5 lentelė). Galima spėti, 

kad tai mūsų ir kaimyninėse šalyse aptinkamas Physokermes hemicryphus, kuris didelės žalos Lietuvoje au-

gančioms eglėms nedaro.  

 

4 lentelė. Dalinių COI sekų p-atstumai tarp Physokermes piceae ir kai kurių Coccidae šeimos rūšių (%) 

Rūšis1 Rūšis2 p-atstumai(%) 

Coccidae sp. 2 Physokermes piceae 10,00 

Coccidae sp. 3 Physokermes piceae 10,00 

Ericerus pela Physokermes piceae 11,48 

Ceroplastes rubens Physokermes piceae 16,23 

Milviscutulus magnifera Physokermes piceae 17,87 

Coccus longulus Physokermes piceae 18,33 

Ceroplastes pseudoceriferus Physokermes piceae 18,38 

Ceroplastes rusci Physokermes piceae 18,38 

Ceroplastes sp. Physokermes piceae 18,80 

Ceroplastes ceriferus Physokermes piceae 18,88 

Paralecanium expansum Physokermes piceae 19,26 

Neolecanium cornuparvum Physokermes piceae 19,60 

Coccus hesperidum Physokermes piceae 19,69 
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Rūšis1 Rūšis2 p-atstumai(%) 

Neosaissetia tropicalis Physokermes piceae 19,86 

Parthenolecanium corni Physokermes piceae 19,86 

Ceroplastes floridensis Physokermes piceae 19,86 

Drepanococcus chiton Physokermes piceae 20,00 

Paralecanium frenchii Physokermes piceae 20,56 

Ceroplastes japonicus Physokermes piceae 20,77 

Ceroplastes kunmingensis Physokermes piceae 20,88 

Coccidae sp. 1 Physokermes piceae 21,06 

Coccus viridis Physokermes piceae 21,99 

Coccus formicarii Physokermes piceae 22,34 

Coccus pseudomagnoliarum Physokermes piceae 22,59 
 

5 lentelė. Dalinių COI sekų p-atstumai(%) tarp Physokermes piceae pavyzdžių/mėginių 

Mėginys1 Mėginys2 p-atstumai(%) 

Pavyzdys505 CO Pavyzdys507 CO 0,19 

Pavyzdys506 CO Pavyzdys507 CO 0,37 

Pavyzdys505 CO Pavyzdys508 CO 6,48 

Pavyzdys506 CO Pavyzdys508 CO 6,67 

Pavyzdys507 CO Pavyzdys508 CO 6,30 

 

Rūšių delimitacija. Norint patvirtinti, kad skirtingi skydamarių pavyzdžiai priklauso tai pačiai  

Ph. piceae skydamarių rūšiai, buvo remtasi ir rūšių delimitacijos metodu (Pons ir kt., 2006), taikant GMYC 

modelį. Naudojant vieno slenksčio GMYC modelį, gautos 34 (CI = 29-35) spėjamos rūšys. Panaudojus GMYC 

rūšių delimitacijos metodą, daugeliu atvejų buvo nustatytas glaudus ryšys tarp morfologiškai skirtingų rūšių ir 

genų klasterių. Išimtys buvo nustatytos tik trims rūšims – tai Ceroplastes ceriferus, Coccus farmicarii ir Phy-

sokermes piceae.  

Šiuo metodu gauti rezultatai patvirtino ankščiau gautus rezultatus, kad trys iš keturių (505-507) pa-

teiktų pavyzdžių priklauso vienai rūšiai, o vienas (508) – kitai (13 pav.). Todėl atliekant netikrojo eglinio 

skydamario fenologijos tyrimus, buvo nuspręsta atrinkti tik vidutinius savo parametrais (Ph. piceae) individus 

tam, kad nebūtų gautos paklaidos maišant dviejų rūšių vabzdžius. 
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13 pav. Coccidae genties rūšių filogenetinis medis dalinių COI sekų pagrindu sudarytas atlikus Bayeso analizę 

(parodytos šakų aposteriorinės tikimybės). Skalėje pakaitų skaičius vienam sekos saitui (site). 

 

3.2. Netikrojo eglinio skydamario morfologijos, biologijos, fenologijos tyrimai 

Netikrojo eglinio skydamario generacija Lietuvoje vyksta vieną per metus. Žiemoja antrojo ūgio sky-

damarių petelių lervutės. Dažniausiai patelių lervutės aptinkamos susitelkusios po paprastosios eglės (Picea 

abies) pumpurų žvyneliais, o patinėlių lervutes galima aptikti žiemojančias apatinėje spyglių pusėje. 
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Patelės imago. Netikrojo eglinio skydamario patelių vystymosi pradžia po žiemojimo laikotarpio prik-

lauso daugiausiai nuo meteorologinių sąlygų, kurių svarbiausias parametras – temperatūra. 2013 metais vidu-

tinė balandžio mėnesio temperatūra buvo gana žema. Ji siekė + 5,5 °C, todėl skydamarių patelių apvaisinimas 

ir kiti kūno transformacijos procesai prasidėjo tik gegužės mėnesio pradžioje (2013.05.07 apskaita). 2014 me-

tais nuo balandžio 18 d. vidutinė paros temperatūra buvo aukštesnė negu + 10 °C (+ 10,6 °C), o vidutinė 

paskutinių dviejų balandžio savaičių temperatūra siekė + 13,6 °C. Todėl 2014 metais netikrojo eglinio skyda-

mario patelių vystymasis po žiemojimo prasidėjo anksčiau nei 2013 metais (2014.04.28).  

Šie tyrimų rezultatai šiek tiek skiriasi nuo Serbijos mokslininkų pateiktų duomenų apie netikrojo eglinio 

skydamario vystymosi pradžią. Šioje šalyje netikrojo eglinio skydamario vystymasis prasideda anksčiau, viduti-

nei paros temperatūrai esant tarp + 5,8 ir + 8,8 °C (Graora ir kt., 2012). Tačiau kitose Europos šalyse, net ir 

piečiau Lietuvos esančiose, patelių vystymosi tarpsniai yra labai panašūs ir skiriasi nežymiai (Schmutterer, 1956; 

Novak, 1974; Turguter ir Ulgenturk, 2006; Lazdiņš ir kt., 2011).  

Atlikus apskaitas nustatyta, kad netikrojo eglinio skydamario patelių apvaisinimas 2013 m. buvo ge-

gužės mėn. pirmosiomis dienomis, 2014 m. balandžio 20–22 d. Apvaisintos patelės niekur nesitraukia iš savo 

žiemojimo vietų, vis dar lieka po pumpurų žvyneliais. Čia apie keturias savaites intensyviai maitinasi. Po ap-

vaisinimo skydamario patelės niekuo nesiskiria nuo II ūgio lervų: būna plokščios, jų ilgis ir plotis atitinkamai 

siekia iki 0,75 mm ir 0,38 mm. Praėjus keletui dienų (5-7 dienos), patelių kūnas ima keistis. Jos palaipsniui 

įgauna rutulišką formą (7 lentelė, 14 pav.) ir, praėjus 10-15 dienų po apvaisinimo pasiekia, apie 1,0 mm skers-

menį.  

 

14 pav. Netikrojo eglinio skydamario patelė: A – prieš apvaisinimą; B – 10–15 dienų po apvaisinimo. 

Mikrometro padalos vertė 0,1mm 

 

Šiuo intensyvaus patelės maitinimosi ir augimo periodu patelė išskiria saldžias, tirštas į medų panašias 

išskyras – lipčių. Jis privilioja skruzdes, bites ar kitus lipčiumi besimaitinančius vabzdžius. Kai netikrojo eglinio 

skydamario populiacija yra didelė, išskiriamo lipčiaus kiekis yra labai gausus, todėl kitiems vabzdžiams nespėjus 

jo nurinki, laša ant eglės spyglių, taip sudarydamas palankias sąlygas suodligę sukeliančioms grybų rūšims. Šiuo 

vabzdžio vystymosi laikotarpiu jo kūne, po skydeliu, vystosi kiaušinėliai. 

B A 



37 

Netikrojo eglinio skydamario patelės kūne baigiantis formuotis kiaušinėliams, ji nustoja maitintis – bai-

giasi ir lipčiaus gamyba. Šie duomenys iš dalies sutampa su Latvijos mokslininkų pateiktais duomenimis apie 

suaugusias pateles, rastas gegužės mėn. pab.–birželio mėn. pradžioje (Miezīte ir kt., 2013).  

Šio tyrimo metu 2013 m. suaugusios patelės vidutiniškai buvo 2,83±0,031 mm skersmens, o 2014 m. 

– 2,52±0,062 mm (7 lentelė). Pastebėta, kad subrendusių patelių dydis labai skiriasi ne tik Lietuvoje, bet ir 

užsienyje. Kadangi patelės apvalios, dažniausiai yra pateikiamas jų skersmuo, kuris svyruoja nuo 2 mm iki  

8 mm (Schmutterer, 1956; Novak, 1974; Turguter ir Ulgenturk, 2006; Graora ir kt., 2012; Miezīte ir kt., 2013). 

Patelės forma ir dydis labai priklauso nuo vystymosi vietos sąlygų: a) po prigludusiais pumpurų žvyneliais 

patelė deformuojasi ir tampa plokščia; b) kelios patelės vystosi viena šalia kitos ir dėl vietos trūkumo defor-

muoja viena kitą.  

Visiškai išsivysčiusios patelės kūno paviršius yra lygus, matinės (viduje besivystant parazitams, tampa 

skaidrus) rudos spalvos. Galinėje kūno dalyje matoma analinė anga, pro kurią išlenda iš kiaušinių išsiritusios 

I ūgio lervos. Patelės viduje (nuo analinės angos link galvos) yra pertvara, suformuojanti dvi kapsules, kuriose 

vystosi ir bręsta kiaušiniai (Furniss, 2004). Išorėje apatinė patelės kūno pusė dažnai būna padengta baltomis 

vaškinėmis apnašomis. 

 

6 lentelė. Netikrojo eglinio skydamario (Physokermes piceae) fenologinė lentelė 
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Suaugėlis        ~ ~ ~ ~ ~                                 

Kiaušinėliai            ~ ~ ~ ~ ~                             

Lervos  

I ūgis                    ~ ~ ~ ~ ~                     

Lervos II ū-

gis  ~ ~ ~ ~                   ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

Kiaušinėliai. Netikrojo eglinio skydamario kiaušinėliai yra šviesiai rausvos spalvos. Jų paviršius sau-

sas. Žiūrint per mikroskopą, padengtas baltomis vaškinėmis apnašomis, atrodo tarsi apšarmojęs. Kiaušinėliai 

formuojasi patelės kūne nuo II-ojo gegužės dešimtadienio iki I-ojo birželio mėnesio dešimtadienio (apie 20 

dienų).  

Tyrimų metu nustatyta, kad 2013 metais kiaušinėliai patelės kūne pradėjo formuotis gegužės 15 d., o 

visiškai susiformavę jie buvo birželio mėn. 10 d.. 2014 metais, dėl ankstyvesnio pavasario, kiaušinėliai pradėjo 

formuotis gegužės mėnesio 5-10 dienomis, tačiau vėsesnė gegužės mėnesio pabaiga šiek tiek pailgino jų vys-

tymąsi, užsitęsusį iki birželio 5-10 dienos. Taip 2013 ir 2014 m. kiaušinėliai baigė vystytis tuo pat metu. 

Išsivystę skydamarių kiaušiniai yra ovalios formos (15 pav.). Jų ilgis siekia 0,42±0,002 mm, o plotis 

0,25±0,001 mm. Atlikus 2013 m. apskaitas, nustatyta, kad vienos patelės kūne vidutiniškai išsivystė 

195±8,6 vnt. kiaušinėlių (n=112), o 2014 m. nustatytas kiaušinėlių kiekis siekė 160±24 vnt. (n=75).  

Išsivystę kiaušinėliai patelės kūne išbūna dar apie 30 dienų, kol iš jų išsirita pirmosios lervutės. 2013 

metais šis laikotarpis truko iki liepos mėn. 15 d. (35 d.), 2014 metais pirmosios išsiritusios skydamario lervutės 

pasirodė liepos mėn. 10 d. (30–32 d.) (6 lentelė). 
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15 pav. Ph. Piceae kiaušiniai patelės kūne ir I-o ūgio lervos 

 

Pirmo ūgio lervos. Visiškai susiformavus kiaušinėliams, iš jų liepos mėn. pradžioje pradeda ristis ler-

vos (nimfos) (6 lentelė, 15 pav.). Lyginant lervų ritimąsi tiriamuoju laikotarpiu nustatyta, kad 2014 m. lervos 

pradėjo ristis paskutinėmis pirmos liepos mėnesio dekados dienomis, kai 2013 m. pirmosios lervos pasirodė 

liepos mėnesio viduryje.  

Atskirų patelių kūne lervų ritimosi periodas tęsiasi apie 2 savaites. Tai priklauso nuo aplinkos sąlygų, 

skydamario patelės, kurios kūne yra kiaušinėliai, vietos medžio lajoje. Ką tik išsiritusios lervos patelės kūne 

neužsibūna ir iš patelės išlenda pro patelės analinę angą kūno viduje palikdamos baltos spalvos išnaras.  

I-ojo ūgio lervų kūnas šviesiai rausvas, su aiškiai matomomis juodomis akimis, pakilusiomis anteno-

mis. Nustatyta, kad ką tik išsiritusios lervos yra vidutiniškai 0,57±0,005 mm ilgio ir 0,32 ±0,002 mm pločio. 

Ilgis yra 1,8 karto didesnis už plotį (7 lentelė).  

Pirmo ūgio lervos yra mobilios, juda ieškodamos tinkamos vietos maitintis. Galiausiai jos prisitvirtina 

prie spyglio pamato ir siurbia maisto medžiagas. Lervos auga ir rugpjūčio viduryje – jų ilgis siekia 

0,72±0,006 mm, o plotis 0,36±0,004 mm (7 lentelė). Šie gauti rezultatai sutampa su pirmųjų išsamių skyda-

marių tyrinėjimų Europoje duomenimis (Schmutterer, 1956), kuriuose teigiama, kad subrendusios netikrojo 

eglinio skydamario pirmojo ūgio lervos siekia 0,75 mm ilgį ir 0,35 mm plotį. 

 

 

7 lentelė. Netikrojo eglinio skydamario patelių ir lervų kūno parametrų kitimas 2013-2014 m. 

Data Patelė Data Lerva 

Ilgis, mm Plotis, mm Ilgis, mm Plotis, mm 

2013.05.07 0,740,012 0,390,008 2013.07.15 0,570,005 0,320,002 

2013.05.21 1,080,048 0,830,044 2013.07.29 0,630,006 0,340,003 

2013.06.03 2,320,063 2,010,056 2013.08.12 0,720,006 0,360,004 

2013.06.17 2,870,053 2,840,056 2013.08.26 0,770,006 0,370,004 

2013.07.02 2,870,042 2,900,038 2013.09.09 0,780,004 0,370,003 

2013.07.15 2,700,079 2,490,086 2013.09.23 0,780,004 0,380,003 

   2013.10.07 0,750,007 0,360,003 

   2013.10.21 0,780,005 0,350,003 
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Data Patelė Data Lerva 

Ilgis, mm Plotis, mm Ilgis, mm Plotis, mm 

2014.03.04 0,75±0,018 0,37±0,006 2014.07.10 0.55±0.004 0.31±0.003 

2014.04.09 0,75±0,004 0,35±0,004 2014.07.24 0.62±0.005 0.33±0.003 

2014.04.28 0,81±0,034 0,40±0,021 2014.08.08 0.73±0.007 0.36±0.003 

2014.05.12 0,91±0,021 0,70±0,034 2014.08.22 0.75±0.006 0.36±0.004 

2014.05.26 1,72±0,044 1,70±0,050 2014.09.05 0.77±0.004 0.35±0.003 

2014.06.09 2,65±0,088 2,39±0,086 2014.09.19 0.76±0.004 0.36±0.003 

2014.06.25 2,67±0,053 2,36±0,044 2014.10.02 0.75±0.007 0.36±0.004 

2014.07.10 2,84±0,062 2,82±0,066 2014.10.16 0.76±0.005 0.37±0.004 

   2014.11.03 0.77±0.007 0.36±0.003 
 

Antro ūgio lervos išsineria rugpjūčio viduryje (7 lentelė). 2013 m. didžioji dauguma lervų buvo išsi-

nėrusios rugpjūčio mėn. 26 d. ir siekė vidutiniškai 0,77±0,006 mm ilgį ir 0,37±0,004 mm plotį. Gauti duome-

nys sutampa su vokiečių mokslininko Schmutterer (1965) darbų duomenimis, kuriuose teigiama, kad netikrojo 

eglinio skydamario antrojo ūgio lervos siekia 0,8 mm ilgį ir 0,4 mm plotį.  

Tyrimo, atlikto 2014 m., lervų nėrimosi laikotarpis nuo 2013 metų skyrėsi nežymiai. Dauguma lervų 

išsinėrusios buvo iki rugpjūčio 24 d. (7 lentelė). Šios stadijos lervos po išsinėrimo tampa rusvai rausvos, me-

daus atspalvio. Gerai matomos juodos akys kaip ir I ūgio lervų. Pagrindiniai skirtumai tarp I ir II ūgio lervų – 

dydis, kūno forma (II ūgio lervų ji labiau ištęsta) ir spalva. II ūgio lervoms (priešingai nei I ūgio) būdingos 

prigludusios antenos. II ūgio lervos yra sėslios, nesitraukia iš maitinimosi vietos (spyglio) iki rugsėjo mėn. 

vidurio (16 pav.). Po to lervos migruoja žiemoti po pumpurų žvyneliais (16 pav., B).  

2013 m. rugsėjo 23 d. apskaitos metu, kai naktimis temperatūra buvo apie +5 °C, po pumpurų žvyne-

liais aptikti 35 % žiemojimui pasiruošusių lervų. Praėjus mėnesiui (spalio 21 d.), jau 42 % lervų buvo rasti po 

pumpurų žvyneliais, naktimis temperatūra buvo artima 0 °C.  

 

 

16 pav. II-o ūgio skydamario lervos: A – prisitvirtinusios prie spyglio; B – žiemojančios po pumpurų žvyne-

liais 
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Apibendrinimas 

Kadangi užsienio šalių mokslinėje literatūroje pateikta skirtinga informacija apie netikrojo eglinio 

skydamario (Physokermes piceae) biologijos ir vystymosi ypatumus, 2012 – 2014 metais buvo atlikti šio ken-

kėjo fenologijos ir biologijos tyrimai. Tokie tyrimai iki šiol nebuvo vykdyti Lietuvoje, nes kenkėjas miškuose 

nebuvo dažnai pastebimas ir žymios žalos nedarė.  

Vadovaujantis kitų šalių mokslininkų patirtimi (Vasseur ir Schwester, 1957), per dvejus tyrimų metus 

atlikta daugiau nei 40 skydamario gyvenimo tarpsniams fiksuoti skirtų apskaitų. Pirmųjų tyrimo apskaitų su-

rinktų pavyzdžių detalaus mikroskopavimo metu, buvo išskirti dviejų skirtingų kūno formų individai. Todėl 

buvo daroma prielaida, kad tai gali būti mūsų ir kaimyninėse šalyse sutinkamas, vizualiai į netikrąjį eglinį 

skydamarį panašus mažasis eglinis skydamaris (Physokermes hemicryphus) arba daug Švedijos miškininkams 

žalos pridaręs vengrinis skydamaris (Physokermes inopinatus) (Mc Carthy ir Skovsgaard, 2011; Olsson ir kt., 

2012; Gertsson ir Isacsson, 2012; Gertsson ir Winde, 2014).  

Vėliau buvo pasirinkti tikslesni ir inovatyvesni molekuliniai rūšių atskyrimo metodai. Jie plačiai tai-

komi tiriant amarus ir skydamarius, tačiau iki šiol dar nebuvo naudoti Lietuvoje aptinkamoms skydamarių 

rūšims tirti (Folmer ir kt., 1994; Park ir kt., 2010; Lin ir kt., 2013).  

Tyrimams parinkti trys pavyzdžiai, kurie iš visų surinktų pavyzdžių savo parametrais buvo vidutiniai 

ir vienas išoriniais parametrais išsiskiriantis individas. Atlikus šių vabzdžių DNR analizę po sekvenavimo, 

paaiškėjo, kad tyrimams parinktų trijų mėginių (505-507) skirtingi haplotipai yra tos pačios rūšies (p<0,5 %), 

o mėginys 508, kuris savo parametrais išsiskyrė iš likusiųjų, tikrai yra kita skydamario (Physokermes  

hemicryphus) rūšis. Todėl atliekant netikrojo eglinio skydamario fenologijos tyrimus, buvo nuspręsta atrinkti 

tik vidutinius savo parametrais individus, kad nebūtų gautos paklaidos maišant dviejų rūšių vabzdžius. 

Atlikus netikrojo eglinio skydamario biologijos ir fenologijos apskaitas, pirmą kartą Lietuvoje buvo 

nustatyti šio eglėms pavojingo vabzdžio vystymosi tarpsniai. Išaiškintas laikas, kada šie žaladariai pradeda 

intensyviausiai maitintis, todėl trumpėja medžių spygliai ir ūgliai.  

Buvo nustatytas laikotarpis, kurio metu, skydamario patelės intensyviausiai išskiria lipčių, padengiantį 

eglių spyglius ir ant kurio auga suodligę sukeliančios grybų rūšys. Taip pat tyrimo metu nustatytos vidutinės 

temperatūros, prie kurių vabzdžiai pradeda maitintis po žiemojimo, vyksta patelių apvaisinimas, lervų išsiriti-

mas, lervų nėrimasis.  

Šie tyrimai leido sudaryti Lietuvos klimato sąlygomis tinkamą netikrojo eglinio skydamario (Physo-

kermes piceae) fenologinę lentelę. Remiantis gautais rezultatais, bus galima laiku ir tinkamai reaguoti į ateityje 

kylančius netikrųjų eglinių skydamarių židinius Lietuvos eglynuose, tinkamai panaudoti apsaugos priemones, 

leidžiančias sustabdyti žaladarių veiklą. 

 

3.3. Netikrojo eglinio skydamario natūralių priešų kompleksas  

Pirmųjų netikrojo eglinio skydamario natūralių priešų apskaitų metu Lietuvoje 2012 m. aptiktos kelios 

šiais skydamariais besimaitinančių vabzdžių rūšys. Tarp jų viena rūšis buvo identifikuota jau pirmųjų apskaitų 

metu. Tai netikrastraublių vabalų (Anthribidae) šeimos rūšis Anthribus nebulosus Forster. (17 pav) (Kosztarab 

ir Rhoades, 1983; Kosztarab ir Kozár, 1983).  
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17 pav. Anthribus nebulosus Forster. suaugėlis 

 

Šis grobuonis vabzdys naikina skydamarių kiaušinėlius ir lervas. Išsamiau ši rūšis buvo tyrinėta Lat-

vijoje (Miezīte ir kt., 2013). Nustatyta, kad vabzdžių gausa ypač koreliuoja su suaugusių skydamario patelių 

kiekiu. A. nebulosus minimas kaip natūralus skydamarių priešas ir Čekijoje bei Graikijoje (Santas, 1988; Ho-

luša ir Trýzna, 2007). Iki šiol Lietuvoje šis vabalas buvo laikomas gana retu, tačiau kilus netikrojo eglinio 

skydamario židiniams, buvo aptinkamas gausiau. Žiemos laikotarpiu ši rūšis gausiai buvo aptinkama šalia 

skydamarynų esančiuose pušynuose. Šios rūšies individai buvo aptikti žiemojantys pušų žiauberinėje žievėje.  

2013 m. skydamarius parazituojančių vabzdžių apskaitų metu, Dubravos EMMU, iš 148 patikrintų 

skydamario patelių tik trijose buvo rasta A. nebulosus lervų. Taip pat 10 skydamario dėčių buvo sunaikinta šių 

kenkėjų. Tai bendrai sudarė tik kiek daugiau nei 8 % visų patikrintų dėčių (8 lentelė). 2014 m. atlikus kenkėjų 

apskaitas iš 124 patikrintų netikrojo eglinio skydamario patelių, 18-oje buvo rasta šio vabalo lervų ir dar 12 

skydamario dėčių buvo visiškai sunaikintos šių entomofagų, kas sudarė 24 % dėčių.  

Tai leidžia spręsti, kad po netikrojo eglinio skydamario židinių sunykimo 2011 metais buvo sumažė-

jusi ir Anthribus nebulosus gausa, tačiau skydamarių populiacijai šiek tiek padidėjus, šie entomofagai vabz-

džiai taip pat ėmė sparčiau daugintis. 

 
8 lentelė. Plėšrūno A. nebulosus ir parazito A. physokermis pažeistų skydamario patelių skaičius Dubravos EMM urėdijoje 

 
Patelių 

kiekis 

Pažeista Anthri-

bus nebulosus, % 

Pažeista Aphycoi-

des physokermis, 

% 

Sunaikinta Anthri-

bus nebulosus, % 

Sunaikinta Aphycoi-

des physokermis, % 

2013 m. 148 2 1,6 6,8 2 

2014 m. 124 14,5 5 9,6 11,3 

 

Vengrijoje atliktų tyrimų metu nustatyta, kad šis entomofagas paprastąją eglę užpuolusio Physokermes 

inopinatus populiaciją reguliavo gana sėkmingai. 1973-1982 metais pažeistų skydamarių dalis populiacijoje 

svyravo nuo 3 iki 55 %. Židiniams besivystant Vokietijoje 1971-1972 metais šio entomofago pažeistų skyda-

marių patelių kiekis išaugo nuo 38 iki 59 % (Kosztarab ir Kozár, 1983) 
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2012 m. skydamarių kenkėjų apskaitų metu skydamario patelių dėtyje buvo aptikti ir parazitiniai 

plėviasparniai (Encyrtinae), kurių lervos maitinosi skydamarių kiaušinėliais (17 pav.). Atlikus detalias skyda-

marius parazituojančių vabzdžių apskaitas 2013 metais Dubravos EMMU, pastebėta, kad iš 148 skydamarių 

dėčių tik 3 % buvo pažeistos šių plėviasparnių. 2014 metais šių entomofagų, kaip ir Anthribus nebulosus, gausa 

išaugo. Jie buvo pažeidę 16 % skydamario dėčių. Nustatyta, kad tai Aphycoides physokermis Gir. rūšis (18 

pav.) (Тряпицын, 1989) .  

 

18 pav. Skydamario kiaušinėlių dėtyje esanti chalcido lėliukė ir chalcido Aphycoides physokermis suaugėlis 

 

Nustatyta, kad šios dvi netikrojo eglinio skydamario entomofagų rūšys daro reikšmingą įtaką jų popu-

liacijos gausai Dubravos EMMU eglynuose. 2013 metais jos kartu pažeidė ar visai sunaikino 11 % patikrintų 

skydamarių patelių, o parazitinių vabzdžių gausai išaugus 2014 metais, buvo pažeista ir sunaikinta 40 % visų 

netikrojo eglinio skydamario dėčių.  

Tačiau yra ir daugiau vabzdžių, kurie gali daryti įtaką skydamarių populiacijų gausai. Literatūroje yra 

minimi skydamarius parazituojantys plėviasparniai, pavyzdžiui.: Pseudorhopus testaceus Ratz., Microterys 

lunatus Dalman, Coccophagus lycimnia Walker, C. insidiator Dalman (Furniss, 2004; Santas, 1988). Tačiau 

šio tyrimo metu jie nebuvo aptikti. 

Atliekant netikrojo eglinio skydamario apskaitas, ne kartą teko stebėti šalia kenkėjų ropinėjančius ki-

tus entomofagus, kurių tiesioginis kontaktas su skydamariu nebuvo fiksuotas. Tačiau galima spręsti, kad jie 

yra natūralūs netikrojo eglinio skydamario priešai.  

Tyrimo metu pavyko identifikuoti entomofagų rūšis, kurių mitybos objektai yra smulkūs vabzdžiai, 

tarp jų amarai bei skydamariai. Tai plėšriablakės (Reduvidae): - tamsioji plėšriablakė (Reduvius personatus 

L.) ir žieduotoji plėšriablakė (Rhynocoris annulatus L.); vaismedinė žiedblakė (Anthocoris nemorum L.) 

(Anthocoridae); boružės (Coccinelidae): - Scymnus suturalis Thunb. – pušinė boružė, Exochomus quodri-

pustulatus L. – keturdėmė boružė. Šios boružės minimos kaip netikrojo eglinio skydamario entomofagai ir 

užsienio autorių straipsniuose (Santas, 1988). Buvo stebėta ir boružė Scymnus abietis, kuri Lietuvos ir užsienio 

mokslininkų minima kaip galimas netikrojo eglinio skydamario priešas (Draga ir kt., 2012; Tamutis, 2012). 

Taip pat buvo stebėtos ir Forficula genties auslindos bei paprastoji skorpionmusė – Panorpa communis L.  

http://lt.wikipedia.org/wiki/Tamsioji_pl%C4%97%C5%A1riablak%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDieduotoji_pl%C4%97%C5%A1riablak%C4%97
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Vieni iš amarų ir skydamarių grobuoniškų entomofagų yra tinklasparniai (Neuroptera). Šie entomofa-

gai yra plėšrūs ir imago, ir lervos stadijose. Taip pat buvo pastebėti hemerobiusai: Hemerobius nitidulus ir  

H. humuli bei auksaakės: Chrysopa perla, Ch. adspersa.  

Graikų mokslininkai pateikia savo tinklasparnių rūšių sąrašą: Tjiderina gracilis Shneidert, Aniso-

chrysa flavifrons Brauer, Chrysopa septempunctata Wesmael, Chrysoperla carnea Stephens, tačiau šių rūšių 

aptikti apskaitų metu nepavyko (Santas, 1988). 

 

Apibendrinimas 

Kadangi netikrasis eglinis skydamaris išplito tik pastaraisiais metais, todėl iki šiol Lietuvoje nebuvo 

nustatyti ir šį vabzdį parazituojantys, juo besimaitinantys grobuoniški vabzdžiai.  

Užsienio šalių patirtis rodo, kad skydamariai turi nemažai juos parazituojančių vabzdžių, iš kurių di-

džiausią dalį sudaro tinklasparnių (Neuroptera) ir plėviasparnių (Hymenoptera) būrių vabzdžiai. Šiems bū-

riams priklausančių skydamarių entomofagų įvairovė yra gan plati, tačiau jie nėra pagrindiniai netikrojo egli-

nio skydamario natūralūs priešai. Kaip efektyviausiai reguliuojantis ne tik Physokermes piceae, bet ir  

Ph. hemicryphus, Ph. inopinatus populiacijas visoje Europoje, yra įvardijamas vabalų (Coleoptera) būrio ats-

tovas – Anthribus nebulosus. Šis netikrastraublių (Anthribidae) šeimai priklausantis vabalas ir mūsų tyrimo 

metu nustatytas pagrindiniu skydamarių populiacijos skaitlingumą reguliuojančiu vabzdžiu. Mūsų tyrimo metu 

nustatyta, kad dėl šio entomofago veiklos 2014 metais buvo sunaikinta 24 % visų netikrojo eglinio skydamario 

patelių su kiaušinių dėtimis. Tačiau remiantis užsienio šalyse atliktų tyrimų duomenimis, esant gausiai šio 

grobuoniško vabalo populiacijai, gali būti sunaikinta daugiau kaip pusė visų skydamarių patelių (Kosztarab ir 

Kozár, 1983).  

Šio tyrimo metu nustatyta reikšminga parazitinių plėviasparnių (Encyrtinae) įtaka skydamarių dėčių iš-

likimui. Parazitiniai plėviasparniai 2014 metais pažeidė 16 % skydamario patelių su dėtimis ir kartu su Anthribus 

nebulosus iš viso sunaikino 40 % atsitiktinai tyrimams surinktų skydamarių patelių (8 lentelė). Užsienio šalyse 

atliktų tyrimų metu nebuvo nustatyta tokia reikšminga chalcidų daroma žala Ph. piceae vabzdžiams. 

Tyrimo rezultatai parodė, kad esant pakankamam kiekiui vabzdžių entomofagų, jie gali sėkmingai 

kovoti su didesniais ar mažesniais netikrojo eglinio skydamario išplitimais medynuose. Taip pat galima spėti, 

kad tyrimo metu nustatytų ir pateiktų netikrojo eglinio skydamario entomofagų sąrašas nėra visas ir galutinis. 

Tikėtina, kad jis yra gerokai didesnis, įskaitant ir kai kurias paukščių rūšis.  

 

3.4. Netikrojo eglinio skydamario paplitimas Lietuvos eglynuose ir nesavalaikę eglynų 

džiūtį lėmusios sąlygos  

Netikrojo eglinio skydamario invazija 2009 metais Lietuvos miškininkus užklupo netikėtai. Tais me-

tais buvo pažeista 174 ha eglynų. Galima spėti, kad netikrojo eglinio skydamario 2009 m. invaziją inicijavo 

keletas veiksnių. Tikėtina, kad vienas iš pagrindinių veiksnių, lėmusių kenkėjo išplitimą, buvo meteorologinės 

sąlygos.  

Dėl šaknų sistemos seklumo paprastoji eglė yra labai jautriai reaguojanti į sausras medžių rūšis (Ozo-

linčius ir Stakėnas, 1999). Todėl bet koks žymus dirvožemio drėgmės sąlygų pasikeitimas gali neigiamai veikti 
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šios medžių rūšies gyvybingumą. Tai vėliau gali sukelti kenkėjų ar ligų epizotijas (Karazija, 1997). Galima 

teigti, kad tokiu netikrojo eglinio skydamario išplitimo katalizatoriumi tapo 2006 m. ir 2008 m. gegužės-rugp-

jūčio mėn. vyravę sausringi periodai, kurie neigiamai veikė medžių gyvybingumą intensyviausiu jų augimo 

metu (gegužės – rugpjūčio mėn.)(19 pav.) (Lietuvos..., 2013). Taigi, susidarius palankioms sąlygoms, silpna 

medynų sanitarinė būklė, tinkamos klimatinės sąlygos, pakankami plotai tinkamų medynų ir nepakankamas 

kiekis skydamario natūralių priešų lėmė dar didesnį Ph. piceae išplitimą Lietuvos eglynuose 2010 metais.  

Aplinkos ministerijos duomenimis, 2010 metais Lietuvos teritorijoje augo 428,4 tūkst. ha eglynų. Ne-

tikrieji egliniai skydamariai 2010 metais pažeidė eglynus, augančius 7652 ha plote. Tai sudarė 1,8 % visų 

Lietuvos eglynų. Pagal pakenktą eglynų plotą, didžiausi skydamarių židiniai buvo Jurbarko MU. Čia skyda-

mariai pažeidė net 1413 ha medynų.  

 

 

19 pav. Vidutinis gegužės-rugpjūčio mėn. kritulių kiekis Lietuvoje, 2000-2013 m. 

 

Biržų, Rokiškio, Dubravos EM, Šakių, Kėdainių, Šiaulių ir Mažeikių miškų urėdijose skydamarių pa-

žeisti plotai siekė 300-500 ha. Šiose teritorijose eglynų buvo pažeista daugiau nei 3780 ha. Tai sudarė 50 % 

2010 m. visoje Lietuvos teritorijoje pažeistų medynų (20 pav.). Nuo netikrojo eglinio skydamario pažeidimų 

nenukentėjo tik Kretingos, Alytaus ir Varėnos miškų urėdijose augantys eglynai. 

Išsamesnei pažeistų medynų analizei buvo pasirinktos 8 miškų urėdijos, kuriose fiksuoti dideli skyda-

marių pažeistų eglynų plotai, tai Dubravos EM, Jonavos, Kaišiadorių, Kazlų Rūdos, Šakių, Biržų, Rokiškio ir 

Kupiškio miškų urėdijos. Šiose teritorijose kenkėjų daroma žala nustatyta 2589 ha plote. Tai yra 0,6 % visos 

Lietuvos eglynų. 
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20 pav. 2010 m. skydamarių pažeistų eglynų plotų pasiskirstymas miškų urėdijose 

 

Sugrupavus duomenis pagal medžių pažeidimo kategoriją, nustatyta, kad 2010 m. silpnai pažeisti eglės 

medynai sudarė 51 %, vidutiniškai pažeisti – 30 %, stipriai pažeisti – 19 % visų skydamario pažeistų eglės 

medynų. Analizuojant pažeidimų intensyvumą atskirose urėdijose, silpnai pažeistų medynų daugiausiai buvo 

Rokiškio, Šakių ir Kaišiadorių MU, čia tokie medynai sudarė nuo 80 % iki 86 %. Didžiausia dalis stipriai 

pažeistų eglynų nustatyta Dubravos EMMU miškuose, kuriuose tokiu intensyvumu pažeistų medynų buvo net 

55 %, kai kitose analizuotose urėdijose ši dalis sudarė nuo 0 % (Kupiškio MU) iki 33 % (Kazlų Rūdos MU).  

Atlikus surinktų duomenų analizę, nustatyta, kad skydamario židinių plitimui įtakos turėjo eglynų am-

žius. Analizuojamose teritorijose labiausiai pažeidžiami buvo eglės jaunuolynai (1–40 m. amžiaus). Jie sudarė 

31 % visų pažeistų eglynų. Pažeisti bręstantys eglės medynai (51–70 m.) m. – 29 % , brandūs (71–110 m.) – 

27 %, pusamžiai (41–50 m.) – 10 %. Perbrendę medynai (>111 m.) sudarė tik 3 % visų pažeistų medynų.  

Atskirose urėdijose buvo gauti gana skirtingi rezultatai. Pažeistų jaunuolynų dalis nuo visų toje urėdi-

joje pakenktų medynų svyravo tarp 10 % (Kazlų Rūdos MU) ir 6 % Dubravos EMMU ar net 62 % (Biržų 

MU). Daugiausiai pažeidimų bręstančiuose medynuose buvo nustatyta Jonavos MU, kurioje tokie eglynai su-

darė 47 % visų šioje urėdijoje pakenktų medynų. Brandūs medynai labiausiai buvo pažeisti Kazlų Rūdos ir 

Dubravos MU, kur sudarė apie 50 % šiose urėdijose pažeistų eglės medynų.  

Daugiausiai silpnai pažeistų eglynų buvo jaunuolynų amžiaus. Tokie medynai 2010 metais sudarė  

20 % visų skydamarių pažeistų medynų. Stipriai ir vidutiniškai skydamariai labiausiai pažeidė pribręstančius 

ir brandžius eglės medynus, pažeistų medynų buvo apie 10 %. Tai sudarė 175,5–241,5 ha (9 lentelė). Ats-

pariausi stipriems ir vidutiniams skydamarių pažeidimas buvo pusamžiai eglės medynai, stipriai pažeistų me-

dynų buvo 49,1 ha (2 % analizuotų eglynų) ir 78,6 ha (3 % analizuotų eglynų). 
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9 lentelė. Pažeistų medynų plotai hektarais, pagal brandumo grupes 

  Pažeidimo intensyvumas 

Brandumo grupė, metai 

Silpnai Vidutiniškai Stipriai Iš viso 

Plotas, ha 

 Jaunuolynai, 1-40  572,3 189,5 48,4 810,2 

 Pusamžiai, 41-50  137,4 78,6 49,1 265,1 

Bręstantys, 51-70  310 232,9 203,8 746,7 

Brandūs, 71-110  278,7 241,5 175,5 695,7 

 Perbrendę, 111 ir > 32,2 37 2,8 72 

 

Analizuojant pakenktų medynų pasiskirstymą pagal rūšinę sudėtį, labiausiai skydamarių pažeidžiami 

eglynai buvo tie, kuriuose eglių kiekis pirmame arde sudaro 80 %. Tokie medynai sudarė apie 20 % visų 

pažeistų medynų.  

Taip pat skydamarių dažnai pažeidžiami medynai, kurių rūšinėje sudėtyje yra 60 % ir 70 % eglės 

medžių. Šie medynai sudarė 15 % ir 16 % visų pažeistų eglynų. Nustatyta, kad medyne eglių esant mažiau nei 

50 %, jos skydamariui tampa ne tokiomis patraukliomis. Pavyzdžiui, eglynai, kuriuose 50 % yra kitų medžių 

rūšių priemaiša (5E+KMR (kitos medžių rūšys), sudarė 10 %, o 4E+KMR tik 4 % visų pažeistų medynų.  

Taigi galima teigti, kad labiausiai skydamarių pažeidžiami buvo gryni eglės medynai (grynasis medy-

nas – medynas, kurio pirmojo ardo vienos rūšies medžių tūris sudaro ne mažiau kaip 76 proc. medyno tūrio), 

tokie medynai analizuotose teritorijose sudarė 43 %. Analizuojant pasirinktas teritorijas urėdijų lygmeniu, pas-

tebimi panašūs dėsningumai. Didžiąją dalį pažeistų medynų sudaro gryni eglynai, tačiau Šakių ir Kupiškio 

MU stebimi kiti dėsningumai. Šakių urėdijoje pažeisti gryni eglynai sudaro tik 22 %, o 7E+KMR, 6E+KMR 

ir 5E+KMR – 58 % visų urėdijoje pažeistų eglynų. 

Kupiškio MU pažeistų medynų situacija visiškai skiriasi. Šioje urėdijoje vien tik pažeisti gryni 10E 

eglynai sudarė 46 %, o medynai, kuriuose eglės medžių tūris ne mažiau kaip 76 % – 88 % (21 pav.). Medžių 

augimo sąlygos visame Šiaurės Lietuvos regione yra labai panašios, todėl sunku paaiškinti kodėl šioje urėdijoje 

didžioji dalis netikrojo eglinio skydamario pažeidimų fiksuota grynuose eglės medynuose. 

Netikrasis eglinis skydamaris pažeidžia ne tik skirtingo amžiaus ar rūšinės sudėties, bet ir skirtinguose 

miško tipuose augančius eglynus. Lietuvoje didžiausi eglynų plotai auga mėlyninio-kiškiakopūstinio (mirtilio-

oxalidosum) – 85172 ha, kiškiakopūstinio (oxalidosum) – 58972 ha ir kiškiakopūstinio-plačialapio (oxalido-

mixtoherbosa) – 43127 ha miško tipuose (Lietuvos miškų ūkio..., 2012). Analizuojant netikrojo eglinio sky-

damario pažeistus medynus, augančius skirtinguose miško tipuose, buvo nustatyta, kad didžiausi pažeistų me-

dynų plotai buvo nustatyti būdingiausiuose eglynams miško tipuose. Mėlyniniame-kiškiakopūstiniame (mirti-

lio-oxalidosum) jų buvo 1132 ha, kas sudaro 46,27 %, mėlyniniame eglyne (myrtillosa) – 491 ha, tai yra 20,08 

%, kiškiakopūstiniame (oxalidosum) – 208 ha – 8,51 % visų tyrimams parinktų eglynų. 
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21 pav. 2010 m. Skydamarių pažeistų eglynų pasiskirstymas pagal eglių kiekį medyne 

 

Skirtinguose Lietuvos regionuose pažeistų medynų pasiskirstymas pagal miško tipus taip pat nevieno-

das. Pasirinktose Šiaurės Lietuvos urėdijose šiuose eglynams būdingiausiuose miško tipuose augantys pažeisti 

eglynai sudarė 56,35 %. Regione buvo pažeista žymi dalis eglynų, augančių garšviniame (aegopodiosa) ir 

vingiorykštiniame nusausintame (filipendulosa sicata) miško tipuose, 56,8 ha ir 59,4 ha. Tai sudaro po 6 % 

visų pažeistų medynų.  

Vakarų ir Vidurio Lietuvos regionuose stebimos panašios tendensijos, čia mėlyninio-kiškiakopūstinio, 

mėlyninio ir kiškiakopūstinio tipo eglynai sudarė atitinkamai 89,7 % ir 77,6 %. Kituose miško tipuose augančių 

pažeistų eglynų plotai nebuvo dideli (22 pav.).  

 

22 pav. 2010 m. skydamarių pažeistų eglynų pasiskirstymas pagal miško tipus skirtinguose Lietuvos regionuose. 

*aeg – aegopodiosa, cal – callunosa, fils – filipendulosa sicata, m – myrtillosa, mox – myrtillio-nemorosa, ox – oxalidosa, 

oxn – oxalido-nemorosa, v – vacciniosa. 
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Nors analizuojamoji teritorija yra 2589 ha, kas sudaro tik 0,6 % visos Lietuvos eglynų, tačiau vien 

šiose teritorijose vingiorykštiniame nusausintame (filipendulosa sicata) miško tipe augantys skydamarių pa-

žeisti eglės medynai sudaro 10,7 % visos Lietuvos teritorijoje augančių eglynų (1260 ha). Taip pat nemažą 

dalį sudaro ir pažeisti mėlyninio (myrtillosa) miško tipo eglynai, kurie užima 3,1 % visos Lietuvos teritorijoje 

šiame miško tipe augančių eglės medynų (15698 ha). 

Dar viena, ne mažiau svarbi medynų charakteristika – tai miško augavietės. Analizuojant pažeistus me-

dynus, nustatyta, kad 69,8 % pažeistų eglynų augo L hidrotopo augavietėse, kuriose šlapiais laikotarpiais susidaro 

drėgmės perteklius. 15,9 % skydamarių pažeistų eglynų augo N – normalaus atmosferinio drėgnumo dirvo-

žemiuose, 11,8 % P – nusausintuose ir nenusausintuose miško pelkiniuose dirvožemiuose ir tik maža dalis – 

2,5 % visų skydamarių pažeistų eglynų augo U – užmirkusiuose dirvožemiuose, kuriuose nuolat yra drėgmės 

perteklius dėl negiliai (apie 1 m) esančio gruntinio vandens.  

Skirtinguose Lietuvos regionuose nustatyti nevienodi dėsningumai. Pavyzdžiui, Šiaurės Lietuvos re-

gione L hidrotopo augavietės sudaro apie 60 %, kai vakarų Lietuvoje tose pačiose augavietėse pažeistų medynų 

buvo kiek daugiau nei 80 %. N hidrotopo augavietėse pažeistų eglynų kiekis šiuose regionuose skiriasi kone 

dvigubai. Šiaurės Lietuvoje jie sudaro 18,1 %, o Vidurio Lietuvoje apie 9 %. Vidurio Lietuvos regionas išsis-

kiria pelkiniuose dirvožemiuose pažeistais eglynais. Čia jie sudaro 22 % visų regione pažeistų eglynų. Vien 

tik Jonavos MU pažeisti eglynai, augantys miško pelkiniuose dirvožemiuose, sudaro 39 % šioje urėdijoje ne-

tikrųjų eglinių skydamarių pažeistų eglynų (23 pav.). 

 

 

23 pav. 2010 m. skydamarių pažeistų eglynų pasiskirstymas pagal hidrotopus tyrimams parinktose miškų urėdijose 

 

Pažeistų eglynų plotų analizė parodė, kad to paties hidrotopo, bet skirtingo dirvožemio trofiškumo 

(potencinio derlingumo) augavietėse augantys medynai pažeidžiami nevienodai. Vidurio ir Vakarų Lietuvos 

regionuose Lb ir Lc augavietėse augantys eglynai sudarė didžiąją dalį visų šiose teritorijose pažeistų eglynų. 
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Vidurio Lietuvos eglynuose didelė pažeistų medynų dalis teko Pcn augavietėje augantiems eglynams. Jie su-

darė 13 % visų pažeistų medynų. Šios augavietės pažeidžiamumu išsiskyrė Jonavos urėdijoje augantys eglynai, 

kurie sudarė 33 % visų pažeistų medynų.  

Vakarų Lietuvos regione labiausiai išsiskyrė Kazlų Rūdos urėdijoje augę pažeisti eglynai. Didžioji jų 

dalis, net 83 % augo Lbl ir Lcl tipo augavietėse. Šiaurės Lietuvos regionas išsiskyrė iš kitų, kad net 10 skirtingų 

miško augaviečių tipų, pažeistų medynų kiekis, svyravo nuo 5 iki 17 %. Todėl nei vienos miško tipo augavietės 

šiame regione išskirti nebuvo galima. Šiame regione galima būtų išskirti tik Biržų MU, nes ten tik 2 % pažeistų 

medynų augo Lbl tipo augavietėse ir santykinai nemaža dalis – 15 % visų pažeistų eglynų derlingoje Ldp tipo 

augavietėje (24 pav.).  

 

 

24 pav. 2010 m. Netikrojo eglinio skydamario pažeistų eglynų pasiskirstymas pagal miško augaietės tipą 

 

Analizuojant skirtingose augavietėse pažeistų eglynų kiekį urėdijose daugiausiai žalos netikrieji egliniai 

skydamariai pridarė Nc, Lb ir Lc augavietėse augantiems eglynams. Kazlų Rūdos, Šakių ir Kupiškio urėdijose 

kenkėjai pažeidė apie 5 % visų Nc augavietėje augančių eglynų. Biržų urėdijoje pažeista 5,7 % visų šioje auga-

vietėje augančių eglynų. Lb augavietėje pažeistų medynų plotas nuo bendro eglynų ploto urėdijoje sudarė nuo 

2,3 % iki 5,9 %. Labiausiai kenkėjų žala išryškėjo Lc tipo augavietėse, kur tik Jonavos urėdijoje pažeistų medynų 

plotas nesiekė 1 %, tačiau kitose urėdijose svyravo nuo 1,4 % (Kupiškio) iki 7,8 % (Kazlų Rūdos MU). Pelki-

niuose dirvožemiuose skydamarių padaryta žala stipriai nesiskyrė nuo kitų miško augaviečių, tačiau Dubravos ir 

Jonavos miškų urėdijose buvo pažeista apie 4 % visų šiose urėdijose Pc augavietėse augančių eglynų. 

 

Apibendrinimas 

Visos medynų charakteristikos (rūšinė sudėtis, amžius, miško tipas, skalsumas ir kt.) gali lemti netikrojo 

eglinio skydamario plitimą paprastosios eglės medynuose. Daugelyje mokslinių darbų pateikiama informacija, 

kad atspariausi kenkėjų pažeidimams yra mišrūs ir įvairiaamžiai medynai (Anon., 2010). Literatūroje teigiama, 
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kad eglinis skydamaris dažniausiai pažeidžia rekreacinėse zonose (parkuose ir kituose miesto želdiniuose) au-

gančias egles (Golan ir kt., 2001; Goliszek ir kt., 2011). Tokios eglės būna geriau apšviestos saulės, oro drėgnu-

mas yra žymiai mažesnis nei paprastosios eglės medynuose.  

Šis atliktas tyrimas rodo priešingus rezultatus. Nustatyta, kad 2010 metais netikrasis eglinis skydama-

ris labiausiai pažeidė paprastosios eglės jaunuolynus (iki 40 m.). Tokie medynai sudarė 31 % visų pažeistų 

eglynų. Šiuose medynuose lajų apšviestumas yra mažiausias, nes medžiai auga gana tankiai. Medynų skalsu-

mas eglės jaunuolynuose taip pat neretai siekia 1,0, todėl šiuose medynuose teoriškai turėtų būti nepalankios 

sąlygos skydamariams gyventi ir daugintis. 

Kiti užsienio šalių mokslininkų išskirti netikrojo eglinio skydamario plitimui reikšmingi parametrai – 

tai miško augavietė ir miško tipas (Lazdiņš ir kt., 2011). Šio tyrimo metu nustatyta, kad daugiausiai žalos 

netikrieji egliniai skydamariai pridarė Nc, Lb ir Lc augavietėse augantiems eglynams, mėlyninio-kiškiakopūs-

tinio (mirtilio-oxalidosum), mėlyninio (myrtillosa) ir kiškiakopūstinio (oxalidosum) tipo medynams. Nors a-

nalizuojamoji teritorija sudarė tik 0,6 % visos Lietuvos eglynų, tačiau analizuojant santykinius dydžius nusta-

tyta, kad vien šiose teritorijose vingiorykštiniam nusausintam (filipendulosa sicata) miško tipe augantys sky-

damarių pažeisti eglės medynai sudaro 10,7 % visos Lietuvos teritorijoje augančių eglynų (1260 ha). Tikėtina, 

kad iš 2010 metais skydamariai pažeidė apie 32 % vingiorykštiniame-nusausintame (filipendulosa sicata) 

miško tipe augančių eglynų.  

Latvijos mokslininkų atliktų tyrimų metu nustatyta, kad netikrasis eglinis skydamaris daugiausiai pa-

žeidė durpiniame nusausintame dirvožemyje augančius eglynus (Lazdiņš ir kt., 2011). Šio tyrimo rezultatai tik 

patvirtina mokslininkų tyrimo rezultatus, kad didžiausia dalis skydamarių buvo pažeista P hidrotopo augavietėse.  

Labiausiai iš tyrimo teritorijų išsiskyrė vidurio Lietuvos eglynai. Čia jie sudaro 22 % visų regione 

pažeistų medynų. Vien tik Jonavos MU, 39 % sudarė miško pelkiniuose dirvožemiuose augantys netikrųjų 

eglinių skydamarių pažeisti eglynai.  

 

3.5. Eglės spyglius kolonizuojančių grybų įvairovė netikrojo eglinio skydamario 

pažeistuose medynuose 

Atlikus 500-tų paprastosios eglės (P. abies) ėminių (spyglių ir ūglių), surinktų 10-yje skirtingu inten-

syvumu Physokermes piceae pažeistų paprastosios eglės medynų (sėklinės plantacijos) Lietuvoje sekvena-

vimą, buvo gautos 231407 sekos. Atlikus kokybės ir ilgio filtravimą, 81981 seka buvo atmesta kaip netinkama 

tolesnei analizei.  

Iš likusių 149426 aukštos kokybės sekų (vidutiniškai 325 bp) buvo atrinkti 1193 pasikartojantys tak-

sonai, o 3360 pavieniai taksonai atmesti kaip netinkami tolesnei analizei. Tarp visų išskirtų taksonų didžiąją 

dalį – 1039 (87,1 %) sudarė grybų taksonai, 145 (12,1 %) augalų, 7 (0,6 %) pirmuonių ir tik 2 (0,2 %) gyvū-

ninės kilmės taksonai. Gautos grybų sekos ir nustatyti grybų taksonai pateikti 9 lentelėje.  

Lyginant grybų rūšių įvairovės priklausomybę nuo gautų sekų kiekio, nustatyta, kad analizuojant tą 

patį sekų kiekį skydamarių pažeistuose medynuose, grybų rūšių įvairovė buvo didesnė nei nepažeistuose (kont-

roliniuose) medynuose (25 pav.). 
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9 lentelė. Gautų grybų taksonų įvairovė tyrimams parinktuose eglynuose  

Medynas Koordinatės Sveikatingumas* Medžių kiekis Ūglių su  

spygliais kiekis 

Gautos DNR  

sekos/taksonai 

Shannon įvairovės  

indeksas 

D1 N54°54' E24°19' Pažeistas 10 50 9467/276 3.5 

D2 N54°56' E24°20'  10 50 17931/355 3.5 

D3 N54°49' E24°20'  10 50 17019/548 4.2 

D4 N56°02' E22°46'  10 50 18538/531 4.1 

D5 N55°32' E23°05'  10 50 15877/333 2.9 

Viso D   50 250 78832/893  

H1 N54°54' E24°19' Sveikas 10 50 2372/199 3.9 

H2 N54°55' E24°19'  10 50 5356/265 3.5 

H3 N54°49' E24°02'  10 50 9435/245 3.5 

H4 N56°01' E22°47'  10 50 7159/242 3.3 

H5 N55°32' E23°05'  10 50 7219/264 3.2 

Viso H   50 250 31541/608  

Viso   100 500 110373/1039  

* Pažeistas – medynai pažeisti netiktojo eglinio skydamario Physokermes piceae; Sveikas – medynai kurie  

nebuvo pažeisti P. Piceae. H1,H2,H3,H4,H5 – skydamarių nepažeistos paprastosios eglės sėklinės plantacijos, D1, D2, 

D3, D4, D5 – skydamarių pažeistos sėklinės plantacijos. 
 

 

25 pav. Taksonų kiekio priklausomybė nuo gautų ITS rDNR sekų po sekvenavimo Physokermes piceae pa-

žeistuose ir sveikuose paprastosios eglės spygliuose bei ūgliuose 

 

Tarp visų identifikuotų grybų taksonų 74,7 % sudarė aukšliagrybiai, 24,7 % papėdgrybiai, po 0,3 % 

Chitridiomikotų ir Glomeromikotų genties grybai. 

Skydamarių pažeistuose medynuose bendras grybų taksonų kiekis buvo nustatytas didesnis, lyginant 

su tokiu pat pavyzdžių kiekiu iš nepažeistų (kontrolinių) medynų. 893 taksonai iš 78832 sekų ir 608 taksonai 

iš 31541 sekų (9 lentelė, 25 pav.).  

Atlikus chi kvadrato testą, nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp kontroliniuose ir pažeis-

tuose medynuose identifikuotų taksonų ir gautų grybų sekų (P<0,0001). Rūšių lygyje pavyko identifikuoti 453 

(43,6 %) iš 1039 grybų taksonų. Informacija apie 30 dažniausiai sutinkamus grybų taksonus, atstovaujančius 

70,3 % visų grybų sekų (10 lentelė). Tarp minėtų 30 taksonų 13 arba 34,0 % gautų grybų sekų nebuvo galima 

identifikuoti iki taksono ar genties lygio, dėl šios priežasties jie pateikti kaip neatpažinti (10 lentelė). 



52 

10 lentelė. Trisdešimties dažniausiai aptiktų grybų taksonų santykinis gausumas pažeistuose ir sveikuose Picea abies ūgliuose bei spygliuose 

Taksonas Klasė NCBI etaloninių  

sekų numeris 

Sekų  

panašumas, (%) * 

Pažeisti ūgliai   Sveiki ūgliai   Viso  

D1 D2 D3 D4 D5 Viso D  H1 H2 H3 H4 H5 VisoH   

Neidentifikuota sp. 2168_2 Aukšliagrybiai FJ820734 316/320 (99) 4,1 3,6 4,1 5,2 40,6 11,6  1,0 0,7 0,1 0,8 0,7 0,6  8,4 

Phialophora sessilis  Aukšliagrybiai EU514700 339/344 (99) 17,8 11,0 1,9 2,0 10,3 7,6  2,3 3,4 0,4 2,6 1,8 1,9  6,0 

Neidentifikuota sp. 2168_4 Aukšliagrybiai JX243908 311/334 (93) 4,3 8,5 2,2 2,1 0,8 3,6  7,5 13,5 4,8 7,8 11,3 8,6  5,0 

Setomelanomma sp. 2168_7 Aukšliagrybiai AF525674 287/302 (95) 0,3 0,6 0,4 0,0 0,2 0,3  6,8 13,6 0,0 24,2 25,7 14,2  4,3 

Neidentifikuota sp. 2168_5 Aukšliagrybiai AB476541 324/328 (99) 0,8 0,1 11,9 11,5 0,4 5,5  2,7 0,6 0,3 0,5 2,5 1,1  4,2 

Cladosporium cladosporioides Aukšliagrybiai KJ589639 303/308 (98) 6,1 11,8 1,0 1,1 1,9 4,3  2,1 3,2 2,6 1,5 1,3 2,1  3,7 

Rhizosphaera kalkhoffii Aukšliagrybiai HQ115656 318/322 (99) 3,2 10,6 1,5 1,1 2,7 3,9  1,9 2,5 0,5 4,9 3,1 2,5  3,5 

Neidentifikuota sp. 2168_9 Aukšliagrybiai GU566235 291/315 (92) 1,1 6,4 0,2 0,1 0,0 1,7  3,2 8,6 0,4 12,1 9,9 6,8  3,1 

Ceramothyrium sp. 2168_10 Aukšliagrybiai KC978733 307/316 (97) 0,7 0,1 7,3 7,4 1,1 3,7  5,1 1,2 0,1 0,2 1,8 1,1  2,9 

Neidentifikuota sp. 2168_13 Aukšliagrybiai HQ433032 301/321 (94) 0,0 - 4,6 2,9 0,6 1,8  0,3 1,0 14,3 2,5 0,0 5,1  2,7 

Neidentifikuota sp. 2168_11 Aukšliagrybiai KF617768 280/306 (92) 0,0 - 0,7 0,3 0,0 0,2  10,9 13,4 10,1 3,2 7,0 8,4  2,6 

Fellomyces sp. 2168_14 Papėdgrybiai AJ608659 311/328 (95) 2,0 5,7 0,3 0,6 8,1 3,3  0,2 0,2 - 0,0 0,0 0,1  2,4 

Neidentifikuota sp. 2168_17 Aukšliagrybiai JX136410 294/313 (94) 4,6 2,1 1,4 2,4 1,4 2,2  0,7 2,1 1,0 2,1 3,9 2,1  2,1 

Sydowia polyspora Aukšliagrybiai KJ589593 315/318 (99) 1,7 0,9 5,9 1,7 0,2 2,1  1,5 4,0 0,1 2,2 2,4 1,9  2,0 

Trichomerium sp. 2168_15 Aukšliagrybiai KP004468 319/332 (96) 0,2 1,0 5,5 4,3 0,8 2,6  1,3 0,4 0,3 0,6 0,6 0,5  2,0 

Neidentifikuota sp. 2168_18 Aukšliagrybiai KC966333 300/322 (93) - - 1,1 9,9 - 2,6  - - - 0,0 - 0,0  1,8 

Scleroconidioma sp. 2168_22 Aukšliagrybiai FR837912 304/321 (95) 15,6 0,0 1,4 0,0 - 2,2  0,1 0,1 - - 0,2 0,1  1,6 

Epicoccum nigrum Aukšliagrybiai JN835210 308/311 (99) 0,2 3,7 1,3 0,8 0,3 1,4  1,7 1,7 2,8 1,1 0,9 1,7  1,5 

Aureobasidium pullulans Aukšliagrybiai KM877470 310/314 (99) 3,9 3,1 1,1 1,2 0,1 1,7  0,7 0,6 0,9 0,6 1,1 0,8  1,4 

Neidentifikuota sp. 2168_23 Aukšliagrybiai KC965703 268/317 (85) - - 5,1 2,2 - 1,6  3,4 - 0,2 - - 0,3  1,2 

Exobasidium bisporum Papėdgrybiai AB180368 327/333 (98) 1,3 1,1 1,3 1,7 1,5 1,4  0,5 0,9 0,0 0,3 0,3 0,3  1,1 

Setomelanomma holmii Aukšliagrybiai AF525675 297/301 (99) - 0,5 0,2 0,0 0,4 0,2  1,2 0,1 9,4 0,0 0,1 2,9  1,0 

Phaeosphaeria sp. 2168_26 Aukšliagrybiai KF251182 288/306 (94) 0,1 0,1 0,0 0,0 - 0,0  0,9 1,8 8,7 0,1 0,1 3,0  0,9 

Neidentifikuota sp. 2168_29 Aukšliagrybiai JF449549 291/312 (93) 0,2 0,2 2,6 2,4 0,1 1,2  0,0 - - - 0,0 0,0  0,9 

Cryptococcus sp. 2168_30 Papėdgrybiai KM246292 290/300 (97) 3,2 2,4 0,0 0,0 0,1 1,0  - - - 0,1 0,0 0,0  0,7 

Neosetophoma samarorum Aukšliagrybiai KF251162 306/310 (99) - - - - - -  - 0,2 7,6 - - 2,3  0,7 

Neidentifikuota sp. 2168_34 Aukšliagrybiai HQ873380 285/299 (95) 1,0 0,0 0,7 0,4 0,6 0,5  0,3 1,2 0,2 0,9 2,2 1,0  0,6 

Neidentifikuota sp. 2168_31 Aukšliagrybiai KM494456 280/281 (99) 0,1 0,0 1,2 2,3 0,1 0,8  - - 0,0 0,0 - 0,0  0,6 

Neosetophoma sp. 2168_40 Aukšliagrybiai KJ173536 305/315 (97) 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0  - 0,0 6,1 0,8 - 2,0  0,6 

Neidentifikuota sp. 2168_42 Aukšliagrybiai FR773250 275/296 (93) 0,1 0,1 0,0 0,4 - 0,1  - 0,4 - 1,5 5,9 1,8  0,6 

Viso iš 30 taksonų:    72,8 73,7 64,8 64,0 72,3 69,1  56,4 75,3 71,0 70,6 82,7 73,2  70,3 

*sekų panašumo stulpelis rodo bazių poras, kurių panašumas lyginamas tarpusavyje (užklausos langelyje įvestos sekos su etaloninėmis sekomis deponuotomis Genų 

Banke (www.ncbi.nlm.nih.gov)), skliaustuose rodomas sekų panašumo procentas 
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Visuose tyrimo bareliuose dažniausiai sutinkami taksonai buvo Neidentifikuota sp. 2168_2 (8,4 %),  

Phialophora sessilis (6,0 %), Neidentifikuota sp. 2168_4 (5,0 %), Setomelanomma sp. 2168_7 (4,3 %) ir Nei-

dentifikuota sp. 2168_5 (4,2 %) (10 lentelė). Patogenas R. kalkhoffii (3,5 %) pažeidžia eglės spyglius, todėl 

pakinta spyglių spalva, jie lūžinėja, prasideda priešlaikinis jų kritimas. Jis buvo septintoje vietoje tarp visų 

identifikuotų grybų rūšių.  

R. kalkhoffii skirtingu gausos intensyvumu buvo nustatytas visuose tyrimo bareliuose. Dispersinės a-

nalizės (ANOVA) rezultatai parodė, kad 30 dažniausiai sutinkamų grybų tarp taksonų Phialophora sessilis, 

Neidentifikuota sp. 2168_17, Aureobasidium pullulans, Exobasidium bisporum gausa buvo didesnė skydama-

rių pažeistuose, nei kontroliniuose eglės medynuose (p<0,05). O Neidentifikuota sp. 2168_11 buvo dažniau 

aptinkama kontroliniuose nei skydamarių pakenktuose medynuose (p<0,05). Likusių 25-ių, dažniausiai sutin-

kamų grybų, taksonų skirtumai tarp pažeistų ir kontrolinių medynų nebuvo reikšmingi (p<0,05). Statistiškai 

palyginti nebuvo galima 1009 grybų taksonų, kurie retai sutinkami, o jų santykinė gausa svyravo nuo 0,002 % 

iki 0,6 %.  

Korespondentinė (CA) grybų taksonų analizė paaiškino 24,2 % variacijos 1 ašies atžvilgiu ir 21,1 % 

2 ašies atžvilgiu. CA analizė taip pat parodė, kad pažeisti medynai (D1-D5) ir nepažeisti medynai (H1-H5) 

skyrėsi 1 ašies atžvilgiu (26 pav.). Tai reiškia, kad grybų taksonų įvairovė reikšmingai skyrėsi tarp skirtingu 

intensyvumu pažeistų eglės medynų. Stipriau pažeistuose medynuose grybų buvo gausiau.  

 

 

26 pav. Grybų bendruomenių panašumas medynuose: H1,H2,H3,H4,H5 – skydamarių nepažeistos paprastosios 

eglės sėklinės plantacijos, D1, D2, D3, D4, D5 – skydamarių pažeistos sėklinės plantacijos 

 

Atskirų grybų taksonų kiekis medynuose taip pat buvo skirtingas. Tarp visų tyrimo metu nustatytų tak-

sonų, 431 (41,5 %) buvo rastas tik pažeistuose ūgliuose su spygliais, 146 (14,0 %) buvo rasti tik nepažeistuose 

ūgliuose su spygliais, ir 462 (44,5 %) buvo nustatyti tiek sveikuose, tiek ir pažeistuose pavyzdžiuose (27 pav.,  

9 lentelė). Įdomu tai, kad tie patys grybų taksonai, kurie buvo aptikti skirtingo pažeidimo intensyvumo medy-

nuose, yra labiau siejami su pažeistais medynais. Tai rodo ir didesnė jų gausa pažeistuose medynuose (27 pav.). 
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27 pav. Taksonų pasiskirstymas medynuose: kvadratai – taksonai, nustatyti tik ant Physokermes piceae pažeistų 

Picea abies spyglių ir ūglių, apskritimas – taksonai, nustatyti tik nepažeistuose (sąlyginiai sveikuose medynuose), x – 

taksonai, nustatyti sveikuose ir pažeistuose medynuose  

 

Tyrimų metu Sorenseno (Sørensen) indeksas (esant indekso reikšmei 0 – rūšinė sudėtis visiškai skir-

tinga, 1 – rūšinė sudėtis visiškai panaši (Tuomisto ir Ruokolainen, 2006)) naudotas panašumui tarp grybų 

bendruomenių įvertinti. Sorenseno panašumo indeksas tarp pažeistų medynų buvo vidutiniškai stiprus, svyravo 

tarp 0,45 ir 0,71. Sąlygiškai sveikuose medynuose jis buvo silpnesnis, svyravo tarp 0,38 ir 0,52.  

Lyginant sveikus ir pažeistus medynus, Sorenseno panašumo indeksas buvo tarp 0,32 ir 0,47. Anali-

zuojant grybų bendruomenes nustatytas skirtingose tyrimo teritorijose Šenono (Shannon) įvairovės indeksas 

(nuo 0 – maža rūšių įvairovė iki ln(S) – didelė rūšių įvairovė (Hurlbert, 1971)) svyravo tarp 2,9 ir 4,2  

(9 lentelė). 

 

Apibendrinimas 

Tyrimo metu gauti rezultatai parodė, kad netikrojo eglinio skydamario invazija Lietuvos paprastosios 

eglės medynuose padarė didelį poveikį grybų rūšių įvairovei, gyvenančiai ant medžių spyglių ir ūglių. Didesnė 

grybų taksonų gausa nustatyta pažeistuose medynuose (9,10 lentelė). Tikėtina, kad tokia grybų įvairovės gausa 

pažeistuose medynuose atsirado dėl netikrojo eglinio skydamario lervučių ir suaugėlių padarytų žaizdų spyg-

liuose, ūgliuose arba dėl vabzdžių išskiriamo lipčiaus, kurio net ir nedidelis kiekis turi teigiamą poveikį mik-

roorganizmams gyvenantiems P. abies lajose (Muhlenberg ir Stadler, 2005; Stadler ir Müller, 1996). 

Literatūros šaltinių duomenimis, žymiai didesnė grybinio patogeno R. kalkhoffii gausa aptinkama ken-

kėjų ar kitų ligų pažeistuose, nei sveikuose medynuose (Ben-Dov ir Hodgson, 1997). Šių tyrimų metu buvo 

nustatyta didesnė patogeno gausa pažeistuose medynuose (3,9 %) nei sveikuose (2,5 %), tačiau skirtumas ne-

buvo statistiškai reikšmingas. Scattolin ir Montecchio (2009) teigia, kad R. kalkhoffii gausa P. abies spygliuose 
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neigiamai koreliuoja su Lophodermium piceae gausa. Tai rodo, kad pastarasis grybas gali veikti kaip biologi-

nės kontrolės priemonė prieš patogeninį grybą R. kalkhoffii. O šių tyrimų metu nustatyta nedidelė L. piceae 

gausa (0,05 %) (10 lentelė), tikriausiai buvo lemta R. kalkhoffii dominavimo.  

Tarp kitų dominuojančių grybų taksonų išsiskyrė augalų patogenas Exobasidium bisporum (Zhang, 

1998). Šis patogenas žymiai dažniau buvo aptinkamas ant pažeistų spyglių ir ūglių (1,4 %) nei sveikuose eglės 

audiniuose (0,3 %). Tai rodo, kad skydamarių padaryti pažeidimai padėjo šiam patogenui išplisti. Įdomu tai, 

kad ant skydamario išskiriamo lipčiaus augantis pelėsinis grybas Aposporium pinophilum (Ben-Dov ir Hod-

gson, 1997), kuris sukelia juodas apnašas ant eglės spyglių ir ūglių, nebuvo aptiktas arbo jo rDNR sekos liko 

neatpažintos. Kaip bebūtų, ant pažeistų spyglių ir ūglių buvo aiškiai matomi suodligės požymiai (tamsiai pil-

kos, ar juodos apnašos). Svarbu ir tai, kad grybas Phialophora sessilis, kuris buvo antra pagal dažnumą aptin-

kama grybų rūšis, taip pat gali sukelti į suodligę panašius požymius (į suodžius panašias apnašas) ant įvairių 

medžių rūšių (Arias ir kt., 2010; Zhuang ir kt., 2010). Tyrimo metu nustatytas reikšmingas P. sessilis gausos 

skirtumas pažeistuose ir sveikuose ūgliuose su spygliais (10 lentelė). Tai rodo, kad P. sessilis buvo viena iš 

keleto grybų rūšių, kuri galėjo sudaryti juodas apnašas ant spyglių ir ūglių, sukėlusias fiziologinių procesų 

sutrikimus.  

Nors dalis grybų rūšių nebuvo identifikuota, tačiau darbe taikytas naujos kartos (Next Gen) sekoskai-

tos tyrimų metodas (metagenominis sekvenavimas) neturėtų būti atmestas kaip netinkamas, vertinant netikrojo 

eglinio skydamario židiniuose ar sveikuose medynuose sutinkamas grybų bendruomenes, nes kitų mokslininkų 

darbuose jis plačiai naudojamas vabzdžių ir grybų santykiams tyrinėti (Davydenko ir kt., 2014; Persson ir kt., 

2009; Ploetz ir kt., 2013).  

Tyrimo metu panaudoti nauji rDNR sekvenavimo metodai atskleidė plačią grybų įvairovę, susijusią 

su P. abies. Po sekvenavimo, remiantis nauju mėginių žymėjimo metodu, buvo galima kiekvieno (tiek sveiko, 

tiek pažeisto) pavyzdžio analizę atlikti individualiai. Buvo nustatyta dvigubai gausesnė grybų taksonų įvairovė 

nei kitų mokslininkų tyrimuose (Livsey, 1995; Müller ir Hallaksela, 1998, 2000), tai rodo, kad toks grybų 

bendruomenių analizės metodas yra efektyvesnis ir leidžia plėsti žinias apie grybų įvairovę (Hawksworth, 

2001, 2012).  

Aukštas Šenono grybų bendruomenių įvairovės indeksas visuose tyrimo bareliuose (9 lentelė) taip pat 

leidžia spręsti apie šio metodo efektyvumą. Vis dėlto, didelė dalis grybų sekų liko neatpažinta (10 lentelė). Tai 

rodo, kad vieša ITS rDNR sekų duomenų bazių informacija vis dar yra ribota, daug grybų taksonų lieka neat-

pažinti ir negali būti aprašomi ar atliekama detali jų analizė. Tiksli informacija labai svarbi taksonominiuose 

tyrimuose, taip pat lyginant atskirų, vienas su kitu nesusijusių tyrimų rezultatus. Dauguma grybų taksonų ne-

sidaugina ant mitybinių terpių, todėl naujų sekvenavimo metodų ir duomenų bazių plėtra yra labai svarbi, 

siekiant kuo tiksliau nustatyti grybų rūšių įvairovę (Hibbett ir Taylor, 2013; Menkis ir kt., 2014). 

Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad invaziniai medžių kenkėjai, tokie kaip netikrasis eglinis skydama-

ris (Physokermes piceae), gali turėti didelę įtaką grybų rūšių įvairovei aptinkamai ant paprastosios eglės spyg-

lių ir ūglių. Be tiesioginio neigiamo poveikio šie kenkėjai gali veikti ir netiesiogiai, taip lemdami medžių svei-

katingumą, medynų tvarumą ar net medžių rūšių paplitimą. 
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3.6.Netikrojo eglinio skydamario ir suodligę sukeliančių grybų daromos žalos 

paprastajai eglei įvertinimas 

3.6.1. Netikrojo eglinio skydamario pakenktų eglynų sanitarinė būklė  

Medžio stabilumas yra siejamas su medžio būkle. Vienas iš pagrindinių medžių būklės rodiklių – vi-

dutinė lajos defoliacija. 2013 metais visuose tirtuose eglės jaunuolynuose (II-IV amžiaus klasių) lajos defolia-

cija pavasarį (prieš medžių vegetacijos sezoną) buvo aukštesnė lyginant su jų defoliacija rudenį. Lajos defolia-

cija tirtuose medynuose pavasarį svyravo nuo 20 % Šiaurės Lietuvoje iki 32 % Vakarių Lietuvos regione. 

Vidutinė eglių lajų defoliacija pavasarį Vakarų ir Šiaurės Lietuvoje tarp kontrolinių ir pažeistų medynų skyrėsi 

nepatikimai (atitinkamai t=-1,27 ir -0,69; p0,05). Vidurio Lietuvoje buvo nustatytas statistiškai reikšmingas 

skirtumas tarp pažeistų ir kontrolinių medynų vidutinės lajos defoliacijos (t=-3,45; p0,01). Pažeistuose me-

dynuose ji buvo aukštesnė (10 %) negu kontroliniuose medynuose. Rudenį eglių defoliacijos skirtumas tarp 

pažeistų ir kontrolinių medynų Vakarų Lietuvoje dar labiau sumažėjo ir statistiškai reikšmingas skirtumas 

nebuvo nustatytas, kai Šiaurės ir Vidurio Lietuvoje pažeistų medynų defoliacija buvo patikimai (atitinkamai 

t=3,30 ir -3,82; p0,01) aukštesnė negu kontrolinių medynų.  

Svarbu pastebėti, kad visuose tirtuose regionuose rudenį vidutinė eglių lajos defoliacija, lyginant su 

pavasario duomenimis, sumažėjo ir nesiekė 25 % tiek kontroliniuose, tiek ir pažeistuose medynuose. Tačiau 

tokie gauti rezultatai rodo, kad rudenį visuose tyrimo bareliuose medžiai buvo apsilpę (28 pav.). 

Atlikus medžių sanitarinės būklės vertinimą bręstančiuose (V-VII amžiaus klasių) medynuose, nusta-

tyta aukštesnė medžių lajų defoliacija, nei eglės jaunuolynuose. Vakarų Lietuvoje vidutinė lajos defoliacija 

pavasarį ir rudenį kontroliniuose ir pažeistuose eglynuose svyravo tarp 35 ir 40 % (skirtumai nepatikimi).  

 

 

28 pav. Vidutinė eglių lajų defoliacija jaunuose medynuose 2013 metais ir skirtumų patikimumas 

 

Šiaurės Lietuvoje pavasarį kontrolinių medynų lajų defoliacija buvo patikimai (t=4,63; p0,001) aukš-

tesnė (daugiau nei 10 %) negu pažeistų, o rudeninį šis skirtumas tapo statistiškai nereikšmingas. Aukščiausia 

5

10

15

20

25

30

35

Vakarų Lietuva Šiaurės Lietuva Vidurio Lietuva

L
a

jo
s 

d
ef

o
li

a
ci

ja
, 
%

Regionas

Kontrolė pavasaris Kontrolė ruduo

Pažeisti pavasaris Pažeisti ruduo



57 

pažeistų medynų defoliacija užfiksuota Vidurio Lietuvoje pavasarį ir siekė beveik 43 %, tačiau rudenį tų pačių 

eglynų defoliacija siekė tik apie 32 % – skirtumas statistiškai patikimas.  

Vakarų ir Vidurio Lietuvos regionuose pavasarį pažeistų eglynų lajų defoliacija buvo panaši ir siekė 

atitinkamai 41 ir 43 %, tačiau Šiaurės Lietuvos regione nustatyta pažeistų eglynų lajų defoliacija buvo žymiai 

mažesnė ir siekė 32 % – skirtumas tarp regionų statistiškai reikšmingas (p0,05) (29 pav.). Nors rudenį eglių 

lajų defoliacija lyginant su pavasariu daugelyje tyrimo barelių ir sumažėjo, tačiau bendra eglės medžių lajų 

defoliacija išliko aukštesnė nei 30 %.  

 

29 pav. Vidutinė eglių lajų defoliacija bręstančiuose medynuose 2013 metais ir skirtumų patikimumas 

 

Kitas ne mažiau svarbus medžių būklės rodiklis – medžio pažeidimo kategorija. Atlikus sanitarinės 

būklės vertinimą, nustatyta, kad jauni eglynai (II-IV amžiaus klasių) pavasarį, visuose tirtuose regionuose, 

priklausė apsilpusių medžių kategorijai, nes didžioji dalis (60-70 %) visų tirtų eglių buvo II pažeidimo kate-

gorijos tiek kontroliniuose, tiek ir pažeistuose medynuose. O sąlyginai sveikų medžių fiksuota 20-40 %. 

Didžiausia dalis sveikų medžių nustatyta Vidurio Lietuvos kontroliniuose medynuose. Jie sudarė apie  

45 %, o pažeistuose medynuose I pažeidimo kategorijos medžiai sudarė tik 23 %. Kituose Lietuvos regionuose, 

kontroliniuose ir pažeistuose medynuose sąlyginai sveikų ir II pažeidimų kategorijos medžių kiekis buvo pa-

našus ir čia statistiškai reikšmingas skirtumas nebuvo nustatytas.  

Pasibaigus vegetacijos sezonui (rudenį), visuose tirtuose regionuose sąlyginai sveikų (I pažeidimo ka-

tegorija) ir apsilpusių (II pažeidimo kategorija) medžių santykis pasikeitė (lyginant su pavasariu) ir tapo beveik 

vienodas (30 pav.). Kaip ir pavasario apskaitų metu, didžiausia dalis sveikų medžių nustatyta Vidurio Lietuvos 

kontroliniuose medynuose. Sveikų medžių kiekis sudarė 55 %, o šio regiono pažeistuose medynuose tenden-

cijos taip pat liko tokios pat kaip ir pavasarį – I pažeidimo kategorijos medžių buvo žymiai daugiau nei sąly-

ginai sveikų (57 % ir 35 %). 
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30 pav. Eglių pasiskirstymas pagal pažeidimo kategorijas jaunuose medynuose 2013 metais 

 

Atlikus sanitarinės būklės vertinimą bręstančiuose eglynuose, nustatyti kiti dėsningumai nei eglių jau-

nuolynuose. Šiuose medynuose visuose Lietuvos regionuose, skirtingo pažeidimo intensyvumo medynuose 

tiek prieš vegetaciją, tiek ir po jos, vyravo didžiausias kiekis eglių, priklausančių II pažeidimo kategorijai. 

Svarbu tai, kad sąlyginai sveikų (I pažeidimo kategorija) medžių kiekis beveik visuose medynuose buvo ma-

žesnis nei nusilpusių (III pažeidimo kategorija).  

Lyginant pavasarines ir rudenines apskaitas, visuose medynuose stebimas III pažeidimo kategorijos 

medžių kiekio sumažėjimas rudenį, tačiau Vakarų Lietuvos kontroliniuose medynuose, šių medžių kiekis  

išaugo nuo 25 % iki beveik 40 %. (31 pav.). IV pažeidimo kategorijos (džiūstantys medžiai) medžių visuose 

medynuose sumažėjo, tačiau tai galėjo lemti sanitariniai kirtimai, kurių metu tokie medžiai buvo iškirsti iš 

medyno. 
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31 pav. Eglių pasiskirstymas pagal pažeidimo kategorijas bręstančiuose medynuose 2013 metais 

 

Apibendrinimas  

Atlikus 2010 metais netikrųjų eglinių skydamarių pažeistų medynų sanitarinės būklės vertinimą jau-

nuolynuose ir bręstančiuose medynuose, gauti prieštaringi duomenys. Vertinant medžių defoliaciją eglės jau-

nuolynuose, visuose kontroliniuose medynuose, nustatyta mažesnė lajų defoliacija po medžių vegetacijos, nei 

vegetacijos periodo pradžioje. Buvusiuose skydamarynuose, eglių lajų defoliacija skyrėsi nuo kontrolinių me-

dynų nežymiai, tačiau išliko aukštesnė, nors skirtumai išliko statistiškai nepatikimi.  

Atlikus medžių sanitarinės būklės vertinimą bręstančiuose (V-VII amžiaus klasių) medynuose, nustatyta 

aukštesnė medžių lajų defoliacija, nei eglės jaunuolynuose. Visoje Lietuvoje vidutinė lajos defoliacija pavasarį 

ir rudenį kontroliniuose ir pažeistuose eglynuose svyravo tarp 35 ir 40 %, o eglės jaunuolynuose ji buvo 20–

25 %. Tokie rezultatai rodo, kad eglės jaunuolynuose medžių defoliacija buvo artima vidutiniam spygliuočių 

defoliacijos rodikliui, o bręstančiuose medynuose ji buvo 10-15 % aukštesnė, nei tokio amžiaus medžių vidurkis 

(Ozolinčius, 1998). 

Kitas ne mažiau svarbus medžių būklės rodiklis – medžių pažeidimo kategorija. Atlikus sanitarinės 

būklės vertinimą, nustatyta, kad jauni eglynai (II-IV amžiaus klasių) pavasarį visuose tirtuose regionuose prik-

lausė apsilpusiems, nes didžioji dalis (60-70 %) visų tirtų eglių priklausė II pažeidimo kategorijai tiek kontro-

liniuose, tiek ir pažeistuose medynuose.  

Tuo pat laikotarpiu sąlyginai sveikų medžių fiksuota 20-40 %. Po vegetacijos sezono medyno sanita-

rinė būklė pagerėjo ir didžiąją daugumą sudarė I-II pažeidimo kategorijos medžiai. Bręstančių medynų sanita-

rinės būklės vertinimas parodė, kad visi medynai tiek prieš vegetaciją, tiek po jos buvo apsilpę. Vyravo II 

pažeidimo kategorijos medžiai.  
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Tyrimo metu tiek eglių jaunuolynuose, tiek bręstančiuose buvusiuose skydamarių pažeistuose medy-

nuose žuvusių medžių kiekis nebuvo aukštas ir tik Vakarų Lietuvos bareliuose siekė 5 %, tačiau ir ten didžioji 

dalis žuvusiųjų buvo ne dėl skydamarių veiklos.  

Atlikus pažeistų jaunuolynų sanitarinės būklės vertinimą Latvijoje, buvo nustatyta, kad 10 % visų 

skydamarių pažeistų medžių buvo žuvę dėl šio kenkėjo padarytų pažeidimų (Lazdiņš ir kt., 2011). Šio tyrimo 

metu eglių jaunuolynuose žuvusių medžių dėl skydamario veiklos nebuvo nustatyta. 

 

3.6.2. Netikrojo eglinio skydamario ir suodligę sukeliančių grybų įtaka paprastosios eglės 

metinių ūglių ir spyglių augimui  

Spyglių bei ūglių kenkėjai yra vieni iš svarbiausių ir didžiausią įtaką medžiui darantys vabzdžiai. Po 

šių kenkėjų veiklos, medžiai gali įvairiai reaguoti į tokius pažeidimus: vieni greitai atstato prarastus spyglius, 

visiškai nerodydami sulėtėjusio augimo simptomų, kiti, ypač būdami vyresnio amžiaus ir veikiami kitų aplin-

kos veiksnių: sausros, maisto medžiagų trūkumo ir pan., gali ir žūti. Tačiau pirminės pažeidimo stadijos gali 

net stimuliuojamai veikti medžius augti (Ozolinčius, 1998). 

Atlikus eksperimentą, nustatyta, kad prieš netikrojo eglinio skydamario ir suodligę sukeliančių grybų 

pakenkimus (2009 m.) vidutinė visų tirtų jaunų eglių (II-IV amžiaus klasių) absoliučiai sausų spyglių (n=100) 

masė buvo 0,40±0,03 g. Kenkėjo masinio dauginimosi ir kenkimo metu (2010 m.) nustatytas spyglių masės 

sumažėjimas 1,3 karto (šis skirtumas statistiškai patikimas). Vertinant skirtingu pažeidimo intensyvumu pa-

žeistus eglynus, nustatyta, kad 2010 metais vidutinė spyglių masė (n=100) vidutiniškai pakenktuose medy-

nuose buvo 1,3 karto mažesnė nei tokiomis pat sąlygomis augusių skydamarių nepažeistų (sąlyginai sveikų) 

eglių. Stipriai pažeistuose medynuose stebimas dar didesnis spyglių masės sumažėjimas. Jis, lyginant su kon-

troliniais medynais, siekė net iki 2 kartų. Skirtumai statistiškai reikšmingi (p<0,05). O silpnai pažeistuose ir 

kontroliniuose medynuose statistiškai patikimi skirtumai nebuvo nustatyti, nors nežymus spyglių masės suma-

žėjimas šiuose medynuose taip pat buvo nustatytas (31 pav.).  

Kitais metais po kenkimo (2011 m.) spyglių masė pradėjo atsistatyti ir svyravo nuo 0,33 iki 0,38 g 

visuose skirtingu laipsniu pažeistuose eglynuose. 2012 m. stipriai pažeistų eglių spygliai vidutiniškai svėrė 

0,36±0,02 g, tai yra tiek pat, kaip ir prieš skydamario pakenkimus. Galima teigti, kad eglių spyglių prieaugis 

atsistatė praėjus dvejiems metams po netikrojo eglinio skydamario pakenkimo ir tai ypač išryškėjo stipriai 

pažeistuose medynuose. 2013 metais vėl buvo fiksuotas nežymus eglių spyglių masės sumažėjimas visuose 

tirtuose medynuose. Vidutinė spyglių masė neviršijo 0,33±0,02 g ir buvo apie 1,2 karto mažesnė nei prieš 

skydamario pakenkimus (32 pav.).  

Analizuojant skirtinguose Lietuvos regionuose surinktą medžiagą, nustatyta, kad netikrųjų eglinių sky-

damarių ir suodligės neigiamas poveikis labiausiai pasireiškė stipriai pažeistuose eglių jaunuolynuose: Jur-

barko MU šis neigiamas poveikis pasireiškė labiausiai. Eglių spyglių masė 2010 m. lyginant su 2009 m. su-

mažėjo 3,5 karto (t=7,25, p<0,001); Kazlų Rūdos MU sumažėjo 2,3 karto (t=7,25, p<0,001). 

Šiuose medynuose buvo fiksuoti pirmieji netikrojo eglinio skydamario pakenkimai 2009 metais, tačiau 

tyrimo metu nebuvo galima nustatyti spyglių masės ankstesniais metais. Gali būti, kad lyginant su 2008 metų 

duomenimis skydamarių padaryta žala būtų dar didesnė. Reikšmingas skirtumas tarp kontrolinių ir stipriai 
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pažeistų medynų buvo fiksuotas ir Dubravos MU, kuriame spyglių masė kenkimo metais sumažėjo 1,8 karto 

(t=4,88, p<0,001).  

 

32 pav. Skirtingu intensyvumu skydamarių pažeistų eglių spyglių masės kaitos dinamika 2009-2013 m. visuose 

tyrimo bareliuose 

Vidutiniškai pažeistuose eglės jaunuolynuose neigiamas žaladarių poveikis labiausiai pasireiškė Jur-

barko MU, Kupiškio MU, Rokiškio MU, kuriuose eglių spyglių masė 2010 m. (lyginant su 2009 m.) sumažėjo, 

atitinkamai, 4,5, 3,4, 1,7 karto (p<0,05). Silpnai pažeistuose eglynuose neigiamas netikrojo eglinio skydamario 

ir suodligę sukeliančių grybų poveikis labiausiai pasireiškė Rokiškio MU, lyginant su kontroliniais medynais, 

eglių spyglių masė 2010 m. (lyginant su 2009 m.) sumažėjo 2,3 karto (t=6,24, p<0,001) ir Jurbarko MU su-

mažėjo 1,9 karto (t=4,83, p<0,001). 

Palyginus visus pažeistus medynus su kontroliniais (sąlyginai sveikais) medynais, jau 2009 metais ma-

tomas spyglių masės sumažėjimas Vakarų ir Vidurio Lietuvos eglynuose, kuriuose ir buvo pastebėti pirmieji 

netikrojo eglinio skydamario kenkimai eglynuose. Šiuose regionuose jau 2009 metais pažeistų eglių spygliai 

buvo netekę apie 16 % savo masės. 2010 m. Vakarų Lietuvos (Jurbarkas 1413 ha, Kazlų Rūda 279 ha) eglynuose 

stipriai išplitus netikriesiems egliniams skydamariams, medžiams daroma žala tapo intensyvesnė ir kenkėjų ap-

niktuose eglynuose 2010 metais spyglių masė buvo perpus mažesnė nei kontroliniuose medynuose. 

Vidurio ir Šiaurės Lietuvos eglynuose netikrojo eglinio skydamario masinio kenkimo laikotarpiu ste-

bimas mažesnis spyglių masės sumažėjimas nei Vakarų Lietuvos regione. Abiejuose regionuose jis buvo apie 

20 % mažesnis nei normaliai išsivysčiusių eglynų. Kitais metais po kenkimo Vakarų ir Šiaurės Lietuvos pa-

žeistuose bareliuose spyglių masė buvo panaši į kontrolinių medžių, tačiau vis dar išliko mažesnė ir skirtumas 

buvo, atitinkamai 13 % ir 7 %. Šiuose regionuose, spyglių masės sumažėjimas nustatytas ir 2012 bei 2013 

metais, čia jis svyravo nuo 5 iki 17 %. Šiaurės Lietuvos bareliuose (Biržų, Rokiškio ir Kupiškio MU) jau 2011 
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metais spyglių masė, kad ir nežymiai, tačiau tapo didesnė nei kontrolinių eglės medžių. 2012 metais šio regiono 

medžių spyglių masė buvo 7 %, o 2013 metais 9 % didesnė nei kontrolinių spyglių (33 pav.).  

Tokie rezultatai gauti dėl to, kad Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose jau 2009 metais buvo pastebėti 

pirmieji netikrojo eglinio skydamario židiniai eglynuose, kurie jau tais metai pakenkė eglėms. Todėl matomas 

eglės spyglių sutrumpėjimas ir spyglių masės sumažėjimas. O Šiaurės Lietuvos regione nei vienoje iš tyrimams 

parinktų urėdijų, 2009 metais nebuvo fiksuoti netikrojo eglinio skydamario židiniai, todėl medžiai išliko gy-

vybingesni ir vienų metų skydamarių kenkimas netgi teigiamai paveikė eglių spyglių augimą.  

Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose skydamariui pažeidus egles du metus iš eilės medžiai, lyginant 

su kontrole, iki pat 2013 metų taip ir nesugebėjo išauginti normalių spyglių. Užsienio šalių patirtis rodo, kad 

sitkinę eglę įvairiu intensyvumu pažeidus E. abietinum amarams, eglių spygliai sutrumpėja 9–12 %. Tačiau 

toks spyglių parametrų skirtumas tarp kontrolinių ir skirtingu intensyvumu pažeistų medžių nebuvo statistiškai 

reikšmingas (Straw ir kt., 1998, 2002). 

Netikrojo eglinio skydamario ir suodligę sukeliančių grybų poveikis pasireiškė ne tik eglių spyglių 

masei, bet ir metinių ūglių ilgiui. Neigiama kenkėjų įtaka buvo aiškiai pastebima masinio kenkimo metais 

(2010 m.). Atlikus eglių šakų pagrindinių ūglių matavimus, nustatyta, kad vidutinis ūglių ilgis stipriai ir vidu-

tiniškai pažeistuose eglynuose 2009 m. (prieš kenkimą) atitinkamai buvo 14,11±0,76 cm ir 13,20±0,48 cm. 

 
33 pav. Skydamarių pažeistų eglių spyglių masės skirtumas, lyginant su kontrole (100 %), skirtinguose Lietu-

vos regionuose 

 

Masinio kenkimo laikotarpiu (2010 m.) šiuo intensyvumu pažeistuose medynuose ūglių ilgis sumažėjo 

beveik 1,5 karto, skirtumai statistiškai patikimi (t=3,59 ir 3,49, p0,001). Statistiškai patikimas skirtumas tarp 

2010 ir 2009 metais išsivysčiusių ūglių nustatytas ir kontroliniuose medynuose. 2010 m. kontroliniuose me-

dynuose vidutinis ūglių ilgis siekė 12,45±0,48 cm ir buvo didesnis negu stipriai (10,44±0,68 cm) ir vidutiniškai 

(10,78±0,50 cm) pažeistuose eglynuose, skirtumai reikšmingi (atitinkamai, t=2,41 ir 2,29, p0,02 ir 0,05)  

(34 pav.). Panašius rezultatus yra gavę ir D. Britanijos mokslininkai, kurie tyrė amarų E. abietinum įtaką sit-

kinės eglės ūglių augimui. Tyrimo metu buvo nustatytas ūglių ilgio sumažėjimas kenkimo metais, kur ūglių 

ilgis buvo 9,5 % - 22,3 % (p<0,05) trumpesnis nei kontrolinių eglių (Straw ir kt., 1998, 2002).  
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Pagrindinių ūglių ilgio augimo atsistatymo procesus jau buvo galima pastebėti kitais metais po ken-

kimo (2011 m.). Tačiau labiausiai jie išryškėjo 2012 m. stipriai pažeistuose medynuose, kuriuose eglių ūglių 

ilgis siekė 13,28±0,73 cm. Tai labai panašus rodiklis kaip ir prieš egles pažeidžiant netikriesiems egliniams 

skydamariams (2009 m.).  

Tokia pati tendencija fiksuota ir kontroliniuose medynuose. Svarbu pastebėti, kad vidutiniškai pažeis-

tuose eglynuose atsistatymas neišryškėjo, nes ūglių ilgis 2010-2013 m. laikotarpiu išliko labai panašus ir sky-

rėsi patikimai tik nuo 2009 m. išsivysčiusių ūglių ilgio. Silpnai pažeistuose medynuose eglinių skydamarių 

daromos žalos poveikis taip pat neišryškėjo, nes 2009-2013 metų laikotarpiu nebuvo nustatyti reikšmingi eglių 

ūglių ilgio pakitimai (skirtumai nepatikimi t<1,96, p>0,05), vidutinis ūglio ilgis 11,70±0,37 cm. 

 

 

34 pav. Skirtingu intensyvumu skydamarių pažeistų eglių ūglių ilgio kaitos dinamika 2009-2013 m. visuose 

tyrimo bareliuose 

 

Nors skirtumas ir nėra reikšmingas, tačiau matomas ūglių ilgio sumažėjimas skydamario kenkimo 

metais ir kontroliniuose medynuose, tai gali rodyti, kad ir kontroliniuose medynuose buvo netikrojo eglinio 

skydamario kenkimų, arba tai, kad 2010 metais visos Lietuvos eglynams buvo susiklosčiusios nepalankios 

sąlygos. Dėl to jie neteko dalies savo pagrindinių ūglių prieaugio. 

Skirtingose tyrimo teritorijose (miškų urėdijose) gauti rezultatai parodė, kad eglių metinių ūglių ir 

spyglių augimo pakitimai labiausiai buvo pastebimi stipriai skydamario pažeistuose medynuose. Jautresni ken-

kėjo pažeidimams buvo eglių spygliai negu metiniai ūgliai. Spyglių svoris buvo mažesnis vidutiniškai ir net 

silpnai pažeistuose eglynuose masinio kenkimo metu, lyginant tiek su kontrole, tiek ir su laikotarpiu prieš 

kenkimą. Ūglių augimo pakitimai silpnai ir vidutiniškai pažeistuose eglynuose neišryškėjo. Nustatyta, kad 

netikrojo eglinio skydamario ir su juo susijusių bei suodligę sukeliančių grybų žala metinių ūglių ir spyglių 

augimui, lyginant su kontroliniais medynais, buvo statistiškai reikšmingiausia (p<0,05) Šiaurės ir Vidurio Lie-

tuvos regionų urėdijose.  
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Vakarų Lietuvos regiono urėdijose (Jurbarkas, Šakiai, Kazlų Rūda) statistiškai reikšmingų skirtumų 

tarp kontrolinių (sąlyginai sveikų) ir pažeistų medžių, spyglių masės ir ūglių ilgių buvo gauta mažiau  

(11 lentelė). Tikėtina, kad tai nulėmė foninė skydamarių gausa kontroliniuose medynuose, kuri neleido tiksliai 

įvertinti kenkėjo padarytos žalos. 

 

11 lentelė. Kolmogorovo-Smirnovo testo reikšmingumas, tarp skirtingu intensyvumu pakenktų medynų spyg-

lių masės ir ūglių ilgio, 2009-2013 metų laikotarpyje 

Miškų 

urėdija 

Medyno 

pakenkimasa 

Spyglių masė, g Ūglio ilgis, cm 

1 2 3 1 2 3 

Biržų 0 . * ** *** *** *** 

 1 - *** *** - . . 

 2 *** - *** . - . 

 3 *** *** - . . - 
        

Rokiškio 0 . *** *** * *** . 

 1 - *** *** - *** ** 

 2 *** - . *** - *** 

 3 *** . - ** *** - 

        

Kupiškio 0 *** *** ** *** *** *** 

 1 - . . - . . 

 2 . - * . - ** 

 3 . * - . ** - 
        

Jonavos 0 *** ** *** *** ** *** 

 1 - . . - . *** 

 2 . - . . - ** 

 3 . . - *** ** - 

        

Jurbarko 0 *** . . *** . * 

 1 - * * - ** ** 

 2 * - . ** - * 

 3 * . - ** * - 
        

Kaišiadorių 0 ** . *** . *** . 

 1 - *** ** - *** * 

 2 *** - *** *** - *** 

 3 ** *** - * *** - 
        

Dubravos 0 . *** *** . *** * 

 1 - . . - . . 

 2 . - . . - *** 

 3 . . - . *** - 
        

Kazlų  0 *** . . *** . . 

Rūdos 1 - . . - . . 

 2 . - . . - . 

 3 . . - . . - 
        

Šakių 0 . . . . * . 

 1 - . . - ** * 

 2 . - . . - . 
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a(0 – kontrolė, 1 – silpnai pakenktas, 2 – vidutiniškai pakenktas, 3 – stipriai pakenktas). Skirtumų patikimumas: 

* - 1-5 %, ** - 0,1-1 %, *** - <0,1 % 
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3.6.3. Spyglių masės ir metinių ūglių ilgio tarpusavio ryšio analizė  

Tyrimų metu nustatyta, kad netikrasis eglinis skydamaris ir su juo susiję suodligę sukeliantys grybai 

daro neigiamą poveikį eglių spygliams ir ūgliams. Išanalizavus gautus duomenis ir gavus rezultatus, nustatyta 

tiesioginė spyglių masės ir ūglių ilgio tarpusavio priklausomybė, kuri rodo, kad didėjant ūglių ilgiui, didėja 

spyglių masė tiek skydamario pažeistuose, tiek ir sąlyginai sveikuose (kontroliniuose) eglynuose. Vidutinis 

koreliacijos ryšys nustatytas tarp spyglių masės ir ūglių ilgio stipriai (r=0,64, p0,05) ir vidutiniškai (r=0,54, 

p0,05) skydamario pažeistuose eglynuose. Panašus ryšys tarp šių dviejų parametrų buvo ir kontroliniuose 

medynuose, kuriuose r=0,68, p0,05. Silpnai kenkėjo pažeistuose medynuose koreliacijos ryšys tarp spyglių 

masės ir ūglių ilgio (r=0,46, p0,05) – silpnas (35 pav.). 

 
35 pav. Koreliacijos ryšys tarp spyglių masės (g) ir ūglių ilgio (cm) skirtingu intensyvumu skydamario pažeis-

tuose eglynuose: A – kontrolė, B – silpnai pažeisti, C – vidutiniškai pažeisti, D – stipriai pažeisti 

 

Prieš netikrojo eglinio skydamario pažeidimus (2009 m.) kontroliniuose ir stipriai pažeistuose medy-

nuose ryšys tarp spyglių masės ir ūglių ilgio buvo vidutinis (atitinkamai r=0,53 ir 0,54), silpnai ir vidutiniškai 

pažeistuose – silpnas (atitinkamai, r=0,38 ir 0,34). Masinio kenkimo metais (2010 m.), kai dėl skydamarių 

veiklos stipriai sutrumpėjo spygliai ir ūgliai, stipriai pažeistuose eglynuose koreliacijos ryšys tarp spyglių ma-

sės ir ūglių ilgio tapo stiprus (r=0,75), o silpnai ir vidutiniškai pažeistuose medynuose – vidutinio stiprumo 

(atitinkamai, r=0,60 ir 0,67) (12 lentelė).  
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Scatterplot (Spreadsheet2 2v *165c)

shoot length, cm = 5,9959+15,9653*x; 0,95 Conf .Int.
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Scatterplot (Spreadsheet3 2v*150c)

shoot length, cm = 5,8941+16,5036*x; 0,95 Conf.Int.
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Didžiausi koreliacijos koeficientai tarp spyglių masės ir ūglių ilgio (ryšys vidutinis ar stiprus) 2009–

2013 m. laikotarpiu nustatyti kontroliniuose ir stipriai netikrojo eglinio skydamario pažeistuose medynuose. 

Silpnai ir vidutiniškai pažeistuose medynuose koeficientai buvo ne tokie aukšti (ryšys silpnas arba vidutinis) 

(12 lentelė). 

 

12 lentelė. Spyglių masės ir ūglių ilgio tarpusavio koreliacijos koeficientai, skirtingo pažeidimo intensyvumo 

medynuose 

Metai 

Kontrolė 
Eglynų pažeidimo intensyvumas 

Silpnai Vidutiniš-

kai 

Stipriai 

Koreliacijos koeficientas R 

2009 0,53*** 0,38** 0,34** 0,54*** 

2010 0,75**** 0,60*** 0,67*** 0,75**** 

2011 0,62*** 0,16* 0,58*** 0,58*** 

2012 0,61*** 0,33** 0,48** 0,63*** 

2013 0,56*** 0,34** 0,55*** 0,71**** 

Pastaba: visi lentelėje pateikti rezultatai patikimi, p0,05. * – labai silpnas ryšys, ** – silpnas ryšys, *** – vidutinis 

ryšys, **** – stiprus ryšys 

 

Apibendrinimas 

Spyglių masė yra vienas iš pagrindinių kiekybinių parametrų, kuris parodo medžio asimiliacijos gali-

mybes (Ozolinčius, 1998). Spygliai yra labai svarbūs medžio biologinėje sistemoje. Jie yra pagrindinė medžio 

dalis grandinėje, kurioje transformuojamos neorganinės medžiagos į organines. Todėl medžio spygliai gali 

būti kaip išorinis parametras, parodantis medžio gebėjimą atlikti šiuos procesus arba išorinis medžio gyvybin-

gumo atspindys. Medžio stabilumas gali būti apibrėžiamas, kaip medžio gebėjimas išlaikyti stabilų santykį 

tarp ūglių prieaugio ir spyglių masės (Ozolinčius, 1998).  

Dėl netikrojo eglinio skydamario veiklos sutrumpėję paprastosios eglės medžių ūgliai ir spygliai ma-

žina medžių sveikatingumą (Lazdiņš ir kt., 2011). Šio tyrimo metu analizuojant medžių lajos praradimo nuos-

tolius, buvo remtasi medžių lajų biomasės tyrimų metodikomis (Mikšys ir Urbaitis, 2013). 

Pagrindinis požymis pasirenkant medžius buvo sutrumpėję eglės šakų pagrindiniai ūgliai ir spygliai. 

Šiame tyrime iškelta hipotezė, kad netikrojo eglinio skydamario pažeistų eglių spygliai ir ūgliai turėtų būti 

mažiau išsivystę, nei normaliai augančių eglės medžių. Panašus tyrimo metodas buvo naudojamas ir kitų au-

torių darbuose, kaip, pavyzdžiui, grybinio spyglių susirgimo (Chrysomyxa rhododendri) įtaka paprastosios 

eglės sodinukams. Šio tyrimo metu gauti rezultatai parodė, kad užsikrėtusių medelių sausa spyglių ir šakų 

masė buvo nuo 32 iki 48 % mažesnė nei kontrolinių ėminių (Plattner ir kt., 1999). Mūsų atlikto tyrimo rezulta-

tai taip pat parodė didelius skirtumus tarp pažeistų ir kontrolinių medžių sausų spyglių masės. Netikrojo eglinio 

skydamario pažeidimai neigiamai paveikė ne tik spyglių masę, bet ir pagrindinių ūglių ilgį.  

Netikrasis eglinis skydamaris (Physokermes piceae) yra laikomas kenkėju, skatinančiu tokius medžio 

fiziologinius procesus, kurie gali sukelti medžių žūtį (Miezīte ir kt., 2012). Latvijoje buvo nustatyta, kad 10 % 

visų skydamarių pažeistų medžių žuvo dėl šio kenkėjo padarytų pažeidimų (Lazdiņš ir kt., 2011). Šio atlikto 
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tyrimo metu eglių jaunuolynuose žuvusių medžių dėl skydamario veiklos nebuvo nustatyta. Gauti rezultatai 

parodė, kad eglės, atsilaikiusios po skydamarių pažeidimų, atsigauna jau kitais metais. 

Paprastai netikrojo eglinio skydamario židiniai medyne išsilaiko 2–3 metus (Lazdiņš ir kt., 2011), ta-

čiau Lietuvoje šių kenkėjų protrūkis truko tik vienus metus (2010 m.), todėl ir nustatytas toks greitas eglių 

atsistatymas po kenkimo. Kitų mokslininkų atliktų tyrimų metu gauti panašūs rezultatai. Švedijoje paprastąją 

eglę pažeidus kitos rūšies skydamariui (Vengrinis skydamaris (Physokermes inopinatus)), pažeistų medžių 

ūglių, spyglių ir radialiojo prieaugio atsistatymas matomas jau kitais metais (Mc Carthy ir Skovsgaard, 2011; 

Gertsson ir Isacsson, 2014).  

Mechanizmai, kaip eglės medžiams atsistato spygliai ir ūgliai po eglinių skydamarių pažeidimų dar 

nėra nustatyti, todėl šių procesų paaiškinimas gali būti tik teorinis. Staigus vabzdžių populiacijos padidėjimas 

medžių vegetacijos pradžioje gali stipriai sumenkinti medžių produktyvumą ar bloginti fiziologinius procesus. 

Lajoje gyvenančių ir besimaitinančių vabzdžių poveikis medžių biomasės nuostoliams yra gan plačiai ištirtas 

(Gori ir kt., 2014). Dėl vabzdžių veiklos pažeistų lajų gali sutrikti medžio fiziologiniai procesai, juose vykstanti 

vandens ir maisto medžiagų apykaita (Kozlowski, 1969). Kitose šalyse atliktų tyrimų metu nustatytas fotosin-

tezės aktyvumo padidėjimas tuose medžiuose, kurie buvo pažeisti spyglius graužiančių ar čiulpančių vabzdžių 

(Gori ir kt., 2014).  

Atlikto tyrimo metu gauta stipri koreliacija tarp ūglių ilgio ir spyglių masės rodo, kad ūglių ilgis ir 

spyglių masė proporcingai mažėja dėl netikrojo eglinio skydamario veiklos medžių patirto streso. Yra žinoma, 

kad normaliomis sąlygomis ir be išorinių stresorių įtakos augančių eglių spyglių masės ir ūglių ilgio koreliacija 

yra stipri (r= 0,91) (Metslaid ir kt., 2005, 2007). Paprastoji eglė – tai medis, kurio laja labai jautriai reaguoja į 

aplinkos poveikį. Dėl sutrumpėjusių ūglių ir spyglių medis nusilpsta, todėl pasikeičia ir jo lajos spalva, prasi-

deda priešlaikinis spyglių byrėjimas (Ozolinčius, 1998). 

Tyrimo metu iš skirtingų Lietuvos regionų gauti rezultatai parodė, kad ūglių ilgio ir spyglių masės 

sumažėjimas dėl netikrojo eglinio skydamario ir su juo susijusių grybų veiklos buvo didesnis stipriai pažeis-

tuose medynuose, lyginant su tuose pačiuose regionuose augančiais silpnai ar vidutiniškai vabzdžių pažeistais 

medynais. Į skydamario pažeidimus jautriau sureagavo eglių spygliai nei ūgliai. Reikšmingas spyglių masės 

sumažėjimas nustatytas ir silpnai bei vidutiniškai pažeistuose medynuose.  

Atlikto tyrimo metu nustatyta, kad skydamarių poveikis buvo reikšmingai didesnis eglynuose, augan-

čiuose Vakarų Lietuvoje (Jurbarko, Kazlų Rūdos, Šakių miškų urėdijose) nei Vidurio Lietuvos (Kaišiadorių, 

Jonavos, Dubravos MU) ar Šiaurės Lietuvos (Rikiškio, Biržų, Šakių MU) regionuose. Tokie rezultatai gauti 

dėl to, kad netikrojo eglinio skydamario židiniai Vakarų Lietuvoje jau buvo fiksuoti 2009 metais, todėl šiame 

regione skydamario pažeidimai, spėjama, truko ne vienus, kaip kitose Lietuvos vietose, o dvejus metus. Tačiau 

ir šis trumpas netikrojo eglinio skydamario protrūkis Lietuvos paprastosios eglės medynuose (vieneri metai) 

tik trumpam sutrikdė medžių augimo procesus. 
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3.6.4.Netikrojo eglinio skydamario ir suodligę sukeliančių grybų įtaka paprastosios eglės 

radialiajam prieaugiui 

Tyrimų metu nustatyta netikrojo eglinio skydamario ir su juo susijusių, suodligę sukeliančių grybų 

pažeidimų įtaka eglės medžių radialiajam prieaugiui. Didesni skirtumai dėl patirtų pažeidimų tarp kontrolinių 

ir skirtingu intensyvumu pažeistų medžių buvo nustatyti bręstančiuose eglynuose. Lyginant eglių radialųjį 

prieaugį prieš netikrojo eglinio skydamario kenkimą (2009 m.) su eglių prieaugiu kenkimo metais (2010 m.), 

silpnai pažeistuose eglynuose radialusis prieaugis vidutiniškai sumažėjo 1,3 karto, vidutiniu pažeidimo laips-

niu pakenktuose eglynuose – 1,5 karto, stipriai pakenktuose – 1,6 karto, visais atvejais skirtumai statistiškai 

patikimi (p<0,001).  

Analizuojant visus tyrimams parinktus barelius kenkimo laikotarpiu ir lyginant, skirtingu intensyvumu 

pažeistų ir sąlyginai sveikų eglių (kontrolės) radialųjį prieaugį, statistiškai patikimi skirtumai nustatyti tarp 

kontrolės ir vidutiniškai pažeistų eglynų (t=2,59, p<0,05). Dar reikšmingesni skirtumai nustatyti tarp kontro-

linių ir stipriai pažeistų eglių radialiojo prieaugio, čia t=3,07, p<0,01. Stipriai pakenktų ir kontrolinių eglynų 

radialiojo prieaugio statistiškai patikimas skirtumas fiksuotas ir 2011 m. (t=2,26, p<0,05) (36 pav.). 

 

 

36 pav. Eglių radialiojo prieaugio kaita skirtingu intensyvumu pažeistuose, bręstančiuose eglynuose 2006-2013 m. 

 

Statistiškai patikimi eglių radialiojo prieaugio skirtumai 2011 m., 2012 m. ir 2013 m. nustatyti ir tarp 

kontrolinių bei silpnai pažeistų medynų, tačiau šiuo atveju silpnai skydamarių pažeistų medžių radialusis 

prieaugis buvo didesnis nei kontrolinių medžių. Tai galima paaiškinti tuo, kad pirminėse pažeidimo stadijose 

arba kenkėjams silpnai pažeidus medžius, šie kenkimai gali net stimuliuojančiai veikti medienos prieaugį 

(Иерусoлимов, 1984). Visais atvejais, po kenkimo (2010 m.), per kitus dvejus metus matomas tirtų eglių 

radialiojo prieaugio atsistatymas iki vidutinio lygio, o silpnai pažeistuose medynuose eglių radialusis prieaugis 

padidėjo net iki 1,5 karto lyginant su prieš kenkimą buvusiu medžių prieaugiu. 

Sugrupavus tyrimo barelius į atskirus Lietuvos regionus ir analizuojant bręstančių eglės medžių 

prieaugį tik to regiono mastu, labiausiai radialiojo prieaugio skirtumai išryškėjo Šiaurės Lietuvos regione 
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(Biržų, Rokiškio ir Kupiškio miškų urėdijų miškuose). Lyginant skirtingu intensyvumu pažeistų bręstančių 

eglynų ir kontrolinių medžių radialųjį prieaugį, kenkimo metais, nustatyti patikimi skirtumai tarp kontrolės ir 

silpnai bei vidutiniškai pažeistų medynų, atitinkamai t=2,48, p<0,05 ir t=2,29, p<0,05.  

Vidurio Lietuvos medynuose (Dubravos, Kaišiadorių ir Jonavos miškų urėdijų eglynai) eglių radia-

liojo prieaugio skirtumas nustatytas tik tarp stipriai pažeistų ir kontrolinių eglynų (t=3,29, p<0,01). Vakarų 

Lietuvos regione (Jurbarko, Kazlų Rūdos ir Šakių miškų urėdijų eglynai), kuriuose 2010 m. buvo didžiausi 

netikrojo eglinio skydamario pažeisti plotai, eglių radialiojo prieaugio skirtumų tarp kontrolinių ir pažeistų 

medynų nenustatyta (13 lentelė). Taigi galima spręsti, kad čia, visuose eglynuose, buvo išplitęs netikrasis eg-

linis skydamaris, tik kai kuriuose medynuose masinio kenkimo židinių jis nesuformavo.  

 

13 lentelė. Kolmogorovo-Smirnovo testo reikšmingumas tarp skirtingu intensyvumu pakenktų medynų radia-

liojo prieaugio 2009-2013 metais 

Miškų urėdija Medyno pakenkimasa Rievės plotis Jaunuolynuose Rievės plotis Bręstančiuose medynuose 

1 2 3 1 2 3 

Biržų 0 *** . . . . *** 

 1 - *** ** - * . 

 2 *** - . * - *** 

 3 ** . - . *** - 

Rokiškio 0 *** . *** . * . 

 1 - *** . - * . 

 2 *** - *** * - . 

 3 . *** - . . - 

Kupiškio 0 *** *** *** *** * . 

 1 - *** *** - ** *** 

 2 *** - . ** - . 

 3 *** . - *** . - 
        

Jonavos 0 *** *** *** . *** . 

 1 - . . - *** . 

 2 . - . *** - *** 

 3 . . - . *** - 

Kaišiadorių 0 *** *** . . . * 

 1 - . *** - . *** 

 2 . - *** . - ** 

 3 *** *** - *** ** - 
        

Dubravos 0 . *** *** . ** . 

 1 - . . - *** . 

 2 . - ** *** - * 

 3 . ** - . * - 

Kazlų 0 *** . . ** . . 

Rūdos 1 - . . - . . 

 2 . - . . - . 

 3 . . - . . - 

Šakių 0 . . . * . ** 

 1 - . ** - . . 

 2 . - . . - * 
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mas: * - 1-5 %, ** - 0,1-1 %, *** - <0,1 % 
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Atlikus analizę visuose regionuose, pastebima ta pati tendencija, kad jau kitais metais po kenkimo, 

prasideda eglių radialiojo prieaugio atsistatymo procesai ir antraisiais metais po kenkimo medžių prieaugis į 

skersmenį tampa toks pat, kaip ir prieškenkiminiu laikotarpiu. Silpnai pažeistuose medynuose prieaugis padi-

dėja net iki 2 kartų (Šiaurės Lietuva).  

Analizuojant medžių radialųjį prieaugį eglių jaunuolynuose, matomi tokie pat dėsningumai, kaip ir 

bręstančiuose medynuose. Kenkimo metais stebimi dideli medžio prieaugio nuostoliai, lyginant su priešken-

kiminiu laikotarpiu. Visuose skirtingu intensyvumu pažeistuose medynuose medžių prieaugis į skersmenį su-

mažėjo 30-35 %, skirtumai patikimi (p<0,001). Lyginant pažeistus medynus su kontroliniais, kenkimo metais 

nustatyti eglių radialiojo prieaugio skirtumai nebuvo dideli ir nėra statistiškai patikimi (37 pav.). 

 

 

37 pav. Eglių radialiojo prieaugio kaita, skirtingu intensyvumu pažeistuose eglės jaunuolynuose 2006-2013 m. 

 

Eglės jaunuolynuose, kaip ir bręstančiuose medynuose, pastebimas medžių radialiojo prieaugio atsis-

tatymas kitais metais po kenkimo. Šiuose medynuose silpnai pažeistų medžių radialusis prieaugis jau kitais 

metais atsistatė į prieš kenkimą buvusį lygį ir išliko didesnis nei kontrolinių medynų, skirtumai patikimi 

(p<0,05). 

Atskiruose Lietuvos regionuose, statistiškai patikimų skirtumų tarp pažeistų ir kontrolinių jaunuolynų 

eglių radialiojo prieaugio nebuvo nustatyta. Šiaurės Lietuvos medynuose statistiškai patikimai mažesnis eglių 

radialusis prieaugis, lyginant su kontrole, buvo nustatytas tik stipriai pažeistuose eglynuose (t=2,54, p<0,05). 

Vakarų Lietuvos tyrimo bareliuose, statistiškai patikimas eglių radialiojo prieaugio skirtumas kenkimo metais 

nustatytas tik tarp kontrolinių ir silpnai pažeistų medžių (t=2,97, p<0,01). Vidurio Lietuvos jaunuolynuose, 

reikšmingi skirtumai kenkimo metais nenustatyti, tačiau jau kitais metais po kenkimo silpnai pažeistų eglių 

radialusis prieaugis buvo iki 60 % didesnis nei kontrolinių medžių ir panašus išliko iki 2013 metų. 
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Atlikus Kolmogorovo-Smirnovo testo reikšmingumo 2009–2013 metų duomenų įvertinimą, buvo 

gauti panašūs radialiojo prieaugio sumažėjimo dėsningumai tiek skydamarių pažeistuose bręstančiuose, tiek ir 

jaunuolynų amžiaus grupių medynuose.  

Jaunuolynuose ir bręstančiuose medynuose reikšmingiausi radialiojo prieaugio skirtumai (p<0,05) 

nustatyti tyrimams parinktose Šiaurės Lietuvos miškų urėdijose, iš kurių ypač išsiskyrė Kupiškio urėdijos eg-

lynai. Šioje urėdijoje statistiškai reikšmingi skirtumai (p<0,001) nustatyti tarp visų skirtingu intensyvumu pa-

žeistų jaunų eglynų, lyginant juos su kontroliniais medynais. Šios miškų urėdijos bręstančiuose medynuose 

reikšmingas skirtumas nenustatytas (p>0,05) tik tarp kontrolinių ir stipriai skydamarių pažeistų eglės medžių. 

Gauti Vidurio Lietuvos regiono eglynų analizės rezultatai parodė, kad ir čia netikrojo eglinio skydamario pa-

kenkimai turėjo reikšmingą įtaką eglių radialiojo prieaugio sumažėjimui. Ypač gerai matomi skirtumai Jona-

vos miškų urėdijoje, lyginant skirtingu intensyvumu pažeistų ir kontrolinių medžių radialųjį prieaugį.  

Ten, kur 2009 metais pastebėti pirmieji netikrojo eglinio skydamario kenkimai (Vakarų Lietuva), gauti 

skirtingi rezultatai, nei anksčiau paminėtuose regionuose. Kazlų Rūdos miškų urėdijoje reikšmingi radialiojo 

prieaugio skirtumai tiek jaunuolynuose, tiek bręstančiuose medynuose nustatyti tik tarp kontrolinių ir silpnai 

pažeistų eglių. Šakių miškų urėdijoje skirtumų tarp skirtingu intensyvumu pažeistų ir kontrolinių eglės jau-

nuolynų visai nebuvo nustatyta, o pribręstančiuose medynuose tik stipriai pažeistų ir kontrolinių eglių radia-

liojo prieaugio skirtumas buvo statistiškai reikšmingas.  

Jurbarko miškų urėdijoje skydamarių skirtingu intensyvumu pažeistų bręstančių medynų prieaugis 

buvo reikšmingai mažesnis nei kontrolinių medynų. Tačiau šios miškų urėdijos eglynuose skirtumų tarp skir-

tingu intensyvumu pažeistų eglių prieaugio nebuvo galima nustatyti. Tokie pat gauti rezultatai, kaip ir ūglių 

bei spyglių analizės metu gautieji, patvirtina prielaidą, kad 2009 metais prasidėję židiniai ir masiškai Vakarų 

Lietuvos eglynus skydamariams užpuolus 2010 m. nukentėjo didžioji dauguma šioje teritorijoje augusių eglių. 

Net ir miškininkų priskirti, kaip masinės invazijos metu nepažeisti medynai, spėjama, buvo pažeisti netikrųjų 

eglinių skydamarių, o pažeistų medynų inventorizacijos metu nebuvo priskirti prie pažeistų medynų.  

Galima teigti, kad nežymiai pažeisti eglynai Vakarų Lietuvoje, taip pat neigiamai sureagavo į pažei-

dimus, todėl buvo gauti minimalūs radialiojo prieaugio skirtumai tarp skirtingu intensyvumu pažeistų ir kont-

rolinių (sąlyginai sveikų) medžių. 

Surinkus tyrimo duomenis, buvo atlikta ir variacijos komponentų analizė. Jos metu buvo analizuojami 

visų medynų (jaunuolynai ir bręstantys medynai) duomenys skydamarių kenkimo ir pokenkiminiu laikotarpiu 

(2009–2013 m.). Atlikus šią analizę, paaiškėjo, kad skydamarių ir su jais susijusių grybų pakenkimai turėjo 

didesnę nei medyno rodikliai atskirais metais įtaką visam metinės rievės ar jos dalių (ankstyvosios ir vėlyvo-

sios medienos) formavimuisi.  

Taip pat nustatyta, kad metų ir pakenkimų sąveika yra nereikšminga. Tai patvirtina, kad atskirais me-

tais visų tyrimams parinktų medynų reakcija į skydamarių pažeidimus buvo tokia pat ar bent jau panaši. Gauti 

rezultatai parodė, kad medynų amžius vaidina labai svarbų vaidmenį netikrojo eglinio skydamario pažeidimų 

intensyvumui, o vietovė (miškų urėdija) reikšmingos įtakos skydamarių pažeidimams neturėjo.  
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Medynų amžius vaidina svarbų vaidmenį ir besiformuojančiai rievei, ypač skirtinguose augaviečių 

hidrotopuose augančioms eglėms. Tyrimams parinktų medynų skalsumas kartu su skirtingo intensyvumo pa-

kenkimais didesnę įtaką turėjo tik vėlyvosios medienos formavimuisi, ko negalima pasakyti apie visos rievės 

vystymąsi (14 lentelė). 

 

14 lentelė. Variacijos komponentai (%), jų paklaidos (%) ir patikimumas (taip pat fiksuotų efektų patikimumas), 

analizuojant 2009-2013 metų laikotarpį 

Požymis Atsitiktiniai efektai (variacijos komponentas (%),  

paklaida (%), patikimumas) 

Fiksuoti efektai (F kriterijus,  

patikimumas) 

metai pakenkimas metų x  

pakenkimo  

sąveika 

urė-

dija 

augavietės  

hidrotopas 

skalsu-

mas 

amžius 

 

Rievė 

 

6.81 1.91 *** 18.79 6.65 *** 1.13 0.71 . . 0.92 . 67.29 *** 2.18 . 2084.86 *** 

Ankstyvoji 

rievė 

6.9 1.88 *** 9.38 3.18 *** 0.35 0.68 . . 1.08 . 22.19 *** 3.34 . 961.36 *** 

Vėlyvoji 

rievė 

2.43 0.89 ** 13.82 4.71 *** 0.23 0.68 . . 1.12 . 42.31 *** 11.94 *** 1112.39 *** 

 

Apibendrinimas  

Netikrojo eglinio skydamario pažeidimų įtaka eglės medžių ūglių ilgiui ir spyglių masei aiškiai ma-

toma tik kenkėjui pasirodžius. Tačiau kenkėjo padaryti pažeidimai medžio lajoms turi neigiamą poveikį ir 

medžio prieaugiui į skersmenį. Atlikus pažeistų eglės medžių radialiojo prieaugio matavimus, nustatyta, kad 

jaunuolynams ir bręstantiems medynams priklausantys eglynai į skydamarių daromą žalą reagavo gana stipriai. 

Žymus radialiojo priaugo sumažėjimas nustatytas abiejų amžiaus grupių eglynuose. Tačiau jau kitais 

metais po kenkimo, medžių radialusis prieaugis pradėjo atsistatyti. O jau po dviejų metų daugelyje tyrimo 

barelių jis susilygino su prieškenkiminio laikotarpio duomenimis. Svarbu tai, kad tiek silpnai pažeistų jaunų 

eglių, tiek bręstančių medžių radialusis prieaugis, praėjus dviems metams po kenkimo, buvo didesnis nei prieš-

kenkiminiu laikotarpiu. Tai galima paaiškinti tuo, kad pirminėse pažeidimo stadijose arba kenkėjams silpnai 

pažeidus medžius, šie kenkimai gali net stimuliuojančiai veikti medienos prieaugį (Иерусалимов, 1984). 

Švedijoje atliktų tyrimų metu, kur eglynams stipriai pakenkė vengrinis skydamaris Ph. inopinatus, 

nustatytas radialiojo prieaugio atsistatymas į prieš kenkimą buvusį lygį jau kitais metais, nors kenkimo laiko-

tarpiu, radialusis prieaugis atskirais atvejais sumažėjo iki 5 kartų. Taip pat šių tyrimų metu nustatyta, kad dėl 

kenkimo žuvusių eglių radialusis prieaugis kenkimo metais buvo mažesnis nei išlikusių gyvybingų eglių  

(Mc Carthy ir Skovsgaard 2011). Masinio kenkimo laikotarpiu statistiškai reikšmingi skirtumai tarp skirtingu 

pažeidimo intensyvumu pažeistų eglių, buvo nustatyti tik jaunuolynuose tarp silpnai ir stipriai pažeistų eglių.  

Tyrimo metu nustatyta, kad į netikrojo eglinio skydamario pažeidimus labiau sureagavo jaunuolynų 

amžiaus eglių radialusis prieaugis. 56 % visų tirtų eglių jaunuolynų radialusis prieaugis buvo statistiškai reikš-

mingai mažesnis lyginant su kontrolinių (sąlyginai sveikų) eglių radialiuoju prieaugiu. Bręstančiuose eglės 

medynuose statistiškai reikšmingas radialiojo prieaugio sumažėjimas nustatytas 44 % tyrimams parinktų eglės 
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medynų. Nors užsienio šalyse tokie išsamūs tyrimai ir nebuvo atlikti, tačiau taip pat buvo nustatyta skydamarių 

daromos žalos įtaka radaliajam prieaugiui.  

Latvijoje atliktų tyrimų metu nustatytas radialiojo prieaugio mažėjimas eglynuose paskutinius 5 metus 

iki šio vabzdžio kenkimų. Tai buvo siejama su gruntinio vandens pakilimu tirtuose eglynuose. Tačiau masinio 

kenkimo metu (2010 metais) eglių prieaugis į skersmenį sumažėjo beveik 2 kartus (Lazdiņš ir kt., 2011). Ty-

rimai, kuriuose būtų stebėta, kaip atsistatė eglių radialusis prieaugis kitais metais po kenkimo, nebuvo atlikti. 

Analizuojant skirtingo pažeidimo intensyvumo įtaką eglės medžiams, skirtumų tarp amžiaus grupių 

nebuvo nustatyta. Skirtinguose Lietuvos regionuose gauti duomenys parodė, kad didžiausi skirtumai tarp kont-

rolinių ir pažeistų eglių radialiojo prieaugio buvo Vidurio ir Šiaurės Lietuvoje. O Vakarų Lietuvos regione, 

statistiškai reikšmingų skirtumų tarp pažeistų ir kontrolinių (sąlyginai sveikų) eglių radialiojo prieaugio buvo 

nustatyta tik kiek daugiau nei 40 % tyrimams parinktų barelių. 

Atlikus variacijos komponentų analizę, buvo nustatyta, kad medynų amžius vaidina labai svarbų vaid-

menį netikrojo eglinio skydamario pažeidimų intensyvumui. Tai reiškia, kad jaunuolynų amžiaus eglės jautriau 

reaguoja į skydamarių pažeidimus. Taip pat skydamarių ir su jais susijusių grybų pakenkimai turėjo didesnę 

nei medyno rodikliai atskirais metais įtaką visam metinės rievės ar jos dalių (ankstyvosios ir vėlyvosios me-

dienos) formavimuisi (14 lentelė). 
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 IŠVADOS 

 

1. Pirmą kartą Lietuvos klimato sąlygomis buvo nustatyta netikrojo eglinio skydamario (Physokermes 

piceae) fenologija, patikslinta kenkėjo rūšis, morfologinės ir biologinės savybės. Nustatyta, kad netikrojo eg-

linio skydamario patelių vystymosi periodas sutampa su paprastosios eglės pumpurų sprogimo pradžia, o pa-

telės savo maksimalius kūno parametrus pasiekia birželio mėn. viduryje. Skydamario patelių ir lervų vysty-

mosi ciklas ir jų morfologija Lietuvoje reikšmingai nesiskiria nuo kitose šalyse aptinkamų šios rūšies skyda-

marių. 

2. Tyrimo metu nustatytos dvi netikrojo eglinio skydamario populiacijos gausumui reikšmingos ento-

mofagų rūšys: parazitinis plėviasparnis Aphycoides physokermis Gir. (Hymenoptera: Encyrtinae) ir grobuo-

niškas entomofagas Anthribus nebulosus F. (Coleoptera: Anthribidae). Šių entomofagų sunaikintų netikrojo 

eglinio skydamario dėčių kiekis medyne svyravo nuo 11 % iki 40 %, todėl, esant pakankamai entomofagų 

gausai, jie gali efektyviai reguliuoti kenkėjų populiaciją. 

3. Netikrojo eglinio skydamario vystymuisi tinkamiausi gryni eglių jaunuolynai (iki 40 m.) ir bręstantys 

(51-70 m.) eglės medynai, augantys būdingiausiuose jiems miško tipuose: mėlyniniame (myrtillosa) ir mėly-

niniame kiškiakopūstiniame (mirtilio-oxalidosum). 

4. Tyrimo metu nustatyta, kad grybų rūšių įvairovė ant netikrojo eglinio skydamario židiniuose augančių 

eglių spyglių ir ūglių buvo didesnė, nei nepažeistuose (kontroliniuose) medynuose. Patogeninis grybas  

R. Kalkhoffii buvo nustatytas visose tyrimo teritorijose, o grybų Phialophora sessilis, Aureobasidium pullu-

lans, Exobasidium bisporum buvo gausiau skydamarių pažeistuose, nei kontroliniuose eglės medynuose.  

5. Nustatyta, kad skydamarių pažeistuose bręstančiuose ir jaunuolynų amžiaus eglynuose didžiausia dalis 

eglių buvo priskirtos apsilpusioms ir priklausė II pažeidimo kategorijai. Tirtų eglės jaunuolynų būklė buvo 

geresnė, nei bręstančių medynų, kuriuose lajų defoliacija buvo apie 1,5 karto didesnė.  

6. Eglių metinių ūglių pakitimai labiausiai buvo pastebimi vidutiniškai ir stipriai netikrojo eglinio sky-

damario ir suodligę sukeliančių grybų pažeistiems medžiams. Jų ūgliai sutrumpėjo iki 1,5 karto. Stipriai pa-

žeistuose medynuose pastebėtas ir ryškus iki 1,7-4,5 karto mažesnis eglės spyglių masės sumažėjimas, lyginant 

su prieš kenkimą buvusių metų spygliais. Nustatyta tiesioginė spyglių masės ir ūglių ilgio tarpusavio priklau-

somybė, kuri parodė, kad didėjant ūglių ilgiui, didėja ir spyglių masė. Vidutinis ir stiprus koreliacinis ryšys 

užfiksuotas stipriai skydamario pažeistuose ir sąlyginai sveikuose eglynuose. 

7. Dėl netikrojo eglinio skydamario ir suodligę sukeliančių grybų veiklos, nustatytas medžių radialiojo 

prieaugio sumažėjimas. Nustatyta, kad 56 % tyrimams parinktų pažeistų jaunuolynų amžiaus eglių radialusis 

prieaugis buvo statistiškai patikimai (p<0,05) mažesnis nei kontrolinių medynų. Labiausiai pažeidimai išryš-

kėjo Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose. Eglių jaunuolynai neteko iki 40 % prieaugio į skersmenį. Tačiau 

netikrojo eglinio skydamario ir suodligę sukeliančių grybų poveikis radialiajam prieaugiui nebuvo ilgalaikis ir 

medžiai atsistatė per dvejus metus po kenkimo. 

  



75 

 LITERATŪRA 

 

1. Anonimas, 2010: Lietuvos valstybinių miškų 2009 m. sanitarinės būklės apžvalga. Valstybinė miškų 

tarnyba Miško sanitarinės apsaugos skyrius: Girionys, 2010. 64 p. 

2. Anonimas, 2011: Lietuvos valstybinių miškų 2010 m. sanitarinės būklės apžvalga. Valstybinė miškų 

tarnyba Miško sanitarinės apsaugos skyrius: Girionys, 2011. 85 p. 

3. Anonimas, 2012: Lietuvos valstybinių miškų 2011 m. sanitarinės būklės apžvalga. Valstybinė miškų 

tarnyba Miško sanitarinės apsaugos skyrius: Girionys, 2012. 85 p. 

4. Arias, M. M. D., Batzer, J. C., Harrington, T. C., Wong, A. W., Bost, S. C., Cooley, D. R., Ellis, M. 

A., Hartman, J. R., Rosenberger, D. A., Sundin, G. W., Sutton, T. B., Travis, J. W., Wheeler, M. J., 

Yoder, K. S., Gleason, M. L. 2010. Diversity and biogeography of sooty blotch and flyspeck fungi on 

apple in the eastern and midwestern United States. Phytopathol., 100: 345 – 355.  

5. Bacandritsos, N. 2004. Establishment and honeydew honey production of Marchaliina hellenica (Co-

ccoidea Margarodidae) on fir tree (Abies cephalonica). Bulletin of Insectology, 57: 127-130. 

6. Belova, O., Milišauskas, Z., Padaiga, V., Valenta, V., Vasiliauskas, A., Zolubas, P., Žiogas, A.. Miško 

apsaugos vadovas. Kaunas : Lututė, 2000. 52 p.  

7. Ben-Dov, Y., Hodgson, CJ. 1997. Soft scale insects: their biology, natural enemies, and control, vol 

1. Elsevier, The Netherlands. 439.  

8. Ben-Dov, Y., Miller, D.R., Gibson, P. 2012. ScaleNet. A Database of the Scale Insects of the World. 

http://www.sel.barc.usda.gov/scalenet.htm. 

9. Borchsenius, N.S. 1957. Scale insects (Homoptera, Coccinea). Family Coccidae. Fauna of the SSSR. 

New series. 9. Rhynchota. 66. Leningrad. 494 p. (In Russian). 

10. Bradshaw, R. H. W., Holmqvist, B. H., Cowling, S. A., Sykes, M. T. 2000. The effects of climate 

change on the distribution and management of Picea abies in southern Scandinavia. Can J For Res., 

30: 1992 – 1998.  

11. Brink, T., Hewitt, P. H. 1992. The relationship between the white powdery scale, Cribrolecanium 

andersoni (Hemiptera: Coccidae) and sooty mould and the effect on photosynthetic rates of citrus. 

Fruits, 37: 413-417. 

12. Buee, M., Reich, M., Murat, C., Morin, E., Nilsson, R.H., Uroz, S., Martin, F. 2009. 454 pyrosequencing 

analyses of forest soils reveal an unexpectedly high fungal diversity. New Phytol., 184: 449 – 456.  

13. Chalmers, N., Parker, P. 1989. Fieldwork and statistics for ecological projects, 2nd edn. The Open 

University, Dorchester.  

14. Coulson, J.R., Carrell, A., Vincent, D. L. 1992. Releases of beneficial organisms in the United States 

and Territories. United States Department of Agriculture Miscellaneous Publication,1505: 1-324. 

15. Čekanavičius, V., Murauskas, G. 2001. Statistika ir jos taikymai I. – Vilnius, TEV. 

16. Čekanavičius, V., Murauskas, G. 2004. Statistika ir jos taikymai. II. Vilnius, TEV, 268 p. 

17. Dale, D. 2011. Sooty Mold Requires a Different Approach. Turf. July http://www.turfmaga-

zine.com/article-7125.aspx. 

http://www.sel.barc.usda.gov/scalenet.htm
http://www.turfmagazine.com/article-7125.aspx
http://www.turfmagazine.com/article-7125.aspx


76 

18. Danzig, E. M. 1980. Scale insects of the Far-Eastern USSR with phylogenetic analysis of scale insects 

of the world fauna. Keys to fauna of SSSR, published by Zoological Institute AN USSR. 124. Lening-

rad. 368 p. (In Russian). 

19. Davydenko, K., Vasaitis, R., Meshkova, V., Menkis, A. 2014 Fungi associated with the red-haired 

bark beetle, Hylurgus ligniperda (Coleoptera: Curculionidae) in the forest-steppe zone in eastern Uk-

raine. Eur J Entomol., 111: 561 – 565. 

20. Deng, J., Yu, F., Zhang, T-X. 2012. DNA barcoding of six Ceroplastes species (Hemiptera: Coccoi-

dea: Coccidae) from China. Molecular Ecology Resources, 12: 791–796. 

21. Diminić, D., Hrašovec, B. 2005. Uloga bolesti i štetnika pri odabiru drveta u krajobraznoj arhitekturi. 

Agronomski glasnik, 2-4: 309 – 325. 

22. Dohrenbusch, A., Jaehne, S., Bredemeier, M., Lamersdorf, N. 2002. Growth and fructification of a 

Norway spruce (Picea abies L. Karst) forest ecosystem under changed nutrient and water input. Annals 

of Forers Science, 59: 359–368. 

23. Draga, G., Spasik, R. & Mihaijlovic, L. 2012. Bionomy of spruce bud scale Physokermes piceae 

(Schrank) (Hemiptera: Coccidae) in the Belgrade area, Serbia. Archives of Biological Sciences, Belg-

rade 64 (1): 337–343.  

24. Drummond, A.J., Rambaut, A. 2007. BEAST: bayesian evolutionary analysis by sampling trees. BMC 

Evol Biol., 7: 214.  

25. Erlickytė, R., Vitas, A. 2008. Influence of Climatic and Anthropogenic Factors on the Radial Growth 

of Scots Pine (Pinus sylvestris L.). Baltic Forestry, 14 (2): 103-109. 

26. Evans, H.C., Hywel-Jones, N. 1990. Aspects of the genera Hypocrella and Aschersonia as pathogens 

of coccids and whiteflies Vth International Colloquium on Invertebrate Pathology and microbial Cont-

rol, Society for Invertebrate Pathology, Adelaide, Australia, p.111–115. 

27. Ferron, P. 1978. Biological control of insect pests by entomogenous fungi Annual Review of Entomo-

logy, 23: 09–442. 

28. Fetyko, K., Kozár, F., Daroczi K. 2010. Species List of the Scale Insects (Hemiptera, Coccoidea) of 

Romania, with New Data. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 45 (2): 291-302. 

29. Folmer, O., Black, M., Hoeh, W., Lutz, R., Vrijenhoek, R. 1994. DNA primers for amplification of 

mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I from diverse metazoan invertebrates. Molecular Marine 

Biology and Biotechnology, 3: 294–299. 

30. Forster, B.; Meier, F., 2005. Fichtensterben im Raum Uster – Glatttal/ZH im Sommer 2005. Spätfolgen 

des Sommers 2003. Wald Holz., 8: 38-39. 

31. Fowler, J., Cohen, L,, Jarvis P. 1998. Practical statistics for field biology, 2nd edn. Wiley, Chichester 

32. Fraser, L. 1933. An investigation of the sooty moulds of New South Wales. I. Historical and intro-

ductory account. Proceedings of The Linnean Society of New South Wales., 58: 375-395. 

33. Furniss, M.M. 2004. Observations on an introduced bud scale, Physokermes hemicryphus (Homoptera: 

Coccidae), infesting Norway spruce in Idaho. Canadian Journal of Forest Research., 34: 1348-1352. 



77 

34. Galečić, N., Glavendekić, M. Gačić, A. 2007. Effect oh health condition on aesthetic value of green 

spaces in Pionirski Park in Belgrade. Bulletin of the Faculty of Forestry, 96: 15-28. 

35. Gertsson, C-A. 2013. A zoogeographical analysis of the scale insect (Hemiptera, Coccoidea) fauna of 

Fennoscandia and Denmark. Norwegian Journal of Entomology, 60: 81–89. 

36. Gertsson, C-A., Isacsson G. 2014. The Hungarian spruce scale, Physokermes inopinatus Danzig 

&Kozár (Hemiptera: Cocoidea :Coccidea), in Sweden. Acta Zoologica Bulgarica. Suppl., 6: 83-86. 

37. Gertsson, C-A., Isacsson, G. 2012. Spruce-bud Scales (Hemiptera, Coccoidea, genus Physokermes) in 

south Sweden. Entomologisk Tidskrift, 133: 121-128. (In Swedish, English summary). 

38. Gertsson, C-A., Winde, I. 2014. Nytt anmärkningsvärt fynd av ungersk gransköldlus Physokermes 

inopinatus Danzig & Kozár i Skåne (Hem. Coccoidea) FaZett., 27: 48-51. 

39. Giliomee, J.H. 1967. Morphology and taxonomy of adult males of the family Coccidae (Homoptera: 

Coccoidea). Bulletin of the British Museum (Natural History) Entomology, 7: 1-168. 

40. Gill, R.J..1988. The scale insects of California part: I. Thesoft scales (Hom.: Coccoidea: Coccidae). 

California Depart. of Food and Agriculture Technical Series in Agricultural Biosystematics and Plant 

Pathology, 1. 132 p. 

41. Golan, K., Lagowska, B., Jaskiewicz B. 2001. Scale insects (Hemiptera, Coccoidea) of the Kazimierz 

Landscape Park in Poland. Fragm. Faun., 44: 229–249.  

42. Goliszek, K., Lagowska, B., Golan, K. 2011. Scale insects (Hemiptera, Sternorrhyncha, Coccoidea) 

on ornamental plants in the field in Poland. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 10(2): 75-84. 

43. Gori, Y., Camin, F., La Porta, N., Carrer, M. and Battisti A. 2014. Tree rings and stable isotopes reveal 

the tree history prior to insect defoliation of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). Forest ecology 

and Management, 319: 99-106. 

44. Graora, D., Spasić, R., Mihajlović, L. 2012. Bionomy of spruce bud scale, Physokermes piceae 

(Schrank.) (Hemiptera: Coccidae) in the Belgrade area, Serbia. Arch Biol Sci., 64: 337 – 343.  

45. Hall, T. A. 1999. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program 

for Windows 95/98/NT. Nucleic Acids Symposium, 41: 95-98. 

46. Hawksworth, D. L. 2001. The magnitude of fungal diversity: the 1.5 million species estimate revisited. 

Mycol Res., 105: 1422 – 1431.  

47. Hawksworth, D. L. 2012. Global species numbers of fungi: are trop- ical studies and molecular appro-

aches contributing to a more robust estimate? Biodivers Conserv., 21: 2425 – 2433.  

48.  Hawksworth, D. L., Kirk, P. M., Sutton, B. C., Pegler, D. N. 1995. Ainsworth & Bisby's Dictionary 

of the Fungi (eighth ed.) International Mycological Institute, Bakeham Lane, London. 616 p. 

49. Hellrigl, K. 2004. Faunistik der Pflanzenlause in Sudtirol-Trentino (Homoptera: Sternorrhyncha). Fo-

rest Observer., 1: 55- 100. 

50. Hibbett, D. S., Taylor, J. W. 2013. Fungal systematics: is a new age of enlightenment at hand? Nature 

Rev Microbiol., 11: 129 – 133.  

51. Hodgson, C., Trencheva, K. 2012. Thirteenth International Symposium on Scale Isect Studies: an O-

verview. Acta Zoologica Bulgarica. Suppl., 6: 3-6. 



78 

52. Hodgson, D. J. 1994. The scale insect Family Coccidae An identification manuel to genera. CAB 

International London, 639 p. 

53. Holuša, J., Tryzna, M. 2007. Flight activity of Antribus nebulosus Forster, 1770 (Coleoptera: Anthri-

bidae) and notes to its life history. Journal of Forest Science, 53: 11-15 . 

54. Huges, S.J. 1976. „Sooty moulds”. Mycologia, 68: 451 – 691. 

55. Hurlbert, S. H. 1971. The non-concept of species diversity: a critiąue and alternative parameters. De-

partment of Entomology. University of California. Riverside, 86 p. 

56. Ihrmark, K., Bodeker, I. T. M., Cruz-Martinez, K., Friberg, H., Kubartova, A., Schenck, J., Strid, Y., 

Stenlid, J., Brandstrom-Durling, M., Clemmensen, K. E., Lindahl, B. D. 2012. New primers to amplify 

the fungal ITS2 region — evaluation by 454-sequencing of artificial and natural communities. Fems 

Microbiol Ecol., 82: 666 – 677.  

57. Yokogawa, T., Yahara, T. 2009. Mitochondrial phylogeny certified PGL (Paternal Genome Loss) is 

of single origin and haplodiploidy sensu stricto (arrhenotoky) did not evolve from PGL in the scale 

insects (Hemiptera: Coccoidea). Genes & Genetic Systems, 84: 57–66. 

58. Kaakeh, W., Pfeifer, G. D., Marini, P. R. 1992. Combined effects of Spirea aphid (Homoptera: Aphi-

didae) and nitrogen fertilization on net photosynthesis, total chlorophyll content, and greenness of 

apple leaves. Journal of Economic Entomology, 85: 939-946.  

59. Kailidis, D. S., Georgevits, R. P. 1972. Forstinsekten Griechenlands. Tanneninsekten. 1972 Anzeiger 

für Schädlingskunde und Pflanzenschutz, 45 (2): 25-28.  

60. Karazija, S. 1997. Eglynų džiūties priežastys ir auginimo perspektyvos. Mūsų girios, 7: 4 – 6. 

61. Kilpeläinen, J., Finér, L., Neuvonen, S. Niemelä, P., Domisch, T., Rise, A. C., Jurgensen, M. F., 

Ohashi, M. & Sundström, L. 2009. Does the mutualism between wood ants (Formica rufa group) and 

Cinara aphids affect Norway spruce growth? Forest Ecology and Management., 257: 238–243. 

62. Kolar, J. 2007. The harmful entomofauna of woody plants in Slovakia. Acta Entomol Serb., 12: 67–79.  

63. Kosztarab, M., Kozár, F., 1988. Scale insects of Central Europe. Akademiai Kiado, Budapest, 456. 

64. Kosztarab, M., Kozár, F. 1978. Scale Insects - Coccoidea. Fauna Hungariae. 131: 1-192. 

65. Kosztarab, M., Kozár F., 1983. Introduction of Anthribus nebulosus (Coleoptera: Anthribidae) in Vir-

ginia for controlof scale insects: a review. Virginia Journal of Science, 34: 223–236. 

66. Kosztarab, M., Rhoades M., 1983. Food consumption, mating behavior, and shelter selection of 

Anthribus nebulosus Forster (Coleoptera: Anthribidae), an introduced predator of scale insects in Vir-

ginia. Virginia Journal of Science, 34: 237–250. 

67. Kozár, F. 1985. New data to the knowledge of scale-insects of Bulgaria, Greece and Rumania (Ho-

moptera: Coccoidea). Phytopathol Entomol Hung., 20: 201 – 205.  

68. Kozár, F. 1998. Catalogue of Palearctic Coccoidae. Plant protection Institute, Hungarian Academy of 

Sciences, Budapest, 1-526. 

69. Kozár, F., Drozdják, J. 1986. Some questions concerning the knowledge of Palaearctic Coccoidea 

(Homoptera). (In English; Summary In Italian). Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria. 

Portici., 43: 97-105. 



79 

70. Kozár, F., Konczné-Benedicty, Z., Fetykó, K., Kiss, B., Szita, É. 2013. An annotated update of the 

scale insect checklist of Hungary (Hemiptera, Coccoidea). ZooKeys, 309: 49–66.  

71. Kozár, F., Walter, J. 1985, Chek-list of the polearctic Coccoidea (Homoptera). Folia Entomologica 

Hungarica, 46: 63-110. 

72. Kujala, V. 1930. Über die Krankheiten des Abies sibirica in Finnland (On the diseases of Abies sibirica 

in Finland). Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, 42: 380-382.  

73. Lagowska, B. 1986. Scale insects (Homoptera, Coccinea) of Roztocze and the Lublin Upland. Bulletin 

Entomologique de Pologne, 56: 475 – 478.  

74. Lazdiņš, A., Miezīte, O., Bārdule, A. 2011. Characterization of severe damages of spruce (Picea abies 

(L.) H. Karst.) stands in relation to soil properties. Research for rural development 2011. Annual 17th 

International Scientific Conference Proceedings: 2. Jelgava. 22-26. 

75. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie aplinkos ministerijos// 2013, [žiūrėta 2013-04-18] prieiga 

internete < http://www.meteo.lt/naujiena.php?id=2 >. 

76. Lietuvos miškų ūkio statistika 2014. (sud. Kuliešis, A., Vižlenskas, D., Butkus, A., Dumčinė, V.). 

2014. Aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba. – Kaunas: Lututė, 184 p. 

77. Lietuvos miškų ūkio statistika 2012. (sud. Kuliešis, A., Vižlenskas, D., Butkus, A., Dumčinė, 

V.).(2012). Aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba. – Kaunas: Lututė, 184 p. 

78. Lin, Y. P., Kondo, T., Gullan, P., Cook, L. G. 2013. Delimiting genera of scale insects: molecular and 

morphological evidence for synonymizing Taiwansaissetia Tao, Wong and Chang with Coccus Linna-

eus (Hemiptera: Coccoidea: Coccidae) Systematic Entomology, 38: 249–264. 

79. Linderholm, H. W., Solberg, B. O., Lindholm, M. 2003. Tree-ring records from central Fennoscandia: 

the relationships between tree growth and climate along a west-east transect. Holocene, 13: 887–895. 

80. Livsey, S. 1995. Ecology of endophytic microfungi in Norway spruce crowns. PhD thesis, Department 

of Forest Mycology and Pathology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.  

81. Magurran, A. E. 1988. Ecological diversity and its measurement. Princeton University Press, Princeton  

82. Malumphy, C. 2009. Scale insects (Hemiptera: Coccoidea) of Watsonian Yorkshire. Naturalist, 134: 

57–74. 

83. Malumphy, C., Ostrauskas, H., Pye, D. 2008. A provisional catalogue of scale insects Hemiptera, 

Coccoidea) of Lithuania. Acta Zoologica Lituanica, 18 (2): 108–121. 

84. Malumphy, Ch., Ostrauskas, H., Pye, D. 2009. Contribution to the knowledge of scale insects (He-

miptera, Coccoidea) of Lithuania, including two species new for the country. Acta Zoologica Litua-

nica, 19 (2): 120-127. 

85. Malumphy, Ch., Ostrauskas, H., Pye, D. 2010. New data on the scale insects (Hemiptera, Coccoidea) 

of southern Lithuania, including ten species new for the country. Acta Zoologica Lituanica, 20 (3): 

253-263. 

86. Manikis, I., Vartani, S., Dimou, M., Thrasyvoulou, A., 2011. Sugar analysis of “Menalou vanilia” fir 

honey. Journal of ApiProduct and ApiMedical Science, 3 (2): 101-103. 

87. Matyženok, R., Trepėnaitis, V. 2010. Kaip gelbėti skydamarių puolamus eglynus. Mūsų girios, 8: 8 – 11. 



80 

88. Maurizio, A. 1985. Honigtau Honigtauhonig. In: Kloft WJ, Maurizio A, Kaeser W (eds) Waldtracht 

und Waldhonig in der Imkerei. Ehrenwirth, Munich, 268-295. 

89. Mc Carthy, R., Skovsgaard, J.P. 2011. Hungarian spruce scale on Norway spruce in southern Sweden: 

Correlation with climate, site and stand factors. Summary Report. Southern Swedish Forest Research 

Centre, SLU. 1-8. 

90. Mead, R., Curnow, R.N. 1983. Statistical methods in agriculture and experimental biology. Chapman 

& Hall, London.  

91. Mendoza, J. M. 1932. Two New Species of Sooty Molds from the Philippines. Philippine Journ. Sci., 

47 (2): 289-294. 

92. Menkis, A., Burokienė, D., Gaitnieks, T., Uotila, A., Johannesson, H., Rosling, A., Finlay, R.D., 

Stenlid, J., Vasaitis, R. 2012. Occurrence and impact of the root-rot biocontrol agent Phlebiopsis gi-

gantea on soil fungal communities in Picea abies forests of northern Europe. Fems Microbiol Ecol., 

81: 438 – 445.  

93. Menkis, A., Marčiulynas, A., Gedminas, A., Lynikienė, J., Povilaitienė., A. 2015. High-Throughput 

Sequencing Reveals Drastic Changes in Fungal Communities in the Phyllosphere of Norway Spruce 

(Picea abies) Following Invasion of the Spruce Bud Scale (Physokermes piceae). Microbial Ecology 

70(4): 904-911. 

94. Menkis, A., Urbina, H., James, T.Y., Rosling, A. 2014. Archaeorhizomyces borealis sp. nov. and a 

sequence-based classification of related soil fungal species. Fungal Biol, 118: 943 – 955.  

95. Meškauskienė, V. 2010. Research of distribution and biological properties of pathogenic fungi and 

fungal diseases of small – leaved linden (Tillia cordata Mill.) in Vilnius city. Daktaro disertacijos 

tezės. Vilnius.  

96. Metslaid, M., Ilisson, T., Vicente, M., Nikinmaa, E., Jõgiste, K. 2005. Growth of advance regeneration 

of Norway spruce after clear-cutting. Tree Physiology, 25: 793-801. 

97. Metslaid, M., Jõgiste, K., Nikinmaa, E., Moser, W. K., Porcar-Castell, A. 2007. Tree variables related 

to growth response and acclimation of advance regeneration of Norway spruce and other coniferous 

species after release. Forest Ecology and Management, 250: 56-63. 

98. Miezīte, O., Lazdiņš, A., Okmanis, M., Als, R., Polmanis, K. 2012. Role of scale predator Antribus 

nebulosus in control of population of Physokermes piceae Schrank. in Norway spruce Picea abies (L.) 

Karst. Ecosystems. Presentation of IUFRO conference: Biological reaction of forests to climate and 

air pollution. Kaunas, Lithuania 2012, May 18-27. 

99. Miezīte, O., Okmanis, M., Indriksons, A., Ruba, J., Polmanis, K., Freimane, L. 2013. Assessment of 

sanitary conditions in stands of Norway spruce (Picea abies Karst.) damaged by spruce bud scale 

(Physokermes piceae Schrnk.). iForest, 6: 73 – 78  

100. Mikšys, V., Urbaitis, G. 2013. Miškų biomasės tyrimų metodika.: Mokslinės metodikos inovatyviems 

žemės ir miškų mokslų tyrimams. Kaunas, Lututė, 112-120.  

101. Milek, T. M., Simala, M. 2008. List of the scale insects (Hemiptera: Coccoidea) of Croatia 2008. 

Proceedings of the XI International Symposium on Scale Insect Studies, 105-119. 



81 

102. Miller, G. L. 1991. Morphology and systematics of the male tests and adult males of the family Co-

ccidae (Homoptera: Coccoidea) from America north of Mexico. Ph.D. thesis. Auburn, USA, Auburn 

University. 

103. Morse, G. E., Normark, B. B. 2006. A molecular phylogenetic study of armoured scale insects (He-

miptera: Diaspididae). Systematic Entomology, 31: 338–349. 

104. Muhlenberg, E., Stadler, B. 2005. Effects of altitude on aphid - mediated processes in the canopy of 

Norway spruce. Agric For Entomol., 7: 133 – 143.  

105. Müller, M.M., Hallaksela, A.M. 1998. Diversity of Norway spruce needle endophytes in various mixed 

and pure Norway spruce stands. Mycol Res., 102: 1183 – 1189.  

106. Müller, M.M., Hallaksela, A.M. 2000. Fungal diversity in Norway spruce: a case study. Mycol Res., 

104: 1139 – 1145.  

107. Murray, S., Hodgson W. 2008. Soft Scales in Utah landscapes. Utah pests fact sheet. 1-4. 

108. Navasaitis, M., Ozolinčius, R., Smaliukas, D., Balevičienė, J. 2003. Lietuvos dendroflora Kaunas, 

Lututė, 576 p. 

109. Nekrošienė, R. 2012. Liepų, augančių urbanizuotoje aplinkoje, lapų ligų paplitimo priklausomybė nuo 

meteorologinių sąlygų. Miestų želdynų formavimas, 1 (9): 126-132. 

110. Novak, B. 1974. Atlas of insect pests of forest trees. State Agricultural Publishing House, Prague, pp. 

126. [In Russian]. 

111. Olsson, P-O., Jönsson, A. M., Eklundh, L. 2012. A new invasive insect in Sweden Physokermes ino-

pinatus tracing forest damage with satellite based remote sensing. Forest Ecology and Management, 

285: 29-37. 

112. Ozolinčius, R., 1998. Lietuvos spygliuočiai: morfologinės struktūros transformacijos bei jas indukuo-

jantys veiksniai. Kaunas, Lututė. 300 p. 

113. Ozolinčius, R., Stakėnas V. 1999. Lietuvos miškų būklė ir jos pokyčių tendencijos. Lietuvos miškų 

būklė ir ją sąlygojants veiksniai (ats. red. R. Ozolinčius). Kaunas, Lututė: 98 – 122. 

114. Ozolinčius, R., Stakėnas, V. 1996. Lietuvos miškų būklės monitoringas: 1988-1995. Kaunas, Aesti: 64. 

115. Park, D. S., Suh, S. J., Oh, H. W. & Hebert, P. D. N. 2010. Recovery of the mitochondrial COI barcode 

region in diverse Hexapoda through tRNA-based primers. BMC Genomics, 11: 423. 

116. Pauliukevičius, G., Kenstavičius, J. 1995. Ekologiniai miškų teritorinio išdėstymo pagrindai. Vilnius. 

117. Pechhacker, H. 1976. Zur Vorhersage der Honigtautracht von {Physokermes hemicryphus} Dalm. 

(Homoptera, Coccidae) auf der Fichte (Picea excelsa)., Apidologie, 7: 209-236. 

118. Pechhacker, H., 1971. Über die Ausbreitung der Larven der Physokermesarten, speziell von Physo-

kermes hemicryphus Dalm. (Kleine Fichten quirlschildlausoder Kleine Lecanie). Apidologie, 2 (4): 

289- 301. 

119. Persson, Y., Vasaitis, R., Langstrom, B., Ohrn, P., Ihrmark, K., Stenlid, J. 2009. Fungi vectored by the 

bark beetle Ips typographus following hibernation under the bark of standing trees and in the forest 

litter. Microb Ecol., 58: 651 – 659  



82 

120. Plattner, K., Volger, W., Oberhuber, W., Mayr, S. and Bau-er, H. 1999. Dry mass production in 

seedlings of Norwayspruce infected by the needle rust Chrysomyxa rhododendri. European Journal of 

Forest Pathology., 29: 365-370. 

121. Ploetz, R.C., Hulcr, J., Wingfield, M.J., de Beer, Z.W. 2013. Destructive tree diseases associated with 

ambrosia and bark beetles: black swan events in tree pathology? Plant Dis., 97: 856 – 872.  

122. Pons, J., Barraclough, T., Gomez-Zurita, J., Cardoso, A., Duran, D., Hazell, S., Kamoun, S., Sumlin, 

W., Vogler, A. 2006. Sequence-based species delimitation for the DNA taxonomy of undescribed in-

sects. Syst Biol., 55: 595–609.  

123. Posada, D. 2008. ModelTest: Phylogenetic Model Averaging. Mol Biol Evol 25: 1253-1256. 

124. Quail, M., Smith, M., Coupland, P., Otto, T., Harris, S., Connor, T., Bertoni, A., Swerdlow, H., Gu, 

Y. 2012. A tale of three next generation sequencing platforms: comparison of Ion Torrent, Pacific 

Biosciences and Illumina MiSeq sequencers. BMC Genomics, 13: 341.  

125. Rigling, A., Waldner, P.O., Forster, T., Bräker, O. U. Pouttu, A. 2001. Ecological interpretation of 

tree-ring width and intraannual density fluctuation in Pinus sylvestris L. on dry sites in the central Alps 

and Siberia. Canadian Journal of Forest Research, 31(1): 18–31. 

126. Ronaghi, M., Uhlén, M., Nyrén, P. 1998. A sequencing method based on real-time pyrophosphate. 

Science, 281: 363 – 365.  

127. Rosling, A., Landeweert, R., Lindahl, B.D., Larsson, K.H., Kuyper, T.W., Taylor, A.F.S., Finlay, R.D., 

2003. Vertical distribution of ectomycorrhizal fungal taxa in a podzol soil profile. New Phytol., 159: 

775–783. 

128. Rubner, K. 1932. Das Ursprungliche Areal der Fichte ir Europa. Beih. Bot. Cbl., 49: 396 – 407. 

129. Sabelis, M.W. 1997. World crop pests. Soft scale insects. Elsevier Science, Amsterdam, The Nether-

lands. 

130. Santas, L.A. 1988. Physokermes hemicryphus (Dalman) a Fir Scale insect Useful to Apiculture in 

Greece. Entomologia hellenica, 6: 11-21. 

131. Santini, A., Ghelardini, L., De Pace, C., Desprez-Loustau, ML., Capretti, P., Chandelier, A., Cech, T., 

Chira, D., Diamandis, S., Gaitniekis, T., Hantula, J., Holdenrieder, O., Jankovsky, L., Jung, T., Jurc, 

D., Kirisits, T., Kunca, A., Lygis, V., Malecka, M., Marcais, B., Schmitz, S., Schumacher, J., Solheim, 

H., Solla, A., Szabo, I., Tsopelas, P., Vannini, A., Vettraino, A.M., Webber, J., Woodward, S., Stenlid, 

J. 2013. Biogeographical patterns and determinants of invasion by forest pathogens in Europe. New 

Phytol., 197: 238 – 250.  

132. Scattolin, L., Montecchio, L. 2009. Lophodermium piceae and Rhizosphaera kalkhoffii in Norway 

spruce: correlations with host age and climatic features. Phytopathol Mediterr, 48: 226 – 239.  

133. Schaffer, B., Mason, L. J. 1990. Effects of scale insect herbivory and shading on net gas exchange 

andgrowth of a subtropical tree species (Guaiacum sanctum L.). Oecologia, 84: 468-473. 

134. Schlyter, P., Stjernquist, I., Barring, L., Jonsson, A. M., Nilsson, C. 2006. Assessment of the impacts 

of climate change and weather extremes on boreal forests in northern Europe, focusing on Norway 

spruce. Clim Res, 31: 75 – 84.  



83 

135. Schmutterer, H. 1956. Zur Morphologie, Systematik und Bionomie der Physokermes-Arten an Fichte 

(Homoptera: Coccoidea). Zeitschrift fur Angewandte Entomologie, 39: 445-466. 

136. Schmutterer, H. 1965. Zur Ökologie und wirtschaftlichen Bedeutung der Physokermes-Arten (Ho-

mopt. Cocciodea) an Fichte in Süddeutschland. Z. angew. Entomologie, 56: 300-325.  

137. Schmutterer, H., Kloft, W., Lüdicke, M. 1957. Coccoidea, Schildläuse, Scale Insects, Cochenilles., 

403-520. 

138. Schneider, B., Podoler, H., Rosen, D. 1987. Population dynamics of the Florida wax scale, Ceroplastes 

floridensis (Homoptera: Coccidae), on citrus in Israel. 2. - Spatial distribution. Acta Oecologica, Oeco-

logia Applicata, 8 (1): 67-78. 

139. Schwenke, W. 1972. Die Forstschädlinge Europas. Band 1. Parey Hamburg und Berlin, 413-417.  

140. Shannon, C.E. 1948. A mathematical theory of communication. Bell Syst Tech J, 27: 379 – 423.  

141. Sykes, M.T., Prentice, I.C. 1996. Climate change, tree species distri- butions and forest dynamics: a 

case study in the mixed conifer/ northern hardwoods zone of northern Europe. Clim Chang, 34: 161 – 

177.  

142. Smirnov, N. 1948. Table for estimating the goodness of fit of empirical distributions. Annals of Mat-

hematical Statistics, 19: 279–281. 

143. Sorauer, P. 1957. Handbuchder Pflanzenkrankheiten. Aufl. 5,5,4. Lief., Homoptera II., Teil:1—577. 

144. Soria, S., Estal, P., Vinuela, E. 1998. Physokermes hemicryphus (Dalman) and Xylococcus filiferus 

Low, two species of forest coccids new for the Spanish fauna. Boletín de Sanidad Vegetal, Plagas., 

24: 219-224. 

145. Stadler, B., Müller, T. 1996. Aphid honeydew and its effect on the phyllosphere microflora of Picea 

abies (L) Karst. Oecologia, 108: 771 – 776.  

146. Stathas, G. J., Eliopoulos, P. A., Salmas I. C., Kozár, F., 2011. Data on ecology of some Hemiptera 

spieces recorded in the forest of Taygetus Mountain, Peloponnesus, Greece. Phytoparasitica, 39: 377-

383. 

147. Stenlid, J., Oliva, J., Boberg, J. B., Hopkins, A.J.M. 2011. Emerging diseases in European forest eco-

systems and responses in society. Forests, 2: 486 – 504.  

148. Stravinskienė, V. 1994. Medžių gręžinių paėmimas ir radialinio prieaugio matavimas, atliekant dend-

rochronologinius ir dendroindikacinius tyrimus (metodinės rekomendacijos). Kaunas: Girionys. 23.  

149. Straw, N. A., Fielding, N. F., Green, G., Coggan, A. 1998. The impact of green spruce aphid Elatobium 

abietinum (Walker), on the growth of young Sitka spruce in Hafren Forest, Wales: pattern of defolia-

tion and effect on shoot growth. For. Ecol. Manage., 104: 209–225. 

150. Straw, N.A., Fielding, N.F., Green,G., Price, J. 2002. The impact of green spruce aphid, Elatobium 

abietinum (Walker), on the growth of young Sitka spruce in Hafren Forest, Wales: delayed effects on 

needle size limit wood production. Forest Ecology and Management, 157: 267–283. 

151. Tamura, K., Peterson, D., Peterson, N., Stecher, G., Nei, M., Kumar, S. 2011. MEGA5: Molecular 

Evolutionary Genetics Analysis using Maximum Likelihood, Evolutionary Distance, and Maximum 

Parsimony Methods. Molecular Biology and Evolution, 28: 2731-2739. 



84 

152. Tamutis, V. 2012. Naujos ir retos (mažai žinomos) vabalų rūšys aptiktos spygliuočių ir mišriuose miš-

kuose Lietuvoje. Naujos ir retos Lietuvos vabzdžių rūšys. 24 tomas., 7-17.  

153. Tang, F.T. 1984. [The scale insects of horticulture and forests of China.] (In Chinese; Summary In 

English). Shanxi Agricultural University Press Research Publication, 2: 1-115. 

154. ter Braak, C.J.F., Smilauer, P. 1998. Canoco reference manual and user’s guide to Canoco for Win-

dows: software for canonical community ordination, Version 4. Microcomputer Power, Ithaca  

155. Tomiczek, Ch., Cech, T.L., Krehan, H., Perny, B., Steyrer, G. 2004. Forest Health Situation 2004 in 

Austria. Forstschutz Aktuell Nr. 33. http://www.bfw.ac.at/db/bfwcms.window?dok=4422. 

156. Trencheva, K., Tomov, R. 2014. Cheklist of Scale Insects in Bulgaria (Hemiptera, Coccoidea). Acta 

zoologica Bulgaria. Suppl., 6: 65-72. 

157. Tsalev, М. 1968. Prinos kum prouchvane faunata na shtitonosnitevushki (Homoptera, Coccidea) po 

parkovite i ukrasnite rastenia v Bulgaria. – Izvestia na zoologicheskia institut s muzei, 28: 205-218. 

158. Tuomisto, H., Ruokolainen, K., 2006. Analyzing or explaining beta diversity? Understanding targets 

of different methods of analysis. – Ecology, 87(11): 2697–2708. 

159. Turguter, S., Ulgenturk, S. 2006. Biological aspects of Physokermes piceae (Schrank) (Spruce Bud 

Scale) (Hemiptera: Coccidae). J. Agric. Sci., 12 (1): 44-50. (in Turkish). 

160. Ueda, S., Quek, S.P., Itioka, T., Inamori, K., Sato, Y., Murase, K., Itino, T. 2008. An ancient tripartite 

symbiosis of plants, ants and scale insects. Proc. R. Soc. B., 275: 2319–2326. 

161. Ueda, S., Quek, SP., Itioka, T., Murase, K., Itino, T. 2010. Phylogeography of the Coccus scale insects 

inhabiting myrmecophytic Macaranga plants in Southeast Asia. Population Ecology, 52: 137–146. 

162. Ulgenturk, S., Canakcioglu, H. 2004. Scale insect pests on ornamental plants in urban habitats in Tur-

key. J. Pest Sci., 77: 79-84. 

163. Ulgenturk, S., Canakcioglu, H., Toper, A. 2004. Scale insects of the conifer trees in Turkey and their 

zoogeographical distribution. J. Pest Sci., 77: 99-104. 

164. Valstybinė miškų tarnyba. Netikrasis eglinis skydamaris. 2010, [žiūrėta 2011-10-15] Prieiga internete 

< http://www.msat.lt/documents/straipsniai/Physokermes_piceae.pdf > 

165. Varshney, R. K., 1985. A review of Indian coccids (Homoptera: Coccoidea). Oriental Insects, 19: 1-101. 

166. Varshney, R. K., 1992. A check-list of the scale insects anf mealybugs of Soutg Asia. Part I. Records 

of the Zoological Survey of India, Occasion Paper No., 139: 1-152. 

167. Vasseur, R., Schwester, D. 1957. Biologie et ecologie du Pou de San Jose (Quadraspidiotus pernicio-

sus Comst.) in France. Ann. I.N.R.A., (Sec. C) epiph., 38: 5-66. 

168. Villesen, P. 2007. FaBox: an online toolbox for fasta sequences. Molecular Ecology Notes, 7: 965–

968. 

169. Volkl, W., Woodring, J., Fischer, M., Lorenz, M., Hofmann K.H,. 1999. Ant-aphid mutualisms: the 

impact of honeydew production and honeydew sugar composition on ant preferences. Oecologia, 118: 

483 – 491.  

170. Wallner, W. 1978. Scale Insects: What the arboriculturist needs to know about them. Journal of Ar-

boriculture, 4 (5): 97- 103. 

http://www.bfw.ac.at/db/bfwcms.window?dok=4422


85 

171. Webb, T. 1986. Is vegetation in equilibrium with climate? How to interpret late-Quaternary pollen 

data. Vegetatio, 67: 75–92.  

172. White, T. J., Bruns, T., Lee, S., Taylor, J. 1990. Amplification and direct sequencing of fungal ribo-

somal RNA genes for phylogenetics. In: Innis MA, Gelfand DH, Sninsky JJ, White TJ (eds) PCR 

protocols: a guide to methods and applications. Academic, San Diego, 315–322.  

173. William, D.J., Watson, G.W. 1990. The scale insects of Tropical south Pacific region part 3. The soft 

scales (Coccidae and Other Families). C.A.B. International Institute of Entomology, 267. 

174. Wood, B.W., Tedders, W.L., Reilly, C.C. 1988. Sooty mold fungus on pecan foliage suppresses light 

penetration and net photosynthesis.HortScience, 23: 851–853. 

175. Zhang, X. 1998. A study on the taxonomy of Exobasidium spp. according to fuzzy analysis of cultural 

properties and the analysis of 28S rDNA-PCR-RFLP. Scientia Silvae Sinicae, 34: 59–71.  

176. Zhuang, J. L., Zhu, M. Q., Zhang, R., Yin, H., Lei, Y. P., Sun, G. Y., Gleason, M. L. 2010. Phialophora 

sessilis, a species causing flyspeck signs on bamboo in China. Mycotaxon, 113:405–413. 

177. Žiogas, A. 1997. Miško entomologija. Kaunas, LŽŪU leidybinis centras: 272. 

178. Žiogas, A. 2006. Miško patologijos tyrimo metodika. Vilnius, 26. 

179. Битвинскас, Т. Т. 1974. Дендроклиматические исследования. Ленинград: Гидрометеоиздат. 172. 

180. Воронцов, В. Н., Мозолевская Э. Г., Соколова Э. С. 1991. Технология защиты леса. М., 

Экология, 304. 

181. Иерусолимов, Е.Н. 1984. Вспышки массовых размножений листо-хвоегрызущих насекомых и 

сукцессионный процесс в лесном биоценозе. Докл. “Обмен. Процессы и биоценозах”. 57-84. 

182. Кайрюкштис Л.А., Юодвалкис А.И. 1969. Влияние постепенных рубок на изменение 

фитоклимата насаждений. Лесоведение - № 6: 21 - 27. 

183. Козаржевская, Э. Ф. 1992. Вредители декоративных растений (щитовки, ложнощитовки, 

червецы) / Э. Ф. Козаржевская. – М.: Наука, 1992. – 360. 

184. Тряпицын В.А. 1989. Наездники-энциртиды (Hymenoptera, Encyrtidae) Палеарктики. Л.: Наука, 

488.  

  



86 

 PADĖKA 

Nuoširdžiai dėkoju savo mokslinio darbo vadovui prof. habil. dr. Rimantui Rakauskui už vadovavimą 

moksliniam darbui, vertingas idėjas ir patarimus planuojant, vykdant tyrimus. Taip pat ačiū tariu dr. Artūrui 

Gedminui ir dr. Audriui Menkiui už pagalbą atliekant eksperimentinius tyrimus, patarimus, suteiktas žinias ir 

įgytą patirtį. 

Esu dėkingas dr. Jekaterinai Havelkai, jog padėjo atlikti molekulinius tyrimus, apdoroti gautus duo-

menis. Taip pat visam LAMMC filialo miškų instituto augalų apsaugos ir medžioklėtyros skyriaus kolektyvui 

už visokeriopą pagalbą ir gerą atmosferą darbe ir visiems kitiems nepaminėtiems kolegoms už pagalbą rengiant 

mokslinį darbą. 

Tyrimai iš dalies buvo finansuojami pagal visuotinės dotacijos projektą Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K ir 

Lietuvos mokslo tarybos projektą „Netikrojo eglinio skydamario (Physokermes piceae Schrank.) įtaka Lietu-

vos eglynų džiūties procesams (Nr. MIP-035/2012)“ 

Nuoširdžiai dėkoju savo žmonai, sūnui ir tėvams už kantrybę, buvimą visada šalia. 

 

 

 

 



87 

  I PRIEDAS 

Daromos žalos paprastajai eglei tyrimams parinktų jaunuolynų dendrometrinė charakteristika 

 

Urėdija Girininkija Kvartalas Sklypas Pažeidimo intensyvumas Augavietė Rūšinė sudėtis Amžius Skalsumas Koordinatės 

Šakių Kidulių 6 3 Stipriai Lcl / mox 6E 4P Ą J B 23 0,7 N 55° 3' 5.3" E 22° 47' 10.03" 

Šakių Kidulių 6 10 Vidutiniškai Lbl / m 7E 3B P 23 0,7 N 55° 3' 15.04" E 22° 47' 3.69" 

Šakių  Kidulių 6 5 Silpnai Lbl / m 7E 2P 1E 23 0,7 N 55° 3' 13.12" E 22° 46' 55.25" 

Šakių Kidulių 16 30 Kontrolė Lcp / mox 7E 2B 1D Ą 28 0,6 N 55° 3' 53.45" E 22° 51' 49.67" 

K. Rūdos K. Rūdos 6 8 Silpnai Ncl / ox 4E 2E 1Ą 3B 26 0,6 N 54° 41' 19.29" E 23° 31' 56.4" 

K. Rūdos Jūrės 259 17 Kontrolė Ncl / ox 5E 2P 3B Ą  24 0,5 N 54° 44' 31.03" E 23° 36' 56.33" 

Jurbarko Kalvelių 68 4 Stipriai Ncl / ox 6P 4E Ą E  25 0,8 N 55° 5' 9.38" E 22° 26' 32.22" 

Jurbarko Kalvelių 66 16 Vidutiniškai Lcl / mox 6E 4B E B 26 0,6 N 55° 4' 58.64" E 22° 27' 2.92" 

Jurbarko Kalvelių 64 17 Silpnai Lbl / m 6E 2E 2B P 28 0,7 N 55° 5' 1.17" E 22° 27' 46.61" 

Jurbarko Kalvelių 65 13 Kontrolė Lcl / mox 5E 2E 2B 1J  23 0,8 N 55° 5' 5.75" E 22° 27' 36.81" 

Kaišiadorių Pravieniškių 57 10 Stipriai Lcl / mox 9E 1B D 35 1 N 54° 56' 9.05" E 24° 13' 33.42" 

Kaišiadorių Pravieniškių 33 11 Vidutiniškai Lds / aeg 7E 3B 28 0,7 N 54° 56' 38.71" E 24° 13' 4.97" 

Kaišiadorių Pravieniškių 32 5 Silpnai Ncp / ox 5B 2E 2L 1J  25 0,8 N 54° 56' 43.54" E 24° 12' 44.18" 

Kaišiadorių Būdos 131 10 Kontrolė Lcs / mox 10E 35 0,8 N 54° 56' 6.06" E 24° 15' 59.81" 

Dubravos Ežerėlio 58 25 Stipriai Lcl / mox 10E B 29 1 N 54° 54' 25.05" E 23° 37' 38.13" 

Dubravos Ežerėlio 64 24 Vidutiniškai Lcl / mox 10E B 40 0,9 N 54° 54' 11.44" E 23° 36' 55.78" 

Dubravos Vaišvydavos 128 9 Kontrolė Ncl / ox 10E 15 0,8 N 54° 49' 24.75" E 24° 0' 59.01" 

Jonavos Pagelažių 127 8 Stipriai Lcl / mox 5E 3E 2B 30 0,9 N 55° 7' 8.55" E 24° 29' 55.23" 

Jonavos Pagelažių 127 16 Vidutiniškai Lcl / mox 7E 2E 1B 30 0,9 N 55° 6' 57.69" E 24° 29' 52.71" 

Jonavos Pagelažių 123 8 Silpnai Lcl / mox 8E 2B U 23 0,7 N 55° 7' 2.43" E 24° 27' 58.54" 

Jonavos Pagelažių 123 10 Kontrolė Lcl / mox 9E 1B 23 0,8 N 55° 7' 2.43" E 24° 27' 58.54" 

Kupiškio Šimonių 83 2 Stipriai Lbl / m 7E 3E B 33 0,8 N 55° 42' 26.21" E 25° 8' 54.5" 

Kupiškio Šimonių 83 3 Vidutiniškai Nbl / v 8E 2B 33 0,7 N 55° 42' 21.22" E 25° 8' 57.23" 

Kupiškio Šimonių 123 1 Silpnai Lcp / mox 7E 3B J 19 0,6 N 55° 41' 18.05" E 25° 6' 19.65" 

Kupiškio Šimonių 107 2 Kontrolė Lbl / m 9E 1B P 20 0,9 N 55° 42' 12.04" E 25° 9' 35.3" 

Rokiškio Pandėlio 213 2 Stipriai Lcl / mox 6E 2E 1B 1J 33 0,8 N 56° 10' 2.54" E 25° 12' 29.51" 

Rokiškio Rokiškio 59 8 Vidutiniškai Lcp / mox 9E 1B 25 0,7 N 55° 59' 22.92" E 25° 32' 35.78" 

Rokiškio Rokiškio 61 21 Silpnai Lcp / mox 9E 1B 29 0,7 N 55° 59' 8.73" E 25° 32' 47.88" 

Rokiškio Rokiškio 180 5 Kontrolė Lcl / mox 5E 2P 3B 20 0,9 N 56° 3' 47.5" E 25° 29' 40.19" 

Biržų Būginių 6 20 Stipriai Ncp / ox 10E 28 0,9 N 56° 12' 9.96" E 24° 52' 41.61" 

Biržų Būginių 271 24 Vidutiniškai Lcp / mox 10E B 29 0,7 N 56° 12' 25.07" E 24° 59' 22.65" 

Biržų Būginių 320 33 Silpnai Lcp / mox 5E 2B 2E 1Bt  21 0,7 N 56° 9' 25.23" E 25° 6' 23.81" 

Biržų Būginių 293 29 Kontrolė Ldp / oxn 10E B Bt 35 0,7 N 56° 12' 22.55" E 25° 1' 53.65" 
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II PRIEDAS 

Daromos žalos paprastajai egleityrimams parinktų brestančių medynų dendrometrinė charakteristika 

Urėdija Girininkija Kvartalas Sklypas Pažeidimo intensyvumas Augavietė Rūšinė sudėtis Amžius Skalsumas Koordinatės 

Šakių Kidulių 16 14 Stipriai Lbl / m 7E 2B 1P D  58 0,7 N 55° 4' 2.83" E 22° 51' 27.85" 

Šakių Kidulių 16 20 Vidutiniškai Lcl / mox 8E 1B 1P J D  63 0,8 N 55° 4' 6.59" E 22° 51' 23.05" 

Šakių Kidulių 6 19 Silpnai Lcp / mox 6E 3B 1D P  68 0,8 N 55° 2' 59.54" E 22° 46' 45.83" 

Šakių Kidulių 6 22 Kontrolė Lcl / mox 5E 4P 1B Ą  73 0,9 N 55° 3' 0.65" E 22° 46' 40.95" 

K. Rūdos Jūrės 255 14 Stipriai Lcl / mox 7E 1P 1E 1B  74 0,7 N 54° 45' 8.67" E 23° 35' 33.78" 

K. Rūdos Jūrės 255 7 Vidutiniškai Lcl / mox 10E P B D 84 0,8 N 54° 45' 2.78" E 23° 35' 37.98" 

K. Rūdos K. Rūdos 6 2 Silpnai Lcl / mox 9E 1P B J 59 0,9 N 54° 41' 17.32" E 23° 31' 54.95" 

K. Rūdos Jūrės 275 12 Kontrolė Lbl / m 8E 1P 1B 89 0,7 N 54° 44' 3.37" E 23° 35' 9.07" 

Jurbarko Pašvenčio 96 16 Stipriai Ncl / ox 9E 1E P E 68 0,7 N 55° 4' 40.93" E 22° 39' 21.44" 

Jurbarko Pašvenčio 95 11 Vidutiniškai Ncl / ox 8E 2P M E 53 0,8 N 55° 4' 40.62" E 22° 39' 1.76" 

Jurbarko Kalvelių 25 8 Silpnai Lcl / mox 6E 2P 2B 83 0,6 N 55° 3' 51.39" E 22° 26' 7.73" 

Jurbarko Pašvenčio 43 10 Kontrolė Lcl / mox 5P 3E 1B 1E  83 0,9 N 55° 5' 56.87" E 22° 36' 14.04" 

Kaišiadorių Pravieniškių 149 8 Stipriai Lcl / mox 6E 2E 2B D  55 0,9 N 54° 55' 6.53" E 24° 14' 18.61" 

Kaišiadorių Pravieniškių 149 11 Vidutiniškai Lcl / mox 10E 55 0,8 N 54° 55' 12.28" E 24° 14' 14.93" 

Kaišiadorių Pravieniškių 44 6 Silpnai Lcl / mox 7E 1P 1B 1P  67 0,7 N 54° 56' 33.08" E 24° 12' 56.39" 

Kaišiadorių Pravieniškių 322 5 Kontrolė Ncp / ox 5E 2Ą 2D 1B  65 0,7 N 54° 53' 57.52" E 24° 8' 12.67" 

Dubravos Ežerėlio 63 15 Stipriai Lcl / mox 8E 1P 1B 70 0,7 N 54° 54' 27.19" E 23° 36' 3.65" 

Dubravos Ežerėlio 65 21 Vidutiniškai Lcl / mox 3E 2E 1P 4B 70 0,8 N 54° 54' 5.43" E 23° 37' 29.41" 

Dubravos Ežerėlio 63 13 Silpnai Lbl / m 6E 2P 2B 60 0,8 N 54° 54' 29.88" E 23° 36' 0.95" 

Dubravos Vaišvydavos 116 16 Kontrolė Lcp / mox 5E 2B 2D 1Ą  60 0,9 N 54° 48' 44.24" E 24° 3' 0.21" 

Jonavos Pagelažių 91 11 Stipriai Ncl / ox 8E 2E P 70 0,7 N 55° 8' 40.28" E 24° 29' 26.42" 

Jonavos Pagelažių 90 29 Vidutiniškai Ncl / ox 7E 2P 1B 65 0,8 N 55° 8' 37.3" E 24° 29' 22.87" 

Jonavos Pagelažių 91 16 Silpnai Lcl / mox 7E 2E 1P 75 0,5 N 55° 8' 38.36" E 24° 29' 35.96" 

Jonavos Pagelažių 122 24 Kontrolė Lcl / mox 8E 1B 1J P D  60 0,7 N 55° 7' 3.06" E 24° 27' 39.07" 

Kupiškio Šimonių 37 12 Stipriai Lcl / mox 9E 1B P 55 0,9 N 55° 43' 3.59" E 25° 8' 37.25" 

Kupiškio Šimonių 37 17 Vidutiniškai Lcl / mox 10E B 55 0,7 N 55° 43' 0.65" E 25° 8' 31.86" 

Kupiškio Šimonių 37 8 Silpnai Lcl / mox 10E B 55 0,8 N 55° 43' 8.56" E 25° 8' 27.84" 

Kupiškio Šimonių 36 32 Kontrolė Nbl / v 7E 3E B 50 0,7 N 55° 42' 44.83" E 25° 8' 30.03" 

Rokiškio Pandėlio 213 12 Stipriai Lcp / mox 8E 1B 1J P E 64 0,7 N 56° 9' 56.95" E 25° 12' 23.51" 

Rokiškio Pandėlio 219 3 Vidutiniškai Lcp / mox 10E B P 59 0,9 N 56° 9' 57.67" E 25° 12' 20.01" 

Rokiškio Vyžuonos 77 13 Silpnai Lcl / mox 7E 2P 1B D 74 0,8 N 56° 0' 35.43" E 25° 36' 24.36" 

Rokiškio Rokiškio 167 7 Kontrolė Lcl / mox 5E 2E 2B 1P 69 0,8 N 56° 4' 28.32" E 25° 29' 39.78" 

Biržų Būginių 45 16 Stipriai Lcs / mox 10E 50 0,9 N 56° 8' 11.24" E 24° 54' 4.2" 

Biržų Būginių 322 7 Vidutiniškai Lcp / mox 9E 1B 70 0,8 N 56° 9' 21.6" E 25° 6' 38.12" 

Biržų Būginių 322 8 Silpnai Lcp / mox 8E 2B B 60 0,6 N 56° 9' 20.67" E 25° 6' 45.91" 

Biržų Būginių 288 21 Kontrolė Pdn / cirs 5B 3J 2E Bt  60 0,7 N 56° 12' 25.26" E 25° 1' 5.82" 

 


