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• Šiuo metu iškyla pavojus buksmedžio želdynams dėl šiltėjant klimatui 
plintančio kenkėjo drugelio (kandies) - Cydalima perspectalis). Jo 
natūralus plitimo regionas yra Rytų Azijos, Japonijos, Kinijos, Taivano, 
Korėjos, Rytų Rusijos, Indijos drėgnieji subtropikai.

• Prieš keliolika metų prekiaujant gyvais augalais kandis iš Rytų Azijos 
regiono įvežta į Europą.

• Oficialiai Europoje pirmą kartą aptikta 2006 metais  - Vokietijoje
• 2019 m. gauti pranešimai apie kenkėjo paplitimą Amerikos žemyne 

(Toronto, Ontario, Kanada).
• Lietuvoje pakenktų buksmedžių nepastebėta, bet 2018 m. Kauno 

T. Ivanausko zoologijos muziejaus darbuotoja B. Paulavičiūtė ir 
Lietuvos Entomologų draugijos narys D. Mikalauskas vykdydami 
entomologinius tyrimus Vilniaus apskrityje Žudiškėse sugavo 
Cydalima perspectalis naktį skraidančius individus. Tai kol kas 
šiauriausia šios rūšies paplitimo vieta, nors pakenktų buksmedžių 
Lietuvoje dar nerasta.

Buksmedžio kenkėjas - Cydalima perspectabilis 



• Kenkėjas pažeidžia 8 buksmedžio rūšis (Buxus balearica, 
B. bodinieri, B. harlandii, B. megistophylla, B. microphylla, 
B. rugulosa, B. sempervirens, B. sinica). 

• Natūraliai plinta vėjo padedami maždaug 5-10 kilometrų per metus. 
Tai tampa labai rimta buksmedžio  (Buxus spp.) nykimo problema. 
Iškilo pavojus vertingiems buksmedžio dekoratyviems karpiniams, 
ypač Pietų Europoje.

• Dėl didelio kenkėjų mobilumo ir plataus jo augalų šeimininko 
paplitimo, C. perspectalis išnaikinimas yra sudėtingas uždavinys.

• Pastebėjus pakenkimus pradžioje mechaniškai naikinti kenkėją ir 
jokiu būdu neplatinti augalų augusių greta pakenkimų požymius 
turinčiais augalais, tai yra vienintelė ilgalaikės plitimo kontrolės 
būdas.

• Nedideliuose plotuose nuo nedidelių buksmedžių vikšrų rinkimas 
yra veiksminga kontrolės priemonė, jei tai kartojama kas 2–3 
dienas. Taip pat jei želdiniai vertingi, augalai dideli ir plotai dideli 
galima  stipraus vandens srove nuplauti vikšrus.  Galima kol vikšrai 
dar jauni išgenėti buksmedį. Surinktus ir išgenėtus būtina sunaikinti.



• Biologinės priemonės. Laboratorinėmis sąlygomis bandyta naikinti 
entomopatogeniniais nematodais (Steinernema carpo-capsae), 
tačiau veiksmingumas buvo labai mažas. 

Buksmedžio kenkėjo Cydalima perspectabilis pakenkimas



Buksmedžio grybinė liga – sukėlėjas 
Cylindrocladium buxicola

1997 m. Anglijoje pirmą kartą pastebėta masinis buksmedžių džiūvimas. 
Apie 2000 metus buksmedžiai ėmė džiūti ir kitose Vakarų Europos šalyse. 
Buvo nustatyta, kad tokio staigaus ir masinio džiūvimo priežastis – 
grybinė lapų ir ūglių liga, kurios sukėlėjas grybas Cylindrocladium 
buxicola



• Ligos požymiai: ant jaunų lapų atsiranda oranžiniai rudos, o ant 
senesnių lapų tamsiai rudos dėmės, jos didėja, susilieja, įgauna 
rusvą spalvą ir nudžiūsta visas lapas. Tuo pačiu metu lapų apatinė 
pusė pasidengia balkšvų grybo sporų apnašu.

• Kitų buksmedžių ligų sukėlėjų sporos būna oranžinės ar rausvos. 
Jei ant lapų atsiradusios dėmės gali būti ir kitos ligos požymis, tai 
kartu su lapais pažeisti ir ūgliai rodo, kad tai tikrai šio pavojingo 
grybo sukelta liga. Ant ūglių atsiranda siauros pailgos juodos 
juostelės, vėliau ties jomis stiebas įpyšta. Pirmiausiai džiūsta augalų 
viršūnės.

• Džiūstantys šakučių plotai ypač sparčiai plečiasi gyvatvorėse, ir per 
trumpą laiką gyvatvorėse dideli plotai lieka tik su plikomis krūmų 
šakomis 



• Lietuvoje kol kas buksmedžių su ligos požymiais nepastebėta, bet 
kintant klimatui, įvežant augalus iš kitų šalių, didelė tikimybė, kad 
liga atsiras ir pas mus.

• Pastaruosius kelis metus Lietuvoje ir pasireiškė įvairūs nebūdingi 
mūsų kraštui klimato reiškiniai: sausros, aukšta temperatūra, stiprūs 
vėjai. Todėl sąlygos atsirasti ligai jau palankios. Reikėtų visokiais 
būdais stengtis ligos išvengti

• Labiausiai liga plinta ant horizontaliai nupjautų gyvatvorių vietų, kur 
drėgmė užsilaiko ilgiau. Jei prireikia naujų buksmedžių, geriau 
ūgliukus dauginimui imti nuo savų augalų, o nepirkti atvežtų; rizika 
bus mažesnė. 

• Kol kas nerastos priemonės prieš Cylindrocladium buxicola.
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