Valstybinių miškų sanitarinės būklės rodikliai 2010 metais
Lietuvos valstybiniuose miškuose vabzdžių, ligų sukėlėjų, žvėrių, abiotinių ir kitų
veiksnių pažeidimai 2010 metais užregistruoti 58,7 tūkst. ha plote (25,2% didesniame
negu 2009 metais): buvo likę iš 2009 metų 19 tūkst. ha pažeidimų, naujų atsirado 44,3
tūkst. ha, išnyko dėl gamtinių priežasčių 4,6 tūkst. ha pakenkimų. Židiniai likviduoti 35,3
tūkst. ha plote, pažeistų valstybinių miškų sekantiems metams lieka 23,3 tūkst. ha plote.
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2010 metais naujai atsiradusius miškų pažeidimus daugiausiai sukėlė abiotiniai
veiksniai (vėjavartos-vėjalaužos sudarė 37% visų pažeidimų), antroje vietoje pagal
pažeistą miškų plotą (28%) buvo vabzdžiai (iš jų gausiausiai netikrasis eglinis
skydamaris), trečioje – miško medžių ligos (20% pažeidimų), ketvirtoje – žvėrys (14%
pažeidimų).

Vabzdžiai
28%

Abiotiniai
veiksniai
38%

Žvėrys
14%

Vėjas
37%

Kiti
1%
Medžių ligos
20%

Naujai 2010 metais atsiradusių pažeidimų pasiskirstymas pagal priežastis

Vabzdžių pakenkimai valstybiniuose miškuose 2010 metais užregistruoti 16524
ha plote: 4734 ha buvo likę iš 2009 metų, naujų pažeidimų atsirado 13630 ha (iš jų 7652
ha netikrojo eglinio skydamario, 4242 ha eglės ir 959 ha – pušies liemenų kenkėjų),
sunyko savaime 1840 ha. Atlikus miško sanitarinės apsaugos priemones, vabzdžių
kenkėjų pažeidimai likviduoti 11278 ha plote (iš jų pušinio verpiko 4600 ha, eglių
liemenų kenkėjų 4263 ha), sekantiems metams lieka pakenkimų 5246 ha plote.
Daugiausia lieka netikrojo eglinio skydamario (4945 ha) židinių.
Infekcinės ligos pažeidė 11838 ha miško (didžiausius plotus užima džiūstantys
uosiai 5973 ha, ąžuolai 2316 ha ir drebulinės pinties pūdomos drebulės 2707 ha): 6682 ha
buvo likę iš 2009 metų, naujų pažeidimų atsirado 5318 ha, sunyko savaime 162 ha.
Sanitariniais kirtimais ligų pažeisti medžiai pašalinti 5554 ha plote, pažeidimų lieka 6284
ha.
2010 metais žvėrys pažeidė 7980 ha miško: 7012 ha buvo likę iš 2009 metų,
naujų pažeidimų atsirado 3452 ha, sunyko savaime 2484 ha. Daugiausiai miškų pažeidė
elniniai žvėrys (5165 ha) ir bebrai (2777 ha). Žvėrių pažeidimai likviduoti 1329 ha plote,
sekantiems metams liko 6651 ha.
Abiotiniai ir kiti veiksniai medynų ir želdinių pažeidė 22366 ha (vėjavartosvėjalaužos 21925 ha): 572 ha buvo likę iš 2009 metų, naujų pažeidimų atsirado 21922 ha
(vėjavartų 21681 ha, 48,9% nuo viso pažeidimų kiekio), sunyko savaime 128 ha plote,
likviduoti 17166 ha plote, 2011 metams lieka 5200 ha (iš jų vėjavartų 5090 ha).
2010 metais žuvo: nudžiūvo, užmirko, išvertė vėjas ar sunaikino ugnis 2916 ha
medynų ir želdinių (2331 ha spygliuočių, 318 ha kietųjų ir 267 ha minkštųjų lapuočių), iš
jų vabzdžiai sunaikino 294 ha (netikrasis eglinis skydamaris 258 ha), ligos 247 ha (uosių
džiūvimas 237 ha), bebrai 3 ha, abiotiniai veiksniai 2372 ha (vėjas 2344 ha, 80,4 % viso
žuvusio ploto).
Profilaktinių ir naikinamųjų miško sanitarinės apsaugos priemonių prieš ligas,
kenkėjus ir nepageidaujamą augaliją atlikta 81,9 tūkst. ha plote, iš jų 28,5 tūkst. ha
biologinių, 4,5 tūkst. ha cheminių, 48,9 tūkst. ha fizinių-mechaninių, bei apsaugota 17,1
tūkst. m³ spygliuočių medienos.

Lietuvos miškų pakenkimų prognozės 2011 metams
Sanitariniu požiūriu nepalankiausia padėtis 2011 metais numatoma škvalo ir
netikrojo eglinio skydamario pažeistuose medynuose, nes esant palankiems orams, ten
gali formuotis masiniai liemenų kenkėjų židiniai. 2011 metais pagrindinis dėmesys bus
skiriamas škvalo pažeistuose miškuose antrinių kenkėjų židinių kilimo sekimui ir
savalaikių kovos priemonių rekomendavimui, netikrojo eglinio skydamario pažeistų
eglynų būklės sekimui bei priemonių rekomendavimui, taip pat pušinio verpiko,
neporinio verpiko, pušinio pjūklelio židinių nustatymui, sanitarinių priemonių
rekomendavimui ir jų vykdymo organizavimui.
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2010 metų pavasaris nebuvo palankus žievėgraužio
tipografo vystymuisi, todėl pirmoji kenkėjo
generacija buvo 3 kartus mažesnė lyginant su 2009
metais. Tačiau ypač karšti liepos ir dalies rugpjūčio
orai sudarė sąlygas antros generacijos gausiam
vystymuisi. Net ir esant labai menkai pirmąjai
žievėgraužio tipografo generacijai, antroji
generacija buvo beveik tris kartus gausesnė lyginant
su 2009 metais. Tai rodo didelį šio kenkėjo
potencialą sudaryti masinio dauginimosi židinius
2011 metais nesutvarkytuose vėjo išverstuose
eglynuose, netikrojo eglinio skydamario
pažeistuose medynuose, brandžiuose ar
perbrendusiuose eglynuose, kirtaviečių
pakraščiuose.



Pušinių kirpikų populiacijos, lyginant su 2009
metais, Lietuvoje išaugo 1,2 karto : Varėnos ir
Švenčionėlių miškų urėdijose padidėjo du kartus
nežymiai padidėjo Jurbarko MU, o Druskininkų
MU – sumažėjo. Pušiniai kirpikai kol kas grėsmės
nekelia, tačiau 2011 metais pušies liemenų kenkėjų
židinių plotai gali išaugti, jeigu laiku bus
nesutvarkytos vėjavartos-vėjalaužos pietinėje
Lietuvos dalyje.



Dideli plynų kirtimų plotai po 2010 metų rugpjūčio
mėnesį praūžusio škvalo sudarys palankias sąlygas
pušinių straubliukų dauginimuisi, plitimui bei
pasodintų spygliuočių želdinių pakenkimui 20122013 metais.
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Netikrojo eglinio skydamario (Physokermes piceae)
masinio dauginimosi židiniai susiformavo 2009
metais ir pakenkė 174 ha plote augančius eglynus.
2010 metais šis kenkėjas pastebėtas 7652 ha
įvairaus amžiaus eglynuose: nuo brandaus amžiaus
medynų iki želdinių. Džiūstantys eglynai iškirsti
997 ha plote. Dėl kenkėjui nelabai tinkamų 2010
metų oro sąlygų ir išplitusių skydamarį
parazituojančių vabzdžių (Anthribus nebulosus), jo
kenkimas 2011 metais sumažės. Tačiau dalis
pakenktų eglynų džius dėl antrinių priežasčių:
liemenų kenkėjų, nepalankių oro sąlygų, grybinių
ligų.
2009 metais pušinio verpiko (Dendrolimus pini)
populiacija Varėnos miškų urėdijos Perlojos ir
Zervynų girininkijų medynuose išaugo į masinio
dauginimosi židinius. 2010 metų pavasarį pušinio
verpiko vikšrai 4600 ha plote galėjo nugraužti 30100% pušų spyglių. 2010 m. gegužės mėn. 9-11 d.
6380 ha plote aviacijos pagalba virš medynų
išpurškiant biologinį insekticidą Foray 76B
(veiklioji medžiaga Bacillus thuringiensis var.
kurstaki) buvo likviduoti pušinio verpilo masinio
dauginimosi židiniai. Nupurkštame plote pušinis
verpikas sunaikintas ir ten 2011 metais miškui
grėsmės nekels. Detaliosios kenkėjo apskaitos
Varėnos miškų urėdijos Dainavos, Perlojos,
Zervynų girininkijose rodo, kad lyginant su 2009
metais, 2010 m. rudenį kenkėjas sutinkamas
didesniame plote. Tačiau 2011 metais pušinis
verpikas 25-50% intensyvumu spyglius gali
nugraužti tik apie 120 ha plote kelių miško kvartalų
atskiruose sklypuose Dainavos girininkijoje,
kituose medynuose gali pakenkti iki 30%
intensyvumu. Druskininkų miškų urėdijos šiluose
pušinio verpiko kiekis mažas ir grėsmės 2011
metais nekels.
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Neporinio verpiko (Lymantria dispar) apskaitų
metu Kuršių nerijos nacionalinio parko beržynuose
rastos tik pavienės kiaušinėlių dėtys. 2011 metais
beržų defoliacija Kuršių nerijoje neviršys 10%.
Varnių regioninio parko beržynuose išplitęs
neporinis verpikas 2011 metais gali nugraužti virš
50% lapų 24 ha plote. Kovos priemonės
(purškimai) neprojektuojamos, nes šalia yra ežeras,
rekreaciniai objektai, gyvenvietės, be to kenkėjo
židinys patenka į telmologinio draustinio teritoriją.
Židinio centre kenkėjo populiacija pasiekė
dauginimosi piką, todėl prognozuojama, kad 2011
metais bus populiacijos regresija, tai yra židinio
nykimo stadija dėl natūralaus maisto stygiaus.
Dėl 2010 m. rugpjūčio mėn. škvalo miškai
labiausiai nukentėjo Alytaus, Dubravos,
Kaišiadorių, Kauno, Prienų, Švenčionėlių, Trakų,
Valkininkų ir Varėnos miškų urėdijose. 2011
metais likę nesutvarkytos eglių ir pušų vėjavartos,
vėjalaužos ir medžiai su vėjo patraukytomis
šaknimis bus labai tinkamas substratas vabzdžiams
– medžių liemenų ir techniniams kenkėjams
pasidauginti. 2012 metais dėl to gali būti masinis
medžių liemenų kenkėjų išplitimas eglynuose ir
pušynuose, jei tam bus palankūs orai. Be to, dėl
škvalo iškirstų pušų ir eglių kelmuose 2011 metais
galės pasidauginti Hylobius genties pušiniai
straubliukai, kurie 2012-2013 metais kenks ten
pasodintiems spygliuočių želdiniams.
2010 metais paprastojo pušinio pjūklelio (Diprion
pini) populiacijos rodikliai, palyginus su 2009 metų
duomenimis, Dzūkijos pušynuose išliko panašūs ir
2011 metais pušinis pjūklelis medynams nekenks.
Kuršių nerijos nacionaliniame parke pastebėtas
kenkėjo pagausėjimas ir 2011 metais galimi pušų
spyglių pagraužimai kelių hektarų plote.
2010 metais verpiko vienuolio kiekis medynuose
išlieka beveik toks pat kaip ir 2009 metais. 2011
metais neprognozuojamas pastebimas pušų spyglių
nugraužimas medynuose.
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2010 metais vykdant spygliagraužių vabzdžių
monitoringą, nei Varėnos, nei Druskininkų miškų
urėdijų pušynuose pelėdgalvių lėliukių nerasta.
Pušinis pelėdgalvis yra depresijos fazėje ir 2011
metais nekenks.
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Monitoringo metu pušinio sprindžio aptikti tik
pavieniai vikšrai ir lėliukės, 2011 metais sprindis
medynams nekenks.



Ąžuolų monitoringo duomenimis intensyviausiai
ąžuolai džiūvo 2005 metais. Vėlesniais metais
naujai nudžiūvusių ažuolų skaičius palaipsniui
mažėjo. Sveikų ąžuolų kiekis bareliuose buvo
mažiausias 2006 metais. Vėliau dalis pažeistų
medžių ataugino savo lajas. 2010 metais sveiki
ąžuolai bareliuose pasiekė 27%. Tai rodo, kad šiuo
metu ąžuolynų sanitarinė būklė yra stabili.
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2010 metais uosių monitoringo bareliuose
vidutiniškai nudžiūvo 11% medžių, kaip ir 2009
metais bareliuose sveikų uosių vidutiniškai
sumažėjo 4%. Uosynų monitoringas rodo, kad
uosių džiūvimo procesas nesustojo ir uosynų būklės
pagerėjimas nenumatomas.
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Žvėrių daroma žala miškams 2011 metais nemažės
dėl didėjančio kanopinių žvėrių ir bebrų skaičiaus.

