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Mokslo darbų leidinys Kraštovaizdžio architektūra – teorijos ir praktikos aspektai, 2020, p. 5–7  

 

Pratarmė: kraštovaizdžio architektūros teorijos ir praktikos baruose  

 
Atsivertėte recenzuojamą mokslo darbų rinkinį,  elektroninį ar tradicinį spausdintos knygos 

pavidalu. Tai jau penktasis mokslo straipsnių leidinys, skirtas kraštovaizdžio architektūrai, 

leidžiamas leidėjų kolektyvo, tampantis (įregistruotas) periodiniu. Leidinio leidėjų ir socialinių, 

mokslinių partnerių ratas jungia keletą kraštovaizdžio pažinimo ir formavimo mokslinio intereso 

juridinių asmenų: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungą (LKAS), Kraštovaizdžio ir želdynų 

ekspertų grupę (KŽEG), Vilniaus Gedimino technikos universitetą (VGTU), Klaipėdos 

universitetą (KU), Vytauto Didžiojo universitetą (VDU), Kauno technologijos universitetą 

(KTU), Lietuvos arboristų asociaciją (LARA), Edouard‘o François André klubą Lietuvoje, 

Lietuvos universitetų botanikos sodų asociaciją.  

 Leidinys skiriamas Lietuvos atkurtos nepriklausomybės 30-mečiui, LKAS veiklos              

25-mečio sukakčiai, lietuvių ir latvių kraštovaizdžio architekto Alfonso Kiškio (1910–1994) 110-

osioms gimimo metinėms, garsaus prancūzų kraštovaizdžio architekto, kūrusio ir Lietuvoje, 

Edouard‘o F. André (1840–1911) 180-osioms gimimo metinėms  ir kraštovaizdžio architektūros 

bakalauro studijų programos Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) pradžiai 

pažymėti. Tiesa, kraštovaizdžio architektūros bakalauro studijų programa 2020 m. VGTU liko 

nebyli, nebuvo pakankamai stojančiųjų, nesurinkta akademinė grupė.  

Kraštovaizdžio architektūros dalykai ir programa domina keletą universitetų – Klaipėdos 

universitetą, VDU Žemės ūkio akademiją, VGTU, tačiau išskaidytos akademinės pajėgos 

nesukuria stipraus akademinio branduolio, nesuformuoja studentų srauto, ši disciplina ir profesija 

lieka išskydusi ir tarsi „nerimta“, savotiška architektūros podukra.  Architektūros, urbanistikos ir 

kraštovaizdžio architektūros atskirybė ir sąveika yra daug gilesnės nei gali pasirodyti iš pirmo 

žvilgsnio. Šių profesijų intelektinis laukas yra susietas, bet skirtingas, skirtinga kūrybos medžiaga, 

objektas, meninė interpretacija. Kraštovaizdžio architektūroje svarbus lieka laiko arba kismo laike 

veiksnys. Gaila, bet šiam leidiniui nespėta parengti straipsnių apie Baltiškosios kraštovaizdžio 

architektūros studijų mokyklos Klaipėdos universitete 1990–2020 metais veiklos aspektus ar 

kraštovaizdžio architektūros paradigmą Vilniaus Gedimino technikos universiteto architektūros ir 

urbanistikos studijų programose. Kraštovaizdžio architekto profesijos ugdymo aspektus, 

kraštovaizdžio architektūros dalykų dėstymą architektūros ir urbanistikos studijų programose  

reikia analizuoti, tobulinti, plėsti.  

Leidinio straipsnių tematika aprėpia platų analizės ir tyrimų barą. Straipsniai publikuojami 

dviejuose – mokslinių straipsnių ir apžvalginių straipsnių – skyriuose. Skyriuose straipsniai 

išdėstyti atsitiktine tvarka.  

Kraštovaizdžio mokslų temai atstovauja Vilniaus universiteto prof. habil. dr. Pauliaus 

Kavaliausko ir doktorantės Agnės Jasinavičiūtės straipsnis „Kraštovaizdžio morfostruktūros 

išskirtinumo nustatymo galimybių beieškant“, apžvelgiantis anksčiau atliktų mokslinių tyrimų 

rezultatus ir teikiantis Lietuvos valstybinių parkų paskirstymą į agreguotas kompleksinės vertės 

santykinio išskirtinumo grupes. Pristatomas prof. P. Kavaliausko parengtas originalus 

geoekologinis Europos gamtinio karkaso modelis.  

Aktualią darnumo estetikos šiuolaikinėje kraštovaizdžio architektūroje temą nagrinėja KTU 

mokslininkės dr. Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė ir doktorantė Aurelija Daugėlaitė. Straipsnyje 

pateikiama plati darnumo estetikos mokslinių tyrimų literatūros analizė, jos pagrindu išskiriami 

esminiai kriterijai, būdingi architektūros ir kraštovaizdžio architektūros sritims. Aptariami 

straipsnio autorių tyrinėti konkretūs architektūros ir kraštovaizdžio architektūros pavyzdžiai. 

Pateikiama tam tikra darnumo estetikos kriterijų architektūroje kritika dėl jų formalumo, 

pasigendant sinergijos su gamta: „dažnu atveju sinergija su gamta lieka tik ketinimas, o gautas 

rezultatas gali būti apibūdinamas kaip biomorfinis formalizmas“. Kraštovaizdžio architektūros 

darnumo estetika pripažįstama, kaip galinti spręsti daug platesnius uždavinius, negu iki šiol jai 
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buvo priskiriami, teigiama, kad „kraštovaizdžio architektūra atsiduria projektavimo disciplinų 

centre“. 

LKAS nariai Alvydas Mituzas, Romualdas Survila, Steponas Deveikis, Rita Palčiauskaitė 

aptaria ir analizuoja Žemėtvarkos projektavimo instituto indėlį į kraštovaizdžio architektūros 

plėtrą Lietuvoje. Žymaus kraštovaizdžio architekto Alfonso Kiškio (1910–1994) 1967 m. 

suburtos grupės tradicijos ir veikla užgeso po 50 metų (buvo užgesinta valstybės įmonės 

„Valstybės žemės fondas“ vadovybės 2017 m.), tačiau atlikti darbai išlieka puikiu teoriniu ir 

praktiniu kraštovaizdžio planavimo, projektavimo ir formavimo darbų pavyzdžiu. 

 KU mokslininkai dr. Jonas Abromas, prof. dr. Petras Grecevičius ir Aurelija Jankauskaitė 

nagrinėja  Lietuvos rekreacinio kraštovaizdžio kaitos tendencijas Pajūrio rekreacinio regiono 

pavyzdžiu. Straipsnis pratęsia KU mokslininkų įdirbį ir teorinį įnašą Lietuvos pajūrio rekreacinio 

kraštovaizdžio tyrimų ir planavimo srityje. Tyrimo metu rekreacinio kraštovaizdžio kokybei 

nustatyti taikytos dvi metodikos: A. R. Budriūno ir K. Ėringio (2000 m.) parengta kraštovaizdžio 

estetinio rekreacinio vertinimo metodika (Eringis, Budriūnas ir Pakalnis, 1997)  ir P. Grecevičiaus 

(1987) parengta ir 2013 m. atnaujinta ir papildyta Architektūrinių erdvių vertinimo metodika 

(Grecevičius, Genys ir kt., 2013).Tyrimo metodai išplėsti nustatant populiariausias rekreacines 

veiklas bei naujų veiklų poreikį. Aptariamos naujausios probleminės situacijos ir tendencijos 

Lietuvos pajūrio rekreaciniame regione, kuris yra svarbus nacionaliniu mastu. Teikiamos 

rekomendacijos yra aktualios Lietuvos Respublikos Bendrojo plano sprendiniams. 

Prof. dr. P. Grecevičius (KU) tęsia Tolimųjų Rytų parkų meno tyrimus. Šįkart jis publikuoja 

straipsnį „Tokijo imperatoriškieji sodai: erdvinės kompozicijos, estetikos ir funkcijų darna“. 

Lietuvoje vis labiau plintant japoniško sodo ar parko madai gilesnis japonų sodo meno principų 

pažinimas ir aptarimas yra sveikintinas dalykas. Straipsnis vertingas kaip japonų parkų meno 

patirties, meninių raiškos priemonių apžvalga ir pristatymas Lietuvos kraštovaizdžio 

specialistams, kompozicijos ir estetikos sprendinių analizė.  

Meninės raiškos priemonės yra pamatiniai dalykai kraštovaizdžio architekto kūryboje – apie 

tai kalbama dr. Vaivos Deveikienės (LKAS, VGTU) straipsnyje „Kūrybinių priemonių problema 

formuojant kraštovaizdį“. Straipsnyje yra aptariamos kraštovaizdžio architektūros priemonės, 

kurių pagalba „nematoma“ gretima aplinka ir jos architektūra tampa „matoma“ ir suvokiama kaip 

naujai atskleisto urbanistinio kraštovaizdžio dalis. Pateikiama „pasiskolinto vaizdo“, kaip 

istorinės parkų kūrybos priemonės, raidos apžvalga. Aptariama konteksto samprata 

kraštovaizdžio architektūroje, jo vaidmuo šiuolaikiniuose aplinkumos tvarkymo sprendiniuose. 

Tyrimui pasirinkti įvairūs atvirų erdvių atvejai, analizuojant juos  per taikytų kraštovaizdžio 

architektūros priemonių ir sukurtų bei atskleistų vaizdų prizmę. Išgryninamos pagrindinės 

kūrybinės priemonės, skirtos tiek stebėjimo, tiek judėjimo procesams kurti ir už kraštovaizdžio 

architektūros objekto ribų matomiems vaizdams integruoti į bendrą kompoziciją. 

 Istorinių parkų renovacija ir atkūrimas nagrinėjami V. ir S. Deveikių straipsniuose apie 

Ilzenbergo  (Rokiškio r.), Trakų Vokės ir Sapiegų parkų (Vilnius) renovacijos projektus ir jų 

įgyvendinimą. Autorių nuomonės išsakymas apie šių istorinių parkų renovacijos (tvarkymo) 

projektus pagrindžiamas moksline argumentacija. Šaltinių analizė yra pakankamai plati, aptariami 

tiek užsienio, tiek Lietuvoje atlikti tyrimai ir darbai, susiję su dvarų parkų renovacija. Pateikta 

nuomonė turėtų prisidėti prie kokybiškesnio ateities projektų, skirtų parkų tvarkymui, rengimo. 

Recenzento ir redkolegijos nuomone, autorių deklaruojamos istorinio parko atkūrimo ir tvarkymo 

metodinės nuostatos galėtų tapti pagrindu detalioms istorinių dvarų parkų tvarkymo 

rekomendacijoms. 

Liutavaras Mantgailiškis pasirinko kiek neįprastą kraštovaizdžio architektūros srityje 

analizės aspektą – objekto literatūrinio vaizdinio (auros) analizę, t. y. Palangos Birutės parko 

reprezentaciją ir interpretaciją grožinėje literatūroje. Kaip pažymėjo straipsnio recenzentas, 

Lietuvos kraštovaizdžio architektūros kūrybiniame lauke labai pasigendama filosofinio pagrindo, 

žmogaus fizinių ir psichologinių savybių įvertinimo formuojant viešąsias erdves, universaliojo 

dizaino principų atskleidimo. Mokslinėse publikacijose taikomi kraštovaizdžio tyrimų ir 

vertinimo metodai dažniau apsiriboja objekto estetinę vertę nusakant formaliais matematiniais 
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kriterijais. Todėl autoriaus parengtą straipsnį reikėtų vertinti kaip metodiškai originalaus tyrėjo 

požiūrio pristatymą.  

Kraštovaizdžio architektūros ir arboristikos santykis analizuojamas – iš esmės pateikiant 

subjektyvias, asmenines įžvalgas, polemines pastabas ir negausios praktikos apibendrinimus – 

S. Deveikio ir Renaldo Žilinsko straipsniuose. Pastarojo autoriaus straipsnyje „Gamtos paveldo 

objektų – medžių senolių tvarkymo ir priežiūros metodinės problemos“ pateikta medžiaga 

vertinga ir teoriniu, ir praktiniu požiūriu. Pateikti ir analizuojami konkretūs medžių senolių 

tvarkymo pavyzdžiai, aptarti ir pagrindiniai jų tvarkymo metodiniai aspektai. Straipsnis vertingas 

tuo, kad turėtų paskatinti suinteresuotų profesinių grupių atstovų diskusijas šia tema, tokių 

diskusijų iki šiol Lietuvoje buvo mažai, o medžių ir jų aplinkos  tvarkymo sprendiniai dažnai yra 

perdėm utilitarūs.  

Miškininkų, dendrologų, mokslo daktarų iš VDU Žemės ūkio akademijos ir KŽEG Juliaus 

Bačkaičio ir Kšištofo Godvodo  straipsniai apie Dionizo Poškos Baublio, Stelmužės ir Lenkaičių 

(Medingėnų) ąžuolus, jų legendas ir interpretacijas yra įdomūs mokslinės komunikacijos ir 

pažinimo prasme. Didelės apimties rašytinių šaltinių analizė yra neabejotinai stipriausia šių 

straipsnių pusė. Autorių surinkti faktai ir atlikta analizė, pateikta diskusija leidžia pažvelgti ne tik 

į storiausių Lietuvos ąžuolų legendą, bet ir į Lietuvos istoriją ir istorinį kraštovaizdį. Šie straipsniai 

pratęsia medžių senolių – svarbių mūsų kraštovaizdžio paveldo elementų – globos ir tvarkybos 

temą.   

Apžvalginių straipsnių skyriuje publikuojami straipsniai apie kraštovaizdžio architektą 

Alfonsą Kiškį (1910–1994) ir jo anglišką kraštovaizdžio architektūros mokyklą ir tradiciją, 

kraštovaizdžio architekto profesijos pripažinimo Prancūzijoje aspektus, Niujorko Centrinio parko 

kūrimo istoriją. Savo žodį taria VGTU ir užsienyje studijavę jauni kraštovaizdžio architektai  

Povilas Marozas ir Sigita Simona Paplauskaitė.  Kraštovaizdžio architektams pravartu prisiminti 

senuosius vietovardžius ir jų (ne)išsaugojimo problemą. Šiais laikais, kai nekilnojamojo turto 

vystymo projektams suteikiami nauji kalvų, terasų, slėnių, panoramų vardai, verta paskaityti ne 

tik R. Survilos ir T. Raguvio straipsnį, bet ir geografės dr. Filomenos Kavoliūtės knygą Žemė 

prašo nepamiršti vardų (2019), kitas publikacijas. Kaimiškajame kraštovaizdyje vietovardžiai 

pasakoja kraštovaizdžio architektui, kraštotvarkos ir teritorijų planavimo specialistui svarbius 

dalykus, teikia orientyrus. Kaip rašoma publikacijoje, kraštovaizdyje vietovardžių nesimato, bet 

tai mentalinis jo laukas, kuriame egzistuoja žmonių patirtis ir visa tai, ką jie sukuria, pastebi, 

apibūdina. Vietovardis dažnai yra žmonių bendruomenės stebėjimų ir vietos socialinio ir 

geografinio pažinimo kvintesencija. Kraštovaizdžio suvokimui ir pažinimui tai yra svarbus 

orientyras, duomuo, kurio negalima pamesti. Manytina, kad vietų vardai yra svarbūs teritorijų 

planavimo, žemėtvarkos, kraštotvarkos specialistams. Vardynas, toponimika yra svarbus 

kartografijos, topografijos erdvinių duomenų sandas, elementas. 

Publikuojamas pasiūlymas VGTU Architektūros fakultete rengti kraštovaizdžio architektų 

kvalifikacijos kėlimo kursus. Tai būtų įžanga į naujai akcentuotą akademinį profesijos mokymą. 

Liko eilė svarbių temų, kurios plačiau nenagrinėtos šiame leidinyje, bet turbūt bus (turėtų 

būti) analizuojamos ateityje: klimato kaita ir tvaraus miesto doktrina – kiek svarbi kraštovaizdžio 

architektūra; kompaktiškas miestas ir miesto želdynai (želdinių salos, vertikalieji sodai, stogų ir 

terasų želdinimas). Kraštovaizdžio formavimo metodai ir šiuolaikinės tendencijos visada lieka 

aktualios tyrėjų ir praktikų žvilgsniui. Kaip ir istoriniai atspindžiai ir interpretacijos 

kraštovaizdžio architektūroje – turime kilnų uždavinį padėti Lietuvos architektams ir urbanistams 

kurti, formuoti   p a t o g i ą   g y v e n t i   k u l t ū r i n ę  a p l i n k ą. 

Dėkojame leidinio publikacijų autoriams, straipsnių recenzentams, leidėjų ir redaktorių 

(redkolegijos) komandai, leidinio maketo dailininkui Bernardui Burbai. Už skyrių atsklandų 

iliustracijas ačiū tariame kolegai kraštovaizdžio architektui Egidijui Vidrinskui.  

Laukiame naujų tekstų, įžvalgų, tyrimų, mokslinių diskusijų. 

 

 

Leidinio sudarytojų vardu – Steponas Deveikis, LKAS ir KŽEG  
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Kraštovaizdžio morfostruktūros išskirtinumo nustatymo galimybių beieškant 
 

Paulius Kavaliauskas, Agnė Jasinavičiūtė 

Vilniaus universitetas, M. K. Čiurlionio g. 21, LT-03101, Vilnius 

El. paštas: paulius.kaval@gmail.com 
 
Anotacija 

Straipsnis skirtas kraštovaizdžio morfostruktūros palyginamosios išskirtinės vertės nustatymo paieškoms. 

Vertinant skirtingų šalių patirtį būtina pažymėti, kad tikslinga yra skirti bendrąją kompleksinę kraštovaizdžio 

vertę ir specializuotąją konservacinę jo vertę, kas, deja, dažnai nėra daroma. Taip pat reikia turėti omeny, kad 

integruota kraštovaizdžio vertė gali būti nustatoma įvairiais būdais ir gaunant skirtingus rezultatus. 

Kompleksinis vertinimas gali būti atliekamas pagal: a) išskirtinius ir aukštus balus gavusių kraštovaizdžio 

teritorinių vienetų skaičiaus suminį procentą, b) išskirtinius ir aukštus balus gavusių kraštovaizdžio teritorinių 

vienetų ploto suminį procentą, c) išskirtinius balus gavusių kraštovaizdžio teritorinių vienetų ploto suminį 

procentą ir d) vertintų kraštovaizdžio teritorinių vienetų surinktų išskirtinių balų sumą. Pristatoma 

kraštovaizdžio kompleksinio vertinimo metodologija ir Lietuvos valstybinių parkų kraštovaizdžio 

morfostruktūros kompleksinės vertės palyginamojo vertinimo rezultatų agregavimas. 

Reikšminiai žodžiai: kraštovaizdžio morfostruktūra, kraštovaizdžio išskirtinumas, kompleksinio vertinimo 

metodologija, kraštovaizdžio architektūra, kraštovaizdžio geografija, valstybiniai parkai. 

 

Abstract 

The article is devoted to determining the comparative outstanding value of landscape morphostructure. It can 

be noted that it is necessary to distinguish between the general value of the landscape unite and the specialized 

conservation it’s value, unfortunately, which is often not done. It should also keep in mind that the integrated 

value of a landscape can be determined in different ways, with the different results. 

The integrated assessment may be carried out on the basis of: a) total percentage of the number of territorial 

units with outstanding and high scores, b) total percentage of the area of the territorial units with outstanding 

and high scores, c) total percentage of areas of the landscape with outstanding scores, and d) sum of the 

outstanding points collected by the territorial units of the landscape. As an example, a methodology for 

comparative assessment the integrated value of the landscape structure and example of aggregation value for 

Lithuanian national and regional parks are presented. 

Key words: morphostructure of the landscape, methodology for comprehensive assessment, landscape 

architecture, landscape geography, national and regional parks. 

 

Įvadas 

 

Lietuvos teritorijos kraštovaizdžio struktūros gilesnio pažinimo ir jos kraštotvarkos organizavimo 

klausimai iki šiol išlieka aktualūs tiek metodologine, tiek ir praktine prasme. Nepaisant vis dar 

esamų iššūkių per pastarąjį dvidešimtmetį mūsų šalyje kraštovaizdžio atžvilgiu įvyko svarbūs 

poslinkiai, susiję su Europos kraštovaizdžio konvencijos (European landscape..., 2001; 

Recommendation CM/Rec..., 2008; Europos kraštovaizdžio..., 2001) ratifikavimu, Lietuvos 

Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo (Lietuvos Respublikos..., 2004) ir 

Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano (Kavaliauskas, Kažienė ir kt., 2015) patvirtinimu. 

Deja, pakeistame Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme (Lietuvos Respublikos..., 

2013) buvo atsisakyta tiek minėtų dokumentų pagrindu parengtų galiojusių „Kraštovaizdžio 

tvarkymo specialiųjų planų rengimo taisyklių“ (Kraštovaizdžio tvarkymo..., 2004), tiek 

optimizuotos naujos jų redakcijos (Kraštovaizdžio schemų..., 2013, Kavaliauskas, 2014), kas 

smarkiai apsunkino visuose minėtuose dokumentuose deklaruotų kraštovaizdžio sampratos, 

analizės bei tvarkymo nuostatų realizavimą. Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos 

krypčių aprašas buvo parengtas 2004–2020 metams, tačiau šiuo metu dar nėra ruošiamasi jo 

peržiūrėti ar atnaujinti. Todėl kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo priemonės Lietuvoje kol kas 

nėra aiškios, nors 2030 m. ES biologinės įvairovės strategijoje kraštovaizdis yra svarbus veiksnys 

(EU Biodiversity..., 2020). 

mailto:kaval@gmail.com
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Naujosios kraštovaizdžio geografijos rėmuose (Kavaliauskas ir kt., 2013) pradėjus vystyti 

šalies kraštovaizdžio struktūros analizę Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba užsakė parengti 

valstybinių parkų (VP) kraštovaizdžio struktūros schemas (Valstybinių parkų ..., 2018–2019). 

Šiam projektui buvo keliami du pagrindiniai uždaviniai: a) plėsti VP kraštovaizdžio struktūros 

bendrąjį pažinimą, priartinant jį prie atitinkamo biologinės įvairovės teritorinio pažinimo lygio 

(Kavaliauskas, 2019), ir b) nustatyti VP saugojimo pagrindą lemiančias vidines didžiausios vertės 

teritorijas (P. Kavaliauskas ir N. Kavaliauskas 2019). 

Šiame straipsnyje: 1) apibendrinama turima kraštovaizdžio išskirtinumo vertinimo patirtis, 

2) pristatoma Lietuvos VP kraštovaizdžio struktūros morfologinio išskirtinumo patikslinimui 

(rekognoskuotei) sukurta ir pritaikyta vertinimo metodika, 3) pateikiama apibendrinta šalies 

nacionalinių ir regioninių parkų kraštovaizdžio išskirtinumo palyginamojo vertinimo suvestinė. 

Siekiant įgyvendinti šį tikslą ir prisiimtus uždavinius buvo naudoti įvairūs tyrimo metodai – 

mokslinės literatūros, internetinių šaltinių, planavimo dokumentų ir teisinių informacinių leidinių 

analizė, kartografinis ir matematinis modeliavimas, taip pat loginio tyrimo dedukciniai ir 

nededukciniai samprotavimų būdai. 

 

Kraštovaizdžio išskirtinumo tyrimų patirtis 

 

Atskirų arealų kraštovaizdis tokiuose kraštovaizdžio teritorine mozaika pasižyminčiuose 

regionuose kaip Vidurio Europa negali būti ir nėra identiškas savo struktūra ir vertės požymiais. 

Dėl to, nustatant juose kraštotvarkos prioritetus neišvengiamai susiduriama su teritorijos 

nelygiavertiškumu ir atitinkamo jų kraštovaizdžio vertinimo problema.  

Šiuolaikiniai kraštovaizdžio tyrimai ir planavimas yra sukaupę nemažą metodologinę ir 

ypač praktinę patirtį taikomųjų teritorijos tyrimų srityse (Kavaliauskas, 1993, 2011; Wascher, 

2005; Calera, 2014; Simensen, Halvorsen, Erikstad, 2018 ir kt.), tarp jų ir saugomų teritorijų 

kontekste (Deckha, 1999; Roger, 2008; Kavaliauskas, Veteikis, 2014 ir kt.). Pažymėtina, kad 

terminai „išskirtinė vertė“ (outstanding value) ir ypač „Išskirtinė Visuotinė Vertė“ (Outstanding 

Universal Value), kraštovaizdžio vertinimo kontekste įsitvirtino po to, kai 1972 m. lapkričio 16 d. 

UNESCO Generalinės asamblėjos 17 sesijoje Paryžiuje buvo priimta Pasaulio kultūros ir gamtos 

paveldo apsaugos  konvencija (Convention Conserning the Protection of the World Cultural and 

Natural Heritage) ir pradėta sudarinėti bei skelbti UNESCO Pasaulio Paveldo Vietovių sąrašus 

(Feiden et Johilehto, 1993; Droste et al., 1995; Lietuvos nacionalinė..., 2006).  

Pagal Konvencijos įgyvendinimo Rekomendacijas (UNESCO..., 2008; The World..., 2014) 

teritorijų bei objektų įtraukimui į Pasaulio Paveldo Sąrašą būtina atitikti vieną ar daugiau atitikimo 

Išskirtinei Visuotinei Vertei (IVV) kriterijų:  

 
(i)  reprezentuoti žmogaus kūrybinį genijų;    

 arba 

(ii)  eksponuoti svarbius žmogiškųjų verčių pokyčius laike ir kultūriniuose regionuose,  

 architektūroje, technologijoje, monumentaliajame mene, miestų ar kraštovaizdžio planavime;   

 arba 

(iii) būti vieninteliu ar bent ypatingu paliudijimu apie dar gyvą ar jau išnykusią kultūrinę tradiciją ar 

civilizaciją;  

 arba  

(iv)  būti ženkliu architektūrinio ar technologinio pastatų ansamblio arba kraštovaizdžio pavyzdžiu, 

 iliustruojančiu žymias žmonijos istorijos pakopas; 

 arba 

(v)  būti ženkliu tradicinės gyvenvietės, žemėnaudos ar jūronaudos pavyzdžiu, reprezentuojančiu 

 kultūrą (ar kultūras), ar žmogaus ir aplinkos ryšius, ypač kai tas tampa pažeidžiama dėl 

 negrįžtamų pokyčių;  

 arba 
(vi)  būti tiesiogiai ir glaudžiai susijusiais su gyvenimo tradicijomis, idėjomis, viltimis, su 

 išskirtinės visuotinės vertės meno ir literatūros kūriniais (kriterijus daugiausiai naudotinas 

 komplekse su kitais);     
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 arba 

(vii)  apimti nuostabius gamtos reiškinius arba ypatingo gamtos grožio bei estetinės svarbos 

 vietoves;    

 arba 
(viii) būti raiškiais Žemės evoliucijos pavyzdžiais, atspindinčiais jos metraštį, vykstančius ženklius 

 geologinius procesus Žemės paviršiaus formų raidoje arba svarbius jo geomorfologinius bei 

 fiziografinius bruožus;    

 arba 
(ix)  būti raiškiais pavyzdžiais, reprezentuojančiais vykstančius ekologinius bei biologinius 

 procesus sausumos, gėlųjų vandenų, kranto ir jūrų ekosistemų bei augalų ir gyvūnų bendrijų 

 evoliucijoje bei raidoje;    

 arba 

(x)  apimti svarbiausias ir žymiausias biologinės įvairovės apsaugai in-situ gamtines buveines, 

 įskaitant turinčias universalią vertę mokslo ar išsaugojimo požiūriais pasižyminčių nykstančių 

 rūšių; 
 

Be to: 

1) Visos siūlomos teritorijos ar objektai turi atitikti integralumo sąlygas, t. y. jie: 

 a) turi visus elementus, reikalingus išreikšti jų IVV, 

 b) yra pakankamo ploto, kad užtikrintų reikiamą jų svarbą apsprendžiančių bruožų ar 

 procesų reprezentavimą, 

 c) kenčia nuo neigiamo poveikio ar nesirūpinimo. 

2) Būtina išpildyti pakankamo kultūrinės (i–vi kriterijams) ar gamtinės (i–vi kriterijams) vertės 

išlikimo testą bei papildomą autentiškumo testą pagal ICOMOS 1994 m. Naros dokumentą (i ir 

vi  kriterijams). 

Deja, nustatytasis visuotinio (universalaus) išskirtinumo vertinimo kriterijų aprašas gali būti 

gana subjektyviai bei skirtingai traktuojamas, nes neturi jokių parametrinių elementų, kas kelia 

sunkiai išsprendžiamas problemas pasauliniame kontekste. Kylantys metodologiniai 

prieštaravimai aiškiai atsiskleidė netgi mūsų šalies atveju, kada buvo gauta užduotis naujai 

verifikuoti IVV Kuršių nerijos nacionaliniam parkui (Kavaliauskas, 2010; Piekienė, 2013; 

Retrospektyvinis Kuršių..., 2014; Povilanskas, 2016; Braškytė ir Prapiestienė, 2018). 

Tenka pabrėžti, kad pasaulinė  IVV nustatymo metodologija iš esmės pritaikyta ir yra 

taikoma atskirų nacionalinių parkų vertinimui ir visiškai netinka nei jų vidinių kraštovaizdžio 

teritorinių vienetų, nestambių arealų vertei nustatyti. Tam yra kuriamos specialios kraštovaizdžio 

struktūros kompleksinio vertinimo metodikos nacionaliniame ar regioniniame lygmenyse, 

atstovaujančios šio proceso empirinę praktiką. Straipsnyje glaustai pristatoma atitinkama Lietuvai 

etaloninių teritorijų – Slovėnijos ir Katalonijos – patirtis. 

Slovėnijoje (Ministry for the environment and physical planning, 1998) vykdomas joje 

nustatytų trijų lygmenų kraštovaizdžio vienetų kokybės vertinimas, kuriame naudojami tokie 

kriterijai: a) natūralumo išsaugojimas, b) įvairovė, c) erdvinė tvarka (reguliarumas), d) harmonija 

(žemėnaudos santykis su gamtine kraštovaizdžio struktūra), e) simbolinė-asociacinė gamtinių ir 

kultūrinių elementų reikšmė. Vertinimui naudojamos pagal kiekvieną kriterijų parengtos 

penkiabalės skalės, kur aukščiausia kriterijaus vertė žymima 1, o mažiausia – 5. Konkreti 

vertinimo metodika ir galutiniai aprašai varijuoja pagal kraštovaizdžio vienetų lygmenis 

(aukščiausiame lygmenyje akcentuojama homogeniškumas ir įvairovė, viduriniame – 

atpažįstamumas ir tapatumas, lokaliniame – sudedamieji kraštovaizdžio komponentai ir bendras 

struktūros mozaikiškumas). 

Katalonijoje kraštovaizdžio tyrimuose taip pat didelis dėmesys skiriamas kraštovaizdžio 

vertinimui (Landscape observatory of Catalonia, 2016). Kraštovaizdžio teritorinių vienetų 

(naudojama vieno lygmens sistema) vertė nustatoma pagal įvairius požymius: a) gamtinius, 

lemiančius aplinkos kokybę bei gamtinę ar ekologinę vertę, b) estetinius, apsprendžiančius grožio 

pojūtį (konfigūracija, žemėnaudų mozaikos, unikalumas), c) istorinis vaizdingumas, d) 

rekreacinis patrauklumas, d) simbolinė arba asociacinė svarba, e) ūkinis produktyvumas. 

Apibendrinant vertinimus išskiriamos kraštovaizdžio teritorijos svarbios planų sudarymui, 
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gamtinių išteklių reguliavimui, geologinei, kultūrinei aplinkosaugai, Europinėms ir Pasaulio 

saugomoms teritorijoms steigti. Atskirai nagrinėjama kraštovaizdžio struktūros ir jos elementų 

meninė raiška, kraštovaizdžio dinamikos atpažįstamumas, apžvalgos taškų sklaida, ir esami bei 

galimi maršrutai (itineraries). Galutinis kraštovaizdžio vienetų vertinimas pateikiamas pagal 

SSGG metodiką, skiriant stiprybes, silpnybes, galimybes bei grėsmes. Vertinimai baigiami 

uždavinių, skirtų kraštovaizdžio kokybei gerinti (landscape quality objectives), sąrašais ir jų 

aprašymais, nurodant naudojamus kriterijus bei veiksmus. Pažymėtina, kad kiekvienas 

kraštovaizdžio aprašas (katalogas) privalo turėti tokius vertinamuosius stambaus mastelio (A0 

formato) žemėlapius: a) kraštovaizdžio matomumas (reljefo polinkio kampai, ekspozicija, 

apžvalgos taškai), b) gamtinė ir ekologinė vertė, c) estetinė vertė, d) istorinė vertė, e) ūkinė vertė, 

f) socialinio naudojimo (rekreacinė) vertė, g) simbolinė-asociacinė vertė, h) kraštovaizdžio 

dinamikos raiška. 

Lietuvos patirtis kraštovaizdžio kokybės vertinimo (kvalimetrijos) srityje yra gana turtinga, 

ypač rekreacinės bei vizualinės vertės nustatymo kontekste (Stauskas V. 1966; Kavaliauskas, 

1970; Budriūnas, Eringis, 2000; Stauskas, Tutlytė, 2001; Daniulaitis, Kamičaitytė-Virbašienė, 

2002; Kriaučiūnas, 2002; Kamičaitytė-Virbašienė, 2003; Kavaliauskas, 2011; Kalkė, 2014  ir kt.). 

Nesant galimybių detaliau pristatyti atskirus tokių vertinimų pavyzdžius išskirsime tik dažniausiai 

juose naudojamus kriterijus. Tai būtų funkcionalumas (fizinis/technologinis tinkamumas), 

gyvybingumas, struktūros įvairovė, raiškumas, prasmingumas, tapatumas, harmoningumas, 

originalumas, sveikumas ir kt. 

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektams bei vietovėms (Nekilnojamųjų kultūros..., 2016) 

vertinimo procesas Lietuvoje apima: a) amžiaus cenzo ir autentiškumo patikrą pagal vertingųjų 

savybių pobūdį, b) reikšmingumo buvimo nustatymą, c) saugomos teritorijos bei apsaugos zonos 

apibrėžimą; d) reikšmingumo lygmens nustatymą. Reikšmingumas nustatomas atsižvelgiant į 

vertingųjų savybių visumą pagal tipiškumo, svarbumo, retumo ir unikalumo kriterijus. Deja, visa 

ši teisinio vertinimo sistema turi išimtinai konservacinę orientaciją ir yra pritaikyta saugotinų 

kompaktiškų objektų ar nedidelių zonų nustatymui, tad nelabai tinka stambių ir sudėtingų 

nacionalinio lygmens teritorijų kraštovaizdžio valorizacijai, ypač atskirų regioninių-rajoninių 

kraštovaizdžio teritorinių vienetų kompleksiniam vertinimui. Tai, lėmė poreikį ieškoti kitų 

metodinių kelių, labiau atitinkančių numatytus tikslus ir teritorinę specifiką. 

 

 

Kraštovaizdžio teritorinių vienetų išskirtinumo tyrimų metodika 

 

Teritorijos išskirtinumas gali būti vertinamas dviem skirtingais aspektais (P. Kavaliauskas 

ir N. Kavaliauskas, 2019): 1) pagal kraštovaizdžio įvairovės lygį, ir 2) pagal išskirtų vidinių 

teritorinių vienetų (apylinkių | vietovių) kraštovaizdžio kompleksinę vertę. 

 Pirmuoju atveju, kraštovaizdžio įvairovės, kaip daugiaplanės savybės, teritorinė 

diferenciacija kiekybiškai matuojama įvairiais jos rodikliais, priklausančiais teritorinio 

diferencijavimo, tipologinio diferencijavimo bei atraminio tipologinio indeksavimo grupėms. 

Visą sistemą gali sudaryti net iki 10–15 skirtingų rodiklių.      

Antruoju atveju, nustatant kraštovaizdžio teritorinių vienetų kompleksinę vertę sudaroma 

geokvalimetrinių darbų patirtimi paremtą specialią vertinimo kriterijų sistemą, kurioje buvo 

išskirtos dvi kriterijų grupės: 

1) atraminių objektyvizuotų kriterijų grupė (natūralumas | gamtiškumas, unikalumas, 

biologinė svarba, kultūrinė svarba, rekreacinė svarba); 

2) papildančių subjektyvizuotų kriterijų grupė (vizualinis raiškumas, struktūros tipiškumas, 

struktūros harmoningumas, elementų simboliškumas | asociatyvumas, apžvalgos sąlygos). 

Vertinimo metodiką rajoniniame (mikro-regioniniame) lygmenyje rekomenduojama rengti 

skaičiuojamuoju geokvalimetrijos metodu (Kavaliauskas, 1993), taikant 4 balų (0–3) sistemą, 

minėtoms kiek skirtingą reikšmingumą turinčioms kriterijų grupėms pritaikant svertinius 

(reikšmės svorio) koeficientus. Tikslinga laikytis kvalimetrijoje naudojamos taisyklės, 
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nurodančios, kad apjungiamų komponentų reikšmės koeficientų suma būtų lygi vienetui (pirmajai 

grupei ekspertiniu būdu buvo priskirtas koeficientas lygus 0,6; antrajai grupei – 0,4). Taip pat 

kiekybiškai ar kokybiškai buvo parametrizuoti suteikiami balai pagal visus priimtus kriterijus. 

 

1 intarpas. Vertinimo aspektų parametrizavimo pavyzdžiai 

 

N. Natūralumas/gamtiškumas - natūralių ir subnatūralių gamtinių naudmenų (miškų, pelkių, vandens 

telkinių) santykinė dalis kraštovaizdžio apylinkėje/vietovėje vertinama tokiais balais: 

3 - > 80%; 2 – 80–50%; 1 – 30–50%; 0 – < 30%; 

U. Unikalumas – kraštovaizdžio apylinkės/vietovės struktūros tipo pasikartojimas šalies arba regiono 

kontekste vertinamas tokiais balais: 

3 – 1–5 atvejai; 2 – 6–20 atvejų; 1 – 21–50 atvejų; 0 – >50 atvejų; 

B. Biologinė svarba – kraštovaizdžio apylinkės svarba biologinės įvairovės apsaugos kontekste 

vertinama tokiais balais: 

3 – apima gamtinius ir perspektyvoje galimus kompleksinius rezervatus; 2 – apima biologinius bei 

kompleksinius draustinius ir biosferos poligonus; 1 – apima kitus gamtinius draustinius ir biologinio 

paveldo objektus; 0 – neturi biologiškai svarbių teritorijų ir objektų; 

K. Kultūrinė svarba – kraštovaizdžio teritorinio vieneto svarba kultūrinės paveldosaugos kontekste 

vertinamas tokiais balais: 

3 – apima kultūrinius ir perspektyvoje galimus kompleksinius rezervatus; 2 – apima kultūrinio profilio 

draustinius ar saugomas vietoves; 1 – apima svarbių kultūros paveldo objektų turinčias teritorijas; 0 – 

neturi kultūros paveldo apsaugai svarbių teritorijų ar objektų; 

R. Rekreacinė svarba – kraštovaizdžio apylinkės/vietovės svarba rekreacinio naudojimo kontekste 

vertinama tokiais balais: 

 3 – apima intensyviai poilsiui naudojamas rekreacinę infrastruktūrą turinčias teritorijas; 2 – 

apima intensyviai turizmui naudojamas teritorijas; 1 – apima perspektyvias rekreacijai vystyti 

teritorijas; 0 – neturi rekreacinio potencialo; 

V. Vizualinis raiškumas – kraštovaizdžio morfologinės struktūros aiškumas vertinamas tokiais balais:  

 3 – vidutinės ir ypač raiškios vertikaliosios sąskaidos atvirų ir pusiau atvirų erdvių teritorijos; 

2 – vidutinės ir ypač raiškios vertikaliosios sąskaidos pusiau uždarų ir uždarų erdvių teritorijos; 1 – 

silpnos vertikaliosios sąskaidos įvairaus pražvelgiamumo erdvių teritorijos;  0 – neraiškios 

vertikaliosios sąskaidos įvairaus pražvelgiamumo erdvių teritorijos 

T. Struktūros tipiškumas – santykinis atitikimas apylinkei/vietovei priskirtam kraštovaizdžio 

struktūros tipui vertinamas tokiais balais: 

3 – pasižymi būdingais nustatytam kraštovaizdžio tipui požymiais; 2 – pasižymi iš dalies būdinga 

nustatytam kraštovaizdžio tipui struktūra; 1 – santykinai mažai atitinka nustatytą kraštovaizdžio tipą;  

0 – struktūros tipiškumas neišreikštas; 

H. Struktūros harmoningumas – kraštovaizdžio apylinkės/vietovės  morfologinės struktūros elementų 

suderinamumas vertinamas tokiais balais:  

 3 – stebima visų vizualinės struktūros elementų dermė;  2 – stebima mažiau reikšmingų 

vizualinės struktūros elementų disharmonija; 1 – stebima reikšmingų vizualinės struktūros elementų 

disharmonija; 0 – chaotiška neharmoninga kraštovaizdžio vizualinė struktūra; 

S. Elementų simboliškumas/asociatyvumas – ypatingos semantikos bei asociatyvių elementų buvimas 

kraštovaizdžio apylinkės/vietovės vizualinėje struktūroje buvo vertinamas tokiais balais: 

 3 – sutinkami 5 ar daugiau asociacine simboline semantika pasižymintys elementai; 2 – 

sutinkami 3–4 asociacine simboline semantika pasižymintys elementai; 1 – sutinkami tik 1 ar 2   

asociacine simboline semantika pasižymintys elementai;  0 – kraštovaizdžio struktūroje nėra asociacine 

simboline semantika pasižyminčių elementų; 

Ž. Apžvalgos sąlygos – kraštovaizdžio apylinkės/vietovės vizualinės struktūros suvokimo galimybės 

vertinamos tokiais balais: 

 3 – kraštovaizdžio apylinkė/vietovė turi fiksuotas 4–5 regyklas ar 2 apžvalgos (despektines) 

linijas; 2 – kraštovaizdžio kraštovaizdžio vietovė/apylinkė turi fiksuotas 2–3 regyklas ar 1 apžvalgos 

(despektinę) liniją ; 1 – kraštovaizdžio kraštovaizdžio apylinkė/vietovė bent 1 fiksuotą regyklą;  0 – 

kraštovaizdžio kraštovaizdžio apylinkė/vietovė iš esmės neturi fiksuotų apžvalgos galimybių; 
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Manome, kad būtina atsižvelgti į išreikštą ir įteisintą istorinę-kultūrinę specifiką turinčias 

teritorijas (valstybiniai ir regioniniai istoriniai parkai, istoriniai miestai bei miesteliai), kada jų 

kraštovaizdžio išskirtinumo prioritetas turi būti teikiamas istorinėms-kultūrinėms vertybėms. Dėl 

to tenka aksiologinės svarbos ir sudėties kontekste adaptuoti naudojamų vertės kriterijų sistemą, 

kuri tokio pobūdžio teritorijose galėtų kiek pasikeisti, t. y: 

1) atraminiai kriterijai su k= 0,6 (istorinis autentiškumas, unikalumas, elementų 

simboliškumas, kultūrinė svarba, rekreacinė svarba); 

2) papildantys kriterijai su k= 0,4 (vizualinis raiškumas, struktūros tipiškumas, struktūros 

harmoningumas, apžvalgos sąlygos, biologinė svarba). 

 

Įvedamo naujo atraminio istorinio kultūrinio aspekto galimas parametrizavimas: 

A. Istorinis autentiškumas – saugomų ar saugotinų kultūros vertybių atitikimas jų 

atstovaujamiems istoriniams laikmečiams vertinamas tokiais balais: 

 3 – pilnas atitikimas istoriniam etalonui; 2 – medžiagos ir formų atitikimas; 1 – 

kraštovaizdžio bendro pobūdžio atitikimas; 0 – teritorijos neišsaugojusios ryškesnių autentiškų 

bruožų; 

 

Rekomenduojama bendroji metodinė kraštovaizdžio vienetų morfostruktūros kompleksinės 

vertės () apskaičiavimo formulė yra tokia:  

  = 0,6 Σi + 0,4 Σi,         (1) 

čia: 

i – atskirų (i) atraminių kriterijų vertinimas balais 

i - atskirų (i) papildančių kriterijų vertinimas balais 

 

Bendras galimų gauti balų skaičius yra 15, iš jų 9 – pagal atraminius ir 6 – pagal papildančius 

kriterijus. 

 

Kraštovaizdžio teritorinių vienetų santykinės kompleksinės reikšmės (išskirtinumas) 

apibendrinamas naudojantis gaunamomis vertinimo procese balų sumomis. Rekomenduojama 

tokia kvalimetrinė nagrinėjamų kraštovaizdžio teritorinių vienetų kompleksinės vertės 

kategorizacija:  

 I – išskirtinė (aukščiausia) kategorija – kraštovaizdžio apylinkė/vietovė surenka daugiau 

dviejų trečdalių visų galimų gauti balų (t. y. >10); 

 II – aukšta kategorija - kraštovaizdžio apylinkė/vietovė surenka nuo pusės iki dviejų 

trečdalių visų galimų gauti balų (t. y. 8–10); 

 III – vidutinė kategorija - kraštovaizdžio apylinkė/vietovė surenka nuo trečdalio iki pusės 

visų galimų gauti balų (t. y. 5–7) 

 IV – žemesnė nei vidutinė kategorija - kraštovaizdžio apylinkė/vietovė surenka mažiau 

nei  trečdalį visų galimų gauti balų (t. y. iki 4); 

 

Įvertinant ypatingus teritorinės aplinkosaugos motyvus rekomenduojama vertinamoms 

teritorijoms pridėti papildomus balus už atitikimą šalies nacionalinių ir nacionalinių istorinių 

parkų esamai (Kuršių nerijos NP – 30, Dzūkijos NP – 20, Aukštaitijos NP – 20, Žemaitijos NP – 

10, Trakų INP – 30), ar projektinei (Suvalkijos NP – 10, Varnių RP – 20, Anykščių RP – 10, 

Labanoro RP – 10) koncepcijoms. Pažymėtina, kad atlikti specialūs tyrimai (Valstybinių parkų 

..., 2018–2019) parodė, kad Lietuvos valstybiniuose parkuose būdingos yra, būtent, I ir II 

kompleksinės vertės kategorijų kraštovaizdis, o IV kategorija sutinkama daugiausia parkų 

pakraščiuose ir kraštovaizdžio kontekste dažnai būna ne visai optimalaus jų ribų nustatymo 

rezultatas. 

Pateikta rajoninio lygmens palyginamosios išskirtinės kraštovaizdžio struktūros 

kompleksinio vertinimo metodika pritaikyta darbui kartografiniuose masteliuose nuo 1:10 000 iki 

1:50 000. Perėjimas į smulkesnius kartografinius mastelius (aukštesnes teritorijų planavimo 
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stadijas) reikalautų tam tikro šios metodikos adaptavimo tiriamųjų objektų (kraštovaizdžio 

teritorinių vienetų) dydžiui.  

Pavyzdžiui, vieną iš atraminių aspektų (t. y. natūralumą/gamtiškumą) būtų tikslinga keisti į 

smulkiamastelinėms tyrimo stadijoms labiau pritaikytu lokacijos šalies (mezoregioninis lygmuo) 

arba Europos (makroregioninis lygmuo) gamtiniame karkase, t. y. geoekologinės svarbos 

aspektu. Santykiniai balai galėtų būti skiriami tokiu būdu: 

 3 – pakrantinės geoekologinės takoskyros; 2 – sausuminės/kontinentinės geoekologinės 

takoskyros ir >2 km pločio migracijos koridoriai; 1 – salų ir sausuminių geoekosistemų 

stabilizavimo arealai bei 0,5-2,0 km pločio migracijos koridoriai;  0 – gamtinio karkaso 

neformuojantys arealai. 

 

Nustatant nagrinėjamų teritorinių vienetų lokaciją šalies gamtiniame karkase 

rekomenduojama naudoti šio karkaso struktūros geoekologinį modelį, gana detaliai aptartą 

ankstesnėse publikacijose (Kavaliauskas, 2014, Kavaliauskas et al., 2015). Manome, kad 

nurodytam tikslui galimas panaudoti ir 2003–2010 m. parengtas geoekologinis Europos gamtinio 

karkaso (Kavaliauskas, 2015) modelis (1 pav.), jungiantis svarbiausias teritorijas, reikalingas 

geoekologinei gamtinio kraštovaizdžio pusiausvyrai palaikyti, t. y. kalnų ir aukštumų keterų 

zonas, upių slėnius, pajūrio juostas, ežerynus, ledynus, šlaitų bei lygumų miškų masyvus, 

didžiuosius pelkynus ir kt. Europos lygmeniu galima vertinti tik pačių stambiausių teritorinių 

vienetų (kraštovaizdžio ruožų, administracinių, urbanistinių ar ūkinių regionų ir pan.) lokacijas. 

 

Palyginamoji išskirtinė kraštovaizdžio struktūros kompleksinė vertė gali būti 

apskaičiuojama įvairiais būdais pagal: 

 

 a) išskirtinius ir aukštus balus (I+II kategorijos) gavusių kraštovaizdžio vienetų 

skaičiaus suminį  procentą [mažiau nei vidutinis< 20(40) –vidutinis–30(60)<santykinai didelis];  

b) išskirtinius ir aukštus balus (I+II kategorijos) gavusių kraštovaizdžio vienetų ploto 

suminį procentą [mažiau nei vidutinis< 20(40) –vidutinis–30(60)<santykinai didelis];  

 c) išskirtinius balus (I kategorija) gavusių kraštovaizdžio vienetų ploto suminį 

procentą [standartinis< 30–aukštas–50>aukščiausias];  

 d) vertintų  kraštovaizdžio vienetų surinktų išskirtinių balų (I kategorija) sumą  

[standartinė< 50-aukšta-80>aukščiausia].  
 

Kadangi skaičiuojant kraštovaizdžio struktūros palyginamąją išskirtinę vertę skirtingais 

būdais gaunami kiek skirtingi rezultatai (Kavaliauskas P. ir Kavaliauskas N., 2019), todėl 

objektyviausias kelias yra visų jų agregavimas į integruotas kompleksinės vertės kategorijas. 

Rekomenduojamą tokio agregavimo algoritmą sudarytų: 

 1) atskirų teritorinių vienetų pagal visus keturis nurodytus vertinimo būdus gautos 

kompleksinės santykinės vertės kategorijos (Ia–Ib–II–III) transformuojamos į ranginius 

koeficientus, t. y.: 4–3–2–1;  

 2) gauti ranginiai koeficientai sumuojami nustatytuose teritoriniuose vienetuose; 

 3) gautos ranginių koeficientų sumos (nuo 5 iki 15) apjungiamos į kvalimetrines grupes: 

aukščiausios santykinės vertės grupę – A (>10), skiriant joje A1 (15–14–13) ir A2 

(12–11) pogrupius; 

didelės santykinės vertės grupę – B (8-10); 

standartinės/vidutinės vertės grupę – C (<8).  
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Legenda: 
1 – Sausumos geoekologinės takoskyros (a – kontinentinės; b – makroregioninės; c – mezoregioninės)  
2 – Pakrantinės geoekologinės takoskyros  
3 – Sausuminių geoekosistemų stabilizavimo arealai (a - makroregioniniai; b - mezoregioniniai)  
4 – Salų ekosistemų stabilizavimo arealai  
5 – Kontinentinės geoekosistemos:  
I – Centrinė (Europos stogas); II – Šiaurės Vakarų; III – Pietų; IV – Pietryčių; V – Šiaurės Rytų  
6 – Migracijos koridoriai (a - makroregioniniai; b - mezoregioniniai; c – mikroregioniniai)  
7 – Europos valstybių sostinės  
8 – Realios gamtinės geografinės Europos subkontinento ribos  
9 – Santykinės gamtinės geografinės Europos subkontinento ribos  



17 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Europos gamtinio karkaso erdvinis modelis (parengė P. Kavaliauskas, 2003–2010) 

Fig. 1. Space model of European nature frame  (prepared by P. Kavaliauskas, 2003–2010  ) 

 

 

 Rekomenduojamo kompleksinės santykinės vertės agregavimo rezultatų pavyzdį Lietuvos 

nacionalinių ir regioninių parkų atveju iliustruoja suvestinė lentelė (1 lentelė). Joje pateikiami 

pagal rekomenduojamą agregavimo algoritmą atlikto įvairiais būdais gautų atskirų parkų pradinės 

kompleksinės vertės kategorijų transformavimo į ranginius koeficientus ir jų sumų apjungimo į 

minėtas kvalimetrines vertės grupes rezultatai. Lentelėje pristatomas nacionalinių bei regioninių 

parkų kvalimetrinis pasiskirstymas atspindi ir konkrečių parkų kraštovaizdžio morfologinės 

struktūros kompleksinės vertės teritorinę sklaidą, pirmiausiai, išskirtinę Kuršių nerijos, Žemaitijos 

ir Aukštaitijos nacionalinių bei Varnių, Anykščių, Labanoro, Pavilnių, Dubysos bei Rambyno 

regioninių parkų vertę. 

 
1 lentelė. Lietuvos valstybinių parkų paskirstymas į agreguotas kompleksinės vertės santykinio išskirtinumo grupes 

Table 1. Comprehensive value groups of Lithuanian national and regional parks. 

PARKŲ KVALIMETRINĖS 

GRUPĖS 

Qualimetric groups 

NACIONALINIAI (NP) ir 

 REGIONINIAI PARKAI (RP) 

A1 

IŠSKIRTINĖ 

Outstanding value 

Kuršių  nerijos NP; Pavilnių RP; 

Dzūkijos NP;  Aukštaitijos NP; Varnių RP;  

Anykščių RP; Labanoro RP; Nemuno kilpų RP; 

Rambyno RP; Dubysos RP 

 

A2 

AUKŠČIAUSIA 

Best value 

Trakų INP;   

Žemaitijos NP; Panemunių RP;    

Kurtuvėnų RP;  Aukštadvario RP; 

Pajūrio RP;  

 

B 

DIDELĖ 

High value 

Nemuno deltos RP;  Kauno marių RP;  

Sirvėtos RP;  Gražutės RP;  Metelių RP; Verkių RP 

Neries RP;  Salantų RP;  Veisiejų RP;  

Vištyčio RP;  Biržų RP;  Asvejos RP;  Sartų RP  

 

C 

VIDUTINĖ (STANDARTINĖ) 

Standard value 

Pagramančio RP;  Ventos RP;  Žagarės RP;   

Tytuvėnų RP;  Dieveniškių IRP; Krekenavos RP 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda:  
1 – Terrestrial geo-ecological watersheds (a – continental; b – macro-regional; c – mezo-regional) 
2 – Coastal geo-ecological divides 
3 – Terrestrial geo-ecosystems’ stabilization areas (a - macro-regional; b - mezo-regional) 
4 – Islands stabilization areas 
5 – Continental geo-ecological systems: 
I – Central (European roof); II – North Western; III – Southern; IV – South Eastern; V – North Eastern  
6 – Migrations corridors (a - macro-regional; b - mezo-regional; c – micro-regional) 
7 – Capitals of European states 
8 – Real physical geographical margins of European subcontinent 
9 – Relative physical geographical margins of European subcontinent 
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Išvados 

 

Straipsnio išvadas sudaro šie tyrimų rezultatų implikuoti teiginiai: 

1. Teritoriniai kraštovaizdžio vienetai tiek visu plotu, tiek pagal savo vidinius teritorinius arealus 

nėra visiškai vienodi (homogeniški) kraštovaizdžio morfostruktūros išskirtinumo aspektu, todėl 

kyla objektyvus kraštotvarkinis būtinumas įvertinti bei fiksuoti šį netolygumą. 

2. Būdinga, kad iki šiol nėra vieningos kraštovaizdžio išskirtinumo nustatymo metodikos ne tik 

atskirų stambių pasaulio regionų, bet net atskirose šalyse, ir vargu ar tokia metodika, nepaisant 

norų ir bandymų suteikti tam teisinį reguliavimą,  bus sukurta. 

3. Kraštovaizdžio išskirtinumą rekomenduojama metodiškai apibrėžti dviem pagrindiniais 

aspektais: a) per morfologinės struktūros įvairovės skirtumus ir b) per nustatytos kraštovaizdžio 

morfologinės struktūros santykinę kompleksinę vertę. 

4. Pirmuoju atveju susiduriame su visos VP kraštovaizdžio struktūros nustatymo galimų rodiklių 

įvairove, dėl ko iškyla realus poreikis apskaičiuoti suminį išskirtinės įvairovės koeficientą, turintį 

įvertinti ir integruoti naudotinus atskirus informacinio tankio, informacinės agregacijos bei 

informacinės sklaidos rodiklius. 

5. Antruoju atveju, tenka spręsti multikriterinės kvalimetrijos uždavinį, kuriame kraštovaizdžio 

morfostruktūrą tenka praleisti per įvairių kokybiškai skirtingų vertinimo kriterijų prizmę, o 

nustatant skaičiuojamojo kvalimetrijos metodo būdu gautų palyginamojo santykinio vertinimo 

rezultatų (suminio balų skaičiaus) kategorijas prisilaikyti vadinamosios „elektorinės“ taisyklės, 

t. y. aukščiausią kategoriją suteikti teritorijoms, surinkusioms daugiau nei du trečdalius galimų 

gauti vertinimo taškų (balų), aukštą kategoriją – surenkančioms daugumą (virš pusės) galimų 

taškų ir standartinę kategoriją – visoms likusioms teritorijoms. 

6. Teritorijoms, turinčioms esamiems ar perspektyviems istoriniams nacionaliniams bei 

istoriniams regioniniams parkams svarbių požymių, rekomenduojama taikyti jų specifikai 

(istorinių kultūrinių vertybių prioritetui) adaptuotą vertimo kriterijų sistemą. 

7. Gali būti atliekamas ir alternatyvus teritorijų palyginamojo išskirtinumo kompleksinis 

vertinimas pagal:  

a) išskirtinius ir aukštus balus gavusių kraštovaizdžio vienetų skaičiaus suminį procentą,  

b) pagal išskirtinius ir aukštus balus gavusių kraštovaizdžio vienetų ploto suminį procentą,  

c) pagal išskirtinius balus gavusių kraštovaizdžio vienetų ploto suminį procentą bei  

d) pagal  vertintų  kraštovaizdžio vienetų surinktų išskirtinių balų sumą.   

8. Kadangi skaičiuojant kraštovaizdžio struktūros palyginamąją išskirtinę vertę skirtingais būdais 

gaunami kiek skirtingi rezultatai, objektyviausias kelias įvertinti yra visų vertinimų agregavimas 

į integruotas kompleksinės vertės kategorijas. 
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LOOKING FOR POSSIBILITIES IN DETERMINING THE LANDSCAPE DISTINCTIVENESS 

 

S u m m a r y 

 

Each territory, both in it’s total area and in it’s internal landscape units, are not completely homogeneous 

in terms of the distinctiveness of the landscape morphostructure, and therefore there is an objective 

landscape management need to assess and capture this imbalance. Until now there is no unified 

methodology for assess landscape outstandingness not only in the context of individual large regions of the 

world, but even within individual countries. But it is unlikely that such a methodology will be developed, 

despite the desires and attempts to regulate it with legal instruments. 

The article presents the results of special research carried out in Lithuania in 2018-2019, aimed at 

identifying internal of landscape units with the highest (outstanding) value or significant and carrying out 

comparative analysis of individual territories. The results of the analysis of landscape morphological 
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structure of Lithuania presents the peculiarities of the concept of landscape distinctiveness, attempts to 

identify it and the Lithuanian experience in this field.  

It is recommended that the distinctiveness of a landscape be defined methodologically in two main 

ways: (a) through differences in the diversity of morphological structure, and (b) through the relative 

comprehensive value of the established landscape morphological structure. In the first case, we face a 

variety of possible indicators for defining the landscape structure of the entire national or regional parks, 

resulting in a real need to compute a cumulative coefficient of exceptional diversity to evaluate and 

integrate the individual indicators of information density, aggregation, and dissemination.  

In the second case, we have to solve the problem of multicriteria qualimetry, where the landscape 

morphostructure has to pass through the qualitatively different evaluation criteria, and when defining the 

categories of comparative relative evaluation results (cumulative scores) by computational quasimetric 

method, y. give the highest category to areas which have scored more than two-thirds of the points 

available, the high category to most (over half) of the available points, and the standard category to all 

remaining areas. The territories with historical national or regional values are recommended to apply a 

system of criteria adopted to their specificity (priority of historical cultural values).  

An alternative complex assessment of the comparative distinctiveness of areas may also be 

performed according to: (a) the total percentage of landscape units with exceptional and high scores, b) the 

total percentage of areas with exceptional and high scores, c) the total area of landscape units with 

exceptional scores and (d) the sum of exceptional scores obtained from the assessed landscape units. Since 

the calculation of the landscape structure comparable exceptional value in different ways gives slightly 

different results, so most objective way is the aggregation of all the integrated complex value categories. 

The results of the specific comparative assessment of Lithuanian national and regional parks in the 

context of the complex value of theirs landscape structure showed that the Curonian Spit, Dzūkija, 

Aukštaitija and Žemaitija national, as well as Trakai historic national parks also Varniai, Anykščiai, 

Labanoras, Nemunas loops, Pavilniai, Dubysa and Rambynas regional parks were recognized as a most 

distinguish ones. 
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Anotacija 
Pastaraisiais metais darnumo estetikos idėja sulaukia vis daugiau tyrėjų ir projektuotojų dėmesio, darnumo 

estetikos klausimai nagrinėjami produktų dizaino, architektūros, urbanistikos, kraštovaizdžio 

architektūros, miškininkystės ir kt. srityse. Šio straipsnio tikslas – pristatyti darnumo estetikos koncepcijos 

raidą ir bruožus bei išanalizuoti, kaip ši koncepcija reiškiasi architektūros, kraštovaizdžio architektūros 

srityje. Kai kurie darnumo estetikos aspektai iliustruojami charakteringais šiuolaikinės architektūros ir 

kraštovaizdžio architektūros pavyzdžiais. 
Reikšminiai žodžiai: darnus vystymasis, estetika, ekologinė estetika, darnumo estetika, architektūra, 

kraštovaizdžio architektūra 
 

Abstract 
In the recent years, the idea of sustainability aesthetics has received more and more attention from 

researchers and designers, the issues of sustainability aesthetics are addressed in product design, 

architecture, urban planning, landscape architecture, forestry, and other areas. The aim of this article is to 

present the concept of the aesthetics of sustainability, to trace its development, to highlight its principal 

features and to analyze how this concept manifests itself in the fields of architecture and landscape 

architecture. Some aspects of sustainability aesthetics are illustrated with selected cases of contemporary 

architecture and landscape architecture.  
Key words: sustainable development, aesthetics, ecological aesthetics, aesthetics of sustainability, 

architecture, landscape architecture 
 

Įvadas 

 

Darnus vystymasis jau keletą dešimtmečių yra tapęs pasaulio visuomenių raidos paradigma. 

Egzistuoja Jungtinių Tautų nustatyti darnaus vystymosi tikslai ir uždaviniai pasaulio valstybėms, 

tarptautiniuose ir nacionaliniuose dokumentuose pateikiamos ir įgyvendinamos darnaus 

vystymosi strategijos. Didelė dalis Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 

metų (2015) pateiktų darnaus vystymosi tikslų tiesiogiai ar netiesiogiai siejasi su gyvenamosios 

aplinkos formavimu, taigi ir su architektūra bei kraštovaizdžio architektūra: plėtoti atsparią 

infrastruktūrą,  padaryti miestus ir žmonių apgyventas vietoves saugias, atsparias ir darnias,  imtis 

skubių kovos su klimato kaita ir jos padariniais veiksmų, saugoti, atkurti, skatinti darnų žemės 

ekosistemų naudojimą ir kt. Daugelio darnaus vystymosi tikslų ir uždavinių įgyvendinimas yra 

išmatuojamas kiekybiškai, todėl gali susidaryti įspūdis, kad tai visų pirma yra technologinis 

uždavinys. Tačiau, kaip pabrėžia aplinkos etikos srityje dirbantis australų filosofas W. Fox (2000), 

darnus vystymasis visų pirma yra vertybinė kategorija, taigi ją galima sieti tiek su etika, tiek su 

estetika. A. Moldovanova (2014) taip pat pabrėžia, kad darnumas turi etinę dimensiją, tačiau 

darnumo etikos koncepcija darnaus vystymosi klausimams skirtoje literatūroje sulaukia mažiau 

dėmesio. Ji taip pat nurodo, kad tradicinės trys darnaus vystymosi dimensijos – ekologinė, 

ekonominė ir socialinė – ne visiškai atspindi sudėtingas šiuolaikines visuomenes, todėl jas būtina 

papildyti kultūrinio darnumo dimensija. Kultūrinio darnumo dimensijos būtinybė pagrindžiama 

daugelio mokslininkų darbuose ir tarptautiniuose dokumentuose (Culture..., 2010; Moldavanova, 

2014; Meireis ir Rippl, 2019). Kultūrinė darnumo dimensija taip pat pagrindžia estetikos reikšmę 

holistinio darnaus vystymosi kontekste. 

Pastaruosius du dešimtmečius mokslininkai ir architektūros kritikai (Heymann, 2020) ne 

kartą pabrėžė, kad formali atitiktis darnumo principams ar darnumo sertifikavimo sistemų 

mailto:1indre.grazuleviciute@ktu.lt,
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įvertinimas neužtikrina architektūros kūrinių estetinės kokybės, o jų estetinė raiška nebūtinai 

atspindi darnumo, ekologiškumo idėjas. Pavyzdžiui D. Heymann (2020) pastebi,  kad LEED 

darnumo sertifikavimo sistema – pagrindinė priemonė tvariai visuomeninių pastatų statybai 

reguliuoti JAV ir daugelyje kitų šalių - labiau padeda išlaikyti esamą architektūros estetiką, nei 

siekti darnios sertifikuojamų pastatų architektūrinės raiškos. Kaip atsakas į šias problemas 

išsirutuliojo vadinamoji darnumo estetikos (sustainability aesthetics, aesthetics of sustainability) 

kryptis, siekianti darnumo idėjas įprasminti projektuojamų objektų raiškoje ir santykyje su jų 

naudotoju. Šios idėjos ištakos siejamos su 1960-aisiais – 1970-aisiais metais iškilusia ekologinio 

meno kryptimi (Kagan, 2011). Pastaraisiais metais darnumo estetikos idėja sulaukia vis daugiau 

tyrėjų (Kagan, 2011) ir projektuotojų dėmesio, darnumo estetikos klausimai nagrinėjami produktų 

dizaino (Marchand ir kt., 2006), architektūros (Sunikka-Blank, 2011), urbanistikos (Di Carlo, 

2016), kraštovaizdžio architektūros (Hemmati, 2016), miškininkystės (Sheppard, 2001) ir kitose 

srityse.  

Darbo tikslas – pristatyti darnumo estetikos koncepciją ir išryškinti jos principinius bruožus 

bei išanalizuoti, kaip ši koncepcija reiškiasi architektūros ir kraštovaizdžio architektūros srityje.  

Darbo metodika. Siekiant šio tikslo, buvo atlikta publikacijų darnumo estetikos klausimais 

analizė, išskiriant svarbiausius šios estetinės raiškos bruožus. Tyrimui buvo atrinktos publikacijos, 

kuriose tiesiogiai nagrinėjami darnumo estetikos klausimai: K. Bothwell (2011), I. Di Carlo 

(2014, 2016), L. Finocchicaro ir A. G. Hestnes (2011), M. Hemmati (2016), G. Hill (2011), 

D. Jauslin (2011), S. Kagan (2011), R. L. Knowles (2011), R. Levit (2014), A. Marchand ir kt. 

(2006), M. Sauerbruch ir L. Hutton (2011), S. R. J. Sheppard (2001), A. Spirn (1988), M. Sunikka-

Blank (2011). Darnumo estetikos bruožams iliustruoti buvo pasirinkti charakteringi šiuolaikinės 

architektūros ir kraštovaizdžio architektūros pavyzdžiai. 

 

Darnumo estetikos koncepcija ir raidos bruožai 

  

2.1. Estetikos samprata ir kraštovaizdžio estetika. Terminas estetika buvo pardėtas vartoti 

XVIII amžiuje. Vokiečių filosofas Aleksandras Baumgartenas terminu aesthetica apibrėžė 

juslinio suvokimo mokslą (Wang ir Yu, 2018). Estetikos samprata nuolat kinta. Oksfordo žodyne 

pateikiama tokia estetikos apibrėžimo kaita: „tai, kas gaunama, patiriama pojūčiais“ (1798), „tai, 

kas susiję su grožio vertinimu ar kritika“ (1831) ir „turintis ar demonstruojantis rafinuotą skonį, 

atitinkantis gerą skonį“ (1871) (Hill, 2011). Architektūros estetiką nagrinėjusio G. Hill (2011) 

teigimu, ši apibrėžimų kaita atspindi modernybės aušroje išryškėjusį suvokiančio subjekto ir iš 

supančio objektų pasaulio konceptualų atskyrimą. Jo teigimu, šiuolaikinis estetikos diskursas 

visapusiškai atspindi šį atskyrimą: estetikos klausimams skirtuose tekstuose terminas 

„estetika“ gali reikšti tiek subjektyvią patirtį, tiek objekto savybes. A. Marchand ir kt. (2006) 

teigimu, terminas „estetika“ ar „estetinės savybės“ paprastai siejasi su tuo, koks objektas 

suvokiamas juslėmis. Kalbant apie estetinę patirtį, estetikos terminas reiškia tam tikrą 

kognityvinio atsako aspektą. Pirmuoju atveju orientuojamasi į konkretaus objekto savybes, 

antruoju – į šių savybių patyrimą, kuriam įtakos taip pat gali turėti su objektu tiesiogiai 

nesusijusios subjekto prielaidos ar išankstinės nuostatos. G. Hill (2011) visgi pastebi subjekto-

objekto atskyrimo trūkumus ne tik estetikoje, bet ir šio atskyrimo įtaką metafiziniam suvokimui, 

galiausiai lėmusią siaurą modernistinį požiūrį į Žemę, kaip į išteklių. Šiuolaikinėse estetikos 

teorijose visgi galima pastebėti bandymų estetinėje patirtyje ieškoti subjekto ir objekto ryšių. 

Pavyzdžiui, britų antropologas, sociologas, lingvistas ir daugelyje kitų sričių dribęs G. Bateson 

estetiką apibūdina kaip atsaką į jungiančias struktūras (connecting patterns). Jis estetinį suvokėjo 

prioritetą apibrėžia kaip proto gebėjimą kitoje sistemoje, su kuria jis susidūrė, atpažinti 

charakteristikas, panašias į tai, kas būdinga jam pačiam. G. Bateson teigimu, charakteringas 

estetikos klausimas būtų „kaip tu esi susijęs su šiuo objektu, būtybe? Kokios struktūros jus 

sieja?“ (Kagan, 2011). 

P. Ch. Wang ir Ch. Y. Yu (2018) teigimu, XVIII a. filosofai itin daug dėmesio skyrė gamtos 

estetikai, išskirdami ir apibrėždami natūralaus ir žmogaus suformuoto kraštovaizdžio estetines 
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kategorijas, tokias, kaip gražus, didingas, vaizdingas. Tačiau, pradedant XIX a. iki XX a. vidurio 

menas buvo tapęs pagrindiniu estetikos tyrinėtojų susidomėjimo objektu. Į gamtos grožį ir 

aplinkos estetiką vėl buvo atsigręžta XX a. antrojoje pusėje; viena iš šio posūkio priežasčių buvo 

išryškėję neįtikėtino masto ekologinės problemos ir susidomėjimas aplinkosauga. Taigi, galima 

teigti, kad dėmesys aplinkos estetikai glaudžiai susijęs su darnaus vystymosi koncepcijos iškilimu.  

Literatūros analizė atskleidžia, kad, nors ir sunkiai apibrėžiama, estetinė vertė svarbi įvairiose su 

kraštovaizdžio architektūra susijusiose srityse, pradedant menu, architektūra, produktų dizainu 

(Marchand ir kt., 2006) ir baigiant miškininkyste (Sheppard, 2001). Tiesa, kiekvienoje šių sričių 

kyla saviti su estetika susiję iššūkiai: produktų dizaino estetiką nagrinėjantys tyrėjai pastebi, kad 

šioje srityje kasdienio naudojimo produktų ir net architektūros estetizavimas yra susijęs su 

nedarnaus vartojimo skatinimu (Marchand ir kt., 2006; Hill, 2011), tuo tarpu miškininkystės, 

saugomų teritorijų kraštotvarkos srityse kyla su gamtinio kraštovaizdžio ir natūralumo suvokimu 

visuomenėje susijusių klausimų (Sheppard, 2001), ekologinio meno (Helmke, 2013) ir aplinkos 

estetikos srityje bendrai (Wang ir Yu, 2018) daug diskutuojama apie tai, kad kraštovaizdžio 

estetika, jo emocinis poveikis gali paskatinti aplinkosaugos požiūriu atsakingą elgesį. Tiek 

estetikos sąsajos su vartojimu, tiek su aplinkosauginėmis nuostatomis bei žmogaus ir aplinkos 

ryšiu skatina nagrinėti darnios architektūros ir kraštovaizdžio architektūros estetiką. Dar vienas 

motyvas darnios architektūros ir kraštovaizdžio architektūros analizei, šių objektų raiškoje 

slypinčios neišreikštos žinios. Šią idėją iškėlė darnumo estetiką urbanistikoje nagrinėjusi I. Di 

Carlo (2016). Jos teigimu, estetika yra žinių, paremtų pasaulio suvokimu, forma, kurią galima 

pavadinti „slypinčiomis žiniomis“ (tacit knowledge). Tai tokios žinios, kurios reiškiasi per veiklą, 

jas dažniausiai sunku artikuliuoti, jos įgyjamos per patirtį, yra įkūnytos veikloje (Jucevičienė ir 

Mozūriūnienė, 2009). „Slypinčių žinių“ idėją pirmą kartą 1958 m. pasiūlė M. Polanyj; jo teigimu,  

būtent šiose žiniose slypi viso žinojimo šaknys (Di Carlo, 2016). Remiantis šia idėja toliau 

nagrinėjami literatūros šaltiniai darnumo estetikos klausimais ir darnios architektūros ir 

kraštovaizdžio architektūros pavyzdžiai.          

2.2. Ekologinis menas, ekologinė estetika ir darnumo estetikos ištakos. Darnumo estetikos 

idėją galima kildinti iš kiek anksčiau susiformavusios ekologinės estetikos koncepcijos. 

Ekologinė estetika glaudžiai siejasi su ekologinio meno ir žemės meno judėjimais. Ekologinis 

menas iškilo Šiaurės Amerikoje ir Vakarų Europoje 7-ojo XX a. dešimtmečio pabaigoje, 

laipsniškai šis judėjimas išaugo ir pavirto atskiru „žanru“ su savita ekologinės estetikos koncepcija 

(1 pav.). Ekologinio meno terminas ir pats judėjimas itin žinomais tapo paskutiniame XX a. 

dešimtmetyje (Kagan, 2011; Helmke, 2013). Ekologinio meno judėjimas apima didelę meninių 

praktikų įvairovę nuo žemės meno, meno gamtoje iki socialinių-meninių akcijų, kurias sieja šie 

bendri principai: meno kūrimo vardan meno, komercijos atmetimas, socialinis-ekologinis 

įsitraukimas, sujungiamumas, ryšiai, bendradarbiavimas, rekonstrukcija, ekologinė etinė 

atsakomybė, netiesiniai (pakartotiniai) procesai, darbas įvairiuose masteliuose ir įvairaus lygmens 

kompleksiškų aplinkos ir gyvybės struktūrų tyrinėjimas. Šio judėjimo menininkai remiasi 

principu gamtą laikyti ne vien tik įkvėpimo šaltiniu, bet ir kurti kartu su gamta, kaip bendrakūrėja 

(Kagan, 2014, 2011; Helmke, 2013).  

 

   
1 pav. Žemės menas / autoriai paeiliui: Andy Heyndrickx; Jon Foreman; Andy Goldsworthy. 
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Ekologinio meno kūrėjai vadovaujasi aplinkos etikos principais ir savo veikloje 

koncentruojasi į tarpusavio ryšių tinklą mūsų aplinkoje ir ekologinių sistemų fizinius, biologinius, 

kultūrinius, politinius ir istorinius aspektus, pažeistos, sutrikdytos aplinkos atkūrimą ar 

atgaivinimą, naudoja natūralias medžiagas ar dirba su gamtos jėgomis, tokiomis kaip vėjas, 

vanduo ar saulės šviesa, siekia informuoti visuomenę apie ekologinę dinamiką ir aplinkosaugos 

problemas, su kuriomis susiduriame, kviečia pergalvoti ekologinius santykius, kūrybiškai 

siūlydami naujas sambūvio, tvarumo, atgaivinimo galimybes (Kagan, 2014, 2011). J. Helmke 

(2013) teigimu, šiuolaikinis ekologinis menas, „ekovizualizacija“, aplinkosaugos klausimų 

meniniam aktualizavimui pasitelkia ne tik natūralias medžiagas, bet ir pažangias naujausias 

technologijas. 

Ekologine galima įvardinti tokią estetiką, kai pagarbiai atsižvelgiama į sudėtingą 

gamtiniams reiškiniams būdingą dinamiką sąveikoje su žmogaus intervencijomis ir šie sąveikos 

aspektai išryškinami menininko kūrybos procese. Ši estetika pabrėžia gamtinių procesų formą ir 

reikšmingumą ir galiausiai siejasi su idėja, „kad viskas, taip pat gamta ir kultūra, žmogus ir jo 

buveinės yra susieti begalinėse, įvairiose ryšių sistemose“ (Kagan, 2011). S. Kagan (2011) 

teigimu, šis judėjimas ir ekologinės estetikos koncepcija leido peržengti romantizmo požiūriui 

būdingą „laukinės, nepaliestos gamtos“ ir „nenatūralios, žmogaus sukurtos aplinkos“ atskyrimą ir 

modernistinę priešpriešą tarp „primityvios gamtos“ ir „civilizuotos kultūros“. Šis požiūris siejasi 

su platesne ekologijos samprata, kuri, J. Goodbun (2010) teigimu, išeina už biologijos mokslų 

ribų ir suvokiama labiau kaip paradigma, o ne konkreti disciplina, kaip sisteminės sąveikos 

mokslas bendrąja prasme.    

2.3. Darnumo estetikos samprata ir raiška architektūroje. Su darniu vystymusi susijusių 

aplinkos formavimo sričių veiklos raišką nagrinėjantys mokslininkai pastebi, kad darnaus 

vystymosi reiškinys kol kas stokoja savo naujos, atpažįstamos estetinės kalbos (Di Carlo, 2016). 

Literatūroje pateikiama nedaug konkrečių darnumo estetikos apibrėžimų, daugeliu atvejų 

pateikiami konkrečių objektų ar tam tikrų tendencijų raiškos aprašymai, raiškos krypčių 

klasifikacijos. Konkretų darnumo estetikos apibūdinimą pateikia S. Kagan (2011). Šiame 

apibrėžime jis remiasi G. Bateson estetikos, kaip atsako į jungiančias struktūras (gebėjimo kitoje 

sistemoje atpažinti pačiam suvokėjui būdingas charakteristikas), samprata ir teigia, kad ši estetika 

koncentruojasi į ryšius ir procesus ir yra paremta jautriu atsaku į daugelyje lygmenų jungiančias 

struktūras. Remiantis G. Bateson, S. Kagan (2011) skatina ne vien tok koncentruotis į iš karto 

matomus gyvojo pasaulio elementų skirtumus, bet žvelgti į gyvąjį pasaulį jungiančią 

metastruktūrą. Taigi darnumo estetika turėtų išryškinti tai, kad priešybės (pvz., kaita ir 

pastovumas, žmogaus veikla ir gamtinių sistemų dinamika ir kt.) iš tiesų viena kitą papildo. Ši 

naujoji darnumo estetikos kalba turėtų nebijoti kompleksiškumo ir remtis kompleksiškais ir 

dinamiškais gyvybės tinklais aplinkoje ir socialiniu, politiniu ir ekonominiu šiuolaikinių 

visuomenių kompleksiškumu, turėtų būti atvira chaoso kūrybinėms galioms (kai neįmanoma iš 

anksto numatyti rezultato) ir netikėtiems rezultatams. Pavyzdžiui, ekologinio meno praktikoje 

menininkai nesiekia visiškai kontroliuoti gamtinių ir socialinių procesų, su kuriais jie dirba. 

Darnumo estetikos klausimus produktų dizaino srityje nagrinėję A. Marchand ir kt. (2006) 

pastebi, kad darnumo estetika skatina ne tik keisti mus supančių objektų estetinę kokybę, bet ir 

reikšmių, susijusių su estetinėmis mūsų aplinkos, įskaitant objektus, savybėmis, pokyčius. 

 Darnumo estetika meta iššūkį daugeliui nusistovėjusių estetinių ir socialinių normų. 

Pavyzdžiui, žvelgiant iš darnumo perspektyvos, išpuoselėtos vejos auginimas gyvenamosiose 

teritorijose yra problemiškas. Įvertinus vejos priežiūrai reikalingo vandentiekio vandens ir 

energijos sąnaudas, naudojamus pesticidus ir trąšas, paaiškėja, kad noras įsirengti tokią veją yra 

susijęs su išteklių eikvojimu ir tarša. Kur kas ekologiškesnis sprendimas būtų vietoje vejos įrengti 

natūralias kompozicijas iš vietinių augalų, prisitaikiusių prie vietos klimato, nereikalaujančių 

intensyvios priežiūros ir kur kas labiau tinkamų vabzdžiams ir paukščiams. 

Darnumo estetika architektūroje. Darnumo estetikos klausimui itin daug dėmesio skiriama 

architektūros srityje, atsižvelgiant į darnia įvardijamos architektūros įvairovės mastą. M. Sunikka-
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Blank (2011) teigimu, plačiai diskutuojama apie tai, kas gi yra darni architektūra ir darnios 

architektūros estetika yra siejama tiek su žaliaisiais stogais ir molio ar šiaudų statyba, bet ir su 

technologiniais įrenginiais, tokiais kaip saulės kolektoriai, pastatų automatikos sistemos ir dvigubi 

fasadai (2 pav.).  

 

 
 

  
2 pav. Darnia įvardijamos architektūros estetinių krypčių įvairovė: a) Edgeland House / Bercy Chen Studio, 2012; 

b) Dalian International Conference Center, China by Coop Himmelb(l)au, 2012; c) „Banginis“ – banginių stebėjimo 

centras / Dorte Mandrup, Andøya, Norvegija, 2019. 

 

S. Guy ir G. Farmer (2001) pabrėžė, kad darni architektūra yra „ginčytina koncepcija“. 

Tyrinėdami darnios architektūros raišką ir raidą, jie pastebėjo būdingą technocentrizmą, kurio 

nuošalyje lieka jautrumas vietai ir kultūrai, ir išskyrė ekotechninę (naujausių technologijų į ateitį 

orientuota architektūra), ekocentrinę (autonomiška, perdirbama architektūra harmonijoje su 

gamtine aplinka), ekoestetinę (ikoninės, išskirtinės organinės formos), ekokultūrinę (kultūriniam 

kontekstui jautri architektūra, vietinių tradicijų panaudojimas), ekomedicininę (natūralių 

medžiagų architektūra, orientuota į sveikatą, gyvenimo kokybę ir gerovę), ekosocialinę 

(bendruomenės dalyvavimu paremta architektūra) darnios architektūros raišką. Kiekviena išskirta 

darnios architektūros idėjinė kryptis be abejo pasižymi atpažįstama architektūrine estetika. 

M. Sauerbruch ir L. Hutton (2011) išskiria keletą požiūrių į darnią architektūrą ir jos estetiką: 

i) kiekybinį požiūrį, kuris visų pirma orientuojasi į energijos sąnaudų mažinimą ir darnumo 
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kriterijų sąrašus bei sertifikavimą. Šiuo atveju pastato estetikos klausimas atsiduria antrame plane, 

daugiausia koncentruojamasi į kiekybiškai išmatuojamus, techninius aspektus; pastatas 

traktuojamas ne kaip architektūros objektas, bet kaip laikina didesnio gyvavimo ciklo stadija, tam 

tikra statybinių medžiagų, kurios tolesniuose ciklo etapuose bus perdirbtos ar pakartotinai 

panaudotos, „saugykla“; ii) siekį atkurti, interpretuoti praeities, istorinės architektūros, kuri 

laikoma savaime darnia, estetiką; iii) siekį kurti tokias formas, kurios yra efektyviausios 

ekologiniu požiūriu – „forma seka ekologinę funkciją“. Šioje kryptyje galima išskirti ir 

vadinamąją „saulės architektūrą“ arba „saulės estetiką“ (Knowles, 2011), „pasyvų namą“ arba 

„pasyvų projektavimą“ (Bothwell, 2011), kai pastato forma siekiama kuo geriau prisitaikyti 

aplinkoje ir išnaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius ir biomimetinį projektavimą 

(Finocchicaro and Hestnes, 2011; Sauerbruch and Hutton, 2011), kuomet projektuojami 

biomorfinių formų objektai. Pastaruoju atveju pamatinė idėja yra pastatas, kuris atrodo ir 

funkcionuoja kaip gyvas organizmas, tačiau, kaip pastebi M. Sauerbruch ir L. Hutton (2011), 

dažnu atveju sinergija su gamta lieka tik ketinimas, o gautas rezultatas gali būti apibūdinamas 

kaip biomorfinis formalizmas. Darnumo estetiką urbanistikoje nagrinėjanti I. Di Carlo (2016) taip 

pat sudarė savotišką estetinės darnumo raiškos krypčių urbanistikoje klasifikaciją: i) „barokinis 

supermanierizmas“ – gausos ir pertekliaus estetika, pasižyminti plastiška tektonika, kurią sukurti 

leidžia parametrinio projektavimo galimybės; ii) biomimetika – dirbtinio gamtiškumo estetika 

apima bandymus imituoti gamtinius metabolinius procesus arba tiesiog gamtinių formų 

atkartojimą; iii) analitinė estetika – vektorizuota procesų estetika remiasi socialinių, ekonominių, 

ekologinių srautų, maršrutų, takų, tinklų ir kt. urbanistine analize; iv) „hipertechnologinė 

estetika“ remiasi naujausiomis ekologinėmis technologijomis ir jomis paremta apželdintų paviršių 

integracija urbanizuotoje aplinkoje; v) regalmentinis projektavimas arba „antiestetika“ – tai 

projektavimas, išimtinai paremtas reglamentais ir taisyklėmis; vi) eklektinė visų anksčiau minėtų 

krypčių samplaika. Ši klasifikacija glaudžiai siejasi su M. Sauerbruch ir L. Hutton (2011) 

pastebėjimais apie darnumo raišką architektūroje. Tiek I. Di Carlo (2016), tiek  M. Sauerbruch ir 

L. Hutton (2011) klasifikacijos yra daugiau kritinio pobūdžio, tačiau, detaliau nagrinėjant 

kiekvieną iš įvardintų estetinės raiškos krypčių, galima rasti kokybiškų pavyzdžių.   

Darnumo estetikos išreiškiamos vertybės. Literatūroje nemažai diskutuojama apie tai, 

kokias vertybines kategorijas turėtų išreikšti darnumo estetika (Hill, 2011; Sauerbruch ir Hutton, 

2011; Di Carlo, 2016). G. Hill (2011) teigimu, architektūra turėtų išreikšti šį tą daugiau nei 

socialinis savininko statusas ar kūrėjo talentas. E. K. Meyer (2008) pastebi, kad darnumo estetika 

turėtų liudyti, atskleisti dabartinės aplinkosaugos krizės aspektus, parodyti ekologines sistemas 

kaip žmonijos egzistavimo pagrindą. M. Sauerbruch ir L. Hutton (2011) teigimu, pastatų 

architektūra turėtų atspindėti šiuolaikinei kultūrai būdingą visuomenės susidomėjimą ekologija ir 

aplinkosauginį susirūpinimą. Greta ekologinės krizės atskleidimo per kūrinių estetiką egzistuoja 

ir kita tendencija: kurti itin estetiškai patrauklius ekologiškus produktus ir aplinkas (Sauerbruch 

ir Hutton, 2011; Di Carlo, 2016). Tokiu atveju architektūra tiesiogine to žodžio prasme gali tapti 

alternatyvių gyvenimo būdų reklama ir parodyti, kad vartojimo mažinimas nebūtinai reiškia 

kokybės sumažėjimą (Sauerbruch ir Hutton, 2011).        

 

Kraštovaizdžio architektūros įtaka darnumo estetikos raidai 

 

Darnios kraštovaizdžio architektūros raiškos tendencijos. Kraštovaizdžio architektai itin 

daug dirba su gyvąja medžiaga ir betarpiškai susiduria su gamtine aplinka, todėl idėjos, kurias 

galima priskirti ekologiniam ar darniam projektavimui, kraštovaizdžio architektūroje atsidaro itin 

anksti. Dar 1969 m. I. L. McHarg išplėtojo „darbo kartu su gamta“ koncepciją. J. I. Nassauer 

(1995) skatino natūralias, ekologiniu požiūriu vertingas ekosistemas integruoti urbanizuotoje 

aplinkoje, jas „tvarkingai įrėminant“, sukuriant visuomenei priimtinus aplinkos priežiūros ženklus 

taip, kad jos taptų estetiškai priimtinos plačiajai visuomenei. 1988 m. A. Spirn pasisakė už 

kraštovaizdžio estetiką, kuri „išaukština judėjimą ir pokyčius ir yra labiau susijusi su dinaminiais 

procesais, nei statiniais objektais. Tai ne laikui nepavaldus grožis, bet estetika, kuri tuo pat metu 
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pripažįsta ir laiko tėkmę ir momento išskirtinumą laike ir tuo pat metu reikalauja tiek tęstinumo, 

tiek pokyčio“. Galima pastebėti, kad šios idėjos atliepia ankstesniuose skyriuose aptartas 

ekologinio meno ir darnumo estetikos koncepcijas. Darnaus vystymosi idėja paveikė ir 

kraštovaizdžio architektūrą, šioje srityje daug diskutuojama ir eksperimentuojama darnaus 

vystymosi tema. Literatūroje darnaus vystymosi ir kraštovaizdžio formavimo klausimais 

pastebima nuolatinė diskusija, koks kraštovaizdis gali būti laikomas natūraliu, darniu, kokius 

kraštovaizdžius suvokiame kaip estetiškus ir kodėl (Sheppard, 2001). 

Pavyzdžiui, E. K. Meyer (2008) teigimu, naujoji darnaus kraštovaizdžio estetika nėra graži 

ir tvarkinga; ji kviečia persvarstyti nusistovėjusias bendras subalansuoto, išpuoselėto, apriboto, 

žavaus, malonaus, harmoningo kraštovaizdžio kategorijas. Naujoji kraštovaizdžio estetika 

reikalauja pastebėti ir kurti „netvarkingus kraštovaizdžius“ (3 pav.); „darnų grožį“ galima įžvelgti 

ir apleistoje teritorijoje ir neįžengiamame miške. Naujoji kraštovaizdžio estetika turėtų atspindėti 

dinamiškos, atsparios, prisitaikančios, sutrikdytos, o ne subalansuotos, tvarkingos ir harmoningos 

gamtos suvokimą. M. Hemmati (2016) teigimu, darnumo estetika kraštovaizdyje neapsiriboja 

vien tik vaizdingomis, maloniomis idealizuotomis scenomis; naujoji kraštovaizdžio estetika turėtų 

atskleisti gyvybės palaikymui ir regeneracijai būtinus ritmus ir ciklus.  

 

 
 

 
3 pav. Vietinių augalų panaudojimo galimybės miestovaizdžiuose: a) Larry Weaner Landscape Associates ir Jaime 

Purinton Landscape Architect; b) Nigel Dunnett; c) Piet Oudolf. Vietinių augalų panaudojimas kraštovaizdžio 

projektuose iliustruoja natūralumo, „netvarkos“ bei gamtinės dinamikos bruožus darnumo estetikoje. Vietinių 

augalų panaudojimas, pvz. gyvenamųjų namų kvartaluose ar priemiesčiuose, teikia estetinę ir ekologinę naudą. Šie 

augalai svarbūs vietinių ekosistemų atkūrimui, biologinės įvairovės didinimui, laukinės gamtos buveinių kūrimui. 

Dėl savo atsparumo ir prisitaikymo prie vietinių sąlygų, tokiems kraštovaizdžiams užtenka minimalios priežiūros 

(Brandes, 2018). 
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M. Hemmati (2016) išskiria keturis estetinius darnios kraštovaizdžio architektūros kūrimo 

principus: i) gamtiniai procesai vietoje gamtinės formos – gamtinių procesų panaudojimas ir 

atkartojimas yra svarbiau už gamtinių formų atkartojimą; ii) daugiau nei ekologinė funkcija –

darnus kraštovaizdis turėtų ne tik atlikti ekologinę, bet ir socialinę bei kultūrinę funkcijas (4 pav.). 

Darnus kraštovaizdžio projektas gali integruoti natūralius ciklus, tokius kaip sezoniniai potvyniai, 

atgaivinti natūralius procesus ir tuo pat metu reprezentuoti socialinius ir kultūrinius įvykius, tokius 

kaip ceremonijos ir festivaliai; iii) dinamika, o ne statika – ne tik mes judame kraštovaizdyje, 

kraštovaizdis nuolat kinta, juda, taigi jo estetika yra kintanti ir dinamiška; iv) sensorinių pojūčių 

didinimas – veiklos, stimuliuojančios naudotojų jausmus ir emocijas, yra tokios pat svarbios kaip 

ir suplanuotos formos. 

 

 
 

    
4 pav. Rosheim-St Nabor geležinkelio konversijos projektas / Reiulf Ramstad Arkitekter architektų studija ir 

Parenthèse Paysage dizaino studija, 2019 m. Rosheim-St Nabor geležinkelio (Prancūzija) konversijos projektas – 

tai puikus adaptyvaus pritaikymo (adaptive re-use) pavyzdys, kuris iliustruoja kintamumo bei kultūrinio tapatumo 

aspektus. Šiuolaikiški architektūriniai elementai iš rūdinto plieno atsiranda įvairiose parko vietose, kur įrėmina 

geriausius vaizdus ar tarnauja kaip funkciniai elementai, pvz., laiptai. Senieji geležinkelio bėgiai palikti vietos 

istorijai priminti. Darnumo estetika šiame projekte atsiskleidžia per vietos kaitą išsaugant istorinį tapatumą, 

šiuolaikinių kraštovaizdžio architektūros elementų integraciją ir dermę su esama aplinka (Wang, 2019). 

 

S. R. J. Sheppard (2001), nagrinėjęs darnumo estetiką miško kraštovaizdžio formavimo 

srityje, pateikė keletą idėjų, kurios gali būti reikšmingos kraštovaizdžio architektūroje ir aplinkos 

formavime bendrai. Jis pateikė vadinamąją „matomos kraštovaizdžio priežiūros teoriją“ (theory 
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of visible stewardship), šiuo atveju svarbu ne tik sukurti priežiūros ženklus ekologiniu požiūriu 

vertingose teritorijose, kaip siūlė J. I. Nassauer (1995), tačiau kraštovaizdžio estetinėje raiškoje 

atskleisti tai, kad šia žeme ir vieta pagarbiai rūpinasi su ja susiję konkretūs žmonės, galbūt karta 

iš kartos. Šis požiūris iškelia vietos, kaip gamtinių, kultūrinių veiksnių ir dvasinių verčių derinio, 

svarbą kraštovaizdžio estetikoje. Šiuo atveju, S. R. J. Sheppard (2001) teigimu, būtų pasiektas 

optimalus rezultatas: darniai tvarkomas, bendruomenę palaikantis kraštovaizdis kartu būtų ir 

estetiškai priimtinas. 

Kraštovaizdžio architektūros įtaka kitoms aplinkos formavimo disciplinoms. Ekologinės 

krizės pasėkoje kraštovaizdžio architektūra atsiduria projektavimo disciplinų centre. 

Kraštovaizdžio architektūra matoma jau ne tik kaip pasyvus fonas pastatams ar urbanistiniams 

kompleksams. Dabar ši disciplina padeda architektams ir urbanistams persvarstyti savo nuostatas 

ir dirbti kartų su kraštovaizdžio projektuotojais tam, kad išvengti ekologinės krizės ir sušvelninti 

žmogaus poveikį aplinkai (Levit, 2014). Architektūros ir urbanistikos tyrinėtojai ir praktikai 

(Jauslin, 2011; Levit, 2014) pastebi, kad kraštovaizdžio architektūros disciplina teikia naudingos 

patirties ir idėjų, taip pat ir darnumo estetikos srityje, kitoms projektavimo disciplinoms. 

D. Jauslin (2011) teigimu, architektūra ir urbanistika gali perimti kraštovaizdžio architektūros 

patirtį ir požiūrius į gamtos ir kultūros atskirties, poliariškumo traktavimą ir pereiti nuo opozicijos 

prie integracijos ir holistinio požiūrio; architektūrinę erdvę traktuojant kaip kraštovaizdį, sutaikyti 

tokias kategorijas, kaip gamta ir kultūra, estetika ir darnumas ir techninius estetinius, kultūrinius 

ir aplinkos aspektus sujungti į holistinę architektūros objekto sistemą; projektavimo procese 

naudoti kraštovaizdžio architektūrai būdingus tyrimų metodus, tokius kaip kartografavimas, 

paviršių analizė; kraštovaizdžio perspektyva gali reikšmingai prisidėti prie architektūros teorijos 

vystymo. Apibendrinant literatūrą darnios kraštovaizdžio architektūros raiškos tema, galima 

paminėti keletą šiai sričiai būdingų ypatumų – kintamumas, cikliškumas, orientacija į procesus, 

„netvarkos estetika“, vietos dvasia –- galinčių turėti įtakos kitų aplinkos formavimo disciplinų, 

taip pat ir architektūros, estetinei raiškai.    

   

 

Išvados 

 

1. Darnus vystymasis – vertybinė kategorija, apimanti aplinkos etikos ir estetikos 

klausimus, itin svarbius architektūroje ir kraštovaizdžio architektūroje. Kultūrinė darnumo 

dimensija taip pat pagrindžia estetikos reikšmę darnaus visuomenių vystymosi kontekste. 

Pastaraisiais dešimtmečiais buvo pastebėta, kad formali atitiktis darnumo principams ar 

darnumo sertifikavimo sistemų įvertinimas neužtikrina architektūros kūrinių estetinės 

kokybės, o jų estetinė raiška nebūtinai atspindi darnumo, ekologiškumo idėjas; pastebima, kad 

darnaus vystymosi reiškinys kol kas stokoja savo naujos, atpažįstamos estetinės kalbos. 

2. Iki XX a. vidurio menas buvo tapęs pagrindiniu estetikos tyrinėtojų susidomėjimo 

objektu, tačiau XX a. antrojoje pusėje buvo atsigręžta į gamtos grožį ir aplinkos estetiką. Viena 

šio posūkio priežasčių buvo ekologinė krizė ir susidomėjimas aplinkosauga. Taigi, dėmesys 

aplinkos estetikai glaudžiai susijęs su darnaus vystymosi koncepcijos iškilimu. 1960-aisiais – 

1970-aisiais metais susiformavo ekologinio meno kryptis ir ekologinės estetikos idėja. 

Ekologinio meno kūrėjai vadovaujasi aplinkos etikos principais savo veikloje, siekia kurti 

kartu su gamta, kaip bendrakūrėja. Ekologinio meno bruožai, tokie kaip socialinis-ekologinis 

įsitraukimas, sujungiamumas, ryšiai, bendradarbiavimas, rekonstrukcija, ekologinė etinė 

atsakomybė, netiesiniai (pakartotiniai) procesai, darbas įvairiuose masteliuose ir įvairaus 

lygmens kompleksiškų aplinkos ir gyvybės struktūrų tyrinėjimas (Kagan, 2014), gali būti 

perkeliami į kitas kūrybos sritis, tokias kaip architektūra, urbanistika, kraštovaizdžio 

architektūra. Analizuojant darnios architektūros kūrimo principus galima rasti glaudžių sąsajų 

su ekologinio meno praktikomis.  

3. Darnumo estetikos kryptis, kildinama iš ekologinės estetikos idėjų, siekia darnumo 

idėjas įprasminti projektuojamų objektų raiškoje ir santykyje su jų naudotoju. Ši estetika 
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bendrąja prasme koncentruojasi į ryšius ir procesus, nevengia kompleksiškumo ir remiasi 

sudėtingais ir dinamiškais gyvybės tinklais aplinkoje ir socialiniu, politiniu ir ekonominiu 

šiuolaikinių visuomenių kompleksiškumu. Architektūros tyrinėtojų darnios architektūros 

estetika yra siejama tiek su žaliaisiais stogais ir molio ar šiaudų statyba, bet ir su technologiniais 

įrenginiais, tokiais kaip saulės kolektoriai, pastatų automatikos sistemos ir dvigubi fasadai. 

Darnios architektūros estetikos išreiškiamos idėjos apima tiek ekologinės krizės atskleidimą 

per kūrinių estetiką, tiek itin estetiškai patrauklių ekologiškų produktų ir aplinkų kūrimą. 

4. Darnumo estetikos raiška kraštovaizdžio architektūroje siekia atspindėti kintamumą, 

cikliškumą, orientaciją į procesus, „netvarkos estetiką“. Kraštovaizdžio estetikoje itin svarbi 

vietos dvasia, vietos, kaip  gamtinių, kultūrinių veiksnių ir dvasinių verčių derinio, traktavimas. 

Šios darnios kraštovaizdžio estetikos ypatybės gali būti vertingos ir kitose aplinkos formavimo 

praktikose.   
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Aesthetics of Sustainability: Concept, Development and Expression in Architecture and 

Landscape Architecture 

 

Summary 
 

Sustainable development has been a paradigm for the development of world societies for several decades. 

There are the goals and objectives of sustainable development set by the United Nations for the states of 

the world, international and national documents present and implement sustainable development strategies. 

A large part of the sustainable development goals presented in the UN Sustainable Development Agenda 

2030 are directly or indirectly related to the formation of the living environment, and thus to architecture 

and landscape architecture. The achievement of many sustainable development goals and objectives is 

quantifiable, which may give the impression that it is primarily a technological challenge. However, as 

Warwick Fox (2000), an Australian philosopher working in the field of environmental ethics, emphasizes, 

sustainable development is first and foremost a value category and can therefore be linked to both ethics 

and aesthetics. Over the last two decades, scholars and architectural critics have repeatedly emphasized 

that formal compliance with the principles of sustainability or assessment of sustainability certification 

systems do not guarantee the aesthetic quality of architectural works, and their aesthetic expression does 

not necessarily reflect the ideas of sustainability. In response to these problems, the trend of so-called 

sustainability aesthetics emerged with the aim to make the idea of sustainability meaningful and visible in 

the expression of the designed objects and in relation to their users. The origins of this idea are related to 

the direction of ecological art that emerged in the 1960s and 1970s. In the recent years, the idea of 

sustainability aesthetics has received more and more attention from researchers and designers, the issues 

of sustainability aesthetics are addressed in product design, architecture, urban planning, landscape 

architecture, forestry, and other fields. The aim of this article is to present the concept of the aesthetics of 

sustainability, to highlight its principal features and to analyze how this concept manifests itself in the field 

of landscape architecture. Some aspects of sustainability aesthetics were illustrated with selected cases of 

contemporary architecture and landscape architecture.  
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Anotacija  
Straipsnyje analizuojama Žemėtvarkos projektavimo instituto kraštovaizdžio architektūros, želdynų ir 

kraštotvarkos padalinio penkių dešimtmečių veikla, svarbiausieji darbai nuo gyvenviečių  tvarkymo 

projektų iki kraštovaizdžio formavimo ir kraštotvarkos sprendinių planavimo dokumentuose parengimo. 

Reikšminiai žodžiai: kraštovaizdžio architektūra, žemėtvarka 

 

Abstract 

The article analyses the activities of the Landscape Architecture, Greenery and Landscaping Department 

of the Institute of Land Management Design over five decades, the most important works from settlement 

management projects to landscaping and preparation of landscaping solutions in planning documents. 

Keywords: landscape architecture, land management  

 

Įvadas 

 

1967 m. Žemėtvarkos projektavimo institute (nuo 1972 m. jis vadintas Respublikiniu 

žemėtvarkos projektavimo institutu, RŽPI; nuo 1990 m. – valstybės įmonė Valstybinis 

žemėtvarkos institutas, VŽI; nuo 2010 m. – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, VŽF) buvo 

suburta kraštovaizdžio architektūros ir želdynų projektavimo grupė (vadovas kraštovaizdžio 

architektas Alfonsas Kiškis). Šis instituto padalinys įvairiomis organizacijos formomis (grupė, 

sektorius, skyrius) ir pavadinimais pusę amžiaus, iki 2017 m., vykdė veiklą palikdamas ryškų 

pėdsaką Lietuvos kraštovaizdžio, ypač kaimo kraštovaizdžio formavimo baruose. Ugdydamas 

profesinę patirtį ir darbų apimtis, plėsdamas darbų tematiką šis padalinys, jo kolektyvas buvo 

atviras naujovėms, sėkmingai diegė mokslo ir taikomųjų kraštovaizdžio tyrimų rekomendacijas 

projektiniuose sprendiniuose. Pirmieji jo darbai buvo susiję su kaimo gyvenviečių aplinkos 

tvarkymu. Palaipsniui buvo pereita prie didesnių teritorinių vienetų planavimo ir projektavimo, 

kraštotvarkos darbų – ūkinės veiklos reglamentavimo agrarinėse teritorijose, gamtos ir kultūros 

paveldo teritorijų inventorizavimo ir tvarkymo projektų, regioninių parkų planavimo schemų 

rengimo. 

Straipsnio tikslas – apibendrinti Žemėtvarkos projektavimo instituto (RŽPI, VŽI, VŽF) 

kraštovaizdžio architektūros ir želdynų, kraštotvarkos projektavimo padalinio, pastaruoju metu 

(iki 2017 m.) vadinto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriumi, kūrybinę veiklą, analizuojant 

svarbiausius aplinkos tvarkymo, kraštovaizdžio formavimo projektus, jų reikšmę ir pasiektus 

rezultatus.  

Metodika, informacijos šaltiniai 

 

  Straipsnio metodinis pagrindas – atvejo analizė.  Straipsnio autoriai įvairiais laikotarpiais 

yra vadovavę aptariamo padalinio darbams, todėl pateikia analizę ir įžvalgas remdamiesi 

asmenine patirtimi ir stebėjimais, žemėtvarkos ir kraštotvarkos projektų informacijos šaltiniais, 

publikacijų analize. Nesant sutelktų ir tinkamai išsaugotų Žemėtvarkos projektavimo instituto 

grupės, skyriaus, padalinio archyvų autoriai rėmėsi savo asmeniniais archyvais ir publikacijomis. 

Publikacijos yra tarsi veiklos dienoraštis, tegu ir fragmentiškas. 
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Pagrindiniu informacijos šaltiniu laikytinas įvairiai vadintas profesinis žurnalas Žemėtvarka 

ir hidrotechnika, kurio leidyba atnaujinta nuo 1989 m., taip pat žurnalai Mūsų sodai, Mūsų gamta, 

almanachas Kolūkiečio kalendorius, kiti periodiniai ir informaciniai leidiniai, metodiniai instituto 

dokumentai (aplinkraščiai, atmintinės) ir metraštis Žemėtvarka. 

Straipsnio akcentai dedami į keletą Žemėtvarkos projektavimo instituto veiklos etapų ir 

svarbesnių konkrečių aplinkos tvarkymo ir agrarinio kraštovaizdžio formavimo projektų. 

Žemėtvarka kaip svarbi kraštotvarkos sistemos grandis yra pavaldi ekonominiam-ūkiniam ir 

politiniam ciklui (užsakymui). Tai yra kraštovaizdžio formavimo priemonė, susieta su kitomis 

kraštotvarkos grandimis, tarp jų ir kraštovaizdžio architektūra, želdynų sistemos, gamtinio 

karkaso išsaugojimo ir kūrimo procesais. Kraštotvarkoje nėra absoliučios tiesos. Neginčytiną 

žemėtvarkos ir melioracijos, netgi kraštovaizdžio tvarkymo, vaidmenį dar 1931 m. gražiai nusakė 

rašytojas ir dvasininkas Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933); jam „žemėtvarka – gražu“ ir 

„abuoja netvarka laukuose, kaip ir šiukšlynai namie“ (Vaižgantas, 1931).  

Melioracijos mastai pokario Lietuvoje neišvengiamai keitė kraštovaizdį. Neginčytina, kad 

melioracija pagerino žemę kaip gamybos priemonę, bet kartu su vienkiemių nukėlimo ir kaimo 

gyvenviečių formavimo programa iš esmės pakeitė kaimo dvasinį būvį ir gyvenseną. Po aštrios 

kritikos melioracijai dešimtmečių Lietuvos Atgimimo laikotarpiu dabar jau pripažįstama, kad 

žemės melioravimas buvo pagrįstas moksliniais tyrimais, kad po 1970 m. žemės melioravimo 

metodikose buvo siūloma gamtos apsaugos priemonių – mažų giraičių, pelkaičių, medžių 

išsaugojimo sprendiniai projektuose, kompensaciniai želdiniai pakelėse. Kalvotų žemių 

melioravimo metodika (1988) numatė ir kompleksinio želdinimo programą.  

Agrarinio kraštovaizdžio permainos sudarė tvirtas prielaidas imtis formuojamų kaimo 

gyvenviečių aplinkos, kiek vėliau ir gamybinių centrų aplinkos tvarkymo, želdinimo darbų. 

Žemės ūkio ministerijai tapo aktualu tikslingas želdinių ir želdynų, aplinkos tvarkymo 

projektavimas kaimo gyvenvietėse. Kaimiškojo kraštovaizdžio formuotojai buvo Žemės ūkio 

statybos projektavimo institutas (ŽŪSPI), Kolūkių statybos projektavimo institutas (KSPI, 

„Kolūkprojektas“, vėliau akcinė bendrovė „Krašto projektai“), Respublikinis vandens ūkio 

projektavimo institutas (RVŪPI) ir, žinoma, Žemėtvarkos projektavimo institutas (RŽPI). 

Įvairiuose šaltiniuose kiek skirtingai nurodomi želdynų projektavimo grupės Žemėtvarkos 

projektavimo institute formavimo ir kraštovaizdžio architektų iš Latvijos pakvietimo žingsniai 

(Kraštovaizdžio architektą..., 2000), grupės, sektoriaus, skyriaus veiklos mastai. Tačiau tradicijos 

ir indėlio analizę, Žemėtvarkos instituto veiklos kraštovaizdžio architektūros srityje istoriją 

pateikiame 1967–2017 metų laikotarpiu.     

 

Žemėtvarkos projektavimo instituto kūrybinis indėlis – nuo aplinkos tvarkymo projektų 

iki kraštotvarkos sprendinių ir informacinės sistemos 

 

Alfonso Kiškio (1910–1994) grupė ir jos darbai. Apie suburtos grupės veiklos pradžią ir 

kraštovaizdžio tvarkymo tradiciją Žemėtvarkos projektavimo institute taupiai užsimena 

Regimantas Pilkauskas (2004; 2019, p. 42): Lietuvos kaimo želdynai labai pagražėjo ir pagarsėjo, 

kai 1967 m. rudenį iš Latvijos į Vilnių atsikėlė gyventi Alfonsas Kiškis (1910–1994). Jis ėmėsi 

vadovauti želdynų projektavimo grupei žemėtvarkos projektavimo institute. [...]  A. Kiškio 

vadovaujamoje grupėje dirbo jo žmona Rūta Kiškė (1931–2000), Alvydas Mituzas, Arūnas 

Mockaitis, Vida Vaitiekūnienė, Genė Prakapaitė ir daug kitų. A. Kiškis įvairiais būdais lavino 

savo bendradarbius: rengė ekskursijas, seminarus, skatino rašyti, skelbti savo kūrybos darbus. 

Vėliau visi jie pasižymėjo gražia profesine veikla. G. Prakapaitė su kitais 1996 m. išleido knygelę 

apie sodybų tvarkymą, parašė  pagrindinį skyrių apie sodybos projektavimą.  

Pirmasis naujai suburtos grupės projektas  buvo Ignalinos r. prof. Adomo Hrebnickio 

(1857–1941) Rojaus sodybos muziejaus aplinkos tvarkymo projektas. Kiek vėliau imtasi Trakų 

Vokės dvaro sodybos parko tvarkymo projekto (1970), eksperimentinės Leonpolio 

paukštininkystės ūkio Dainavos gyvenvietės, Jurbarko rajono Mičiūrino sodininkystės ūkio 

Klausučių gyvenvietės, Pagirių šiltnamių kombinato gyvenvietės aplinkos tvarkymo ir kitų 
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projektų. Tarp jų – svarbiausias, Juknaičių gyvenvietės aplinkos puoselėjimo projektas, nekart 

aptartas įvairiose publikacijose (Linare, 2014; Linare et al., 2018; Pakelti akis, 2010).  A. Kiškio 

ir R. Kiškės gyvenimo ir kūrybos faktai buvo aptarti žurnale Žemėtvarka ir melioracija  (1994, 

Nr. 3 ir 2000, Nr. 2) išspausdintuose nekrologuose ir prisiminimų tekstuose (Kraštovaizdžio 

architektą..., 2000).   

A. Kiškis mielai vadovaudavo savo projektų įgyvendinimui ir kitus skatino taip daryti, teikė 

konsultacijas projektų užsakovams, ugdydamas aplinkos grožio suvokimą ir poreikį parašė daug 

įdomių straipsnių. Svarbiausios jo publikacijos – plati medžiaga apie sodybų tvarkymą, 

išspausdinta 1990 m. Sodininko kalendoriuje (Kiškis, 1989), ir su Latvijos kolegomis išleista 

knyga latvių kalba apie kraštovaizdžio ir želdynų tvarkymą (Kiškis, Lasis, Lice, Veics & 

Zvirgzds, 1979).   

 1975 m. A. Kiškiui išėjus į pensiją, kraštovaizdžio architektūros darbams Žemėtvarkos 

projektavimo institute toliau vadovavo Alvydas Mituzas. Jis 1972–1989 m. dirbo Valstybiniame 

žemėtvarkos institute (VŽI) projektų vyriausiuoju architektu (projektų vadovu), skyriaus 

vyriausiuoju architektu. Želdynų grupė tapo Kraštotvarkos ir želdynų projektavimo sektoriumi. 

Imtasi ūkių teritorijų plėtros ir kompleksinio tvarkymo bei želdynų tvarkymo (gyvenviečių, 

gamybinių centrų, esamų parkų tvarkymo ir naujų įrengimo) projektų (parengta per 550 projektų; 

tarp jų, jau minėti Šilutės rajono Juknaičių, Jurbarko rajono Klausučių, Joniškio rajono Skaistgirio 

ir kt. gyvenviečių tvarkymo projektai). Daug dėmesio skirta  metodikoms ir rekomendacijoms 

kraštovaizdžio tvarkymo projektavimui rengti, savišvietai, profesinėms išvykoms. A. Mituzas 

aktyviai dalyvavo respublikinių apžiūrų, valstybinių konsultavimo grupių ir vertinimo komisijų 

darbe, publikavosi masinėse informacijos priemonėse; skaitė paskaitas ir vedė užsiėmimus 

teritorijų plėtros ir tvarkymo, želdynų tvarkybos klausimais (Žemdirbystės institute, ūkiuose ir 

kt.) ūkių vadovams, žemės ūkio specialistams, visuomenės grupėms. A. Kiškio grupės tradicijos 

ir darbai buvo tęsiami iki pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metų (1990). 

 

  
1 pav. Vilniaus šiltnamių kombinato Pagiriuose apželdinimo projektas, autorė Rūta Kiškė. 

 

Duona ir grožis iš vienų rankų. Didelę paskatą tvarkyti kaimo gyvenvietes ir agrarinį 

kraštovaizdį teikė respublikinis aplinkos tvarkymo konkursas „Duona ir grožis iš vienų rankų“ 

(Kezys, 2003). Pradėtas „Tiesos“ laikraščio redakcijos iniciatyva konkursas tapo permanentiniu 

kolektyvizuoto kaimo ūkių konkursu, epiniu aplinkos tvarkymo ir puoselėjimo ženklu. 
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Žemėtvarkos projektavimo instituto Kraštotvarkos ir želdynų sektorius čia „grojo rimtais 

smuikais“, ėmėsi konsultacijų, ekspertinio vertinimo, projektų rengimo ir įgyvendinimo.   

Pirmuoju konkurso laimėtoju tapo Plungės rajono Kantaučių (Kontaučių) kolūkis. Tačiau 

tikruoju grožio sąjūdžio pradininku tapo Joniškio rajono Skaistgirio („Pergalės“) kolūkis, 

vadovaujamas Jono Viliūno – didelio gyvenamosios ir gamybinės aplinkos tvarkymo entuziasto. 

Jo iniciatyva buvo užsakomi ir realizuojami aplinkos tvarkymo projektai, prasidėjo grožio sąjūdis. 

Viliūnų sodyba ilgus metus buvo geriausiai tvarkoma ne tik Skaistgiryje, bet ir viena gražiausių 

Lietuvoje.  Geriausiai tvarkančiais aplinką  skaistgiriečiai buvo pripažinti 1966 metais ir buvo 

kelis metus, o juos pralenkti buvo beveik neįmanoma.   

Konkurso organizatoriams iškilo uždavinys – ieškoti kitų laureatų, plėsti geografiją. Tad 

antrasis laureatas – Plungės rajono Kulių („Pergalės“) kolūkis (pirmininkas Juozas Bražinskas) – 

Žemaitijoje. Konkurso organizatoriai tobulina formatą – laureatai nedalyvauja sekančiuose 

konkursuose, jie kaip Ambasadoriai propaguoja pažangiausias kaimiškosios gyvensenos – 

agrarinio  kraštovaizdžio ir kaimiškųjų gyvenviečių bei gamybinių centrų tvarkymo idėjas – 

savame rajone ir Respublikoje. Ūkių-nugalėtojų vadovai sudaro „Grožio tarybą“, kuri vertina 

komisijos siūlomus kitų metų laureatus. Išvažiuojamojo Tarybos posėdžio metu kasmetiniam 

laimėtojui įteikiamas pereinamasis „Didysis gintaro prizas“, o ūkio vadovas tampa Tarybos nariu. 

Po metų pereinamasis prizas įteikiamas naujam laimėtojui, o praėjusių metų laimėtojui – kopija. 

Siekiant plėsti „grožio sąjūdį“, rekomenduota laureatus rasti, ugdyti vis naujuose rajonuose. 

Tai buvo savotiškas pavedimas Žemėtvarkos projektavimo institutui pritaikyti prie poreikių savo 

darbų spektrą. Naujų lyderių paieška ir sisteminių projektų (nuo vidinės žemėtvarkos iki 

kraštovaizdžio architektūros) rengimas tapo svarbiu instituto darbo baru.  

Konkurse „Duona ir grožis – iš vienų rankų“ buvo dvi apdovanojimų kategorijos: ūkių 

(kolūkių, valstybinių ūkių) – kasmet;  melioracijos valdybų – kas 2 metai. Vertinimo kriterijai 

ūkiams: racionalus, pažangus kaimiškųjų centrinių ir pagalbinių gyvenviečių bei gamybinių 

centrų tvarkymas; agrarinio kraštovaizdžio tvarkymas – žemdirbystės kultūra, želdinių tvarkymas, 

poilsio ir rekreacinių teritorijų įrengimas; tinkamas gyvensenos formavimas, buities kultūra darbe 

ir namuose. Vertinimo kriterijai melioracijos valdyboms: pažangus administracinių ir gamybinių 

kompleksų tvarkymas; ūkiuose atliktų darbų (sausinamosios ir drėkinimo melioracijos) 

vertinimas, vandens telkinių įrengimas, atsiliepimai dėl atliktų darbų. 

Žemėtvarkos institutas stipriai prisidėjo prie šio aplinkos tvarkymo sąjūdžio. Per 20 

„Didžiojo gintaro prizo“ laureatams buvo rengiami bendrieji žemėtvarkos projektai, parengti ir 

įvykdyti želdynų tvarkymo projektai.  Kraštovaizdžio architektūra – tai taikomoji mokslo ir meno 

disciplina, kryptingai formuojanti harmoningą žmogaus erdvinę aplinką: miestų ir jų dalių, 

miestelių, kaimų, statinių ir jų kompleksų ir kitų antropogeninių kraštovaizdžio komponentų 

dermę su gamtiniu kraštovaizdžio pagrindu ir atskirais jo komponentais, užtikrinanti 

gyvenamosios, darbo, poilsio ir kitos aplinkos kokybę (2 pav.). Kraštovaizdžio architektūra yra 

kūryba su gamta ir jos procesais, ji apima tai, kas sukurta gamtos ir paties žmogaus. Ji glaudžiai 

susijusi su teritorijų planavimu – urbanistika, tūrine architektūra, želdinių ekologija. 

  

  
2 pav. Dvi Juknaičių gyvenvietės aplinkos – tos pačios aikštelės – nuotraukos, kurias skiria koks ketvirtis amžiaus: 

kairėje pusėje – vaizdas  iki 1980 m.; dešinėje – po 2000-ųjų (apie 2007 m.), Alvydo Mituzo nuotraukos.   
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Kraštovaizdžio architektūros objektai kaime – nuo viešųjų erdvių, t. y. gyvenviečių parkų, 

skverų, gatvių iki gamybinių ir ūkių administracijos centrų ir gyvenamų erdvių – buvo formuojami 

daugiausia ūkiniu būdu arba individualiomis kolūkių ir tarybinių ūkių žmonių pastangomis. 

Kadangi dauguma šių teritorijų buvo integruotos ūkinės veiklos kontekste ir struktūroje, 

kraštovaizdžio architektų užduotis – tausojančiomis priemonėmis kurti ir tvarkyti jas, sudaryti 

harmoningą įvairių paskirčių zonų ryšį, pasiekti, kad žmonėms būtų šioje ūkinėje struktūroje 

malonu gyventi – dirbti, ilsėtis. Kaimo aplinkos pokyčius ir tvarkymo iniciatyvas fiksavo 

publicistai, jų rasime ir specialistų atsiminimuose (Kezys, 2003; Pakelti akis, 2010). 

 

Profesinė kompetencija ir jos ugdymas. Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas 

daug dėmesio skyrė specialistų profesiniam lavinimui. Prieš pradedant naujus darbus su 

paskaitomis buvo kviečiami įvairių sričių mokslininkai. Paskaitas apie kraštovaizdžio formavimą, 

jo pritaikymą ūkinei veiklai skaitė Vilniaus universiteto profesoriai A. Basalykas, P. Kavaliauskas 

ir Č. Kudaba, Geografijos instituto mokslininkas dr. G. Pauliukevičius, Botanikos instituto dr. 

R. Pakalnis, Žemdirbystės instituto mokslininkai: A. Budvytis, A. Magyla, A. Švedas ir kiti. 

Nuolatiniai svečiai Institute buvo Lietuvių kalbos ir literatūros instituto vietovardžių specialistas 

dr. A. Vanagas, Pedagoginio instituto geografai, Kultūros ministerijos ir kitų institucijų 

mokslininkai. Jų suteiktos žinios skatino kūrybiškai taikyti sausus metodikų ir instrukcijų 

postulatus. Vilniaus universitete buvo susikūręs kraštotvarkos problemų diskusijų klubas. 

Krašto tvarkymo srityje, susietoje su žeme bei nekilnojamuoju turtu, koordinuojantis 

vaidmuo tenka žemėtvarkai. Todėl žemėtvarkininkui buvo ir yra būtinos agrarinių teritorijų 

kraštovaizdžio formavimo ir kraštovaizdžio architektūros žinios. Želdynų projektavimo grupės 

specialistai čia buvo svarbūs konsultantai, abipusio tobulėjimo ir kompetencijų ugdymo 

determinuotos kraštotvarkos procese dalyviai.  

 Determinuotos kraštotvarkos principo žinių stokojo Žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos 

valdybos vadovai. Derinant su jais darbus tekdavo kantriai ginti progresyvius sprendinius, aiškinti 

terminus. Jie buvo alergiški kraštovaizdžio tvarkymo naujovėms. Nesuprasdami ar pasipiktinę 

darbų nederindavo, turėdavome taisyti pagal jų suvokimo laipsnį. Todėl rengdami metodikas 

laukų apsauginiams želdiniams ar kitiems melioruojamoje žemėje paliekamiems želdiniams 

turėdavome tai pagrįsti mokslininkų tyrimais, jų išvestomis formulėmis, kokiu atstumu jie 

teigiamai veikia  ir puošia aplinką. Formulėmis reikėjo pagrįsti kokiu atstumu galima sodinti 

medžius prie įvairaus eismo intensyvumo kelių, kokiu atstumu juos sodinti prie žemės 

melioravimo statinių (drenažo, griovių),elektros linijų ar kitų statinių. Projektus pasirašančius 

valdininkus šokiruodavo mūsų numatyti kirtimai senuosiuose dvarų parkuose ar landšaftiniai 

kirtimai prie vandens telkinių. Turėdavome ilgas ir varginančias diskusijas. 

Laikui bėgant Želdynų projektavimo grupė išaugo į Žemėtvarkos institute Kraštotvarkos 

ir teritorijų planavimo skyrių. Plėtėsi darbų skalė. Buvo rengiami kaimiškųjų vietovių žemės ūkio 

įmonių kompleksinio želdinimo, visuomeninių ir gamybinių centrų aplinkos  tvarkymo projektai 

bei mažųjų architektūros formų projektai. Šiems projektams rengti buvo paruoštos metodikos ir 

techniniai reikalavimai. Profesinis pasirengimas skyriaus darbuotojams leido atlikti įdomius 

Lietuvos dvarų sodybų ir parkų inventorizavimo darbus ir įvairius teritorijų planavimo projektus.   

Europinė žemėtvarkos mokslo patirtis perimta vykdant tarptautinius projektus. Kaip 

taisyklė, projektuose dalyvavo VŽI Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo specialistai. Labai 

plačios apimties ir vienas iš naudingiausių projektų žemėtvarkai buvo Maisto ir žemės ūkio 

organizacijos (FAO) prie Jungtinių Tautų projektas „Žemės išteklių informacinės sistemos 

sukūrimas stabiliam žemės naudojimui“. Geografinių informacinių sistemų (GIS) principu 

paruoštos įvairios duomenų bazės bandomosioms teritorijoms, kurių pagrindu galėtų būti 

rengiami įvairūs žemės tvarkymo teritorijų planavimo dokumentai. Labai svarbi buvo šio projekto 

metodinė dalis, kuri perteikė ne tik duomenų bazių rengimo patirtį, bet ir kompleksinį šių 

duomenų panaudojimą gamybai ir aplinkos apsaugai planuoti, pasitelkiant įvairias kompiuterines 

programas. Projektas apjungė mūsų šalies dirvožemio mokslininkus, kurie projekto bazėje sukūrė 

naują europinę Lietuvos dirvožemių klasifikaciją. Buvo numatytas perėjimas nuo iki šiol naudotos 
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rusiškosios, pritaikytos Lietuvai klasifikacijos prie Europos Sąjungos – FAO klasifikacijos. 

Naudojant skaitmenines technologijas buvo parengtas naujos klasifikacijos Lietuvos dirvožemių 

žemėlapis masteliu 1:300 000 ir žemėlapis masteliu 1: 500 000 Europos dirvožemių atlasui (Soil 

Atlas of Europe). Su Jungtinės Karalystės mokslininkais parengta metodika, kaip naudojant 

dirvožemio ir geologijos duomenis nustatyti pažeidžiamas (jautrias) gruntinių vandenų teršimui 

teritorijas. Naujai pažvelgta į žemės naudojimą, dalyvaujant Europos Sąjungos CORINE 

programoje, kartografuojant Lietuvos žemės dangą.  

Nenašių žemių želdinimo miškais patirtis įgyta rengiant Utenos ir Lazdijų rajonuose bendrą 

Lietuvos – Danijos projektą. Užsienio žemėtvarkos mokslo patirtis saugomose teritorijose įgyta 

vykdant PHARE projektą „Varnių regioninio parko planavimo schema“ (pagrindinis vykdytojas 

Vilniaus universitetas) bei dalyvaujant Danijos – Lietuvos projekte „Valstybinių parkų institucijų 

išvystymo projektas“. Kaimyninių šalių patirtis apie drenuotų žemių naudojimą įgyta vykdant 

Jungtinių Tautų FAO projektą „Drenuotų žemių vystymo ir monitoringo vadovas (atsižvelgiant į 

Baltijos šalių ir Lenkijos pereinamąją ekonominę situaciją)“.  

Su Švedijos pagalba pereita prie pažangesnio kartografinio pagrindo – ortofotografinių 

žemėlapių. Kaip geriausiai panaudoti ortofotografinius žemėlapius savo patirtį perteikė 

Norvegijos, Danijos bei Prancūzijos specialistai. Naudojantis užsienio mokslininkų veikalais 

institutas įsisavino spektrabangės kosminės nuotraukos panaudojimo žemėtvarkoje galimybes. 

Pagal užsakymus buvo atliktas visos Lietuvos teritorijos apleistų žemių bei žemės naudmenų 

inventorizavimas. Bandomajame rajone naudojant spektrabangę nuotrauką buvo nustatytos 

užmirkusios (blogos melioracinės būklės) žemės ir apskaičiuoti jų plotai.  

Toks profesinis žinių ir kompetencijos bagažas buvo puikus pagrindas veikti kraštovaizdžio 

architektūros ir kraštovaizdžio formavimo projektų rinkoje, įvaldyti naujausias projektavimo 

darbų technologijas. Gaila, bet sukaupta kompetencija buvo išsklaidyta ir numarinta.  

 

Gyvenviečių aplinkos tvarkymas ir kompleksinis laukų želdinimas. Žemėtvarkos sistemoje 

svarbūs yra ūkiniai, ergonominiai (patogumo gamybai), socialiniai kriterijai, taip pat ir estetinis 

kriterijus. Todėl plečiant kolektyvinio žemės ūkio gyvenviečių statybos, vienkiemių nukėlimo, 

intensyvaus žemės naudojimo ir melioracijos programas neišvengiamai kilo agrarinės aplinkos 

tvarkymo poreikis. Ekonomiškai stipresni ūkiai ėmė dairytis socialistinio prestižo dalykų, 

socialinės ir kultūrinės gerovės elementų. Aplinkos tvarkymas, kaimo gyvenviečių želdinimas 

XX a. aštuntajame dešimtmetyje įgavo aiškias direktyvines formas ir „visaliaudinį“ pobūdį. Nuo 

gyvenviečių centrinių dalių tvarkymo pamažu atsigręžta ir į gamybinių centrų aplinką. 

Agropramoninio ūkio aplinkos tvarkymas reikalavo kompleksinių sprendimų. Šie 

sprendimai iš esmės buvo koduojami ŽŪSPI rengiamuose gyvenviečių generaliniuose 

(bendruosiuose) planuose, KSPI, RVŪPI ir kitų statybos projektavimo institutų projektuose. 

Žemėtvarkos instituto Želdynų ir kraštotvarkos padalinys (grupė, vėliau sektorius) prie šių 

problemų sprendimo prisijungdavo kiek vėliau – jau suprojektavus ir nutiesus gyvenvietės gatves, 

įrengus vandens telkinius, pastačius naujų namų rikiuotes. Tipiškas tokio bendradarbiavimo ar 

projektavimo sekos pavyzdys gali būti jau minėta Juknaičių tarybinio ūkio gyvenvietė, kurioje 

gyvenvietės kūrimo ir puoselėjimo darbai pradėti pagal ŽŪSPI parengtą gyvenvietės projektą 

(architektas S. Kalinka), vėliau įjungtos kitos meninės pajėgos, tarp jų ir Alfonsas ir Rūta Kiškiai, 

ūkio specialistai, skulptorius S. Kuzma (1947–2012). Kūrybos procesas yra plačiai aptartas 

(Pakelti akis, 2010); rezultatas, kuriame galime įžvelgti ir „miesto sodo“ idėjos atspindžių – 

daugelio autorių aptartas, fotografuotas (3 ir 4 pav.), plačiai reprezentuojamas (pvz., Chaubin, 

2011).     

Kiti pavyzdžiai, kur reikšmingą kūrybos indėlį paliko Žemėtvarkos instituto specialistai – 

taip vadinamosios eksperimentinės pavyzdinės gyvenvietės: Dainava (Leonpolio 

paukštininkystės tarybinis ūkis, Ukmergės r.), Klausučiai (Mičiurino sodininkystės tarybinis ūkis, 

Jurbarko r.), Skaistgirys („Pergalės“ kolūkis, Joniškio r.). Kiekvienas šių agromiestelių turėjo 

aiškius identiteto bruožus (Nekrošius, 2006). Tarp šių  pavyzdinių gyvenviečių išsiskyrė 

Skaistgirys, kuris buvo ne naujas urbanistinis darinys, bet rekonstruotas kaimas. Čia gyvenamąjį 
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fondą, priešingai nei daugumos naujai statytų gyvenviečių, daugiausia sudarė sodybiniai namai. 

Taip atsitiko dėl to, kad Skaistgirys plėtotas tuo metu, kai dar nebuvo parengti planavimo 

dokumentai (Nekrošius, 2006). Skaistgirio gyvenvietės želdynai, pirmiausia dabar Jono Viliūno 

parku vadinamas želdynas, pradėti sodinti bene 1963 m. Žemėtvarkos instituto specialistų 

patarimu Skaistgiryje buvo įgyvendintas savitas aplinkos humanizavimo sprendimas – privačių 

gėlynų perkėlimas arčiau gatvės. Taip jie įgijo ir miesto želdynų funkciją; savaip adaptuota 

„miesto-sodo“ idėja tapo miestu-gėlynu. Dolomito kraštas buvo mielas A. ir R. Kiškiams ir jų 

bendradarbiams.  

 

  
3 ir 4 pav. Juknaičių gyvenvietės fragmentai, 2007. Nuotraukų autorius Alvydas Mituzas. 

 

Gamybinių centrų tvarkymas buvo siejamas su aiškiu funkciniu teritorijos zonavimu, kietų 

dangų ir želdinių zonų įrengimu. Želdynų ir kraštotvarkos sektoriaus specialistų D. Gulbinienės, 

J. Mikalausko, R. Balčiūnaitės, D. Mažulienės (Dyraitės), V. Ragucko, S. Zykaus ir kitų projektai 

aprėpė ne tik  tiesioginę gamybinių pastatų aplinkumą, bet ir artimiausias gretimas teritorijas, 

kuriose reikėjo spręsti gamybinės infrastruktūros vizualinės ir bioekologinės įtakos (triukšmo, 

kvapų, dulkių, cheminės taršos slopinimo) dalykus. Pamažu suprasta, kad želdiniai reikalingi ir 

dideliuose sėjomainų laukuose – ir ne tik estetinio efekto, bet pirmiausia klimatinių sąlygų ir 

reiškinių (vėjo sukeliamos erozijos, lietaus poplūdžių ir kt.) švelninimo prasme.  

Antroje devinto dešimtmečio pusėje imtasi rengti ūkių kompleksinio želdinimo schemas 

(M 1: 1000), parengtas tipinių situacijų kompleksinio želdinimo sprendinių katalogas (albumas), 

atskiras leidinys. Jame bandyta spręsti, kaip dabar sakytume, biologinės įvairovės išsaugojimo ir 

gausinimo kausimai dideliuose agrariniuose masyvuose, kraštovaizdžio pagyvinimo ir estetinės 

nuotaikos, žmogiškojo mastelio aplinkos kūrimo klausimai. Šie kompleksinio laukų želdinimo 

darbai nebuvo plačiau realizuoti, nes Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, ekonominio ir 

politinio virsmo laikotarpis kėlė naujus uždavinius ir iššūkius. Vykdoma žemės reforma, 

nekilnojamojo turto nuosavybės teisių atkūrimo programa diktavo naujas užduotis ir projektinius 

sprendinius (Survila, 1990, 1991; Sankalas, 1996; Palčiauskaitė, 1992b, 1997). Tačiau kai kurie 

įgyvendinti sprendiniai puošia kaimo kraštovaizdį ir dabar, po 35 metų.  

Želdynų ir kraštotvarkos sektorius Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ėmėsi 

aktyvaus gamtos ir kultūros paveldo apsaugos, ūkinės veiklos reglamentavimo sprendinių 

projektavimo  (Deveikis, 1990a, 1990b, 1991, 1992a, 1992b, 1994). Kaip parodė mūsų valstybės 

raida ir kaimo teritorijų kraštovaizdžio kaita, šios temos išliko svarbios ir dabar (Deveikis, 2016, 

2019; Palčiauskaitė, 2015; Survila, 2016a, 2016b). Sukaupta patirtis ir įgūdžiai želdynų 

projektavimo sektoriaus specialistams leido sėkmingai pereiti nuo aplinkos tvarkymo projektų 

prie kraštotvarkos ir teritorijų planavimo darbų. Keletą projektavimo temų – iš esmės unikalių ir 

tik Žemėtvarkos instituto specialistams įmanomų atlikti – aptarsime atskirai.  

  

Tautinio Atgimimo ąžuolyno projektas. Jo kūrimas prasidėjo 1988 m. ir nekartą aprašytas 

žemėtvarkininkų ir hidrotechnikų žurnalo puslapiuose (Survila, 1999; 2009; 2017). Tai buvo 

metai, kai daugiatūkstantiniuose Sąjūdžio mitinguose buvo reiškiama Lietuvos atgimimo, jos 
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nepriklausomybės idėja. Kaip vienybės, atgimimo simboliai tai vienur, tai kitur sodinami 

ąžuoliukai. Šios idėjos vedama susiformavusi ąžuolų mylėtojų grupė mąstė, kur šia proga galima 

būtų pasodinti ąžuolyną. Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyno (toliau – LTAĄ)  pradžių pradžią 

reikėtų nukelti į tas Sąjūdžio dienas, spalio 22 – 23 d., kai vyko Sąjūdžio steigiamasis 

suvažiavimas, kai vėl Lietuvos žmonių širdyse įsižiebė ilgai smilkusi viltis atkurti savąją 

nepriklausomą valstybę.  

Iki nepriklausomos Lietuvos atkūrimo dar buvo dveji ilgi kovos, vilties ir nerimo metai. 

Vėlyvą 1988 m. rudenį, susirinkę jaukiame Vitalijos ir Vitaliaus Stepulių bute iniciatoriai tarėmės, 

kad geriausia vieta Ąžuolynui – dr. Jono Basanavičiaus tėviškėje. Visuomeniniais pagrindais 

ąžuolyno projektą ėmėsi rengti VŽI Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus darbuotojai. 

Surinkome Valstybiniame žemėtvarkos instituto archyve žemės naudojimo, reljefo, dirvožemio  

ir kitą kartografinę medžiagą. Pasirinkome nuo Basanavičių sodybos link Bartninkų priesmėlių ir 

priemolių, išraiškingo reljefo, žemdirbystei nepatogų sklypą Bartninkų kolūkio teritorijoje. 

Prieš keliolika tūkstantmečių judėdami ir tirpdami ledynai suformavo numatyto Ąžuolyno 

teritorijoje ir jo apylinkėse didelę dirvožemio dangos įvairovę. Ąžuolyno teritorijoje aptinkami 

dirvožemio sistematiniai vienetai (pagal 1999 m. Lietuvos dirvožemių klasifikaciją): 

karbonatingieji sekliai glėjiški išplautžemiai – IDg8-k, tipingi prisotintieji pradžiažemiai 

(smarkiai eroduoti dirvožemiai) – PRb2-(e3), prisotintieji paprastieji smėlžemiai – SDp-b, 

pasotintieji sekliai glėjiški smėlžemiai – SDg8-b, tipingi pasotintieji šlynžemiai – GLb2, 

deliuviniai pasotintieji šlynžemiai – GLb-y, paprastieji puveningieji šlynžemiai – GLv-p, seklieji 

žemapelkės durpžemiai – PDz1, gilieji žemapelkės durpžemiai – PDz2, giliau glėjiški pasotintieji 

salpžemiai – ADb-g4, paprastieji durpiškieji salpžemiai – ADd-p, paprastieji karbonatingieji 

išplautžemiai – IDk-p, menkai eroduoti karbonatingieji išplautžemiai – IDk-p-e1, vidutiniškai 

eroduoti karbonatingieji išplautžemiai – IDk -p-e2 ir tipingi pasotintieji balkšvažemiai – JIb2. 

Projekto želdiniai buvo parinkti pagal visus ekologiškai pilnavertės gamtinės aplinkos 

kūrimo kriterijus. Čia be augalijos pagrindo – ąžuoliukų, buvo sodinami vaisius vedantys 

lapuočiai medžiai ir krūmai, visažaliai spygliuočiai bei pavasarį puošiančiomis žiedais laukinių 

kriaušių ir obelų grupelėmis.  

LTAĄ projekte numatyta paprastuosius ąžuoliukus (Quercus robur) sodinti 5–6 m 

atstumu. Be ąžuolų numatyta pasodinti spygliuočių medžių grupes: paprastosios eglės (Picea 

abies) ir paprastosios pušies (Pinus silvestris). Ąžuolyne kitų lapuočių grupes sudarytų: 

paprastojo klevo (Acer platanoides), paprastojo uosio (Fraxinus excelsior), paprastojo 

šermukšnio (Sorbus aucuparia), mažalapės liepos (Tilia cordata). Kaip pavienius medžius arba 

po kelis numatyta pasodinti laukines obelis (Malus silvestris) ir kriaušes (Pyrus communis). Be 

to, Ąžuolyne numatyta pasodinti ąžuolų bendrijai tinkamų krūmų: vienapiestės gudobelės 

(Crataegus monogyna), paprastojo lazdyno (Corylus avellana), europinio ožekšnio (Euonymus 

europaeus), paprastojo sausmedžio (Lonicera xylosteum), raukšlėtojo erškėčio (Rosa rugosa), 

paprastojo putino (Viburnum opulus) ir ievų (Padus). Medžių ir krūmų kiekiai, sodinimo atstumai 

bei pavadinimų santrumpos pateiktos atskirame projekto dendrologiniame plane. 

Ąžuolyne buvo numatytas kelių ir takų tinklas. Projekte numatyti 2,20 m pločio žvyro 

dangos takai bei žvyro dangos 6 m pločio keliai.  Medžiagų kiekiai ir dangų profiliai pateikti kelių 

ir takų pažymėjimų plane. Su Vilkaviškio MSV buvo sutarta, kad iš gretimai vykdomo projekto 

lėšų šis tinklas bus nors minimaliai įrengtas, žvyruotas. Deja, Rusijos blokada (1990) sustabdė 

visus darbus. Teko pasitenkinti tuo, kad kolūkio pirmininko V. Markausko pavedimu su 

buldozeriu buvo palygintos kelių ir takų trasos. Ant plieno lakšto buvo atvilkti rieduliai, vėliau 

tapę reikšmingais Ąžuolyno akcentais. Prieš sodinimą buvo suartos dirvos.  

Per pirmąją ir kitas Ąžuolyno sodinimo talkas vienas iš rūpesčių buvo išsaugoti 

neužsodintas projekte numatytas erdves. Labai daug norinčiųjų pasodinti savo ąžuoliuką buvo ant 

aukuro kalno numatytoje renginių vietoje. Reikėjo neužgaunant sodintojo aiškinti, kad čia 

užaugus ąžuolams ateityje turėsime vietą, kurioje galėsime gausiai susirinkti švenčių metu. Čia 

numatyta vieta dideliam laužui. Susėdę ant nuolaidaus šlaito galėsime stebėti pasirodymus. Tautos 

atminties giraitės projekte buvo numatyta ir daugiau atvirų erdvių, kuriose galėtų būti statomi 
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proginiai paminklai. Deja, jų nepavyko išsaugoti. Manome, kad užaugus ąžuolams savaime atsiras 

atviros erdvės, kurios bus taip pat svarbus Ąžuolyno (5 pav.) elementas. 

1994 m. buvo parengtas Lietuvos Tautinio Atgimimo ąžuolyno teritorijos planas kultūros 

paminklo statusui suteikti (autoriai: J. Banionis, Lietuvos kultūros paveldo mokslinio centro 

specialistas-istorikas; Ž. Mačionienė, architektė, sodybos restauravimo autorė; R. Survila, 

Valstybinio žemėtvarkos instituto (VŽI) vyriausiasis inžinierius; R. Palčiauskaitė, VŽI 

Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus vadovė, J. Strolienė, žemėtvarkos inžinierė, plano 

sudarytoja). Plane pavaizduotas atstatomas gyvenamasis namas (1), klėtis (2) ir karvidė (3). 

Planuojama atstatyti: kiaulidę (4), kluoną (5) ir aliejinyčią (6). Basanavičių žemėje (į pietus nuo 

kūdros) atstatymo laukia jauja ir pirtis. 

Ši teritorija ateityje turėtų būti įdomi ne tik kraštovaizdžio architektui ar teritorijų planavimo 

specialistui, bet ir etnologui kaip tautinio identiteto raiškos XX a. pabaigoje objektas, kupinas 

liaudiškos kraštovaizdžio formavimo tradicijos pėdsakų, reminiscencijų, aidų. Miškininkas, 

dendrologas čia ras didžiulę ąžuolų ir kitų medžių geografinės kilmės ir genofondo įvairovę – 

kokia erdvė pasirinkti augiausius medžius, tyrinėti medžių estetinius ir ekologinius bruožus ir 

savybes.  

 
5 pav. Lietuvos Tautinio Atgimimo ąžuolyno dr. Jono Basanavičiaus tėviškėje (Vilkaviškio r.) schema. VŽI 

Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius. 

 

Gamtos ir kultūros paveldo inventorizacija ir tvarkymo projektai. Šalia intensyvaus žemės 

naudojimo ir melioracijos plėtros siekio Žemėtvarkos projektavimo institute vyko gamtos ir 

kultūros paveldo išsaugojimo darbai. Svariu metodiniu ir intelektiniu indėliu skyriaus specialistai 

prisidėjo prie dvarų sodybų inventorizavimo 1988–1991 metais. Kartu su įvairių institucijų 

atstovais apvažiuota visa Lietuva, aprašyta virš 700 dvarų sodybų, jų parkų, parengti pastatų 

išdėstymo planai, kurių išliekamoji vertė neabejotina kultūros istorijai. Bandyta tokio paveldo 

apsaugą ir naudojimą aktualizuoti, aptarti publikacijomis (Deveikis, 1990a, 1990b, 1991, 1992a, 

1994; Palčiauskaitė, 1998;  Deveikienė ir Deveikis, 1996, 1997, 2005). Ši medžiaga naudojama 

formuojant Kultūros paveldo departamento duomenų bazę, nugulė valstybiniuose archyvuose 

(Vyriausioji archyvaro tarnyba, 2020), nuolat ja pasinaudojama įvairiose mokslinėse ir 
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metodinėse publikacijose, senųjų dvarų sodybų įveiklinimo (revitalizacijos) ir rekonstrukcijos 

projektuose. 

Šiuo požiūriu įdomus ir metodiškai reikšmingas Kraštotvarkos ir želdynų sektoriaus 

specialistų projektuotojų žingsnis buvo senųjų dvarų sodybų parkų tvarkymo projektai, išplėtoję 

tarpinstitucinį bendradarbiavimą, į projektavimo programas įtraukę istorinius, kraštovaizdinius, 

dendrologinius tyrimus, siekiantys šių tyrimų pagrindu priimamų sprendinių kompleksiškumo. 

Minėtini 1990–1992 m. laikotarpiu parengti Riomerių Bagdoniškio dvaro (Rokiškio r.), Švėkšnos 

dvaro parko (Šilutės r.) tyrimai ir  projektai. Kelių dalių Švėkšnos dvaro parko atkūrimo ir 

sutvarkymo projektas (1991–1992; autoriai  M. Aidukaitė, S. Deveikis, N. Jarašūnienė ir kt.) buvo 

sėkmingai įgyvendintas. Tuomečio Kraštotvarkos ir želdynų sektoriaus specialistų jėgomis buvo 

atlikti pirmieji saugotinų teritorijų – Lėvens kraštovaizdžio draustinio, Daugyvenės kultūros 

istorijos draustinio, Verkių kultūros istorijos draustinio – projektai, tapę rimtu pagrindu šių 

teritorijų gamtos ir kultūros vertybių apsaugai organizuoti, vėliau kitų autorių išplėtoti iki 

saugomų teritorijų  planavimo schemų    (Deveikis, 1991, 1992a, 1994). 

Taip pamažu įsitraukta į saugomų teritorijų – draustinių, regioninių parkų – planavimo 

schemų rengimą (Palčiauskaitė, 1992a, 1998). Šiame darbų bare daug nuveikė Kraštotvarkos ir 

teritorijų planavimo skyriaus vyriausieji specialistai N. Jarašūnienė, A. Kitovienė (Lukševičiūtė), 

T. Matkevičius ir kiti. Minėti Neries regioninio parko tvarkymo planas (2005), Kurtuvėnų 

regioninio parko tvarkymo planas (2009), Dubysos regioninio parko tvarkymo planas (6 pav.) ir 

kiti projektai. Su draustinių, regioninių, nacionalinių parkų, rezervatų planavimo dokumentais 

Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius dirbo iki pat skyriaus egzistavimo pabaigos. 

 

 
6 pav. Dubysos regioninio parko ribų ir funkcinių zonų planas, VŽI Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius.   
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Prie šio pobūdžio darbų priskirtini gyvenamųjų vietovių želdynų ir želdinių 

inventorizavimo, gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo darbai, kuriuos glaustai yra apžvelgusi 

A. Kitovienė (2012, 2013). Įspūdingos apimties ir detalumo kraštovaizdžio planavimo darbas yra 

Panevėžio miesto želdynų tvarkymo specialusis planas (2014; autoriai J. Usanova, N. Jarašūnienė, 

A. Kitovienė), aprėpęs 5200 ha teritoriją, analizuojantis miesto želdynų sistemos struktūrą – upių 

ir upelių pakrančių želdinius, želdinių jungtis, gatvių želdinius, kai kuriuos visuomeninių teritorijų 

priklausomuosius želdynus, kurie turi ar gali ateityje tapti viešai naudojamais želdynais – ir 43 

atskirųjų želdynų plotus, jų plėtojimo galimybes aptariant konceptualiuose tvarkymo planuose 

(Lietuvos kraštovaizdžio architektų..., 2018).  

  

Kraštovaizdžio formavimo ir kraštotvarkos planavimo darbai. Po Nepriklausomybės 

atkūrimo Lietuvoje neliko visos eilės didelių projektavimo įmonių, dalis jų persiformavo į 

uždarąsias akcines bendroves, privačias įmones, iš esmės pasikeitė ir jų darbų pobūdis. 

Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius liko valstybės įmonės sudėtyje, tačiau reikėjo 

išgyventi rinkos sąlygomis, jokių valstybinių užsakymų nebuvo, prasidėjo viešieji pirkimai už 

mažiausią kainą. Tradiciniai kraštovaizdžio tvarkymo darbai nutrūko, kraštotvarkos ir teritorijų 

planavimo specialistai buvo išblaškyti pervedant juos dirbti prie žemės reformos. Likusi nedidelė 

darbuotojų grupelė, padedant instituto administracijai, išsilaikė, nes iškilo poreikis kaupti ir 

apdoroti informaciją apie žemės naudojimą. Buvo pradėti rengti žemės reformai reikalingi ūkinės 

veiklos apribojimo planai, naujai steigiamų saugomų teritorijų ribų planai. Pradėta dirbti naujomis 

skaitmeninėmis technologijomis (Sankalas, 1996; Palčiauskaitė, 2002), kas padėjo projektavimo 

rinkoje užimti svarią padėtį. Skyriaus specialistų patirtis auginta dalyvaujant Jungtinių Tautų 

Maisto ir žemės ūkio projekte „Žemės išteklių informacinės sistemos sukūrimas ilgalaikiam 

žemės naudojimui“, Danijos Vyriausybės finansuojamame Apleistų žemės ūkio paskirties plotų 

apželdinimo projekte.  

Atsiradus privačiai nuosavybei, valstybės mastu reikėjo spręsti žemės naudojimo 

problemas. Žemės ūkio ministerija inicijavo žemės tvarkymo ir administravimo darbus. Vykdomi 

apleistų, žemių naudojant spektrabanges nuotraukas, identifikavimo darbai, specialiųjų žemės ir 

miško naudojimo sąlygų duomenų kūrimas, rengiamos tikslinės žemės naudojimo paskirties 

žemėtvarkos schemos, suvestiniai žemės naudojimo reglamentų bei kiti planai ir schemos. 

Siekiant tinkamai panaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, kuriamos rajonų 

perspektyvinio žemės naudojimo schemos, kuriose išskiriamos biologinės įvairovės išsaugojimo, 

kraštovaizdžio formavimo, mažiau tinkamos ūkininkavimui, miško ir urbanistinės plėtros zonos. 

Prie racionalaus kraštovaizdžio tvarkymo darbų ryškiai prisidėjo nuo 1998 metų visai šalies 

teritorijai savivaldybių lygmeniu pradėtos rengti miškų išdėstymo, vietinės reikšmės kelių tinklo 

išdėstymo žemėtvarkos schemos. Pagal atskirus užsakovų užsakymus ar laimėtus konkursus buvo 

rengiami nacionalinių ir regioninių parkų, valstybinių ir savivaldybių draustinių tvarkymo planai, 

gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų steigimo dokumentai, ekologinio tinklo duomenų 

bazės, kuriami įvairūs teminiai žemėlapiai. Kartografinė medžiaga rengiama įvairiais masteliais 

pagal planavimo lygmenis. 

 Teritorijų planavimas atliekamas pasitelkiant daugybę duomenų apie konkrečią žemės 

vietovę, jos žemės našumą, dirvožemius, melioracinę būklę, rekreacinius ir estetinius 

kraštovaizdžio išteklius, apie esamą ir perspektyvinį žemės naudojimą, specialiąsias žemės ir 

miško naudojimo sąlygas ir kitus rodiklius (Palčiauskaitė, 1992b, 2000). Lietuvos Respublikos 

žemės išteklių informacinių rinkinių duomenys  yra vieni iš svarbiausių. Planavimui pasitelkiami 

ir šalies žemės išteklių stebėsenos duomenys. Duomenys apie apleistas žemes sudaro galimybę 

planavimo dokumentuose taikyti žemės valdų gerinančias priemones.  
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7 pav. Miško įveisimo privačioje žemėje projektas (autorė kraštovaizdžio architektė Neringa Jarašūnienė), VŽI. 

 

Bebaigiant nuosavybės teisių į žemę ir mišką atkūrimą, vėl atsigręžta į sklypo tvarkymą.  

Ūkininkų užsakymu ir lėšomis rengiami kaimo plėtros žemėtvarkos projektai miškui įveisti ne 

miško žemėje, ūkininko sodybos vietai parinkti, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 

projektai. Didėjant poreikiui naudoti rekreacinius išteklius, tvarkyti namų, įmonių aplinką, parkus 

ir skverus, vėl pradėti rengti kraštovaizdžio tvarkymo projektai. Tiek kaimo plėtros žemėtvarkos, 

tiek kraštovaizdžio tvarkymo projektai didelės perspektyvos neturėjo, nes privačios įmonės šiuos 

projektus rengia mažesnėmis laiko ir finansinėmis sąnaudomis. Tačiau skyrius turėjo gerą 

reputaciją ir partnerių, su kuriais rengė apskričių, savivaldybių teritorijų bendruosius, detaliuosius 

ir įvairios tematikos specialiuosius planus. Turėjo naujausią programinę bei kompiuterinę įrangą, 

patyrusius GIS specialistus, kvalifikuotą įvairių specialybių darbuotojų komandą, kurie savo 

darbais prisidėjo prie kraštovaizdžio formavimo ir tvarkymo (Palčiauskaitė, 2002; Smilgevičius, 

2006). 

Agrarinio kraštovaizdžio politikai įgyvendinti rengiami įvairių rūšių ir lygmenų specialieji 

kraštovaizdžio tvarkymo planai – žemėtvarkos schemos ir projektai, žemėvaldos projektai, žemės 

ūkio paskirties žemių želdinimo miškais schemos, žemių melioravimo projektai, infrastruktūros 

plėtros schemos ir kiti kraštovaizdžio tvarkymo planai. 

VŽI kraštotvarkos specialistų pastangų dėka pasiekta, kad į Žemės įstatymą būtų įtrauktas 

straipsnis apie privalomai atliekamą agrarinio kraštovaizdžio stebėseną (Palčiauskaitė, 2001). 

Pagal Žemės įstatymą pagrindinis žemės išteklių stebėsenos (monitoringo) tikslas – sistemingai 

stebėti, analizuoti ir prognozuoti šalies žemės išteklių naudojimo būklę, nustatyti pokyčius dėl 

antropogeninio poveikio, pagrįsti racionalaus žemės naudojimo ir aplinkos gerinimo priemones, 

įvertinti žemės tvarkymo ir administravimo priemonių veiksmingumą ir teikti reikiamą statistinę 

informaciją apie žemės naudojimą bei žemės išteklių būklę. Žemės išteklių naudojimo stebėsena 

susideda iš:  

1) natūralių ir antropogenizuotų žemės naudmenų ir dirvožemio stebėsenos; 

2) žemės ūkio naudmenų naudojimo ir apsaugos stebėsenos; 

3) žemės naudmenų melioracinės būklės stebėsenos. 

Vėliau stacionariose stebėjimo teritorijose reikėtų fiksuoti žemės naudojimo (tręšimo, 

žemdirbystės, sėjomainų, pasėlių struktūros, pasėlių derlingumo) charakteristikas. Šie duomenys 

turėtų būti fiksuojami kasmet. Kiti kraštovaizdžio elementų duomenys galėtų būti atnaujinami kas 

5–10 metų. Pagal pastovių stebėjimo plotų pokyčius galima bus daryti išvadas apie pokyčius 

fiziniuose geografiniuose rajonuose visos šalies mastu.  

Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius 2016 metais pradėjo vykdyti valstybės 

deleguotas valstybės įmonės Valstybės žemės fondo funkcijas, paruošė privačios žemės įsigijimo 

valstybės nuosavybėn  bei tvarkymo metodiką, tačiau dėl teisės aktų trūkumo ir administracijos 
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nenoro šie darbai buvo sužlugdyti. Tačiau didžiausią įtaką skyriaus naikinimui ir specialistų 

atleidimui, kuris prasidėjo 2015 metais, turėjo įmonės administracija. GIS ir kiti šalies mastu gerai 

vertinami atestuoti specialistai tapo valstybės įmonei nereikalingi, pagrindinis įmonės 

administracijos dėmesys skiriamas geodeziniams matavimams. 2017 m. skyrius buvo panaikintas 

ir darbai nutrūko.  

 

Kraštovaizdžio pokyčių valdymas. Daugeliui kraštovaizdžio sąvoka  vis dar siejama tik su 

krašto vaizdu, tiksliau, su kraštovaizdžio estetiniais ištekliais. Nebandoma suprasti, kad 

kraštovaizdžio sąvoka apima substanciją ir esaties duomenis pradedant nuo pažemio oro, nuo 

litosferos procesų, žemės paviršiaus (reljefo, paviršinių uolienų, paviršinių ir gruntinių vandenų, 

dirvožemio, gyvųjų organizmų), statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų, kultūros ir 

gamtos paveldo, informacinio lauko ir kitų komponentų, susijusių tarpusavyje medžiaginiais, 

energetiniais ir informaciniais ryšiais. Daugeliui nesuprantama, kad agrarinio kraštovaizdžio 

formavimo problema, nėra vien tik žemės ūkio gamybos ir su tuo susijusi problema. Kaime 

žmonės gyvena, dirba, ilsisi, saugo paveldą. Kaimo teritorijos kompensuoja šalies neigiamas 

antropogenines pasekmes, kuria biologinės įvairovės tinklą, teikia rekreacines ir kitas ūkinės 

plėtros galimybes. Kaime nėra vien tik gamybiniai (arimų, pievų, miškų ) plotai, čia yra ir pelkių, 

vandenų, miškelių ir kitų žemės naudmenų plotai. Siauras agrarinio kraštovaizdžio reikšmės 

supratimas ir išsilavinimo stoka kuria problemas sprendžiant Europos kraštovaizdžio konvencijos 

ir Europos Sąjungos teisės reikalavimus bei paramos programos kaimo plėtros  paramai, aplinkos 

apsaugai, kultūros paveldo, biologinės įvairovės, etnokultūros apsaugai, žemių konsolidavimo ir 

kitų kaimo problemų sprendimui.  

Kraštovaizdžio architektui kaimo teritorijose veiklos uždaviniai yra gerokai platesni nei 

urbanistinėse teritorijose. Žinoma, tam reikia ir specifinių žinių ir kompetencijų, platesnio 

specialisto akiračio. Kraštovaizdžio architektūros kaip vietovės identiteto formavimo priemonės 

reikšmę esame apžvelgę (Deveikis, 2019). Estetinių kraštovaizdžio vertybių apsaugos problema 

žemėtvarkos planavime, kraštovaizdžio kaitos stebėsenos ir vertinimo dalykai žemėtvarkos 

procese taip pat suvokiami kaip aktualūs (Palčiauskaitė, 2001, 2003).    

  Kraštovaizdžio struktūros pokyčių stebėjimui Lietuvos teritorijoje parinkta 10  pastovaus 

(nuolatinio) stebėjimo plotų po 400 ha. Pastovaus stebėjimo plotai atstovauja agrarinį kraštovaizdį 

Baltijos aukštumoje, Vidurio Lietuvos žemumoje, Nemuno žemupyje, Pietryčių Lietuvos 

lygumoje, Žemaitijos – Vakarų Kuršo aukštumoje, Pajūrio žemumos ir Nemuno deltos lygumoje. 

Pastovūs stebėjimo plotai (8 pav.) atstovauja įvairiems kraštovaizdžio tipams su skirtinga 

paviršiaus medžiagine sudėtimi: moreninėms lygumoms su limnoglacialiniais priemoliais ir 

moliais, prieledyninėms ežerinėms lygumoms su limnoglacialiniais  priemoliais, moreninėms 

lygumoms su mišriais moreniniais dariniais, kalvotoms moreninėms aukštumoms su mišriais 

moreniniais dariniais ir fliuvioglacialinių smėlių zandrinėms lygumoms. Į pastovaus stebėjimo 

plotus patenka įvairios melioracinės būklės žemės: nesausinti, drenažu nusausinti, atrankiniu 

drenažu bei ištisiniu drenažu sausinti plotai, grioviais drenuotos ir polderių teritorijos. Pastovaus 

stebėjimo plotai yra nevienodos biologinės įvairovės su skirtingu saugomų kraštovaizdžio 

elementų kiekiu. Jie taip pat atstovauja ir Lietuvos probleminius arealus: karstinį regioną, 

kalvotas, užliejamas ir eroduojamas žemes. Žemės išteklių naudojimo pastovaus stebėjimo plotai 

parinkti vietovėse, kur upių baseinuose ar laukų stebėjimo aikštelėse vykdomas dirvožemių ir 

vandens monitoringas (Palčiauskaitė, 2001). 

Vandenys – svarbus kraštovaizdžio elementas ir vietovės identiteto sandas. Didžiausią 

poveikį upėms ir upeliams padarė žemių sausinimo darbai, kurie Lietuvoje intensyviausiai vyko 

XX a. 7–8 dešimtmečiuose, kuomet buvo plečiami žemės ūkio paskirties laukai. Per keletą 

dešimtmečių daugelis natūralių Lietuvos upių buvo ištiesintos, t. y. paversto melioracijos grioviais 

ir kanalais. Kai kuriais atvejais dėl upių vingių naikinimo vagos persistūmė net iki 150–220 m 

atstumu nuo anksčiau buvusių natūralių vagų. 
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8 pav. Valstybės lygmens žemės išteklių naudojimo monitoringo pastovaus stebėjimo plotas Pagėgių 

savivaldybėje: situacijos planas ir ortofotografinis žemėlapis. 

 

Ištiesinus upių vagas, net iki 1,5–2,0 kartų padidėjo jų išilginiai nuolydžiai, o kartu ir 

vandens greičiai bei nešmenų debitas. Ištiesintų upių ir upelių aukštupiuose dėl didelio tėkmės 

greičio padidėjus vandens plaunamajai jėgai intensyviai vyksta erozijos procesai, kurie lemia 

vagų platėjimą bei seklėjimą. Tuo tarpu ištiesintų upių ir upelių žemupyje vaga dumblėja. Todėl 

ištiesintuose upeliuose bei upėse su monotoniška, greita tėkme ir uždumblėjusia vaga susidaro 

blogos sąlygos žuvims bei kitai vandens faunai įsikurti ir gyventi. Be to, ištiesinus upes pagreitėja 

vandens tėkmė vagoje, sumažėja vandens apsivalymo galimybė (Smilgevičius, 2014).  

Upių ir upelių tiesinimo metu buvo sunaikinta iki tol buvusi vandens bei pakrančių augalija 

bei vandens gyvūnija, kuriai atsistatyti trukdė ir vėliau vykdyti sausinimo sistemų priežiūros 

darbai. Ištiesinus upelius apie juos buvo iškirsti krūmai ir medžiai, juos pakeitė žolinė augalija. 

Vagų šlaitų šienavimas ir dugno valymas neleido atsikurti buvusiai vandens augalijai. Tuo tarpu, 

pašalinus akmenis, įvirtusių medžių liekanas, kurie yra svarbūs ichtiofaunos dauginimuisi bei 

gyvenimo sąlygoms, keitėsi ir buveinės, kas turėjo įtakos vandens gyvūnijos pokyčiams. Todėl 

tikėtina, jog upių ir upelių ištiesinimas, nulėmęs buveinių sunaikinimą, paskatino kai kurių 

vandens gyvūnijos rūšių sumažėjimą ar net išnykimą. Šiandien žemėtvarkoje ir kraštotvarkoje  

skiriamas  dėmesys į šią, iš pirmo žvilgsnio nepastebimą, tačiau labai aktualią problemą ir, 

remiantis užsienio šalių daugiamete patirtimi, siekiama atgaivinti sureguliuotas upes ir upelius. 

Tai būtų nauda ir gyvajai gamtai, ir kraštovaizdžiui (o tuo pačiu ir žmogui).  

 

Apibendrinimas ir išvados 

 

Projektavimo institutų specializacija buvo įprasta, tuometinėje sistemoje pasiteisinusi 

praktika. Pagrindiniu kaimiškojo kraštovaizdžio formuotoju buvo Respublikinis žemėtvarkos 

projektavimo institutas  (RŽPI), atlikęs valstybinę kaimiškojo kraštovaizdžio, žemėnaudos 

projektavimo funkciją. Instituto darbų pagrindu savo projektus rengė kiti institutai: Žemės ūkio 

statybos projektavimo institutas („Žemprojektas“, ŽŪSPI) ir Kolūkių statybos projektavimo 

institutas („Kolūkprojektas“, KSPI) – kaimiškųjų gyvenviečių generalinių planų, statybos objektų 

projektus; Respublikinis vandens ūkio projektavimo institutas (RVŪPI) – vandentvarkos, 

melioracijos projektus.  Žemėtvarkos instituto ir jo padalinių veikla buvo koordinuojama, 

projektavimo darbai vykdomi glaudžiai bendradarbiaujant su kitų mokslinių ir praktinių 

projektavimo institutų specialistais. 

Lietuvoje nuo 7-ojo praėjusio amžiaus dešimtmečio turėjome savą kraštovaizdžio 

architektūros mokyklą: buvo sukurta projektavimo, projektų vykdymo, architektūros ir 
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kraštovaizdžio architektūros kontrolės sistema. Joje savo funkcijas ir reikšmingą darbų barą turėjo  

ir Žemėtvarkos projektavimo instituto želdynų ir kaimiškosios kraštovaizdžio architektūros  

projektavimo padalinys (skyrius, grupė). Apžvelgus daugiametę įvairiai vadinto kraštovaizdžio 

architektūros ir kraštotvarkos padalinio Žemėtvarkos projektavimo institute veiklą, galima 

konstatuoti, kad ji buvo įvairi, produktyvi, atitinkanti laikmečio aktualijas ir uždavinius žemės 

ūkio architektūrinės aplinkos ir agrarinio kraštovaizdžio formavimo, apsaugos, naudojimo ir 

tvarkymo procesuose. Padalinys buvo vedantysis kaimiškosios aplinkos tvarkymo, kraštotvarkos 

srityje. Jo rengti arba dalyvauti projektai gaudavo aukščiausius to meto apdovanojimus: 

Leonpolio paukštininkystės tarybinio ūkio Dainavos gyvenvietė (Ukmergės r.) – TSRS 

valstybinė premija, 1971; 

Vilniaus rajono Pagirių šiltnamių kombinatas – TSRS Ministrų Tarybos premija, 1976; 

Jurbarko rajono sodininkystės tarybinio ūkio Klausučių gyvenvietė – TSRS Ministrų 

Tarybos premija, 1986; 

Šilutės rajono Juknaičių tarybinio ūkio Juknaičių gyvenvietė – Lenino premija, 1988. 

Vadovaujantis plačia Žemėtvarkos instituto kraštotvarkos ir kraštovaizdžio architektūros 

kaimo vietovėse darbų patirtimi, buvo sukurta teritorijos tvarkymo darbų projektų rengimo 

metodika, kompleksinio agrarinių teritorijų (laukų) želdinimo ir kitos metodikos. Pagrindas 

želdynų projektams rengti buvo žemėtvarkos projektai su planiniais sprendiniais – gyvenviečių, 

parkų, gamybinių centrų ir kitų objektų išdėstymu ir ribomis. Projektavimo darbai vykdomi 

glaudžiai bendradarbiaujant su kitų mokslinių ir praktinių projektavimo institutų specialistais. 

Vadovaujantis kitų projektavimo institutų parengtais gyvenviečių (pagrindinių, pagalbinių) 

generaliniais planais etapais buvo rengiami atskirų jų dalių – centrinių dalių ir viešųjų erdvių, 

gatvių žaliųjų zonų teritorijų – tvarkymo (želdinimo ir želdynų tvarkymo) projektai, nustatomi 

projektuojamų teritorijų tvarkymo eiliškumo prioritetai. 

Žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius buvo imlus naujovėms, 

aktyviai ėmėsi  kraštovaizdžio formavimo ir kraštotvarkos planavimo darbų, įvaldė inovatyvius 

projektavimo darbų metodus. Atlikti saugomų kultūros ir gamtos paveldo objektų 

inventorizacijos, saugomų teritorijų (pirmiausia regioninių parkų) planavimo darbai praturtino 

Lietuvos kraštovaizdžio architektų ir kitų kraštovaizdžio specialistų patirtį, sukūrė naujas 

kompetencijas. Kaimiškųjų teritorijų kraštovaizdžio architektūroje ir kraštovaizdžio planavime 

reikia pasitelkti daugybę duomenų, kurių pagalba atliekami kompleksiniai sprendimai. Tam reikia 

specialių žinių ir duomenų bazių – Žemėtvarkos institutas tai turėjo sukaupęs. 

Deja, taip jau sutapo, kad minint kraštovaizdžio architektūros tradicijos 50-metį buvusiame 

Žemėtvarkos projektavimo institute (2017 m.) ši tradicija ir patirtis valstybės įmonėje „Valstybės 

žemės fondas“ buvo užgesinta. Išsiskirstė specialistai, išblaškytas ir apnaikintas darbų archyvas. 

Išblaškytos ir sunaikintos vertingosios padalinio savybės, žinios ir vertybės kraštotvarkoje. Tarsi 

būtų veikiama piktybiškai, kenkėjiškai, trumparegiškai.    
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The Contribution of the Land Management Design Institute to the Development of 

Landscape Architecture in Lithuania 

 

Summary 

 

The article analyses the activities of the Landscape Architecture, Greenery and Landscaping Department 

of the Institute of Land Management Design.  The most important works from settlement management 

projects to landscaping and preparation of landscaping solutions in land use planning documents are 

discussed and analysed. An overview of five decades of activity is set out in the following sections:  

the beginning of landscape design activity (in 1967) by Alfonsas Kiškis (1910–1994) group and its 

works; 

the implementation of Contest “Bread and beauty from one source” and a contest’s achievements; 

professional competence of the Landscape Architecture, Greenery and Landscaping Department and 

its development; 

agrarian settlement environment management and integrated greeneries planting and afforestation; 

National Revival Oak Grove project (1989); 

natural and cultural heritage inventory and management projects; 

landscaping and landscape planning works;  

https://www.archyvai.lt/lt/vaa_nauji-dokumentai-fonduose/2019-metai.html
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landscape change monitoring and management system implementation.  

Summary and conclusions stated that work of the unit of Greenery and Landscaping Department was 

diverse, productive, corresponding to the topical issues and challenges of the time in the processes of 

formation, protection, use and management of the agricultural architectural environment and agrarian 

landscape. The unit was a leader in the field of rural environment management and landscape planning and 

design. 
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Lietuvos rekreacinio kraštovaizdžio kaitos tendencijos:  

Lietuvos pajūrio regiono atvejis. 
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 Architektūros, urbanistikos ir dizaino centras „Baltijos kraštovaizdžiai“ 

S. Nėries g. 5 – 322, Klaipėda, LT- 92144 
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Anotacija.  
Išsami Lietuvos rekreacinio kraštovaizdžio būklės sisteminė studija buvo parengta 1988 metais tuometiniame 

Lietuvos Statybos ir architektūros mokslinių tyrimų institute vadovaujant prof. Vladui Stauskui. Moksliniam 

tyrimui atlikti buvo sudaryta originali „landšaftinių erdvių vertinimo metodika”. Iki 1990 metų jau buvo 

teritorijų planavimo kontekste bei architektūros mokslo bendruomenėje įtvirtinta rekreacijos, rekreacinės 

architektūros, rekreacinio kraštovaizdžio terminija. Per trisdešimtmetį socialinėje ir fizinėje aplinkoje įvyko 

daugybė kardinalių pokyčių, turėjusių įtakos Lietuvos rekreacinių teritorinių sistemų raidai. Šiame straipsnyje 

pateikiama informacija apie rekreacinio kraštovaizdžio kaitos 1990–2020 metų laikotarpiu aspektus. 

Aptariamos konfliktinės situacijos ir pateikiamos svarbesnės mokslinių tyrimų nišos. Trumpai pristatomi 

pagrindiniai šio laikotarpio teritorijų rekreacinio planavimo projektai, rekreacinių gyvenviečių vystymosi 

bruožai, rekreacijos plėtros aspektai saugomų teritorijų sistemoje, Lietuvos miestų erdvinėse struktūrose, 

rekreacinio kraštovaizdžio būklės vertinimas pirmuose kompleksiniuose gamtos apsaugos projektuose. Laikui 

bėgant daugelis metodinių darbų ir asmenybių nueina užmarštin, todėl straipsnyje pateikta informacija bus 

naudinga ateityje šiuose ir kituose mokslo baruose besidarbuojantiems jauniesiems mokslininkams. 

Prasminiai žodžiai: rekreacija, kurortas, rekreacinis kraštovaizdis, rekreacinė architektūra, kultūrinis 

kraštovaizdis.  

 

Abstract.  
A detailed systematic study of the state of the Lithuanian recreational landscape was prepared in 1988 at the 

then Lithuanian Construction and Architecture Research Institute under the guidance of prof. Vladas Stauskas. 

An original "landscape assessment methodology" was developed for the research. Until 1990, the terminology 

of recreation, recreational architecture, and recreational landscape was already established in the context of 

territorial planning and in the architectural science community. During the thirty years, many cardinal changes 

in the development of Lithuanian recreational territorial systems took place in the social and physical 

environment. This article provides information on the aspects of recreational landscape change in the period 

1990-2020. Conflict situations are discussed and key research niches are presented. The main projects of 

recreational planning of territories of this period, features of development of recreational settlements, aspects 

of recreational development in the system of protected territories, spatial structures of Lithuanian cities, 

assessment of recreational landscape in the first complex nature protection projects, therefore, the information 

provided in the article will be useful for young researchers working in these and other science bars in the future. 

Keywords: recreation, resort, recreational landscape, recreational architecture, cultural landscape. 

 

Įvadas 
 

Lietuvos pajūrio rekreacinis regionas svarbus viso Pietryčių Baltijos turistinio arealo plėtros 

pobūdžiui. Pajūryje ir ypatingai jūros kranto ruože yra daugybė didelę rekreacinę vertę ir turistinį 

patrauklumą turinčių vietovių ir objektų. Čia veikia du svarbiausi Lietuvos pajūrio klimatiniai 

kurortai su išsaugota svarbiausia vertybe – neurbanizuotu ir iš dalies neprivatizuotu pajūrio kopų 

ruožu. Vasaros laikotarpiu Baltijos jūra ir jos pliažai tampa pagrindiniu turistų traukos centru 

Lietuvoje. Vienu metu čia priimama iki 400 tūkstančių svečių (poilsiautojų, turistų, ekskursantų) 

(Lietuvos pajūrio regiono turizmo plėtros studija, 2007; Pajūrio juostos žemyninės dalies 

paplūdimių rekreacijos planas, 2014). Gausius lankytojų srautus pritraukia formuojami teminiai 

turistiniai maršrutai ir keliai. Deja, nesėkmingai baigėsi daugelis gražių idėjų, tokių, kaip Gintaro 

kelias, nepradėtas plėtoti mažojo kruizinio turizmo žiedas, neskiriama reikiamo dėmesio 

autoturizmui. Ilgalaikiai stebėjimai patvirtina, kad išlieka labai svarbi tendencija būti prie jūros 

ramioje gamtinėje aplinkoje, kur didelė rekreacinės veiklos įvairovė, vandens, kopų ir pušynų 
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derinys (Atienė, Grecevičius, 1997). Čia vis dar turtingi gamtiniai rekreaciniai ištekliai: jūros 

akvatorija, pajūrio pliažai, savitas natūralus neurbanizuotas jūros kranto ruožas, rekreaciniai 

miškai, švarus jonizuotas oras. 

Lietuvos teritorijos raidos strategija, kurioje integruota rekreacinių teritorijų dalis, pateikta 

2002 m. LR Teritorijos bendrojo plano nuostatose. Pajūrio arealas priskiriamas prie labai didelio 

ir didelio potencialo rekreacinių arealų, sudarančių nacionalinės svarbos rekreacines sistemas. 

2002 m. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas numatė plėtoti rekreacinį Pajūrio 

regioną, kuriant vidutinio ir aukšto lygio apgyvendinimo infrastruktūrą bei poilsio ir pramogų 

bazę. Šiuo metu rengiamas naujas bendrasis planas, kurio galiojimas planuojamas iki 2030 metų 

(1 pav.). Taigi sekant senų tradicijų Europos valstybių patirtimi, plano sprendiniai turėtų būti 

nuosekliai realizuojami. Tačiau Lietuvoje kol kas reali situacija dažnai ženkliai skiriasi nuo 

deklaruojamų idėjų. Deja, naujoje BP redakcijoje tokio lygio strateginių sprendinių atsisakoma, 

prioritetą teikiant religinio turizmo plėtrai. 

   Pasaulinės bendruomenės deklaruojamos darnaus vystymosi nuostatos įpareigoja 

analizuoti atskirų šalies regionų ir gyvenviečių galimybes, išteklius, tam, kad kuo greičiau ženkliai 

pagerintume kiekvieno žmogaus gyvenimo kokybę. Lietuvos rekreacinės sistemos uždavinys – 

suteikti galimybę efektyviai naudotis visais šalies ir ypatingai svarbiais Baltijos pajūrio 

rekreaciniais ištekliais. Rekreaciniai kraštovaizdžiai – tai vienas iš svarbiausių šalies įvaizdžio 

formavimo išteklių. Atvykę užsienio turistai lemia naujų ekonominių ryšių atsiradimą, skatina 

investicijų pritraukimą, išsiveža šalies ekonominės, socialinės galios įspūdį. Todėl svarbu 

užtikrinti esamų ir potencialių rekreacinių vietovių, kurortų, kurortinių gyvenviečių, rekreacinių 

erdvių darnią plėtrą, pagerinti rekreacinio kraštovaizdžio formavimo darbus. Pajūrio regione 

koncentruojasi reikšmingi šalies rekreaciniai ištekliai, todėl jų tinkamas planavimas ir tausojantis 

naudojimas turi ypatingą reikšmę ateities kartoms. 

            

   
1 pav. Kairėje: 2002 m. Lietuvos teritorijos bendrojo plano dalis “Rokreacinės teritorijos” (2002). 

Dešinėje: Rekreacijos dalis 2020 m. rengiamame Lietuvos Respublikos bendrojo plano projekte. 

Fig 1. Left: Lithuanian Territory Plan. Recreational areas (2002). On the right: Part of recreation  

in the draft LRB plan being prepared in 2020. 

 

Išsami Lietuvos rekreacinio kraštovaizdžio būklės sisteminė studija buvo parengta 1988 m. 

tuometiniame Lietuvos Statybos ir architektūros mokslinių tyrimų institute (dabar – Statybos ir 

architektūros institutas,  SAI) vadovaujant prof. Vladui Stauskui. Moksliniam tyrimui atlikti buvo 

sukurta originali „landšaftinių erdvių vertinimo metodika“. Iki 1990 m. teritorijų planavimo 

kontekste bei architektūros mokslo bendruomenėje jau buvo įtvirtinta rekreacijos, rekreacinės 

architektūros, rekreacinio kraštovaizdžio terminija (Stauskas, 2012).  

Per trisdešimtmetį socialinėje ir fizinėje aplinkoje įvyko daugybė kardinalių pokyčių, 

lėmusių Lietuvos rekreacinių teritorinių sistemų raidą. Šiame straipsnyje pateikiama informacija 

apie rekreacinio kraštovaizdžio kaitos 1990–2020 metų laikotarpiu aspektus. Aptariamos 

konfliktinės situacijos ir pateikiamos svarbesnės mokslinių tyrimų nišos. Trumpai pristatomi 

pagrindiniai šio laikotarpio teritorijų rekreacinio planavimo projektai, rekreacinių gyvenviečių 
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vystymosi bruožai, rekreacijos plėtros aspektai saugomų teritorijų sistemoje, Lietuvos miestų 

erdvinėse struktūrose, rekreacinio kraštovaizdžio būklės vertinimas pirmuose kompleksiniuose 

gamtos apsaugos projektuose (Stambulo deklaracija dėl gyvenviečių, 1998). Politinių reformų 

laikotarpiu po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo daug iki 1990 m. rengtų mokslinių darbų 

ataskaitų dingo, todėl straipsnyje pateikta informacija ir šaltiniai bus naudingi ateityje rekreacinių 

teritorijų raidos tyrėjams. 

 Žmogus rekreacinėje aplinkoje neabejotinai yra veikiamas įvairių kultūrinio kraštovaizdžio 

vertybių ir komponentų visumos (Greenbie, 1981). Ilgamečiai aplinkos stebėjimai leidžia 

konstatuoti, jog pastaraisiais metais daugelio Lietuvos pajūrio teritorijų aplinkos kokybė ne tik 

nepagerėjo, bet ir prarado svarbius kokybinius komponentus, rekreacinėse erdvėse sumažėjo 

dendrologinė įvairovė, sunyko viešųjų erdvių kokybė, pagausėjo urbanistinio ir architektūrinio 

chaoso.  

Pajūrio arealas užima ypač svarbią vietą plėtojant šalies ekonomiką, o ypač rekreaciją ir 

turizmą. Jis pasižymi unikaliu bet ir labai pažeidžiamu kraštovaizdžiu, turtingais gamtiniais ir 

kultūriniais ištekliais. Jūra, bei jos pakrančių rekreacinės galimybės turėjo ir tebeturi didžiulę įtaką 

mūsų šalies žmonių gyvenimui.   

          Šio tyrimo tikslas – Lietuvos pajūrio darnus vystymasis Rytų Baltijos regiono gamtinėje, 

kultūrinėje ir socialinėje erdvėje, pajūrio teritorijų rekreacinio potencialo padidinimas, užtikrinant 

šalies gyventojų ir užsienio svečių rekreacinių poreikių tenkinimą.  

Tyrimo objektas –  Lietuvos pajūrio rekreacinė teritorinė sistema (RTS). 

 

Tyrimų metodika 
 

 Atliekant Lietuvos, taip pat ir viso pajūrio regiono rekreacinio kraštovaizdžio tyrimus 

naudota metodika: sisteminė analizė, lyginamoji analizė, vizualinis rekreacinės aplinkos ir 

želdynų joje vertinimas, užslėptų struktūrų tyrimai, procesų dinamikos modeliavimas (Krupickas, 

2003; Groat, Wang, 2002). Taip pat taikomi šio straipsnio autorių sukurti originalūs tyrimų 

metodai kompleksiniams tyrimams atlikti rengiant Vakarų Lietuvos rekreacijos ir turizmo darnaus 

vystymo strategiją 2025 metų laikotarpiui.  

Tyrimų metu rekreacinio kraštovaizdžio kokybei nustatyti taikytos dvi metodikos. 

Pirmiausia, buvo siekta nustatyti, kiek efektyvi tokio pobūdžio teritorijoje A. R. Budriūno ir 

K. Ėringio (2000) parengta kraštovaizdžio estetinio rekreacinio vertinimo metodika (Eringis, 

Budriūnas ir Pakalnis, 1997). Pagal šią metodiką gamtovaizdžiai estetiniu požiūriu vertinami 

nustatant optimalią objektų ir reiškinių įvairovę ir harmoniją. Gamtovaizdis vertinamas pagal 80 

požymių, kurie suskirstyti į 4 grupes: bendrasis gamtovaizdžio įspūdingumas; reljefo 

išraiškingumas; augalijos erdvinis įvairumas; antropogeninių objektų įvairumas ir tikslingumas.  

Jau anksčiau šio straipsnio autorių vykdytuose kituose projektuose pastebėti šios metodikos 

taikymo trūkumai. Todėl siekiant gauti patikimesnius tyrimų rezultatus, kurie reikalingi 

formuluojant sprendinius, išbandyta originali P. Grecevičiaus parengta Architektūrinių erdvių 

vertinimo metodika (Grecevičius, Genys et al., 2013; Grecevičius et al., 2019; Lynch, 1981, 

Antrop, 1997). 2013 m. ji atnaujinta ir papildyta naujais vertinimo kriterijais (2 pav.). Taip pat 

sudaryta vietovės kraštovaizdžio vertinimo dešimties balų sistema. Metodika patikrinta rengiant 

Vakarų Lietuvos regiono plėtros strategiją, Mažeikių miesto Ventos upės kraštovaizdžio studiją 

ir kitus projektus. Siekiant nustatyti teritorijos rekreacinio naudojimo pobūdį, atlikti lankytojų 

srautų ir elgsenos stebėjimai, o taip pat sociologiniai tyrimai. Nustatytos populiariausios veiklos, 

naujų veiklų poreikis, prognozuojama lankytojų skaičiaus dinamika (Steenwegen ir Adams, 

2003).  

 Rekreacinio kraštovaizdžio vertinimo pagrindas yra vienokio ar kitokio „vaidmens“ 

kraštovaizdžiui suteikimas bei nustatymas, kaip konkretus vertinamas kraštovaizdis atitinka jam 

priskirtą funkciją. Todėl yra svarbus kraštovaizdžio paskirties pagrindimas, tiek įvertinant esamas 

sąlygas, tiek prognozuojant galimus pokyčius kraštovaizdyje, tiek nustatant tikslingas valdymo 

priemones, užtikrinančias kraštovaizdžio funkcionalumą bei apsaugą (Bell, 2005).  
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2 pav. Kraštovaizdžio erdvinės struktūros analizės metodinė schema (Grecevičius, 1988, 2013). 

Fig. 2. The landscape spatial structure analysis and assessment of methodical scheme (Grecevičius, 1988, 2013).  

 

Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Pajūrio rekreacinės teritorinės sistemos plėtrai pastaruoju metu daro įtaką Klaipėdos 

miestas, turintis gana didelį neišnaudotą rekreacijos potencialą. Miestas vis dar turi gerą natūralų 

pagrindą teminiams parkams. Tačiau neigiamai vertintina praktika buvusių populiarių Girulių ir 

Melnragės kurortinių gyvenviečių pavertimas Klaipėdos miesto gyvenamųjų namų kvartalais. 

Daugėja pažeidžiamų Kuršių nerijos ir Palangos kurortų jautrių erdvių, nes Juodkrantėje ir Nidoje 

kyla naujų abejotinos, netgi prastos estetinės vertės pastatų ir mažosios architektūros objektų. 

Elementų, būdingų Neringos, Palangos ir Klaipėdos istorinei aplinkai, integravimas neigiamai 

veikia rekreacinės aplinkos kultūrą. Kadangi pajūryje gausėja gyvenamųjų apartamentų statyba, 

kitaip vadinamo antrojo būsto, stacionarių vietų prieinamų būsto pajūryje neturinčiam žmogui, 

skaičius Palangos ir Neringos kurortuose palyginti su 1990 m. sumažėjo 2–3 kartus.  Teritorinė 

rekreacinių paslaugų sistema nesubalansuota, o tai dirbtinai padidina individualių automobilių 

srautų intensyvumą. Tarp Šventosios ir Senosios Palangos nėra prekybos centrų, todėl ten 

gyvenantys vyksta į parduotuves esančias ties Senąja Palanga.  Pastaruoju metu ryškėja nauja 

tendencija, kai savaitgaliais iš artimesnių regionų į pajūrį atvykstama tik vienai dienai. 

 Analizuojant pajūrio rekreacinės teritorinės sistemos plėtros galimybes, būtina atsižvelgti į 

šiuos besikeičiančios aplinkos faktorius: 

1. Vietovės rekreacinių kultūros ir gamtos išteklių būklė ir potencialas. Gamtos išteklių 

poveikis rekreaciniam teritorijos naudojimui turi būti nagrinėjamas trimis aspektais: 

paplūdimio morfometrinių parametrų (paplūdimio plotis ir nuolydis) ir smėlio spalvos 

tekstūra rekreacinei veiklai; teritorijos hidrografinio režimo poveikis rekreacinių erdvių 

formavimui ir hidrografinio tinklo panaudojimo galimybės rekreacinės infrastruktūros 

plėtrai; paplūdimio ir apsauginės paplūdimio kopos keteros augmenijos bei pajūrio 

miškų atsparumas rekreacijai ir jų panaudojimo galimybės rekreacinėms erdvėms 

formuoti. Kultūros paveldo poveikis rekreacijos plėtrai analizuojamas dviem aspektais: 
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rekreacijos plėtros galimybėmis ir kultūros paveldo teritorijos statuso apribojimais bei 

kultūros paveldo objektų pritaikymu rekreacijai ir turizmui plėtoti 

2. Dabartinio teritorijos naudojimo intensyvumas. Turi būti vertinama lankytojų srautai; 

teritorijos rekreacinės erdvės tinkamumas lankytojų plitimui ir srautui, lankytojų srautų 

poveikis natūraliai aplinkai ir poreikis reguliuoti lankytojų srautus. Šiuo metu 

naudojamos teritorijos intensyvumas visame pajūrio ruože netolygus. Ypatinga 

lankytojų koncentracija stebima Palangoje ties J. Basanavičiaus gatve.  

3. Dabartinė inžinerinė infrastruktūra. Transporto infrastruktūra turi būti analizuojama 

atsižvelgiant į susisiekimą varikliniu transportu (automobilių stovėjimo aikštelės ir kt.) 

ir bemotorinių transporto priemonių (dviračiai, paspirtukai ir kt.), o taip pat pėsčiomis. 

Svarbų vaidmenį paskirstant rekreacinius srautus atlieka informacinės infrastruktūros 

(informacinių stendų skaičius ir stilius) ir rekreacinės (paplūdimio) infrastruktūros 

(gelbėjimo stotys, persirengimo kambariai, suolai, šiukšliadėžės, konteineriai, tualetai, 

paplūdimio sporto ir vaikų žaidimų aikštelės, maisto, geriamojo vandens fontanai) 

priemonių vieta ir skaičius bei pasiskirstymas pajūrio ruože. 

4. Konfliktai, kylantys dėl žemės naudojimo paklausos ir pasiūlos nesuderinamumo. 

Siekiant išvengti konfliktų turėtų būti nustatytos pagrindinės jūrinių ir Kuršių marių 

pakrančių zonos naudojimo poreikio ir interesų grupės, išanalizuotas jų interesų erdvinis 

pasiskirstymas, nustatyti galimi teritorinio konflikto židiniai bei jų priežastys.  

Probleminės situacijos. Pastarųjų 30 metų laikotarpiu Lietuvos pajūryje vyko labai 

intensyvūs, dažnai nesubalansuoti urbanizacijos procesai, nulėmę ženklų Palangos kurorto 

rekreacinio potencialo sunykimą. Nustatyta, kad pajūrio rekreacinių teritorijų kraštovaizdžių 

kokybė prastėja, prarandamas savitumas, silpnėja emocinis poveikis. Gyvenvietėse praktiškai 

nebelikę viešųjų erdvių, užstatomi žalieji plotai, nebelieka vietos parkams ir skverams įrengti 

(Jakovlevas-Mateckis, 2003). Daugėja problemų Neringoje. Šiuo metu labai nepalankiai 

susiklostė aplinkosauginė situacija Klaipėdos – Būtingės ruože, taigi, ir Pajūrio regioniniame  

parke, Palangoje. Didžiosios Palangos ruože yra vertingų kraštovaizdžiui gamtinių kompleksų, 

kurie privalo būti išsaugoti nuo urbanizacijos: Šventosios geomorfologiniai dariniai, Kunigiškių 

kopų parkinio miško ruožas, Šventosios upės parkas, rekreaciniai Palangos, Nemirsetos ir 

Šventosios miškai, Girulių miško parkas ir kt., tačiau čia vykdomomis statybomis grubiai 

pažeidžiamos kraštovaizdžio vertybės, prarandama želdynų rekreacinė vertė. Klaipėdos 

universitete atliktos rekreacinių teritorijų lankytojų apklausos rezultatai (3 pav.) parodo 

svarbesnes problemas, kurias išsprendus galima būtų tikėtis ne tiek didesnio žmonių srauto, bet 

aukštesnės rekreacinės aplinkos kokybės. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Rekreacinių zonų lankytojų rekreacinės veiklos  prioritetai %. (Šaltinis: KU AUDC informacijos bankas). 

Fig. 3. Priorities of recreational activities of visitors to recreational areas%. (Source: KU AUDC info bank). 
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 Reprezentacinio kraštovaizdžio karkaso suformavimui reikalinga regiono saugomas 

teritorijas, kurortus, rekreacines erdves, kultūros paveldo vertybes susieti vizualiniais koridoriais, 

tačiau praktinėje teritorijų planavimo darbų eigoje pagrindinis dėmesys sukoncentruojamas tik 

sklypų padalijimui, ignoruojant elementariausią urbanistinę teritorijų vystymo logiką.  

 Pajūrio aplinkos kokybei negatyviai atsiliepia tai, jog urbanizacijos procesas vykdomas 

ignoruojant bendrųjų planų sprendinius, arba juose nėra pakankamai efektyvių sprendimų 

kraštovaizdžiams apsaugoti, bei pagerinti. Kraštovaizdžio ir gyvenimo aplinkos kokybei 

negatyviai atsiliepia tai, jog urbanizacijos procesas vykdomas neturint atnaujintos ir moksliškai 

pagrįstos pajūrio regiono erdvinės teritorinės plėtros koncepcijos. Atnaujintuose Palangos 

kurorto,  Šilutės, Skuodo rajonų bendruosiuose planuose nėra pakankamai efektyvių sprendimų 

kultūriniams kraštovaizdžiams apsaugoti, bei pagerinti. 

Nepakankamos priemonės jūrinių paplūdimių ir kopų ruožo išsaugojimui. Ankstesniuose 

Palangos kurorto bendruosiuose planuose buvo numatoma kopų parkų sistema, tačiau ji taip ir 

nepradėta įgyvendinti. Neišspręsta kai kurių privatizuotų gamtinių vertybių lankymo problema. 

Vis daugiau gražių gamtinių teritorijų tampa neprieinamos žmonėms (pvz., Karklėje, Giruliuose, 

Šventojoje), kai kuriose vietose jau neįmanoma prieiti prie jūros. Nepakankamai išplėtoto 

rekreacinio ūkio regione priežastys: 

1. Ypatinga funkcijų ir interesų koncentracija žemyninėje pajūrio dalyje;  

2. Regiono identiteto išsaugojimo ir stiprinimo problema. Neskatinami nauji projektai, kurie 

padėtų stiprinti šalies jūrinį identitetą; 

3. Nevykdomi kompleksiniai pajūrio ruožo aplinkos būklės monitoringo darbai, nėra 

fiksuotų atskaitos taškų (reperių) tinklo. Stichiškai tvarkomas pajūrio ruožas, nepagrįstas 

ir neracionalus krantų tvirtinimo ir pliažų papildymo smėliu hidrotechninių priemonių 

taikymas;  

4. Stichiškas urbanizacijos procesas, kurio eigoje naikinami rekreaciniai ryšiai tarp atskirų 

rekreacinių teritorijų; 

5. Architektūrinis chaosas, rekreacinių erdvių ansambliškumo problemos; 

6. Konceptualumo stygius atnaujinant Lietuvos, taip pat ir pajūrio rekreacines teritorines 

sistemas. Viešai deklaruojama prof. V. Stausko pasiūlyta giluminio–lizdinio vystymo 

koncepcija, bet ji praktiškai nepasitvirtino. 

 

Palangos kurorto plėtros ateitis priklauso nuo moksliškai pagrįsto rekreacinės teritorinės 

sistemos erdvinio karkaso idėjos (Stauskas, 1965) ir tolesnių plėtros tendencijų. Charakteringas 

pastarajam laikotarpiui urbanizacijos proceso pavyzdys yra Vanagupės rekreacinio komplekso 

plėtra. Pirminė „Vanagupės“ rekreacinio komplekso architektūrinė idėja rėmėsi Senosios 

Palangos istorinių vilų urbanistinės struktūros analogu (4 pav.). Autorių tikslas buvo užkirsti kelią 

statiniams įsiveržti į pakrantės zonos regimąjį lauką ir išsaugoti natūralumo, grynumo, ilgalaikio 

stabilumo ir saugumo jausmą. Siekta, kad struktūros nedominuotų virš žaliosios pakrančių kopų 

linijos, o kai kuriose vietose turėjo būti matomos originalios architektūros vertikalės. 

 

 
 

 

  4 pav. Vanagupės rekreacinio komplekso projektas (Leckas, 1973). Dešinėje: Pajūrio ruožo vizualinio poveikio reguliavimo 

architektūrinė kraštovaizdinė koncepcija (Stauskas, 1968, 2012). 

Fig. 4. Vanagupė recreational complex project (Leckas, 1973). The architectural concept of Vanagupė build-up was based on 

the aim to ensure the sense of dominance of nature in the seaside strip (Stauskas, 1968, 2012). 
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Pagal V. Stausko idėją lankytojai judėdami paplūdimiu neturėjo matyti gan stambių poilsio namų 

tūrių, kurie vienas nuo kito buvo atskiriami reljefo formomis ir želdiniais. Tokia idėja iki 1990 m. buvo iš 

dalies realizuota išsaugant neužstatytą 600 metrų pločio miško juostą tarp jūros kranto ir pastatų zonos. 

Pastatų „skęstančių tarp želdinių“ kompozicinė idėja buvo sugriauta pradėjus dalinti žemės sklypus, 

esančius tarp daugiaaukščių pastatų.  Šiuo metu visa ši teritorija yra intensyviai užstatyta įvairaus tūrio 

pastatais, vilomis, kotedžais, o buvusių poilsio namų („Linas“, „Rugelis“, „Vanagupė“) pastatuose įrengti 

butai. Taip originali erdvinės kompozicijos idėja buvo sužlugdyta prarandant architektūrinio vientisumo 

bei kultūrinio kraštovaizdžio kokybę. 

 Pagrindinė pajūrio rekreacinės teritorinės sistemos nuostata yra sukurti šiuolaikiško ir 

tvaraus jūrų regiono siluetą, kurį būtų galima pastebėti iš jūros, formuojant natūralias – miesto 

kalvas kaip žaliosios pakrantės akcentus vizualioje Girulių zonoje, II Melnragė, Melnragė, Karkle, 

Nemirseta, Palanga, Šventoji ir kt. (Jarmalavičius, Žilinskas, 2007). Svarbiausi pajūrio zonos 

apžvalgos aikštelės yra ant šiaurinės Klaipėdos molo ir Palangos jūros tilto galinės platformos     

(1 lentelė). 

 
1 lentelė. Rekreacinį kraštovaizdį formuojančių elementų ir jų vizualinės vertės identifikavimas (parengta straipsnio 

autorių). 

Table 1. Identification of landscape-forming elements and their visual value (prepared by the author of the article). 

Elementų 

grupė 

Esama būklė Siekiama būklė  

Dominuojantys 

elementai 

Įvardijami rekreaciniame 

kraštovaizdyje dominuojantys 

gamtiniai ir antropogeniniai 

elementai, apibūdinant jų 

dominavimo kiekybinius ir 

kokybinius rodiklius. 

Apibūdinami dominuojančių 

elementų erdvinio išsidėstymo 

ypatumai.  

Įvardijami etaloninio rekreacinio kraštovaizdžio 

vertingąsias savybes formuojantys 

dominuojantys gamtiniai ir antropogeniniai 

elementai, apibūdinant jų dominavimo 

kiekybinius ir kokybinius rodiklius. 

Planavimo priemonėmis išnaudojami anksčiau 

nustatyti dominuojančių elementų erdvinio 

išsidėstymo ypatumai. 

Asistuojantys 

elementai 

Įvardijami rekreaciniame  

kraštovaizdyje asistuojantys 

gamtiniai ir antropogeniniai 

elementai, apibūdinant jų 

dominavimo kiekybinius ir 

kokybinius rodiklius. 

Apibūdinami asistuojančių elementų 

erdvinio išsidėstymo ypatumai. 

Įvardijami etaloninio rekreacinio kraštovaizdžio 

vertingąsias savybes formuojantys asistuojantys 

gamtiniai ir antropogeniniai elementai, 

apibūdinant jų asistavimo kiekybinius ir 

kokybinius rodiklius. 

Planavimo priemonėmis išnaudojami anksčiau 

nustatyti asistuojančių elementų erdvinio 

išsidėstymo ypatumai. 

Akcentai Aprašomi rekreacinio kraštovaizdžio 

akcentai (jeigu jų yra) bei jų 

eksponavimo sąlygos.  

Apibūdinami erdvinio išsidėstymo 

ypatumai. 

Aprašomi kraštovaizdžio akcentai (jeigu jų yra) 

bei galimybės gerinti  jų eksponavimo sąlygos.  

Planavimo priemonėmis išnaudojami anksčiau 

nustatyti akcentų erdvinio išsidėstymo ypatumai. 

Vizualinės 

taršos šaltiniai 

Nurodomi rekreacinio 

kraštovaizdžio vizualinę vertę 

mažinantys elementai ar objektai.  

Apibūdinami vizualinės taršos 

objektai ir jų  išsidėstymo ypatumai. 

Aprašomos galimybės mažinančios 

kraštovaizdžio vizualinę vertės taršą.  

Planavimo priemonėmis likviduojami anksčiau 

nustatyti vizualinės taršos objektai. 

 

Dėl šio straipsnio ribotos apimties visų konfliktinių ir probleminių situacijų neįmanoma 

aprašyti. Išsamiam situacijos įvertinimui tikslinga parengti išsamią mokslinę studiją. 

Kraštovaizdžio ir jo tvarkymo konceptualiomis nuostatomis turi būti siekiama užtikrinti 

planuojamos teritorijos rekreacinį potraukį, estetinę vertę, rekreacijos galimybes ir ekologinį 

stabilumą. Natūralių ir kultūrinių vertybių apsauga, racionalus jų naudojimas pažintiniais ir 

rekreaciniais tikslais, taip pat darni ekonominė veikla turi harmoningai derėti. Gamtinės vertybės 

ir miškai tvarkomi tam, kad žmonėms būtų teikiama nauda sveikatai, o ne tik juos apsaugoti. 

Stiprinti rekreacinio kraštovaizdžio identitetą, kultūrinį ir gamtinį autentiškumą neįmanoma be 
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aiškios ir pagrįstos koncepcijos, kurios svarbiausia nuostata yra aplinkos apsauga kuriant ir 

naudojant naujas aukštesnės kokybės kraštovaizdžio vertybes ir laiku reaguojant į nuolat kintantis 

pasaulis.  

 Kurortams ar kurortinėms vietovėms būdingas vientisumo principas yra taikomas 

urbanizuoto ir natūralaus kraštovaizdžio santykiui užtikrinti. Tyrimu nustatyta, kad dėl 

netinkamoje vietoje pastatytų objektų blogėja kai kurių pajūrio teritorinių kraštovaizdžių kokybė, 

prarandamas išskirtinumas, o kraštovaizdžio emocinis poveikis silpnėja. Harmoningos 

rekreacinės teritorinės sistemos ir reprezentacinio kraštovaizdžio struktūros formavimo procesas 

reikalauja saugomų teritorijų, kurortų, rekreacijai skirtų erdvių ir kultūros paveldo vertybių 

sujungimo į vieningus kompleksus. Tačiau teritorijų planavimo realybė yra ta, kad pagrindinis 

dėmesys skiriamas padalijimui sklypais ir atsisakoma elementarios urbanistinės rekreacinių 

teritorijų plėtros logikos. Rekreacinėse gyvenvietėse viešosios erdvės greitai mažėja ir nyksta, 

želdynai intensyviai urbanizuojami, anksčiau planuojami parkai ir skverai praranda savo 

potencialias teritorijas. 2-oje lentelėje  pateikiami autorių siūlomi rekreacinio kraštovaizdžio 

estetinės vertės rodikliai.  

 
        2 lentelė. Rekreacinio kraštovaizdžio estetinės vertės rodikliai. (Grecevičius et al., 2019). 

       Table 2. Indicators of aesthetic value of recreational landscape (Grecevičius et al. 2019). 

Rodikliai Rodiklių apibūdinimas 

Įvairovė  Rodiklis, kuris prisideda kuriant kraštovaizdžio vizualinę vertę. 

Vieningumas Rodiklis, kuris prisideda kuriant kraštovaizdžio vizualinę darną, bei vizualinę kokybę. 

 

Ryškumas Rodiklis yra susijęs su kraštovaizdžio elementų įvairove, kai jo kontrastas su kitais 

elementais palieka teigiamą ir įsimintiną vizualinį įspūdį.  

Paslaptingumas Rodiklis keliantis susidomėjimą ir smalsumą, taip sukurdamas kraštovaizdžio vizualinę 

vertę. 

Natūralumas Rodiklis yra susijęs su vieningumu ir taip parodo nepažeistą kraštovaizdžio elementų 

sistemos vientisumą.  

Darnumas Rodiklis, suteikiantis galimybę suvokti kraštovaizdį kaip elementų visumą, o ne kaip 

atskirų elementų chaotišką išsidėstymą.  

Harmoniškumas Rodiklis susijęs su vieningumu ir parodo teigiamai vertinamą kraštovaizdžio elementų 

išdėstymą. 

Unikalumas Rodiklis keliantis susidomėjimą kraštovaizdžiu dėl savo retumo ir išskirtinumo. 

Struktūra Reiškia linijų, formų, spalvų, tekstūros pasikartojimą, konfigūraciją ir harmoniškumą. 

  

Suderinamumas Atspindi kraštovaizdžio elementų vienybę, harmoniją bei pusiausvyrą, kuri sukuria 

pasitenkinimo jausmą.  

Įsimintinumas Tai kraštovaizdžio savybė išlikti stebėtojo atmintyje ilgą laiko tarpą ir yra susijęs su 

ryškumu. 

         

Vertinant pagal 2-oje lentelėje pateikiamus rodiklius galima konstatuoti kad Didžiosios 

Palangos teritorijoje vis dar yra keletas ypač vertingų gamtovaizdžio kompleksų, kuriuos reikia 

saugoti nuo sunaikinimo: Šventosios geomorfologinius dariniai, Kunigiškių kopų parko miškas, 

Šventosios upės vingių parkas, Palangos, Nemirsetos ir Šventosios rekreaciniai miškai ir kt. 

(Lietuvos pajūrio regiono turizmo plėtros studija 2007; Lietuvos Respublikos pajūrio juostos 

įstatymas 2002). 

 Lietuvos pajūrio regiono rekreacinio kraštovaizdžio tendencijos nuo  1990 iki 2020 m. 

Rekreacinio kraštovaizdžio būklė Kuršių nerijoje įtakojama nesubalansuoto rekreacinės sistemos 

vystymo Neringos miesto ir bendrai visoje Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje. Stebimi 

unikalių kraštovaizdžio vertybių praradimai dėl natūralių procesų ir neveiksmingų kraštovaizdžio 

tvarkymo darbų. Ypatingai neveiksminga rekreacinių paslaugų sistema, sukelianti pagrįstą 

lankytojų nepasitenkinimą. Nesprendžiama individualių automobilių parkavimo problema. 

Kiemai, gatvės, pakelės vasarą užstatomos automobiliais, o taip prarandama kurorto estetinė 

vertė, didėja oro tarša. Tuo tarpu Kuršių nerijos nacionalinio parko bendrojo plano sprendiniai 

neskatina kokybiškos rekreacinės sistemos kūrimo, o labiau suorientuoti tik kraštovaizdžiui 
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saugoti. Mažėja Neringos miesto rekreacinių vertybių prieinamumas Lietuvos žmonėms. Tai 

lemia Neringos miesto savivaldybės administracijos bandymas spręsti finansines problemas 

didinant įvažiavimo mokesčius, o ne urbanistinio planavimo metodais.  

Spontaniškas Lietuvos jūrinio metropolio formavimasis daro negatyvų poveikį Vakarų 

Lietuvos regiono urbanizacijos raidai. Spartėja teritorinis Klaipėdos, Palangos ir Kretingos miestų 

susiliejimas. Aktyvioji šio proceso zona yra teritorija, besitęsianti 20–30 km spinduliu nuo 

Klaipėdos miesto. Šioje zonoje plėtojant urbanizuotas teritorijas nyksta ribos tarp gyvenviečių.  

Palangos kurortas ir kitos pajūrio gyvenvietės susiduria net tik su architektūrinės ir 

urbanistinės darnos stoka. Praktiškai nevykdomi unikalaus rekreacinio kraštovaizdžio kokybinio 

vystymo darbai, neatliekami moksliniai tyrimai, nevykdomas kurorto erdvių kokybės 

monitoringas.  Vieningo architektūrinio požiūrio stygius praktiškai sunaikino svarbiausią istorinę 

Palangos dalį. Nauja koncertų salė savo architektūrinio sprendimo kokybe yra prastesnė nei 

senosios estrados nugriautas statinys. Vienetiniai senųjų vilų pavyzdžiai (Anapilis, Kurhauzas, 

Šilelis ir kt.) nesuteikia visuminės erdvinės struktūros įspūdžio. Kultūros paveldo išsaugojimo ir 

apsaugos sistema pasirodė esanti bejėgė nuo šiuolaikinės agresyvios architektūros objektų 

invazijos bei kai kurių kultūros objektų savininkų teisinio nihilizmo.  

Urbanizacijos procese sunaikinami rekreaciniai ryšiai tarp atskirų rekreacinių zonų 

(Vanagas, Neniškis, 2000). Anksčiau suplanuotiems parkams vietos nėra; automobilių stovėjimo 

aikštelių klausimas nėra nagrinėjamas. Integruoti aplinkos stebėjimo darbai neatliekami; 

pakrančių zonose nėra fiksuotų atskaitos taškų (orientyrų) tinklo. Aplinkos vertinimo ataskaitose 

naudojami apibendrinti skalės kriterijai, kurie paprastai neatspindi tikrosios būklės. Nesukuriama 

materialinė bazė rekreaciniams tyrimams. Svarbiems tyrimams, kurie padėtų darniai pajūrio 

rekreacinės teritorinės sistemos plėtotei, nėra skiriamos valstybės biudžeto lėšos. Pajūrio regiono 

rekreacinio kraštovaizdžio racionaliam valdymui nepasitelkiami kraštovaizdžio architektūros 

mokslininkai, miestų administracijose nėra kraštovaizdžio architektų, nevyksta profesionalios 

atviros diskusijos, neorganizuojamos tikslinės mokslinės konferencijos.  

Sėkmingas rekreacinių teritorijų darnus ir efektyvus vystymas Lietuvos pajūrio regione dar 

yra įmanomas, tačiau reikia parengti specialiuosius planus, kurie padėtų išsaugoti pagrindinių 

teritorijų rekreacijos potencialą ir atskirtų prioritetus, strategiškai svarbius rekreacijai plėtoti bei 

rekreacinio kraštovaizdžio kokybei gerinti. Tačiau būtina sąlyga, kad jų rengime privalomai 

dalyvautų kraštovaizdžio architektūros mokslo atstovai ir patyrę praktikai. Taip pat svarbu 

užtikrinti regioninių tematinių maršrutų funkcionavimą plėtojant pajūrio turizmą. Būtina 

atnaujinti ir nuolat prižiūrėti jau esamus kultūrinio turizmo takus (Gintaro kelio, Kuršių kelio, kt.) 

ir jų įrangą, o taip pat kurti naujus. 

 

Apibendrinimas ir išvados 

          

Tyrimo metu taikyti rekreacinio kraštovaizdžio vertinimo metodai leido nustatyti, kuri 

metodika tinkamesnė vykdant taikomojo pobūdžio tyrimus, orientuotus į atitinkamų praktinių 

sprendinių konkretizavimą. Pastebėta, kad pagal A. R. Budriūno ir K. Ėringio „Kraštovaizdžio 

estetinio rekreacinio vertinimo metodiką“ nustatyti atskirų vietovės komponentų vertė balais, ir 

suminė teritorijos vertė yra naudinga atvejais, kai reikia palyginti atskirų teritorijų kraštovaizdžio 

vertingumą. Tuo tarpu siekiant pagrįsti rekreacinio kraštovaizdžio gerinimo priemones ir 

sukonstruoti sprendinius būtina konkrečiai nusakyti atskirų erdvės komponenčių ir elementų 

charakteristikas, t. y. ką ir kaip reikia saugoti, kokie aplinkos fragmentai koreguotini, ar kokius 

elementus reikia integruoti naujai. O tokios galimybės ši metodika nesuteikia. Todėl 

kraštovaizdžio tyrimai turėtų būti atliekami pagal originalią  P. Grecevičiaus vietovės 

kraštovaizdžio vertinimo metodiką (Grecevičius et al., 2019, Atienė ir Grecevičius, 1997). 

Palyginus abiejų tyrimų rezultatus, gautus pagal šias metodikas, nustatyta, kad reprezentatyvesnė 

ir praktiškai paprasčiau naudojama pastaroji. Šios metodikos kriterijų ir paprastesnės 10 balų 

vertinimo sistemos naudojimas leido nustatyti vietovės kraštovaizdžio stebimo iš įvairių taškų 

taisytinas vietas, o taip pat ir konfliktines situacijas. 
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Apibendrinant tyrimo rezultatus galima konstatuoti, kad pajūrio regiono gausūs kultūros 

paveldo ir gamtos objektai, turizmo traukos centrai, galintys pasiūlyti įvairių paslaugų turistams, 

išskirtinis regiono klimatas sudaro puikias sąlygas rekreacijos ir turizmo sektoriaus vystymui. 

Tyrimu nustatyta, kad vykdant Pajūrio regiono rekreacinių teritorijų planavimo darbus, ypatingas 

dėmesys turi būti skiriamas pažeistų gamtinio karkaso ruožų stabilizavimui, tiksliniam savito 

kraštovaizdžio ir rekreacijos koridoriaus bei zonų suformavimui, naujų parkų suformavimui, tai 

yra priemonėms, kurios ne tik užtikrins gamtinio karkaso stabilumą bet ir žymiai pagerins 

gyventojų gyvenimo aplinkos ilgalaikę kokybę. 

Pajūrio regionas ypatingas tuo, kad čia svarbūs ne tik vietinių gyventojų rekreacijos poreikių 

tenkinimo aspektai, čia yra svarbiausias visos Lietuvos gyventojų atostoginės rekreacijos 

regionas. Spartėjančiame urbanizacijos procese keičiasi miestų funkcinių zonų raiška. Intensyvėja 

užstatymas centrinėse pajūrio miestų dalyse, mažėja žalių rekreacinių erdvių, aplinka tampa vis 

labiau urbanizuota. Naujai įrengtos rekreacijai svarbios erdvės formuojamos kokybiškomis 

medžiagomis, preciziškai atliekami montavimo darbai, bet jos praranda svarbius bruožus: 

jaukumą, stilistinį vieningumą, regioninį savitumą. Praktiškai sunaikintos svarbiausios Klaipėdos 

senamiesčio vertybės, jis tapo nepatraukliu. Atlikti tyrimai liudija, jog Klaipėdoje nebeliko nei 

vieno tinkamai pagal pasaulinius kraštovaizdžio architektūros standartus sutvarkyto parko 

(išskyrus Klaipėdos universiteto botanikos sodą), o buvusios žaliosios teritorijos ar perspektyvios 

žaliosios jungtys yra užstatomos. Nykstančios aikštės, žalieji skverai, kiemai pilni automobilių. 

Dėl iškreiptos viešųjų pirkimų tvarkos konkursų metu prioritetas suteikiamas abejotinos vertės 

projektiniams sprendimams (Klaipėdos Atgimimo aikštė, Dangės skveras, Sakurų parkas, 

K. Donelaičio skveras ir kt.). 

Daugėja jautrių Kuršių nerijos, Palangos kurortų erdvių pažeidimų naujais statiniais ir 

abejotinos ar prastos estetinės vertės smulkiosios architektūros objektais Juodkrantėje, Nidoje, 

Šventojoje. Rekreacinio kraštovaizdžio kokybei  negatyvią įtaką daro Neringos, Palangos, 

Klaipėdos istorinei aplinkai nebūdingų elementų atsiradimas. Labai komplikuota teritorijų 

rekreacinio potencialo išsaugojimo būklė stebima Palangos kurorte, kuriame nuo 1995-ųjų  metų 

stacionarių atviro tinklo miegamų vietų skaičius ryškiai sumažėjo. Dauguma rekreacinių žaliųjų 

plotų privatizuota ir užstatyta privačiais kotedžais. Užstatytas unikalus parkinis miškas Vytauto 

gatvėje priešais Palangos Birutės parką. Intensyvėja ištisinis užstatymas Kunigiškių –Šventosios 

pajūrio ruože, nors Palangos bendrajame plane vis dar deklaruojama lizdinė koncepcija. 

   Pajūrio rekreacinės teritorinės sistemos būklės tyrimai parodė, kad dabartinis teritorijos 

naudojimas,  ekologinė būklė kokybiškai žmonių rekreacinei veiklai nėra palanki. Todėl, 

remiantis konkrečiomis regiono teritorijos lokaliomis problemomis, galima pakankamai tiksliai 

suformuluoti teritorijos rekreacinio kraštovaizdžio formavimo priemones orientuotas į 

kraštovaizdžio ekologinės būklės pagerinimą ir ilgalaikį stabilumą. Kraštovaizdžio formavimo 

priemonėmis turi būti siekiama optimizuoti rekreacinių srautų lokalizavimą, praturtinti želdynus, 

užtikrinti saugomoms teritorijoms ir vertingoms rekreacijai tinkamoms vietovėms geresnes 

sanitarines ir ilgalaikes darnaus gyvavimo sąlygas (White et al., 2016). Tuo pačiu gali būti  

pagerinamos lankytojų rekreacijos sąlygos.  

Rekomendacijos. Siekiant Lietuvos pajūrio regiono rekreacinės teritorinės sistemos 

saviraiškos ir rekreacinio kraštovaizdžio kokybinės plėtros, būtina: 

1. Parengti Lietuvos pajūrio regiono rekreacinių teritorijų kraštovaizdžio specialųjį 

planą. Rengiant pajūrio miestų teritorijų bendruosius, detaliuosius planus parengti 

rekreacinio kraštovaizdžio, architektūros, meno vertybių gausinimo ir integravimo į 

erdvinę struktūrą schemas. 

2. Planuojant stambesnius visuomeninius kompleksus, siekti, kad jų aplinkoje būtų 

tinkamai įrengti automobilių stovėjimo aikštelės, privažiavimai, vengiant didelių 

asfaltuotų erdvių įveisti želdiniai, pastatyti meniniai akcentai bei suformuotos 

aukštos meninės kokybės erdvės. Vykdant gyvenamųjų kvartalų, mikrorajonų ar 

rajonų projektavimą ir statybą, įrengti parkus, skverus numatant vietas meno 

kūriniams. 
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3. Rengiant pajūrio gyvenviečių teritorijų detaliuosius planus parengti aplinkos estetinio 

vaizdo gerinimo priemones, želdinių įrenginių gausinimo ir integravimo į bendrąją ir 

rekreacinę erdvinę struktūrą pagrindu. Planuojant visuomeninius kompleksus, 

užtikrinti, kad jų struktūroje (eksterjere ir interjere) būtų įrengti aukštos meninės 

vertės želdiniai. 

4. Palangos Birutės parko erdves praturtinti pastatant naują oranžeriją šalia 

administracinio pastato.  

5. Atlikti pajūrio kopų parkų teisinį reglamentavimą, parengti jų tvarkymo planus ir 

vykdyti eksperimentinius parkų įrengimo darbus. Vykdyti nuolatinius jūrinės 

krantotyros ir  krantotvarkos darbus, kuriuos turėtų atlikti specialiai įsteigta 

specializuota įmonė. Šiuo metu Klaipėdos universiteto bazėje veikiantis Jūrinių 

tyrimų institutas šią funkciją atlieka tik iš dalies. 
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Trends of Lithuanian recreational landscape change: 

The case of the Lithuanian coastal region. 

 
Summary  

 
A detailed systematic study of the state of the Lithuanian recreational landscape was prepared in 1988 at 

the then Lithuanian Construction and Architecture Research Institute under the guidance of prof. Vladas 

Stauskas. An original "landscape assessment methodology" was developed for the research. Until 1990, 

the terminology of recreation, recreational architecture, and recreational landscape was already established 

in the context of territorial planning and in the architectural science community. During the thirty years, 

many cardinal changes in the development of Lithuanian recreational territorial systems took place in the 

social and physical environment. This article provides information on the aspects of recreational landscape 

change in the period 1990-2020. Conflict situations are discussed and key research niches are presented. 

The main projects of recreational planning of territories of this period, features of development of 
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recreational settlements, aspects of recreational development in the system of protected territories, spatial 

structures of Lithuanian cities, assessment of recreational landscape in the first complex nature protection 

projects, therefore, the information provided in the article will be useful for young researchers working in 

these and other science bars in the future. Summarizing the results of the research, it can be stated 

that the rich cultural and natural objects of the coastal region, tourist attraction centers that can 

offer various services to tourists, the exceptional climate of the region create excellent conditions 

for the development of recreation and tourism sector. The study found that in the planning of 

recreational areas in the Seaside region, special attention must be paid to the restoration of the 

natural framework, damaged sections, targeted formation of a unique landscape and recreation 

corridor and zones, formation of new parks, it will not only improve the stability of the natural 

framework but also significantly the long-term quality of the living environment. 
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Tokijo imperatoriškieji sodai.  

Erdvinės kompozicijos, estetikos ir funkcijų darna 
 

Petras Grecevičius 

Klaipėdos universitetas,  

 Architektūros, urbanistikos ir dizaino centras „Baltijos kraštovaizdžiai“ 

S. Nėries g. 5–322, Klaipėda; tel. +370 685 49924, el. paštas: petras.grecevicius@gmail.com  
 

Anotacija 

Japonų sodai – tai tik viena iš daugelio subtilios Rytų Azijos šalių kultūrų filosofijos ir estetikos apraiškų. 

Japonų sampratoje sodo funkcija vienaprasmė – pagerinti gyvenimo kokybę, padėti pajusti pusiausvyrą 

tarp dvasinio ir materialaus gyvenimo, patirti harmoniją. 2019 m. rudenį straipsnio autorius stažavosi 

Japonijoje Tokijo ir Kamakuros miestuose. Stažuotės metu atlikti 12 istorinių klasikinių sodų tyrimai, 

analizuota erdvių struktūra, bioarchitektūrinės konstrukcijos, augalų komponavimo ypatumai, augalų 

santykis su pastatų architektūra. Tokijuje imperatoriškieji sodai išsidėstę dviejose vietovėse. Metodine 

prasme  naudinga įvertinti planines kompozicijas, funkcinį zonavimą, nustatyti, kaip jie funkcionuoja 

moderniosios visuomenės laikais neprarasdami populiarumo. Surinkta gausi metodinė medžiaga, kuri 

reikalinga kraštovaizdžio architektūros praktikams ir jaunųjų specialistų rengimui. Šiame straipsnyje  

pateikiama Imperatoriškųjų sodų Tokijuje tyrimo metu pastebėti kompozicijos kaitos ypatumai susieti su 

persiorientavimu į gausesnius lankytojų srautus, erdvių papildymą naujomis veiklomis, edukacinės 

funkcijos plėtotę. Tradiciškai vertinti augalų parinkimo, augalų ir sodo pastatų komponavimo ypatumai, 

suteikiantys savitų spalvų istorinio japonų sodo kompozicijose. Augalų rūšys atrinktos ir sudarytos taip, 

kad vaizdas visais metų laikais būtų estetiškai puikus ir įdomus lankytojui. Pagrindinis dėmesys skirtas 

erdvių filosofijai, estetikai, funkcijų įvairovei, pateikiami apibendrinimai, kurie gali būti naudingi ne tik 

japoniškų sodų kūrėjams Baltijos regione, bet ir kuriant moderniojo kraštovaizdžio  Lietuvoje objektus.   

Prasminiai žodžiai: Japonų imperatoriškieji sodai, šintoizmas ir budizmas, augalija, kultūrinis 

kraštovaizdis, dinamiškasis peizažas. 

 

Abstract 

Japanese gardens – this is just one of the many subtle East Asian cultures philosophy and aesthetic 

manifestations. In the Japanese concept, the function of the garden is unambiguous - to improve the quality 

of life, to help to feel the balance between spiritual and material life, to experience harmony. In the autumn 

of 2019, professor Petras Grecevičius did an internship in Tokyo and Kamakura, Japan. During the 

internship, research of 12 historical classical gardens was performed, the structure of spaces, bio 

architectural constructions, peculiarities of plant composition, the relationship of plants with the 

architecture of buildings were analysed. Tokyo has two imperial gardens, the old and the new, so it is 

methodologically useful to assess how they function in modern society without losing popularity. A wealth 

of methodological material has been collected that is needed for landscape architecture practitioners and 

the training of young professionals. This article presents the peculiarities of the composition change 

observed during the study of the Imperial Gardens in Tokyo, related to the reorientation to more abundant 

visitor flows, the addition of new activities to the spaces, and the development of the educational function. 

The peculiarities of plant selection, plant and garden building composition, which give a distinctive color 

to the compositions of a historical Japanese garden, have been traditionally evaluated. Plant species are 

selected and composed so that the image is aesthetically pleasing and interesting to the visitor at all times 

of the year. The main focus is on the philosophy, aesthetics and variety of functions of the spaces, and 

generalisations are provided that can be useful not only for the creators of Japanese gardens in the Baltic 

region, but also for creating objects of modern landscape in Lithuania. 

Keywords: Japanese Imperial Gardens, Shintoism, Buddhism, vegetation, cultural landscape, dynamic 

landscape. 
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Įvadas 

 

Japonijos kultūroje paprastai išskiriama 10 vystymosi periodų. Kaip taisyklė jie susieti su 

atitinkama imperatoriaus asmenybe ir valstybės sostinės vieta. Istorinių sodų tipologija ir 

koncepcijų kaita kiekvienu periodu turi savitų bruožų (1 lentelė). Taip sostinė ir nuolatinė 

imperatorių rezidencija 794 m. buvo perkelta iš Naros miesto į Kiotą. Kiotas išliko politiniu šalies 

centru iki 1868 m., kai sostinė buvo perkelta į Tokiją. Būdinga tai, jog iki šių dienų Kiotas taip ir 

neprarado savo kaip pagrindinio kultūros centro reikšmės. (Usui, 1910) Jis laikomas Japonijos 

dvasinių tradicijų lopšiu: čia sutelktas turtingiausias šalies istorinis ir meninis paveldas, apimantis 

daugiau nei du tūkstančius budistų ir shinto šventyklų, didingų rūmų, daugybė istorinių sodų, tarp 

jų, tobulai čia įrengti imperatoriškieji sodai, kurie išsaugojo pirminę raišką lig šių dienų (Kohei 

Nobuchara. 2014; A Guide to the Garden of Kyoto, 2003). 

1868 m. sostinei persikėlus į Tokiją buvo pratęsta tradicija įrengti sodus prie imperatoriaus 

rūmų, užmiestyje suformuojant sodus šalia imperatoriaus vasaros rezidencijos ir senosios 

oranžerijos. Rezidenciją žymi restauruotas europietiško stiliaus pastatas, kaip savotiškas Japonijos 

pasaulėjimo ženklas.  

2019 m. rudenį šio tyrimo autorius profesorius Petras Grecevičius stažavosi Japonijoje 

Tokijo ir Kamakuros miestuose. Stažuotės metu vykdyti dvylikos istorinių klasikinių sodų 

tyrimai, analizuota jų erdvių struktūra, bioarchitektūrinės konstrukcijos, augalų komponavimo 

ypatumai, augalų santykis su pastatų architektūra. Tyrimai vykdyti pagal originalią tyrimų 

metodiką. Tokijuje, skirtingai negu Kiote funkcionuoja du imperatoriškieji sodai yra dviejose 

vietovėse, senasis (Shinjuku Goyen) ir naujasis suformuotas rytinėje dabartinių imperatoriaus 

rūmų teritorijos dalyje (East Gardens of the Imperial Palace). Sodai atviri lankytojams ištisus 

metus. Metodine prasme  naudinga įvertinti, kaip jie funkcionuoja modernioje visuomenėje 

neprarasdami populiarumo ir tradicijų. Anksčiau šio straipsnio autorius tyrinėjo Kioto mieste 

esančius keturis imperatoriškuosius sodus. Todėl buvo svarbu įvertinti imperatoriškųjų sodų 

kūrimo aspektus skirtingose urbanizuotose teritorijose bei jų funkcionavimą moderniais laikais. 

Problema. Klaipėdos universitete rengiamų kraštovaizdžio architektų mokymo procese 

nagrinėjant įvairių pasaulio kraštovaizdžio architektūros raidą, tradicijų perimamumą, pasigęsta 

išsamesnių kinų ir japonų istorinių sodų studijų. Praktinėje japoniškų sodų įrengimo Lietuvoje 

veikloje daromos elementarios klaidos, kurias lemia nepakankamas istorinių sodų kūrybos 

pagrindų pažinimas. Viena priežasčių – metodinės ir mokslinės literatūros stygius. Europoje tokio 

pobūdžio leidinių gausu, bet juose pastebimi prieštaringi atskirų autorių pateikiami teiginiai. 

Neišvengia japonų sodų kūryba ir kartais paviršutiniško vertinimo. Todėl šio straipsnio autorius 

pabandė plačiau pažvelgti į japonų sodo kūrimo tradiciją, giliau atskleisti kai kuriuos 

kompozicijos aspektus, apibūdinti svarbiausius japonų sodų kūrimo principus ir  elementus. 

Japonų sodų formavimo tradicija svarbi ne tik savo istoriškumo ženklais. Daugelis Japonijos sodų 

kūrimo metodų ir taisyklių gali būti sėkmingai naudojamos naujų žaliųjų erdvių kūrimo procese 

Lietuvoje.  

Tyrimo objektas. Šiame straipsnyje pristatomo tyrimo objektas – Tokijo imperatoriškųjų 

istorinių sodų kompozicijos formavimo, priežiūros ir naudojimo ypatumai. Atsižvelgiant į 

ypatingą objekto sudėtingumą, daugiau dėmesio skirta svarbiausių sodo elementų tyrimui.  

Tyrimo tikslas – supažindinti kraštovaizdžio architektūros specialistus ir visuomenę su 

svarbesniais pamatiniais japonų sodų formavimo metodikos aspektais.  

 

Tyrimų metodika 

 

Pagrindiniai tyrimai atlikti vizualiai vertinant Tokijo miesto istorinius imperatoriškuosius 

sodus (1, 2 pav.), naudojant kartografinės ir projektų medžiagos analizę, natūrinius tyrimus, 

palyginamosios analizės metodą. Šio tyrimo autorius savarankiškai vykdė įvairių periodų ir tipų 

istorinių japonų sodų tyrimus, ypatingą dėmesį skirdamas Tokijo imperatoriškiesiems sodams. 

Tyrimo metodų pasirinkimą lėmė svarbiausias tikslas – apibūdinti išskirtinės reikšmės sodų 
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kūrimo principus ir kompozicijai kurti naudojamus elementus, o taip pat supažindinti 

kraštovaizdžio architektūros specialistus ir visuomenę su svarbesniais pamatiniais japonų sodų 

formavimo metodikos aspektais. Tyrimas vykdytas panaudojant anksčiau Kioto mieste atliktų 

istorinių sodų tyrimų patirtį (Grecevičius et al., 2017). 

 

 

   

 

1 pav. Tokijo imperatoriškasis sodas su buvusia vasaros rezidencija. (Šaltinis: Shinjuku Goyen website, 2019). 

Japonų parkotyrininkų (Maki et al., 2006, Maki, 2007) Shinjuku Gyoen parko kompozicinė analizė (Šaltinis: 

Deveikis et al., 2015). 

Kompleksinio tyrimo metu naudota literatūrinių mokslinių šaltinių pateikiama informacija. 

Vertinimas vykdytas taikant autoriaus parengtą originalų daugiafaktorinės analizės metodą. 

Analizuotas elementų ergonomiškumas, funkcionalumas, estetinė vertė, ekologiškumas, 

kompozicinė darna (Grecevičius et al. 2015; Yoshikawa, Isao, 1990). 

Tyrimui laikas pasirinktas atsižvelgiant į vieną svarbiausių japonų kultūriniam 

kraštovaizdžiui metų laiką, t. y. „raudonų klevų sezoną“. Spalio mėnesio pabaigoje ir lapkričio 

pradžioje Japonijoje organizuojamos chrizantemų šventės. Chrizantema svarbi kaip 

imperatoriškojo ženklo simbolis. Sodininkai tuomet demonstruoja Shinjoku Goyen sodo erdvėse 

šimtmečiais sukurtų chrizantemų auginimo technologijų pasiekimus. 

Tyrimo eigoje metodiškai svarbiais vertinimo kriterijais pasirinkta: a) istorinio sodo  

funkcinio naudojimo kaita; b) šiuolaikinio lankytojo elgsena ir reakcija istorinėje Tokijo miesto 

aplinkoje bei soduose ir parkuose. Ypatingas dėmesys skirtas imperatoriškųjų sodų analizei 

įvertinant tai, kad juose sukoncentruota labai aukšta kūrybinė japonų sodų kūrėjų potencija. 

Ieškota sąsajų su šio straipsnio autoriaus tirtų Kioto mieste esančių imperatoriškųjų sodų 

formavimo tradicija, o taip pat ženklų, kurie nusakytų  japonų sodų kūrybos patirties sklaidos 
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pasaulyje priežastis ir poveikį Europos bei Lietuvos parkų kūrėjų darbams (Grecevičius et al., 

2015). Svarbus tyrimų instrumentas – sodų erdvių, detalių, lankytojų veiksmo fotofiksacija ir 

lankytojų elgsenos filmavimas. Stebėta  lankytojų reakcija į įvairius sodų elementus. 

 

    
2 pav. Kairėje: Tokijo imperatoriškųjų rūmų teritorijos bendras planas.  Dešinėje Imperatoriaus rūmų Rytų sodas. 

(Šaltinis: The East Gardens of the Imperial Palace Guide, 2019). 

 

Japonų sodai – tai tik viena iš daugelio subtilios Rytų Azijos šalių kultūrų filosofijos ir 

estetikos apraiškų. Japonų sampratoje sodo funkcija vienaprasmė – pagerinti gyvenimo kokybę, 

padėti pajusti pusiausvyrą tarp dvasinio ir materialaus gyvenimo, patirti harmoniją. Todėl tyrimo 

metu analizuota japonų filosofija, pasaulėjautos kaita, specifinio gyvenimo būdo ypatumai, 

požiūris į gamtos reiškinius (Sakuteiki: Visions of the Japanese Garden, 2001). 

 

Rezultatai  ir jų aptarimas 

 

Japonų sodai formavosi daugelį šimtmečių. Literatūriniuose šaltiniuose šiuo metu aprašoma 

dešimt istorinių periodų (Heian, Kamakura, Nanbokucho, Muromachi, Momoyama, Tokugava ar 

Edo, Meiji, Taisho, Showa ir Heisei). Kiekviename jų (1 lentelė)  stebimi vis nauji japonų sodų 

bruožai, planavimo koncepcijų kaita, funkcijų ir naudojamų elementų įvairovė (Nitschke, Gunter. 

1999). 2019 m. vykdytų tyrimų procese analizuoti Tokijo ir Kamakuros sodai ir parkai: 

Imperatoriaus rūmų Rytų sodas (East Garden of the Imperial Palace), Shinjuku Gyoen nacinalinis 

parkas ( Shinjoku Gyoen National Park), Yoyogi parkas (Yoyogi Park), Ueno parkas (Ueno Park), 

Sensoji šventykla, Meiji Jingu šventykla, Hama-rikyu sodas (Hama-rikyu Garden), Kyu-Shiba-

rikyu sodas (Kyu-Shiba-rikyu Garden), Rikugien sodas (Rikugien Garden), Kyu-Furukawa sodas 

(Kyu-Furukawa Garden), Kiyosumi sodas (Kiyosumi Garden, Koishikawa Korakuen sodas 

(Koishikawa Korakuen Garden) ir kiti.  Pirmieji du yra imperatoriškieji sodai.  

1868 m. Japonijos sostinei persikėlus į Tokiją buvo pratęsta tradicija įrengti sodus prie 

imperatoriaus rūmų, užmiestyje suformuojant sodus šalia imperatoriaus vasaros rezidencijos ir 

senosios oranžerijos. Rezidenciją žymi restauruotas europietiško stiliaus pastatas, kaip savotiškas 

Japonijos pasaulėjimo ženklas. Imperatoriaus rūmų teritorijoje suformuoti du skirtingi sodai: The 

Fukiage Gardens įkurtas šalia imperatoriaus rezidencijos vakarinėje dalyje. Šis sodas atidaromas 

lankytojams tik išskirtinėmis progomis. O šiaurrytinėje dalyje – The East Gardens of Imperial 

Palace, kuris atviras lankymui (2 pav.). Dauguma nagrinėtų sodų buvo įkurti Edo periodu 

(1 lentelė).Visi šie sodai praktiškai reprezentuoja plačią japonų sodų vėlesniojo periodo stilistikos 

įvairovę. Kadangi Tokijo miestas – naujoji Japonijos sostinė, tai sodų formavimas vykdytas ne tik 

atidžiai panaudojant senąsias tradicijas, išvystytas Naroje, Kiote, Kamakuroje, bet ir integruojant 

kitų pasaulio regionų, ypatingai Europos, parkų kūrimo XVII–XIX amž. pasiekimus.  
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1 lentelė. Istoriniai laikotarpiai ir būdingi sodo stiliai (Šaltinis: Mizuno Katsuhiko, Tom Wright. Samadhi on Zen 

Gardens. Dynamism and Tranquility. Suiko books, Japan, 2014. 120 p.). Papildyta P. Grecevičiaus, 2020. 

Table 1. Historical Period and Prominent Garden Styles (Resources: M. Katsuhiko, T. Wright. Samadhi on Zen 

Gardens. Dynamism and Tranquility. Suiko books, Japan, 2014. 120 p.). Supplemented by P. Grecevičius, 2020. 

Istorinio periodo 

pavadinimas 

Laikotarpis metais Pagrindiniai sodų kompozicijos ypatumai ir faktoriai 

lemiantys sodų ir parkų kūrimo koncepcijas 

Heian  794–1185 Dideli tvenkinio sodai, kuriuose yra daug zinden-zukuri (Shinden-

zukuri nurodo vidaus architektūros stilių, sukurtą aristokratiškiems 

dvarams, pastatytiems Heiano laikotarpiu (794–1185), t. y. rūmų 

stiliaus architektūra). Vaizdai stebimi pasivaikščiojant arba 

plaukiant vandens telkinyje laiveliu. 

Kamakura  1185–1333 Tvenkinio sodai, skirti pasivaikščioti, juose įkomponuota  daugiau 

uolų ir akmenų, suteikiant kalnų peizažo įspūdį. 

Nanbokucho 1336–1392 Pietų šiaurės dinastijų laikotarpis, kuriam būdinga „sausų“ sodų  

kraštovaizdžio sodų kūrimas. 

Muromachi 1334–1568 Zen filosofija paveikė sausus kraštovaizdžio sodus ir didelius 

tvenkinių sodus. Muromachi laikotarpiu Shinden-zukari arba 

aristokratiška architektūra buvo modifikuota į kuklesnį pastato 

stilių, atspindintį pagrindinę Zen filosofiją. 

Momoyama 1568–1603 Pilių statybos laikotarpis, kai sodo aplinkumoje naudojamos 

masyvios uolienos ir akmenys. 

Tokugawa (Edo) 1603–1868 Būdinga tvenkinių sodų ir roji (sodas skirtas arbatos ceremonijai) 

sintezė. Tipiškos savybės yra laipteliai, samanos, bambuko vartai ir 

padalijimas į išorinius ir vidinius sodus.  

Meiji 1868–1912 Meidži imperatoriaus valdymo metu įvykdytos reformos paskatino 

šalies modernizavimą ir vakarietiškumą. Inovacijos bei naujų 

elementų integravimas sodo struktūroje. 

Taisho 1912–1926 Vakarų kultūrų įtakos japonų kultūrai ženklai sodų kūryboje. 

Integruojami Vakarų naujadarai. 

Showa 1926–1989 Shōwa laikotarpis, Japonijos istorijoje (1926–1989), atitinkantis 

imperatoriaus Hirohito valdymą. Laikotarpis perskirtas Antrojo 

pasaulinio karo. Du kinų simboliai (kanji) „Shōwa“ pavadinime 

japonų kalba išversti kaip „šviesioji taika“. Ankstyvaisiais metais 

buvo skatinami nacionalistiniai jausmai, o menai buvo 

orientuojami į tradicinius amatus ir darbus. Pokario menas apėmė 

globalizacijos ženklus ir tarptautinę įtaką, atverdamas galimybes 

tarptautiniams meno judėjimams, išlaikydamas kai kurias savo 

tradicines šaknis. 

Heisei 1989 – iki dabar Heisei laikotarpis, reiškiantis „pasiekti taiką“, yra šiandieninė 

Japonija.  Šiuolaikinė Japonijos architektūra išėjo į tarptautinę 

erdvę. Komerciniai ir viešieji pastatai architektams dažnai suteikė 

galimybę eksperimentuoti su novatoriškais projektais, peržengiant 

inžinerijos ribas ir turinčius didelę architektūrinę vertę. 

Pastaraisiais metais didėja jautrumas aplinkai, vystosi ekologiška 

architektūra. Kai kurie menininkai propaguoja tradicinius menus ir 

jų kultūrinę bei istorinę vertę, todėl jie vėl tapo populiarūs. 

 

Kadangi Tokijo imperatoriškieji sodai suformuoti ir sėkmingai funkcionuoja didžiausio 

pasaulio miesto struktūroje, buvo svarbu nustatyti, kaip japonų sodininkams pavyksta palaikyti 

estetinę ir funkcinę sodų kokybę dangoraižių apsuptyje. Juk vienas svarbiausių kompozicijos 

bruožų – „pasiskolinti vaizdai“ Tokijuje yra visiškai kito erdvinio mastelio negu senosiose 

sostinėse (Naroje, Kiote, Kamakuroje). 

Japonų teigimu sodų funkcija vienaprasmė – pagerinti žmonių gyvenimo kokybę, padėti 

pajusti pusiausvyrą tarp dvasinio ir materialaus gyvenimo, jausti gamtos harmoniją. Matomai 

todėl sodai buvo pirmiau kuriami ne tik prie šventyklų, bet ir prie didikų pastatų bei imperatoriaus 

rūmų. Rūmų sodas – labai senas, pasaulietiškas, skirtas aukštuomenei ir išoriškai labiau artimas 

kinų sodui želdynas. Paprastai jis užima didelę pastatais formuojamą aikštę, perkertamą daugybės 

keliukų, kuriais galima pasivaikščioti, prieš akis atsiveriant vis naujiems ir naujiems vaizdams. 

Čia gausu dekoratyvinių elementų, nuošalesnėse vietose įkuriami nedideli paviljonai.  
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Shinjuku Gyoen Nacionalinis parkas. Tai didžiulis 58,3 ha ploto parkas/ sodas Shinjuku ir 

Shibuya zonoje. Prieš 400 metų, Edo laikotarpiu (1603–1867) tai buvusi Naito imperatoriškosios 

šeimos rezidencija (3 pav.). Vėliau sodas buvo paverstas botanikos sodu, o 1903 m. buvo 

perduotas imperatorių šeimai, kuri naudojo jį poilsiui ir svečių pramogoms. Antrojo pasaulinio 

karo metu parkas buvo beveik visiškai sunaikintas, tačiau 1949 m. jis buvo atkurtas ir vėl 

atidarytas kaip viešasis miesto parkas. Įdomūs šio parko kūrimo europietiški akcentai. 

Kraštovaizdžio architektas Henri Martinet (1867–1936) į pasaulinę Paryžiaus parodą atvykusiam 

Japonijos imperatoriaus sodininkui Hayato Fukubai (1856–1921) pasiūlė parko idėją, pagal kurią 

1902–1906 m. jis buvo sukurtas buvusio botanikos sodo teritorijoje. Shinjuku Gyoen parką sudaro 

harmoningai sujungtos 3 dalys: prancūziškas, angliškas ir tradicinis japoniškas želdynas. Įdomu 

tai, kad per šimtmetį prancūziško ir angliško stiliaus parko želdiniai dėl genėjimo ypatybių įgavo 

japonišką pobūdį ir bruožų. Pastebimos japoniškos apraiškos – platanų genėjimas atskirais kūgiais 

vietoje žaliasienės, debesų formos azalijų krūmai ar kukmedžių ovalai (Deveikis et al., 2015). 

 

          
3 pav. Shinjuku Gyoen nacionalinio sodo (Shinjuku Gyoen National Garden) vaizdai.   

(Šaltinis: Shinjuku Gyoen: The Garden Lover’s Guide, 2019). 

 

Šiuo metu tai vienas didžiausių parkų Tokijuje. Ši masyvi žalia erdvė 1949 m. buvo paversta 

viešuoju miesto parku. Nuo to laiko Tokijo gyventojai  turi galimybę naudoti nuostabią gamtinę 

erdvę pačiame didmiesčio centre. Shinjuku Gyoen yra vienas gražiausių sodų ne tik Tokijuje, bet 

ir šalyje. Charakteringa tai kad sode suderinti trys kraštovaizdžio stiliai šiandien atrodo kaip 

vientisa darni kompozicinė struktūra. Kiek iš bendro konteksto išsiskiria Prancūziškasis 

formalusis sodas, bet  japonų sodininkų gebėjimų dėka teritorijai suteikta nepakartojama estetinė 

raiška ir naujas rekreacinio naudojimo pobūdis. Pietinėje dalyje esantis tradicinis japonų sodas 

yra suformuotas aplink tvenkinį su tiltais, ir nuo centrinio tilto centro galima pamatyti stulbinantį 

360 laipsnių sodo vaizdą. Kadangi sodo vaizdus kiekvieną sezoną keičia sakuros, slyvos, klevai 

ir smaragdinė žolė, lankytojai gali mėgautis vaizdais visais metų laikais. Tvenkinio centre yra 

Kyu-Goryotei (seni rūmai), pastatyti specialiai lankytojams, norintiems mėgautis vėsiu vėjeliu 

(4 pav.). „Kyu-Goryotei“ architektūra yra autentiškų kinų stiliaus konstrukcijų, kurias padovanojo 

Taivane gyvenantys japonai, švenčiant imperatoriškąsias vestuves. Prancūziškajame sode auga 

110 skirtingų rūšių gėlės. Šios dalies kompozicija reguliari, centrinėje ašyje įrengtas stačiakampio 

formos rožynas (3 pav.).  

Parko dendrologinė įvairovė ir gausa – ypatinga. Jame daugiau negu 20 000 medžių, iš jų, 

1500 trijų rūšių sakurų, žydinčių nuo kovo vidurio iki balandžio pabaigos. Istorinio sodo erdvėje 

sėkmingai integruotas naujos originalios ir modernios architektūros statinys – oranžerija, kurioje 

demonstruojama augalų ir medžių iš visos Japonijos kolekcija. Joje pristatoma ir turtinga vandens 

augalija. Oranžerija sėkmingai  prisideda prie tradicinės augalijos gausinimo šiuolaikinio japonų 

miesto erdvėse.  

Sodas kruopščiai prižiūrimas, vejos sodriai žalios. Sodo erdvės užpildytos dekoratyviais 

krūmais ir medžiais, kurių lapijos spalvos keičiasi, praturtindamos vaizdus vis naujais spalviniais 

tonais ir akcentais. Pavasarį sode pražysta sakuros, rudenį sodo erdvės pasipuošia raudonais klevų 

lapais. Takai sodo teritorijoje suformuoti taip, kad jais judėdamas susidarai natūralios gamtos 

įspūdį.  Planuodami sodą japonai stengiasi, kad kiekvienas elementas būtų matomas įvairiais 

rakursais. Toks metodas leidžia sukurti emocinio poveikio įvairovę. Kai kurios sodo dalys 

matomos iškart įžengus į sodą, kitos – užslėptos, jas galima pamatyti tik paėjus vingiuotu takeliu. 

Iš kiekvienos pusės žiūrint sode patalpintas elementas ar detalė turi atrodyti vis kitaip. Tačiau sode 
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sąmoningai paliekama tuščių plotų, nesistengiama užpildyti visos erdvės. Tai suteikia lankytojui 

natūralią vaizdų kaitą, kada nuo mažos, intensyviai užpildytos erdvės pereinama į laisvą, kurioje 

lankytojas gali pratęsti sodo kūrėjo mintį. 

 

         
4 pav. Senoji imperatoriaus vasaros rezidencija ir (dešinėje) kinų stiliaus paviljonas (Foto P. Grecevičiaus). 

 

Imperatoriaus rūmų Rytų sodas. Sodas įkurtas  perkėlus Japonijos sostinę iš Kioto į Tokiją 

rytinėje imperatoriaus rūmų teritorijos dalyje.  Pagrindinis Tokijo imperatoriaus rūmų Rytų sodo 

skirtumas nuo Kioto ar kitų buvusių sostinių – tai didelis rekreacinių veiklų pasirinkimas išsaugant 

svarbiausius istorinių sodų kūrimo principus, akmenų dominavimas kompozicijoje, tiksliau, 

neįprasta jų sąveika su augalais ir vandeniu bei komponavimo būdai. 

Čia aptinkami ne tik tradiciniai „sausieji“ japonų sodai, kuriuose dominuoja beveik vien tik 

bangelėmis sugrėbstytas smėlis, skalda ir akmenys, ir kurie atidžiau stebint pribloškia savo 

subtilia  japoniška filosofija, simbolika, estetika ir kompozicijos darna, verčia lankytoją mąstyti, 

suprasti sodo kūrėjo idėją. Rytų sode galima gėrėtis vilkdalgių (irisų), bambukų, arbatos, rožių, 

Ninomaru sodeliais, daugeliu paviljonų. Sode (5 pav.) yra net 6 paviljonai, kuriuose įrengti 

tualetai. Arbatos ceremonijos sodelyje būtinai yra arbatos namelis, prie jo – akmeninis indas su 

vandeniu ir akmeninis žibintas.   

 

             
 

        
5 pav. Rytų sodo vaizdai    (Foto P. Grecevičiaus). 

 

„Pasiskolinti vaizdai“ (shakkei) – tai foninio kraštovaizdžio, esančio už sodo ribos, 

integravimo į sodo kompoziciją koncepcija. Natūralūs objektai, tokie kaip kalnai ir kalvos, ir 

žmogaus sukurti statiniai, tokie kaip pilkapiai, gali būti naudojami kaip pasiskolinti vaizdai. 

Šiuolaikiniais laikais dangoraižiai tapo (paprastai) netyčia pasiskolinta dekoracija kai kurių 
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miestų soduose, tame tarpe ir senajame imperatoriaus sode Tokijuje erdvėse. (6 pav.). Šiais 

moderniais laikais, kai sodai kuriami miestuose, tolimojo plano ar foniniais objektais tampa 

daugiaaukščiai pastatai, dangoraižiai. Tai pažeidžia tradicinio sodo kūrimo principus, bet liudija 

japonų norą XXI amžiuje  neprarasti ryšio su savo kultūrine  tradicija.  

Paprastų gamtinių peizažų imitacijose juntami „filosofinių“ sodų kūrimo ženklai – daug 

simbolinių ir netgi abstrakčių formų. Naudojami plačiai paplitusio  „sauso“ peizažo motyvai, kur 

vanduo vaizduojamas simboliškai, su akmenų ir vandens nugludintų akmenukų pagalba. Bet yra 

ir vidiniai vandens telkiniai, o visa sodo teritorija apjuosta įspūdingo dydžio vandens kanalu. 

          

 
 

 
6 pav. Pasiskolinti vaizdai. Viršuje kairėje: gamtos vaizdai, kalnai, augalai ir kiti objektai esantys už sodo ribos 

Kiote, dešinėje – disonuojantis su gamtine aplinka vaizdas Rytų sode. Apačioje:  Pastatų tūriai pagarbiai atsitraukę 

už imperatoriškųjų sodų ribų (Foto P. Grecevičiaus). 

 

Imperatoriškųjų sodų filosofija. Japonų imperatoriškiesiems sodams būdinga tai, kad jų 

kompozicija atrodo ne tik tobulai išbaigta, bet sodo kūrėjas siekdamas intriguoti sodo peizažų 

stebėtoją, užkuoduoja savotiškas paslaptis, taip priversdamas mąstyti ir mąstant įsijausti į sodo 

kūrimo procesą, pratęsti sodininko kūrybines mintis (Mizuno Katsuhiko, Tom Wright, 2014). Japonų 

sodas visuomet kupinas gilios prasmės – už kiekvieno elemento išorės slepiasi paslėpta prasmė, 

„daiktų stebuklas“. Tokį požiūrį į gamtą išugdė senosios Japonijos religijos – šintoizmas (angl. 

Shinto)  ir dzenbudizmas. Japonai mano, kad gamtą galima suvokti tik intuicija, o ne loginėmis 

priemonėmis. Todėl žmogus į sodą ateina stebėti, mąstyti, prasismelkti į daiktų esmę ir tuo pačiu 

suprasti save. Tai visiškai nepanašu į europiečių gėrėjimąsi kraštovaizdžio architekto sukurtu 

landšaftu. Japonų estetinio principo triada: vertikalė, horizontalė ir diagonalė simbolizuoja santykį 

tarp dangaus, žemės ir žmogaus (Mitani, Toru. 2011). Skirtingai nuo Kioto imperatoriaus sodų, 

kuriuose stengiamasi skrupulingai išsaugoti senąsias tradicijas, Tokijo soduose matomas 

integralumo su kitų pasaulio regionų kultūra reiškinys. Senajame sode (Shinjuku Gyoen National 

Garden) planavimo koncepcijoje pagrindas teikiamas senajai sodų komponavimo tradicijai, kaip 

savotiškam erdviniam karkasui ir kūrybiškai „įpinami“ iš Europos atkeliavę prancūziško ir 

angliškojo  parkų stiliaus fragmentai.  
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Imperatoriškojo sodo dvasiškumas ir materialumas. Kai kurie šaltiniai nurodo. kad 

tradicinį japonišką sodą formuoja septyni elementai, kurių vieni – dvasiniai, o kiti – akmenys, 

vanduo, augalai, gyvūnai, architektūra,– materialūs (Yoshikawa, Isao, 1990). Dažnai teigiama, kad 

japoniški sodai, kuriami pagal griežtas kanono taisykles (Mizuno Katsuhiko, Tom Wright, 2014). Iš 

tiesų, japoniškų sodų tradicija numato daugybę reikšminių taisyklių ir sodo elementų tipų, bet 

būtent tai ir suteikia erdvę improvizacijai. Abiejuose Tokijo imperatoriškuose soduose lankytoją 

pasitinka daug tobulai sukurtų peizažų, kuriuose lankytojas stebėdamas gali įnešti savotiškus savo 

potėpius, taip ir užbaigdamas kompoziciją. Kiekviename sode tas pats elementas gali būti 

interpretuojamas vis kitaip. Imperatoriškieji sodai turi labai išvystytą rekreacinę funkciją 

(Grecevičius et al., 2015). Japonų sodo rekreacinės aplinkos gyvybingumo kriterijai: 

• sodo teikiamų rekreacinių paslaugų ir funkcijų įvairovė; 

• rekreacinių paslaugų ir funkcijų prieinamumas; 

• asmeninio fizinio ir dvasinio tobulėjimo galimybės (bendravimas su gamtos objektais, 

edukacija, meditavimas ir t.t.); 

• savo gamtinio ir kultūrinio identiteto suvokimas (įskaitant erdvės kokybės ir identiteto 

stiprumo suvokimą); 

• peizažų estetinė kokybė ir emocinis poveikis; 

 

Tyrimo metu sodų erdvėse buvo stebimas didelis lankytojų srautas, turistai, šeimos su 

vaikais, poros ir pavieniai lankytojai. Su užrašų knygelėmis pagyvenę moterys užsirašinėjo augalų 

rūšis, kiti prisėdę prie molbertų piešė, dar kiti meditavo ar stebėjo sode vykstančius reiškinius, 

fotografavo ir fotografavosi, atidžiai studijavo nuostabias chrizantemų kompozicijas. Skirtingai 

nuo kinų triukšmingos elgsenos parkuose, japonų judėjimas sodo takais priminė ramiai tekančią 

upę. Judėjimą takais palengvina gerai apgalvotos detalės judantiems su vežimėliais. Gausu 

informacinių rodyklių japonų ir anglų kalbomis.  

Imperatoriškųjų sodų augalija. Pagrindiniai Tokijo imperatoriškuose soduose naudojami 

medžiai: pušis, ginkmedis, bambukas, japoniškas klevas, sakura, japoniškas ąžuolas (7 pav.).  Iš 

žydinčių medžių didžiausia pagarba visuomet atiduodama slyvoms ir sakuroms, iš krūminių 

augalų – kamelijai ir azalijai. Žydinti sakura japonų valstiečiams buvo ženklas, kad laikas sėti 

ryžius – dirva ir vanduo pakankamai įšilę. Samurajams sakura – ištvermės ir švaros simbolis, jos 

lapeliai niekuomet nevysta ant šakų ir nukrenta „gyvi“. Iš gėlių vertinamos orchidėjos, irisai, 

narcizai, aguonos, chrizantemos, lotosai, bijūnai. Tačiau geriausiai gamtos įvairovę ir subtilumą 

atspindi ne ryškios gėlių spalvos, bet samanos. (Grecevičius  et al., 2015). Tokijo imperatoriaus 

soduose derinamos samanos ir žolinė danga. Didelė angliškojo fragmento teritorija  padengta 

šienaujama veja, kuria galima laisvai judėti, ant jos sėdėti ar gulėti.  

Sodo kompozicija formuojama taip, kad lankytojas, judantis takais, patirtų kuo daugiau 

emocijų, matytų tobulus peizažus, kurių trečiajame plane paprastai pateikiami objektai esantys  už 

sodo ribos: gamtos vaizdai, kalnai, augalai.  

Imperatoriškųjų sodų kūryba ir formavimas yra vietinių sodininkų prioritetinė veikla, nes 

jie geriausiai pažįsta savitos kultūros tradicijas, turi įgimtą pasaulėjautą. Ypatinga pagarba savo 

kultūrai tradicijoms išreiškiama sodų kūryboje atitinkamais tradiciniais sodo landšafto elementais. 

(Sakuteiki: Visions of the Japanese Garden, 2001). 

Tradiciniai japonų imperatoriškojo sodo landšafto elementai. Gamta davė žmogui 

daugybę medžiagos kurti sodams, skirtingiems savo forma, spalva, faktūra. Tai medžiai ir 

akmenys, gėlės, smėlis, žolė, vanduo. Paprastai akmenys ir vanduo laikomi pagrindiniais sodo 

elementais, jų būtinai esti kiekviename japoniškame sode. Dažnai kartojama, kad kalnai – tai 

gamtos „griaučiai“, o vanduo – jos „kraujas“. Tačiau japonų sodų stebėjimas natūroje nulėmė 

poreikį peržiūrėti pagrindinių elementų sąrašą, jų svarbą. Tyrimo išdavoje susiformavo išvada, 

kad svarbiausi ir pirmapradžiai japonų imperatoriškųjų sodų elementai yra žmogus, sodo kūrėjas 

ir lankytojas, kuris naudojasi sukurtu objektu priklausomai nuo savo išsilavinimo, gebėjimo 

mąstyti, analizuoti ir dvasios, kurios suteikia sodui ypatingą sakralinę reikšmę. Svarbus faktorius 

slypi tame, kad sodas buvo kuriamas imperatoriui, jo šeimai ir reprezentacijai, tačiau jis lengvai 
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suvokiamas ir paprastam žmogui, kartais net neturinčiam subtilių japoniškų tradicijų pažinimo 

pagrindų.  
 

 

         
 

         
7 pav. Specialūs tradiciniai medžių lajų formavimo metodai leidžia sukurti įspūdingas formas 

 (Foto P. Grecevičiaus). 

 
 

   
 

     
8 pav. Oranžerijų statybos raida ir naujoji oranžerija. Senoji imperatoriaus vasaros rezidencija ir (dešinėje) naujasis  

žiemos sodas. Apačioje: Gerai sutvarkyta informacinė sistema (Foto P. Grecevičiaus). 
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Pagrindiniai Tokijo imperatoriškųjų sodų kompozicijos kokybę lemiantys veiksniai: 

         Harmonija, estetika.  Visi sodo elementai  tarpusavyje dera, vienas elementas neužgožia 

kito, nedominuoja. Viskas turi savo griežtai apibrėžtą vietą ir paskirtį, nėra nei vieno nereikalingo 

elemento. 

         Proporcija, mastelis. Lankytojas, stebintis erdves, jaučia visų sodo elementų žmogišką 

mastelį. Suprantama, kad augalams paaugus, vaizdas gali labai pasikeisti ir ne visiškai tikti 

autoriaus pasirinktam komponavimui. Todėl kurdamas sodą, kūrėjas galvoja ne tik apie tai, kaip 

sodas atrodys dabar, bet ir po kelių ar daugelio metų. Be to sodininkai nuolat atlieka augalų 

formavimo ar korektūros darbus. 

Asimetrija. Tai principas, kuris būdingas japoniško stiliaus sodui. Jis taikomas visoms sodo 

erdvėms, niekas neišdėstoma simetriškai. Tačiau integruojant į sodo struktūrą kitų pasaulio 

regionų elementus atsiranda ir reguliaraus išplanavimo fragmentų. 

Saikas. Imperatoriškuose soduose vyrauja saikingos pastelinės ir neryškios spalvos. Pastatų 

architektūroje suderinama tradicinė forma su tobulu fasadų, langų, laiptų detalių forma. 

Natūralumas. Japonai soduose stengiasi atkurti natūralią gamtą, todėl ir imperatoriškuose 

soduose viskas yra iš natūralių medžiagų. Tai, kas sena, paveikta laiko, jiems yra vertingiausia. 

Stengiamasi nenaudoti naujų, nenusidėvėjusių medžiagų, jos sąmoningai „pasendinamos“. Ypač 

vengiama nenatūralių medžiagų. Detalės, su kuriomis liečiasi žmogus, pasižymi ergonomiškomis 

formomis, patogumu (Slawson, 1987). 

 

            
 

          
9 pav. Veiklos sodo erdvėse (Foto P.Grecevičiaus). 

 

            
 

            
10 pav. Sodų pavėsinėms ir paviljonams suteikiama tradicinė architektūrinė stilistika (Foto P. Grecevičiaus). 
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Nauji akcentai senajame sode. Būdinga, kad imperatoriškieji sodai neizoliuojami nuo 

visuomenės, o atviri lankymui. Savitas sodų planavimo principas: sodai buvo planuojami 

imperatoriaus šeimai ir svečiams. Tačiau takai, erdvės puikiausiai atlaiko ir dabartinį gausų 

lankytojų srautą. Didėjant lankytojų srautams, ieškoma priemonių, kaip srautus išskaidyti, įtraukti 

į naujas veiklas. Įrengiamos naujos poilsio aikštelės, paviljonai. Pabrėžiama tradicinių sezoninių 

renginių svarba. Ypatinga reikšmė skiriama sezoniniams renginiams: sakurų žydėjimui, 

chrizantemų šventei. Naujos veiklos ir nauji renginiai įtakoja didesnį informacinių rodyklių ir 

stendų poreikį, numatant ir tai, kad jie būtų suprantami užsienio turistams. 

Dešimtmečiais architektūrą Japonijoje kūrė tiek japonų architektai, tiek tarptautinės firmos. 

Japonų architektai projektavo pastatus ir kitose šalyse. Juose, kaip taisyklė, buvo naudojama 

japonų tradicinio būsto tektonika, formų ir detalių darna bei paprastumas, saikinga spalvinė paletė,   

įkomponuojami tradicinės architektūros elementai. Naujuose Tokijo kvartaluose, biurų ir 

viešbučių kiemuose projektuojami sodeliai kūrybiškai interpretuojant tradicinę formą. Taip pat 

paplitęs minimalistinis lauko baldų dizainas (Studies in Organic. Kengo Kuma & Associates, 

2018). 

Tadao Ando, Kenzo Kumo ir kitų architektų darbai yra puikus šiuolaikinės Japonijos 

architektūros pavyzdys. Naujuose projektuose, kaip taisyklė, išlieka tradicinės japonų 

architektūros elementai, kurie dažnai naudojami gyvenamųjų namų interjeruose ir eksterjeruose, 

pavyzdžiui, tatamio grindys ir pergamento pertvaros, naudojamos erdvėms padalinti. Reikšminga 

tai, kad šiuolaikinių pastatų ir kompleksų architektūroje svarbi rolė skiriama japonų sodų 

tradicijos interpretacijai, ieškoma naujų estetinės raiškos priemonių. Pastaraisiais metais didėja 

jautrumas aplinkai, vystosi ekologiška architektūra.  

 

          
 

            
11 pav. Chrizantemų šventei suformuota kompozicija (Foto P. Grecevičiaus). 

 

Tradicijų tęstinumas ir naujų veiklų integralumas. Jei Kioto imperatoriškųjų rūmų sodų 

išplanavimas, augalų kompozicijos, rūšys, takų forma palaikoma ir  vengiama integruoti naujus 

elementus, tai Tokijo soduose funkcinė įvairovė kur kas turtingesnė. (Grecevičius et al., 2017). 

Tačiau pažymėtina tai, kad naujos veiklos ar elementai integruojami nepažeidžiant japonų 

tradicinio sodo planavimo principų, o, atvirkščiai,  kūrybiškai papildant. Soduose statomoms 

pavėsinėms ir paviljonams suteikiama tradicinė architektūrinė stilistika, tačiau nevengiama ir 

modernių sprendimų. Tam tikras korektūras verčia padaryti ir naujos inžinerinės technologijos. 

Tradicinių augalų naudojimas taip pat laipsniškai koreguojamas inovatyvių sprendimų 

pagalba. Didžiulį įspūdį palieka  erdvėse integruojamos chrizantemų parodos. Jų segmentai 

apgalvotai įkomponuojami erdvėse daro įspūdį, kad chrizantemos ten auga nuolat. Joms vietomis 
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pstatomos surenkamos pastogės (11 pav.). Demonstruojamos savotiškos chrizantemų “lovos” 

išauginant iš vieno kamieno po 300 ir daugiau žiedų. 

Chrizantemų šventės segmentai Rytų sode įkomponuojami papildant erdves papildomais 

estetinio poveikio ženklais (11 pav.). Sode daug paviljonų, kuriuose įrengti muziejai, kamerinių 

koncertų patalpos, kt. Tokie objektai padeda geriau paskirstyti lankytojų srautus. Rytų sodo 

teritorijoje yra net penki paviljonai skirti tualetams. Beje, tualetai nemokami ir gerai prižiūrimi, 

pritaikyti neįgaliesiems. Kiekvienas įėjimas į sodą turi pavadinimą ir gerą ryšį su metropoliteno 

stotimis. Soduose pastatytų viešųjų tualetų ir inžinerinio aprūpinimo statinių architektūra 

priderinta prie bendros architektūrinių pastatų stilistikos.  

 

 

Apibendrinimas ir išvados 

 

Tokijo Imperatoriškųjų sodų formavimui būdingi bendri tradiciniai japonų sodo 

kompozicijos bruožai. Jie remiasi giliomis šintoizmo (angl. Shinto)   ir dzenbudizmo požiūrio į 

gamtą tradicijomis. Sodo kūrėjai niekada nedaro tiesmukiškai atviro sprendimo. Sodas visuomet 

kupinas gilios prasmės – kiekviename elemente slepiasi gilesnė prasmė, kurios suvokimas 

galimas tik tinkamai nusiteikus (Grecevičius et al., 2017). Tai svarbus faktorius, akcentuojantis, 

kad kitų šalių ar tautybių projektuotojams, neturintiems tokių pagrindų, sunku pasiekti 

pakankamai aukštą kuriamo japoniško sodo estetinę kokybę. 

Svarbiausi imperatoriškųjų sodų kompozicijos formavimo principai: harmonija, estetika, 

proporcija, mastelis, asimetrija, saikas, natūralumas, nuoseklumas, netikėtumas. Planuojant 

sodą, atskiros jo dalys komponuojamos taip, kad  kiekviena sodo dalis būtų matoma palaipsniui 

ir nuosekliai judant taku. Kai kurios sodo dalys turi būti matomos iškart įžengus į sodą, kitos – 

užslėptos, jas galima pamatyti tik paėjus vingiuotu taku. Soduose suformuojamos kalvos ant kurių 

įrengiamos sodo panoramos ar centrinės erdvės su tvenkiniu apžvalgos aikštelės. Į jas patenkama 

serpantininiais takeliais ir akmeniniais laipteliais. Takai suformuojami taip, kad užlipus ant kalvos 

nereikėtų grįžti tuo pačiu taku. Iš kiekvienos pusės judant ir stebint sodo peizažai turi atrodyti vis 

kitaip, taip praturtinant jų emocingumą. Sode paliekamos tuščios neužpildytos erdvės. Beje, kai 

kurių takų konstrukcijos ir išplanavimas nėra labai patogus, sąmoningai siekiant, kad žmogus 

stabteltų, neskubėtų ir čia pat pastebėtų dar kokį nors elementą. 

Visi sodai paprastai aptveriami siekiant paslaptingumo, intymumo. Imperatoriškasis Rytų 

sodas visu perimetru apjuostas vandens kanalų ir stambių tašytų akmens blokų siena. Tačiau 

svarbiausias principas slypi pastato vidaus patalpų ryšyje su sodu. Iš pastato vidaus stebėtojas 

mato interjero erdvės persiliejimą su sodo erdve, o išėjęs į sodą nepraranda ryšio su pastato 

architektūra ir vidaus erdvėmis. Tačiau kai kuriuose didmiesčiuose esančių sodų vaizduose 

antrajame plane neišvengiamai atsiranda modernių pastatų tūriai, taip prarandant svarbų tradicinį 

japonų sodo principą. 

Šimtmetį daugelis pasaulio mokslininkų gilinosi į japonų sodų formavimo paslaptis. Įvairūs 

autoriai pateikia skirtingą japonų sodų elementų sąrašą, ar argumentuoja jų svarbą. Apibendrinus 

šio tyrimo rezultatus daroma išvada, kad svarbiausi pirminiai baziniai japonų sodo elementai yra: 

sodo kūrėjas ir sodo peizažų stebėtojas. Sodo kompozicijoje siekiama, kad stebėtojas savotiškai 

mintyse pergyventų ir pratęstų sodininko idėją. Pastebėtina tai, kad sodų erdvės formuotos 

nedideliam lankytojų srautui, imperatoriaus ar jo šeimos narių pasivaikščiojimui, tačiau jos 

šiandien nesukelia problemų priimant palyginti didelius lankytojų srautus. 

 Japonų istorinių sodų formavimo patirties perteikimas kitų šalių ir regionų kraštovaizdžio 

kūrėjams ir studijuojantiems yra reikšminga dilema ieškant kuo didesnės estetinės vertės 

kuriamiems šiuolaikiniams parkams. 
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Tokyo Imperial Gardens: Harmony of Spatial Composition, Aesthetics and Functions. 

Summary 
 

Japanese gardens are just one of the many subtle manifestations of the cultural philosophy and aesthetics 

of East Asian countries. In the Japanese concept, the function of the garden is unambiguous - to improve 

the quality of life, to help to feel the balance between spiritual and material life, to experience harmony. In 

the autumn of 2019, the Author did an internship in Tokyo and Kamakura, Japan. During the internship, 

research of 12 historical classical gardens was performed, the structure of spaces, bio architectural 

constructions, peculiarities of plant composition, the relationship of plants with the architecture of 

buildings were analyzed. Tokyo has two imperial gardens, the old and the new, so it is methodologically 

https://www.betterworldbooks.com/search/results?q=Jiro%20Takei
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useful to assess how they function in modern society without losing popularity. A wealth of methodological 

material has been collected that is needed for landscape architecture practitioners and the training of young 

professionals. This article presents the peculiarities of the composition change observed during the study 

of the Imperial Gardens in Tokyo, related to the reorientation to more abundant visitor flows, the addition 

of new activities to the spaces, and the development of the educational function. The peculiarities of plant 

selection, plant and garden building composition, which give a distinctive color to the compositions of a 

historical Japanese garden, have been traditionally evaluated. Plant species are selected and composed so 

that the image is aesthetically pleasing and interesting to the visitor at all times of the year. The main focus 

is on the philosophy, aesthetics and diversity of functions of the spaces, and generalizations are provided 

that can be useful not only for the creators of Japanese gardens in the Baltic region, but also for creating 

objects of modern landscape in Lithuania. 
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Anotacija 

Straipsnyje analizuojama Sapiegų rezidencijos Vilniuje barokinio parko atkūrimo projekto rengimo ir įgyvendinimo 

patirtis. Aptariami parko istorinės ir meninės raidos aspektai, pateikiama kaimyninių valstybių – Latvijos, Lenkijos, 

Rusijos – baroko parkų atkūrimo ir tvarkymo projektų pavyzdžių. Akcentuojama komunikavimo su vietos 

bendruomene svarba parko atkūrimo procese. Dėmesio skiriama naujos techninės užduoties (2020) architektūrinio 

konkurso Sapiegų parkui atnaujinti nuostatoms.   

Reikšminai žodžiai: Sapiegų parkas, kraštovaizdžio architektūra, barokas, parko atkūrimas 

 

Abstract 

The article analyses the experience of the preparation and implementation of the project of the restoration of the 

baroque park of the Sapiega residence in Vilnius. Aspects of the historical and artistic development of the park are 

discussed, and examples of projects for the restoration and management of baroque parks in neighbouring countries 

– Latvia, Poland, Russia – are presented. The importance of communication with the local community in the park 

restoration process is emphasized. Much attention is paid to the provisions of the new technical task (2020) 

architectural competition for the renewal of Sapiega’s Park.  

Keywords: Sapiega’s Park, landscape architecture, baroque, park restoration 

 

Įvadas 

 

Sapiegų barokinio parko atkūrimo projekto istorija (2015–2019) – išties ilga ir kupina 

netikėtumų, tikra odisėja. Nuo 2008 m. parengto specialiojo plano iki realaus tvarkymo projekto 

parengimo ir jo atmetimo peripetijų – ištisas dešimtmetis, atskleidęs akademinės bendruomenės, 

profesionalų (pirmiausia, kraštovaizdžio architektų) bendruomenės, funkcionalios vietos 

bendruomenės ir miesto savivaldybės administracijos skirtingas urbanistinės politikos ir 

kraštovaizdžio architektūros  sampratos (suvokimo) ir sąveikos interpretacijas, komunikacijos 

klaidas ir trikdžius, nesusikalbėjimo faktus ir jų moralinius, politinius aspektus. 

Sapiegų parko unikalumą ir galimybes jį atkurti kultūrinėje ir akademinėje spaudoje 

nagrinėjo kraštovaizdžio architektė Elena Brundzaitė Baltrus (2003), vėliau šią mintį plėtojo prof. 

habil. dr.  Konstantinas Jakovlevas Mateckis (2015), kiti autoriai. 2015 m. pradžioje Vilniaus 

miesto savivaldybės administracija patvirtino Sapiegų parko atkūrimo techninę užduotį, inicijavo 

parko tvarkybos projektų rengimą. 2018 m. pagal SĮ „Vilniaus planas“ parengtą Sapiegų 

rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso Vilniuje teritorijos sutvarkymo 

projektą (toliau – Sapiegų parko tvarkymo projektas) buvo pasirašytos projekto įgyvendinimo 

sutartys. Tačiau darbų pradžia 2019 m. pradžioje nebuvo sklandi. Vasarvidžio metą projektas 

buvo sustabdytas.  

2020 m. pavasarį, COVID-19 pandemijos sąlygomis Vilniaus miesto savivaldybė grįžo prie 

miestui svarbios užduoties – Sapiegų parko atnaujinimo. Siekdama išrinkti geriausią sprendimą 

šiai jautriai urbanistinei istorinei aplinkai, savivaldybė inicijavo Sapiegų rezidencijos, Trinitorių 

vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso teritorijos dalies ir jo prieigų atviro architektūrinio 

projekto konkursą. Rekomendacija organizuoti architektūros konkursą buvo suformuluota 

2019 m. lapkritį konferencijos „Architektūros kokybė: integruotas požiūris į kultūros paveldą“ 

metu vykusiame tarpinstituciniame seminare „Sapiegų parkas, interesų susidūrimas kaip 

galimybė“. 

Daugybė 2018 m. projekto medžiagos pateikčių, priešprojektinių tyrimų medžiaga, 

ekspertizių išvados,  viešos ir neviešos profesinės diskusijos, techninių užduočių formulavimo 

prieštaros skatina apžvelgti Sapiegų parko tvarkymo projekto rengimo ir svarstymo ciklą. 
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 Straipsnio tikslas – atlikti ir pateikti Sapiegų parko Vilniuje tvarkymo projekto rengimo ir 

įgyvendinimo žingsnių analizę, kuri galėtų būti suvokiama kaip patirties apibendrinimas, pamoka 

ateities projektams, jų užsakovams ir rengėjams. 

Straipsnyje pateikiama glausta projekto techninės užduoties, priešprojektinių tyrimų, 

projektinių pasiūlymų ir techninio projekto rengimo ir sprendinių apžvalga, analizuojama projekto 

ekspertizių ir svarstymo su visuomene (Antakalniečių bendruomene) eiga ir rezultatai, aptariamos 

ir vertinamos projekto prieštaros, išlygos ir korektūros, aptariami kaimyninių šalių baroko parkų 

atkūrimo ar tvarkymo pavyzdžiai, analizuojamos naujos (2020) techninės užduoties projektuoti 

parko atnaujinimą nuostatos.     

 

Metodika, analizės šaltiniai 

 

Atliktas tyrimas ir parengtas straipsnis yra tipiška atvejo analizė, todėl buvo taikomi atvejo 

studijos principai ir tyrimo metodai. Tyrimas atliktas taikant projekto ir priešprojektinių tyrimų 

medžiagos analizę, natūros tyrimus, ekspertines išvadas ir lyginamosios bei sisteminės analizės 

metodus. Tyrimas aprėpia ne tik istorinio želdyno meninės ir funkcinės raidos analizę, projektinių 

sprendinių analizę, bet ir funkcionalios vietos bendruomenės elgseną. Straipsnyje teikiamas vietos 

bendruomenės dalyvavimo Sapiegų parko tvarkymo projekto procese ir jos lūkesčių sociologinis 

vertinimas. 

Tyrimo ir analizės pagrindas – Sapiegų parko tvarkymo projekto dokumentai (VP 15-121; 

VP 16-194) ir su projektu, jo įgyvendinimu susietas publikacijų srautas, Vilniaus regioninės 

architektų tarybos (RAT), Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos (LKAS) ir kitų ekspertų 

grupių diskusijos ir išvados. Literatūros ir šaltinių analizė, tiesioginis diskusijų aplinkos 

stebėjimas, projekto pristatymai Antakalniečių bendruomenei, profesinėms organizacijoms ir 

ekspertų taryboms atskleidžia esminius šio projekto proceso aspektus ir komunikacinius kodus, 

leidžia juos apibendrinti ir kritiškai vertinti. Pateikiami kaimyninių šalių – Latvijos, Lenkijos, 

Rusijos – baroko parkų atkūrimo ar tvarkymo pavyzdžiai turėtų padėti suvokti ir palyginti Sapiegų 

parko tvarkymo projekto esmę ir aprėptį. Straipsnio autoriai yra lankę ir in situ tyrę straipsnyje 

minimus barokinius parkus.  

Pagrindinė analizės medžiaga, susijusi su Sapiegų parko tvarkymo projektu, buvo 

struktūrizuotai pateikta Vilniaus miesto savivaldybės interneto portale (vilnius.lt, 2019), siekiant 

pakeisti komunikacijos ir parengto projekto viešinimo ir derinimo su visuomene, Antakalniečių 

bendruomene pobūdį. Tyrimų, projektavimo ir ekspertizių dokumentų pateiktys Vilniaus miesto 

savivaldybės interneto portale  (vilnius.lt, 2019), pirmoji (2015) projektavimo techninės užduotis, 

naujos techninės užduoties (2020) architektūrinio konkurso Sapiegų parko atnaujinimui rengimo 

medžiaga aprėpiama šiame straipsnyje.   

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Glausta parko istorinės ir meninės raidos apžvalga. Vietovės ir senojo dvaro teritorijos 

pirkimo-pardavimo dokumentai žinomi nuo 1514 m. (Janonienė ir Purlys, 2012). XVII a. po 

Maskvos kariuomenės antpuolio ir Vilniaus okupacijos (1655–1661) nusiaubto dvaro valda buvo 

LDK didžiojo etmono Mykolo Kazimiero Paco (1624–1682) nuosavybė, o nuo 1689 m. iš jėzuitų 

noviciato šią valdą nupirko Vilniaus vaivada ir LDK didysis etmonas Kazimieras Jonas Sapiega 

(1637–1720). 1689–1692 m. vykdyti didieji rezidencijos pastatų statybos ir parko įrengimo darbai 

(Purlys, 2015). Taigi, šis parkas yra kitų šiaurės baroko parkų (apie kuriuos kalbėsime kiek vėliau) 

amžininkas ir turi 300 metų istoriją. 1718 m. sudarytas seniausias žinomas Sapiegų rūmų ir parko 

statinių inventorius. Apie parką jame rašoma: Prie tų rūmų <...> sodas <...>. Tame parke nieko 

nėra, jokių augalų, išskyrus liepas, <...> ir alyvas (Purlys, 2015).  

1790 m. valdos inventorius liudija parke priešais rūmus esant 4 želdinių kvadratus, kažkada 

izopu (juozažole, lot. Hyssopus) apsodintus, dviejuose jų – du postamentai skulptūroms; minimi 
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ir du fontanai. Tuose želdinių kvadratuose 62 didelės ir mažos karpytų medžių piramidės, dešimt 

karpomų liepų gyvasienių (špalerių). Už karpomų liepų – virtuvės sodas ir daržas (Purlys, 2015).  

1795 m. inventorius nurodo, kad parke yra keturi apleisti ir apaugę želdinių kvadratai; minimas ir 

figų šiltnamis (Purlys, 2015). Nurodoma ir pastaba, kad sodininkas ir du mišką prižiūrintys 

apmokami samdiniai turi kuo geriau dirbti, kad pagerintų rūmų sodo būklę. Nurodyta ir 1794–

1795 m. rusų kariuomenės padaryta žala (Purlys, 2015). Turimi inventoriai aptaria parko tvoros 

ir vartų, kitų statinių, Trinitorių Viešpaties Jėzaus bažnyčios ir vienuolyno ansamblio būklę ir yra 

aiškus vieningo valdos planavimo patvirtinimas.   

Atrodo, kad 1790 m. ir 1795 m. inventoriuose aprašyto parko išplanavimas gali būti artimas 

pavaizduotajam 1737 m. Fiurstenhofo plane. Sapiegų rezidencijos parko plano struktūra įvairių 

laikotarpių planuose išlieka vienoda ir aiški (1 pav., istorinė kartograma). Natūroje dar ir šiandien 

matoma brėžiniuose pavaizduota centrinė parko alėja, kai kurie skersiniai parko takai. Kuriant 

ansamblį suformuota geometrinė, daugiaplanė, rūmų link kylanti žolynų, parko augalų ir 

skulptūrų, fontanų, laiptų ir vartų kompozicija su aiškia išilgine simetrijos ašimi.     

Pačioje XVIII a. pabaigoje Sapiegos perleido Antakalnio valdą. Nuo1806 m. čia prasidėjo 

urbanistinė plėtra – imta formuoti sklypus statyboms, į buvusias rezidencijos valdas įžengė carinės 

Rusijos kariuomenės kariškiai, rengiama ir plečiama karinė ligoninė. Statybų sklypai pradėjo supti  

buvusį parką (Purlys, 2015). Teigiama, kad 1809 m. tuometinis Vilniaus miesto ir gubernijos 

architektas prancūzas Joseph Poussier (1781–1821) parką perkūrė ir pritaikė ligoninei. Vilniaus 

miesto valdžia rūpinosi parko plėtimu – į pietų pusę nuo barokinio parko formuota ir įrengta 

naujoji (landšaftinio plano) parko dalis. Tarp karo ligoninės plėtros laikotarpio (XIX a. antroji 

pusė) dokumentų išsiskiria Vilniaus miesto valdybos 1882 m. svarstymai apie Antakalnio parko 

teritorijos apsodinimo konkursą. Miesto valdyba rūpinosi viešųjų sodų ir parkų plėtra ir svarba. 

„Sodai – svarbi Vakarų Europos miestų dalis, taip pat ir Rusijoje, o Vilniuje jų mažai, todėl reikia 

tvarkyti tokias vaizdingas vietas, kuriose auga nuostabūs augalai“ (LVIA, f. 938, ap. 4, b. 384; 

cituojama pagal Purlys, 2015, p. 39–40).  1901 m. karinės žinybos sklypo plane matome sudarkytą 

barokinę struktūrą, užsodintas klevų alėjas, pastatytus ligoninės korpusus.    

 

   
1 pav. Sapiegų rezidencijos parko plano struktūra įvairių laikotarpių planuose, iš kairės: 1737 m. Fiurstenhofo planas; 

1840 m. planas; 1901 m. karinės žinybos sklypo planas (šaltinis: Projektas VP 15-121-PP-IK) 

 

Apibendrinant galima pasakyti, kad Sapiegų rezidencijos parkas suformuotas pačioje 

XVII a. pabaigoje – XVIII a. pradžioje. Tai seniausias ir vienas iš ryškiausių taisyklingo 

geometrinio barokinio parko pavyzdžių Lietuvoje. Išlikusi parko plano struktūra: plati tiesi alėja 

– pagrindinė kompozicijos ašis – buvo nukreipta į rūmų fasado centrą, skersinė ašis orientuota į 

Trinitorių bažnyčios ir vienuolyno ansamblį. Alėjos ir liepų gyvasienės vedė prie taisyklingose 

aikštelėse įrengtų fontanų, dekoratyvinių skulptūrų, pavėsinių, paviljonų. Šalia už rūmų buvo 

giraitė, žvėrynas. Vėliau įrengta naujoji landšaftinė, angliškojo planavimo stiliaus parko dalis 

organiškai susiejo istorinius parko raidos laikotarpius, tačiau šis sprendinys tuo pačiu lėmė 

geometrinės parko dalies nykimą.   
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Kone visą XX a. antrąją pusę Sapiegų rūmų ir parko teritorijoje buvo įsikūrusi sovietų 

kariuomenė, teritorija buvo uždara, nekontroliuojamai pertvarkoma pagal kariškių norus, 

poreikius ir supratimą. 

Analogų apžvalga. Kaimyninės šalys – Latvija, Lenkija, Rusijos Sankt Peterburgas – turi 

puikių išsaugotų ir (arba) atkurtų barokinių ansamblių analogų. Jie gali būti puikūs pavyzdžiai, 

kaip gali būti arba turi būti organizuojami parko atkūrimo sprendiniai ir darbai. Keletą aptarsime. 

Pradėsime nuo Lenkijos, Abiejų Tautų Respublikos aristokratų tradicijos, Nieborowo dvaro 

sodybos ansamblio su barokiniu parku, išsaugotu iki mūsų dienų (2 pav.).  

Barokinis rūmų ir parko ansamblis Nieborowe dar XVII a. pabaigoje buvo sukurtas olandų 

kilmės lenkų baroko architekto Tylmano van Gamereno (1632–1706), o XVIII a. 8-ajame 

dešimtmetyje perstatytas vadovaujant architektui Simonui Bogumilui Zugui (1733–1807). Du 

galingi rytiniai platanai (Platanus orientalis), pasodinti apie 1770 m., puošia prancūziškos (A. Le 

Nôtre) tradicijos geometrinį parterį už rūmų. Rūmuose – puikus, turtingas kunigaikščių Radvilų 

epochą menantis muziejus. Vakarinėje dvaro sodybos ansamblio dalyje – vandens telkinys ir 

kanalas, už kurio tęsiasi park krajobrazowy, o rytinėje pusėje – ūkinio kiemo statiniai, oranžerijos, 

arklidės. Žalieji kabinetai ir bosketai atskirti skroblų (Carpinus) ir liepų (Tilia) žaliasienėmis. 

Šiaurinės pusės kiemą supa svečių namas ir keramikos manufaktūros pastatas (dabar – muziejus) 

– pastatai projektuoti S. B. Zugo. Žinoma, šis parkas dydžiu ir meniniais užmojais toli pralenkia 

Sapiegų rezidencijos artefaktą, tačiau ilgosios ašies modelis, gamtovaizdinio parko priglaudimas 

prie geometrinės dalies teikia tinkamo pavyzdžio pojūtį. Sapiegų parko teritorijos sutvarkymo 

projekto autorių kolektyvas teikė šį pavyzdį savo projektiniams sprendiniams pagrįsti. 

 

  
2 pav. Nieborowo parko Lenkijoje schema. 3 pav. Le Blond‘o projekto Strelnoje (1717) kopija.  

 

Kitas nemažiau svarbus pavyzdys – Sankt Peterburgo barokiniai sodai ir parkai, apie 

kuriuos galime kalbėti kaip apie ankstyvojo šiaurietiško baroko (XVIII a. pradžios) pavyzdžius: 

Vasaros sodas, Vandens sodas prie Petro I namo Strelnos vietovėje (3 pav.), Peterhofas. Čia gilų 

pėdsako paliko Jean-Baptiste Alexandre Le Blond‘as (1679–1719), prancūzų architektas ir 

kraštovaizdžio architektas, André Le Nôtre mokinys, parkų ir rūmų planuotojas, knygų apie parkų 

architektūrą autorius. Caro Petro I pakviestas jis nuo 1716 m. iki mirties buvo Sankt Peterburgo 

vyriausiasis architektas, miesto generalinio plano (1717; 4 pav.), parkų su fontanais ir rūmų 

projektų autorius (Parkų knyga 2015–2016, p. 13). 

Jis prisidėjo prie pirmojo Sankt Peterburgo parko – Vasaros sodo – Letnij sad –  kūrimo, 

gerokai patobulino šio parko planą, suteikė jam prancūziškos dvasios, pasiūlė skulptūrų, fontanų 

ir įvairių kompozicijų. 1719 m. pagrindiniai Vasaros sodo kūrimo darbai buvo baigti. Fontanams 

maitinti 1718 m. buvo įrengta prancūzų inžinieriaus Theophile Desaguliers (1683–1743) 

sukonstruota garo varikliu varoma vandens kėlimo mašina. Vanduo imtas iš Nevos atšakos, kuri 

ir buvo pavadinta Fontanka. Parko didybę puikiai atskleidžia Aleksejaus Zubovo (1682–1751) 

graviūra (5 pav.). 
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Pirmuosius Peterhofo ansamblio – Petro I rūmų ir Aukštutinio parko su fontanais, 

Monplaisir rūmų projektus irgi rengė Le Blond‘as. Jis taip pat projektavo Vandens sodą Strelnos 

vietovėje (3 pav.), būsimajame caro šeimos ansamblyje.  Ankstyva architekto mirtis sukėlė įvairių 

legendų, viena jų pasakoja, kad jis susirgęs ir miręs iš sielvarto melagingai bendradarbių 

apkaltintas ir caro išbartas bei nubaustas dėl Peterhofo projektų.  

 

  
4 pav. J-B. A. Le Blond‘o parengtas Sankt Peterburgo 

generalinis planas, 1717. 

5 pav. Vasaros sodas Sankt Peterburge, 

A. Zubovo graviūra, 1716 

 

Vasaros sodo nuosekli ir kompleksinė rekonstrukcija pagal „Lenprojektrestavracija“ 

instituto parengtą projektą (darbus vykdė pagrindinis rangovas AB „Profilis“) gali būti puikus 

šiaurietiško barokinio parko atkūrimo pavyzdys. 2009–2011 m. buvo atlikti skulptūrų 

restauravimo (ir kopijų gamybos), metalinės tvoros restauravimo, 8 fontanų atkūrimo darbai (9-

asis paliktas kaip muziejaus reliktas), parko želdinių priežiūros ir gydymo, žalitvorių ir bosketų 

atnaujinimo, šiuolaikinių apsaugos priemonių (stebėjimo sistemų) įrengimo ir kt. darbai. Įdomu 

pažymėti, kad iš 1817 parko medžių 1550 buvo tvarkytos lajos. Iškirsta 129 medžiai, iš jų 97 

sausuoliai ir ligoti, 32 – dėl projekto sprendinių. Pasodinta 105 įvairių rūšių medžių, 12 000 

mažalapių liepų (Tilia cordata), daugiau nei 5000 krūmų (Imperial Gardens of Russia, 2012). 

2012 m. gegužės 27 d. restauruotas Vasaros sodas buvo iškilmingai atidarytas, po savaitės jį lankė 

Europos kraštovaizdžio architektų federacijos (EFLA – IFLA Europe) ir Sankt Peterburgo 

akademinių konferencijų ir tarptautinių parodų dalyviai. Straipsnio autoriai kartu su kitais galėjo 

įvertinti metodišką šio parko atnaujinimo darbą.  

Netoli Lietuvos šiaurinės sienos, Latvijoje, Bauskės rajone, lankytojų laukia atkurtas baroko 

stiliaus ansamblis – Rundalės rūmai ir parkas – buvusi Kuršo kunigaikščio  Ernsto Johanno von 

Bühreno (Birono, 1690–1772) rezidencija. Parko ir rūmų projekto (1735–1736) autorius – Rusijos 

imperatoriaus rūmų architektas Francesco Bartolomeo Rastrelli (1700–1771). Baroko ansamblis 

čia buvo kuriamas 1736–1740 m. (Parkų knyga 2015–2016, p. 24–25).  

Rundalės parkas susideda iš trijų dalių: reprezentacinio sodo (parterio), parko ir medžioklės 

miško parko. Prieš rūmus įrengta paradinė  aikštė su įvažiavimu ir arklidėmis. Už rūmų, parko 

pusėje, įrengtas reprezentacinis sodas su kiliminiu parteriu, trimis fontanais ir rožynais. Už jo – 

10 ha želdynas, kurio planinę ir erdvinę struktūrą formuoja penkių spindulinių alėjų vėduoklinė 

kompozicija. Šios alėjos kerta ne tik parką, bet ir už jo esantį medžioklės mišką, kurio plotas šiuo 

metu siekia 32 ha. Parko alėjos tarpusavyje sujungtos skersiniais takais. Alėjų ir takų pakraščiai 

apsodinti karpomomis gyvatvorėmis ir gyvasienėmis, kurios sudaro uždarus sodelius – bosketus 

– su čia įrengtais žaliuoju amfiteatru, labirintu, arbatos paviljonu, iškylos pievele ir kitais 

kompoziciniais elementais, statiniais.  

Rūmai su reprezentaciniu sodu–parteriu ir parkas buvo apjuosti vandens kanalu. Vanduo į 

kanalą buvo paduodamas iš užtvenkto upelio tvenkinio. Pagal statomos rezidencijos sodininko 

Chistopherio Weylando ataskaitas, rengtas 1736–1739 m. laikotarpiu, žinoma, kad parke buvo 

pasodinta: 328185 liepos, 5005 kaštonai ir 1885 ąžuolai. Prie parko buvo įrengti keli vaismedžių 

– obelų, persikų, slyvų ir vyšnių – sodai.  
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XIX a. parkas, nepaisant šeimininkų kaitos, išsaugojo pagrindinius barokinio parko bruožus. 

Tik valdant grafui Valerijonui Zubovui XIX a. pradžioje buvo atlikti nežymūs pakeitimai – 

parterio šone vietoj gėlyno pasodintos eglės ir piramidinės tuopos, o grafo Petro Šuvalovo 

nurodymu 1860 m. šalia rūmų buvo prisodinta kaštonų. Po Pirmojo pasaulinio karo ir žemės 

reformos, įvykdytos Latvijoje 1920 m., parkas neteko turtingų valdytojų ir toliau jau buvo beveik 

neprižiūrimas.  

Tik 1972 m. įsteigus Rundalės rūmų muziejų ir pradėjus restauruoti rūmus, kilo idėja atkurti 

barokinį parką. Šiam tikslui įgyvendinti 1974 m. Latvijos mokslų akademijos Botanikos instituto 

specialistai atliko parko želdinių analizę. Analizės rezultatai parodė, kad senieji parko medžiai 

sunykę, blogos būklės, parkas priaugęs savaiminių medžių ir krūmų. Todėl siekiant atkurti 

pirminę parko išvaizdą, buvo rekomenduota juos pašalinti ir sodinti naujus medžius ir krūmus, 

kurių asortimentas būtų toks pats kaip XVIII a. čia augusių augalų asortimentas.  

1975–1976 m. Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas) projektavimo institutas Giproteatr  

parengė barokinio parko atkūrimo projektą. 1975 m. parke ir rūmų reprezentaciniame sode buvo 

pradėti kirsti medžiai, krūmai, raunami jų kelmai. Šis morališkai sunkus, bet būtinai reikalingas 

darbas, norint atkurti XVIII a. barokinį parką, buvo baigtas 1978 m. Atkurtos karpomos parko 

alėjos, bosketai, pergolės, gyvatvorės. Medžių bei krūmų asortimentas buvo šiek tiek 

koreguojamas, siekiant panaudoti šalčiams, mechaniniam karpymui ir ligoms atsparesnius, 

ilgaamžiškesnius augalus, kurie geriausiai gali perteikti baroko laikotarpio augalų karpymo 

(topiarų) meno charakterį. Taip parke veisiamoms gyvasienėms vietoj anksčiau čia augintų liepų 

(Tilia cordata Mill.) pasodinti paprastieji skroblai (Carpinus betulus L.), kurie plačiai naudojami 

Vakarų Europos barokiniuose parkuose. Tačiau, kiek tai buvo galima, atkuriamame parke 

siekiama sodinti XVIII a. populiarius augalus, o kad parko lankytojai suvoktų, kurios augalų rūšys 

yra senosios ir kurios naujosios, parke augalai ženklinami, nurodant augalo pavadinimą, datą ir 

kilmę.  

Rundalės parko atkūrimo darbai ypač suaktyvėjo atkūrus Latvijos nepriklausomybę. Buvo 

atkurtas prieš rūmus buvęs reprezentacinis sodas-parteris, rožynai, užbaigti formuoti parko 

bosketai, pergolės, tvarkomas už barokinio parko esantis medžioklės miško parkas (6 pav.). Parko 

mažieji statiniai bei mažosios architektūros objektai buvo atkurti pagal Europos barokiniuose 

parkuose esančius analogus. 

 

  
6 pav. Latvijos Rundalės parko vaizdai: atkurta aiški barokinė parko erdvių ir plano struktūra. Šaltinis: Parkų knyga 

2015–2016, p. 25.    

 

Atkuriant Rundalės parką ne viskas iš karto pavyko, tačiau klaidos nuosekliai taisomos, 

barokinis parko įvaizdis tobulinamas. Parkui atkurti ir išlaikyti Latvijos valstybė kasmet skiria 

finansavimą. Finansinę paramą skiria ir Latvijos verslo įmonės. Atkurtas puikus pažintinio 

turizmo ir edukacinis objektas – Latvijos užmiesčio (hercogystės centro) rezidencijos ansamblis.  

Miesto barokinio parko atkūrimo pavyzdys – Lenkijoje prie karališkosios Varšuvos pilies 

atkurtas barokinio parko elementas (7 pav.). Jis atkurtas visiškai pakitusiomis miesto sąlygomis 

ir  galėtų būti atsakymas ir pavyzdys svarstant, reikia ar nereikia Vilniuje istorinio barokinio parko 
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replikos. Senųjų parko medžių tvarkymo ir išsaugojimo pavyzdį teikia Sankt Peterburgo Vasaros 

sodo atkūrimo projektas (8 pav.).  

 

  
7 pav. Atkurtas Varšuvos karališkosios pilies barokinio parko 

elementas. Alvydo Žickio nuotrauka, 2019. 

8 pav. Vasaros sodo struktūros atkūrimo 

koncepcija maksimaliai išsaugojo medžių 

masyvus. Vaivos Deveikienės nuotrauka, 2012. 

 

Pirmoji techninė užduotis ir projektas. 2012–2013 m. atkurti Sapiegų rūmų tūriai, fasadų 

ir vidaus erdvių architektūra skatino kreipti dėmesį ir į parką. Vilniaus miesto savivaldybės Miesto 

plėtros departamento direktoriaus 2015-01-12 įsakymu buvo pavesta organizuoti projektavimo 

darbus,  patvirtinta darbo užduotis parengti  teritorijos sutvarkymo projektinius pasiūlymus (PP). 

Iškeltas darbo tikslas – parengti PP vadovaujantis 2008 m. UAB „Lietuvos paminklai“ parengtu 

Sapiegų rezidencijos <...> komplekso nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos (KPA) 

specialiuoju planu, kitais galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, istorine ir ikonografine 

medžiaga bei atliktais tyrimais.  

Buvo nurodyti aiškūs reikalavimai darbui (devyni punktai), tarp jų ir reikalavimas ne vėliau 

kaip per dvi savaites nuo pavedimo gavimo dienos suorganizuoti susitikimą su suinteresuotais 

teritorijos valdytojais (Antakalnio bendruomenės, Antakalnio seniūnijos, VšĮ „Vilniaus 

technologijų ir meno centro“, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, VšĮ „Tibeto namai“ ir 

kitais suinteresuotais atstovais) ir aptarti būsimų veiklų turinį. Taip pat nurodyta numatyti 

archeologinių, hidrogeologinių ir hidrotechninių tyrimų poreikio apimtis, atlikti dendrologinius 

tyrimus ir pateikti išvadas bei rekomendacijas dėl esamų medžių išsaugojimo, šalinimo, genėjimo, 

formavimo, gydymo, įvertinti transporto infrastruktūros įtaką teritorijai, pagrindines pėsčiųjų 

srautų kryptis. Techninė užduotis nurodė PP rengti visai komplekso teritorijai, integruojant minėtą 

KPA specialųjį planą, centrinėje parko dalyje projektą rengti pagal taisyklingojo barokinio parko 

kompozicijos principus; pateikti teritorijos apšvietimo pasiūlymus, apželdinimo planą ir siūlomų 

sodinti augalų preliminarų sąrašą.  

Toks PP projektas  su išsamia tyrimų medžiaga buvo parengtas (Projektas VP 15-121, 

2016). Jis numatė parko tvarkymo darbų etapus, pagrindė barokinio parko atkūrimo idėją, 

principus ir sprendinius. Atlikta analizė ir tyrimai (9 pav.) atskleidė barokinės struktūros 

gyvybingumą ir galimybes atkurti barokinio parko segmentą.  Ties tuo barokiniu segmentu ir buvo 

apsistota tęsiant projektavimo darbus ir rengiant techninį projektą (Projektas VP 16-194, 2017) 

pagal naujai patvirtintą techninę užduotį. 

2017 m. pabaigoje parengtas tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektas (TPDP) buvo 

pateiktas derinti ir tvirtinti. Jis sulaukė įvairių ekspertinių grupių pritarimo. Deja, nesulaukė 

visuomenės ir bendruomenės pritarimo. Sulaukta aktyvaus ir atkaklaus Antakalnio bendruomenės 

pasipriešinimo šiam TPDP (LKAS informacinė tarnyba, 2019). Ekspertų komisijos pritarė 

pagrindinei Sapiegų parko komplekso planavimo ir tvarkymo projekto idėjai – sugrąžinti šio 

parko parterinei daliai barokinio sodo vaizdą, pažymėjo, kad kuriamos parterinės dalies 

sprendiniai yra pagrįsti istorinių ir archeologinių tyrimų duomenimis. Ekspertų komisijos pritarė 

parko rekonstrukcijos įgyvendinimui etapais bei etapų eiliškumui. Turima tyrimų medžiaga 

suponuoja logišką projekte taikomą barokinio sodo zonavimo schemą: arčiausiai rūmų atkuriant 
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barokinio sodo kiliminį parterį – barokinio ornamento terasą; atokesnėje nuo rūmų dalyje 

atkuriant barokinio sodo bosketų sistemą (10 pav).   

 

  
9 pav. Dabartinė Sapiegų parko ir jo aplinkos 

situacija (Projektas VP 15-121). 

10 pav. Sapiegų barokinio parko atkūrimo projekto maketas. 

Šaltinis: vilnius.lt, 2019. 

 

Projekte VP 16-194 (2017) numatyta atkurti barokinio parko erdvinę ir planinę struktūrą su 

parko parterio želdiniais ir dekoratyviniais elementais. Vertingų medžių alėjų fragmentai, eilės, 

pavieniai medžiai ar jų grupės tvarkomos pagal parko regeneracijos projektą, parengtą remiantis 

dendrologinių tyrimų išvadomis ir rekomendacijomis, atsižvelgiant į medžių gyvybingumą ir 

mechaninį stabilumą. Numatytos takų dangos – skalda, kai kur įrengiamos lauko akmenų arba 

medinės dangos. Parterinėje dalyje restauruojamas gėlynas ir baseinas, įrengiamas fontanas; 

bosketo dalyje taikomi restauravimo, želdyno rekuperacijos ir rūšinės įvairovės restauracijos, 

augavietės regeneravimo sprendiniai. Buvo numatytas mažųjų architektūros elementų 

restauravimas ir naujų įrengimas; apšvietimo sistemos rekonstravimas; vasaros vandentiekio 

rekonstravimas ir laistymo sistemos įrengimas; vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas. 

Projekto VP 16-194 (2017) autoriams teko tobulinti projektą.  Atnaujintame parko projekte  

numatyta išsaugoti daugiau medžių, atverti daugiau erdvių lankytojams, sukurti galimybę tiek 

mėgautis saule ant žolės, tiek slėptis pavėsyje po medžiais, kartu išlaikant pagrindinius barokinio 

parko principus. Pagal pakoreguotą projektą (11 pav.) rytinė parko dalis perprojektuota taip, kad 

augalai netrukdytų patekti ant jose esančių pievų. Vakarinės parko dalies bosketai – trikampiai 

miškingi parko segmentai – taip pat bus atverti lankytojams, kadangi atsisakyta dalies gyvatvorių, 

trukdančių karštą dieną pasislėpti medžių pavėsyje. Būtent šiose dalyse bus gausiai sodinama 

naujų medžių. Parko atvirumas padidintas atsisakant tvorelių, kurios būtų atribojusios parką nuo 

greta stovinčių pastatų, kuriuose dabar įsikūręs „Vilnius Tech Park“. 

 
11 pav. Pataisytas Sapiegų parko atkūrimo projektas, kuris turėjo būti įgyvendintas (Šaltinis: vilnius.lt, 2019). 
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Centrinėje parko ašyje, einančioje nuo Antakalnio gatvės vartų link rūmų, nuspręsta palikti 

senuosius medžius, nežiūrint į tai, kad dalis jų neturi ilgalaikės perspektyvos. „Pasirinktas parko 

tvarkymo kelias atkuria ir išryškina istorijos eigoje prarastą šio svarbaus Vilniaus priemiesčio 

erdvinę struktūrą, pabrėždamas funkcinius ir vizualinius ryšius tarp miestui ir visai valstybei 

svarbių baroko epochos paveldo objektų. Projekto rengimo metu rėmėmės atliktų tyrimų metu 

rastais duomenimis ir įrodymais, o šis projektas formuoja atviras ir medžiais apželdintas parko 

erdves, atkuria parko želdinius ir gerbūvio elementus, parko ekosistemą praturtina įvairesnėmis 

augalų rūšimis“ – teigė vyriausiasis Vilniaus miesto architektas Mindaugas Pakalnis  (Anonimas, 

2019). Pasak M. Pakalnio, visus šiuos klausimus analizavo, projektą vertino ir jam pritarė daugybė 

skirtingų institucijų, ekspertinių organizacijų bei komisijų. Kiek buvo įmanoma, atsižvelgta į 

aplinkinių gyventojų pageidavimus (Anonimas, 2019). 

Reaguodama į „Antakalniečių bendruomenės“ nepritarimą projektui, Vilniaus miesto 

savivaldybė paskelbė viešą atsakymą jiems ir išdėstė argumentus, kodėl parko atnaujinimo 

projektas nebegali būti keičiamas. Prie šio atsakymo publikuoti ir projekto ekspertizių aktai. 

Atsakymas vertas būti pacituotas – žr. straipsnio priedą. Tačiau bendruomenė spaudė toliau ir 

pasiekė „pergalę“ – projekto įgyvendinimas 2019 m. birželio viduryje buvo sustabdytas 

(vilnius.lt, 2019) 

Bendruomenės įtaka kraštovaizdžio architektūros projektams. Lietuvoje Sapiegų parkas 

Vilniuje tėra tik replika, maža parafrazė baroko tema, galėjusi būti edukaciniu ir kultūriniu 

reiškiniu. Tačiau ji sulaukė visuomenės prieštaravimo. Įvairių judėjimų ir komitetų vadovai, 

turintys politinę valdžią ir netgi žinodami, kad želdynai yra svarbi miesto investicinio klimato ir 

miestiečių gyvenimo gerovės prielaida, nesiryžo nuspręsti ir pritarti projektui. Antakalnio 

bendruomenė pademonstravo jėgą, nurungė profesionalius kraštovaizdžio architektus – projekto 

autorius – ir privertė politikus suklusti. Todėl turime analizuoti ir šį reiškinį – funkcionalią 

bendruomenę ir jos įtaką kraštovaizdžio tvarkymo sprendiniams.  

Pirmasis Lietuvoje funkcionalią vietos bendruomenę, bendruomeniškumo indeksą apibrėžė 

ir nagrinėjo Saulius Nefas (2007; 2008). Puikių įžvalgų yra pateikę ir kiti mokslininkai 

(Valackienė ir Žalneriūnienė, 2015; Ežerinskė, 2017). Miesto erdvinio formavimo dalyvių – tarp 

jų ir vietos bendruomenių – diskurso ir įtakos problematiką šiuolaikinės demokratijos sąlygomis 

nagrinėjo VGTU mokslininkas dr. Jonas Jakaitis (2013), parengęs išsamią monografiją. Joje 

apžvelgiami ir analizuojami miestų ir jų bendruomenių, kaip kolektyviai veikiančių miesto 

formavimo dalyvių, sąveikos padariniai, pabrėžiant architektūros (taigi ir kraštovaizdžio 

architektūros), kaip unikalaus meno, integruojančio ne tik ekonominius, ekologinius, 

sociokultūrinius, estetinius aspektus, bet ir kuriančio kasdieninio visuomenės gyvenimo fono, 

veikiančio kiekvieną žmogų, savitumus.  

Miesto architektūrinės aplinkos ir visuomenės kaip miesto erdvinio formavimo dalyvio 

sąveikos užuomazgos ir raida, kuriant ir įgyvendinant darnaus miestų erdvinio vystymosi 

ideologiją teritorinėje, ekonominėje ir socialinėje plotmėje, Lietuvos didmiesčiuose yra gana 

stiprios ir dinamiškos. Miestų žaliųjų erdvių, želdynų tvarkybos planavimo ir projektavimo 

procese, tokių projektų įgyvendinimo procese bendruomenių balsas tampa vis labiau svarbus ir 

lemiantis (Sodeikis, 2018). Tenka mokytis komunikuoti su gyvenamosios vietos bendruomene, 

kitomis visuomenės grupėmis.   

Gyvenamosios vietovės bendruomenė – savivaldybės gyvenamosios vietovės (jos dalies 

arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais 

ir interesais ir tenkindami šiuos poreikius ir interesus veikiantys įvairiomis tiesioginio dalyvavimo 

formomis (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994). Gyvenamosios vietos – 

Antakalnio – bendruomenė pasiekė tai, kad Sapiegų parko projektas buvo tobulinamas, keičiamas 

ir, pagaliau, sustabdytas (Anonimas, 2019; LKAS informacinė tarnyba, 2019; vilnius.lt, 2019). 

Galima svarstyti, kodėl taip įvyko, ir priežasčių rasime keletą. Bene svarbiausia, matyt, bus 

šiuolaikinės visuomenės fragmentacija ir abipusio nepasitikėjimo tarp savivaldybės valdžios ir 

vietos bendruomenės raiška. Kita – visuomenėje menkai besuvokiama istorinio parko samprata. 
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Sapiegų parko atveju, ji iš esmės atitinka dar 1938 m. Vilniaus miesto planavimo dokumentuose 

eksponuotą nuostatą ir Sapiegų parko kaip eilinio želdyno sampratą (12 pav.).   

 
12 pav. Sapiegų parko ir jo aplinkos samprata pagal 1938 m. Vilniaus miesto planą (Šaltinis: Projektas VP 15-121). 

 

Atskirai reikėtų aptarti ir Lietuvos kraštovaizdžio architektų, urbanistų profesinių 

bendruomenių ir asocijuotų struktūrų poziciją Sapiegų barokinio parko gaivinimo ir atkūrimo 

projekto procese. Kolegos kraštovaizdžio architektai korporatyvinės pozicijos nepateikė ir 

projekto nepalaikė. Manytina ir tikėtina, kad šiuolaikinei profesionalų bendruomenei barokinio 

miesto architektūros artefaktai jau nebėra svarbus dalykas. Simptomiškas vieno kolegos  

brūkšteltas įspūdis: „džiaugiuosi, kad neišdegė barokinio Sapiegų parko prikėlimo užmačios 

Vilniuje“. Vilniaus regioninės architektų tarybos (RAT) sprendimas buvo palankus pateiktam 

projektui (Atsakymas Antakalniečių bendruomenei, 2019).      

Dar 2011 m. aptardami bendruomenės ir visuomeninių organizacijų vaidmenį istorinių 

parkų gaivinimo procese kėlėme mintį, kad parkas neatsiranda ir negali egzistuoti be žmogiškojo 

faktoriaus, be visuomenės ar jos atstovų intereso, iniciatyvos (Deveikienė, 2011, p. 122). Didelę 

išliekamąją istorinę ir kultūrinę vertę turintis parkas nėra ir negali būti vieno žmogaus darbo 

rezultatas. Parko įkūrimui (ar atkūrimui) reikalinga gerai susiklausiusi užsakovų, autorių ir 

vykdytojų komanda, tačiau ir vėliau parkas reikalauja sistemingo darbo ir rūpesčio. Parko 

priežiūros darbai ir papildomos investicijos paprastai nustatomi pagal prioritetus ir ekonomines 

šeimininko galimybes. Visais atvejais lemiamą vaidmenį atlieka žmogaus ar grupės žmonių parko 

vertės supratimas ir pasiryžimas prisiimti atsakomybę už parko puoselėjimą. Esant minėto 
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nepasitikėjimo tarp valdžios ir vietos bendruomenės nuotaikoms sunku susitarti ir pasiryžti veikti 

racionaliai. Kita vertus, jau seniai keliama problema, kad „lieka neaišku, kas gi bus iki XXI a. 

išlikusio istorinio parko gaivinimo, gyvavimo lyderis ir kas jo lankytojas. Kam lemta prisiimti 

vertingo gamtos ir kultūros paveldo puoselėjimo atsakomybę?“ (Deveikienė, 2011, p. 124). 

Pasaulinė praktika rodo, kad didžioji kraštovaizdžio architektūros paveldo dalis išsaugoma 

ir globojama bendruomenės ir visuomeninių organizacijų dėka. Galima būtų vardinti Anglijos, 

Prancūzijos, Vokietijos pavyzdžius. Tokią veikimo formą skatina ir Europos kraštovaizdžio 

konvencija (2000), ir Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimai. 

Gal būt Vilniaus Sapiegų parkui išsaugoti ir gaivinti reikia nevyriausybinių organizacijų, kurių 

veikla vienaip ar kitaip nukreipta ir į istorinių parkų tvarkymo reikalus, dėmesio. Gal verta kurti 

Sapiegų parko draugų klubą, kuris vienytų miesto (Antakalnio) bendruomenės, valdžios 

institucijų, kitų organizacijų jėgas ir pastangas. Toks klubas galėtų veikti, sakykime, E. F. Andrė 

klubo Lietuvoje pavyzdžiu. Šis veiklos modelis yra nekart aptartas ir pristatytas. Esminė šio klubo 

veiklos ypatybė ir bruožas yra tai, kad jis jungia profesionalus ir visuomenę, atlieka socializacijos 

ir komunikacijos funkcijas, suburia žmones bendrai veiklai, profesionaliai nukreipia visuomenės 

iniciatyvas, išryškina parko, kaip meno objekto ir kultūros paveldo reikšmę, atkreipia visuomenės 

ir valdžios institucijų dėmesį į reiškinius ir galimus sprendinius (Deveikienė, 2011, p. 125–129). 

Skelbiamas naujas architektūrinis konkursas Sapiegų parko atnaujinimui. 2020 m. 

balandžio pradžioje Vilniaus miesto savivaldybė vėl grįžo prie miestui svarbios užduoties – 

Sapiegų parko atnaujinimo. Siekdama išrinkti geriausią sprendimą šiai jautriai urbanistinei 

istorinei aplinkai, savivaldybė inicijavo Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės 

statinių komplekso teritorijos dalies ir jo prieigų atviro architektūrinio projekto konkursą. 

Rekomendacija organizuoti architektūros konkursą buvo suformuluota 2019 m. lapkritį 

konferencijos „Architektūros kokybė: integruotas požiūris į kultūros paveldą“ metu vykusiame 

tarpinstituciniame seminare „Sapiegų parkas, interesų susidūrimas kaip galimybė“. Seminare 

diskutavę architektai, gamtininkai, menotyrininkai ir paveldosaugininkai išsakė ir pagrindė savo 

nuomones apie valstybės saugomo kultūros paveldo komplekso elemento – Sapiegų parko 

atgaivinimo projektą (Skelbiamas architektūrinis, 2020).  

Dauguma seminaro dalyvių teigė, kad projektas, kuriuo norėta atkurti barokinę XVII ar 

XVIII a. Sapiegų parko išvaizdą, nėra tinkamas, nes nėra pakankamai aptartas su visuomene ir 

specialistais; nėra pakankamai pagrįstas tyrimais; neapima viso Sapiegų komplekso; nėra deramai 

įvertintas dabartinis urbanistinis kontekstas; nėra iki galo įvertintas poveikis gamtai, ypač – parke 

perintiems paukščiams; nėra pasirengta užtikrinti projekto sprendinių ilgalaikį tvarumą. Kultūros 

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovai palaikė nuostatą, kad barokinio parko 

atkūrimas neturėtų būti tiesus, pažodinis, o labiau įterptas į esamą želdyno situaciją – užtektų, kad 

būtų paisoma paveldosauginių reikalavimų, nepažeistos vertingosios komplekso savybės, 

nenusižengta specialiajam planui. Pasamprotauta, kad iki galo nežinomi istorinio parko elementai 

neturėtų būti atkuriami hipotetiškai, remiantis vien istoriniais analogais, verčiau rinktis 

šiuolaikines menines priemones, nunykusius elementus subtiliai „pacituoti“ konceptualiomis 

kraštovaizdžio architektūros priemonėmis, o esant pagrindimui restauruoti ar atkurti atskiras dalis.  

Dalyviai sutarė, kad toks kelias būtų prasmingas dar ir todėl, kad per laiką parko situacija iš esmės 

pakito. Parkas ilgainiui buvo apsuptas pastatais, senosios vizualinės ir funkcinės parko jungtys su 

jo aplinkos elementais yra prarastos, per ilgą laiką susiformavo kitoks urbanistinis kontekstas ir 

kitokios vertės. Sutarta, kad geriausias būdas tęsti Sapiegų parko kaip Sapiegų rezidencijos, 

Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso sudėtinės dalies tvarkymą – atviro 

kraštovaizdžio architektūros konkurso paskelbimas. Vilniaus miesto savivaldybė konkurso 

sąlygoms nustatyti subūrė platų, visas suinteresuotas puses įtraukiantį ekspertų ratą ir iškėlė 

(pakartojo?) esminį principą – „kurti projektus, esamo parko audinyje respektuojančius istorinį 

barokinį parką“ (Skelbiamas architektūrinis, 2020). 2020 m. spalį toks konkursas buvo paskelbtas. 

Architektūrinio projekto konkurso organizatorius – Lietuvos architektų sąjunga. Skelbime 

buvo kilniai pranešta, kad galima susipažinti „su tarptautinės vertės Sapiegų rezidencijos, 

Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (kodas 762) teritorijos dalies ir jo prieigų 
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idėjos atviro architektūrinio projekto konkurso sąlygų technine užduotimi“ (Skelbiamas 

architektūrinis, 2020).  Konkurso tikslas – nustatyti projekto konkurso laimėtojus, kurie pasiūlys 

tinkamiausius teritorijos projekto sprendinius, atitinkančius urbanistinius, architektūros, 

kraštovaizdžio ir funkcinius aspektus. O šio konkurso 1-os vietos laimėtojas sudarys pirkimo 

sutartį su perkančiąja organizacija dėl savo pasiūlyto projekto idėjos įgyvendinimo. 

Įgyvendinimas apima laimėjusio konkursą projekto idėjos statybos projektinių pasiūlymų ir 

parengiamųjų darbų, techninio, darbo, tvarkybos darbų projektų, BIM modelio parengimo bei 

projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Be to, šio konkurso 3 geriausius projektus pateikusiems 

tiekėjams bus įteiktos premijos (Skelbiamas architektūrinis, 2020). Kaip bus realizuojamas, t. y. 

įgyvendinamas projektas, kol kas nepranešama ir nėra aišku.  

 

Apibendrinimas 

 

Svarbi veiklos sritis gaivinant istorinius parkus – komunikacija su visuomene, gyvenviečių 

bendruomenėmis, kultūros ir švietimo specialistais, žinių apie parko vertybes sklaida. Žinoti, ką 

turime paveldėję, ką turime saugoti, šioje „informacijos potvynio“ eroje nėra lengva. 

Visuomeninės organizacijos čia gali padėti skleisdamos žinią apie tokias vertybes. Tik ugdomas 

žmogus tampa žmogumi, suvokiančiu kultūros prasmę ir esmę. Kultūringo žmogaus tapsmas 

neįmanomas be savo aplinkos pažinimo, tausojimo, puoselėjimo. Grožis ir gėris eina greta. Tačiau 

parkų meno estetikos pažinimas nėra lengvas dalykas. Sapiegų parko projekto atveju tokio 

pažinimo ir suvokimo pasigęsta tiek visuomenėje, tiek profesionalų bendruomenėje, tiek valdžios 

institucijose. 

 Kita vertus, Sapiegų parko atkūrimo projektas nesirėmė edukacinio pavyzdžio ir kultūrinio 

turizmo reikmėmis. Lenkijoje prie karališkosios Varšuvos pilies atkurtas barokinio parko 

elementas visiškai pakitusiomis miesto sąlygomis galėtų būti atsakymas ir pavyzdys, kad reikia 

Vilniuje istorinio barokinio parko replikos. Turimi tyrimai ir projektas leido puoselėti miesto 

istorinį artefaktą – visi barokiniai parkai yra vienaip ar kitaip atkurti, renovuoti. Mūsų paminėti 

Sankt Peterburgo Vasaros sodo, Latvijos Rundalės parko, Lenkijos barokinių parkų atkūrimo 

pavyzdžiai Vilniui turėjo būti rimtas akstinas siekti Sapiegų parką atkurti ir stiprinti barokinio 

(t. y. senai kultūringo) miesto įvaizdį. 

Antakalniečių bendruomenės reiškiamas susirūpinimas, kad senajame želdyne įgyvendinus 

projektą neliks medžių pavėsio gali būti paneigiamas Nieborowo barokinio parko (13 pav.) ar 

Sankt Peterburgo Vasaros sodo (8 pav.) atkūrimo pavyzdžiais. Kiti, kilnūs ir aktualūs 

bendruomenės keliami probleminiai klausimai kol kas neturi teisinių apibrėžčių. Europos 

kraštovaizdžio konvencijos (2000) nuostatos įpareigoja nustatyti visuomenės, vietos ir regionų 

valdžios institucijų bei kitų dalyvių, suinteresuotų kraštovaizdžio politikos apibrėžimu ir 

įgyvendinimu, dalyvavimo tvarką ir integruoti kraštovaizdį kaip reiškinį į valstybių teritorijų ir 

miestų planavimo politiką bei savo kultūros, aplinkos, socialinę ir ekonominę politiką, taip pat į 

kiekvieną kitą politikos sritį, galinčią turėti poveikio kraštovaizdžiui. Kol nėra tokių 

bendruomenės dalyvavimo kraštovaizdžio tvarkymo procesuose tvarkų ir tradicijų, negalima 

apibrėžti ir kraštovaizdžio kokybės tikslų ir kriterijų. Liko akivaizdus diskutuojančių šalių 

pozicijų atotrūkis, ir projektiniai sprendiniai politinės valios būdu buvo sustabdyti. 

 

    

13 pav. Nieborowo barokinio parko tvarkymo pavyzdys patvirtina, kad parko biologinė įvairovė lieka didelė ir 

išsaugoma   (šaltinis: Muzeum Narodowe, 2020). 

http://www.nieborow.art.pl/gfx/nieborow/_thumbs/pl/defaultgalerie/511/1/1/ogrod_barokowy_parter_kwiatowy_fot_anna_ewa_czerwinska_mna,mXR5oa6vrGuYqcOKaaQ.jpg
http://www.nieborow.art.pl/gfx/nieborow/_thumbs/pl/defaultgalerie/511/1/1/ogrod_barokowy_fot_mna_img_4143,mXR5oa6vrGuYqcOKaaQ.jpg
http://www.nieborow.art.pl/gfx/nieborow/_thumbs/pl/defaultgalerie/511/1/1/ogrod_barokowy_fot_mna_img_4139,mXR5oa6vrGuYqcOKaaQ.jpg
http://www.nieborow.art.pl/gfx/nieborow/_thumbs/pl/defaultgalerie/511/1/1/ogrod_barokowy_fot_mna_img_4144,mXR5oa6vrGuYqcOKaaQ.jpg
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Išvados 

 

1. Inventoriuose išlikę senieji planai yra patikimas pagrindas Sapiegų parko išplanavimo 

struktūros ir jos raidos tyrimams, išnykusių elementų (takų, fontanų, kitų statinių ir įtaisinių) 

paieškoms. Atlikti archeologiniai tyrimai patvirtino spėjimus ir atskleidė naujų elementų. 

Remiantis tyrimų duomenimis ir europine tradicija kaip analogu estetinei minčiai, aprobavus 

istorinių planų, rašytinių šaltinių ir istorinių vaizdų (litografijos ir tapybos darbų) teikiamus 

duomenis, Sapiegų parko atkūrimo projekte  buvo numatyta atkurti barokinio parko erdvinę ir 

planinę struktūrą su parko parterio želdiniais ir dekoratyviniais elementais. Vertingų medžių alėjų 

fragmentai, eilės, pavieniai medžiai ar jų grupės būtų tvarkomos pagal parko regeneracijos 

projektą, parengtą remiantis dendrologinių tyrimų išvadomis ir rekomendacijomis. 

2. Projekto esminė architektūrinė idėja buvo barokinio parko erdvinės ir planinės struktūros 

atkūrimas. Barokiniai parkai pasižymi specifine ir griežtai kanonizuota kompozicine sąranga, bei 

specifiniu želdyno segmentų formavimu. Kompromisų paieška dėl kylančių visuomenės 

prieštaravimų, projekto pirminę idėją sumenkino. Galutiniame projekto variante architektūrinės 

idėjos vientisumas liko sunkiau įžvelgiamas, nes projekto autoriai stengėsi palikti kuo daugiau 

esamų medžių, kurie savo ruožtu nebeleido suformuoti aiškiai atpažįstamos barokinio parko 

želdynų sistemos.  

3. Urbanistinio integralumo ir vientisumo  aspektu buvusi Sapiegų valdos teritorija, aprėpianti 

rūmų, barokinio parko (sodo), Trinitorių vienuolyno su bažnyčia ir buvusios (vėlesnio laikotarpio) 

ligoninės statinių su želdiniais kompleksą, turėtų būti analizuojama ir projektuojama siekiant 

integralių sprendinių ir visų susijusių ansamblio objektų ir teritorijos tvarkybos projektų 

bendrumo. Integralūs sprendiniai užtikrintų projekto įgyvendinimo sklandumą ir leistų 

maksimaliai išryškinti barokinio ansamblio visumos elementus, užtikrinti organiškas jungtis su 

aplinkinėmis erdvėmis ir objektais.  

4. Visuomenės neformalių judėjimų, funkcionalių vietos bendruomenių įtaka miestų želdynų 

tvarkybos planavimo ir projektavimo procese, tokių projektų įgyvendinimo procese nuolat didėja, 

todėl turėtų būti teisiškai artikuliuota ir reglamentuota. Pasaulinė praktika rodo, kad didžioji 

kraštovaizdžio architektūros paveldo dalis išsaugoma ir globojama bendruomenės ir visuomeninių 

organizacijų dėka. Vilniaus Sapiegų parkui išsaugoti ir gaivinti reikia nevyriausybinių 

organizacijų, kurių veikla nukreipta ir į istorinių parkų tvarkymo reikalus, dėmesio. Verta kurti 

asocijuotą struktūrą – Sapiegų parko draugų klubą, kuris vienytų miesto (Antakalnio) 

bendruomenės, valdžios institucijų, kitų organizacijų jėgas ir pastangas. Esminė šios asociacijos 

veiklos ypatybė ir bruožas būtų tai, kad jis jungtų profesionalus ir visuomenę, atliktų socialinio 

bendravimo ir komunikacijos funkcijas, išryškintų parko kaip kultūros objekto ir paveldo reikšmę, 

telktų visuomenės ir valdžios institucijų dėmesį į galimus sprendinius ir rezultatą. 

5. Skelbiamas naujas (2020 m.) architektūrinis konkursas Sapiegų parkui atnaujinti tyrimo ir 

straipsnio rengimo metu dar formulavo techninės užduoties sąlygas, todėl jo tikslas vertintinas 

kaip kartotinis hipotetinis siekis respektuoti (atkurti?)  istorinį barokinį parką Vilniuje, t. y. atkurti 

pažeistus kompozicinius ir funkcinius ryšius tarp rūmų, parko ir vienuolyno, atkurti parko erdvinę 

struktūrą, sunykusius apželdinimo ir dekoro elementus. 
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Sapiega‘ Park in Vilnius – the lessons from the park management and restoration project 

 

Summary 

 

The article analyses the experience of the preparation and implementation of the project of the restoration 

of the baroque park of the Sapiega’ residence in Vilnius. Aspects of the historical and artistic development 

of the park are discussed, and examples of projects for the restoration and management of baroque parks 

in neighbouring countries – Latvia, Poland, Russia – are presented. The importance of communication with 

the local community in the park restoration process is emphasized. Much attention is paid to the provisions 

of the new technical task (2020) architectural competition for the renewal of Sapiega’s Park. 

 

1 PRIEDAS. Atsakymas Antakalniečių bendruomenei dėl Sapiegų parko atkūrimo darbų 

 

Gerb. Antakalniečių bendruomene, 

Dėkojame už jūsų aktyvų įsitraukimą į Vilniaus miesto aplinkos gerinimą. Jūsų pasiūlymų dėka projektas 

tapo atviresniu, daugiau pritaikytu gyventojų poilsiui ir išskirtinio istorinio paveldo pažinimui, išsaugota 

daugiau senųjų parko medžių. Miesto ūkio tarnybos įvertino ir pasiūlė automobilių statymo organizavimo 

klausimus. 

Atsakydami į jūsų naujai pareikštus pasiūlymus dėl paveldosaugos, želdynų tvarkymo bei projekto 

įgyvendinimo etapų, kurie įvardinti 2019 05 15 dienos rašte dėl Sapiegų rūmų parko projekto, norime 

pabrėžti, kad savivaldybės specialistai, projektuotojai ir projekto rengime dalyvavę ekspertai nuodugniai 

analizavo įvairius tolimesnio parko tvarkymo scenarijus, vertindami visas galimybes – pradedant 

paprasčiausiu rutininiu parko infrastruktūros sutvarkymu ir baigiant pilnavertišku atkūrimu, interpretuojant 

istorijos eigoje prarastas barokinio parko formas. 

Pasirinktas Sapiegų parko tvarkymo kelias atkuria ir išryškina istorijos eigoje prarastą šio svarbaus 

Vilniaus priemiesčio erdvinę struktūrą, pabrėždamas funkcinius ir vizualinius ryšius tarp miestui ir visai 

valstybei svarbių baroko epochos paveldo objektų, remiantis projekto rengimo metu atliktų tyrimų metu 

rastais duomenimis ir įrodymais, formuoja atviras ir medžiais apželdintas parko erdves, atkuria parko 

želdinius ir gerbūvio elementus, parko ekosistemą praturtina įvairesnėmis augalų rūšimis. Kartu išsaugoma 

daugelis dabartiniame parke augančių vertingų želdinių, vengiama daugeliui barokinių parkų 

charakteringo uždarumo, sudaromos sąlygos įvairesniam parko erdvių naudojimui. 

Visus šiuos klausimus analizavo, projektą vertino ir jam pritarė daugybė skirtingų institucijų, ekspertinių 

organizacijų bei komisijų. Tobulinant projektą, savivaldybė rėmėsi šių ir kitų ekspertinių organizacijų ir 

institucijų išvadomis: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, 

vertinantis projektų atitikimą teisės aktuose nustatytiems paveldosaugos reikalavimams: 

„Informuojame, kad paveldosaugos požiūriu Sapiegų rezidencijos, Antakalnio g., Vilniaus m., teritorijos 

tvarkymo darbų (remontas, restauravimas, konservavimas) projektui yra pritarta <…>.“ (dokumentą 

prisegame prie šio rašto). 

Lietuvos architektų rūmų Vilniaus regioninė architektūros taryba, LR Architektūros įstatyme nustatyta 

tvarka atliekanti architektūros kokybės vertintojo funkcijas architektūros, teritorijų planavimo, 

nekilnojamojo architektūrinio ir urbanistinio paveldo srityse, įvertino šiuos Sapiegų parko atnaujinimo 

projekto aspektus: urbanistinį integralumą, atitiktį darnaus vystymosi principui, statybos ir kuriamos 

aplinkos kokybę ir ilgaamžiškumą, inovatyvumą, nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, aplinkos 

pritaikymą visiems visuomenės nariams, vientisą architektūrinę idėją, funkcionalios pastato struktūros 

kūrimą, estetiką ir sprendinių racionalumą. Taryba pateikė išvadą: 

„Pristatytai medžiagai, projektiniams sprendiniams tarybos nariai esminių pastabų neturi ir teigiamai 

vertina statytojo – Vilniaus m. savivaldybės, – siekį atkurti barokinį Sapiegų̨ rezidencijos parką kaip 

valstybingumo įvaizdį̨. Taip pat Taryba nori atkreipti dėmesį̨, kad Projekto rengėjai ieško dialogo su vietos 

bendruomene ir ieško kompromisinių projekto sprendinių, todėl norėtųsi ir iš̌ bendruomenes puses 

konstruktyvaus bendradarbiavimo, o ne tik projekto neigimo.“ 

Taip pat Taryba pateikė šias rekomendacijas, kurios gali suteikti daugiau atsakymų į Antakalniečių 

bendruomenei kylančius klausimus: 
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Rekomenduojama rengiant ir pristatant „Sapiegų̨ rezidencijos, Antakalnio g., Vilniaus m., teritorijos 

sutvarkymo projektą“ visų pirma akcentuoti šio ansamblio reikšmę Lietuvos valstybei ir ateities kartoms. 

Reikėtų siekti galimybes rengti visų susijusių ansamblio objektų (Sapiegų rezidencijos, Trinitorių 

vienuolyno ir ligonines statinių komplekso) projektus kartu ir bendrai integruoti jų̨ sprendinius tam, kad 

maksimaliai butų eksponuojama barokinio ansamblio visuma – vientisas barokinių sprendinių 

dominavimas, organiškos jungtys su aplinkinėmis erdvėmis ir objektais. Galėtų̨ būti peržiūrėtos ansamblio 

objektų vertingosios savybės tam, kad jos įgytų prioritetinę hierarchiją. Jeigu siekiama atkurti barokinį 

ansamblį, vėlesnių laikmečių̨ objektų vertingosios savybes neturėtų tam tapti kliūtimi. 

Ieškant kompromisinių sprendinių dėl dabartinių medžių̨ išsaugojimo, nepamesti barokines erdvines idėjos 

vientisumo ir grynumo. 

Kadangi bendruomenė būgštauja dėl galimo jos rekreacinių poreikių apribojimo atkuriamame barokiniame 

parke, rekomenduojama Ligonines ir ją supančio parko teritoriją numatyti kaip įvairiafunkcinės rekreacijos 

zoną (dokumentą prisegame prie šio rašto). 

Paveldosaugos politiką Lietuvoje formuojanti Valstybinė kultūros paveldo komisija: 

„Valstybinė kultūros paveldo komisija, pritardama projektiniams pasiūlymams, akcentavo būtinybę 

parengti barokinio sodo sutvarkymo ilgalaikę strategiją bei svarstyti galimybę atkurti Sapiegų rezidencijos 

parko planinę vizualinę ašį su Viešpaties Jėzaus Trinitorių bažnyčios kompleksu“ (visas dokumentas: 
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=871&p_k=1&p_t=203153) . 

Taip pat siunčiame ir atliktą dendrologinių bei kraštovaizdžio sprendinių formavimo ekspertizės aktą 

(dokumentą prisegame prie šio rašto). 

Visos šios institucijos susipažino su Sapiegų parko projekto atnaujinimo planais bei atliktais istoriniais, 

dendrologiniais, archeologiniais ir kitais istoriniam parkui būtinais tyrimais, ir pritarė tam, kad Sapiegų 

parkas būtų atnaujinamas. Primename, kad su visais tyrimais galite susipažinti 

nuorodoje:  https://vilnius.lt/lt/projektai/  pasirinkę temą „Sapiegų parkas“. 

Suprasdami jūsų nuogąstavimus, kad bus tvarkoma tik maža parko dalis, dar kartą norime informuoti, kad 

visas Sapiegų ansamblis, įskaitant ir Sapiegų parką, tvarkomas palaipsniui. 

Svarbu suprasti, kad Sapiegų rūmų, parko ir vienuolyno ansamblio atkūrimas vyksta etapais, pagal 

finansines galimybes – Vilniaus miesto savivaldybė investuoja į parko atkūrimą, Kultūros ministerija 

planuoja rūmų tvarkymą ir Kultūros pažinimo centro sukūrimą, o Bažnyčia tvarko vienuolyno ir bažnyčios 

teritoriją. Daug dėmesio aplinkos tvarkymui skiria seniūnija, kuri įrengė vaikų žaidimo aikšteles, „Vilnius 

Tech Park“ bei nuoširdžiai dirbančios Miesto laboratorijos, miesto daržo bendruomenės. 

Neabejojame, kad Savivaldybės pradėti parko atnaujinimo darbai paspartins ir aplinkinių teritorijų 

tvarkymą, tokiu būdu atkuriant vieningą Sapiegų rūmų ansamblį. Vilniaus miesto savivaldybė 

bendradarbiaus su Šiuolaikinio meno centru, kuriam patikėtas Sapiegų rūmų sutvarkymas, ir informuos 

bendruomenę apie ten vykstančius procesus. 

Todėl, remdamiesi atliktomis ekspertizėmis, valstybinių institucijų išvadomis ir rekomendacijomis, 

nebematome galimybės koreguoti atnaujinto parko projekto taip, kad nebūtų pakenkta šios svarbaus 

valstybės objekto atkūrimui. Artimiausiu metu planuojame tęsti parko atnaujinimo darbus. 

Esame dėkingi už Antakalniečių bendruomenės aktyvumą, teisingas pastabas, rodomą dėmesį projektui. 

Neabejojame, kad atnaujintas parkas dar daugiau garsins Lietuvos, Vilniaus ir Antakalnio istoriją, taps 

nauju traukos centru visiems Antakalnio gyventojams. 

PRIDEDAMA: 

1. Sapiegų-parko-Paveldosaugos-specialiosios-ekspertizės-aktas 

2. Krašrovaizdžio ekspertizes aktas 

3. RAT_2019-04-24_išvados_Sapiegos 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis, vyriausiasis miesto architektas Mindaugas Pakalnis   

 

[Pastaba. Dokumento ir jo priedų pavadinimų kalba straipsnio autorių ir redakcinės kolegijos netaisyta. 

Priedų nuorodos paliekamos aktyvios, kad dokumentą būtų galima rasti internete] 

https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/05/Sapieg%C5%B3-parko-Paveldosaugos-specialiosios-ekspertiz%C4%97s-aktas.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/05/Kra%C5%A1rovaizd%C5%BEio-ekspertizes-aktas.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/05/RAT_2019-04-24_i%C5%A1vados_Sapiegos.pdf
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Mokslo darbų leidinys Kraštovaizdžio architektūra – teorijos ir praktikos aspektai, 2020, p. 97–108 

 

Kūrybinių  priemonių problema formuojant kraštovaizdį – keletas aspektų  
  

Dr. Vaiva Deveikienė 

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

vaivadeveikiene@gmail.com 

 
Anotacija 

Straipsnyje yra aptariamos kraštovaizdžio architektūros priemonės, kurių pagalba „nematoma“ gretima 

aplinka ir jos architektūra tampa „matoma“ ir suvokiama kaip naujai atskleisto urbanistinio kraštovaizdžio 

dalis. Pateikiama „pasiskolinto vaizdo“, kaip istorinės parkų kūrybos priemonės raidos apžvalga. 

Aptariama konteksto samprata kraštovaizdžio architektūroje, jo vaidmuo šiuolaikiniuose aplinkumos 

tvarkymo sprendiniuose. Tyrimui pasirinkti įvairūs atvirų erdvių atvejai, analizuojant juos  per panaudotų 

kraštovaizdžio architektūros priemonių ir sukurtų bei atskleistų vaizdų prizmę. Išgryninamos pagrindinės 

kūrybinės priemonės, skirtos tiek stebėjimo, tiek judėjimo procesams kurti ir už kraštovaizdžio 

architektūros objekto ribų matomiems vaizdams integruoti į bendrą kompoziciją. 

  

Raktiniai žodžiai: kraštovaizdžio architektūra, kontekstas, vaizdas, kūrybinės priemonės. 

 

Abstract 

The article discusses the tools of landscape architecture that help to change the “invisible” architecture in 

to “visible” and to perceive it as a part of the newly revealed urban landscape. The article through the 

historical overview of the development of “borrowed image” presents the creative tools for parks. The 

author discusses the concept of context in landscape architecture and its role in modern design solutions. 

Various open spaces cases were selected for the study and were analysed through the prism of the applied 

landscape architectural tools and the created and revealed images. As the result the author presents the 

main creative tools for the processes of observation and movement and integrating images from outside 

into the overall composition the of landscape architecture object. 

 

Key words: landscape architecture, context, image, creative tools. 

 

Įvadas 

 

Nors šiuolaikinio kraštovaizdžio architekto priederme laikoma ne vien gražių vaizdų 

kūrimas, bet ir gamtinių, socialinių ir urbanistinių procesų režisūra laike ir erdvėje, tačiau vaizdo 

„konstravimas“ lieka išskirtiniu šios profesijos veiklos bruožu ir uždaviniu. Kraštovaizdžio 

architektūros kūrinio atskleidimas, pažinimas vyksta per judėjimą ir stebėjimą. Šių dviejų 

veiksmų suderinimas lemia paties kūrinio sėkmę. Ne veltui visų laikų ir kultūrų parkuose, 

kraštovaizdžio architektūros objektuose vaizdų kaitai išgauti buvo tobulinamos įvairiausios 

komponavimo priemonės. Pavyzdžiui, XVII a. kraštovaizdžio mene pradėtas taikyti Ha-Ha (ach 

ach) principas praplėtė parko vaizdų perspektyvas,  o „pasiskolinto vaizdo“ kūrybinė priemonė 

atkeliavusi iš Kinijos ir Japonijos sodų meno, yra naudojama ir šiuolaikinėje kraštovaizdžio 

architektūroje (Kuitert, 2015; Grecevičius, 2018).  

Konteksto idėja maždaug nuo 1960-ųjų vis dažniau pabrėžiama architektūros teorijoje 

reaguojant į modernios architektūros dominuojantį santykį su istoriškai susiklosčiusia aplinka bei 

skatinant ją taupyti. Tačiau konteksto samprata kraštovaizdžio architektūroje skiriasi nuo 

konteksto sampratos tradiciškai naudojamos architektūroje. Kadangi kraštovaizdžio architektūra 

labiau susijusi su vietos sukūrimu, o ne su objektų „įdėjimu“, galima teigti, kad tuo metu kai 

architektūra reaguoja į kontekstą, kraštovaizdžio architektūra jį kuria (Jauslin, 2010). 

Deja, tvarkant miesto erdves, dažnai nepaisoma kraštovaizdžio architektūros principų – 

aikščių ar skverų tvarkymo projektuose vyrauja plokštuminiai sprendiniai, apsiribojama sklypo 

problemomis, bandoma visas kompozicijos žinias ir išmones sutelkti į grindinio piešinį, atskirus 
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puošybos elementus, mažai kreipiamas dėmesys į tai, kokius vaizdus atidengiame, ignoruojame 

arba nuneigiame, kokią erdvę formuojame. 

Straipsnyje yra aptariamos kraštovaizdžio architektūros priemonės, kurių pagalba 

„nematoma“ gretima aplinkos gamta ir architektūra tampa „matoma“ ir suvokiama kaip naujai 

atskleisto urbanistinio kraštovaizdžio dalis. Tyrimui pasirinkti įvairūs atvirų erdvių projektai, 

analizuojant jų įgyvendinimo rezultatą per panaudotų kraštovaizdžio architektūros priemonių ir 

sukurtų bei atskleistų vaizdų prizmę. Straipsnio tikslas – aptarti kraštovaizdžio architektūros 

metodus ir priemones, kurie turėtų būti aktyviai naudojami projektuojant aplinkumą, pateikti jų 

analizę ir estetinio vertinimo ekspertines įžvalgas. Tikiuosi, kad tai paaštrins ir paskatins 

diskusijas dėl kraštovaizdžio architektūros tyrimų ir projektavimo metodų. 

 

Metodinės prielaidos, nuostatos, tyrimo šaltiniai 

 

Daugelis istorinių kompozicinių sodų meno priemonių tapo chrestomatinėmis ir gerai 

žinomos tokiais tradiciniais pavadinimais kaip itališkasis, japoniškasis, olandiškasis, persų sodas, 

prancūziškasis ar angliškasis parkas (Balkevičius, 2010). Istorinę sodų meno kompozicinių 

priemonių raidą išsamiai apžvelgė J. Balkevičius (2010). Atskiri kraštovaizdžio architektūros 

meninės raiškos elementai, ypač formuojant ir transformuojant miestų aikštes, nagrinėti  

kraštovaizdžio architektų ir architektų publikacijose ( Buivydas, 2010; Dringelis 2011; Dringelis 

ir Ramanauskas, 2018; Grecevičius, Abromas et al., 2014; Grunskis, 2009). Miestų ir miestelių 

skverų atnaujinimo klausimus kritiškai nagrinėjo R. Pilkauskas (2016; 2017) ir kiti autoriai. 

 Tačiau didžioji šių publikacijų dalis pirmiausia nagrinėja planinės struktūros raidą ir kaitą, 

erdvės estetinio formavimo dalykai palikti nuošaly. Tik prof. P. Grecevičiaus Tolimųjų Rytų 

kultūrų (japonų, korėjiečių, kinų) parkų studijose (Grecevičius, 2018; Grecevičius, Abromas et 

al., 2015, 2016, 2017) analizuojami  erdvės kompozicijos ir estetikos dalykai.  Būtent erdvės 

meninis konstravimas yra esminis kraštovaizdžio architektūros kūrybos uždavinys. Lietuvos 

Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas (2004) kraštovaizdžio architektūrą 

apibūdina kaip taikomąją mokslo ir meno discipliną, formuojančią žmogaus erdvinę aplinką, 

statinių ir jų kompleksų dermę su kraštovaizdžio gamtiniu pagrindu ar jo atskirais elementais. 

Tarptautiniai dokumentai pabrėžia kraštovaizdžio funkcionalumo, estetikos, prasmingumo ir 

tvarumo svarbą (Europos komisija, 2013). 

Formuojant ir žmogaus poreikiams pritaikant kraštovaizdį svarbios yra priemonės ir 

sprendiniai, kurių pagalba „nematoma“, neįsisavinta gretima aplinkos gamta ir architektūra tampa 

„matoma“ ir suvokiama kaip naujai atskleisto apgyvendinto (urbanistinio, kultūrinio) 

kraštovaizdžio dalis. Įvairių kultūrų istorinių sodų analizė (Balkevičius, 2010; Brunon, 2008; 

Deveikienė, Deveikis et al., 2015; Grecevičius, Abromas et al., 2015, 2016, 2017; Grecevičius, 

2018; Kuitert, 2015; Simonnet-Charpentier, 2016) atskleidžia kraštovaizdžio kūrybos priemonių 

universalumą ir perimamumą. Literatūros šaltinių analizė suteikė problemos aktualumo pojūtį.  

Kai kurie autoriai (Brunon, 2008; Lenzholze et al.. 2013) teigia, kad plečiantis kraštovaizdžio 

architektūros disciplinai ir įsitraukiant į kitas disciplinas, reikia išplėsti ir pagilinti akademinį 

mąstymą. Taigi, kraštovaizdžio architektūroje reikia kurti tyrimų ir projektavimo metodus, kurie 

būtų specifiški disciplinai ir priimami, suvokiami akademiškai, menotyros mokslo aspektu. 

Prancūzų mokslininkas S. Marot (1995), yra išgryninęs keturis kraštovaizdžio architektūros 

principus, dar kitaip vadinamus metodus – anamnezė, procesas, erdvinis sekvenavimas, 

kontekstas (Marot 1995; Jauslin 2010). Pastarasis yra išskirtinai kraštovaizdžio architektūrai 

būdingas principas. Pasak minėtų mokslininkų, kraštovaizdžio projektas kuria kontekstą, o ne tik 

reaguoja į jį. Konteksto kūryba susideda iš intensyvių funkcijos, vaizdo ir erdvės santykių ir jų 

įvairiapusių derinių, atskirus elementus sujungiant į bendrą kompoziciją. Kraštovaizdžio 

architektūrai būdinga ypatybė – iš kraštovaizdžio formos ir konteksto kurti programą. Konteksto 

principas įpareigoja žvelgti toliau projektui arba analizei apibrėžtų ribų.  

Tyrimas atliekamas dviem etapais. Pirmuoju – apžvelgiama išorinių vaizdų susiejimo su 

kraštovaizdžio architektūros objektų kompozicijomis raida, nustatomos istoriškai susiklosčiusios 
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pagrindinės kompozicinės priemonės, naudojamos „vaizdui pasisavinti“. Antruoju tyrimo etapu 

nagrinėjami būdingi šiuolaikiniai kraštovaizdžio architektūros sprendiniai (daugiausia Vilniaus 

pavyzdžiu), iliustruojant konteksto metodo ir jam būdingų kraštovaizdžio architektūros priemonių 

taikymo galimybes. Plačiąja prasme konteksto integravimas į sprendinius yra daug platesnis 

veiksmas negu tik vaizdo kūrimas. Kontekstas gali būti tiek socialinis/kultūrinis, tiek 

gamtinis/ekologinis, tiek vaizdinis/estetinis. Tačiau konkretaus tyrimo metu buvo susitelkta į 

aplinkos vaizdų  panaudojimo, „prijaukinimo“ ir integravimo atvejus bei  kūrybines priemones 

šiam rezultatui pasiekti. Visi tyrimui pasirinkti objektai nagrinėti in situ, taikant vietos stebėjimo 

ir foto fiksacijos metodus. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Kraštovaizdžio formavimo priemonių ir sprendinių istorinės raidos aspektai. Tyrimo 

mastas ir pobūdis aprėpė tik keletą aspektų – pirmiausia kuriamos erdvės santykį su išorine 

aplinka, grožėjimosi aplinkos vaizdais galimybę, sąsajų su aplinka, estetinio vaizdo (ir vaizdinio) 

formavimo sprendinius.  

Reguliarioji sodo struktūra renesanso ir baroko epochose vaizdą ir erdvę kūrė ne tik 

plokštumoje – parterio augalų vėriniu ar vandens telkiniais, bet ir „žaisdama“ terasomis, 

skirtingais žalumos tūriais (bosketais arba lietuviškai giraitėmis), žaliasienėmis ir labirintais, 

atverdama reginių koridorius į statinių architektūrą, aptvaro detales (vartus, eksedrą ir pan.), 

suformuodama belvederį – vietą, iš kur atsiveria gražus vaizdas į parką ir (ar) apylinkes. Tokiu 

belvederiu gali būti viršutinė terasa, apžvalgos kalvelė su paviljonu ar pavėsine. Iš šio laikotarpio 

kraštovaizdžio architektūroje turime gerai apgalvotos daugiaplanės perspektyvos formavimo ir 

horizonto kaitos efektų kūrimo principus. 

Viduramžių Europos ir Artimųjų Rytų uždarieji sodai (hortus conclusus) eksponavo vidines 

kiemų ir sodų erdves, telkė dėmesį į Rojaus įvaizdį – žolyną, žiedų ir vaisių spalvą, kvapus, 

vandens ramybę ir žaismę, buvimą su Dievu ir savimi. Atsiverti į tolumas, žvilgsnį kreipti į 

horizontą, kur susiliečia Dangus ir Žemė, skatino piligrimystės tradicija, prekybiniai ryšiai ir 

kelionės, besikeičianti apgyvendinta ir maldos namų bokštais sudvasinama aplinka.  

Atskirai noriu aptarti ir akcentuoti uždaro sodo atvėrimo į aplinką priemonę – įvairiai 

vadinamą vilko šuoliu (pranc. saut-de-loup), ach-ach arba aha (nuo prancūziško ha-ha), kuri 

padėjo aiškiai fiksuoti ribą, bet neuždengti aplinkinio kraštovaizdžio vaizdų (1 pav.), netgi 

sudaryti sąlygas tuos aplinkinius vaizdus įtraukti į kuriamo parko ar sodo emocinį, estetinį lauką. 

Parkų ir sodų menotyros literatūroje nors ir sutariama, kad tai yra prieigą atribojantis griovys (arba 

įdauba, fosa), kurio viename šone yra vertikali atraminė sienelė, kiek skirtingai aiškinama jo 

pritaikymo parkų mene istorija ir pavadinimo kilmė. Prancūzai aha panaudojimą dvarų sodybose 

priskiria François Mansart‘ui (1598–1666), kiti dažniau mini Jean-Baptiste Alexandre Le Blond‘ą 

(1679–1719) ir Antoine Joseph Dezallier d'Argenville (1680–1765), mat jų knyga, kur minima ši 

parkų ir sodų meno priemonė, La théorie et la pratique du jardinage, où l'on traite à fond des 

beaux jardins appelés communément les jardins de plaisance et de propreté, composés de 

parterres, de bosquets.... (liet. „Sodų meno teorija ir praktika…“) išleista Paryžiuje (1709, 1713, 

1747), greitai buvo išversta į anglų (1712) ir vokiečių (1731) kalbas, tapo pripažinta Europoje. 

 

  
1 pav. Teritorijos aptvėrimo tvora (kairėje) ir aha įrenginiu – atribojančiu grioviu su atramine sienele – palyginimas. 

Šaltinis: https://artsandcraftshomes.com/magazine/ha-has-other-cool-beans 
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Puikų aha pavyzdį turime kunigaikštienės Izabelės Čartoryskos (1746–1835) puoselėtame 

Pulavų parke Lenkijoje, Versalyje ir kitur. Prancūziškojo baroko parkų terasos ir didžiosios vaizdų 

ašys įspūdingai išsaugotos ne tik Versalyje, bet ir karališkosios Meudono pilies parke, kadaise 

sugriovimų ir gaisrų siaubtame kraštovaizdžio ansamblyje (Devedjian, 2013, 2019). Didžioji dalis 

šio ansamblio (2 pav.) yra uždara lankytojams  Prancūzijos (Paryžiaus) observatorijos teritorija, 

tačiau žemutinis parkas yra lankomas ir teikia didingą Paryžiaus apylinkių vaizdą.  

 

  
2 pav. Meudono parko(Prancūzija) didžiosios ašies analizė ir programavimas fotografijose.  

Autorius Franck Devedjian, 2012–2015. 

 

Olandiškoji sodų meno tradicija formavosi vandens ir žydinčių žolynų stichijose: 

svogūninių augalų karštinė XVII a. suformavo spalvų žaismės kupinus, bet gerokai paprastesnius 

nei prancūziškojo baroko parterius. Olandiškasis pilių parkas ar sodas, neužimdavo didelio žemės 

ploto, jame daug dėmesio skiriama vandens kanalų tinklui ir gėlių parteriams. Lygumų 

vietovaizdžiai leido plačiai žvelgti į apylinkes. Parko ar sodo ribą žymėjo (ir saugojo, bet 

neužstojo aplinkinio kraštovaizdžio) apvadiniai kanalai. Gėlių kompozicijos puikiai pasitarnauja 

kuriant „pirmąjį planą“, kuris padeda sukurti kompoziciją, apjungiančią į vieną „paveikslą“ 

tolumoje esančius vaizdus. 

Laisvosios sodų kompozicijos ištakos glūdi Kinijoje, Tolimuosiuose Rytuose, kur sodų 

meno, kraštovaizdžio suvokimo ir estetikos principai iš esmės skyrėsi nuo Vidurio ir Artimųjų 

Rytų (asirų, egiptiečių, persų, arabų) ir Europos (graikų, romėnų ir kitų tautų) sodams būdingo 

griežto reguliariojo plano. Senovės Kinijoje dar XII a. prieš Kristų gimsta laisvojo plano arba 

kraštovaizdinis sodų meno stilius, paremtas savita gamtos ir žmogaus santykio samprata ir 

estetiniu, etiniu modeliu, kur žmogaus veikla turėjo paklūsti gamtos dėsniams. Tolimųjų Rytų 

gamtos tapybiški peizažai sudarė tą foną, kuris tapo meno studijų objektu, kūrybinių idėjų šaltiniu 

ir naujos meninės kokybės paieškų pagrindu (Balkevičius, 2010; Grecevičius, 2018). Kinijos arba 

Tolimųjų Rytų kultūrų sodų menas paruošė dirvą naujai sodų ir parkų meno sampratai, kuri 

Europoje labai greitai išsivystė į savitą stilių, Prancūzijoje vadinamą anglo-chinois (anglų-kinų) 

stiliumi, o daugelyje Europos šalių angliškuoju parku. Paremtas romantizmo  epochos filosofijos 

ir estetikos nuostatomis šis parkų meno tipas išplito po visą Europą jau kaip romantiškojo parko 

tipas (Balkevičius, 2010; Brundzaitė, 2014; Simonnet-Charpentier, 2016).  

Pagrindinis kiniškojo sodo ar kinų kraštovaizdžio architektūros siekis – pastatų ir 

kraštovaizdžio vienovė, kai kiekvienas statinys sodo komplekse užima unikalią vietą ir formuoja 

sodo lankytojo maršrutą, nukreipia jo žvilgsnį į tam tikrus vaizdus, kadruoja ir akcentuoja šiuos 

vaizdus. Atviros, tik nuo saulės ir lietaus saugančios pavėsinės statomos pačiose gražiausiose 

vietose, iš kur patogu stebėti atsiveriančią panoramą. Pasak J. Balkevičiaus (2010:109), vaizdo 

formavimo paskirtis ir jausmo, emocijos perteikimo siekis tokie svarbūs, kad galima drąsiai teigti, 

jog kiniškuosiuose soduose labiau pabrėžiamas architektūros žaismingumas, o ne 

funkcionalumas.  

Japoniškojo sodo išraiškos priemonės Lietuvoje nuolat aptariamos (Balkevičius, 2010; 

Grecevičius, Abromas et al., 2015, 2016). Japonijos parkų menui būdingi pasiskolinti vaizdai. 

Sodo kompozicija formuojama taip, kad lankytojas, judantis takais, patirtų kuo daugiau emocijų, 

matytų tobulus peizažus, kurių trečiajame plane paprastai pateikiami objektai, esantys už sodo 

ribos: gamtos vaizdai, kalnai, augalai (Grecevičius, Abromas et al., 2015). Šios tradicijos 

laikomasi ir moderniais laikais, kai sodai kuriami miestuose, o tolimojo plano ar foniniais 

objektais tampa daugiaaukščiai pastatai, dangoraižiai. Tai lyg ir pažeidžia tradicinio sodo kūrimo 

principus, bet liudija japonų norą ir XXI amžiuje neprarasti ryšio su savo kultūrine tradicija.  Iš 
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esmės visam Tolimųjų Rytų parkų menui būdingi pasiskolinti vaizdai (Grecevičius, Abromas et 

al., 2015; Kuitert, 2015). Šią tradiciją puikiai suprato XVIII a. Kinijos parkus aplankę  europiečiai 

architektai. Laikoma, kad pirmasis Europoje bandymą suderinti kinišką parkų meno tradiciją ir 

anglišką tradiciją „sodinti paveikslus gamtoje“ – ją pradėjo Williamas Kentas (1685–1748) ir 

Lancelotas Visagalis Braunas (Lancelot Capability Brown, 1716–1783) – puikiai atliko švedų ir 

škotų kilmės architektas Williamas Chambers (1723–1796), kuris 1748–1749 m. ir vėliau keliavo 

į Kiniją, o 1772 m. parašė traktatą apie Rytų parkų meną A Dissertation on Oriental Gardening. 

Projektuodamas Anglijos aristokratų dvarų ansamblius (pvz., Goodwood dvaras) jis taikė 

pasiskolinto arba kadruoto vaizdo, aha meninius sprendinius.  

Angliškasis parkas – tai plati natūralios gamtos panorama, kaip poetinė vizija, papuošta 

antikinės mitologijos ir filosofijos vaizdiniais, plastiškomis atvirų erdvių ir medžių guotų ar 

grupių, vandens tėkmių ir telkinių krantų vingiais. Ankstesnių autorių angliškųjų parkų stilių 

XVIII a. pabaigoje apibendrino Humphry Reptonas (1752–1818), kiek vėliau Johnas Claudius 

Loudonas (1783–1843). Pagrindinis angliškojo parko kūrėjų siekis – išryškinti natūralų vietovės 

grožį, paslėpti esamus trūkumus, užtikrinti parko ir supančios aplinkos ryšį, saikingai pridedant 

prasminių ir simbolinių romantinių elementų. Angliškasis parkas turėjo būti panašus į legendinį 

Šervudo mišką, gal tik labiau „sukultūrintą“ – taip, kad parko erdvės būtų net „natūralesnės“ už 

pačią gamtą (Balkevičius, 2010:128–129). Angliškasis parkas – tarsi idealizuota gamta ir 

gyvenamoji terpė, skirta joje būti kasdien. Barokinį reguliarumą ir architektoniškumą 

angliškajame parke keičia nereguliarumas ir plastiškumas; parkas yra tarsi gamtinė terpė, kurioje 

tarpsta rūmai, pilis, kiti statiniai, vaizdai tarsi tapomi, programuojami, kuriamos daugiaplanės 

perspektyvos tiek parko viduje, tiek ir iš jo į aplinkinį kraštovaizdį, užtikrinamas puikus parko 

erdvių ryšys su aplinka.   Angliškojo ir kiek vėlesni romantizmo parkų pavyzdžiai Britų salose ir 

Europoje aptariami J. Balkevičiaus monografijoje (2010: 128–163).   

Turtingiausi meninės raiškos priemonių yra mišriosios struktūros parkai, plačiai 

išpopuliarinti Edouard‘o André (1840–1911) ir jo sekėjų XIX a. paskutiniame ketvirtyje. Kaip 

teigia J. Balkevičius (2010:179), Lietuvoje mišriosios struktūros parkai atsirado kiek anksčiau nei 

peizažiniai, nes daugumą jų sudaro iš dalies rekonstruoti ar išplėsti geometriniai parkai. Šio tipo 

parkai šalyje labiausiai paplitę, o jų dydis labai skirtingas – nuo kelių iki keliasdešimties hektarų. 

Tipinio mišriojo parko teritorijos centrinę dalį paprastai užima geometrinio plano rūmų ir parterio 

sektorius su pagrindiniu privažiavimo keliu (dažnai alėja). Šios parko dalies geometriškumas 

geriau matomas plane nei erdvėje, nes jau nėra karpomų bosketų ir gyvasienių. Peizažinė 

kompozicija paprastai supa reguliariojo plano centrą ir yra didesnė, vyraujanti, ypač didesniuose 

nei 10 ha parkuose. Peizažinis parko sektorius kuriamas pagal angliškojo parko tradiciją: žalieji 

masyvai ir želdinių grupės formuoja plastiškų linijų erdves, kuriose atviromis pievelėmis, 

netaisyklingų formų tvenkiniais, augalų grupėmis, pavieniais medžiais ir krūmų guotais 

formuojami  akiai mieli vaizdai – tolimos ir artimos perspektyvos (Balkevičius, 2010:179). 

Mišrios kompozicijos Lietuvos istorinių želdynų daugumą sudaro parkai, kurti XIX a. antroje 

pusėje. Neturėtų stebinti aplinkybė, kad daugelis parkotyrininkų daug dėmesio skiria parkuose 

esantiems statiniams ir pastatams (Brundzaitė, 2014). Būtent mišriosios struktūros parkuose (o ir 

visuose kituose) statiniai yra neatsiejama kompozicijos dalis, elementas, kuriantis vienovę arba 

prieštarą, bet visada erdvės vaizdą.  

 Šiuolaikiniai kraštovaizdžio architektūros sprendiniai Lietuvoje: kuriamos kompozicijos 

santykio su išorine aplinka aspektas. Kontekstualumas kaip architektūros vertinimo kriterijus 

dažniausiai yra siejamas su statinio ar urbanistinio komplekso ir kraštovaizdžio derme, jų 

tarpusavio harmonizavimu (Dūdėnas, 2015). Kraštovaizdžio architektūroje, kontekstas yra 

naudojamas kaip vienas esminių kūrybinių principų  ar metodų, kuriuo vadovaujantis analizės ir 

projektavimo metu yra nuolat reaguojama į supančią aplinką, nepriklausomai nuo sklypo ar 

teritorijos ribų, kurioje yra darbuojamasi.  

Miestų bei miestelių aikščių ir skverų pertvarkymo projektai Lietuvoje atskleidė erdvinio 

požiūrio (o gal ir mąstymo) trūkumą ir tam tikrus stereotipus, kuriais vadovaujantis viešosios 

erdvės buvo „švarinamos nuo gamtinių elementų“ joms suteikiant plokštuminį kietos dangos 
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pavidalą, mažai kreipiant dėmesio į erdvines sąsajas su supančiais vaizdais, atsiveriančiais 

fasadais. Aikščių ir skverų architektūriniai puošybiniai elementai tokiais atvejais projektuojami 

kaip  patys sau reikšmingi, neatliepiant supančių pastatų stilistikai, proporcijai ir pan.  Šias 

problemas plačiai apžvelgė L. Dringelis, E. Ramanauskas ir N. Steponaitytė studijoje Lietuvos 

miestų, miestelių ir kaimų erdvinės struktūros savitumo nustatymas ir jo išsaugojimas (2015). 

Kituose straipsniuose aptartos aikščių ir skverų Klaipėdoje, Šilutėje, Kupiškyje, Vilniuje 

transformacijos problemos (Pilkauskas, 2016, 2017; Deveikienė, 2018; Dringelis, 2018). Kaip 

teigia R. Pilkauskas, miestų aikštės ir skverai yra ne vien tam, kad juos kuo greičiau pereitume. 

Jie yra mažas gamtos lopinėlis, kuriame žemė sugeria kritulius, o augantys augalai kvėpuoja ir 

gaivina orą. Skverai yra poilsio vietos, kuriose galime pabūti gamtoje, pasigrožėti ja, prisėsti ant 

suolo, susitikti ir pabendrauti (Pilkauskas, 2017).  

Kaip teigiama nūdienos tekstuose, medis, želdinys mieste daugelyje Lietuvos savivaldybių 

nebėra vertybė. Senas, kitų sodintas medis savivaldybių vadovams neatrodo svarbus. Naujų 

medelių skaičius ataskaitose rinkėjams visada įspūdingiau atrodo nei nukirstų senolių. Skvero 

grindinys – svarbesnė materija ir darbo įrodymas nei išsaugotas medis. Bet juk miesto 

gyventojams reikia ne kamienų skaičiaus, o vešlios lapijos, gebančios sulaikyti dulkes, triukšmą, 

teikti užuovėją ir pavėsį, reguliuoti miesto aplinkos mikroklimatą (Deveikienė, 2018). 

Organizuojami konkursai neišsprendžia problemų. Pavyzdžiui, Kupiškyje projektų konkurso 

laimėtoju buvo paskelbtas UAB „Želdynai“ pateiktas aikštės pertvarkymo projektas (3 pav.), 

tačiau įgyvendinti pasirengtas naujas – betoninis, kietų dangų UAB „Urbasta“ projektas (4 pav.). 

 

  
3 pav. UAB „Želdynai“ pateikto Kupiškio aikštės 

projekto vizualizacija, 2016.  
4 pav. UAB „Urbasta“ projektuojamos Kupiškio aikštės 

bendras projektinis vaizdas, 2017 (http://www.kupiskis.lt) 

 

Plačiau nagrinėti kraštovaizdžio architektūros objekto sąsajų su supančiu kontekstu 

klausimus įkvėpė Oslo rotušės (Norvegija) leitmotyvas „dalyvaujantis“ tiek istorinėse, tiek naujai 

kuriamose viešosiose erdvėse ir miesto kraštovaizdyje. Oslo rotušė (atidaryta 1950 m.) apsupta to 

paties laikmečio viešosiomis erdvėmis, kuriose galima mėgautis stilistine vienove ir harmonija 

(5 pav.). Tačiau keliaujant naujai įrengta uosto krantine, iš įvairių rakursų, tarsi netikėtai, vis 

atsiveriantis Oslo rotušės motyvas, sukelia stipraus ir vieningo  miesto pojūtį. Rotušės pastatas 

stebint jį iš toliau atrodo dar didingesnis, su gerai matomais bokštais (6 pav.).  
 

  
5 pav. Oslo rotušė (1950) iš to pačiame laikmetyje 

sukurto skvero pusės. Nuotrauka V. Deveikienės, 2019. 

6 pav. Oslo rotušės pastatas, matomas tolumoje nuo 

naujos uosto krantinės. Šaltinis: Google street wiew.  

 

http://www.kupiskis.lt/
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Miestui reikšmingo pastato įkomponavimas į gatvių, aikščių ar parkų perspektyvas nėra 

jokia naujiena urbanistikos, o taip pat ir kraštovaizdžio architektūros istorijoje. Beveik visuose 

Lietuvos mieteliuose stengiamės pamatyti, kaip bažnyčios „atsiduria“ privažiavimo kelių ar 

gatvės ašyje, kaip jų bokštų dėka „suskamba“ panoramos. Tokius objektus dažniausiai vadiname 

orientyrais, akcentais, primenančiais miesto ar miestelio dvasines ir fizines vertybes. Reikšmingų 

pastatų tinkamas eksponavimas turi abipusę naudą: pirma, stiprinamas viešosios erdvės ar parko 

identitetas, antra – pastatui suteikiama vizualinė platforma, kurios dėka jis tampa reikšminga 

„paveikslo“ dalimi. Pavyzdžiui, panagrinėkime Ozo parko (projekto autoriai T. Paulauskas ir 

J. Kiaurakytė) Vilniuje atvejį, kuriame pats chrestomatiškiausias vaizdas yra susijęs su 

Technopolio pastatu (autoriai UAB „Unitectus“ kolektyvas; 7 pav.). Pastato raišką dar labiau 

sustiprina pirmame plane esantis vandens telkinys, urbanistinis vaizdas kinta skirtingais metų 

laikais. Identiškas to paties pastato fasadas matomas iš automobilių aikštelės pusės, telieka tik 

atskiru architektūriniu elementu technogeniškoje neharmoningoje aplinkoje (8 pav.). 

     

  
7 pav. Technopolio pastatas, matomas kaip svarbus Ozo 

parko akcentas. Nuotrauka V. Deveikienės, 2016. 
8 pav. Technopolio pastatas, žiūrint iš automobilių 

stovėjimo aikštelės. Nuotrauka V. Deveikienės, 2016. 
 

Vienas iš glaudžių  pastatų architektūros ir kraštovaizdžio architektūros kūrybinės sąveikos 

būdų yra terasos arba eksploatuojami stogai. Taip aplink pastatus yra sukuriama patraukli, 

racionali erdvė, nuo kurios yra šansų pamatyti netikėtus, anksčiau nematytus vaizdus. Viena 

pirmųjų viešai prieinamų terasų Vilniuje buvo sukurta statant Swedbank pastatą (autoriai: 

„Ambraso architektų biuras“, želdinių kompozicijų autorė J. Dilytė) Konstitucijos pr. (9 pav.). 

Terasa savyje turi daug malonių poilsio erdvių, o nuo jos atsiveria plati Neries slėnio panorama, 

gerai apžvelgiamas šalia esantis Sakurų sodas. Pačios terasos lengvai „laužytas“ siluetas darniai 

„įsipiešia“ į vaizdą žiūrint nuo upės pusės. Viena naujesnių modernių erdvių Vilniuje yra sukurta 

aplink Green Hall pastatų Upės gatvėje kompleksą (autoriai „Arrow architects“ (Danija) ir 

„Archinova“ (Lietuva), gėlynų kompozicijų aut. A. Lazickienė). Tai vieta, nuo kurios galima 

visiškai naujai ir dėkingu rakursu pamatyti Vilniaus Vartų pastatą bei kitų, nuo terasos netikėtai 

atsiveriančių pastatų panoraminius vaizdus (10 pav.). Svarbiausia, kad terasoje sukurta erdvė 

kviečia sustoti ir dairytis. Tauriai sukomponuoti gėlynai sukuria akiai malonų pirmąjį vaizdo 

planą, nuo kurio žvilgsnis krypsta tolyn. Žiūrinčiojo emociją stiprina gamtinių ir architektūrinių 

sprendinių kontrastas. 

  

9 pav. Swedbanko terasa, iš kurios atsiveria Neries 

slėnio panoramos. Nuotrauka V. Deveikienės, 2017. 

10 pav. Šalia Green Hall pastato įrengta viešoji erdvė.  

Nuotrauka G. Godienės, 2020. 
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Tinkamai sukurtas pirmasis planas yra esminė priemonė siekiant „nusavinti“ tolumoje 

esantį vaizdą, kuris tampa kompozicijos dalimi.  

Viena iš pagrindinių kraštovaizdžio architektūros kūrybinių priemonių – horizonto kaitos 

efektai yra susiję su natūraliais ir dirbtinai sukurtais apžvalgos taškais. Stiprius horizonto kaitos 

įspūdžius patiriame keliaudami po kalnus, važiuodami kalvotomis teritorijomis, lankydami 

istorinius ir šiuolaikinius parkus. Būtent pastaruosiuose daug dėmesio skiriama specialiai 

sukurtoms pakyloms, tilteliams, jungtims, nuo kurių atsiveria nauji parko rakursai. Tokie 

sprendiniai ypač būdingi Citroeno, Bercy parkams Paryžiuje (Prancūzija), Riemer parkui 

Miunchene (Vokietija) ir kt. Efektingu gali būti tiek nusileidimas horizonto linijos atžvilgiu, tiek 

pakilimas. Pavyzdžiui, naujai sukurto Neries slėnio parko (autoriai: SĮ „Vilniaus planas“, projekto 

vadovė L. Vileikienė) Vilniuje sprendiniuose pasiūlytos pontoninės terasos ant upės leidžia 

grožėtis visiškai nauju, iš kitur neįmanomu pamatyti Neries slėnio vaizdu (11 pav.). Vis 

populiarėjančios įrengtos erdvės ant pastatų stogų mūsų matymo lauką pakelia į  neįprastą santykį 

su horizontu. Ant viešbučio „Hilton Inn“ Dainavos g. Vilniuje (pastato autoriai UAB „Unitectus“, 

želdinimo projekto autoriai UAB „Terra firma“), visai naujai įrengta, viešai prieinama terasa ant 

stogo suteikia stulbinančių vaizdų galimybes, sudaro „čia ir ten“ įspūdį, kuris natūraliai 

pasiekiamas tik kalnuose  (12 pav.).  
 

  

11 pav. Pontoninė tersa ant vandens atveria nematytas 

Neries perspektyvas. Nuotrauka V. Deveikienės, 2020. 
12 pav. Viešbučio „Hilton“ terasa ir nuo jos matomi 

netikėti vaizdai.  Nuotrauka V. Deveikienės, 2020. 

Kraštovaizdžio architektūros objektai turi paskirtį gaivinti urbanistinę aplinką, suteikti jai 

naujos kokybės bei emocinės intrigos. Kaip jau buvo minėta anksčiau, kraštovaizdžio architektūra 

kuria kontekstą kitiems objektams, suteikia šansą į juos naujai pažiūrėti, ar provokuoja keisti jų 

išvaizdą. Pavyzdžiui, Fabijoniškių mikrorajone, Vilniuje, neseniai įrengtame želdyne (SĮ 

„Vilniaus planas“) sukurtos ne tik žaliosios poilsio erdvės,  bet ir  atveriami nauji vaizdai, kuriuose 

dominuoja blokinių ir monolitinių namų fasadai. Kartais  šie pastatai tampa perspektyvas 

užbaigiančiais elementais (13 pav.). Aklinas pilkas fasadas gali likti šios aplinkumos „veidu“, 

tačiau taip pat gali tapti pagrindu  sieninei tapybai, kuri suteiktų visam kvartalui naują identitetą. 

Geru pavyzdžiu laikytina Lione (Prancūzija) išvystyta sieninės tapybos koncepcija (14 pav.). 

  
13 pav. Naujas Fabijoniškių  želdynas. Nuotrauka 

V. Deveikienės, 2020. 
     14 pav. Sieninė tapyba T. Garnier  sukurtame 

       kvartale. Šaltinis: Deveikienė ir Deveikis, 2020. 
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Apibendrinimas ir išvados 

 

 Kraštovaizdžio architektūros principai yra glaudžiai susiję su tvaraus miesto principais, 

kuriais vadovaujantis pirmiausia turime labai gerai suvokti, kokias ekologines, socialines ir 

estetines vertes koduoja esama situacija. Turime labai aiškiai atsakyti į klausimą, kokios yra 

teritorijos stipriosios ir silpnosios pusės visais minėtais aspektais. Svarbiausias kraštovaizdžio 

architektūros principų  ir kūrybinių priemonių išskirtinumas yra tas, kad jų pagalba yra 

inicijuojami procesai laike ir erdvėje. Vadovaujantis kraštovaizdžio architektūros principais turėtų 

būti integraliai analizuojamas kontekstas, paisoma sisteminių funkcinių ir vizualinių ryšių – 

kuriama objekto ir aplinkos sinergija. Taikant kraštovaizdžio architektūros priemones galima 

pasiekti ekologine ir socialine prasme tvarių ir tuo pačiu estetinius pojūčius teikiančių erdvės 

formavimo rezultatų.  

Patrauklaus, iškalbingo vaizdo sukūrimas yra kraštovaizdžio architekto priedermė. Todėl 

analizuojant teritoriją ir ją projektuojant būtina pakelti akis nuo plano ir apžvelgti artimiausią 

aplinką, tolimesnius vaizdus ir pačią tolimiausią perspektyvą. Sklypo ribos kraštovaizdžio 

architekto profesijoje neturėtų būti kliūtis, nes jai būdingi komponavimo principai leidžia 

„pasisavinti vaizdus“ ir juos sujungti į bendrą kompoziciją. Vaizdų integravimo istorinės raidos 

analizė atskleidė pagrindines kūrybines  priemones, kurios puikiai tinka darbuojantis šiuolaikinėse 

viešosiose erdvėse. Kraštovaizdžio architektūros objektas yra pažįstamas judant ir stebint, todėl 

kūrybinės priemonės suskirstytos ir šiuo atžvilgiu (1 lentelė). 

 
 1 lentelė. Kraštovaizdžio architektūroje vaizdo „pasisavinimui“ taikomos kūrybinės priemonės. Sudaryta autorės. 

 

Kūrybinė priemonė Istoriniuose objektuose Šiuolaikiniuose sprendiniuose 

S
te

b
ėj

im
u

i 
 

Įkomponuojamo 

objekto ar vaizdo  

pasirinkimas 

 

Rūmai, bažnyčios, pilys, bokštai, 

dirbami laukai, pievos, miškai, 

vandens telkiniai,  kalnai. 

Aukšti pastatai, bokštai,  išraiškingi 

fasadai, miesto ar gamtiškos 

panoramos, miškai, vandens telkiniai, 

kalnai bei kalvos. 

S
te

b
ėj

im
u

i 

Pirmojo plano 

kūrimas 

 

Parteris, vandens telkiniai, želdinių 

„užuolaidos“, bosketų angos, gėlynai, 

skulptūros. akmenys, dirbtinės uolos, 

pergolės. 

Gėlynai, pievos, vandens telkiniai, 

želdiniai, architektūriniai elementai, 

skulptūros, kiti meniniai akcentai. 

 

Ju
d

ėj
im

u
i 

S
te

b
ėj

im
u

i 

Horizonto linijos 

kaita 

Belvederiai,  terasos, baliustrados, 

kalvos, keteros, raguvos, slėniai, 

vandens pakrantės, uolynų grotos, 

laiptai, tiltai, pandusai, serpentinai, 

takai. 

Įvairiame aukštyje suformuotos 

terasos, keltuvai, tiltai, viadukai, 

apžvalgos aikštelės, laiptai, pandusai, 

takai, kalvos, keteros, raguvos, vandens 

pakrantės. 

S
te

b
ėj

im
u

i 

Ha-Ha 

(riba neužstojant 

vaizdo) 

Vandens ir sausi grioviai, kiti vandens 

telkiniai, buvę kariniai įtvirtinimai, 

sunkiai prieinami šlaitai, dirbtiniai ir 

natūralūs uolynai. 

Vandens ir sausi grioviai, kiti vandens 

telkiniai, sunkiai prieinami šlaitai, 

akmenys, architektūriniai elementai, 

skaidrūs barjerai. 

Ju
d

ėj
im

u
i 

S
te

b
ėj

im
u

i 

Perspektyvos 

formavimas 

Tikslinis objektas, takai, galerijos, 

parteriai, vandens telkiniai, medžių 

alėjos, bosketai, skulptūros, vazos. 

Tikslinis objektas, takai, gatvės, 

medžių alėjos, dekoratyviniai arba 

architektūriniai elementai. 

 

Savaime suprantama, kad kurdami ar pertvarkydami aplinką kraštovaizdžio architektai 

naudojasi gerokai gausesnėmis kūrybinėmis priemonėmis, jas tarpusavyje derindami ir 

papildydami. Konteksto sklandus interpretavimas ir įjungimas į kompoziciją priklauso nuo 

projektuojamą teritoriją supančios aplinkos. Gali būti atvejų, kai kraštovaizdžio architektūros 

kūrybinės priemonės gelbsti „uždengiant“ nemalonius vaizdus arba juos keičiant ir suteikiant 

naujos kokybės.  
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Išvados: 

1. Šiame straipsnyje pateikti tyrimo rezultatai atskleidė kraštovaizdžio architektūroje 

naudojamų kūrybinių priemonių ilgaamžiškumą, tradiciją, lankstumą ir universalumą. Svarbu, 

kad analizuodami teritoriją ir ją projektuodami sąmoningai pasirinktume tinkamiausius metodus 

ir kūrybines priemones. Tyrime dėmesys buvo sutelktas į „pasisavinto vaizdo“ principą, kuris  

buvo taikomas istorinių parkų kūryboje ir tebenaudojamas šiuolaikinėje kraštovaizdžio 

architektūroje. 

2. Aplinkos konteksto aspektas yra svarbus visais atvejais – ar tai būtų pasigėrėjimo vertos 

panoramos, ar nykūs vaizdai. Kraštovaizdžio architektūros paskirtis ne tik atkreipti dėmesį į 

gražius vaizdus ir juos susieti su kuriamu objektu, bet ir suvaldyti apleistas teritorijas, nykiai 

aplinkai suteikti naują  charakterį, paverčiant kraštovaizdį savaip įspūdingu. Konteksto principas 

įpareigoja žvelgti toliau projektui arba analizei apibrėžtų ribų.  

3. Kraštovaizdžio architektūros objektas, pats savaime būdamas visiškai kuklus,  gali tapti 

puikiu placdarmu atverti netikėtus vaizdus, pastatų rakursus, anksčiau sunkiai pastebimą, tiesiog 

„nematomą“ architektūrą, gali padaryti „matoma“. Kraštovaizdžio architektūros objektas pats gali 

tapti kontekstu kitiems architektūriniams ar urbanistiniams objektams. 

4. Išgrynintos penkios pagrindinės kūrybinės priemonės, kurios pasitarnauja į bendrą 

kompoziciją integruojant supančius vaizdus arba, kitaip tariant, reaguojant į vizualinį kontekstą. 

Šios priemonės atitinkamai yra susijusios su judėjimo ir stebėjimo veiksmais. Tai – 

įkomponuojamo objekto ar vaizdo  pasirinkimas, pirmojo plano sukūrimas, horizonto linijos 

kaitos efektų taikymas, ribos neužstojant vaizdo (Ha-Ha) suformavimas, daugiaplanės 

perspektyvos sukūrimas. 

5. Kraštovaizdžio architektūros metodų ir kūrybinių priemonių taikymas, gali būti naudingi 

ne tik projektuojant, bet ir vertinant architektūros, kraštovaizdžio architektūros projektus, 

analizuojant teritorijas. Tai galėtų tapti kokybės kriterijų sistemos dalimi, mokslinės ir meninės 

diskusijos pagrindu. 
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The Problem of Creative Tools in Landscape Formation – Some Aspects 

 

Summary 

Although not only the creation of beautiful images, but also the directing of natural, social and urban 

processes in time and space is considered as the duty of the modern landscape architect, the “construction” 

of the image remains the distinctive feature and task of this profession. Unfortunately, the principles of 

landscape architecture are often disregarded. In the projects of open spaces, dominate the planar solutions 

limited to plot problems. The designers try to focus all they knowledge and ingenuity on the pavement 

drawing, individual decoration elements, and pay little attention to the surrounding images.  

The idea of context has been stressed in architectural theory since the 1960ies as a reaction to 

austerity of the timeless and often times relation less modern architecture. However, the notion of context 

in landscape architecture seems very different. Since landscape architecture is more about creating a place 

than about placing objects, one could state that while architecture merely reacts to context, landscape 

architecture creates it (Jauslin, 2010). The revelation and cognition of a work of landscape architecture 

takes place through movement and observation. The combination of these two actions determines the 

success of the work itself. Therefore, in the parks of all times and cultures, in the objects of landscape 

architecture, various means of composition were improved in order to obtain image change. 

Although the context can be social / cultural, natural / ecological, or visual / aesthetic, we have 

focused on the issues and cases of integrating surrounding images in a specific study. The article discusses 
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the tools of landscape architecture that help to change the “invisible” architecture in to “visible” and to 

perceive it as a part of the newly revealed urban landscape. Through the historical overview of the 

development of “borrowed image” presents the creative tools for parks. Various open space projects were 

selected for the study, analysing the result of their implementation through the prism of the applied 

landscape architectural tools and the created and revealed images. All objects selected for the study were 

examined in situ using the methods of site observation and photo fixation.  

The results of the study presented in this article revealed the longevity, tradition, flexibility, and 

versatility of the creative tools used in landscape architecture. The study refines five key creative tools that 

serve to integrate the surrounding images into the overall composition or, in other words, to respond to the 

visual context. These measures relate to movement and surveillance activities, respectively. These are the 

choice of the object or image to be incorporated, the creation of the foreground, the application of the 

effects of the change of the horizon line, the formation of a borderless image (Ha-Ha), the creation of a 

multi-plan perspective. 

The aspect of context and the application of appropriate creative tools can be useful not only in 

designing, but also in evaluating architectural, landscape architectural projects, analysing territories. This 

could become a part of the system of quality criteria, the basis for scientific and artistic discussion. 
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Ilzenbergo dvaro parko atkūrimo ir tvarkybos projekto sprendiniai ir jų 

įgyvendinimo vertinimas 
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Santrauka 
Straipsnyje tęsiama Ilzenbergo dvaro sodybos ir parko (Rokiškio r.) atkūrimo ir tvarkybos projekto analizė, 

pateikiama projektinių ir įgyvendintų sprendinių pavyzdžių, akcentuojami žydinčio parko įvaizdžio, parko 

geometriškosios struktūros elementų, poilsio ir apžvalgos vietų, dekoratyviojo daržo, ąžuolų alėjos formavimo 

sprendiniai. 

Reikšminiai žodžiai: kraštovaizdžio architektūra, istorinis parkas, Ilzenbergo parkas   

 

Abstract 
The article continues the analysis of the project of restoration and management of Ilzenberg manor homestead and 

park (Rokiškis district), presents examples of design and implemented solutions, emphasizes the image of the 

flowering park image, elements of the park geometric structure, recreation and observation areas, ornamental garden, 

oak alley formation, also presents examples of design and implemented solutions. 

Key words: landscape architecture, historical park, Ilzenberg Park 

 

Įvadas 

 

2018 m. publikuotuose straipsniuose (Deveikienė ir Deveikis, 2018; Lietuvos 

kraštovaizdžio architektų darbai 2018) apžvelgta Ilzenbergo dvaro sodybos ir parko raida, aptarta 

estetinė ir ekologinė parko išraiška, pateikta projektinių ir įgyvendintų kraštovaizdžio 

architektūros sprendinių pavyzdžių, akcentuotas šiaurietiškos Arkadijos provaizdis ir romantinio 

parko pobūdis. Ilzenbergo dvaro sodybos atkūrimo projektas 2018 m.  Lietuvos nekilnojamojo 

turto plėtros asociacijos (LNTPA) kartu su Darnios plėtros akademija rengiamame tradiciniame 

konkurse „Už darnią plėtrą“ išrinktas geriausiu visuomeniniu daugiafunkciu objektu, pelnė 

laureato apdovanojimą, buvo pagerbtas projekto autorių kolektyvas.  

Tačiau pastaruoju metu atsirado naujų projektinių sprendinių, naujų ir pakankamai 

prieštaringų savininko pageidavimų. Projektas „aktyvinamas“ naujomis nuostatomis, savotiškai 

blaškantis tarp pasirinktos ir jau sukurtos koncepcijos (sakysime, iki šiol adoruotos krypties) ir 

naujų sumanymų ar užgaidų. Pasiūlyti ir įgyvendinami nauji sprendiniai „prašosi“ naujos  

analizės.  

Straipsnio tikslas – pratęsti Ilzenbergo dvaro sodybos ir parko gaivinimo ir estetinio 

tobulinimo sprendinių, praktinio sprendinių įgyvendinimo analizę ir pateikti patirties 

apibendrinimus. Analizuojami ir akcentuojami pirmoje analizės dalyje neaptarti sprendiniai: 

regyklų formavimas, parko įrenginių išdėstymas, nauji želdiniai, dekoratyviojo daržo įrengimas 

ir kt.   

Tyrimo metodika ir šaltiniai 

 

Atvejo analizė atlikta ir pateikiama nagrinėjant konkrečius Ilzenbergo parko restauravimo, 

revitalizacijos ir plėtros projektinius sprendinius, šių sprendinių sumanymą, pagrindimą ir praktinį 

įgyvendinimą. Tai savotiška vidinė atvejo analizė, nes straipsnio autoriai tiesiogiai dalyvavo 

projekto autorių ir konsultantų grupėje. Tiesioginis aplinkos stebėjimas ir asmeninis dalyvavimas 

projekto diskusijose ir aptarimuose, taip pat autorinės priežiūros elementai sukuria sąlygas vertinti 

savininko (užsakovo) ir projektuotojų kūrybinį santykį, dvaro sodybos gaivinimo projekto 

gyvybingumo, kraštovaizdžio formavimo meninės raiškos kriterijus bei sprendinius. Dvarų 

sodybos yra reikšmingi kraštovaizdžio elementai. Dvaro sodybos reikšmę kraštovaizdžiui ir 
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vidinę sąrangą yra nagrinėję Latvijos ir Estijos mokslininkai (Janelis, 2010; Nurme et al, 2014; 

Dreija, 2016).  

Tyrimas atliktas taikant projektinės medžiagos analizę, natūrinius tyrimus ir lyginamosios 

bei sisteminės analizės metodus. Tyrime akcentuojami istorinio želdyno meninės ir 

sociokultūrinės raiškos aspektai. Pagrindinis tyrimo šaltinis – projektinė dokumentacija ir 

asmeninio projektuotojų archyvo medžiaga. Metodinis tyrimo pagrindas – autorių 2018 m. tyrimo 

ir publikuoto straipsnio įžvalgos, kitos publikacijos apie Ilzenbergo dvaro atkūrimą (Istorijos 

ženklai 2015; Lietuvos kraštovaizdžio architektų darbai 2018), istorinių parkų tvarkybą (Janelis, 

2010). Medžiagos teikia Ilzenbergo dvaro tinklalapis ir jo fotografijų galerija (ilzenbergas.lt, 

2019), spaudos pranešimai.  

 

Tyrimo rezultatai ir įžvalgos, jų aptarimas 

 

Ilzenbergas – vieta, kur auga ąžuolai. Vietovės gamtinės sąlygos, parko dendrologinės ir 

kraštovaizdžio ypatybės aptartos mūsų straipsnyje – atvejo analizės pirmoje dalyje (Deveikienė ir 

Deveikis, 2018). Verta atkreipti dėmesį į  svarbią ir išskirtinę aplinkybę – banguotą dvaro sodybos 

ir parko žemės paviršių ir terasas. Viršutinė (rūmų) terasa siekia 120 m NN, o ežero pakrantės 

terasa nusileidžia iki 96 m NN. Nuo XIX a. antros pusės pagrindinė mišraus plano parko struktūra 

išliko nepakitusi. Parką tarsi sudaro dvi dalys – pirmoji, palyginti taisyklinga stačiakampio formos 

terasinė teritorija šalia rūmų, apribota mažalapių liepų eilėmis, antroji, natūralaus miško tipo 

želdiniai, augantys šlaite, besileidžiančiame link Ilgio ežero pakrantės. Šioje dalyje dominavo 

laisvo gamtovaizdinio plano takų sistema. Pietvakariniame dvaro sodybos kampe vešėjo, o dabar 

atkurtas gana didelis vaismedžių sodas (Lietuvos istorijos ženklai, 2015; Lietuvos kraštovaizdžio 

architektų darbai 2018). Dvaro sodybos ir parko struktūros raida (ir išlikimas) per pastaruosius 

dešimtmečius atskleidžiama 1 pav. Tarpinėje terasoje dviejų tiesių alėjų susikirtime yra apžvalgos 

kalvelė, nuo kurios, kaip ir nuo alėjos, atsiveria vaizdai į ežerą. Sodo šlaite pakraščiu nuo kelio, 

vedančio į Latviją, palei svirną eina senoji įvažiavimo alėja, kuri rūmų terasos papėdėje susijungia 

su kitu įvažiavimo keliu pro ūkinio kiemo statinius. Dvaro sodybos ir parko vertingosios 

struktūrinės savybės atkuriant dvaro sodybos ansamblį buvo išsaugotos ir  paryškintos 

kraštovaizdžio architektūros priemonėmis (2 pav.). 

Parko dendrologiniai tyrimai (Januškevičius, 2012) atskleidė, kad parko medynuose ir 

medžių grupėse vyrauja mažalapė liepa, paprastasis klevas, paprastasis uosis, ąžuolas, kalninė 

guoba, paprastoji ieva, su didesne ar mažesne atskirose parko dalyse karpotojo ir plaukuotojo 

beržų, drebulės, paprastojo šermukšnio, juodalksnio ir paprastosios eglės priemaiša. Iš krūmų 

paminėtini paprastasis sausmedis, paprastasis lazdynas, europinis ir karpotasis ožekšniai, kalninis 

serbentas. Parko introdukuotai dendroflorai priklauso 17 rūšių ir formų, tarp jų: europinis 

maumedis, Engelmano eglė, vakarinė tuja, paprastojo klevo Švedlerio forma, paprastasis 

kaštonas, paprastoji karagana, trešnė, darželinis jazminas ir kt.  

Išskirtinė, įspūdinga Ilzenbergo dvaro parko savybė yra ta, kad čia pakankamai gausu ir 

gerai veši paprastieji ąžuolai (Quercus robur L.). Tai galėtų būti lygintina su Gelgaudiškio dvaro 

parko ar kitų panemunės parkų Kauno, Šakių ir Jurbarko rajonuose  ąžuolų gausa. Nors paprastasis 

ąžuolas išplitęs didžiojoje Europos dalyje ir yra laikomas Lietuvos nacionaliniu medžiu, mūsų 

šalyje augimo sąlygos jam nėra optimalios. Lietuvoje yra šios rūšies arealo šiaurinė dalis, todėl 

ąžuolynai  ir ąžuolai mūsų šalyje nėra tokie gražūs kaip, pavyzdžiui, Ukrainoje ar  Lenkijoje 

Palenkės ir Liublino vaivadijose. Tačiau Ilzenbergo ąžuolai yra puikaus augumo. Vienas jų 

2013 m. paskelbtas saugomu gamtos paveldo objektu. Šio ąžuolo aukštis – 30,5 m,  kamieno 

apimtis 1,3 metro aukštyje – 6,3 m, skersmuo – 2 metrai (ilzenbergas.lt, 2015).  

Ąžuolynų ir paprastojo ąžuolo genofondo puoselėtojas, buvęs Kėdainių miškų urėdijos 

urėdas Juozas Girinas, ėmęsis skiepyti, klonuoti senuosius Lietuvos ąžuolus tapo žymiausiu šios 

srities specialistu. Nuo 2007 m. Lietuvos miškų instituto miško augalų biotechnologijų 

laboratorijoje auginami Stelmužės ąžuolo klonai sugundė Ilzenbergo dvaro savininką 2018 m. 

pasisodinti keletą „stelmužiukų“. Prisidėta prie šio senolio ąžuolo palikuonių kolekcijos kūrimo. 
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Tačiau miškų specialistai ir mokslininkai pripažįsta ir ąžuolų įveisimą sėjant giles. Unikali ąžuolų 

giraitė, 2900 ąžuoliukų, 2017 m. gegužės pradžioje pasodinta prie Pakruojo – dalis jų išauginti iš 

gilių, surinktų nuo 16 ąžuolų, kita dalis yra įskiepiai nuo 67 gamtos paminklų ąžuolų.  

 

   

  
1 pav. Ilzenbergo dvaro parko planinės struktūros raida, 1958–2018: A) A. Tauro 1958 m. sudaryta parko schema; 

B) vietovės ir parko ortofotonuotrauka, 2011; C ir D) vaizdai iš paukščio skrydžio, 2015 ir 2017 (šaltinis: 

ilzenbergas.lt).  

 

Ąžuolo išskirtinė reikšmė parkų mene pabrėžiama dar Izabelės Čartoryskos publikacijoje 

(Czartoryska, 1805). Ąžuolai labai vertinami Latvijos parkuose (Dreija, 2016; Janelis, 2010). 

2018 m. rudenį Ilzenbergo dvaro parko mišrios alėjos ąžuolų gilės gundė būti sėjamos į 

planuojamą įveisti ąžuolyno prie buvusio kumetyno – būsimo turistinio statinio – sklypą, o 

projekto autoriams ir konsultantams teko ginčytis dėl įvažiavimo kelio link svirno alėjos, kur 

pasiūlius kurti nevienalytę ir nevienaamžę ąžuolų alėją, buvo užsimota iškirsti čia augančius 

brandžius ąžuolus. Detaliau apie tai kitame šio straipsnio skirsnyje.    

Atsižvelgdamas į palyginti neturtingą parko svetimžemių medžių ir krūmų asortimentą, dr. 

L. Januškevičus (2012) parko dendroflorą siūlė papildyti 42 dekoratyvinių sumedėjusių augalų 

rūšimis ir formomis, iš kurių 41 yra svetimžemės (introdukuotos): pušūnai (spygliuočiai) – 7, 

magnolijūnai (lapuočiai) – 34. Tarp siūlomų parko papildymui augalų įtraukta ir viena vietinė 

rūšis – karpotasis beržas. Mūsų siūlymai yra kiek kitokie – jie ir buvo įgyvendinami 2015–

2018 m. sodinant želdinius. Atsodintini Ilzenbergo parke augę medžiai – kedrinė pušis (Pinus 

cembra), sibirinis kėnis (Abies sibirica), Engelmano eglė (Picea engelmanii), riešutmedis 

(Juglans), maumedis (Larix sp.), tuja (Thuja occidentalis), kaštonai (Aesculus hippocastanum). 

Negalima vengti vietinių medžių rūšių: mažalapių liepų, paprastųjų klevų, paprastųjų uosių, 

paprastųjų eglių, paprastųjų ąžuolų, juodalksnių, karpotojo ar plaukuotojo beržų, vienos kitos 

paprastosios pušies pamainos sodinimo ar formavimo iš savaime išaugusių medelių. 

 Mūsų pasiūlytas sumedėjusių augalų sąrašas aprėpia 26 medžių (1 lentelė) ir 30 krūmų 

rūšių. Sodintini medžiai grupuojami į pagrindinių didžiųjų medžių grupę (8 rūšys), aukštų medžių 

A 
(1958) 

B 
(2011) 

C 
(2015) 

D 
(2017) 
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akcentų (10) ir nedidelio aukščio medžių (8) grupes. Krūmai skirstomi pagal aukštį ir 

dekoratyvumą. Pasiryžta sodinti rododendrus ir kitus dekoratyviuosius krūmus. Neužmiršti 

kalninis serbentas, darželiniai jazminai, radastai, sausmedžiai, gudobelės, buksmedžiai, įvairios 

lanksvos. Šie augalai sodinti projektinėse kompozicijose, kurių pavyzdžius aptarėme (ir 

eksponavome) ankstesniame straipsnyje (Deveikienė ir Deveikis, 2018). 
 

1 lentelė. Augalų sąrašas. | Table 1. The list of plants. Sudaryta projekto ir straipsnio autorių.  
Eil. 

Nr. 

Augalo pavadinimas lietuviškai ir lotyniškai Kiekis, 

vnt. 

Kamieno 

skersmuo,  

cm 

Pastabos 

 Pagrindinės didžiųjų medžių rūšys    

1.  

 

Ąžuolas paprastasis / Quercus robur 22 6-8 Sodinami pavieniui ir 

nedidelėmis grupėmis 

2 Beržas karpotasis / Betula verucosa 20 5-6 Sodinami grupėmis, 

tvenkinių zonoje 

3 Beržas plaukuotasis / Betula pubescens   5-6 Sodinami grupėmis, 

tvenkinių zonoje 

4. 

 

Juodalksnis /Alnus glutinosa 6 5-6 Sodinami drėgnesnėje 

vietoje, arčiau vandens 

5. Klevas paprastasis / Acer platanoides 16 6-8 Sodinami grupėmis po 3  ar 5 

6. Liepa mažalapė / Tilia cordata 8 6-8 Sodinama grupėmis po 3 ar 5, 

derinama su uosiais 

7. Uosis paprastasis / Fraxinus exelsior 6 6-8 Sodinami į grupes su 

liepomis 

8.  Eglė / Picea  sp. 13 4-5 Sodinamos pavieniui  

 Aukšti medžiai akcentai    

1. Gluosnis baltasis sidabrinė forma 

Salix alba ‘Sericea‘ 

3 

 

5-6 Sodinami tvenkinio 

pakrantėse 

2. Kaštonas paprastasis / Aesculus 

hyppocastanum  

3 

 

6-8 Sodinami pavieniui, akcentas 

3. Klevas paprastasis Švedlerio forma 

Acer platanoides Schwedleri 

1 5-6 Sodinami grupėse su 

paprastuoju klevu, spalviniam 

kontrastui 

4. Liepa didžialapė / Tilia platyphylla 6 6-8 Sodinama pavieniui 

5. Maumedis europinis / Larix decidua 8 5-6 Sodinama grupėmis 

6. Gelsvažiedis tulpmedis  / Liriodendron 

tulipifera 

4 6-8 Sodinamas pavieniui, 

akcentas, jautrus 

7. Graikinis riešutmedis / Juglans regia 2 6-8 Sodinamas pavieniui 

9. Kedrinė pušis / Pinus cembra 2 5-6 Sodinamas pavieniui 

10. Sibirinis kėnis / Abies sibirica 6 5-6 Sodinamas grupelėmis 1+2+3 

 Nedidelio aukščio medžiai     

1. Gudobelė grauželinė, forma ‘Rubra plena‘ 

Crataegus oxyacantha ‘Rubra plena‘ 

- 4-6 Sodinama arčiau namų, 

dekoratyvus žydėjimas 

2. Gudobelė grauželinė /Crataegus oxyacantha  6 

 

4-6 Įterpiama į didesnių medžių ir 

krūmų grupes 

3. Gudobelė švelnioji / Crataegus submollis 1 4-6 Sodinamas atskirose 

nedidelėse kompozicijose 

4.  Klevas ginalinis / Acer ginala - 2-3 Krūmų masyvams sudaryti už 

tvenkinio 

5. Klevas totorinis / Acer tataricum - 2-3 

 

Sodinamas su ąžuolais 

6. Šermukšnis paprastasis / Sorbus aucuparia 4 4-6 Sodinamas atskirose 

nedidelėse kompozicijose  

7. Šermukšnis miltuotasis / Sorbus aria 2 4-6 Sodinamas atskirose 

nedidelėse kompozicijose  

8. Magnolija / Magnolia 2 6-8 Akcentas 
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 2019 m. pradžioje dr. L. Januškevičius pasiūlė naują augalų sąrašą ir padriko sodinimo 

schemą, neatsižvelgdamas į išsaugotą ir suformuotą parko erdvinę struktūrą, atvirų erdvių, retmių 

ir tankmių, medynų masyvų išdėstymu kuriamą emocinę ir estetinę parko dermę. Jis pasiūlė 8 

pušūnų taksonus (rūšis ir formas) ir 50 magnolijūnų taksonų (iš jų, 19 medžių rūšių ir formų; 29 

krūmų ir 2 vijoklių taksonus). Gaila, kad sąrašai ir sodinimo vietos buvo visiškai nauja 

improvizacija, nepaisanti esminių pasirinkto ir įgyvendinamo projekto nuostatų ir istorinio parko 

tvarkybos kriterijų.  

Projektinių sprendinių metodinės nuostatos. Projekto vykdymo ir detalizavimo metu buvo 

suformuluotos pagrindinės metodinės nuostatos: išsaugoma išlikusi parko plano ir erdvinė 

struktūra, išryškinamos reljefo terasos ir banguoto šlaito ekspozicijos, takų tinklas iš dalies 

atkuriamas ir  adaptuojamas pagal parko reljefo sąrangą ir susiklosčiusius komunikacinius ryšius, 

formuojama regyklų – apžvalgos taškų ir atkarpų – sistema, paremta artimo ir tolimo žvilgsnio 

kaitos principu, taikomas nuoseklus palaipsninis parko medynų sanitarinis valymas ir želdinių 

tvarkymas (2 pav.). 

Lietuvos parkotyrininkai konstatuoja, kad moderniajai lietuviškai savimonei dvarų kultūra 

dar nėra sava, tad nesame paveldėję ir parkų kūrimo tradicijos (Leparskienė, 2017). Dainius 

Labeckis primena, kad svarbiausias istorinių sodų tvarkymo principas – prisitaikymas, t. y. 

nuostata, kad prieš ką nors keisdamas istoriniame parke turi susipažinti su jau sukurtu ir paveldėtu 

iš praeitų epochų pasauliu (Leparskienė, 2017). Istoriniai želdynai – parkai, sodai – yra aukštosios 

kultūros reiškinys, meninės raiškos forma, neatsiejama kraštovaizdžio vietos dvasios (genius loci) 

dalis.  

Ilzenbergo dvaro sodybos – rūmų ir parko – lokalizacija ant reljefo pakilumos ir parko 

kompozicija pabrėžia, kad viskas, kas matoma iki horizonto yra parko savastis. Tarsi apėmęs visą 

regimąjį aplinkinį kraštovaizdį parkas tampa užvaldytos erdvės sandu ir simboliu. Parko reljefas, 

senieji medžiai ir jų gamtovaizdinės grupės, mišri plano kompozicija, vandens telkinių kranto 

linija nulemia šiandieninę Ilzenbergo parko kraštovaizdinę vertę. Ilzenbergo parke išsaugota ir 

reguliaraus (geometrinio) plano elementų – senų alėjų, kurių sankirtoje turime apžvalgos kalnelį, 

terasomis akcentuotą parko teritorijos paviršių aplink dvaro rūmus, mažalapėmis liepomis 

apsodintą kelią palei dvaro sodybos akmeninę tvorą, naujai kuriamą senojo pagrindinio 

įvažiavimo ąžuolų alėją – 1958 m. parko inventorizacijos metu sudarytame plane tai buvo eglių 

alėja (Tauras, 1966; 1A pav.). 

Gamtovaizdiniame parke prisitaikyti ir kurti tenka taip, kad „nesimatytų kūrybos“. Reikia 

suvokti, kad toks parkas kuriamas ir atkuriamas ne iš karto pagal kažkokį griežtą planą, o 

palaipsniui, ilgainiui perprantant esamą kraštovaizdį, madas ir reikšmingus elementus 

(Leparskienė, 2017), suvokiant kaip veikia sukurtos gamtos ekosistema, kaip siekti estetinės seno 

ir naujo darnos ir dermės. Takų ir privažiavimo kelių tinklo atkūrimo ir išvystymo klausimai buvo 

sprendžiami atsižvelgiant į dvaro sodybos kaip ūkinio ir kultūrinio vieneto – biodinaminio ūkio ir 

parko pažintinio lankymo poreikius. Atvirų ir uždarų parko erdvių santykis ir žaismė formuojama 

tik viršutinėje (reprezentacinėje) terasoje. Šlaito medyne atvirų aikštelių neformuota – išlakus 

išretintas medynas „sukuria“ savaimingas properšas ir išsaugo medyno monumentalumą – atrodo 

tarsi pati gamta sukūrė tą didybę tiek šiauriniame šlaite link ežero, tiek šlaite žvelgiant nuo rūmų 

pietinės terasos. Nuo svirno galinės aikštelės vakarų kryptimi veriasi nauja perspektyva į 

tvenkinių klonį ir renginių amfiteatro šlaitą, šalia – atkurtas vaismedžių sodas (Deveikienė ir 

Deveikis, 2018; Deveikis, 2019). 

Projekto užsakovai, dvaro valdytojai vakarų pusėje esančią parko užribio dalį numatė 

prijungti prie sodybos, akmenine tvora aptverdami atvirą lauką, kuris sukūrė papildomą, įvadinę 

dvaro sodybos ir parko suvokimo erdvę ir placdarmą. Jame galima patirti pirmuosius estetinius ir 

emocinius įspūdžius bei potyrius. Parko plotas dabar sudaro apie 15 ha, vietoj buvusio 10,8 ha. 

Buvo nuspręsta kaip svarbų emocinį ir vizualinį bei funkcinį akcentą sukurti lieptą į ežero salą, 

kurioje auga liepos ir keletas stambių ąžuolų. Taip Ilzenbergo dvaro parke (at)kuriamas 

šiaurietiškos Arkadijos provaizdis, išryškinamas ir „eksponuojamas“ romantinis parko emocinis 

pradas (Deveikienė ir Deveikis, 2018).  
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 2 pav. Ilzenbergo dvaro parko tvarkymo projektas, suvestinis planas, autoriai Vaiva Deveikienė, Idalija Bėčienė, 

2016.  

 

Konkretūs kompoziciniai ir struktūriniai sprendiniai, keletas naujų aspektų ir elementų. 

Arkadiškąją Ilzenbergo dvaro parko tradiciją ir kuriamas emocines zonas aptarėme pirmoje 

analizės dalyje (Deveikienė ir Deveikis, 2018).  Meninių akcentų – skulptūrų pastatymo programa 

(2017–2018) taip pat aptarta ankstesnėse publikacijose (Deveikienė ir Deveikis, 2018; Lietuvos 

kraštovaizdžio architektų darbai, 2018). Pateikiame keletą naujų konkrečių projektinių ir 

įgyvendintų kompozicinių sprendinių pavyzdžių, stiprinančių arkadiškojo provaizdžio ir parko 

emocinių zonų raišką. Turime ir prieštaringų, paradoksalių situacijų.  

1. Centrinė parko dalis, parterių terasos, žydinčio parko įvaizdis. Rūmų aplinkumos 

tvarkymo kai kuriuos projektinius pavyzdžius atskleidėme ankstesnėje publikacijoje (Deveikienė 
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ir Deveikis, 2018). UAB „Ilzenbergo dvaras“ ir kiti dvaro valdytojai (VšĮ „Ilzenbergo dvaras ir 

ūkis“) didelį dėmesį skiria švenčių ir tradicijų puoselėjimui. 2018 m. dvaro sodybos gaivinimo 

projekto etape gimė mintis parke eksponuoti žydinčius augalus ir rengti žydėjimo šventes (VU 

Botanikos sodo Kairėnuose ar Burbiškio parko Radviliškio r., Druskininkų kurorto ir kitų parkų 

pavyzdžiu). Šio straipsnio autoriai siūlė koncentruotis į Šv. Stanislovo šventę, tradicinę Cibulinę. 

Ilzenbergo parko žydėjimo tema vystoma atsižvelgiant į parko struktūrą ir išskirtas emocines 

zonas bei pagrindinį parko emocinį semantinį leitmotyvą – meilės temą. Projektuojamos narcizų, 

bijūnų žiedų kolekcijos ir ekspozicijos (3 ir 4 pav.) kol kas nesulaukė užsakovo palaikymo. 

Galvojama ir siūloma parke pasodinti alyvų (Syringa) genties krūmų, kitų žydinčių augalų. Didelį 

žydėjimo potencialą, žinoma, turi vaismedžių sodas.  

 

 
 

3 ir 4 pav. Erdvės tarp rūmų ir svirno tvarkymo sprendinys – narcizų grupės (žiedai) aplink senus medžius; bijūnų ir 

krūmų kompozicija palei taką, aut. Vaiva Deveikienė, 2018.   

 

Žydinčių augalų komponavimo tikslas – emociškai aprėpti visą parką ir sukurti traukos 

taškus, dėl kurių lankytojas judėtų per parką ir ramiomis (tuo metu nežydinčiomis) erdvėmis, 

norėdamas pasiekti kitą žydinčią zoną. Labai svarbu, kad lankytojas atitinkamose parko vietose 

rastų ne tik žmogaus sukurtas dekoratyvinių augalų kompozicijas, bet ir turėtų galimybę 

pasidžiaugti  natūralios gamtos apraiškomis. Skirtingais metų laikais dekoratyviosios ir 

gamtiškosios parko dalys kuria bendrą, viena kitą papildančią nuotaiką. Nors siekiama, kad  bet 

kuriuo metų laiku būtų lankomas visas parkas, tačiau kritinis emocinis krūvis skirtingais metų 

laikais „persikelia“ iš vienos parko emocinės zonos į kitas. Pavasarį didžiausias emocinis krūvis 

tenka džiaugsmingajai ir pastoralinei zonoms, suteikiant įspūdžio elementų ir centrinėje 

(prakilniojoje) dalyje. Gamtiniu požiūriu tai saulėtos atviros vietos, kuriose pavasarį labiausiai 

norisi būti. Vasaros metu emocinis akcentas persikelia į paslaptingąją tvenkinių zoną ir jos 

pakraščius. Pavėsinga, daugiau drėgmės turinti vieta karštomis vasaros dienomis ypač patraukli 

lankytojams. Vasaros metu žydinčių augalų kompoziciniai akcentai išdėstomi ir centrinėje parko 

dalyje, paryškinant elegantišką pagrindinių rūmų ir jos prieigų aplinką. Rudens periodas 

asocijuojamas su solidžia ramia emocija, kada nurimsta jausmų audros ir ateina išmintis – 

nuveiktų darbų rezultatų arba derliaus metas. Rudens metu visame parke natūraliai pradeda rastis 

auksinės spalvos, kurios gali būti paryškinamos violetinių ar bordo spalvų gėlynų deriniais. 

2. Geometriškoji struktūra, parko alėjų raiška. Parko teritorijos terasinis pobūdis ir išlikusi 

geometrinio plano (alėjų) struktūra yra saugotina vertingoji savybė (Kultūros vertybių registras, 

2015), ji liudija pakankamai ankstyvą (dar XVIII a. antrosios pusės ar dar ankstesnį) parko 

planavimą. Įgyvendintame parko atkūrimo projekte ši struktūra išsaugota ir akcentuota 

kraštovaizdžio architektūros detalėmis – takais į apžvalgos kalvelę, vazų kolonada, joje siūloma 

įrengti žydinčių augalų – narcizų ir vienadienių – juostą (rabatę) (5a pav.).Ilzenbergo  dvaro parko 

alėjų raiška „sustiprinama“ architektūrinėmis detalėmis – mažaisiais estetikos elementais (5b 

pav.). Pažymėtina, kad abi alėjų atkarpos suteikia galimybę stebėti artimiausią (reprezentacinę) 

rūmų aplinką, šlaito apačioje tyvuliuojantį ežerą, t. y. atidengia įspūdingus dvaro sodybos (parko) 

ansamblio vaizdus. 
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a  b 
5 pav. Ilzenbergo dvaro parko alėjų emocinę nuotaiką kuria meniniai akcentai: a) vazų kolonada; b) skulptūriniai 

elementai; autoriai Vaiva Deveikienė, Idalija Bėčienė ir kt., 2016–2018. 

 
 

3. Poilsio ir apžvalgos vietos, parko suolų ir kitų įrenginių išdėstymas. Poilsio vietos – 

būtinas kiekvieno parko ar rekreacinio želdyno infrastruktūros elementas. Jos paprastai 

įrengiamos daugiausiai lankomose, labiausiai pamėgtose, geriausiai sutvarkytose ir estetiškai 

geriausiai atrodančiose želdyno vietose. Ilzenbergo parke – tai būtų reprezentacinė teritorija šalia 

rūmų, takai, vedantys per šią teritoriją ir šalia jos ir takas, vingiuojantis Ilgio ežero pakrante, kur 

atsiveria puikios reginių perspektyvos į ežerą ir gretimas apylinkes. Šalia šio tako poilsio vietos 

išdėstytos taip, kad nuo jų atsivertų gražiausi parko kampeliai ir patraukliausios reginių 

perspektyvos. Viena poilsio ir apžvalgos vieta – atvira pavėsinė įrengta ant apžvalgos kalvelės (6a 

pav.) šiaurės vakariniame centrinės erdvės kampe, kita – arčiau vakarinio upelio tvenkinių, iš kur 

gerai apžvelgiamas ir ežeras. Stipri poilsio ir reginių erdvė kuriama šlaito apačioje prie liepto į 

salą įeigos, ant liepto ir kiek atokiau vedančio aklitakio gale (6b pav.). 

 

 
a 

 
b 

6 pav. Ilzenbergo dvaro parko regyklų aikštelių aplinkumos modeliavimas: a) regykla ant apžvalgos kalvelės alėjų 

sankirtoje; b) aklitakio regykla ežero pakrantėje (aut. V. Deveikienė, 2018). 

 

Suoliukai parke išdėstomi remiantis suformuotais principais. Vieta jiems parenkama taip, 

kad sėdinčiajam  atsivertų kuo gražesnis vaizdas ir platesnė apžvalga (7 pav.). Suolai statomi 

lygioje plokštumoje (todėl prie takų su nuolydžiais suolų nestatome). Suoliukai neturi trukdyti 

apžvelgti kraštovaizdį, neturi konkuruoti su skulptūromis (todėl suolų vietos parenkamos taip, kad 

jie nepakliūtų, pavyzdžiui, į skulptūros apžvalgos zoną). Statant suoliukus paisoma saulės 

apšvietimo – sukuriama tiek rytinės tiek pietvakarių saulės atokaitos pasirinkimo galimybė. 

Stengiamasi, kad suolai turėtų tam tikrą užnugarį – medžius, krūmus, sieną ar pan. (tose vietose, 

kur dar nėra „užnugario“, jis bus sukurtas  iš medžių arba krūmų). Rekreacinėse erdvėse prie ežero 

ir tvenkinio siūlome kilnojamus suolus-šezlongus. Žemutinėje pievoje prie rūmų galėtų būti 

naudojamos nešiojamos kėdės, tiktų keletas nešiojamų suolų. Tai labai patogu esant didesniam 

kiekiui žmonių, renginio metu ar pan. atvejais. 
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7 pav. Suoliukų išdėstymo schemos fragmentas, žemutinė parko dalis. Suoliukų lokalizacija leidžia žvelgti į kalvos 

pusę arba vandens telkinius ir gėrėtis parko vaizdais.  
 

4. Dekoratyvusis daržas – savotiška hortus conclusus parafrazė. Atsižvelgiant į Ilzenbergo 

dvaro veiklos edukacinį pobūdį, pasiūlėme rytinėje pusėje, ties „Amatų“ namu įrengti 

dekoratyvinį daržą (8 pav.).  

 

  
8 pav. Ilzenbergo dvaro parko dekoratyviojo daržo koncepcija ir projektas, aut. Vaiva Deveikienė, 2018. 

 

Toks daržas yra organiškas daugelio dvarų ir pilių aplinkos kompozicinis elementas, 

konkrečiu atveju jis praplečia Ilzenbergo dvaro veiklos reprezentacines galimybes. Kompozicine 

prasme daržui siūloma teritorija užbaigia parko alėjų takų sistemą ir parko centrinės dalies 

struktūrą. Dekoratyvinis edukacinis daržas turėtų būti lankytojų traukos objektu nuo pavasario iki 

rudens, nes jame labai akcentuotai galima pristatyti augalijos savybes ir kaitą įvairiais metų 

laikais. 

5. Ąžuolų alėja ir „ąžuolo kulto paradoksas“. Jau užsiminėme apie alėjos projektavimą. 

Užsakovas nesutiko su pasiūlytu nuosekliu ąžuolų alėjos įrengimo modeliu – kai įvertinant vietoj 

kadaise buvusios eglių alėjos (Tauras, 1966) augančią padriką ir mišrią (paprastieji klevai, 
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paprastieji ąžuolai, dvi paprastosios eglės ir pora mažalapių liepų) „alėją“ pasiūlyta pasodinti 

ąžuoliukų eiles abipus įvažiavimo kelio, vėliau, po 5–10 metų iškertant klevus ir egles ir paliekant 

augti vertingus senus ąžuolus (7–9 medžiai), kurie šiuo metu yra jau brandūs ir puikiai veši; taip 

pat paliekant ir dvikamienį liepų lizdą šalia alėjos. Turėtume įvairiaamžę alėją (9 pav.), kuri 

pateisintų Protėvių alėjos vardą. Užsakovo ir savininko pozicija buvo bekompromisė – visus 

medžius (ir ąžuolus) kirsti prieš sodinant naują alėją. 

Ilzenbergo dvaro parko savininkui ir valdytojams 2019 m. kovo pabaigoje negavus Rokiškio 

rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos bei Kultūros paveldo 

departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyriaus specialistų pritarimo iš karto kirsti 

visus esamos padrikos alėjos medžius ir priminus vertingąsias parko savybes (Kultūros vertybių 

registras, 2015), savininkas ėmėsi realizuoti pirminę alėjos projekto idėją, laikantis principo 

„pirma pasodinti, paskui kirsti“. Brandūs ąžuolai šioje alėjoje turėtų būti išsaugoti. 

   

 
9 pav. Ilzenbergo dvaro parko ąžuolų alėjos eskizinis projektas, aut. Steponas Deveikis, 2018–2019. 

 

Parko ąžuolynų augavietę ir ąžuolų brandą liudija 2018 m. vasarą Ilzenbergo dvaro parke 

pastebėtas itin retas ir saugomas vabzdys – niūraspalvis auksavabalis (lot. Osmoderma barnabita) 

(ilzenbergas.lt, 2018). Norisi tikėti, kad Ilzenberge išliks pagarbos paprastiesiems ąžuolams ir 

seniems medžiams jausmas, ir prakilni, dvariška didybė nebus aukojama naujų dekoratyvių 

medelių madai. O „ąžuolo kultas“ bus nuoseklus ir pagrįstas. Vietinių medžių rūšių medynų 

branda yra didžiulė Ilzenbergo dvaro parko vertybė ir estetinė, emocinė ypatybė.  

6. Naujų dekoratyvių želdinių drieka. 2019 m. pavasarį iškilo projekto autorių ir konsultantų 

neakivaizdinė diskusija dėl naujų želdinių sodinimo vietų ir asortimento. Užsakovui patiko nauja 

idėja, pasiūlyta ne šio straipsnio autorių – „parkas su Biologinio sodo elementais“, t. y. gausus 

dekoratyvinių svetimžemių medžių ir krūmų sąrašas, pakankamai padrikas jų išdėstymas 15 ha 

parko teritorijoje.  

Mūsų atsakymas ir pasiūlymas užsakovui buvo toks: peržiūrėjome dendrologo Laimučio 

Januškevičiaus pasiūlytą augalų sąrašą ir sodinimo vietas, ir turime keletą svarbių pastebėjimų. 

Pirma, dalis pasiūlytų užsodinti vietų ignoruoja parko erdvinę struktūrą. Pavyzdžiui, erdvė prie 

rūmų su terasiniu šlaitu (tarp rūmų ir alėjos su dekoratyvinėmis vazomis) kaip kompozicinis 
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elementas turi likti atvira ir švari, monumentaliai išryškinanti rūmų ir parko santykį. Antra, yra 

siūloma sodinti ten, kur jau yra pasodinta, todėl kyla klausimas, ar pasiūlymo autorius susipažino 

su esama atkurta parko struktūra. Pavyzdžiui, siūlomos didelės krūmų grupės prie tako, 

atvedančio lankytojus nuo automobilių parkavimo aikštelės. Šiuo metu ten yra pasodinta švedinių 

šermukšnių alėja ir stovi saulės laikrodžio skulptūra. Panaši situacija ir su želdinimo pasiūlymais 

ties svirnu ir kitose jau suformuotose erdvėse. Trečia, pats dendrologo L. Januškevičiaus 

pasiūlytas augalų sąrašas daugeliu atvejų yra panašus į mūsų projekte teiktus siūlymus ir galėtų 

būti realizuotas. Tačiau būtina tikslinti augalų sodinimo vietas. Tai ypatingai svarbu „įvedant“ 

į parką ryškias raudonlapes formas ar kitus svetimžemius augalus, išsaugant parko erdvių ir 

emocinių zonų struktūrą. Šiuos minimus įgyvendintus sprendinius esame aptarę ankstesnėse 

publikacijose (Deveikienė ir Deveikis, 2018; Lietuvos kraštovaizdžio architektų darbai, 2018; 

Deveikis, 2019). 

 Pirmoje Ilzenbergo parko analizės dalyje (Deveikienė ir Deveikis, 2018)  rašėme, kad parko 

želdinių tvarkymo ir įveisimo (gausinimo) programa turi būti tęsiama. Esame pateikę aiškų 

projektą ir jo detalizacijų. Būtų gaila iškeisti kraštovaizdžio architektūros principus į 

dekoratyviosios sodininkystės ar dekoratyviojo arboretumo, dendrologinės kolekcijos principus. 

Nuomonę Ilzenbergo parko naujų želdinių ir dvaro sodybos ansambliškumo klausimu išsakė 

ir architektė Vidutė Povilauskaitė. Ji pabrėžė, kad parko koncepcija faktiškai jau yra realizuota ir 

labai tinkama – tai dvaro parkas, o ne sodybos botaninis sodas. Atvirose erdvėse augalų nereikia, 

būtina palikti švarų parterį tarp rūmų ir tako su vazomis. Kitaip turėsite ne rūmus, o namą-

sodybą. Jokiu būdu nebeželdinkite krūmynais perimetru vandens telkinių! Geriau „purienų“ 

spalvotos žolės... Prie saulės laikrodžio – jokių medžių ir krūmynų! Tiktų tik žema, parterinė 

augmenija.  

Vaizdas, kai parko veją skabė avytės – pats geriausias ir išskirtiniausias parko vaizdinys – 

pastoralinė idilija – puiku, nesugadinkit! Kai kuriuos numatomus sodinti augalus – pvz., alyvas, 

forzicijas – reikėtų lokalizuoti ties gyvenamuoju namu ir arčiau ūkio veiklai skirtų plotų. Manau, 

kad jei ko ir pasigendu, tai kvepiančių gėlynų parterių, o ne medžių. Žinoma, juos prižiūrėti daug 

darbo...   

 

Apibendrinimas ir išvados 

 

Istorinis parkas iš esmės yra ankstesnių kartų sukurta ir mūsų paveldėta erdvė ir vieta, todėl 

dera įsisąmoninti, kad esame kadaise sukurto pasaulio modelio, jo estetikos įgijėjai ar naudotojai,  

todėl reikia sugebėti prisitaikyti. Ilzenbergo dvaro parko atveju negalima planuoti parko atkūrimo 

ir plėtros modelio neatsižvelgiant į esančią rūmų elevacinę centrinę kompoziciją, kitų pastatų ir 

statinių išdėstymą. Rūmai pastatyti aukštesnėje, gerai matomoje vietoje, kurią pagal XIX a. parkų 

meno teoriją reikia paversti dar atviresne. Erdvė aplink rūmus padeda atskleisti architektūrinę 

kompoziciją, pabrėžti rūmų (savotiško „pasaulio centro“) svarbą. Ji negali būti užsodinama 

medžiais arba krūmais.  

Norint puoselėti istorinį parką nepakanka paviršutiniško faktų interpretavimo ar gausaus 

sumedėjusių augalų sąrašo  diegimo. Reikia suprasti, kaip veikia sukurtos gamtos ekosistema, 

kaip puoselėti ir prižiūrėti senus medžius (jie – gyvoji istorija ir gamtos dovana), kaip pasiekti 

estetinės darnos ir pilnatvės. Parko projektuotojo diskusijų su savininku ir užsakovu tikslas – rasti 

atsakymą į klausimą, kas svarbiausia mūsų parke. Tenka interpretuoti ir pasiūlyti nuspręsti, „ką, 

kaip, kur daryti“ remiantis trimis aspektais (kriterijais): gamtiniu ekologiniu (parkas kaip 

pertvarkyta gamta), estetiniu (parkas kaip meno kūrinys), socialiniu (parkas kaip gyvenimo ir 

kultūros vieta).  

Pateikiame keletą esminių išvadų ir pasiūlymų.  

1. Senųjų dvarų parkuose yra svarbu nebijoti atkurti tai, kas prarasta, bet yra žinoma iš 

ikonografijos, inventorių ar aprašų. Nesustoti XIX a. (ar ir XX a.) pradžios aplinkybėse ir 

sąlygose. Ūkinis ir kultūrinis gyvenimas turėjo savo raidą ir ją reikia tęsti. „Įsibėgėjantis“ 

kultūrinių renginių ir ūkinio gyvenimo centras – Ilzenbergo dvaro ansamblis Lietuvai rodo 
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puikų pavyzdį, kaip galima (ir reikia) suderinti įvairias veiklas ir saugoti materialųjį ir 

nematerialųjį dvaro autentiškumą.  

2. Šio ansamblio reikšmė ir projektuojama raida turėtų būti suvokiama ir realizuojama kultūrinio 

kraštovaizdžio išsaugojimo ir formavimo kontekste. Daugianaris gamtovaizdinis parko 

pobūdis su želdiniais banguoto ir terasinio reljefo ežero pakrantėje suponuoja esminę ir 

svarbiausią nuostatą, kad Ilzenbergo parko struktūra turi būti formuojama laikantis 

susiklosčiusios (atkurtos) parko erdvių sanklodos ir medynų rūšinės sudėties, suformuojant 

atvirų erdvių, retmių ir tankmių kaitą ir žaismę. Sename parke reikia vengti padriko egzotinių 

medžių rinkinio – botaninės kolekcijos – įspūdžio. 

3. Siūlome Ilzenbergo parke ir jo prieigose – buvusio kumetyno vietoje – įveisti ąžuolų grupes 

ir didesnius liepų ir ąžuolų medynus, puoselėti dvaro parko želdinių laukiniškumo (angl. Wild 

Garden) ir vaizdingumo ar tapybiškumo (pranc. pittoresque) principus – nuolat, etapiškai ir 

nuosekliai. Turėtų būti išryškinamas ir „eksponuojamas“ parko romantinis emocinis pradas, o 

ne kolekcinis arboretumas. 
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Case Study of the Ilzenberg Manor Park Reconstruction and Management Project 

Solutions and Evaluation of Their Implementation 

 

Summary 
 

The historic park is essentially a space and place created by previous generations and our heritage, so it is 

worth realizing that we are the acquirers or users of the once-created world model, its aesthetics, and 

therefore need to be able to adapt. In the case of the Ilzenberg Manor Park, it is not possible to plan a model 

for the restoration and development of the park without taking into account the existing elevational central 

composition of the palace and the layout of other buildings and structures. The palace was built in a higher, 

more visible place, which according to the 19th century. the theory of park art needs to be made even more 

open. The space around the palace helps to reveal the architectural composition, to emphasize the 

importance of the palace (a kind of “world centre”). It cannot be planted with trees or shrubs. 

A superficial interpretation of the facts or the introduction of a rich list of woody plants is not enough 

to nurture a historic park. It is necessary to understand how the ecosystem of created nature works, how to 

nurture and care for old trees (they are a living history and a gift of nature), how to achieve aesthetic 

harmony and fullness. The purpose of the park designer's discussions with the owner and the customer is 

to find an answer to the question of what is most important in our park. It is necessary to interpret and 

propose to decide “what, how, where to do” on the basis of three aspects (criteria): natural ecological (park 

as transformed nature), aesthetic (park as a work of art), social (park as a place of life and culture). 

Here are some key findings and suggestions. 

1. In the parks of old manors it is important not to be afraid to restore what has been lost but is known from 

iconography, inventories or descriptions. Do not stop in the XIX century. (or also in the circumstances and 

conditions of the beginning of the 20th century). Economic and cultural life has had its development and 

needs to be continued. The “accelerating” centre of cultural events and economic life – the ensemble of 

Ilzenberg manor shows a great example to Lithuania how it is possible (and necessary) to combine various 

activities and protect the material and intangible authenticity of the manor. 

2. The significance of this ensemble and the projected development should be understood and realized in 

the context of the preservation and formation of the cultural landscape. The multifaceted nature of the park 

with greenery on the shores of the undulating and terraced lake presupposes the essential and most 

important attitude that the structure of Ilzenberg Park must be formed in accordance with the established 

(restored) park space and the species composition of stands, forming open spaces, rhythms and densities. 

In the old park, the impression of a scattered collection of exotic trees – a botanical collection – should be 

avoided. 

3. We propose to introduce oak groups and larger linden and oak stands in Ilzenberg Park and its accesses 

– on the site of the former house of servants, to cultivate the principles of wildness and picturesque of the 

manor park – continuously, in stages and consistently. The romantic emotional beginning of the park, not 

the collecting arboretum, should be highlighted and “exhibited”. 
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Palangos Birutės parko literatūrinė aura 
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Anotacija 

Straipsnis – bandymas analizuoti grožinės literatūros tekstus apie Palangą ir svarbiausią Palangos 

kraštovaizdžio ženklą – Birutės parką, akcentuojant kraštovaizdžio pajautos raidos aspektus, socialinės 

sanklodos kaitos ir kuriamo parko vaizdinio santykį.  Per meninę pajautą ir daugianarę patirtį kraštovaizdis 

įeina į meninę kūrybą, o kūryba į kraštovaizdį. Poetinė kraštovaizdžio pajauta yra meninės kraštovaizdžio 

architektūros kūrybos pagrindas. Kultūriniai kraštovaizdžio žvalgymai, kraštovaizdžio estetikos vaizdinė 

ir žodinė poetinė prigimtis ir savastis yra svarbūs kraštovaizdžio architektūros teorijai ir praktikai. 

Reikšminiai žodžiai: Palanga, Palangos Birutės parkas, kraštovaizdžio poetika  

 

Abstract 

The article is an attempt to analyse the texts of fiction about Palanga and the most important sign of 

the Palanga landscape  – Birutė Park, emphasizing the aspects of the development of the sense of landscape, 

the change of social cohesion and the image of the park being created. Through artistic sense and multi-

faceted experience, landscape enters into artistic creation, and creation into the landscape. The poetic sense 

of the landscape is the basis of the artistic creation of landscape architecture. Cultural landscape 

explorations, the visual and oral poetic nature and nature of landscape aesthetics are important to the theory 

and practice of landscape architecture. 

Key words: Palanga, Palanga Birute’s Park, landscape poetics 

 

Įvadas 

 

Palanga – ne tik talasoterapijos (jūros gydomosios galios) vieta, kurortas prie Baltijos jūros, 

bet ir dvasinė aura, kupina kultūros atminties. Palangos Birutės parkas, sukurtas pačioje XIX a. 

pabaigoje, savo menine raiška ir istorine, kultūrine sankloda yra labai svarbus šios auros 

elementas. Užsienio autorių parkotyros, parkų meno veikaluose nagrinėjamos parkų meno sąsajos 

su kitomis meno sritimis, tarp jų ir literatūra (Lichačiovas, 1982, 1998; Omiłanowska, 2011; Hare, 

2017).  Lietuvos parkotyros tradicija nėra dosni grožinės literatūros ar poetinės kūrybos, susietos 

su  parko kraštovaizdžiais, analizės. Tačiau literatūrologų, kitų humanistikos  mokslų specialistų 

dėmesio laukas nuosekliai plečiamas kraštovaizdžio link, nes kraštovaizdis, pasak profesorės 

Viktorijos Daujotytės (1999), yra būtis: ir savaiminė, duota, ir kuriama, lygiai kaip ir naikinama. 

Kraštovaizdis pirmiausia yra patiriamas, į jį reikia įsibūti. Per patirtį kraštovaizdis įeina į meninę 

kūrybą, o kūryba į kraštovaizdį. Kur nėra autentiškos patirties, nėra ir kraštovaizdžio poetikos 

(Pinavija, 2015). Poetinė kraštovaizdžio pajauta yra meninės kraštovaizdžio architektūros kūrybos 

pagrindas. 

Poetinė kraštovaizdžio pajauta būdinga daugeliui Lietuvos literatų. Tereikia prisiminti 

Antano Baranausko (1835–1902) poetinį pasaulėvaizdį, kraštovaizdžio potyrių ir grožio 

atskleidimą poemoje Anykščių šilelis (1858–1859), kitus poetus ir rašytojus. Lietuvos 

kraštovaizdžio poetas buvo ir Justinas Marcinkevičius (1930–2011). Kraštovaizdžio elementą 

sodą, kaip tobulo, nuraminančio pasaulio salą, gamtos šventovę vaizdavo dar ankstyvojo 

renesanso žodžio meistrai Frančeskas Petrarka (Francesco Petrarca, 1304–1374), Džiovanis 

Bokačas (Giovanni Boccaccio, 1313–1375). Pastarasis novelių romane Dekameronas (1349–

1353), aprašydamas 1348 m. maro pandemijos metu pasitraukusios į nuošalią vilą draugijos 

pasakojimus pristato ir sodo vaizdus (Lichačiovas, 1998, p. 71–72; Dekameronas, 2006, p. 146–

147). Vėliau sodą, parką kaip aukščiausią dvasinį reiškinį poemoje Les jardins (Sodai) apdainavo 

prancūzų poetas Žakas Delilis (Jacques Delille, 1738–1813). Romantizmo epochoje (XVIII a. 

pab.–XIX a. pirmoji pusė) parką, gamtą šlovino daugelio tautų poetai ir rašytojai.   
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Palangą nuo pat XIX a. trečiojo dešimtmečio lankė ir pamėgo Lietuvos ir Lenkijos rašytojai, 

dailininkai, kiti meno žmonės romantikai. Jie čia sukūrė nemažai reikšmingų kūrinių, o vienas jų 

– Vladislovo Reimonto (Wladyslaw Reymont, 1867–1925) romanas „Kaimiečiai“, irgi kiek 

rašytas Palangoje, 1924 m. pelnė ir literatūrinę Alfredo Nobelio vardo premija. Romantinę 

vietovės trauką skatino Silvestro Valiūno (1789–1831), Adomo Mickevičiaus (1798–1855), 

Juzefo Ignaco Kraševskio (1812–1887), Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932) poetiniai tekstai. 

Palanga, pasak Silvestro Valiūno buvo tokia vieta, dėl kurios „turėjo ko mums pavydėti kaimynų 

šalys“. Lenkai ją vadino „Baltijos Zakopane“ (Omiłanowska, 2011, [2014]).  

Straipsnio tikslas – paanalizuoti grožinės literatūros tekstus apie Palangos šventgirėje 

sukurtą Birutės parką ir Palangos kraštovaizdžio ženklą grožinėje literatūroje, akcentuoti parko 

idėjos raidos aspektus, socialinės sanklodos kaitos ir parko vaizdinio (įvaizdžio) santykį, skatinti 

pažinti meno prigimtį ir jo sklaidą bei sinergiją įvairiose meninės kūrybos srityse. Kultūriniai, 

semantiniai kraštovaizdžio žvalgymai, kraštovaizdžio estetikos vaizdinė ir žodinė poetinė 

prigimtis ir savastis yra labai svarbūs kraštovaizdžio architektūros teorijai ir praktikai.  

 

Metodika, šaltiniai 

 

Parkų meno istorijos tyrimai ir publikacijos dažniausia koncentruojami į konkretaus parko 

planinės ir erdvinės struktūros architektūrinę analizę; paprastai aptariama parko fizinė išraiška, 

dendrologinė sudėtis ir įvairovė, kompozicijos elementai, architektūros priemonės. Tačiau 

neskiriamas dėmesys parko sociokultūrinei semantikai, meninės kūrybos sąsajoms ir sinergijai, 

intelektinei orientacijai ir dvasinėms vertybėms. Šiuos dalykus taikliai pastebėjo rusų kultūrologas 

Dmitrijus Lichačiovas (1906–1999), dar 1982 m. išleidęs veikalą Sodų poezija (Πоэзия садов; 

Lichačiovas, 1998). 

Parkas vertintinas kaip kompleksinis sukurtos gamtos (atsižvelgiant į gamtos diktuojamas 

vietos sąlygas) ir kultūros ansamblis, evoliucionuojantis kraštovaizdžio ir urbanistinės struktūros 

elementas, turintis ne tik fizinę išraišką, bet ir dvasinę, kultūrinę, intelektinę aurą, „istorinį orą“ 

(anot D. Lichačiovo), nematerialiąją meno ir istorijos vertę. Perfrazuojant poetą J. Marcinkevičių, 

čia auga medžiai, po kuriais susėdę žmonės šneka, po kuriais gyvenama, pulsuoja socialinis ciklas, 

vyksta socialiniai ir kultūriniai reiškiniai. Parkui atsirasti visada svarbi yra meninė ir intelektinė 

laikmečio orientacija, nuostata, dvasinė paradigma, kuri sinkretiškai juntama epochoje. Meninis 

kraštovaizdis kuriamas kliaujantis idėjiniu ir dvasiniu, intelektiniu pagrindu; sukurtas 

kraštovaizdis padeda skleistis kitiems menams.  

Atliekant tyrimą ir rengiant straipsnį taikyti bibliografinių ir ikonografinių šaltinių (Senoji 

Palanga, 2009), mokslinių publikacijų, interneto išteklių (tarp jų ir skaitmeninių knygų bei kitų 

publikacijų) analizės, aprašymo, palyginimo ir apibendrinimo (sintezės) metodai. Straipsnyje 

nenagrinėjama Palangos Birutės parko kūrimo istorija ir parko raida. Analizės chronologinė 

aprėptis – grafų Tiškevičių Palanga, nuo XIX a. trečiojo dešimtmečio, pats romantizmo epochos 

proveržis. Teikiama aliuzija ir į šiandienos Palangos intelektinę aurą ir kultūrinę atmintį. 

Skirtingais kultūros ir civilizacijos raidos etapais buvo keliami skirtingi parkų meno 

uždaviniai. Juos išsamiai aptarė D. Lichačiovas ([1982] 1998). Jo knygoje daug dėmesio ir 

mokslinės pagarbos skiriama prancūzų poeto Jacques‘o Delille poemai Les Jardins ([1782], 1834; 

1844;  vertimas į rusų kalbą 1816; paskutinė laida – 1987, parengta D. Lichačiovo su kitais 

mokslininkais). Tai, kartu su prof. Malgorzatos Omiłanowskos monografija apie Palangą ([2011], 

2014), buvo bene svarbiausi metodologijos šaltiniai. Lietuviams ir lenkams įdomesni yra vėlesni 

J. Delille poemos leidimai (Delille, 1834; 1844), taip pat veikalas Poeta w ogrodzie (Poetas sode) 

(Eustachiewicz, 1975).   

 

Rezultatai ir jų aptarimas: kurorto žaliosios karūnos trauka ir žavesys literatūroje 

 

Romantiškoji Birutės kalno legenda. Jeigu kalbėsime apie senąją Palangą, kilusią iš žvejų 

kaimelio ir grafų Tiškevičių laikais (1824–1940) išaugusią iki kurorto, teks sutikti, kad 
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svarbiausias vietovės ir kurorto romantiškojo naratyvo sandas bus Birutės kalva, nuo pagoniškųjų 

laikų tarnavusi dvasiniu ir paleoastronominiu orientyru (Žulkus, 1997), apipinta legendomis ir 

pasakojimais. Įjungta į pačioje XIX a. pabaigoje sukurto parko struktūrą ir netgi davusi parkui 

vardą, užrašytą Edouard‘o Andrė plane (1899), ji lieka kurorto ir parko orientyru ir žavėjimosi 

objektu, kuria romantinę aurą ir išlieka poetiniu įvaizdžiu.  

Palangos kurorto gimimą glaustai aptarė prof. M. Omiłanowska (2011; 2014), kiti autoriai. 

Palangos temai grožinėje literatūroje M. Omiłanowska savo monografijoje paskyrė keletą spaudos 

lankų (50 psl. iš 399). Ji pateikia ir Stanislovo Vitkevičiaus (Stanisław Witkiewicz, 1851–1915) 

tekstą „Vasara Palangoje“ (1885). Štai kelios eilutės apie Birutės kalną: 

Prie pat jūros kranto, smėlingoje lygumoje, apaugusioje tankiu pušynu stūkso aukštas 

piliakalnis, ant kurio stovėjo jūros deivės Praurimės šventykla. Šiandien nuo vėtrų, pučiančių virš 

vandens stepės, sausumos pusėn palinkusių pušų ūksmėje slepiasi koplyčia, skirta jau nepamenu 

kokiam šventajam. Užgeso amžinosios ugnys, pagonių deivė išėjo rengti raganų puotų – neliko 

jos nė menko prisiminimo, o jei ir buvo koks, tai jį užgožė istorinė legenda apie Kęstučio pagrobtą 

Birutę – legenda, kuri davė kalnui naują pavadinimą ir kurio nebuvo nė mėginta priešpriešinti 

jokio katalikiško mito. <...> 

Daugelis, ne vien poezijos mėgėjai, Lietuvoje žino lietuvių poezijos klasika tapusio poeto 

J. Mačiulio-Maironio eilėraščio „Nuo Birutės kalno“ žodžius, kurie buvo pirmą kartą išspausdinti 

poezijos rinkinyje 1895 m. Gerokai anksčiau apie Palangos miestelį ir Birutės kalną rašė Silvestras 

Valiūnas (1789–1831). S. Valiūnas buvo vienas pirmųjų lietuvių valstiečių kilmės rašytojų. Jis 

gimė netoli Raseinių. Mokėsi Raseinių mokykloje, o ją baigęs – Vilniaus Vyriausioje 

seminarijoje, kuri priklausė Vilniaus universitetui. Seminarijoje S. Valiūnas studijavo 4 metus 

(1808–1812), domėjosi  literatūra, ypač antikine. Baigęs seminariją S. Valiūnas dvasininku 

netapo, o stojo į Napoleono armiją. Ją sumušus, grįžo į gimtąją Žemaitiją. Apsigyveno 

Aukšbikavoje, atsidėjo kultūrinei-literatūrinei veiklai. Dalyvavo 1831 m. sukilime ir žuvo jo 

dienomis (Mikšytė, 1978; Petrikaitė, 2008). 

S. Valiūnas rašė lietuviškai ir lenkiškai. Iš lietuviškų jo kūrinių yra išlikę tik du: literatūrinis 

laiškas ir Birutės daina (įvairiuose leidiniuose vadinamas Biruta | Birutė | Birutės daina | 

Dūmojimas seno žemaičio ant kalno Birutos; toliau mūsų tekste – Birutė). Dėl pastarojo kūrinio 

S. Valiūnas ir nusipelno platesnio paminėjimo lietuvių literatūros istorijoje ir šiame straipsnyje. 

S. Valiūnas Birutę sukūrė apie 1823 m. Pirmas šio kūrinio variantas buvo išspausdintas 1828 m. 

lenkų geografiniame žurnale Kolumb, kitas įrašytas Dionizo Poškos (1764–1830) rinkinyje Bitelė 

Baublyje (Psczółka w Baublu), sudarytame apie 1824 m., trečias, labiausiai paplitęs variantas, 

datuotinas apie 1829 m., paskelbtas S. Daukanto 1846 m. išleistame rinkinyje Dainės Žemaičių. 

Antrasis, D. Poškos rinkinio Birutės variantas kiek skiriasi nuo kitų ir turi kitokį pavadinimą: 

Dūmojimas seno žemaičio ...  (Valiūnas, 1976; Mikšytė, 1978; Petrikaitė, 2008). 

Birutė yra pirmoji lietuvių literatūrinė baladė, sukurta lietuvių kalba. Ji turi būdinguosius 

romantinės baladės bruožus. Joje susipina tautos istorija ir tautosaka. Siužeto pagrindą sudaro 

legenda, užfiksuota Lietuvos ir Žemaičių Didžiosios Kunigaikštystės metraštyje (ne anksčiau kaip 

1405 m.), vėliau perpasakota M. Strijkovskio  Kronikoje (1582 m.). Baladėje sukurtas vaidilutės 

ir kunigaikščio Kęstučio žmonos Birutės paveikslas yra tapęs lietuvaitės simboliu (Mikšytė, 

1978). 

Sulydžiusi baladiškuosius ir tautosakinius bruožus, Birutė tapo labai populiari. Ji buvo 

išversta į lenkų ir vokiečių kalbas, dainuojama pagal kelias melodijas, jos išliko kone šimtas 

nuorašų. Lietuviai studentai ir emigrantai svetur giedodavo Birutę kaip himną. Kaimo jaunimas 

dainavo ją kaip meilės dainą. Ji buvo dedama į tautosakos rinkinius, dažnai nenurodant autoriaus 

pavardės (Petrikaitė, 2008).  

Dainos apie Birutę variantas lenkų kalba su melodija 1978 m. buvo užrašytas Lenkijoje, 

Seinų apylinkėse. Lenkiškai dainuojama Birutė  2007 m. buvo užrašyta ir Trakuose. Ją padainavo 

karaimė Lidija Maškevič-Firkovič (g. 1922). Dainą ji sakė išmokusi iš motinos, ją dainuodavusi, 

pasak pateikėjos, ir močiutė. Lenkiškai Birutę dainuodavo ir kiti Trakų karaimai, taigi šią dainą 

jie greičiausiai bus perėmę iš čia gyvenusių lenkų. Dainos tekstas – Liudviko Adomo Jucevičiaus 
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(1813–1846) Birutės lenkiško vertimo tautosakinis variantas. Tekstas yra sutrumpintas. Jo 

pakitimai (praleidžiami Kęstučio ir Vytauto vardai, vietovardžiai Žemaitija ir Lietuva) bus 

atsiradę, matyt, dėl lenkų politinės bei kultūrinės ideologijos įtakos. 

[1.] Nad brzegiem morza, przy miejscu Pałangi 

Jest śliczna góra, bursztyny, pieniądze. 

A na tej górze jak róża i ruta 

W ukryciu ślicznym mieszkała Biruta. 

 

[2.] Nie z królów ona swój początek wiła, 

Była to prosta z Pałangi dziewczyna. 

Nie znała perł, jedwabnej odzieży, 

Bóstwo to było litewskiej młodzieży.  

<...> 

Pasak J. Petrikaitės (2008), dainos melodija turi intonacinių ir ritminių sąsajų su lenkų 

giesme „Boże, coś Polskę“. Teigiama, kad šiuo panašumu mėgęs pokštauti Plungės kunigaikščio 

Mykolo Oginskio orkestras, tiksliau pats kunigaikštis Mykolas Oginskis (1849–1902). Palangoje 

lenkų patriotams pagarbiai išklausius muzikinį kūrinį jis pranešdavo, kad ką tik buvęs atliktas 

lietuviškas kūrinys „Ant marių krašto Palangos miestely“ (Petrikaitė, 2008). 

Juzefas Ignacas Kraševskis (Józef Ignacy Kraszewski, 1812–1887) poemose (Anafielas, 

1845; Birutė, 1331–1416, 1843) taip pat apdainavo Palangos legendas, Birutės kalną 

(Omiłanowska, 2014, p. 308–315). Romantiko plunksna kūrė aurą būsimo Tiškevičių šeimos 

kultūrinio lizdo vaizdiniui, būsimos rezidencijos ir parko vietai.  

Poeto klasiko Maironio Palangos ir Birutės kalno vaizdinio inspiracija ir aspiracija yra 

platesnė, aprėpianti jūros stichiją, romantinio ir patriotinio polėkio jausmą. Nuo pušimis 

vainikuoto kalno toli matyti, jūra girdėti, ir pats kalnas iš toli jaučiamas ir prisimenamas, žadina 

romantinę nuotaiką. Turime dvi Maironio Birutės kalno poetines išraiškas – lietuvišką eilėraštį 

Nuo Birutės kalno („Išsisupus plačiai vakarų vilnimis man krūtinę užliek ...“) ir poemą, parašytą 

lenkiškai, Lietuvos lenkams, Znad Biruty („Znad góry Biruty, gdzie fala Bałtyku...“; liet. Nuo 

Birutės kalno). Ši poema, kaip teigia Irena Slavinskaitė (Maironis, 1988, p. 498–500), gimusi 

pačioje XIX a. pabaigoje, matyt, kartu su poemomis Jaunoji Lietuva, Tarp skausmų į garbę, 

pirmąkart išleista Brukline (JAV) 1904 m. Halinos slapyvardžiu. Apie ją nedaug rašyta, nes ji 

neužėmė ypatingesnės vietos Maironio kūryboje. Pirmasis plačiau prabilo Juozas Tumas-

Vaižgantas (1869–1933), pabrėžęs, kad poema skiriama Lietuvos lenkams ir aukština Lietuvą, 

skatina dirbti jos naudai. Vaižgantas nurodė ir pagrindinės poemos veikėjos Celinos prototipą – 

grafaitę Mariją Tiškevičiūtę (1871–1943) (Maironis, 1988). Poemos ištraukas savo monografijoje 

apie Palangą publikavo M.  Omiłanowska ([2011] 2014). Mes ją lenkų ir lietuvių kalbomis (vertė 

Viktoras Katilius, 1986) galime skaityti Maironio Raštų (1988) 2-ajame tome.  

Adomo Mickevičiaus dėmesys Palangai buvo brangus bajorų ir inteligentų širdims. 

Anksti apie Palangą, tiksliau, Palangos pakrantę, poetiškai prabilo didis lenkų ir lietuvių poetas 

romantikas, Lietuvos vardo pasaulyje ir Lietuvos Tėvynės (Litwa otczizna moja) garsintojas 

A. Mickevičius (Mickiewicz, 1798–1855). 1828 m. išleistoje poemoje Konradas Valenrodas 

pasakodamas apie lietuvių ir prūsų žygius jis rašė: Na wybrzeźach Polągi – Gdzie grzmiącami 

persiami biale roztraca się morze. Iz pienistej gardzieli piasko strumienie wylewa (Vinco 

Mykolaičio-Putino vertimas į lietuvių kalbą: Bet Palangos toj pakrantėj, kur krūtimis 

triukšmingai jūra baltuodama blaškos ir iš žiočių putotų smėlį sruvenantį pila... Kitas vertimas: 

„[...] palei krantus Palangos | Ten kur griausdama baltomis krūtimis dūžta jūra | Ir iš smėlio putotos 

gerklės išsrūva upokšnis“). 

Po kalinimo (1823–1824) Bazilijonų vienuolyne su Vilniaus universiteto (VU) filomatais ir 

filaretais 1824 m. vasarą A. Mickevičius pasiprašė (1824-07-14) VU rektoriaus J. Tvardovskio 

(1786–1840) leisti keturioms savaitėms išvykti gydytis „maudynėmis jūroje“ į Palangą (1 pav.). 

Tais pačiais metais Palangos grafystę su Darbėnų, Grūšlaukės ir Palangos dvarais kaip tik įsigijo 

grafas Mykolas Juozapas Tiškevičius (1761–1839). Tuomet Palanga buvo nedidelis žvejų 
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medinių trobų kaimelis. Jose negausūs poilsiautojai ir apsistodavo. Palangoje poetas pamatė jūrą, 

kuri jam darė milžinišką įspūdį. Iš Palangos A. Mickevičius grįžo į Kauną ir netrukus, 1824-10-

25 visiems laikams paliko Lietuvą, išvykdamas į Sankt Peterburgą, kur turėjo gauti paskyrimą į  

tremties vietą. Iš Rusijos 1829 m. poetas išvyko į Vakarų Europą. Nuo 1824 m. grafų Tiškevičių 

giminė valdžiusi Palangą, kurdama Palangos kurortą A. Mickevičiaus viešnagės ir kūrinių 

neužmiršo. Taip Palangoje XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje atsirado dvi vilos, pavadintos 

A. Mickevičiaus poemų herojų vardais – „Aldona“ iš Konrado Valenrodo ir „Gražina“ iš to paties 

pavadinimo poemos. Stipri A. Mickevičiaus poezijos įtaiga stiprino Palangos vaizdinį ir kuriamo 

kurorto kultūrinį užtaisą. 

 

  

1 pav. A. Mickevičiaus 1824-07-14 

prašymas VU rektoriui Juozapui 

Tvardovskiui, kad šis leistų išvykti į 

Palangą (Beniušis, 2019). 

2 pav. Spėjamo ir Paulinos Mongirdaitės išleistame atviruke (1907) 

fotografijoje įamžinto A. Mickevičiaus namelio vietoje šiuo metu stovi 

Kultūros namai „Ramybė“ (Beniušis, 2019). 

 

Pirmoji Palangos fotografė Paulina Mongirdaitė (1865–1924) 1907 m. išleido namo, 

kuriame teigta viešnagės metu gyvenus poetą, atviruką su poeto portretu ir posmeliu iš poemos, 

kur minimas Palangos vardas. Šio atviruko faksimile publikuojama M. Omilanowskos 

monografijoje ([2011] 2014, p. 237) ir kataloge Senoji Palanga (2009, p. 246). Tai buvo 

akivaizdus inteligentų, kultūros romantikų „gundymas“ romantiškai dairytis po Palangą. Ir plūdo 

Abiejų tautų kultūros žmonės pažvelgti į jūrą ir pajūrio pušų vainikus. Tuo labiau, kad grafai 

Tiškevičiai ėmėsi kurti kurortą ir kurortinę Palangos nuotaiką, kvietėsi gimines ir draugus 

poilsiauti naujose vilose, alsuoti pušynų oru. Lenkų inteligentų ir kultūrininkų būrys Palangoje 

XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje buvo, matyt, gausesnis nei lietuvių. Tai liudytų epistolinis 

paveldas, meninės kūrybos artefaktai (Omiłanowska, [2011] 2014; Senoji Palanga, 2009). 

Palangos Tiškevičių rezidencija ir Birutės parkas buvo lenkiškumo ir lietuviškumo sandūra, 

kultūrų tiltas, apie kurį Maironis XIX a. pabaigoje leido sau paklausti: Kolonia polska w Polądze? 

Na Żmudzi?... ir pastebėti, kad dabar Lietuvoj jau kitaip girios siaudžia | Ir jūros mūša Palangoj 

kitaip girdis. Be to, Palangoje vis labiau įsigalėjo svečių rekreacinės, poilsiavimo nuotaikos:  

Ant Baltijos kranto, kur pušys Birutės 

Skaras į Žemaičių vis šiurpina šoną, 

Ištroškę be rūpesčių jungo pabūti 

Lyg atgailai žmonės suplūsta sezonui. (Maironis, 1988; vertė V. Katilius) 
 

Taigi, vystant Palangą tarpukario Lietuvoje, augant ekonomikai ir didėjant žmonių 

pajamoms, poilsis Palangoje tapo vis populiaresnis. Senus medinius namus mieste keitė naujos 
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medinės ir mūrinės vilos, pastatai, labiau atitinkantys poilsiautojų poreikius. Kaip rašo Romualdas 

Beniušis, 1932 m. gegužės 31 d. laikraštyje „Lietuvos žinios“ pasirodė publikacija „Griaus 

Palangoje namelį, kuriame vasarodavo ir rašydavo A. Mickevičius“. Jame apgailestauta, kad 

„negalime pakęsti to namo, kuriame Mickevičius kūrė, galvojo, sėmė įkvėpimą ir rašė“, kad 

griaunant tokį paminklą „kuriamas sau pajuokos ir paniekos vainikas, ir ateities karta tinkamai 

įvertins tokius darbus“ (Beniušis, 2019).  Gaila, bet šio namelio išsaugoti nepavyko, o jo vietoje 

apie 1940 metus buvo pastatytas mūrinis pastatas, kuriame planuota įkurti kino teatrą. Deja, 

pokariu šio pastato šeimininkas su šeima buvo ištremtas į Sibirą, o pastatas nacionalizuotas. 

Šiandien šiame Vytauto g. 35 name įsikūręs „Ramybės“ kultūros centras (2 pav.), bet čia nerasime 

jokios informacijos, kad šis pastatas stovi namelio, kuriame 1824 m. vasarą poilsiavo ir kūrė 

poetas A. Mickevičius, vietoje (Beniušis, 2019).  

M. Omiłanowska ([2011] 2014) plačiai aptaria Palangos svečius ir jų įspūdžius, užrašytus 

laiškuose ar spaudos publikacijose. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje Palangoje atostogas 

leisdavo dvarininkai iš Lietuvos teritorijos ir lenkų inteligentija iš Lenkijos ir tolimų Rusijos 

imperijos miestų – tai visuomet pabrėždavo komentatoriai ir korespondentai. Lankėsi medikai, 

teisininkai, kunigai, daug literatų. Literatai dažnai publikavo kūrinius pasirašydami 

slapyvardžiais, pvz., iš Lietuvos kilusi ir Palangoje, Kaune ir kitur gyvenusi poetė, literatūros 

tyrinėtoja ir kraštotyros entuziastė Eleonora Bucevičienė (Eleonora Bucewicz, 1885–1955) 

kūrinius pasirašinėjo kaip Nora Walicka, Milosz Falinski ir dar kitaip (Omiłanowska, [2011] 

2014; Klietkutė, 2018). Ji buvo kilusi iš Mongirdų giminės (3 pav.) ir fotografė Paulina 

Mongirdaitė buvo jos teta.  

 

 
3 pav. Mongirdų šeima. Iš kairės stovi: Paulina Mongirdaitė, Zofija Valicka (Mongirdaitė), Stanislovas 

Valickis. Iš kairės sėdi: Janina Valicka, motina Zofija Mongird (Griškevičiūtė), Nora Valicka (Bucevičienė), 

Boleslovas Bucevičius. Fotografuota P. Mongirdaitės fotopaviljone, ~1907. Agnieškos Jakubčyk šeimos (Lenkija) 

albumas (Klietkutė, 2018). 

 

Peržvelgę Noros Bucevičienės (Walickos) publikacijas matome, kad ji puikiai išmanė ir 

mylėjo Palangos bei Žemaitijos istoriją, labai gerai pažinojo gamtą, pajūrio žmonių, žvejų darbus, 

dainas, gyvenimo būdą – pajūrio gyvenimas buvo persunkęs visą jos esybę, „įaugęs į kraują“. 

Noros tekstai – perpinti simbolių kalbos, nepaprastai poetiški ir lengvai skaitomi, tarsi 

sūpavimasis ant jūros bangų (Klietkutė, 2018). Ji parašė trijų veiksmų dramą Bałtycka legenda 

staro-żmudzka: Na bursztynowym wybrzeżu (Senovės žemaičių legenda: Ant gintarinio kranto), 

išsamiai paaiškindama scenografines detales; taip pat kraštotyrinio pobūdžio tekstą apie Palangą, 

kuris buvo publikuotas lenkų (savaitraštis Ziemia, 1914) ir lietuvių (laikraštis Laisvė, 1921) 
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kalbomis. J. Klietkutė (2018) šią publikaciją vadina didelės apimties romantine mitologine-

istorine-antropologine esė apie Palangą. 

Ypatingais Palangos ir grafų Felikso ir Antaninos Tiškevičių svečiais laikyta „Jaunosios 

Lenkijos“ (Młoda Polska) epochos poeto ir dramaturgo Lucjano Rydelio (L. Rydel, 1870–1918) 

šeima. 1912 m. vasarą Palangoje viešėjęs L. Rydelis laiškuose ir reportaže smulkiai aprašė visus 

įdomesnius įvykius pas Tiškevičius (Omiłanowska, [2011] 2014, p. 248–250).  

Rašytojas V. Reimontas (W. Reymont) 1905 m. atostogaudamas „Olgos“ viloje rašė laiškus 

artimiesiems, vis pasidžiaugdamas Palangos privalumais (Omiłanowska, [2011] 2014, p. 246–

247): Palanga tiesiog puiki. Baltijos jūra čia pasakiška, beprotiškos erdvės, malonus pajūrio 

smėlis, pušynai ir tyla. Nekalbant jau apie tą nepaprastą oro gaivumą. Viskas, ką davė gamta, yra 

pirmos rūšies. Žmonės dar nespėjo viso to sugadinti. Vasarotojų marios, daugiau kaip 2000, o 

publika perdėm buržuazinė <...>  Baigiu arti Kaimiečių trečiąją dalį. Norėčiau jau užbaigti ir 

pamiršti, ir imtis naujo arimo <...>  

Viešėdamas Palangoje V. Reimontas stengėsi dirbti ne tik prie romano Kaimiečiai, bet ir 

novelių. Deja, ši viešnagė nepaliko jokios žymės Palangos tema V. Reimonto kūryboje 

(Omiłanowska, [2011] 2014). Priešingai negu Stanislovui Vitkevičiui (Stanisław Witkiewicz), iš 

Lietuvos, Pašiaušės (Kelmės r.) bajorų kilusiam dailininkui, architektui, rašytojui. Jis žavėjosi 

Palanga ir jūra. Atostogauti į Palangą atvyko 1884 m., iš čia paliko gausų epistolinį rinkinį. Daug 

eskizavo vis guosdamasis laiškuose, kad „neįmanoma nieko pagauti“, ir jei „apvils atmintis, tai 

Varšuvoje iš to nieko nenutapysiu“, pridurdamas, kad „būtų gaila, nes kokia tai nauja medžiaga! 

Žvejų išplaukimo ir grįžimo scenos yra puikios ir visiškai kitokios, nei lyg šiol teko matyti 

paveiksluose“.  

Dailininką žavėjo ne tik jūra, bet ir žemaičių žvejai, o ypač žvejės. „Man be galo linksma, 

kad galiu kalbėtis su jais žemaitiškai <...> Ir man dar malonios žemaitės, moterys dauguma yra 

gražios, o kai kurios ir visiškai dailios, tik labai dievobaimingos, todėl ir piešiamos nesileidžia“ 

(Omiłanowska, [2011] 2014, p. 251–269). Dailininkas buvo realizmo meninės krypties šalininkas, 

dar studijų laikotarpiu Miunchene pradėjęs puoselėti nuotaikos peizažo tapybos principus. Jis 

mėgo tapyti lakoniškus, neefektingus kraštovaizdžius (jeigu tokiais galima laikyti Palangos jūros 

ir kranto kraštovaizdžius) sprendė objektyvaus, bet gyvybingo gamtos perteikimo paveiksle 

problemas. Daugelis S. Vitkevičiaus paveikslų pasižymi subtilia tonine gradacija, jiems yra 

būdinga gaivalo ir melancholijos nuotaika. Jūra prie Palangos tapo įkvėpimo šaltiniu ir kitiems 

dailininkams, tarp jų ir Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui (1875–1911), kuris 1889–1893 m. 

mokydamasis Plungėje Mykolo Oginskio privačioje muzikos mokykloje grodavo Palangoje, o 

vėliau savo kūryboje daug kartų grįždavo prie šio motyvo kurdamas tiek muziką, tiek paveikslus. 

Žinoma, apie tapybą ir fotografiją Palangoje reikėtų kalbėti atskirai, todėl šiame straipsnyje 

nesiplėsiu. S. Vitkevičiaus marinistinės tematikos Palangos paveikslai aptarti M. Omiłanowskos 

monografijoje ([2011] 2014). 

Baltijos jūros bangų ritmu stebėjosi ir poetiškai alsavo ir vilnietė Liudvika Žycka (Ludwika 

Życka, 1859–1939) išspausdinusi keletą eilėraščių apie jūrą 1909–1911 m. periodiniuose 

leidiniuose Goniec Wileński ir Kurier Wileński.   

Anot M. Omiłanowskos ([2011] 2014), Palangos idėjinė atmosfera buvo kuriama jaučiant 

vienybę to, kas lietuviška, ir to, kas lenkiška, „Zakopanė prie Baltijos“ turėjo konstruoti ašį, 

jungiančią Lenkijos Karalystės žemę su Lietuva, ir priminti apie Abiejų Tautų valstybę „nuo jūros 

iki jūros“. Ar Palangos dvaro rūmai ir parkas žemaičių šventgirėje taip pat „konstravo ašį“? 

Aktyvioji „ašies“ dalis buvo lenkiška, bet palanki lietuviškai kultūrai. Lenkišką puslapį Palangos 

istorijoje užvertė Pirmasis pasaulinis karas ir susikūrusių nepriklausomų Lietuvos ir Lenkijos 

valstybių priešprieša (Mantgailiškis, 2015). XX a. trečiojo ir ketvirtojo dešimtmečių Palanga 

galėjo ir turėjo kurti lietuvišką naratyvą, lietuvišką poetinę aurą.   

Želdiniai – kultūrinės atminties saugotojai. XIX a. pabaigos želdynų meno tradicija 

susiformavo atsiremdama į ankstesnių epochų meninių ir filosofinių nuostatų pagrindą. Parkų 

meno sampratai tvirtą estetinį, filosofinį ir poetinį pagrindą suteikė rašto žmonės – ankstesnių 

kartų poetai ir filosofai – britas Aleksandras Poupas (Alexander Pope, 1688–1744), prancūzas 
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Žakas Delilis (Jacques Delille, 1738–1813) ir kiti. Apšvietos epochos idėjos atėjo į Lietuvos 

bajorų širdis ir dvasinį pasaulį, ir ilgam pasiliko tapdamos romantizmo užtaisu ir patosu. Šis 

patosas, pakili aistra pripažino tiek aukštosios kultūros, tiek liaudiškosios kultūros reiškinius ir 

idėjas, jas lydė ir liejo į naują nacionalinę srovę – „Jaunosios Lietuvos“  ar „Jaunosios Lenkijos“ 

(Młoda Polska) judėjimus.  

Dvarų kultūroje sodyba (bajoro gūžta)  išplečiama iš rūmų (gyvenamojo namo, rezidencijos, 

pilies) į sodą – architektūriškai sukurtą erdvę, kuri prasideda už sodybos (parko) vartų. 

Dekoratyvusis sodas ar parkas tampa nemažiau svarbus negu rūmai ar pilis; namai arba namų 

mikrokosmas yra visa parko, dvaro sodybos erdvė. Ši erdvė visada yra kultūrinė, ji atskleidžia 

savininko (užsakovo sodybos erdvei kurti) skonį, mąstymą, intelektinę parengtį ir yra subjektyvi 

savininko pasaulio vizija, kupina kultūrinės ir dvasinės atminties klodų. Prisiminkime, kad tokiose 

erdvėse – parkuose „net ir oras yra dvasinis, istorijos oras“ (Lichačiovas, 1998). Istorijos artefaktai 

apie Palangos parko kūrimą išliko parko kūrėjų šeimos archyvuose ir tekstuose – jie publikuojami 

dvikalbėje knygelėje Laiškai Ty = Les lettres Ty (2011). Joje rasime Renė Andrė (1867–1942) 

laiškų, užrašų ir eskizų, fotografijų iš kūrybinių kelionių pačioje XIX a. pabaigoje į Palangos ir 

kitus Tiškevičių dvarus Lietuvoje, straipsnį prancūzų kalba apie Palangos parko kūrimą iš žurnalo 

Revue horticole (1906) ir šio straipsnio vertimą į lietuvių kalbą. Užuominų apie R. Andrė laiškus 

ir išlikusius parko kūrimo dokumentus (4 pav.) pateikia ir M. Omiłanowska ([2011] 2014), 

Regimantas Pilkauskas (2013).     

Lurdo grotos kopijos kūrimas (apie 1900 m.), kiti parko kūrimo faktai galėtų būti sėkmingai 

interpretuojami ne tik atsiminimų ar kraštotyros literatūroje. Katalikiškai Tiškevičių šeimos 

aplinkai buvo svarbu ir Lurdas, ir kiek vėliau prie rūmų pristatyta koplyčia, ir Laiminančio 

Kristaus skulptūra. Religinė adoracija, egzaltacija, viena kita apmąstymų pastraipa, tikriausia 

išliko plačios giminės ir svečių dienoraščiuose, laiškuose ar kituose tekstuose.     

Lenkiškasis Palangos ir Kretingos Tiškevičių dvarų kultūros puslapis istoriniame naratyve 

vis dar dažnai reprezentuojamas S Karwowskio (1913) veikalu. Kiek pasiginčijama dėl Birutės 

parko kūrimo datų ir darbų vadovų pavardžių. „Egzotiškai“ atrodo vis pasitaikančios ir kartojamos 

klaidos. Yra jų ir M. Omilanowskos monografijos vertime (Mantgališkis, 2015). Pagirtina tai, kad 

monografijos autorė aptaria N. Walickos (1914), S. Karwowskio (1913) ir S. Potockos-

Tiškevičiūtės (1973) tekstuose nurodomų parko kūrimo darbų vadovų pavardes ir jų įvairovę 

(Omilanowska, [2011] 2014, p. 70–71). Tą įvairovę ir klaidas nesąmoningai gausino ir Lietuvos 

autoriai tarpukario bei pokario ir atkurtos nepriklausomybės metais. Istorinių datų ir faktų pynę 

analizuoja Stasys Stropus (2001). Kartografinis vietos dvasios vaizdas dažniausiai eksponuojamas 

Birutės parko planu (4 pav.) ir Palangos planu (5 pav.) – juose irgi glūdi kultūrinė atmintis. 

  

  
4 pav. Eduardo Andrė parengtas Palangos Birutės parko projektas, 1899. 

Šaltinis: Palangos botanikos parkas ir rūmai, 2007. 

5 pav. Palangos planas, 1914. 

Šaltinis: Omilanowska, 2011. 
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Literatūrologė prof. V. Daujotytė (2005) pabrėžia, kad medžiams Lietuvoje nuo seno būna 

priskirta kultūrinės atminties saugojimo funkcija. Kiek daug žaliuoja atminimo medžių Lietuvoje. 

Kultūrinės atminties ženklai Palangos parke – Skautų slėnio stovyklos ir pasaulinio skautų vado 

Roberto Baden-Powellio (1857–1941) su žmona Olave St Claire Baden Powell (1889–1977) 

viešnagės Palangoje 1933 m. rugpjūčio mėn. ženklas (Skautų akmuo), Prezidento Antano 

Smetonos (1874–1944) ąžuolas, parko kūrėjo proanūkės Florence André Olivier vestuvių proga 

(2004) sodintas (atsodintas senojo vietoje) sidabrinis klevas (Acer sacharinum).  

Žymaus ir garsaus prancūzų kraštovaizdžio architekto ir botaniko Eduardo Andrė (Edouard 

André, 1840–1911) pačioje XIX a. pabaigoje sukurtas Birutės parkas tiesioginių grožinės 

literatūros kūrinių kaip ir neturi, tik daug epistolinės ir mokslinės publicistikos tekstų. Alfonsas 

Dodė (Alphonse Daudet, 1840–1897) savo romanuose aprašydamas Paryžiaus parkus pabrėžė jų 

lankytojų socialinius skirtumus. Bulonės miškas (Bois de Boulogne), Venseno miškas (Bois de 

Vincennes), Liuksemburgo sodas (Jardin du Luxembourg) ir kiti želdynai turėjo socialinę 

nuotaiką. Miesto želdynas čia buvo teatras (Hare, 2017). Netgi prancūziškoji promenada – miesto 

želdyno tipas – apibūdinama kaip vieta skirta į kitus lankytojus pasižiūrėti ir save parodyti. 

Palangos Birutės (anksčiau – Botanikos) parkas buvo ir lieka puikus kurorto teatras, 

kuriame tiesiogiai juntama (ir nuolat vaidinama) kultūrinė, intelektinė, pramogų ir potyrių, 

gyvenimo madų ir būdo kaitos drama (spektaklis, vodevilis, pjesė, operetė), o scena jai – sukurtoji 

parko gamta. Šalia lyrikos ir epikos (prozos), dar viena  literatūros forma  sėkmingai gali 

Palangoje prisirinkti gyvenimo spalvų. Atrodo tokių spalvų ir aliuzijų į Palangos kurorto 

nuotaikas kupina Balio Sruogos (1896–1947) komedija Dobilėlis penkialapis, rašyta autoriui 

kalint Štuthofo koncentracijos stovykloje, nacionaliniame Kauno dramos teatre 2019 m. rudenį 

tapusi nauja muzikine komedija Penkiašakis dobilėlis (komedijos libreto autorius ir režisierius 

Nerijus Petrokas, kompozitorius Giedrius Svilainis, scenografas Sergejus Bocullo, vaizdo 

instaliacijų autorė Vesta Obolevičiūtė, kostiumų dailininkė Daiva Petrulytė).  

 

  
6 pav. Pasaulio skautijos vado Roberto Baden-Powellio (1857–1941) ir jo žmonos Olave St Claire Baden 

Powell (1889–1977) viešnagės Palangoje 1933 m. rugpjūčio mėn. vaizdai, garbingus svečius priėmė Lietuvos 

Respublikos Prezidentas Antanas Smetona (1874–1944) su žmona Sofija Smetoniene (Chodakauskaite, 1885–1968). 

Šaltinis: LCVA virtuali paroda  „Lietuvos skautai“ <http://www.archyvai.lt/exhibitions/skautai/sarasas.htm> 

  

Parkai saugo kultūrinę atmintį tol, kol gyva kultūrinė terpė, substancija – užrašytas žodis, 

sukurta poema, nupieštas paveikslas. Praėjus šimtmečiui ir jau kiek daugiau nuo Birutės parko 

sukūrimo Palangos kurortas turėtų pildyti savo kultūrinės atminties lobyną ateičiai. XXI a. 

pradžios literatūra apie Palangos parką kupina publicistinio patoso ir žavėjimosi jausmo – 

žurnalistiniai pamąstymai, švelni kultūrinė rinkodara, atsiminimų pluošteliai. Puikūs 

muziejininko Romualdo Budrio ir tuomečio Palangos botanikos parko direktoriaus Antano 

Sebecko publicistiniai tekstai knygoje Palangos botanikos parkas ir rūmai (2007).  

Palangiškis Marijus Gailius 2018 m. išleido romaną Oro, kuriame naujai pažvelgta į gamtos 

didybę – jūrą ir į žmogų – socialinę tinklaveikos būtybę. M. Gailiaus romanas šiandieninės 

lietuvių literatūros kontekste neabejotinai yra šviežias ir originalus įvykis. Pasirinktas distopijos 

arba antiutopijos žanras – kalbama apie dabartį ir technologijų paveiktą ateitį, XXI a. pabaigos 
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Lietuvą po potvynio Danielius – leidžia autoriui konstruoti daugiaprasmį pasakojimą. Knygos 

struktūra lygiagrečiai apima abi – ateities ir dabarties – erdves, todėl keliaujama dvejomis 

pasakojimų linijomis, šokinėjant į ateitį ir atgal. Pasakojimo kalba gyva, vietomis paini, kandi ir 

ironiška. Esminiai knygos veikėjai yra ne tik žmonės, besiblaškantys tarp neišaiškintų paslapčių 

ir politinės galios žaidimų tarp interneto bendruomenės ir iš Londono sugrįžusių nacionalistų 

bendruomenės, bet ir gamta, tiksliau – jūra klimato kaitos kontekste, kuri yra visur, fiziškai prie 

jos net nebūnant.  

Knyga ir pradedama dabarties klimato specialisto profesoriaus Vincento Šemetos 

prognozėmis apie klimato kaitą, jūros lygį, kiekvienais metais pakilsiantį 12 milimetrų, o ateityje 

matome jau įvykusią katastrofą – potvynį. Po savo žūties jūroje profesorius palieka daug 

paslaptingų užuominų, priversdamas savo dukras Izabelę ir Filomeną, žmoną Mortą, buvusį 

studentą Jokūbą ir kitus artimus žmones jas aiškintis. Grėsmingas jūros monologas: „Aš esu tavo 

kūne. Tavo vonioje. Aš – plastikiniame butelyje. Aš lašu, aš varvu, aš kliokiu. Aš – tavo gurkšnyje. 

Tu springsti manimi. Tu dūsti. Tiek daug vandens, o nėra ko gerti. Aš vanduo, nuo kurio tu mirsi. 

Mane vadina Baltija“ (Gailius, 2018, p. 9) nuteikia nejaukiai.  

Jūra, buvusi pilna gyvybės ir mėlio, romane reprezentuoja bendrą visuomenės būklę ir  

jauseną – gamtoje, kaip ir ateities technologijų kasdienybėje, vyksta chaosas. Nelinksma distopija, 

perspėjimas ir palinkėjimas ateities Lietuvai ir Palangai to išvengti. Kurortą ir jo svarbiausius 

struktūrinius sandus – jūros pakrantę, Birutės parką – reikia saugoti.    

 

Apibendrinimas. Išvados 

 

A. Poupas ir Ž. Delilis, kiti Apšvietos epochos idėjų nešėjai poetiniu žodžiu gražiai atskleidė 

gamtos ir sukurtos gamtos – sodų, parkų – grožį. Pirmasis 1713 m. Vindzoro miško parko grožį 

aprašė poemoje Windsor Forest, o laikraštyje Thames paskelbė straipsnį Apie sodus (On 

Gardens). Antrasis 1782 m. ir vėlesniuose  poemos Sodai (Les Jardins) leidimuose šlovino 

Europos parkų kūrėjus ir parkus (Delille, 1834; 1844). Tai buvo, bene, pirmieji bandymai parkų 

meną sieti su literatūra, nors kraštovaizdžio elementą sodą, kaip tobulo, nuraminančio pasaulio 

salą, gamtos šventovę vaizdavo dar ankstyvojo renesanso žodžio meistrai Frančeskas Petrarka, 

Džiovanis Bokačas. Parkų meno sąsajų su literatūra ir kitais menais analizės metodo nuostatos 

suformuluotos D. Lichačiovo veikale Sodų poezija (1982. 1991, 1998).    

Palangos Birutės parkas, iš esmės vėlyvas, jau po romantinio laikotarpio, parkų meno 

kūrinys talentingų kūrėjų (E. Andrė biuras, agentūra) ir intelektualių parko užsakovų (grafų 

Tiškevičių šeima) dėka savyje sutelkė didžiulį kultūrinių ženklų ir meninių stilių paveldo 

elementų lobyną. Tiek privatus grafų, tiek viešas parko naudojimas buvo ir lieka labai svarbus 

Palangos kurorto socialinio komforto elementas. Jo emocinė sankloda yra palanki poetinei ar 

epinei grožinei literatūrai.  

Grožinė literatūra kuria ir palaiko romantinę Palangos kurorto ir jo kraštovaizdžio aurą, 

teikia jam naujų spalvų ir emocinių potyrių, prisiminimų ir vaizdų. Tai abipusis ryšys ir dvasinė 

sąsaja, taip reikalinga Palangos svečiui. Tik poetinė kraštovaizdžio pajauta sukuria meninės 

kraštovaizdžio architektūros kūrybos, želdynų meno pagrindus. 
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Palanga Birute’s park literary aura 

Summary 

Palanga Birute’s Park, which is basically late, already after the romantic period, has created a huge treasure 

trove of cultural signs and artistic style heritage elements thanks to talented creators (E. André's office, 

agency) and intellectual clients of the park (Count Tiszkiewicz family). Both private and public use of the 

park was and remains a very important element of the social comfort of Palanga resort. His emotional 

connection is conducive to poetic or epic writings, literature art. 

The poetic texts of many authors from XIX century – Silvestras Valiūnas (1789–1831), Adam Miczkiewicz 

(1798–1855), Stanislaw Witkiewicz (1851–1915), Jonas Maciulis-Maironis (1862–1932) – create the 

poetic aura of Palanga. At XX century Lithuanian traditions and signs of remembrance are being created 

in Palanga. The country's cultural and political elite visit here. The lively creative spirit of the park creator 

Edouard Andre and his collaborators attracts artists, poets and musicians. Writer Marijus Gailius in 2018 

published a dystopian or anti-utopian-style novel about the future of Palanga. 

The writings specifically considered to be an art form, especially prose fiction, drama, and poetry, creates 

and maintains the romantic aura of Palanga resort and its landscape, giving it new colors and emotional 

experiences, memories and images. It is a mutual connection and spiritual interface, so necessary for a 

guest of Palanga. 
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Trakų Vokės dvaro parko renovacija. E. Andrė kūrybos paveldo išsaugojimo 
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Skiriama Edouard‘o F. André (1840–1911), garsaus prancūzų  

kraštovaizdžio architekto, pačioje XIX a. pabaigoje projektavusio  

ir Trakų Vokės parką, 180-osioms gimimo metinėms    

 

Anotacija 

Straipsnyje pateikiama vieno iš keturių Lietuvoje grafų Tiškevičių dvaruose prancūzų kraštovaizdžio 

architekto Edouard‘o André (1840–1911) kurtų parkų Trakų Vokėje kūrybos paveldo išsaugojimo analizė. 

Analizuojami ir lyginami dvejų Trakų Vokės dvaro parko tvarkymo ir renovacijos projektų – 1970 m. ir 

dabartinio (2017 m.; įgyvendinamas 2019–2020 m.) – sprendiniai, taip pat dvaro sodybos – kultūros 

paveldo teritorijos ir apsaugos zonos – specialiojo plano ir paveldotvarkos projekto (2011) pagrindiniai 

teiginiai, sodybos ir parko restauravimo galimybių studijų pasiūlymai. Detaliau analizuojamas paskutinysis 

(dabartinis) projektas ir jo įgyvendinimo procesas. 

Reikšminiai žodžiai: Trakų Vokė, E. André, renovacijos projektas  

 

Abstract 

The article presents an analysis of the preservation of the creative heritage of one of the four parks created 

in Lithuania in the manors of Counts Tiškevičiai by the French landscape architect Edouard André (1840–

1911) in Traku Vokė. Two projects of Traku Vokė manor park management and renovation projects are 

analysed and compared – former from 1970, and the current (2017; implemented in 2019–2020). Project’s 

solutions, as well as the main statements of the manor homestead – cultural heritage territory and protection 

zone – special plan and heritage management project (2011), homestead and park restoration feasibility 

study proposals are presented and discussed in this research. The last (current) project and its 

implementation process are analysed in detail. 

Keywords: Traku Voke, E. André, renovation project  

 

Įvadas 

 

Per 120 metų nuo sukūrimo (1900) Trakų Vokės dvaro parkas, vienas iš keturių Lietuvoje 

grafų Tiškevičių dvaruose prancūzų kraštovaizdžio architekto, parkų kūrėjo Edouard‘o André 

(1840–1911) pačioje XIX a. pabaigoje sukurtų parkų, patyrė dvi parko renovacijas – 1970 m. 

(projekto autorius Alfonsas Kiškis, Žemėtvarkos projektavimo institutas) ir 2019–2020 m. 

(projekto autorius Jurga Silvija Večerskytė-Šimeliūnė, savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, 

2017). Tiek pirmojo, tiek antrojo projekto rengimo ir įgyvendinimo metu buvo atliekami parko 

istoriniai, meniniai, dendrologiniai tyrimai, publikuojamos įvairios įžvalgos, polemizuojama.  

Kraštovaizdžio architektės Elenos Brundzaitės 1970 m. atlikti ir pateikti E. André kūrybos 

principų tyrimai leido Trakų Vokės parko rekonstrukcijos projekto autoriams A. ir R. Kiškiams 

taikyti išplėstinės restauracijos principus, t. y. atsižvelgti į žinomus analogus ir interpretuoti 

istorinių ir kitų tyrimų bei faktinės situacijos duomenis. Projektu siekta „prigesinti“ ūkinius 

naujadarus, subalansuoti ir išsaugoti parko kompoziciją, išlaikant E. André kūrybos principų 

dvasią ir mišraus plano principus. Parko dendroflora, kurios pagrindą sudaro vietiniai derlingų 

aeruojamų šlaitų dirvožemių sumedėję augalai, buvo saikingai papildyta svetimžemėmis rūšimis. 

Antrojo projekto pagrindas yra tarptautinio mokslininkų kolektyvo – Europos kultūros kelių 

instituto – atliktas tyrimas ir parengta Trakų Vokės parko restauravimo galimybių studija (2001–

2011, darbo grupės vadovė architektė Maria Chiara Pozzana), pastarųjų dešimtmečių tyrimai ir 

mokslinės publikacijos (Deveikienė ir Deveikis, 2005; Gražulevičiūtė-Vileniškė ir Matijošaitienė, 
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2012; Narkowicz, 2010; Pozzana, 2011 ir kt.), 2017 m. tarptautinė konferencija Trakų Vokėje, 

skirta Renė Andrė (1867–1942), kurioje projekto vadovė ir autorė pristatė tyrimų medžiagą ir 

pagrindinius projekto sprendinius. Pradėjus įgyvendinti techninį Trakų Vokės parko renovacijos 

projektą kilusi diskusijų banga atskleidė kai kurias projekto kompleksiškumo ir sprendinių 

pagrįstumo, projekto užsakovo komunikacijos su vietos bendruomene problemas. 

Straipsnio tikslas – analizuoti ir palyginti abiejų Trakų Vokės dvaro parko tvarkymo ir 

renovacijos projektų sprendinius, jų metodinį pagrindimą prancūzų kraštovaizdžio architekto 

E. André kūrybos paveldo išsaugojimo aspektu. Apžvelgiami dvaro sodybos – kultūros paveldo 

teritorijos ir apsaugos zonos – specialiojo plano ir paveldotvarkos projekto pagrindiniai teiginiai 

(Domanskienė, 2011), sodybos ir parko restauravimo galimybių studijų pasiūlymai. Detaliau 

analizuojamas paskutinysis (dabartinis) projektas ir jo įgyvendinimo procesas. 

 

Metodika 

 

Straipsnyje nekartojame (neišplečiame) Trakų Vokės dvaro parko istorinės ir meninės 

raidos analizės. Tai yra atlikta ankstesnėse tiek straipsnio autorių (Deveikienė ir Deveikis, 2005; 

André-Olivier, Deveikienė ir Deveikis, 2006; Deveikienė ir Deveikis, 2011), tiek kitų autorių 

publikacijose lietuvių (Domanskienė, 2011; Narkowicz, 2017), lenkų (Narkowicz, 2010) ir 

prancūzų bei anglų kalbomis (André, 2006; Courtois, 2011; Brundzaitė, 1996, 2011; 

Gražulevičiūtė-Vileniškė ir Matijošaitienė, 2012; Pozzana, 2011). Teikiamos nuorodos į 

publikacijas ir tyrinėjimų šaltinius. 1970 m. projektas analizuojamas ir aptariamas tik 2017 m. 

projekto kontekste.  

Pakankamai gausi Trakų Vokės dvaro sodybos ir parko tyrimų medžiaga, bibliografija, 

ikonografinė ir epistolinė dokumentika (Laiškai Ty, 2011; Narkowicz, 2010, 2017) suponuoja 

galimybes atkurti arba renovuoti parką netgi neturint (kol kas neradus) originalaus projekto plano. 

Pirminė ikonografija (1898 m. René André nuotraukos) buvo nekart publikuota įvairiuose 

leidiniuose (Laiškai Ty, 2011) ir projekto pateiktyse. Iš įvairių šaltinių ji nuolat papildoma (VšĮ 

„Trakų Vokės dvaras“, SĮ „Vilniaus planas“, straipsnio autorių asmeninis archyvas, skaitmeniniai 

archyvai) ir didžiąja dalimi buvo analizuojama šiame tyrime.  

2017 m. tarptautinės konferencijos Vilniuje (2017 m. rugsėjis) ir Paryžiuje (2017 m. kovas), 

stažuotė Versalio nacionalinėje aukštojoje kraštovaizdžio mokykloje (2017 m. ruduo) straipsnio 

autoriams leido atnaujinti teorines ir praktines įžvalgas bendraujant su tėvo ir sūnaus André 

kūrybos tyrinėtojais. Plačiai pristatyta Trakų Vokės dvaro sodybos komplekso tvarkymo projekto 

medžiaga, pirmiausia tyrimų – ikonografinių, archeologinių, geologinių, istorinių, dendrologinių, 

kraštovaizdžio, arboristinių (akustinės kamienų tomografijos) – ataskaitos (Konferencija, skirta 

René..., 2018), darbas parko renovacijos projekto (2017) ekspertų grupėje sudarė sąlygas atlikti 

tyrimą – atvejo analizę.  

Rezultatų aptarimas 

 

Renovacijos projektai ir jų sprendinių pagrindimas. Senąją XVI – XVIII a. vietovės ir 

dvaro istoriją atskleidė Birutė Rūta Vitkauskienė (2011).  Šimto dvidešimties metų laikotarpis nuo 

paminklinėje akmens plokštėje fiksuotos parko įkūrimo datos (1900) Trakų Vokės dvaro sodybai 

buvo kupinas permainų ir reformų, politinių ir karinių sukrėtimų, neišvengiamai lėmusių ir parko 

naudojimo raidą, netgi parko tvarkymo sprendimų įvairovę. Tenka pabrėžti, kad pačioje XIX a. 

pabaigoje atvykę tėvas ir sūnus André jau rado parko išplėtotą dvaro sodybą ir parką (Laiškai Ty, 

2011; 1 ir 2 pav.), parką rekonstravo. Detaliausią Trakų Vokės dvaro sodybos ir parko raidos 

analizę pateikia Europos kultūros kelių institute parengta Trakų Vokės parko restauravimo 

galimybių studija (Pozzana, Mezzapesa et al., 2011). Šioje studijoje plačiai analizuojamas ir 

1970 m. Žemėtvarkos projektavimo institute parengtas Trakų Vokės parko tvarkymo projektas 

(projekto autorius Alfonsas Kiškis; E. Andrė kūrybos principų analizę projektui pateikė architektė 

Elena Brundzaitė). 
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M. Pozzanos su kolektyvu parengta studija (2011) ir pranešimas konferencijoje (Pozzana, 

2011) ne tik pateikė analizę, bet ir nurodė esmines gaires ir galimybes kultūros paveldo ansamblio 

renovacijai, atgaivinimui. Kultūros paveldo teritorijos – parko – paveldotvarkos principai ir 

pagrindiniai teiginiai buvo nurodyti Trakų Vokės dvaro sodybos teritorijos ir apsaugos zonos ribų 

specialiajame plane (Domanskienė, 2011). Šie dokumentai tapo esminiais  renovacijos projekto 

sprendinių argumentais ir pagrindimais. 

 

  
1 ir 2 pav. (iš kairės): Trakų Vokės dvaro sodybos vaizdas 1875 m. plane. Trakų Vokės (Waka) dvaro sodybos 

vaizdas XX a. pradžios žemėlapyje (Šaltinis: Pozzana, Mezzapesa et al., 2011). 

 

Aptardama parko zonas ir jų tvarkymo principus M. Pozzana (2011) išskiria jas keturias, 

būtent: 1) parteris su gėlynais ir geometrinė dalis (angliškai ir prancūziškai ji pavadinta skirtingai: 

The parterre fleuriste and the ‘jardin potager’; le parterre fleuriste et la partie plus géométrique);     

2) medynų kraštovaizdis (the woodland landscape; le paysage boisé) 3) tvenkinių kraštovaizdis 

(the lake landscape; les lacs paysagers); 4) alėja ir kaimo kraštovaizdis (the boulevard and the 

rural landscape; le grand boulevard et le paysage rural). Kiekviena jų reikalauja skirtingų 

tvarkymo principų, skirtingai ir tvarkomos tiek pirmosios renovacijos projekte, tiek dabartiniame.   

A. Kiškio projektas (1970), sovietinis restauravimas. Apie sovietiniu laikotarpiu parką 

restauravusio architekto A. Kiškio (galimybių studijoje (2011) klaidingai nurodoma – 

A. Lagunavičiaus) projektą turima pakankamai daug duomenų. Galimybių studijos autoriai, 

nagrinėdami detalius 1970 m. restauravimo brėžinius, netgi kelia hipotezę, ar sovietiniu 

laikotarpiu architekto rankose nebuvo pirminis E. André brėžinys. Tokią hipotezę, atseit, 

patvirtina daugelis restauravimo projekto detalių: „pirma, grafinė esamos padėties atvaizdavimo 

technika, naujojo projekto pakeitimai pažymėti punktyru. Antra – priešais rūmus esančio fontano 

baseino restauravimas: dabar žinome, kad fontanas/baseinas egzistavo, nes jis matomas vienoje 

1925 metų nuotraukoje. Fontanas ir baseinas buvo nugriautas sovietų ir [A. Kiškio] įrengtas 

sudėtingesnės formos“. (Pozzana, Mezzapesa et al., 2011). 

Įgyvendinus A. Kiškio projektą, parke ilgam išliko daug elementų, pavyzdžiui, suoleliai 

gamtinėje zonoje, pastatai ir parko takai, lapuočių alėjos, tačiau 1983 m. schemoje pavaizduoto 

rožyno šiandien nebėra. Naujai suprojektuotas fontanas ir baseinas gerokai skiriasi nuo 

pavaizduoto vienoje 1925 m. nuotraukoje, bet jo forma yra panaši į tradicines André projektuotų 

fontanų baseinų formas ir, kaip paaiškėjo vykdant archeologinius tyrimus (2017), vieta ir forma 

atitiko pirminį baseiną (3 pav.). Kaip minėta, E. Brundzaitės atlikti ir pateikti E. André kūrybos 

principų tyrimai leido Trakų Vokės parko rekonstrukcijos projekto autoriams A. ir R. Kiškiams 

taikyti išplėstinės restauracijos principus, t. y. atsižvelgti į žinomus analogus ir interpretuoti 

istorinių ir kitų tyrimų bei faktinės situacijos duomenis. Projektu siekta „prigesinti“ ūkinius 

naujadarus, subalansuoti ir išsaugoti parko kompoziciją, išlaikant E. André kūrybos principų 

dvasią ir parko mišraus plano principus. 4, 5, 6 pav. pateikiamos projekto kopijos ir vertinimo 

išvados (Pozzana, Mezzapesa et al., 2011) sudaro prielaidas teigti, kad A. Kiškio projektas atitiko 



137 
 

laikmečio paveldosaugos ir aplinkos tvarkymo principus, rodė tinkamą pagarbą ir rūpestį kultūros 

paveldo objektu.  

 

  
3 pav. Trakų Vokės parko parterio baseinas: kairėje – atkurtas pagal A. Kiškio projektą; dešinėje – naujuoju (2017) 

projektu atkuriamas parterio baseinas; portalo vilnius.lt ir Vaivos Deveikienės nuotraukos.  

 

 
4 pav. Trakų Vokės parko tvarkymo projekto (RŽPI, 1970, projekto vadovas A. Kiškis) pagrindinis brėžinys. 

 

1970 m. restauracijos projektas lėmė Trakų Vokės dvaro sodybos ir parko pritaikymo ir  

apsaugos sprendinius, kurie buvo reikšmingi tolimesnei istorinio parko raidai. Projektas aprėpė 

reprezentacinę dvaro sodybos ansamblio dalį ir išsprendė naujų funkcijų – Žemdirbystės 

mokslinio tyrimo instituto Vokės filialo mokslinės ir eksperimentinės bazės – įjungimo į dvaro 

sodybos ansamblį uždavinius. Ūkinio naudojimo plėtotė dvaro sodybos ir parko parterių erdvėse 

vyko jau tarpukario laikotarpiu (po Pirmojo pasaulinio karo) ir buvo sustiprinta Antrojo pasaulinio 

karo metu į dvarą atkėlus ūkininkauti kolonistus iš Nyderlandų.  

Antrojo pasaulinio karo laikų (1944 m.) aerofotografijoje (7 pav.) matome utilitariai 

tvarkomą Trakų Vokės dvaro sodybos vaizdą. Žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto veiklos 

laikotarpiu ūkinis sektorius buvo išplėstas, pastatyta naujų statinių atvirose erdvėse palei pietinio 

įvažiavimo alėją (nuo Raudonųjų neogotikinių vartų). Naujai urbanizuota parko aplinka (8 pav.) 

išliko ir buvo paveldėta atkurtos Nepriklausomos Lietuvos laikais, kaip nauja realybė.  
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5 pav. Trakų Vokės parko tvarkymo projekto (RŽPI, 1970, projekto vadovas A. Kiškis) vertikalinis planas. 

 

 
6 pav. Trakų Vokės parko tvarkymo projekto (RŽPI, 1970, projekto vadovas A. Kiškis) kelių ir takų planas. 
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Trakų Vokės dvaro parko restauravimo galimybių studijos (Pozzana, Mezzapesa et al., 

2011) siūlomi sprendiniai ir tvarkymo principai. Bendrieji principai keturiose zonose:  kuo labiau 

riboti transporto patekimą į parką; parką apsaugoti ištisa tvora ir užtikrinti, kad bet kas negalėtų 

ten pakliūti ir niokoti augmeniją bei meno kūrinius; rasti tinkamą vietą automobilių stovėjimui, 

paslaugoms ir restoranui; valdyti esamas privačias valdas parko viduje. Kalbant apie nuosavybę, 

esama daug keblumų ir dėl valstybinės, ir dėl privačios nuosavybės. Siūloma geriau sutvarkyti 

angliškajame parke esančius kelius ir takus; suprojektuoti naujus takus ir naują specialų pėsčiųjų 

takų žiedą aplink tvenkinius; numatyti keturiose zonose naujų naudojimo paskirčių ir funkcijų, 

pvz., tvenkiniuose numatyti pasiirstymą valtelėmis;  parke numatyti naujų šiuolaikinio dizaino 

elementų, pvz., oranžeriją, sodą ir vaismedžių sodą, taip pat vietą šiuolaikinio meno parodoms. 

Pasiūlymų ir sprendinių sąvadas pateiktas 9 pav.  

 

  
7 pav. Trakų Vokės dvaro sodybos vaizdas 1944 m. 

Šaltinis: Vilniaus vaizdų archyvas on Facebook, 2014. 

8 pav. Trakų Vokės dvaro sodybos vaizdas XXI a. 

pradžioje.  Šaltinis: Google maps, 2012. 

 

 

 
9 pav. Trakų Vokės dvaro parko restauravimo galimybių studijos siūlomų sprendinių suvestinis brėžinys  

(Pozzana, Mezzapesa et al., 2011). 
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Naujasis Trakų Vokės dvaro parko renovacijos projektas (2017).  Naujasis projektas „Trakų 

Vokės dvaro sodybos parko pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui“ (SĮ „Vilniaus 

planas“, projekto vadovė ir autorė Jurga Silvija Večerskytė-Šimeliūnė) numatė radikalius Trakų 

Vokės dvaro sodybos ir parko teritorijos atkūrimo sprendinius (10 pav.). Projekte pasiūlyta 

atnaujinti parko alėjas ir pagrindinį parterį su baseinu; nugriauti šalia rūmų esantį silikatinių plytų 

pastatą jo vietoje įrengiant dekoratyvųjį sodą; atkurti autentišką tako nuo pietinių Raudonųjų 

neogotikinių vartų (11 pav.) ir vartų aikštelės paviršiaus lygį. Parko teritorijoje taip pat numatyta 

takų, inžinerinių sistemų bei mažųjų architektūros objektų įrengimas ar restauravimas (apšvietimo 

sistemos rekonstrukcija, vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas, suoliukų, šiukšliadėžių, dviračių 

stovų įrengimas, baliustrados restauracija, informacinių stendų įrengimas) (Portalas vilnius.lt, 

2020). 
     

 
10 pav. Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ parengtas Trakų Vokės dvaro parko renovacijos – „Trakų Vokės 

dvaro sodybos parko pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui“ – projektas (2017; projekto vadovė ir autorė 

Jurga Silvija Večerskytė-Šimeliūnė). Šaltinis: vilnius.lt, 2020. 

 

Projektas paremtas unikalia tyrimų programa – atlikti šie Trakų Vokės dvarvietės tyrimai: 

istoriniai ir ikonografiniai tyrimai; archeologiniai tyrimai georadaru; archeologiniai žvalgomieji 

tyrimai; archiobotaniniai tyrimai; parko alėjų medžių tyrimai (arboristiniai tyrimai, lenkimo testas 

ir akustinė tomografija); želdyno dendrologiniai tyrimai ir inventorizacija; inžineriniai geologiniai 

ir geotechniniai tyrimai (Portalas vilnius.lt, 2020).   
 

  
11 pav. Istoriniai ir ikonografiniai tyrimai suteikė informacijos apie pietinių Raudonųjų vartų aplinką XIX a. 

pabaigoje. Šaltinis: Deveikienė ir Deveikis, 2011; Laiškai Ty, 2011; portalas vilnius.lt, 2020. 
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Ryžtingas parko renovacijos projekto autorių sprendimas radikaliai atnaujinti parko 

želdinius, atkurti parterio ir atvirų erdvių, taip pat kai kurių alėjų takų reljefą ir istorinį vertikalųjį 

planą kėlė ekspertų diskusijas. „Neliečiama“ liko tik vakarinio įvažiavimo nuo Lentvario pusės  

pro Baltuosius vartus alėja. Kitos alėjos pasiūlytos atsodinti naujais medeliais. Patvirtintas ir 

pradėtas įgyvendinti projektas sulaukė perdėtos ir nekantrios kritikos dėl kertamų medžių ir 

krūmų. Pasipylė visuomenės atstovų skundai dėl alinamo ir naikinamo gamtos ir kultūros paveldo.  

Sprendinių įgyvendinimas: viešoji komunikacija, rangovai, projekto darbų grafikas. 

Polemiškas projekto radikalumas kėlė ne tik diskusijas, bet ir aistras. Atsirado bereikalinga įtampa 

ir nepasitikėjimas specialistais. Tokioje socialinės ir kultūrinės įtampos aplinkoje įgyvendinti 

projekto sprendinius yra ypač sunku.  Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimą gavęs 

projektas nuo pat jo įgyvendinimo pradžios yra forsuojamas, tačiau darbų organizavimas ir 

technologijos galėtų ir turėtų būti labiau apmąstomi. Keletą aspektų norėtume atskirai aptarti. 

Komunikacijos su visuomene ir įgyvendinamo projekto tikslo suvokimo problema. Keista, 

bet daugelio istorinių želdynų tvarkymo projektų pavadinimai ir nurodomi tikslai yra trivialūs, 

neatskleidžiantys tikrų ir kilnių tvarumo principais grįstos tvariosios socialinės raidos, kultūros 

paveldo išsaugojimo, jo tęstinumo užtikrinimo tikslų. Neišvengta to ir Trakų Vokės parko 

renovacijos projektą pavadinant „parko pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui“. O juk 

Parko restauravimo galimybių studijoje (Pozzana, Mezzapesa et al., 2011), kitose ikiprojektinėse 

publikacijose teikti pasiūlymai Trakų Vokės dvaro sodybos ansambliui atgaivinti, jo integralumui 

(vientisumui) atkurti, tęstinumui ir evoliucijai užtikrinti, ryšiui su kultūriniu ir gamtiniu vietovės 

kontekstu išlaikyti (Gražulevičiūtė-Vileniškė ir Matijošaitienė, 2012).  

Projekto autorių numatytas radikalus želdyno pertvarkymas kaip tik yra orientuotas į parko 

meninės raiškos atkūrimą ir gyvavimo tęstinumo užtikrinimą. Kad senosios alėjos (kurios, beje, 

buvo pasodintos dar iki atvykstant E. ir R. André) gyvuotų ir teiktų saugų pavėsį, reikėjo jas 

atnaujinti, suteikti naują jų amžiaus resursą ateities parko lankytojams. Ši nuostata turėjo būti 

transliuojama komunikuojant su visuomene. Takų ir kelių tinklo sutvarkymas, kaip ir daugelis 

kitų projekto sprendinių, yra skirti dvaro sodybos ir parko istorinio ir kultūrinio, ekonominio 

naudojimo kontekstui atkurti, ansamblio nuosmukio pasekmėms likviduoti. Apie tai reikia galvoti 

ir šnekėtis planuojant darbus ir parenkant jų rangovus. Deja, darbų organizavimas  ir vykdymas 

buvo pernelyg techniškas, kas vėl gi jautrino specialistus ir visuomenės atstovus.   

Medžių ir krūmų iškirtimas parke. Tenka pripažinti, kad masyvus parko alėjų ir medynų 

kirtimas, krūmų valymas 2019 m. pradžioje buvo atliktas gana grubiu būdu, tinkamai 

nekomunikuojant su Trakų Vokės bendruomene, suinteresuotais kultūrininkais, todėl kėlė 

bereikalingas aistras, netgi buvo stabdomas teismo sprendimu, plačiai pagarsintas tarptautiniams 

partneriams ir grafų Tiškevičių giminei. 

Susiklosčiusi parko medynų struktūra, jos pokyčiai yra labai lengvai pastebimi dalykai 

kiekvienam parko lankytojui ar prašalaičiui, todėl kirtimo laikas, apimtys, eiliškumas galėjo būti 

kitaip projektuojami ir išdėstomi darbų cikle. Kai kurie parko krūmai ir krūmynai, mūsų nuomone, 

buvo iškirsti be reikalo. Susiklosčiusi parko dendroflora (rūšių sąrašas) visais atvejais yra vertybė 

ir parko ypatybė. Trakų Vokės parko medynuose yra svarbūs kalniniai serbentai (Ribes alpinum), 

paprastieji sausmedžiai (Lonicera xylosteum), paprastasis putinas (Viburnum opulus), 

šeivamedžiai (Sambucus rubra; Sambucus nigra) ir kitos krūmų rūšys. Sodindami naujus 

želdinius turime prisiminti ir paprastąjį skroblą (Carpinus betulus), paprastąjį ir bekotį ąžuolus 

(Quercus robur; Quercus petraea), kitus Vilnijai būdingus medžius ir krūmus. 

Išsaugotos alėjos – Vakarinių arba Baltųjų vartų ir rytinė – reikalauja ir ateityje reikalaus 

daug dėmesio. Manome, kad arboristų žodis čia turi būti svarus ir lemiamas. Kol kas aptarsime 

tik svarbiausioje alėjoje atliktą genėjimą.  

Trakų Vokės dvaro parko Baltųjų vartų alėjos genėjimas. Išgenėta vidinė ir išorinės alėjos 

dalys. Konstatuota, kad 90 % padarytų pjūvių yra atlikti neprofesionaliai: nupjauti šakų kakleliai, 

pjaustant sausas šakas nupjautas jau susiformavęs kaliusas, palikti šakų kelmeliai, atliekant 

redukcinius pjūvius nesilaikoma taisyklingo šakos nupjovimo kampo (lieka didelis žaizdos 

plotas), iš šakų formuojamos „liūto uodegos“ ir kt. Genėjimas buvo vykdomas naudojant tik 
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grandininį pjūklą, kuriuo pažeidžiamos kitos šakos ar medžių kamienai. Medžiai  buvo genimi 

naudojant automobilinę kėlimo platformą, o genėjimui vadovavo platformos operatorius, bet ne 

darbus turintis prižiūrėti arboristas. 

Tokie veiksmai kelia pagrįstas abejones genėjimo darbus atliekančių darbininkų 

kvalifikacija. Baltųjų vartų alėja iki šio genėjimo buvo vienintelė geriausiai išsilaikiusi iš visų kitų 

alėjų, yra dvaro reprezentacinė alėja, todėl tokie genėjimo darbai negalėjo būti toleruojami. Tai 

ne pratęsė medžių gyvavimo laikotarpį, o jį ženkliai sumažino. Toks genėjimas tik pagreitina 

medžių senėjimą ir susilpnina jų imunitetą – atsparumą ligoms ir puvinio plitimui. 

Projekto korekcijos, diskusijos ir galutinis rezultatas. Atrodytų turint publikuotus dr. 

Lilianos Narkowicz tyrinėjimų apibendrinimus (Narkowicz, 2010, 2017), dvarvietės istorijos 

eskizus ir įvairius priešprojektinius tyrimus (Portalas vilnius.lt, 2020), tarp jų ir dr. Remigijaus 

Bakio atliktą alėjų medžių kamienų akustinę tomografiją, Trakų Vokės dvaro parko renovacijos 

projekte priimti ir pagrįsti sprendimai nebeturėjo kelti bereikalingų aistrų ir ginčų. Tačiau didelės 

medžių kirtimo apimtys paleido diskusijų ir reikalavimų koreguoti projektą ratą. 

Daug diskusijų ir naujų pasiūlymų sukėlė nugriauto sovietinio laikotarpio silikatinių plytų 

pastato ir vadinamosios rytinės liepų alėjos aplinkumos tvarkymas (12 ir 13 pav.). Alėją nutarta 

išsaugoti. Projekto autorė ir vadovė čia pasiūlė įrengti „prancūzišką sodelį“ (14 pav.), savotišką 

Rojaus sodo atitikmenį, būdingą romantizmo epochos dvarų sodyboms ir E. André kūrybai.   

 

  
12 pav. Rytinė liepų alėja liko išsaugota, tačiau ji turės 

būti nuolat stebima arboristų. Portalas vilnius.lt, 2020. 

13 pav. Nugriauto sovietinio pastato – nereikalingo 

naujadaro – vietoje projekte kuriamas „prancūziškas 

sodelis“. Vaivos Deveikienės nuotrauka, 2020. 

 

 
 

14 pav. Prancūziškojo sodelio Trakų Vokės dvaro parke principinė schema, projekto detalė. Aut. Jurga Silvija 

Večerskytė-Šimeliūnė, 2017.  
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Rojaus sodo archajiškasis provaizdis būdingas sodų ir parkų meno kultūrai, jis nuolat 

kartojamas ir transformuojamas įvairiomis formomis ir pavidalais. Jame buvo auginami 

dekoratyvieji ir  vaistiniai augalai, gyvybės ir dieviško džiaugsmo simboliai. Sodelis, darželis 

(pranc. jardin; angl. garden; vok. Garten) visada reiškia aptvertą, apribotą, saugojamą vietą. 

Dvarų kultūroje, o ir liaudies tradicijoje ši vieta glaudžiama prie reprezentacinių sodybos dalių ir 

elementų – gyvenamojo namo (rūmų), įvažiavimo kelio (alėjos). Pavyzdys tokiam sprendiniui čia 

galėtų būti E. André projektuoti Valençay pilies prancūziškasis sodas (1906 m., 15 pav.) arba 

mažojo parterio projektas Palangos Birutės parke. Kraštovaizdžio architektė Jurga Silvija 

Večerskytė-Šimeliūnė projektavo Trakų Vokės dvaro parko sodelį sudėtingesnį, tarsi iš dviejų 

dalių, sukurdama rožyną su pergolėmis (kas būdinga E. André kūrybai) ir reguliaraus plano obelų 

sodą.    
 

 

 

15 pav. Valençay pilies prancūziškojo sodo (André, 1906) projekto (kairėje) palyginimas su Trakų Vokės parko 

Rojaus sodeliu (dešinėje). 

 

Obels, obuolio kaip jaunystės ir nemirtingumo, lemties simbolio archajiškumą 

indoeuropiečių kultūroje liudija dainos, legendos (Žiemys, 2018). Mitologijos šaltinių analizė 

„nutiesia“ Obels sąsajas iki Vedų kultūros ir sanskrito kalbos ir tekstų, susieja Obelį su Aušros 

dievybe ir jos pirmavaizdžiu. Kiek daug likimo kelių parodo riedantis obuolys. Akivaizdu, jog 

obels įvaizdis slėpė ypatingai galingą moteriškosios lyties, moters pasauliui atstovaujančią 

dievybę (Žiemys, 2018). Krikščioniškoji tradicija nepaneigia obels įvaizdžio ir simbolikos. Obels 

žiedų ir vaisių garbinimo atšvaitus verta išsaugoti ir Trakų Vokėje. Tačiau dėl šio Rojaus sodo 

2020 m. pavasarį Trakų Vokės bendruomenėje kilo nepasitenkinimo ir projektinių siūlymų banga. 

SĮ „Vilniaus planas“ ėmėsi koreguoti projektą, ieškoti geresnio sprendinio.  

Straipsnio autoriams teko pareikšti ekspertinę nuomonę šiuo klausimu; pateikiame 

pagrindines tezes. Vaismedžių sodo geometrinis suplanavimas ir jam parinkta vieta atitinka 

užsienio ekspertų rengtos Trakų Vokės parko sutvarkymo galimybių studijos siūlymus. Kadangi 

neturime autentiškų E. André šio parko brėžinių, o parinkta vieta yra daug kartų kardinaliai 

pertvarkyta, todėl šioje parko dalyje nėra galimybės kalbėti apie autentikos išsaugojimą arba 

atkūrimą. Pagal XIX a. vidurio ir antros pusės mišraus plano parkų tradicijas arčiau rūmų ar 

įvažiavimo alėjų, kaip taisyklė, būdavo įrengiami pakankamai savarankiški „žydėjimo sodai“ 

(pranc. jardin floriste), kuriuose būdavo komponuojami  rožynai, vaismedžių ir gėlių žydėjimo 

deriniai. „Žydintys sodai“ arba įrengiami rožynai buvo savotiškas parterių pakaitalas.  

Trakų Vokės parko atveju siūlomas vaismedžių sodo variantas atitinka bendras XIX a. 

pabaigos parkų tendencijas ir tai vienintelė vieta parke, kur jis, kaip geometrinė struktūra, 

organiškai įsirašo į lygaus reljefo liepų alėjomis apribotą stačiakampį plotą. Mišraus planavimo 

parkuose, aiškiai išreikšta geometrinės dalies kompozicija kontrasto būdu paryškina gamtinės 

parko dalies monumentalumą, suteikia daugiau emocijos parko lankytojams. 

Vaismedžių sodą reikėtų traktuoti, kaip kolekciją ir pasigerėjimo objektą, kuris įvairiais 

metų laikais yra savaip patrauklus. Todėl sodinius reikėtų parinkti siekiant žiedų spalvos, vaisių 

ir lajos  struktūros įvairovės. Po medžiais galėtų būti kuriamas metų laikų pojūtis – nuo svogūninių 
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gėlių ankstyvą pavasarį iki vasaros ir rudens žydėjimo akcentų. Vaismedžiai turėtų sodelio 

kvadratuose būti komponuojami taip pat atsižvelgiant į jų aukštį ir  lajos formą. 

Plastiku grįsti takeliai turi likti, kaip pagrindą sutvirtinanti ir sodelio struktūrą formuojanti 

medžiaga. Ant jų reikėtų nepagailėti gero juodžemio sluoksnio ir užsėti mindymui atsparią veją. 

Ilgainiui susiformuos velėna, kuri padengs plastikinį „korį“ ir jo nesimatys. Nuolat šienaujama 

takelių veja, kontrastuos su po vaismedžiais žydinčia pieva. 

Siūlomos sodinti dekoratyvios obelų (Malus) ir kriaušių (Pyrus) rūšys: naminė obelis 

(Malus domestica), paprastoji  kriaušė (Pyrus communis), miškinė obelis (Malus sylvestris), 

slyvalapė obelis (Malus prunifolia), uoginė obelis (Malus baccata), japoninė obelis arba 

gausiažiedė obelis (Malus floribunda), Ziboldo obelis (Malus sieboddii),  Nedzveckio obelis 

(Malus niedzwetzkyana). Žinoma, galima ieškoti ir kitų estetinių sprendimų. Gal ateityje rasis 

noras čia pastatyti meninių skulptūrų. 

Dar keletas bendresnių pastabų dėl parko želdinių. Kirtimai gražiai atvėrė ir išryškino 

medžių grupes ir pavienius medžius – europinius kėnius (Abies alba), riešutmedžius (Juglans sp.). 

Tačiau stebina totalus krūmų iškirtimas ir kai kurių naujų rūšių, pvz., raudonžiedžio serbento 

(Ribes sanguineum; lenk. Porzeczka krwista) diegimas vietoj parke augusio kalninio serbento 

(Ribes alpinum; lenk. Porzeczka alpejska). Paprastojo buksmedžio (Buxus sempervirens) taurus 

gausumas želdyne gali kelti priežiūros ir želdinių išvaizdos problemų. Bet tai jau detalės, kurios 

projekto struktūrinio rezultato neturėtų keisti. Parkas – visada yra gyvas, besikeičiantis gamtos 

meno, kraštovaizdžio meno kūrinys.  

 

Apibendrinimas ir išvados 

 

Abu Trakų Vokės dvaro parko renovacijos (tvarkymo) projektai (1970 ir 2017 m.) kaip ir 

Trakų Vokės parko restauravimo galimybių studija (2011) interpretuoja E. André kūrybą, nes 

autentiško projekto neturima. Įvairių tyrėjų atlikti ir pateikti (Brundzaitė, [1970], 1996, 2011; 

André-Olivier, 2006; Courtois, 2011; Deveikienė ir Deveikis, 2005, 2011; Pozzana, 2011; 

Pozzana et al., 2011) E. André kūrybos principų ir dvarvietės tyrimai leido Trakų Vokės parko 

renovacijos, rekonstrukcijos ar tvarkymo projektų autoriams taikyti išplėstinės restauracijos 

principus, t. y. atsižvelgti į žinomus analogus ir interpretuoti istorinių ir kitų tyrimų bei faktinės 

situacijos duomenis. Abiem projektais siekta „prigesinti“ ūkinius naujadarus, subalansuoti ir 

išsaugoti parko kompoziciją, išlaikant E. André kūrybos principų dvasią ir mišraus parko plano 

principus. Parko dendroflora, kurios pagrindą sudaro vietiniai derlingų aeruojamų šlaitų 

dirvožemių sumedėję augalai, saikingai papildoma svetimžemėmis rūšimis. 

Naujausias Trakų Vokės dvaro parko renovacijos projektas radikaliau atkuria dvaro sodybos 

istorinį kontekstą ir parko vientisumą, pašalindamas dvaro sodybos ansamblio nuosmukio ir 

nuosavybės formų įvairovės bei ūkinių naujadarų sukeltos fragmentacijos pasekmes. Projekte 

išlaikomas optimalus susiformavusių teritorijos naudojimo pobūdžių ir socialinės raidos artefaktų 

balansas, formuojamas gyvybingas istoriškai pagrįstas kultūros paveldo ansamblis. Viliamasi, kad 

įgyvendinus „Trakų Vokės dvaro sodybos parko pritaikymas lankymui ir tausojančiam 

naudojimui“ projektą bus sutvarkytas valstybinės reikšmės Trakų Vokės sodybos parkas, žymaus 

prancūzų kraštovaizdžio architekto E. André biuro kūrybos šedevras, galėsiantis reprezentuoti 

Europos kultūros kelių tradiciją.  

Trakų Vokės dvaro sodybos ir parko renovacijos projekto rengimo ir įgyvendinimo procesas 

prisidėjo prie kraštovaizdžio architektūros ir kultūros paveldo tvarkybos specialistų ugdymo, 

kvalifikacijos ir kompetencijų gausinimo. Praktinės projekto pamokos praturtino užsakovų, 

projektuotojų, tyrėjų, rangovų patirtį ir liks naudingos ateities darbams. Manome, kad ir vietos 

bendruomenei, kultūrinio sąjūdžio aktyvistams įgyta diskusijų ir praktinio pavyzdžio patirtis liks 

naudinga ir sutelkianti racionaliam mąstymui.  
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Renovation of Traku Vokė manor park. The solutions for the preservation of E. Andre's 

creative heritage in the projects of different epochs and authors. 

 

Summary 
 

Traku Vokė Manor Homestead Park is the heritage, created by the famous French landscape architect 

E. André (1840–1911) at the end of the XIX century. Two projects of Traku Vokė Manor Park management 

and renovation projects – former from 1970, and the current (2017; implemented in 2019–2020) – and 

Feasibility Study by Pozzana, Mezzapesa et al., 2011) for conserving and developing the Traku Voke 

Manor Park in Vilnius are analysed and compared in article. Project’s solutions, as well as the main 

statements of the manor homestead – cultural heritage territory and protection zone – special plan and 

heritage management project (2011), are presented and discussed in this research. The last (current) project 

and its implementation process are analysed in detail. 

Several illustrations expose the old park (manor) iconography, and both project solutions. The article 

discusses and assesses new project (2017) implementation. The renovation project of Traku Vokė Manor 

Park radically restores the historical context of the manor homestead and the integrity of the park, 

eliminating the consequences of the decline of the manor homestead ensemble and the diversity of 

ownership forms and fragmentation caused by economic innovations. The project maintains an optimal 

balance of the formed patterns of land use and social development artifacts, and forms a vibrant historically 

based cultural heritage ensemble. It is hoped that after the implementation of the project “Adaptation of 

Traku Vokė Manor Homestead Park to Visiting and Sustainable Use” the state-municipal-owned Traku 

Vokė Homestead Park, a masterpiece of the famous French landscape architect E. André, will be able to 

represent the tradition of European cultural roads. 
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Gamtos paveldo objektų – medžių senolių tvarkymo ir priežiūros  

metodinės problemos   

 

Renaldas Žilinskas 

Lietuvos arboristų asociacija (LARA), Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė (KŽEG) 
El. paštas: arbovita@gmail.com 

Anotacija 

Straipsnyje pristatomos botaninių Gamtos paveldo objektų – medžių – tvarkymo ir priežiūros metodinės 

rekomendacijos, parengtos Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupėje (KŽEG) Valstybinės saugomų 

teritorijų tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos užsakymu. Metodinių rekomendacijų 

projekte ir šiame straipsnyje bandoma pateikti apibendrintą užsienio šalių ir Lietuvos metodinę ir praktinę 

patirtį ir formuoti esmines nuostatas medžių senolių tvarkymo ir priežiūros srityje. 

Reikšminiai žodžiai: medis senolis, gamtos paveldo objektai, rekomendacijos 

 

Abstract 

The article presents methodological recommendations for the management and maintenance of botanical 

natural heritage objects – veteran trees. The recommendations were prepared by the Landscape and 

Greenery Expert Group (KŽEG) on behalf of the State Service for Protected Areas under the Ministry of 

Environment of the Republic of Lithuania. The draft methodological recommendations and this article 

tried to present a generalized methodological and practical experience of foreign countries and Lithuania 

and to form essential provisions in the field of management and care of tree ancestors. 

Key words: veteran tree, natural heritage, recommendations. 

 

Įvadas 

 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (toliau – VSTT) užsakymu 2019 m. pabaigoje 

Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupėje (toliau – KŽEG) parengėme Botaninių gamtos 

paveldo objektų – medžių tvarkymo metodines rekomendacijas. Šiose metodinėse 

rekomendacijose bandoma pateikti apibendrintą metodinę ir praktinę patirtį. Tai, kad Lietuvoje 

medžių, ypač medžių senolių priežiūros ir tvarkymo srityje kol kas nėra bendrų, išdiskutuotų ir 

visuotinai pripažintų kriterijų parodė kilusi aštroka diskusija dėl Karvelių ąžuolo (Kauno r.) 

priežiūros ir tvarkymo sprendimų (Straigytė, 2019; Žilinskas, 2019, 2020).  

Europos arboristikos taryba (European  Arboricultural Council, EAC) su partneriais 

tarptautiniame medžių senolių priežiūros VETcert projekte trejetą pastarųjų metų intensyviai 

dirbo rengiant metodinę medžiagą ir praktinius patarimus senolių medžių priežiūrai organizuoti. 

Buvo susisteminta visa naujausia medžiaga ir patirtis, sudaryti priežiūros standartai, pateikta 

mokymų medžiaga. Šios medžiagos ir tyrimų pagrindu parengta metodika galėtų būti sėkmingai 

diegiama ir Lietuvoje. 

Straipsnyje analizuojama tarptautinė patirtis ir vykdytų tarptautinių projektų išvados bei 

metodikos. Tarptautinė teorinė medžių biologijos pažinimo patirtis užsienio šalyse, pirmiausia 

JAV, Jungtinėje Karalystėje, nuosekliai transformuojama į praktinę taikomąją metodiką, 

rekomendacijas (BSI, 2010; Fay, 2004; Lonsdale, 2013; Read, 2000). Medžio būklės vertinimo 

teorijos ir praktikos apibendrinimai teikiami JAV arboristo A. Shigo veikaluose (1977; 1989; 

1991). Stiprūs medžių priežiūros ir būklės gerinimo srityje yra Čekijos arboristai, inicijuojantys 

tarptautinius projektus kurti Europos medžių priežiūros darbų standartus (Kolařik, 2019).   

Metodinių rekomendacijų projektas buvo parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

saugomų teritorijų įstatymu (toliau – Saugomų teritorijų įstatymas), Lietuvos ir užsienio šalių 

metodine ir moksline literatūra, praktine Lietuvos arboristų asociacijos (LARA),  KŽEG patirtimi, 

Gamtos paveldo objektų apsaugos nuostatų ir tvarkymo taisyklių pavyzdžiais. Esminiai šio 

projekto teiginiai ir nuostatos buvo įrašyti į VSTT direktoriaus įsakymu (2020-01-21) patvirtintas 

Gamtos paveldo objektų tvarkymo metodines rekomendacijas (atnaujinta galiojanti redakcija – 

2020-05-28).  
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Metodinių rekomendacijų projekto tikslas, uždaviniai ir struktūra 

 

Plačiąja prasme paveldo objektai, kaip nustatyta Saugomų teritorijų įstatyme (2 straipsnio 

25 dalis),  yra atskiri arba tankias grupes sudarantys gamtos ir kultūros paveldo objektai – 

kraštovaizdžio elementai, kuriems dėl jų vertės teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir 

naudojimo režimas. Saugomų teritorijų įstatymo 10 straipsnyje pateiktoje paveldo klasifikacijoje 

išskiriami gamtos paveldo objektai (10 str. 3 dalis) ir atskira jų grupė – botaniniai paveldo 

objektai (10 str. 3 dalies 5 punktas) – išskirtinio amžiaus, matmenų, formų ar dendrologiniu bei 

estetiniu požiūriu vertingi medžiai.  

Saugomų teritorijų įstatymo 11 straipsnyje nustatytas veiklos paveldo objektų teritorijose 

reglamentavimas bei 18 straipsnyje nurodytos paveldo objektų ekologinės apsaugos zonos bei jų 

klasifikacija (buferinės apsaugos zonos, fizinės apsaugos zonos, vizualinės (regimosios) apsaugos 

zonos) lemia šių teritorijų ir zonų apsaugos ir tvarkymo poreikį bei pobūdį, kurie kiekvienoje 

paveldo objektų grupėje yra skirtingi. Ekologinės apsaugos zonos pagal išsidėstymo pobūdį gali 

būti ir yra nustatomos kaip sklypai, juostos arba žiedai (18 str. 3 dalis). 

  Metodinių rekomendacijų projekto tikslas yra botaninio paveldo objektų ir jų teritorijų, 

apsaugos zonų sklypų tvarkymo pobūdžio, intensyvumo ir priemonių aptarimas ir 

rekomendavimas. Metodinių rekomendacijų pagrindiniai uždaviniai yra nekartojant (bet 

laikantis) bendrojo teisės aktais nustatyto reglamentavimo pasiūlyti tinkamas, Lietuvoje ir 

užsienio šalyse taikomas botaninio paveldo objektų – medžių – teritorijų ir apsaugos zonų 

tvarkymo priemones ir rekomendacijas, pagrįstas gerąja patirtimi ir praktika. Teikiama medžiaga 

ir rekomendacijos buvo iliustruojamos medžių tvarkymo ir jų gerovės užtikrinimo priemonių ir 

sprendinių pavyzdžiais.  

Metodinių rekomendacijų projekto tekstą sudaro: glaustas rekomendacijų mokslinio ir 

praktinio pagrindimo pristatymas; rekomenduojamų medžio ir jo aplinkos tyrimų aptarimas; 

medžio apsaugos zonų nustatymo principų aptarimas;  medžio, jo šaknyno, kamieno ir lajos 

fizinės apsaugos priemonių ir jų taikymo pristatymas; medžio, jo šaknyno, kamieno ir lajos 

arboristinio tvarkymo priemonių ir jų taikymo aptarimas; medžio aplinkos gerinimo priemonių ir 

jų taikymo rekomendacijos.  

Metodinių rekomendacijų teisinės prielaidos ir nuostatos. Pagrindinis tiesioginis gamtos 

paveldo objektų, taigi, ir saugomų medžių, botaninių gamtos paveldo objektų apsaugą ir tvarkymą 

bei priežiūrą reglamentuojantis teisės aktas yra Saugomų teritorijų įstatymą įgyvendinantis teisės 

aktas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-214 

patvirtinti Gamtos paveldo objektų nuostatai. Šių nuostatų 13 punkte nustatyta, kad  aplink 

gamtos paveldo objektų teritoriją formuojami fizinės apsaugos pozoniai. Medžiams fizinės 

apsaugos pozonis nustatomas pagal lajos plotį, bet ne mažiau kaip 5 metrai nuo kamieno. 

Medžiams senoliams arba brandą pasiekusiems medžiams toks apsaugos pozonis pagal lajos 

užimamą plotą (lajos plotį, skersmenį) gali būti nepakankamas, nes medžio šaknys (šaknynas) 

užima gerokai didesnį plotą, ir kas svarbiausia, ta už lajos ribos esanti šaknyno pakraščio zona yra 

svarbiausia medžiui, nes čia telkiasi jaunos, maisto medžiagas, orą (deguonį) ir drėgmę 

įsisavinančios šaknys; čia turi būti puri, gerai aeruojama, tinkamai pagal medžio poreikius 

drėkinama ir maisto medžiagomis aprūpinta dirva.  

Aplinkos ministro patvirtinti Gamtos paveldo objektų nuostatai nustato bendruosius gamtos 

paveldo objektų, jų teritorijų ir buferinės apsaugos zonų apsaugos ir naudojimo režimą (Nuostatų 

III skyrius). Nustatyta, kad (Nuostatų 14 punktas) „gamtos paveldo objektai, jų teritorijos bei 

buferinės apsaugos zonos tvarkomos, naudojamos ir atkuriamos pagal gamtos paveldo 

objektų gamtotvarkos projektus ir kitus apsaugos ir tvarkymo priemones numatančius 

dokumentus“ (paryškinta mūsų). Leidžiama ir draudžiama veikla šiuose nuostatuose aptarta ir 

reglamentuojama labai glaustai. 

Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių administracijos (tarybos) turi pasitvirtinusios savo 

gamtos paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo reglamentus, nuostatus ar aprašus. Šie dokumentai 

iš esmės atkartoja aplinkos ministro įsakymu (2005-04-19) patvirtintus Gamtos paveldo objektų 
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nuostatų teiginius. Pavyzdys čia gali būti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 

25 d. sprendimu Nr. 1-896 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje saugomų gamtos 

paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo reglamentų individualių bylų ir tvarkymo reglamento 

tvirtinimo“ patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje saugomų gamtos paveldo objektų  

apsaugos ir tvarkymo reglamentas. Jame pakartojami  Gamtos paveldo objektų nuostatų punktai 

ir teiginiai.  

Pagirtina šio reglamento išplėsta 22 punkto nuostata ir formuluotė: „Gamtos paveldo 

objektų teritorijos tvarkomos ir prižiūrimos. Reikalingi kraštovaizdžio formavimo kirtimai, 

atveriant saugomus gamtos paveldo objektus, iškertant pomiškį ir medžius, kurie remiasi į 

lają. Teritorijos šienaujamos, šalinamos vėjo ir sniego nuolaužos, pavojingai palinkusios, pavojų 

praeiviams keliančios, nudžiūvusios šakos. Tvarkant medžius turi būti taikoma pažangiausia 

arboristikos mokslo siūloma metodika. Reikia taikyti gamtai artimas technologijas, vengti 

vadinamųjų „chirurginių“ destruktyvių priemonių, nemotyvuoto cheminių priemonių 

naudojimo.“ Reglamento 23 punkte patvirtinama, kad „objektų lankymui  įrengiamos nuorodos ir 

pastatomi informaciniai ženklai“. 

 

Užsienio šalių patirties ir mokslinių įžvalgų botaninių gamtos paveldo objektų (medžių) 

tvarkymo ir apsaugos srityje aspektai 
 

Medžių, ypač senolių medžių, tvarkymo ir apsaugos patirtis gana puikiai yra apibendrinta 

Senų medžių tvarkybos (VETcert:Veteran tree management) tinklalapyje https://www.vetcert.eu; 

kituose arboristikos mokymo ir metodikų leidiniuose. Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės 

(KŽEG) nariai, atlikdami senų medžių ekspertizes Lietuvoje taiko apibendrintą arboristų 

tarptautinių organizacijų metodiką, paremtą Arborists‘ Study Guide (2010) ir European Tree 

Worker (2017) leidinių nuostatomis ir rekomendacijomis. Senolis medis, paprastai, turi sveikatos, 

fiziologinio gyvybingumo problemų, kurias sukelia įvairūs patogenai. 

Medienos puvinių genezės užsienio moksliniais tyrimais paremtą metodinę medžiagą, 

svarbią medžio mechanikos ir stabilumo aspektu, yra apibendrinęs KŽEG ekspertas dr. Remigijus 

Bakys (2019a, 2019b). Medžio gebėjimas lokalizuoti puvinį kamiene yra svarbus kriterijus 

medžių senolių tvarkymo ir rizikos vertinimo praktikoje (A. Shigo ir kiti autoriai; 1 pav.). 

   

 
1 pav. Puviniai senų medžių kamienuose yra neišvengiami, tačiau medžio fiziologinė geba riboti puvinio 

plitimą ir grybo genezės pobūdis priklauso nuo daugelio veiksnių, kuriuos pažinti ir mokėti identifikuoti yra svarbu 

kiekvienam teikiančiam ekspertines išvadas dėl medžio tvarkybos sprendimų (Bakys, 2019). 

https://www.vetcert.eu/
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Kita nemažiau svarbi problema botaninių gamtos paveldo objektų (medžių) tvarkymo ir 

apsaugos srityje yra medžių šaknų (šaknyno) apsauga. Jungtinėje Karalystėje, pavyzdžiui 

teikiamos labai aiškios rekomendacijos ir reikalavimai dėl grunto kasimo darbų medžių 

aplinkumoje.  Vykdant kasimo darbus, zonos aplink želdinius išskiriamos į tris dalis: 1) draudimo 

zona (1 m nuo kamieno); 2) apsaugos zona (4× kamieno skersmens atstumas); 3) leidžiama zona 

(už apsaugos zonos). Draudimo zonoje kasimo darbai yra neleidžiami; jei kasimas apsaugos 

zonoje yra būtinas, turi būti taikomos šaknų apsaugos priemonės ir neleidžiamas mechanizuotas 

kasimas. Visose zonose reikia taikyti šaknų apsaugos priemones. Rekomenduojama taikyti 

rausimo technologijas, nekasant tranšėjų, jei tik įmanoma. Jeigu be tranšėjų negalima apsieti, jos 

turėtų būti neištisinės (BSI, 2010). 

Klimato kaita, urbanizacijos procesai kelia naujus iššūkius, keičia medžių ir medynų, o ypač 

senų, brandžių medžių augimo, vegetacijos, atsparumo ligoms ir kenkėjams, fiziologinio 

gyvybingumo, augaviečių biotines ir abiotines  sąlygas. Į šiuos veiksnius turi būti nuolat 

atsižvelgiama, neigiamas jų poveikis medžiams turi būti mažinamas arba jo siekiama išvengti. 

 Žinoma, kai kurios epideminio ar net pandeminio pobūdžio medžių ligos nulemia atskirų 

medžių rūšių  žūties ir nykimo pavojų. Europoje ir Lietuvoje tai būtų guobinių (Ulmus genties) 

maro pandemija, sukeliama aukšliagrybio Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. arba Ophiostoma 

novo-ulmi Brasier (ankstesni sinonimai: Ceratostomella ulmi Buisman, Ceratocystis ulmi 

(Buisman) C. Moreau, Graphium ulmi M. B. Schwarz). Todėl guobinių genties medžių paveldui 

turi būti skiriamas ypatingas dėmesys.  

Kita pandemija, sukelta patogeninio aukšliagrybio Chalara fraxinea (Kowalski 2006), 

pastaruoju metu Europoje nulėmė masinę uosynų džiūtį ir rimtai grasina uosio (Fraxinus) genties 

medžių egzistencijai. Liga pirmiausia pastebėta apie 1995-uosius metus rytų Lenkijoje ir 

Lietuvoje, ir nuo to laiko ji išplito visame žemyne. Nepaisant miško apsaugos specialistų, 

miškininkų bei mokslo visuomenės pastangų ligą suvaldyti, uosių džiūtis per paskutiniuosius du 

dešimtmečius išplito, šis reiškinys jau užregistruotas 22 Europos šalyse.  Dėl šio mikroskopinio 

organizmo keliamos grėsmės uosiams, 2007 metais jis buvo įtrauktas į EPPO (Europos ir 

Viduržemio jūros regiono augalų apsaugos organizacijos) įspėjamąjį sąrašą „Alert List“ (galimai 

pavojingų (nekarantininių), galinčių kelti fitosanitarinį pavojų visam EPPO regionui, rūšių 

sąrašas) bei NAPPO (Šiaurės Amerikos augalų apsaugos organizacijos) fitosanitarinės apsaugos 

įspėjamąjį sąrašą. Paprastasis uosis (Fraxinus excelsior) kai kuriose Europos šalyse jau 

pripažintas saugotinu; pavyzdžiui, Švedijoje uosis yra įtrauktas į šalies Raudonąją Knygą kaip 

sparčiai nykstanti rūšis (Bakys, 2019b). 

Fitosanitarinė medžių, tarp jų ir botaninio paveldo objektų, apsauga turėtų būti 

aplinkosaugos ir arboristikos specialistų dėmesio lauke. Mūsų parengtose Metodinėse 

rekomendacijose  ir Medžių būklės ekspertizės metodikoje (Žilinskas, Bakys et al., 2020) medžių 

fitopatologinės būklės stebėsenai ir analizei skiriamas dėmesys, nes tai yra svarbus medžių 

gyvybingumo, saugumo, stabilumo rizikos vertinimo sandas. Medžio biologijos ir patologijos 

mokslinių tyrimų potencialas sutelktas ties puvinius sukeliančių mikroorganizmų genezės 

problema ir pažinimu yra svarbus medžių priežiūros ir tvarkymo praktikos raidai (Bakys, 2019b; 

Žilinskas, Bakys et al., 2020). Yra keletas konceptualių teorijų ir mokslinių teiginių, kaip puvinius 

sukeliančių grybų užkratas (sporos) patenka į gyvo medžio organizmą: 

Hartig (1894): Sporų infekcija kamieno žaizdoje ilgainiui sukelia puvinį. Žaizda turi būti 

pakankama, kad atvertų gilesnius medienos sluoksnius. 

Haddow (1918) - Etheridge (1976): Infekcija įvyksta mažose (keleto cm skersmens) šakose 

jauname augalų amžiuje. Po infekcijos jaunose šakose puvinys tampa latentiniu iki tol, kol medis 

nusilpsta nuo sužeidimo, streso ar amžiaus. 

Shigo (1967): Mikroorganizmų sukcesija (kaita) lemia puvinį. Medis reaguoja į žaizdos 

atsiradimą, žaizdą kolonizuoja pionieriniai mikroorganizmai, kurie paruošia kelią puvinį 

sukeliantiems grybams.  

Body - Rainer (1983): Medienos kolonizacijos procesą lemia drėgmės kiekis medienoje. 
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Mokslinis tyrimas pasibaigiantis praktine rekomendacija yra arboristikos kaip teorinės ir 

praktinės veiklos siekiamybė. Minėtas tarptautinis senų medžių tvarkybos (VETcert:Veteran tree 

management) projektas suteikė žinių ir patirties, kuri pritaikyta Lietuvoje praktiškai vykdant  

medžių priežiūros ir tvarkymo darbus (Karvelių ąžuolas, Paežerių dvaro parko ąžuolas ir kt. 

medžiai), arboristikos mokymo kursuose ir metodikų leidiniuose (Žilinskas, Bakys et al., 2020). 

 

Botaninių gamtos paveldo objektų – medžių – priežiūros ir tvarkymo metodinių 

rekomendacijų projekto pagrindinės nuostatos 

 

Botaniniai gamtos paveldo objektai – išskirtinio amžiaus, matmenų, formų ar dendrologiniu 

bei estetiniu požiūriu vertingi medžiai – yra svarbus kraštovaizdžio raiškos, biologinės įvairovės, 

medžių genetinių išteklių (genofondo) elementas, kuriam turi būti skiriamas išskirtinis dėmesys, 

siekiant šį daugiabriaunį ir daugiaprasmį išteklių kuo ilgiau išsaugoti. Teisinis apsaugos režimas 

pats savaime negarantuoja konkrečių apsaugos priemonių ar metodinių rekomendacijų, tvarkymo 

sprendinių. Tam turi būti sutelkiamos intelektinės (metodinės) ir materialiosios (praktinės) 

priemonės, kryptingai ir koordinuotai veikiama, įgyvendinami konkretūs tvarkybos projektai.  

Tinkamo veikimo saugant botaninius gamtos paveldo objektus – medžius pagrindas turėtų 

būti vieningas metodologinis požiūris ir bendros kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės 

išsaugojimo nuostatos, gerosios praktikos pavyzdžiai. Lietuvos Respublikos aplinkos  ministerijos 

ir VSTT pastangos šioje srityje sutelkiamos ir išreiškiamos įgyvendinant „Kraštovaizdžio ir 

biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano“ užduotis. Viena šio Veiksmų 

plano užduočių – turėti Metodines rekomendacijas, kurios atlieptų į šiandienos aktualijas, būtų 

moksliškai pagrįstos, analizuotų ir modeliuotų konkrečias situacijas.  

Medžių apsaugos ir tvarkymo (gerovės užtikrinimo) priemonių mokslinio pagrindimo 

aspektai. Mokslinių tyrimų apie senolių medžių biologinės įvairovės išsaugojimą, išsaugant ir 

medžio gyvybingumą, nėra daug. Kiekvienas medis yra unikalus, nėra standartinių situacijų, todėl 

ir taikomos  priemonės, siekiant išsaugoti medžio senolio gyvybingumą – skirtingos. Geroji 

arboristikos praktika šių medžių atžvilgiu nuolat atnaujinama, mokslinių tyrimų pagrindais 

parengtos senolių medžių priežiūros metodikos (VETcert:Veteran tree management tinklalapis, 

2019) taip pat papildomos naujomis nuostatomis.  

Vilniaus universiteto mokslininkės Ligita Braškytė ir Regina Prapiestienė (2018) pasiūlė 

gamtos paveldo objektų  stebėsenos (vertinimo) metodiką. Jų teigimu, skirtingos gamtos paveldo 

objektų rūšys yra nevienodai atsparios jų būklę lemiantiems gamtiniams,  antropogeniniams,  

tiesioginiams  ir  netiesioginiams veiksniams, todėl įvertinus objekto atsparumą fiziniam 

poveikiui stebėsena prioritetine tvarka turėtų būti atliekama objektams, kurie pasižymi mažiausiu 

atsparumu fiziniam poveikiui. 

Gamtos  paveldo  objektai, ypač medžiai, yra  neatsiejami nuo juos supančios aplinkos, todėl 

gamtos paveldo objektų būklės vertinimo metodika turi apimti dvi  vertinimo ir stebėsenos  dalis:  

gamtos  paveldo  objekto  fizinės būklės pokytį ir gamtos paveldo objektui nustatytos buferinės 

apsaugos zonos būklės pokytį. Būklės pokytis vertinamas penkių balų sistema arba, tiksliau 

sakant, pokyčio fiksavimu po du balus didėjimo arba mažėjimo kryptimi nuo neutralios, stabilios 

būklės, žymimos 3 balais.  

Ši gamtos  paveldo  objektų ir jų apsaugos zonų būklės  vertinimo metodika gali būti 

reikšminga: renkant duomenis apie  atskirų  botaninio gamtos  paveldo  objektų  būklę,  

formuojant  prioritetines  šio paveldo  tvarkymo  kryptis ir  identifikuojant  botaninio  paveldo  

objektų – medžių būklės blogėjimo priežastis. Tiek Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, tiek 

savivaldybių administracijos turėtų taikyti šią medžių – gamtos paveldo objektų stebėsenos 

matricą. Juolab, kad gamtos paveldo objektai medžiai senoliai neišvengs kamieno arba šakų 

puvinių. Natūralūs kamieno puviniai pasiekia kamieno medieną natūraliu, evoliucijos suformuotu 

keliu (Haddow–Etheridge koncepcija). Galimas natūralus reiškinys, kai puviniai, kolonizuoja 

medžio šerdies medieną nuo žaizdų, susidariusių „natūraliu“ keliu (nulaužtos šakos arba viršūnės, 

ugnies ar šalčio padaryti įtrūkiai ir t. t.) – Hartigo koncepcija. Dažni tikrieji žaizdų puviniai, į 
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kamienus įsimetantys per negyvą žaizdų balaninę medieną (Shigo koncepcija). Puviniams 

kamienuose aptikti ir „matuoti“ taikomi akustinė tomografija ir tyrimai rezistografu (Bakys, 

2019b; Žilinskas, Bakys et al., 2020; 2 pav.) 

 
2 pav. Akustinė medžių kamienų tomografija yra svarbi medžių būklės diagnostikos priemonė (Bakys, 2019b). 

 

Rekomenduojami medžio ir jo aplinkos vertinimai. Medžio gyvavimas suskirstytas į keletą 

fazių: vystymosi, brandos, nykimo (stagnacijos ir rezignacijos). Paminkliniai  medžiai arba 

medžiai senoliai priskirtini nykimo – stagnacinei ir rezignacinei fazėm. Paprastai tai didelės 

apimties medis apimtas puvinio, su išlūžusiom stambiom skeletinėm šakom, bedžiūstančia ar jau 

nudžiūvusia viršūne ar viršutine lajos dalimi. Taip jis tampa buveine daugeliui kitų rūšių, kurias 

jungia vienas veiksnys – medis senolis.  

Dažniausiai toks medis senolis sutinkamas parkuose, miškuose, vienkiemiuose, dirbamuose 

laukuose, rečiau miestų ar miestelių teritorijose. Priklausomai nuo jo augimo vietos kinta ir jį 

supanti aplinka: miestuose rečiau aptiksime gyvūnų, paukščių ar vabzdžių, apgyvendinusių medį, 

negu tokio pat amžiaus medyje, stovinčiame parke ar miške. Tas pats ir su jo augaviete: mieste ji 

daug skurdesnė, polajis arba jo dalis dažniausiai dengtu paviršiumi ar stipriai suplūktas, jame 

mažai organinių liekanų – tiek lapai, tiek nukritusios ar nulūžusios šakos  surenkami ir išvežami, 

šaknynas apribotas miestų infrastruktūra. Parkuose augantiems medžiams sąlygos jau daug 

geresnės: čia polajis daug atviresnis, daugiau erdvės šaknynui, neretai susiformuoja ir gana 

palanki mitybinė bazė – ne visada pašalinami lapai ir sausos šakos iš polajo. Dirbamuose laukuose 

augančių  senolių polajis nuolat, ar su pertraukom, draskomas ariant ir plūkiamas važinėjant 

sunkiąja žemės ūkio technika. Esant intensyviai žemdirbystei nuolat mažinamas arba visai 

panaikintas nedirbamas žemės plotas aplink kamieną, dirbant laukus medis „pamaitinamas“ 

įvairiomis mineralinėmis druskomis arba herbicidais.  Geriausias sąlygas turi medžiai senoliai, 

augantys jiems įprastomis sąlygomis miške. Tačiau čia iškyla kita problema: apšvietimo 

palaipsninis mažėjimas. Miške tarp augančių medžių nuolat vyksta konkurencija dėl šviesos ir 

vietos augimui. Greitai augančios rūšys, tokios kaip drebulės, beržai, klevai greitai užima laisvą 

plotą senolio medžio polajyje ir sparčiai stiebiasi į viršų, įsirėždamos į  senolio lają. Už lajos ribos 

sparčiai augantys medžiai sumažina reikalingą apšvietimą. Medžio senolio aplinkoje pasikeičia 

mikroklimatas: padidėja paunksmė, daugiau drėgmės ir šilumos, sumažėja oro cirkuliacija. 

Susidaro daug palankesnės sąlygos puvinio plitimui, agresyvių ar ne taip agresyvių patogenų 

plitimui ir klestėjimui. 
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Planuojant medžio senolio priežiūros darbus, rekomenduojama atlikti jo aplinkos vertinimą. 

Labai svarbu žinoti, ar medyje apsigyvenę paukščiai, šikšnosparniai, galbūt smulkūs plėšrūnai. 

Labai dažnai šiltuoju metų laiku senus drevėtus medžius apgyvendina širšės ir širšuolai, neretai 

uoksuose susimeta bičių spiečius. Taipogi, medžiuose senoliuose apsigyvena ir visa eilė vabzdžių, 

kurių daugelis yra reti, įtraukti į Lietuvos Raudonąją knygą, arba nykstančių rūšių atstovai, tokie 

kaip niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita). Jau rudeniop išryškėja ir vienmečių grybų 

vaisiakūniai, kartais taip pat retų rūšių. Be to, grybų vaisiakūniai labai daug pasako apie medžio 

viduje esančius puvinius ir jų išplitimą. Turėdami iš anksto surinktą informaciją apie medžių 

senolių įnamius, medžių priežiūros specialistai gali planuoti, kuriuo metu geriausia atlikti 

priežiūros darbus, išvengti bereikalingos gaišaties. 

Ne mažiau svarbūs dirvožemio, kuriame auga senolis, duomenys. Labai svarbią informaciją 

suteikia dirvožemio rūšis, rūgštingumas (pH), pagrindinių elementų kalio ir fosforo ( K ir P) kiekis 

dirvožemyje, bent jau medžio senolio polajyje. Turėdamas šią informaciją arboristas gali spręsti 

apie dirvožemio gerinimo priemonių būtinumą ir kokias priemones taikyti. 

Sprendžiant planuojamo tvarkyti paminklinio medžio statikos problemas, pageidautina 

turėti informacijos apie vyraujančių vėjų kryptį ir stiprumą bent jau 30-ties metų laikotarpiu. Labai 

svarbu žinoti ir apie vykusius arba planuojamus vykdyti infrastruktūros tvarkymo, rekonstrukcijos 

darbus medžio polajo zonoje. Ne ką mažesnę reikšmę turi duomenys apie gruntinių vandenų lygį 

senolio augimo vietoje. Šių duomenų pagrindu galima spręsti apie senolio šaknyno išsidėstymą ir 

galimas rizikas. Turėdami šiuos duomenis arboristai gali spręsti apie medžio senolio šaknyno 

būklę, jo buvusius ir būsimus pažeidimus. Tai gali padėti  medžio statikos problematikos 

sprendiniams priimti. 

Apibendrinant galima pasakyti, kad planuojant paminklinio medžio tvarkymo darbus, 

pirmiausia reikia surinkti ir vertinti visą galimą informaciją apie šio medžio aplinką. Tai reiškia, 

kad darbai turi būti planuojami etapais. Pirmasis etapas ir būtų reikalingos informacijos 

surinkimas ir susisteminimas, aprėpiant tokius segmentus: 

• Medyje gyvenančios rūšys: gyvūnai, paukščiai, vabzdžiai; 

• Dirvožemio, kuriame medis auga, tipas, rūgštingumas (pH), būklė (suartas, suplūktas, 

uždengtas), pagrindinių elementų kalio ir fosforo kiekis; 

• Vyraujančių vėjų kryptis ir stiprumas mažiausiai 30-ties metų laikotarpyje, vykę ir 

planuojami vykdyti infrastruktūros tvarkymo, rekonstrukcijos darbai medžio senolio 

artimiausioje aplinkoje (kasimo, griovimo darbai, statybos ir pan.) 

• Gruntinių vandenų lygis;  

• Esama insoliacija: sumažėjusi ar normali. 

Medžio ar kito gamtos paveldo objekto situacijos analizės, tyrimų būtinybė ir turinys 

atskleisti ir Gamtos paveldo objektų tvarkymo rekomendacijose (2020). 

Medžio aplinkos tvarkymo rekomendacijos. Turint šių tyrimų rezultatus arboristui daug 

lengviau numatyti tolimesnes medžio priežiūros priemones – reikalingus kirtimus medžio 

polajyje, genėjimo būdą, dirvožemio gerinimo priemones, darbų vykdymo laiką.  

Siekiant pratęsti medžio senolio gyvavimo laiką, labai svarbu apsaugoti jo augavietę, 

sudaryti kuo palankesnes sąlygas jo mitybai. Tai galima pasiekti tik maksimaliai išnaudojant visą 

įmanomą erdvę, kurioje senolis auga. Tačiau urbanizuotose teritorijose ne visada tai yra įmanoma.  

 Daugelyje Europos šalių įstatymuose reglamentuota medžio apsaugos zona, kokiais 

atstumais nuo medžio galimi įvairios paskirties darbai. Dažniausiai tai būna siejama su medžio 

kamieno skersmeniu, tai yra, medžio skersmens dydis, matuojamas nuo kamieno krašto prie 

žemės. Jungtinėje Karalystėje yra nustatyta, kad vieno skersmens zonoje apskritai negalima jokia 

veikla, saugoma zona – 4 medžio kamieno skersmenys. Tai reiškia, kad medžio, augančio 

urbanizuotose teritorijose, saugoma zona yra 5 medžio skersmenys, matuojant nuo kamieno 

krašto. Europoje priimta laikytis tokios nuostatos, tai yra rekomenduojama ir Lietuvoje.  

Savaime suprantama, kad medžio senolio, kurio laja dažnai būna įspūdingo pločio, aktyvioji 

šaknų zona užima daug didesnį plotą, negu yra numatyta apsaugos reglamentuose. Priimta laikyti, 

kad medžio šaknyno plotas yra 2 ar net 3 kartus didesnis už jo lajos plotą. Tačiau išlaikyti tokius 
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matmenis urbanizuotose teritorijose beveik neįmanoma. Tai yra sudėtinga ne tik dėl užstatymų, 

bet ir dėl teisinių aspektų, dažniausiai nuosavybės teisių. Žemės ūkio paskirties kultivuojamuose 

plotuose atrodytų yra pakankamai erdvės medžio senolio apsaugos zonai, tačiau vėl susiduriama 

su nuosavybės barjeru. Kol kas galime kliautis tik žemės savininkų geranoriškumu išbraukiant iš 

jų dirbamos žemės kelis ar keliolika arų sklypą, kuris būtų paskirtas medžio senolio šaknyno 

apsaugai. Norint tai įteisinti įstatymiškai, reikėtų numatyti, kaip tai atlikti ir kaip būtų 

kompensuojama paimamos iš ūkinės apyvartos  žemės vertė.  

Vis tik optimaliausias medžio aplinkos apsaugos zonos dydis  turėtų būti sulig lajos kraštu. 

Urbanizuotose teritorijose tai ne visada įmanoma, tačiau būtina to siekti – kuo didesnis tokios 

zonos plotas, tuo daugiau šansų medžiui išgyventi miesto sąlygomis. Jei to negalima padaryti, 

reiktų laikytis bent jau penkerių kamieno skersmenų dydžio taisyklės. Tokia apsaugos zona turi 

būti paliekama jau be išlygų. Tai labai svarbu dabartinėmis sąlygomis, kada miestuose ir 

miesteliuose vykdomi įvairūs viešųjų erdvių rekonstrukcijų darbai. Projektuojant rekonstrukcijas 

būtina numatyti pakankamai erdvės medžiams senoliams. Tai turėtų būti viena iš pagrindinių 

projektavimo etapo taisyklių, kurios projekto užsakovas turėtų reikalauti iš projektuotojų jau 

pirminėje projekto stadijoje. 

Būtina saugoti medžių polajį – šaknų zoną.  Medžių šaknys atlieka keletą funkcijų: medžio 

įsitvirtinimas, energijos ir maitinamųjų medžiagų kaupimas, medžiagų absorbavimas ir medžiagų 

transportavimas. Jų pasiskirstymas taip pat skirtingas: absorbuojančios arba maitinančios šaknys 

(aktyvioji zona) išsidėstę 15-30 cm gylyje nuo dirvos paviršiaus, vadinamajame A dirvožemio 

horizonte. Tai plonų šaknelių ir šaknų plaukelių rezginys, kurių pagalba medis absorbuoja kritulių 

vandenį ir jame ištirpusias medžiagas. Žemiau jų, dirvožemio B horizonte, išsidėstę 

horizontaliosios arba šoninės šaknys, iš kurių išaugę absorbuojančios šaknys kyla į viršutinį dirvos 

sluoksnį, o vertikaliai žemyn nuo jų  - inkarinės šaknys, kurios atlieka inkaravimosi funkciją ir 

medžio aprūpinimą pakankamu kiekio vandens, reikalingo fotosintezės procesui. Kai kurios 

medžių rūšys turi ir inkarines šaknis, išaugusias nuo šaknų kaklelio vertikaliai žemyn. Kaip ir visi 

gyvi organizmai, medžių šaknys, kad normaliai funkcionuotų, turi būti aprūpinti deguonimi – 

kvėpuoti. Deguonis pasiekiamas per dirvožemį. Jo kiekis, kaip ir vandens kritulių pavidalu ir jame 

ištirpusios mineralinės medžiagos,  priklauso nuo dirvožemio porėtumo. Kuo didesnis porėtumas, 

tuo lengviau aktyvioji šaknų zona absorbuoja deguonį ir mineralines medžiagas. Cheminių 

procesų metu šaknys absorbuoja deguonį, tačiau išskiria anglies dvideginį, kuris per dirvožemį 

patenka į dirvos paviršių ir išgaruoja. Taigi, aktyvioji šaknų zona, esanti arčiausiai dirvos 

paviršiaus, atlieka ir maitinimosi, ir šaknyno kvėpavimo funkciją. Mechanizmas veikia be 

priekaištų esant normalioms sąlygoms ir dirvožemio porėtumui. Kas atsitinka, jei sumažėja 

dirvožemio porėtumas, t. y., dirva suslegiama, suplūkiama? Aktyviosioms (maitinančioms) 

šaknims užkertamas priėjimas prie deguonies – šaknys nekvėpuoja. Išsiskyręs anglies dvideginis 

nepatenka į dirvos paviršių, kaupiasi aplink šaknis – šaknynas dūsta. Kritulių pavidalu iškritęs 

vanduo  nubėga suplūktu paviršiumi tolyn nuo šaknų zonos, medis negauna pakankamai 

maitinimo – pradeda „badauti“. Kad išgyventų, pradeda naudoti iš anksčiau savo šaknyse 

sukauptą vadinamąjį rezervą. Prasideda medžio nykimo procesas. Panašus procesas vyksta ir 

užklojus polajį trinkelėmis arba plytelėmis.  

Tam, kad medis normaliai funkcionuotų, reikalinga ne tik sveika, nepažeista laja, bet ir 

puikiai funkcionuojantis šaknynas. O tam reikalinga kuo didesnė ir apsaugota nuo mechaninio 

poveikio šaknyno apsaugos zona. Dažniausiai meškos paslaugą medžio senolio šaknynui padaro 

ne sunkioji technika, o begalinis lankytojų noras prieiti prie medžio kamieno, nusifotografuoti, jį 

apkabinti. Tokiu būdu nuolat vaikštant aplink medį jo paviršius suplūkiamas ir uždaromas 

vandens ir deguonies patekimas prie šaknyno. Panašiai, tik daug greičiau, tai įvyksta ganant 

galvijus toje teritorijoje, kur auga medis senolis. 

Mūsų aptartas medžio, jo šaknyno, kamieno ir lajos fizinės apsaugos priemones ir jų 

taikymą VSTT sėkmingai reziumavo į keletą pagrindinių nuostatų Gamtos paveldo objektų 

tvarkymo rekomendacijose (2020).  
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Siekiant apsaugoti medžio šaknyno zoną nuo sutrypimo ar suplūkimo, kai kuriais atvejais 

būtina taikyti  polajo apsaugos priemones. Jos gali būti tiek informacinio pobūdžio: informaciniai 

stendai, draudžiantys vaikščioti ženklai, tiek fizinės: tvorelės, atitvarai, barjerai ir pan. Pats 

paprasčiausias ir pigiausias šaknyno apsaugos būdas – sausos šakos visoje polajo zonoje (3 pav.). 

Šakos, kurios nulūžta, nugenėtos šakos ir šakelės tvarkingai sudedamos  visame polajyje. Toks 

pagrindas nepatogus vaikščioti, polajis nebus trypiamas. Be to, tai ne tik šaknyno apsauga, bet ir 

ilgalaikis medžio mitybos šaltinis, ilgą laiką nebus reikalingas papildomas tręšimas.  Kai  kuriais 

atvejais, prie labai gausiai lankomų medžių senolių, galima pastatyti ir pakylas ar terasas, kuriomis 

būtų galima prieiti arčiau medžio ir jį apžiūrėti netrypiant polajo (Stelmužės ąžuolo aplinkos 

tvarkymo atvejis). 

 

3 pav. Medžio polajo apsauga sausomis šakomis.  
  

Gamtos paveldo objektų tvarkymo rekomendacijose (2020) nustatyti bendrieji ir specialieji 

tokių objektų tvarkymo principai. Bendrieji principai – natūralumo išsaugojimas arba atkūrimas, 

neigiamų pasekmių prevencija, atsižvelgimas į visus situacijos analizės metu nustatytus vertės 

požymius, tiesioginės intervencijos į objektą minimalizavimas, maksimalus infrastruktūros 

poreikio mažinimas – kiekvienai gamtos paveldo objektų grupei papildomi specialiaisiais 

tvarkymo principais. Tvarkant medžius taikomi šie specialieji tvarkymo principai ir reikalavimai: 

darbų profesionalumo, medžio stabilizavimo, padarytų pažeidimų šalinimo, medžio atskleidimo 

(atliekant kraštovaizdžio formavimo kirtimus), apsaugos ir prevencijos, intensyvios priežiūros, 

augimo sąlygų gerinimo ir [mulčo] suderinamumo.   

Pateikiame konkretaus medžio tvarkymo aprašą, iliustruojantį gamtos paveldo objektų 

tvarkymo praktiką. Kriterijai ir principai, nurodyti Gamtos paveldo objektų tvarkymo 

rekomendacijose (2020), teikia aiškumo. Žinoma, profesinė diskusija dėl praktinių medžių senolių 

priežiūros ir tvarkymo sprendinių Karvelių ąžuolo (Kauno r.) ar kitų medžių pavyzdžiu (Straigytė, 

2019; Žilinskas, 2019) ateityje galėtų ir turėtų būti tęsiama.  

Medžio tvarkymo aprašo pavyzdys:  Šilalės miesto Nepriklausomybės ąžuolas (Quercus 

robur L.). 2018 m. situacija ir būklė. Medis auga Šilalės miesto centre, J. Basanavičiaus ir 

Nepriklausomybės gatvių sankryžoje. Jam palikta nedidelė erdvė, kuri tuo pačiu atlieka ir 

saugumo salelės funkciją (4 pav.). Polajis padengtas žole, prisodinta įvairių krūmų. Stebima 

pablogėjusi ąžuolo būklė, pakitusi lapų spalva, džiūstančios šakos. Tai rodo skurdžią augavietės 

būklę. Nenuostabu, nes šaltuoju metų laiku barstant važiuojamąją gatvės dalį druskos tirpalu, 

didžioji dalis saugumo salelės dirvožemio nuolat „maitinama“ druska.  
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Sprendimas. Pasiūlyta nukasti iki 5 cm užterštą druska dirvožemio sluoksnį, panaikinti 

polajyje augusius krūmus. Visu perimetru įrengti vertikalius vėdinimo ir maitinimo šulinėlius, į 

dirvožemį įterpti mikrobiologinius preparatus ir biostimuliatorius, skatinančius šaknijimąsi ir 

geresnį dirvožemyje esančių medžiagų pasisavinimą. Visą salelės dirvos paviršių padengti 

lapuočių medienos skiedrų mulču (5 pav.). Šaltuoju  metu visą saugumo salelės perimetrą aptverti 

0,5 m aukščio barjeru, neleidžiančiu patekti druskos tirpalui ant ąžuolo polajo paviršiaus. Lajoje 

numatyta atlikti lajos priežiūros, redukcinius genėjimus; pakelti lają virš važiuojamosios dalies, 

kad nekliudomai pravažiuotų transporto priemonės. 

  
4 pav. Šilalės ąžuolas auga gatvių sankryžos salelėje 5 pav. Salelės forma lemia šaknų maitinimo pobūdį 

 

2019 metų vasaros situacija ir medžio būklė. Įgyvendinus numatytas priemones, stebimas 

akivaizdus ąžuolo būklės pagerėjimas – lapų spalva normali, nesimato sausų ar džiūstančių šakų 

lajoje. Polajo dirvožemis per įrengtus maitinimo šulinėlius dar kartą palaistytas skystomis 

organinės kilmės trąšomis. Per žiemos sezoną polajis buvo aptvertas barjeru, trukdančiu patekti 

druskai ant dirvožemio paviršiaus. Žinoma, ąžuolo augavietė ir toliau reikalauja arboristų ir 

miesto infrastruktūros tvarkytojų atidos. Rūpinantis medžio šaknimis ir laja šis ąžuolas turėtų 

išlikti gyvybingas ir vešlus. 

 

Apibendrinimas ir baigiamosios nuostatos 

 

Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupėje parengtas Botaninio gamtos paveldo objektų – 

medžių – tvarkymo metodinių rekomendacijų projektas apibrėžė pagrindinius tokių objektų 

priežiūros ir tvarkymo principus. Gamtos paveldo objektų tvarkymo rekomendacijose (2020) 

atskleista objekto situacijos analizės būtinybė ir turinys, nustatyti bendrieji ir specialieji objekto 

tvarkymo principai.   

Botaninio paveldo, medžių senolių priežiūra negali būti fragmentiška. Norint pratęsti 

medžių gyvavimą, būtina taikyti kompleksinę priežiūrą ir stebėseną, t. y., turi būti prižiūrima tiek 

medžio laja, tiek kamienas, tiek medžio šaknynas. Rekomenduojama priežiūros ir tvarkymo 

darbus suskirstyti etapais.  

Pirmasis etapas – informacijos apie medį ir medžio aplinką surinkimas ir analizavimas: 

augavietės, meteorologinės sąlygos, dendrometriniai rodikliai, medį apgyvendinę gyvūnai, 

grybai, vabzdžiai, buvę ir būsimi infrastruktūros darbai ir kita. Įvertinama medžio fizinė būklė, 

išskirtiniais atvejais atliekamas instrumentinis vertinimas, apimantis šaknyno, kamieno, lajos ir 

polajo būklės vertinimą, taip pat gali būti tiriamas puvinio kamiene išplitimas (akustinė 

tomografija ir tyrimai rezistografu). Išanalizavus informaciją numatomos priemonės, kurios bus 

taikomos medžio senolio lajos, kamieno, augavietės gerinimui, apsaugos priemonių numatymas, 

reikalingos technikos (kėlimo, smulkinimo, išvežimo) numatymas, sudaromas priežiūros planas. 

Visų reikalingų leidimų numatytiems darbams atlikti  iš reikalingų institucijų ar privačių asmenų 

inicijavimas ir surinkimas. 

Antrasis etapas – medžio senolio, botaninio gamtos paveldo objekto lajos ir aplinkos 

tvarkymo darbai pagal pirmame etape sudarytą priežiūros planą.  
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Trečiasis etapas – sąlygų gerinimas ir  medžio senolio apsaugos priemonių įrengimas. 

Ketvirtas etapas – medžio senolio būklės po atliktų priežiūros darbų stebėsena, atskirų 

elementų kontrolė ir pakeitimas, jeigu to reikia. 

Pageidautina, kad planuojant medžio priežiūros etapus, būtų numatomos ir lėšos šiems 

priežiūros darbams atlikti. Tokiu būdu bus užtikrinamas medžių senolių priežiūros tęstinumas, 

kuris žymiai prailgins senolių gyvavimą. 

Medžių senolių, botaninių gamtos paveldo objektų priežiūra ir tvarkymas  reikalauja itin 

profesionalių žinių ir patirties, šiuos darbus atlikti gali tik profesionalūs arboristai, turintys 

atitinkamą kvalifikaciją ir sertifikacijas bei patirtį.  
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Methodological Problems of the Management  and Care of the Natural Heritage  

Objects – Veteran Trees 
 

Summary 
 

The article presents and analyse the methodological recommendations for the management and 

maintenance of botanical natural heritage objects – veteran trees. The draft of the Recommendations was 

prepared by the Landscape and Greenery Expert Group (KŽEG) on behalf of the State Service for Protected 

Areas under the Ministry of Environment of the Republic of Lithuania. The article tried to present a 

generalized methodological and practical experience of foreign countries and Lithuania and to form 

essential provisions in the field of management and care of tree ancestors. 
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Anotacija 

Straipsnyje arboristikos kaip praktinės veiklos metodai ir technologijų taikymas susiejami su sodų ir parkų 

meno profesionalų – sodininkų, kraštovaizdžio architektų – kūrybine veikla. Renesanso epochoje 

suklestėjusi dekoratyvinio sodininkavimo ir  augalų formavimo (topiarinio meno) paradigma ilgam – iki 

mūsų dienų – išsaugojo gyvatvorių, žaliatvorių, gyvasienių ar žaliasienių, labirintų biokonstrukcijas. Jos 

taikomos ir šiuolaikinėje kraštovaizdžio architektūros kūryboje. Saugant senuosius (istorinius) želdynus ar 

medžius senolius būtina taikyti arboristines priemones. Straipsnyje akcentuojama, kad kraštovaizdžio 

architektas, kuriantis ar puoselėjantis želdyną galėtų ir turėtų kliautis arboristo kompetencijomis, patirtimi 

ir parama. 

Reikšminiai žodžiai: arboristika, kraštovaizdžio architektūra, Pascal Cribier (1953–2015), medis senolis 
 

Abstract 

The article connects the methods and the application of technologies of arboriculture with the creative 

activities of garden and park art professionals – gardeners, landscape architects. The paradigm of 

ornamental gardening and plant formation (topiary art) that flourished in the Renaissance era has preserved 

the biostructures of hedges, green fences, living walls or green walls, labyrinths for a long time – to this 

day. They are also applied in the creation of contemporary landscape architecture. Arboriculture measures 

must be taken to protect old (historic) greenery or old trees. The article emphasizes that a landscape 

architect who creates or nurtures a greenery could and should rely on the arborist’s competencies, 

experience, and support. 

Key words: arboriculture, landscape architecture, Pascal Cribier (1953–2015), veteran tree 
 

Įvadas 

 

Arboristikos ir kraštovaizdžio architektūros santykis kiek nagrinėtas ir  analizuotas dar 

2010 m. Kraštovaizdžio architektūros forume (Venckus, 2010). Tuomet išsakytos mintys lieka 

aktualios, tačiau tiek arboristikos, tiek kraštovaizdžio architektūros teorija ir praktika vystosi, 

nuolat tobulinama, pagrindžiama naujomis paradigmomis, turime naujų praktikos pavyzdžių.  

Arboristikos kaip praktinės veiklos pagrindai, metodai ir raida sietini su sodų ir parkų meno 

profesionalų – sodininkų – kūrybine veikla. Renesanso epochoje suklestėjusi dekoratyvinio 

sodininkavimo ir  augalų formavimo (topiarinio meno) paradigma ilgam – iki mūsų dienų – 

išsaugojo gyvatvorių, žaliatvorių, gyvasienių ar žaliasienių, labirintų biokonstrukcijas. Ilgas ir 

kruopštus, nuoseklus sodininkų meistrų darbas formavo puikias, tiesa, dirbtines gamtos meno 

formas. Dabartiniai linijiniai, alėjų, promenadų želdiniai taip pat reikalauja atidos ir kruopštaus 

darbo. Augalų formavimo meno, priežiūros specialistai išties, mūsų laikmečio vardais ir 

sąvokomis vadinant, buvo arboristai, medžio plastikos, lajų formavimo meistrai, parkų meninės 

išraiškos kūrėjai.  

Šiuo metu arboristika suvokiama kaip savaime augančių ar introdukuotų sumedėjusių 

antropogeninio kraštovaizdžio augalų ir jų aplinkos (augaviečių, buveinių) priežiūra, globa. Ši 

teorinė ir praktinė aplinkotvarkos sritis yra priemonių, taikomų sumedėjusiems daugiamečiams 

augalams ir jų aplinkai, visuma (American Society of Consulting Arborists, 2020; Anonimas LAC, 

2016). Pagrindinis dėmesys arboristikoje kaip ir kraštovaizdžio architektūroje skiriamas ne miško 

arboriflorai, o mūsų aplinkos – miestų, gyvenviečių, sodybų ir vienokiu ar kitokiu būdu žmogaus 

paveikto ar veikiamo kraštovaizdžio – želdiniams. Arboristikos priemonėmis siekiama koreguoti 

sumedėjusių augalų augimą, išlaikant jų biologinį gyvybingumą ekologijos, kraštovaizdžio 

formavimo kontekste. Ši Lietuvoje pakankamai nauja taikomojo mokslo disciplina ir praktika 

reikalauja itin daug biologijos (tarp jų ir dendrologijos) ir kitų dalykų išmanymo bei yra labai 
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priklausoma nuo daugelio techninių, fizinių, teisinių, socialinių ir klimato veiksnių, lemiančių 

galutinius sprendimus (Anonimas LAC, 2019). 

Arboristikos metodų ir technologijų pritaikymo evoliuciją lėmė ir lemia medžio fiziologijos, 

medienos patologijos ir įvairių biocheminių procesų pažinimas ir supratimas. 1924 metais 

pasaulinės arboristų visuomenės dėka buvo įkurta Tarptautinė arboristikos draugija (International 

Society of Arboriculture, ISA), kuri sugebėjo įminti daug medžio prigimties mįslių, atrasti ir įdiegti 

naujų metodų ir technologijų medžiams globoti. Arboristikos teoretikas ir praktikas, modernios 

arboristikos „tėvas“, amerikietis biologas ir augalų patologas dr. Alex Shigo (1930–

2006) atskleidė, kaip medis greitai prisitaiko prie pokyčių, kurie kelia grėsmę jo išlikimui, ir 

susikuria specifines savigynos sistemas. 1984-aisiais Vokietijoje jis paskelbė „medžių 

chirurgijos“ (puvinio iškrapštymo) eros pabaigą. Jo atrasta medžio savigynos sistema – 

anatominis ir biocheminis “barjeras” – buvo pavadinta CODIT (Compartmentalization Decay in 

the Trees). Lietuvoje tai kol kas vadinama kompartmentalizacijos (derėtų vadinti atskyrimo, 

yrančio segmento medyje atskyrimo) reiškiniu. Tai – kertinis atramos taškas arboristikoje, 

formuojantis ekologinį požiūrį į medžio būklę ir fiziologiją, medžio priežiūrą, pagaliau, estetinę 

vertę. 

Amerikos arboristų konsultantų draugija (American Society of Consulting Arborists, 2020) 

pateikia platų su arboristika susietų kvalifikacijų sąvadą, jame nurodomos ir kraštovaizdžio 

architekto, miškininko, įvairių atestuotų arboristų, mokslininkų profesijos ir kvalifikacijos. 

Straipsnio tikslas – apžvelgti arboristikos ir kraštovaizdžio architektūros sąsajas. 

Straipsnyje aptariama Lietuvos arboristų veiklos aprėptis, analizuojami sėkmingi ir mažiau 

sėkmingi projektai, pateikiama tarptautinės praktikos (Čekijos, Prancūzijos) pavyzdžių. 

Akcentuojama, kad kraštovaizdžio architektas, projektuojantis, kuriantis ar puoselėjantis želdyną, 

galėtų ir turėtų kliautis ne tik dendrologo, bet ir  arboristo patirtimi ir parama, arba būti įvaldęs 

abi šias kompetencijas. Pristatoma prancūzų kraštovaizdžio architekto Pascalio Cribier (liet. 

Kribjė; 1953–2015) veiklos praktika. Jo sukurtuose parkuose augantys šimtamečiai vietiniai 

medžiai ar introdukuotų medžių ir krūmų želdiniai susiejami į „bio-geo-eko-architektonines“ 

konstrukcijas.  

 

Metodinės nuostatos 

 

Straipsnis paremtas reiškinio atvejo analizės principu ir metodais. Taikomi sisteminės 

analizės ir palyginimo metodai. Daug dėmesio skiriama mokslinei ir metodinei literatūrai bei 

praktinei patirčiai apibendrinti. Analizės rezultatas – teikiama situacijos ir teorinės bei praktinės 

patirties apžvalga ir diskusinės metodinės įžvalgos, rekomendacijos.  Straipsnyje pateikiamos 

naudingos nuorodos į Lietuvos ir užsienio šalių arboristinių ir dendrologinių tyrimų 

bendradarbiavimo apžvalgas. 

Tarptautinė teorinė medžių pažinimo mintis užsienio šalyse, pirmiausia JAV, Jungtinėje 

Karalystėje, nuosekliai transformuojama į praktinę taikomąją metodiką, rekomendacijas (BSI, 

2010; Fay, 2004; Lonsdale, 2013; Read, 2000), kuri iš esmės yra svarbi ne tik arboristų 

bendruomenei, bet ir kraštovaizdžio architektūros srityje dirbantiems specialistams. 

Nepralenkiami medžio būklės vertinimo teorijos ir praktikos apibendrinimai teikiami JAV 

arboristo A. Shigo veikaluose (1977; 1989; 1991). Stiprūs medžių priežiūros ir būklės gerinimo 

srityje yra Čekijos arboristai, inicijuojantys tarptautinius projektus kurti medžių genėjimo, medžių 

priežiūros darbų standartus (Kolařik, 2019). Europos arboristikos taryba (European  

Arboricultural Council, EAC) su partneriais VETcert projekte (Tarptautinis projektas, 2019) 

trejetą pastarųjų metų intensyviai dirbo rengiant metodinę medžiagą ir praktinius patarimus 

senolių medžių priežiūrai. Buvo susisteminta visa naujausia medžiaga ir patirtis, sudaryti 

priežiūros standartai, pateikta mokymų medžiaga (Tarptautinis projektas, 2019). Ji gali būti 

sėkmingai diegiama ir Lietuvoje. 

2019 m. pabaigoje lietuvių kalba išleistas Europos arboristikos tarybos (European 

Arboricultural Council, EAC) leidinys Europos medžių priežiūra. Praktinis sodinimo, genėjimo, 



161 
 

saugaus darbo praktikos vadovas yra svarbus ne tik arboristams, bet ir kraštovaizdžio 

architektams, želdinių ir želdynų ekspertams, inventorizacijos vykdytojams, medžių priežiūros 

organizatoriams, savivaldybių administracijų specialistams ir praktikams, vykdantiems medžių 

sodinimo ir genėjimo darbus.  
 

Situacijos analizė ir aptarimas, diskusinės pastabos 
 

Pažinti medį kaip biologinį kūną ir architektūros elementą. XXI a. pradžia Lietuvos 

architektūros ir urbanistikos praktikoje paženklinta didele nemeile medžiui. Rimtuose 

architektūros ir urbanistikos projektuose medis lieka tarsi už meninių, estetinių, socialinių 

projekto interesų ribos. Kraštovaizdžio architektūra keičiama kraštovaizdžio dizaino (aplinkumos 

puošimo želdinių dekoracija) sprendiniais. Ekologinę ir rekreacinę naudą miesto struktūroje 

teikiantys senieji brandūs želdiniai kertami, keičiami mažą lają turinčiais medeliais (vis 

palyginant nukirstų brandžių medžių ir naujai pasodintų medelių skaičių – tarsi tai atskleistų 

tikrąjį sprendinio efektyvumą, o juk tai tik saviapgaulė ir nevykęs pasiteisinimas sutrikusiai 

visuomenei). Lietuvos miestuose klesti tikra medžiapjūtė, kurią lemia nauji projektai ir 

nemokėjimas ekonomiškai, ekologiškai, estetiškai vertingą medį saugoti taikant reikiamas 

arboristines priemones. Manykime, kad taip atsitiko dėl neišmanymo ir biologinių, ekologinių 

procesų ignoravimo. 

Medžiapjūtės neišvengiama ir senuose, istoriniuose parkuose, miestų skveruose, 

rekonstruojamose miestų aikštėse. Kraštovaizdžio architektas čia galėtų ir turėtų būti pagrindinis 

sprendinių ir nuomonių indikatorius, formuotojas ir moderatorius. Be jo pritarimo neturėtų būti 

žengiama kietų dangų keitimo ar plėtotės želdynuose ir šalia želdinių žingsnių. Teisi 

kraštovaizdžio architektė Milda Aidukaitė (2016), pabrėžusi, kad kraštovaizdžio architektūros 

meninės raiškos pagrindas yra dendrologijos mokslo objektai – sumedėję augalai. Ji konstatavo, 

kad želdinių inventorizavimas sutelkia statistinę informaciją, bet nėra pakankama priemonė 

tolimesniems sprendiniams dėl medžio būklės ir tolesnio likimo priimti, pasiūlė plėsti 

dendrologinių tyrimų apimtį, keisti ir labiau aktualizuoti tyrimų pobūdį želdinių ir želdynų 

tvarkymo projektuose (Aidukaitė, 2016).  

Autorių kolektyvas (Žilinskas, Bakys et al., 2020) iškėlė želdinių būklės ekspertizės gylio 

ir aprėpties problemą, straipsnyje pateikdami glaustą Lietuvos ir užsienio šalių arboristinių ir 

dendrologinių tyrimų apžvalgą ir metodines įžvalgas. Šios įžvalgos ir rekomenduojamos 

metodikos nuostatos  straipsnio autorių praktiškai taikytos atliekant želdinių būklės ekspertizes 

Anykščių, Panevėžio, Šakių, Šilutės miestų želdynuose, Trakų Vokės dvaro parke, Vilniaus 

miesto, Plungės rajono urbanistinių teritorijų  želdiniuose. Želdinių būklės ekspertizės reikalauja 

specifinių žinių ir technologijų, tik taip jos gali užtikrinti kraštovaizdžio architektams ir 

architektams reikalingą informaciją ir duomenis apie projektinės teritorijos (sklypo) medžius ir 

būti visapusiškai naudingos.   

Specialioji želdyno ir (arba) želdinio būklės ekspertizė reikalauja atitinkamo pasirengimo 

(kompetencijos konkrečioje srityje) ir instrumentų – akustinio tomografo, rezistografo, oro 

kastuvo šaknynui tirti ir pan. Akustinė kamieno tomografija ir fitopatologijos tyrimai ir išvados 

yra (ir turi būti) svarbi arboristinės ekspertizės dalis. Medienos puvinius Lietuvos klimato 

sąlygomis sukelia iš esmės vien tik įvairių rūšių papėdgrybiai (Basidiomycota). Lietuvoje nėra 

medžių rūšių, kurios būtų visiškai atsparios medienos puvinių sukėlėjams. Puvinius sukeliančius 

grybus galima skirstyti į dvi dideles ekologines grupes: a) gebančius infekuoti augalus be 

mechaninių žaizdų pagalbos, ir b) plintančius per mechanines žievės ir medienos žaizdas 

(Žilinskas, Bakys et al., 2020). 

 Apsaugos priemonių nuo pirmosios grupės puvinių sukėlėjų nėra, tačiau jie paprastai 

išplinta tik medžiams sulaukus savo gamtinės brandos amžiaus. Antrajai puvinių sukėlėjų grupei 

kelią į kamienus atveria kamieno žaizdos (netinkamas genėjimas, vėjolaužos, ir kt.) 

nepriklausomai nuo augalų amžiaus. Per žaizdas atvėrus kelią puviniams į kamienų vidų, medžių 

amžių galima sutrumpinti keletu dešimtmečių arba net keletu kartų. Natūraliu keliu atėję puviniai 

dažniau prasideda nuo viršutinės arba vidurinės kamieno dalies, žaizdų puviniai – nuo  apatinės 
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kamieno dalies arba genėjimo vietų. Kamieno puvinius sukeliantys grybai (be keleto išimčių, 

tokių kaip drebulinė ar ąžuolinė kempinės) įsikuria centrinėje kamieno skerspjūvio dalyje, arba 

šerdies zonoje ir būtent čia bėgant metams sukelia puvinio stulpus, laipsniškai versdami medžius 

ir storesnes šakas tuščiaviduriais cilindrais. Tokio proceso greitis yra labai įvairus ir svyruoja nuo 

keleto milimetrų iki kelių dešimčių centimetrų per metus, priklausomai nuo augalo ir puvinio 

sukėlėjo fiziologijos, augalo gyvybingumo ir daug kitų faktorių. Tipiška puvinių lokalizacija 

centrinėje kamieno dalyje pirmiausia paaiškintina skirtingu medienos „gyvybingumu“ – 

fiziologiškai aktyvi balaninė (išorinė) kamienų ir šakų dalis nesunkiai pristabdo arba visiškai 

sustabdo puvinių plitimą radialine kryptimi, tuo tarpu fiziologiškai pasyvi šerdies zona puvinių 

sustabdyti negali, ir būtent čia jie išplinta pirmiausiai (Žilinskas, Bakys et al., 2020).  

Kalbant apie mechaninį medienos puvinių pažeistų medžių stabilumą bei jų keliamą pavojų 

aplinkai, svarbu įvertinti puvinių pažeistų zonų lokalizaciją kamiene bei tuščiavidurių medžių 

sveikos medienos sienelių storį. Jei puvinio cilindras yra lokalizuotas kamieno centre, o sveikos 

medienos sluoksnis storas, tai bėda yra menka – toks kamienas gali būti netgi tvirtesnis, nei 

pilnaviduris. Tačiau realybėje puvinio cilindras niekada nebūna išsidėstęs taisyklingai kamieno 

centre, pasitaiko drevių, kamieno trūkių, be to, puvinio nepažeistos medienos sluoksnis bėgant 

metams vis plonėja. Visuotinai laikoma, kad jei > 2/3 kamieno skerspjūvio yra pažeista puvinio, 

toks medis pradedamas laikyti mechaniškai nestabiliu (Žilinskas, Bakys et al., 2020). Tokia 

pirminė (ar pagrindinė)  informacija apie konkretų medį yra reikalinga projekto autoriui, svarbu 

pažinti medį kaip biologinį kūną ir architektūros, kraštovaizdžio architektūros elementą. Tai yra 

svarbus kompetencijos ugdymo arba jos užtikrinimo bendradarbiaujant specialistams pagrindas.   

Tarptautinė teorinė medžių pažinimo mintis užsienio šalyse, pirmiausia JAV, Jungtinėje 

Karalystėje, nuosekliai transformuojama į praktinę taikomąją metodiką, rekomendacijas (BSI, 

2010; Fay, 2004; Lonsdale, 2013; Read, 2000). Nepralenkiami medžio būklės vertinimo teorijos 

ir praktikos apibendrinimai teikiami JAV arboristo A. Shigo veikaluose (1977; 1989; 1991). 

Stiprūs medžių priežiūros ir būklės gerinimo srityje yra Čekijos arboristai, inicijuojantys 

tarptautinius projektus medžių genėjimo, medžių priežiūros darbų standartams sukurti (Kolařik, 

2019). Europos arboristikos taryba (European Arboricultural Council, EAC) su partneriais 

VETcert projekte (Tarptautinis projektas, 2019) trejetą pastarųjų metų intensyviai dirbo ir parengė 

metodinę medžiagą ir praktinius patarimus senolių medžių priežiūrai. Buvo sudaryti priežiūros 

standartai, pateikta mokymų medžiaga (Tarptautinis projektas, 2019). Ji gali būti sėkmingai 

diegiama ir Lietuvoje, nes Lietuvos specialistai dalyvavo šiame projekte. 

Medžio gerovės užtikrinimo klausimai – visų aplinkos tvarkymo projekto dalyvių 

uždavinys ir pareiga. Aplinkos tvarkymo, skvero rekonstrukcijos, istorinio želdyno renovacijos 

ir atkūrimo projekto sėkmė priklauso nuo daugelio jo dalyvių – projekto užsakovo, atliktų tyrimų, 

projekto autoriaus (bendraautorių), įgyvendinimo darbų vykdytojo, techninės (autorinės) 

priežiūros specialisto, tolesnės objekto priežiūros ir eksploatacijos specialistų – sąveikos ir 

kokybiško darbo. Šioje grandinėje  svarbus yra kūrybingas bendradarbiavimas. Kraštovaizdžio 

architekto ir arboristo tyrėjo ar arboristikos priemonių (medžio genėjimo, šaknyno gaivinimo ir 

pan.) įgyvendintojo (vykdytojo) bendradarbiavimas yra neišvengiamas. Ir prasidėti jis turėtų 

priešprojektinių tyrimų etape.  

Šiuo požiūriu pamokantis pavyzdys galėtų būti Panevėžio miesto Laisvės aikštės tvarkymo 

projektas, kuriame prieš projektą buvo atlikta medžių inventorizacija, bet nebuvo suformuluotos 

pagrįstos arboristo (arboristinės ekspertizės) išvados. Jau pradėjus įgyvendinti parengtą projektą 

savivaldybės administracijai teko kviestis arboristikos ekspertus. Panevėžio miesto savivaldybės 

administracijos Komunikacijos skyrius 2019 m. liepos 23 d. išplatino informaciją apie 

Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės (KŽEG) atliktą miesto Laisvės aikštėje augančių 

14 medžių fiziologinės būklės ir rizikos aplinkai arboristinį vertinimą. Ekspertai medžius tyrė 

taikydami akustinę tomografiją, kai su specialiu prietaisu neinvaziniu būdu analizuojama ir 

įvertinama kamieno vidinė struktūra. Du medžius (kaštonus) ekspertai nurodė kaip kirstinus. 

Didžiajai daliai tirtų ir pasiūlytų išsaugoti medžių turėtų būti taikomos arboristinės priežiūros 

priemonės: redukcinis lajos genėjimas, lajos sutvirtinimas dinamine jungtimi, biostimuliatorių 
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įterpimas į šaknų zonos dirvą. Aikštės rekonstrukcijos darbų rangovai turi užtikrinti pasiūlytų 

išsaugoti medžių kamienų, lajų ir šaknų apsaugą darbų metu. Išsaugotiems medžiams reikalingos 

jų šaknų gyvybingumą ir medžio mitybą užtikrinančios priemonės. 

Kitas pavyzdys – Šakių miesto skveras, tiksliau jame augančių ąžuolų (Quercus robur) 

išsaugojimo problema. Šakių rajono savivaldybės administracijos užsakymu 2019 m. įvertinta 

medžių fiziologinė būklė ir nustatytas aplinkos pavojingumas medžiams įgyvendinus Šakių 

miesto skvero tvarkymo ir rekonstrukcijos projektą. Skvero rekonstrukcijos metu įrengus kietų 

dangų aikšteles ir takus, sutvarkius požemines komunikacijas, įrengus fontaną-karilioną, 

apšvietimo tinklus ir kitą infrastruktūrą labai pakito medžių, pakankamai brandžių, augusių 

derlingoje, normalaus drėgnumo augimvietėje, augimo sąlygos. Rekonstruotas skveras (1 pav.) 

įgavo naują išraišką, naujas takų dangas ir naujas funkcijas. Atlikus visus techninius skvero 

rekonstrukcijos darbus (juos atliko  UAB „Šilutės polderiai“), imamasi spręsti želdinių 

išsaugojimo klausimus. Šie klausimai turėjo būti aptarti ir išspręsti skvero želdinių tvarkymo 

projekte, tačiau logiška, kad po projekto įgyvendinimo pakitusios dirvos dangų, augavietės 

drėkinimo sąlygos, klimato pokyčiai iškelia naujas išsaugotų skvero želdinių priežiūros ir 

tvarkymo problemas ir klausimus. 

 

 

 

 

 Šis skveras yra labiausiai urbanizuota ir pertvarkyta Šakių miesto žaliosios infrastruktūros 

dalis, gamtiškasis pradas čia skaičiuotinas atskirais objektais – brandžiais medžiais, pirmiausia 

ąžuolais. Skvero rekonstrukcija sukūrė naują architektūrinę aplinkos (urbanistinio kraštovaizdžio) 

raišką ir sudarė naujas, iš dalies nepalankias sąlygas brandiems ąžuolams augti ir vešėti. 

Rekonstrukcijos darbai ir paklotos kietos skvero takų dangos nualino medžių šaknyną, pakeitė 

natūralaus drėkinimo režimą. Jeigu žiemą šios dangos būtų gausiai barstomos druskų mišiniais, 

tai dar labiau alintų medžių fiziologines galias.  

Pagrindinis vertingų medžių išsaugojimo ir globos uždavinys rekonstruotame Šakių miesto 

skvere – kuo daugiau išsaugoti  ir teikti drėgmės medžių šaknims. Tuo tikslu rekomenduota kiek 

koreguoti „kalvelių“ paviršiaus formą – nuolaidžiame šlaite reikėtų įrengti vieną ar kelis įdubų 

žiedus ar juostas. Pasiūlyta po ąžuolų laja užpilti lapuočių mulčo sluoksnį. Daugiau polajo dirvos 

gerinimo ir agrotechninių rekomendacijų pateikiama šio straipsnio Rekomendacijų skirsnyje. 

Naujausias aplinkos tvarkymo projekto dalyvių bendro veikimo, bendrų uždavinių ir 

pareigų pavyzdys – Klaipėdos miesto Danės  krantinės atkarpos ir rekonstruojamo skvero projekto 

teritorijos medžių būklės ir medžius supančios projektinės aplinkos įvertinimas ir išsaugojimas.  

1 pav. Šakių miesto skveras – išsaugoti medžiai 

reikalauja atitinkamos arboristinės priežiūros ir 

priemonių.  



164 
 

Straipsnio autoriui kartu su kolegomis teko atlikti arboristinio ir kraštovaizdinio įvertinimo 

paslaugą (ekspertizę) ir pateikti minėtų želdinių būklės įvertinimo bei rekomendacijų dėl medžių 

ir jų šaknynų išsaugojimo ataskaitą. Rekonstruojamos Danės krantinės ir skvero projekto 

teritorijoje Klaipėdoje nuo Biržos tilto iki buvusio TEO pastato augančių medžių būklės ir 

medžius supančios projektinės aplinkos arboristinis ir kraštovaizdinis įvertinimas atliktas projekto 

rangovo UAB „Plungės lagūna“ (toliau – Užsakovas) užsakymu. Užsakovas paprašė atlikti Danės 

krantinės ir skvero projekto teritorijos medžių būklės ir medžius supančios projektinės aplinkos 

įvertinimą ir pateikti rekomendacijų dėl medžių ir jų šaknynų išsaugojimo. Ekspertizės ataskaita 

buvo siekiama pateikti: a) kraštovaizdinę (bendrąją) analizę ir projekto korekcijų pasiūlymus; b) 

rekomendacijas dėl medžių šaknų apsaugos vykdant skvero tvarkymo darbus; c) pirminio 

arboristinio tvarkymo priemonių aprašą (rekomendacijas); d) konkrečias išvadas ir argumentus 

dėl siūlomų kirsti arba išsaugoti medžių. 

Komplikuotą šio projekto vykdymo eigą – nuo projekto parengimo, jo techninės priežiūros 

ir darbų vykdymo su sunkiąja technika (taip suprojektuota!) – nuolat nagrinėja Klaipėdos naujienų 

portalas Atvira Klaipėda (žurnalistė Virgija Spurytė ir kiti); jame jau nuskambėjo ir tokia replika: 

„Idiotiško projekto neįmanoma doriausiam statybininkui tinkamai realizuoti“ (Atvira Klaipėda, 

2020). Architektas Romas Gailius išsakė daug karčių ir teisingų pastabų, keldamas klausimus 

projekto autoriams, kaip gali sunki technika važinėti po želdyną, kaip tokioje vietoje galima kasti 

ne rankomis ir pan. TDP Želdyno dalies projektas yra paviršutiniškas, neteikiantis aiškių nuorodų 

nei dėl medžių genėjimo, nei dėl šaknų apsaugos dalykų. Dėl skvero medžių genėjimo (2 ir 3 pav.) 

KŽEG atstovai buvo išsakę pastabas dar iki ekspertizės.  

Pateikta mūsų ekspertizės ataskaita ir rekomendacijos gali būti pagrindas projekto teritorijos 

techninio darbo projekto (TDP) projektinių sprendinių korektūrai, taip pat medžių kirtimo ir 

genėjimo, arboristinio tvarkymo leidimui gauti. Ekspertizės autoriai yra pasirengę teikti 

tolimesnes konsultacijas ir rekomendacijas, jeigu jų prireiktų rekonstrukcijos projekto (projekto 

korektūros) rengėjams ir (ar) projekto vykdytojams (rangovams), pagaliau, projekto užsakovams. 

 

  
2 ir 3 pav. Danės skvero medžių genėjimas turėtų būti atliekamas ne nuo platformos ar teleskopinio bokštelio, bet 

laipiojant medžio lajoje. Želdyno, augančio ant buvusio kvartalo griuvenų, šaknynas irgi yra labai jautrus. KŽEG (3) 

ir Atviros Klaipėdos | Martyno Vainoriaus (4) nuotraukos.  

 

Galiojantys teisės aktai ir metodiniai dokumentai į klausimą dėl želdinių būklės ekspertizės 

turinio vienareikšmiškai neatsako. Želdynų projektų rengimo metodikoje (Čeponytė ir Sanderson, 

2015) aptariami želdyno esamos būklės tyrimų apibendrinimo ir išvadų pateikimo klausimai; čia 

pirmiausia esamą būklę siūloma apibūdinti pagal tris pagrindinius aspektus: gamtinį (biologinė 

įvairovė, dirvožemis, apšvietimo (insoliacijos) sąlygos, drėgnumas, vėjai, reljefas, natūralūs 

vandens telkiniai ir šaltiniai); antropogeninį (inžinerija, statiniai, hidrotechniniai, 

infrastruktūriniai, archeologiniai aspektai); socialinį (gyventojai, verslas, socialiniai pokyčiai, 



165 
 

saugumas, visuomeniniai ir kultūriniai, edukaciniai aspektai). Kraštovaizdžio architektūros 

raiškos požiūriu reikšminga yra trinarė aplinkos vertinimo sistema (Deveikienė, 2018), apimanti 

estetinius, ekologinius ir socialinius kriterijus. Šiais principais ir kriterijais vadovaujantis gali būti 

formuluojamos kraštovaizdžio tyrimų ir arboristinės ekspertizės išvados bei teikiamos 

rekomendacijos dėl teritorijos (želdyno) ir želdinių urbanistiniame kraštovaizdyje reikšmės ir 

tvarkymo pobūdžio. Išvados ir rekomendacijos turėtų būti teikiamos iki patvirtinant projektą.  

 Sodininko – kraštovaizdžio architekto ir arboristo vienio – patirties pavyzdys. Stipriu 

kraštovaizdžio architekto ir urbanisto veiklos samplaikos ir vienovės pavyzdžiu galime laikyti 

šiuolaikinio prancūzų kraštovaizdžio architekto, parkų kūrėjo Pascal Cribier (1953–2015) kūrybą. 

P. Cribier kūrybos principų analizės apmatai yra pateikti ir lietuviškose publikacijose (Deveikis 

ir Deveikienė, 2016). Parkų kūrėjas paliko gana daug interviu ir autorinių tekstų periodikos, tarp 

jų ir internetinės, puslapiuose. Žinoma, svarbiausias išlieka 2009 m. P. Cribier su bendraautoriais 

(Monique Mosser, Patrick Ecoutin ir kt.) išleistas veikalas Pascal Cribier: Itinéraire d‘un 

jardinier („Paskalis Kribjė: Sodininko maršrutai“) su panoraminėmis nuotraukomis.  P. Cribier 

darbų ir veiklos paroda Paryžiuje (2008) ir Tulūzoje (2009) „Šaknys turi lapus“ (Les racines ont 

des feuilles) puikiai atspindėjo medžių žinovo poziciją ir kūrybos sampratą.   

Susitikimuose su Lietuvos kraštovaizdžio architektais  (2007) P. Cribier kritikavo belgų 

kraštovaizdžio architekto Jacques‘o Wirtz‘o (1924–2018), didelio topiarinio meno estetikos, 

banguotų gyvatvorių formų išpažinėjo, vadovaujamos grupės sprendinius Paryžiaus Karuselės 

sode, plačiai aptarė asmeninės sodybos Bois de Morville parke estetinius principus (Deveikis ir 

Deveikienė, 2016).  Medžių lajos šiame parke (o ir kituose parkuose) išgenėtos, kad šviesa 

pasiektų žolynus, kad medžiai būtų atsparesni Lamanšo pakrantės vėjams. Jis sakydavo: „Aš 

nežinau, ar esu kraštovaizdžio architektas, architektas ar sodininkas“, bet jis buvo visais trimis 

vienu metu ir viename asmenyje, o medis jam buvo svarbus kaip sociokultūrinės aplinkos 

elementas. Tai nuostata ateinanti iš Rojaus sampratos, mitologijos slėpinių, XIX a. antrosios pusės 

viešųjų miesto parkų sąjūdžio, ekologinio XX a. pabaigos požiūrio (Deveikis ir Deveikienė, 

2016).   

Minėta darbų paroda „Šaknys turi lapus“ paliko įspūdį amžininkams intelektualams. „Mes 

matome tik pusę medžio“ – teigė parodos autorius ir  kvietė matyti visą, t. y. ir jo šaknis, šaknyną. 

Jis nuolat kalbėjo apie kraštovaizdžio ekologiją, nors karčiai pastebėjo, kad „ne kraštovaizdžio 

architektai kuria kraštovaizdį, o ekonomika, politika, administraciniai sprendimai“.   

Neturint tokios trinarės kompetencijos – architekto, kraštovaizdžio architekto ir sodininko 

(arboristo) – ją reikia sutelkti kolektyvinę, grupės formavimo ar paslaugos pirkimo būdu.  

Keletas svarbiausių arboristikos rekomendacijų ir gerosios praktikos pavyzdžių saugant 

želdinius statybos ir rekonstrukcijos projektuose. Pirmiausia, kaip išvengti neigiamo poveikio 

šaknims ir kaip apsaugoti medžių šaknų sistemas darbų metu? Rekomenduojama:   

Surinkti tikslią informaciją apie medžių šaknims gresiančią žalą;   

Darbų metu aptverti medžiu ir jų grupes pagal nustatytus reikalavimus; 

Nesuplūkti dirvožemio; 

Nekeisti susiformavusio dirvos paviršiaus lygio, nesukelti dirvos lygio ir nenukasti tarp 

medžių (ir ant šaknų) esančio dirvožemio; 

Genėti medžių, kurių šaknų sistemos buvo pažeistos, lajas; 

Vykdant kasimo darbus, naudoti šaknis saugančias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, 

arba tunelių kasimas po šaknimis; 

Po kasimo darbų, gerinti šaknų augimo sąlygas, įterpiant biostimuliatorius, įrengiant 

drėkinimo ir vėdinimo (aeracijos) šulinėlius; 

Jei įmanoma, įtraukti medžių apsaugos priemones į projektuojamų darbų specifikacijas. 

Antra, ką daryti, jei šaknų pakirtimas neišvengiamas? Dera suvokti, kad šaknų pakirtimas 

nėra skirtas šalinti medžio estetikos problemas, tai yra kritinė priemonė. Nederėtų šalinti storų, 

>5 cm šaknų. Jei paviršinių šalintinų šaknų yra ne viena, vienu pakirtimu šalinti iki 20 % šalintinų 

šaknų. Žiema ir vėlyvas ruduo šaknų pakirtimui yra geresnis  laikas nei vegetacijos sezonas. 

Naudoti tam skirtus įrankius ir mechanizmus – šaknis reikia pakirsti ar nupjauti aštriais įrankiais, 
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paliekant kuo lygesnes (kuo mažiau išdraskytas) pjūvio vietas. Nedera pamiršti apie pasekmes – 

šaknų pakirtimas neišvengiamai paveiks medžio gyvybingumą, atsparumą vėjui ir ligoms. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių 

apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo “ nustatyta tokia tvarka ir reikalavimai:  
• nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m 

nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 

cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo; 

• aptverti medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių 

kamienų ir 1 m nuo krūmų; 

• įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo metu 

reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis); 

• saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį nuo 

užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo 

darbams; 

• nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių 

prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo 

krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 

• užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį; 

• medžių lajos projekcijos zonoje darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m 

nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 

• nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m 

atstumu nuo medžio kamieno. 

 

Jungtinės Karalystės miesto želdynų ir želdinių tvarkymo rekomendacijos ir standartai (BSI 

2010) nustato tvarką, kuri žinotina ir Lietuvos statybos ir kelių (gatvių) tiesimo institucijoms. 

Jungtinėje Karalystėje vykstant kasimo darbams, zonos aplink želdinius išskiriamos į tris dalis: 

1) uždrausta zona (1 m nuo kamieno); 2) apsaugos zona (4× kamieno skersmens atstumas); 

3) leidžiama darbų zona (už apsaugos zonos). Uždraustojoje zonoje kasimo darbai yra 

draudžiami; jei kasimas šioje zonoje yra būtinas, turi būti pritaikytos šaknų apsaugos priemonės 

ir neleidžiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti šaknų apsaugos priemones. 

Turėtų būti taikomos betranšėjės technologijos, jei tik įmanoma. Jeigu be tranšėjų kasimo 

negalima apsieti, jos turėtų būti neištisinės. 

Užsienio šalių teorijoje ir praktikoje pabrėžiama, kad gatvių lovių formavimas turėtų būti 

atliekamas išsaugant skeletines ir smulkias medžių šaknis. Žinoma, tai didina darbo sąnaudas, 

kasti tenka rankiniu būdu arba  oro kastuvu, tačiau tikslas išsaugoti ir gautas rezultatas yra verti 

tokių priemonių (4 pav. 3 pavyzdžiai). Medžių šaknų išsaugojimas užtikrina gatvės želdinio 

ilgaamžiškumą ir ekologinę (o tuo pačiu ir estetinę) jo funkciją.  

 

   
4 pav. Tranšėjos ir gatvės konstrukcijos lovio kasimo išsaugant medžių šaknis pavyzdžiai. KŽEG archyvinė ir 

metodinė medžiaga, 2019. 

 

Arboristinės ekspertizės ir vertinimo poreikis. Atskirų medžių ar jų grupių, nedidelių 

želdynų arboristinė ekspertizė, atlikta kliaujantis arboristikos teorijoje ir praktikoje pripažintais 

principais turėtų būti išsamesnė ir labiau tikslingai orientuota nei dendrologinė inventorizacija. 

Reikėtų įvertinti medžių fiziologinę ir fitopataloginę būklę ir nustatyti abipusį pavojingumo 

laipsnį žmonių ir supančios aplinkos atžvilgiu. Tai, kad šioje srityje kol kas nėra bendrų 
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išdiskutuotų ir visuotinai pripažintų vertinimo kriterijų parodė diskusija dėl Karvelių ąžuolo 

(Kauno r.) priežiūros ir tvarkymo sprendimų (Straigytė, 2019; Žilinskas, 2019a, 2019b). Logiška 

būtų kliautis tarptautine patirtimi ir tarptautinių projektų išvadomis bei metodikomis (Fay, 2004; 

BSI 2010; Tarptautinis projektas, 2019; Kolařik, 2019). Kaip parodė atlikta Anykščių skvero, 

Panevėžio Laisvės aikštės, Klaipėdos miesto Danės krantinės ir skvero medžių arboristinė 

ekspertizė, logiška ir patogu tokią ekspertizę atlikti naudojant esamos želdinių inventorizacijos 

medžiagą ir ypač planinę medžiagą (inventorizacijos schemą). Pažymėtina, kad medžių 

fiziologinę būklę geriausia vertinti vegetacijos metu gegužės – liepos mėnesiais. Medžio 

gyvybingumas nustatomas pagal bendrą lajos, metinių ūglių būklę, kompensacinės (reakcinės) 

medienos prieaugį. Bendras arboristinis želdinių vertinimas atliekamas taikant Urbanistiniuose 

želdynuose augančių medžių keliamo pavojaus vertinimo metodiką (Žilinskas, Bakys et al., 

2020). 

Naujausia „kepančių“ liepų situacija Vilniaus Lukiškių aikštėje (5 pav.) atskleidžia aikštės 

rekonstrukcijos projekto ydas: didelis kietos dangos plotas pakeitė šiluminį ir dirvos drėgmės bei 

aeracijos režimą. Rekonstrukcijos projekto autoriai ir darbų vykdytojai užmiršo sukurti šiems 

medžiams bent minimalias augimo ir gyvybės sąlygas. Kieta aikštės danga padidina kaitros 

artimiausioje aplinkoje ir „karščio bangos“ pavojų. Medžių šaknys patiria stresą ir reikalingų 

maisto medžiagų nepriteklių. Turime pasmerktų medžių rikiuotę ir kaitros plynę. 

 

  
5 pav. Skurstančių liepų eilė betono plynėje Vilniuje Lukiškių aikštėje: palikta dirvos salelė yra per menka maitinti, 

drėkinti ir aeruoti  medžių šaknis. Šaltinis: vilnius.lt 

 

Lukiškių aikštė, be kitų savo urbanistinių, semantinių, memorialinių, rekreacinių, 

reprezentacinių problemų, iliustruoja ir mūsų negebėjimą išsaugoti seną miesto medį, ekologinę, 

estetinę ir ekonominę vertybę. Projekto autoriams ir darbų vykdytojams reikėjo pasirūpinti liepų 

šaknimis, jų aprūpinimo oru, drėgme ir maisto medžiagomis sistema. 2020 m. situacija bandoma 

taisyti: įrengti šaknų maitinimo (laistymo biostimuliatoriais ir vandeniu, tuo pačiu ir aeracijos) 

šulinėliai.  

Tokių pavyzdžių rasime ne tik Vilniuje. Daugelio miestų rekonstruotų aikščių medžiai 

patiria vienokią ar kitokią nedalią, o miesto visuomenė ir valdžia išgyvena nerimą dėl skurstančių 

ir nykstančių senųjų ąžuolų, liepų, klevų, kuriuos buvo pažadėta išsaugoti. Kas atsitiko? Stigo 

ekologinio ir ūkinio, rūpestingo, sisteminio mąstymo? Projektuotojų arogancija neleido žvelgti 

plačiau ir sistemiškai,  pasikviesti į kūrybines grupes dendrologų, arboristų, kraštovaizdžio 

architektų, želdinių ir želdynų specialistų? Manau, kad konsultuojantis architektams, 

kraštovaizdžio architektams ir arboristams (ir vieniems kitus girdint) tokių klaidų buvo galima 

išvengti ir reikia išvengti. Želdinių būklės ekspertizė turėtų būti grindžiama arboristikos mokslo 

ir praktikos pasiekimais. 

 

Apibendrinimas ir rekomendacijos 

 

Želdinių būklės ekspertizės samprata Lietuvoje dažnai yra susiaurinama iki dendrologinių 

tyrimų ar dendrologinės inventorizacijos sąvokų. Taip neturėtų būti. Kaip teigia kolektyvinio 
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straipsnio autoriai (Žilinskas, Bakys et al., 2020), dalis senosios Želdinių būklės ekspertizės 

tvarkos aprašo (2012) kriterijų ir būklės rodiklių galėtų būti perkelti į naujos ekspertizės 

metodikos ar ekspertizės aprašo tekstą. Tačiau iš esmės Medžių būklės ekspertizės metodika 

turėtų būti parengiama naujai, atsižvelgiant į naujausią arboristikos teorijos ir praktikos patirtį 

(Shigo, 1991; Tarptautinis projektas, 2019; Arborists‘ Certification Study Guide, 2010), Europos 

arboristikos tarybos (EAC) rengiamus techninius arboristikos standartus. 

Kraštovaizdžio architektas turėtų įgyti papildomas arboristikos kompetencijas arba nevengti 

bendradarbiauti su arboristikos specialistais ekspertais. Tik medžių arboristinė ekspertizė, atlikta 

vadovaujantis arboristikos teorijoje ir praktikoje pripažintais principais, turėtų būti pakankamai 

išsami ir tikslingai orientuota. Reikėtų įvertinti medžių fiziologinę ir fitopataloginę būklę ir 

nustatyti pavojingumo laipsnį žmonių ir supančios aplinkos atžvilgiu. Tai, kad šioje srityje kol 

kas nėra bendrų išdiskutuotų ir visuotinai pripažintų vertinimo kriterijų rodo kylančios diskusijos 

dėl saugomų medžių ir kitų želdinių priežiūros ir tvarkymo sprendimų (Straigytė, 2019; Žilinskas, 

2019a, 2019b). Logiška būtų kliautis tarptautine patirtimi ir tarptautinių projektų išvadomis bei 

metodikomis (Fay, 2004; BSI 2010; Tarptautinis projektas, 2019; Kolařik, 2019). 

Prancūzų kraštovaizdžio architekto ir sodininko, arboristo Pascalio Cribier (1953–2015) 

veiklos praktika gali būti sektinas pavyzdys kraštovaizdžio architektų studijų programose. Jo 

sukurtuose parkuose augantys šimtamečiai vietiniai medžiai ar introdukuotų medžių ir krūmų 

želdiniai susiejami į „bio-geo-eko-architektonines“ konstrukcijas, kuriose labai svarbus ne tik 

architekto, kraštovaizdžio architekto, bet ir arboristo taikomų priemonių arsenalas. 

Rekonstruotų aikščių medžiams Lietuvoje turi būti skiriamas „globojamasis režimas“, 

atitinkama priežiūra ir keletas arboristinių ir agrotechninių priemonių, kurias taikyti pasiūlys 

specialistai. Tai galėtų būti lajos priežiūros ir lajos redukcinis genėjimai, lajų sutvirtinimas, 

biostimuliatorių įterpimas į dirvožemį, polajo purenimas oro kastuvu, šaknyno zonos padengimas 

lapuočių mulču, vertikalių  maitinimo šulinėlių įrengimas ir kt. 

Dar prieš pateikiant ir svarstant aikščių su želdiniais tvarkymo projektinius pasiūlymus 

reikėtų turėti arboristikos, želdinių apsaugos srities ekspertų išvadas ir rekomendacijas. Rengiant 

aikščių, skverų, gatvių su senais želdiniais ir kitų teritorijų tvarkymo, rekonstrukcijos techninį 

arba techninį darbo projektą arba bent jau tada, kada planuojamos projekto įgyvendinimo darbų 

technologijos, kūrybinėje grupėje turėtų dirbti ir kvalifikuotas želdinių specialistas.    

2019 m. pabaigoje lietuvių kalba išleistas Europos arboristikos tarybos (European 

Arboricultural Council, EAC) leidinys Europos medžių priežiūra. Praktinis sodinimo, genėjimo, 

saugaus darbo praktikos vadovas yra svarbus ne tik arboristamas, bet ir kraštovaizdžio 

architektams, želdinių ir želdynų ekspertams, inventorizacijos vykdytojams, medžių priežiūros 

organizatoriams, savivaldybių administracijų specialistams, o pirmiausia praktikams, 

vykdantiems medžių sodinimo ir genėjimo darbus. 

Šis leidinys yra sudėtinė Europos medžių priežiūros darbininko vadovo – arboristikos 

norminio dokumento – dalis. 60 puslapių knygą sudaro 3 dalys, aptariančios  medžių sodinimo, 

genėjimo, saugaus darbo praktikos dalykus, kurie buvo išdėstyti ankstesniuose leidiniuose anglų 

kalba (European Tree and Palm Planting Guide; European Tree Pruning Guide; A Guide to Safe 

Work Practice). Naujo sudėtinio leidinio European Tree Care: A Practical Guide to Planting, 

Pruning and Safe Work Practice vertimas į estų, latvių, lietuvių ir suomių kalbas atliktas ir 

publikuojamas įgyvendinant Europos Sąjungos Erasmus+ programos projektą „ARBORISTAI: 

medžių priežiūra urbanizuotose teritorijose kuriant tvarius Baltijos jūros regiono miestus“.  

Šio leidinio nuostatos turi būti diegiamos praktikoje, į jas turėtų būti atsižvelgiama Lietuvos 

Respublikos želdynų įstatymą įgyvendinančių teisės aktų tekstuose, pirmiausia, medžių genėjimo 

taisyklėse ir kituose želdinių įveisimą ir priežiūrą reglamentuojančiuose dokumentuose. Iš esmės 

šis leidinys turi tapti nacionaliniu vadovu vykdant medžių sodinimo ir priežiūros (pirmiausia, 

genėjimo) darbus, arboristines miesto želdinių ekspertizes. 
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Arboriculture and landscape architecture – polemical insights 

Summary 

The article reviews the links and interaction of arboriculture and landscape architecture, discusses 

the scope of Lithuanian arborists' activities, analyses successful and less successful projects, and provides 

examples of international practice (Czech Republic, France). It is emphasized that a landscape architect 

designing, creating or nurturing a greenery could and should rely not only on the experience and support 

of a dendrologist but also on an arborist, or have mastered both of these competencies. The practice of the 

French landscape architect Pascal Cribier (1953–2015) is presented in more detail and cited another article 

(Deveikis and Deveikienė, 2016). Centuries-old native trees or plantations of introduced trees and shrubs 

growing in the parks he created are linked to “bio-geo-eco-architectural” structures. 

New edition European Tree Care: A Practical Guide to Planting, Pruning and Safe Work Practice, 

edited 2019 by European Arboricultural Council (EAC) in Lithuanian is very important manual for 

Lithuanian arborists and landscape architects.  
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D. Poškos Baublio – storiausio Lietuvos ąžuolo – legendos gimimas ir raida 
 

dr. Julius Bačkaitis, dr. Kšištof Godvod 

VDU ŽŪA MEF, Studentų g. 11, Akademija, Kauno r., 868039222, zeldiniai1@gmail.com 

 
Anotacija 

Straipsnyje, analizuojant mokslinius, mokslo populiarinimo ir beletristinius kūrinius, išsamiai 

apžvelgiama D. Poškos Baublio – ,,storiausio Lietuvos ąžuolo“ legendos atsiradimas ir raida nuo 1812 

metų iki šių dienų. Bandant atstatyti istorinį teisingumą, buvo aiškinamasi kokie tikrieji (ar bent jau 

labiausiai tikėtini) šio ąžuolo dendrometriniai matmenys (amžius, aukštis, skersmuo) ir kokia buvo Baublio 

,,brolio“ kilmė. 

Reikšminiai žodžiai: ąžuolas Baublys, Bijotai, D. Poška, altana 

 

Abstract  

In this article we provide a detailed overview of the origin and development of D. Poška Baublys – 

the "largest diameter Lithuanian oak" legend from 1812 to the present day, basing on the analysis of 

scientific, popular science and cognitive literature sources. In an attempt to restore historical justice, the 

true (or at least most probable) dendrometry dimensions (age, height, diameter) of this oak tree and the 

origin of Baublis' "brother" were clarified. 

Key words: Oak Baublys, Bijotai, D. Poška, Gazebo 

 

Įvadas 

 

Beveik prieš 200 metų, t. y. 1823 m. vasarą, Jonas Loboika, Vilniaus universiteto 

profesorius ir kavalierius, laikraščio „Dziennik Wileński“  straipsnyje „Krašto senienos. Žemaičių 

kunigaikštijos milžinkapiai ir kitos to krašto senienos“ iškėlė ne vieną Lietuvos gyventoją 

dominantį klausimą apie Dionizo Poškos ąžuolą – ,,kame jis buvo nukirstas, kada ir kokiu 

pavidalu atiteko p. Paškevičiui?“ (Loboyko, 1823). 

Ilgai nedelsęs (1824 m.) D. Poška laiške pateikė savo atsakymą, kurį, kaip visuomenei labai 

įdomų, vėliau išspausdino keletas leidinių (Dziennik Warszawski, 1826; Sylwan, 1827 ir kt.), 

tačiau reikia pastebėti, kad apie šį medį – garsenybę – pagal straipsnių autorių supratimą, jau buvo 

rašoma ir anksčiau (Kuryer Litewski, 1815; Dziennik Wileński, 1817 ir kt.) (1 pav.). 
 

 

 
 

1 pav. Tokia žinutė apie D.Poškos Baublį pasirodė 1815 m. rugsėjo 4 d. ,,Kuryer Litewski“ laikraštyje. 

 

mailto:zeldiniai1@gmail.com
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Baubliu įvairiais aspektais domėjosi garsūs to meto lietuvių, lenkų mokslininkai, kultūros 

veikėjai ir kiti. Nepamiršo Baublį savo kūrinyje „Ponas Tadas“ paminėti ir didis poetas 

A. Mickevičius (1834), prie Baublio lankęsis 1821 m. (Kudaba, 1984). 

Daugiatomiame kūrinyje ,,Lietuvių tautos istorija“, rašydamas apie stambiausius, istoriniais 

laikais Europoje augusius ąžuolus, į lygią jiems gretą, Baublį įrašė T. Narbutas (1835). Tikėtina, 

kad būtent jo dėka, gandas apie ,,virš 4,5 m skersmens“ ąžuolą labiausiai pasklido ne tik po visą 

Lietuvą, Lenkiją, bet pasiekė ir kitus kraštus. 

Vėlesniais laikais, vieni autoriai cituodavo, percituodavo bei ,,papildydavo“ kiek 

ankstesnius šaltinius. Kiti – be interpretacijų ar su jomis – pateikdavo informaciją iš pirminių 

šaltinių ar nuvažiuodavo atlikti matavimų prie Baublio patys ir su nuostaba pamatydavo, kad 

,,legendinis“ ir ,,tikrasis“ Baublys – tai du visiškai skirtingi medžiai... 

Akivaizdu, kad legendos atsiradimui ir plėtotei įtakos turėjo daug veiksnių: medžio-

muziejaus išskirtinumas, noras pagražinti tiesą, matavimo vietų (D0 / D1,3) sumaišymas, matų 

sistemos pasikeitimas XIX a. pradžioje, o labiausiai – neatidumas ir pirminių šaltinių ignoravimas.  

Ir taip, žingsnis po žingsnio, metai po metų, tapo senolis Baublys beveik 5 m storio, 40 – 

50 m aukščio unikumu, kuriam lygių visoje Europoje nebeliko... 

Straipsnio tikslas – atlikti išsamią reikšmingesnių mokslinių, mokslo populiarinimo ir kitų 

literatūros šaltinių analizę, apie vieno iš žymiausių Lietuvos ąžuolų – D. Poškos ,,Baublio“ 

tikruosius matmenis, siekiant ,,atstatyti“ istorinį teisingumą bei išsiaiškinti susiformavusios 

,,legendos“ priežastis ir jos raidą. 

 

Tyrimų metodika 

 

Norint išsiaiškinti D. Poškos Baublio – ,,storiausio Lietuvos ąžuolo“ legendos kilmę ir raidą, 

pagal galimybes buvo atlikta išsami reikšmingesnių mokslinių, mokslo populiarinimo ir kitų 

literatūros šaltinių (1812–2020 m.) analizė.  

Tyrimų metu, vadovaujantis pirminiais šaltiniais ir loginės analizės principais, buvo 

bandoma atkurti, koks buvo tikrasis (ar labiausiai tikėtinas) Baublio ąžuolo amžius, skersmuo ir 

apimtis (,,kelme“ bei 1,3 m aukštyje), aukštis, tūris ir kokiais dendrometriniais rodikliais Baublį 

,,apdovanojo“ knygų ir straipsnių autoriai 200 metų laikotarpyje. 

Vadovaujantis literatūros šaltiniais, buvo aptartos visos žinomos Baublio vardo kilmės 

teorijos, Baublio ąžuolo augimo vietos ypatumai bei išanalizuota visa žinoma informacija apie 

Baublio ,,brolio“ kilmę. 

2020 metų vasarą Baublio altana buvo detaliai išmatuota natūroje. Altanos išorėje buvo 

matuotas jos aukštis (įvairiose pusėse), apimtys – prie žemės ir prie apatinio metalinio lanko, po 

langais ir jų viduryje, prie stogelio bei prie viršutinio metalinio lanko. Altanos vidinė erdvė buvo 

matuojama prie žemės, krūtinės mate bei palubėje (plačiausiose ir siauriausiose vietose). 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Daugiau nei prieš 200 metų lietuvių rašytojas Dionizas Poška (1764–1930) arba, kaip 

tuomet buvo rašoma, Dionizy Paszkiewicz, nukirsto/nupjauto didžiulio ąžuolo kamiene įrengė 

pirmąjį Lietuvos senienų muziejų, kurio stambesnių eksponatų sąrašas pateikiamas V. Vanago 

(1994) monografijoje ,,Dionizas Poška“ (pagal K. Nezabitauskio (1823) sąrašą), retų knygų 

biblioteką ir savo darbo kambarį.  

Manoma, kad rinkinius krauti į atskirą pastatą D. Poška pradėjo sekdamas kunigaikštiene 

I. Čartoryskiene (I. Fleming-Čartoriska), kuri savo garsius senienų rinkinius buvo išdėsčiusi 

Pulavų dvaro (netoli Liublino) parke, ,,Sibilės šventyklos“ ir ,,Gotiškojo namo“ paviljone 

(Galaunė, 1963). Muziejai ar bibliotekos to meto Lietuvos dvaruose nebuvo naujiena (tik jie buvo 

uždari prastuomenei), tačiau pats faktas, kad ir mūsų kraštuose galima rasti medžių, kurių dydis 

leistų paversti juos pastatais, sudomino ne tik plačiąją visuomenę, bet ir inteligentiją bei 

mokslininkus. Apie D. Poškos garsenybę aidas pasklido po visą Lietuvą, Lenkiją, pasiekdamas ir 
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kitus kraštus. Paties D. Poškos teigimu, įvairių tautų Napoleono armijos kareiviai, lankydamiesi 

(1812 m. antroje pusėje) rašytojo namuose ir matydami čia pat stovintį ąžuolą, jį apžiūrinėjo ir 

teigė, kad savo šalyse, šiltesnėse už mūsiškę, tokio dydžio ąžuolo nesą matę (Poška, 1959). Tačiau 

stebėjimasis nesutrukdė jiems nusiaubti dvaro bei pasisavinti keleto Baublio eksponatų (peilio ir 

tabokinės). 

Baubliu (2 pav.) domėjosi VU profesoriai: istorikas J. Lelevelis, filologas J. Loboika, 

lietuvių kultūros veikėjai K. J. Nezabitauskas-Zabitis, S. Stanevičius, S. Valiūnas, Žemaičių 

vyskupas J. A. Giedraitis ir kiti. Ryšius D. Poška palaikė ir su rusų bei lenkų mokslininkais 

K. Bogušu, T. Čackiu, P. Kepenu, N. Rumiancevu ir kt., kurie domėjosi lietuvių tautos istorija, 

kalba, etnografija (Skrodenis, 1974).  
 

  
 

2 pav. D. Poškos Baublys XX a. 3 dešimtmetyje (https://www.limis.lt) ir 2012 metais. 

 

Reikia pastebėti, kad buvo žmonių, kuriems Baublys ir muziejus nepaliko jokio įspūdžio 

– anuomet dažnas nesuvokė visuomeninės ir šviečiamosios jo intencijos, telaikė jį pasišaipymo 

vertu Bardžių pono išmonių rezultatu. Žiūrėdami pragmatiškai, vieni (kaip D. Poška rašė 

J. Loboikai) iš Baublio būtų padarę koplyčią su altorėliu viduje, kiti – šulinio rentinį ar bulvių 

aruodą, žydai sakę, jog jis labai tiktų jų maldos būdai – „kučkai“ (Vanagas, 1994). Tuo tarpu kartą 

Baublyje apsilankiusios diduomenės atstovės – kelios ponios ir panelės – nematydamos čia nei 

aukso, nei sidabro, o vien tik surūdijusius šarvus bei ginklus, tik pasijuokė iš šio rinkinio. Išjuokė 

D. Pošką bei jo Baublį ir ,,šubravcai“ (t. y. ,,nenaudėliai“ – liberali inteligentų draugija, veikusi 

1817–1822 m. Vilniuje), kuriems žemaičių senovės idealizavimas atrodė juokingas ir perdėtas 

(Wiadomości Brukowe, 1818; 1819). 

Po D. Poškos mirties (1830 m.) Baublys ir muziejaus likučiai nesulaukė didesnio dėmesio. 

Tik XIX a. pab. – XX a. pradžioje, sustiprėjus nacionalinio ir socialinio išsivadavimo judėjimui, 

buvo atkreiptas dėmesys į D. Poškos kūrybą, Baublį lankė ekskursijos, tautinio atgimimo veikėjai, 

prie jo buvo ruošiamos dainų šventės, chorų pasirodymai, gegužinės (Kviklys, 1968; Skrodenis, 

1974). 

Šiuo metu, besidomintis Baublio matmenimis žmogus, to greičiausiai ieškotų 

specializuotoje, plačiai žinomoje ir lengvai prieinamoje literatūroje – ,,Lietuvos dendrofloroje“ 

https://www.limis.lt/
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(2003), ,,Dendrologijos“ vadovėliuose (1938, 1963, 1973, 2008), ,,Lietuvos TSR floroje“, III t. 

(1961). Ir kokie gi duomenys ten pateikiami? 

Visi išvardinti kapitaliniai mokslo veikalai vieningai nurodo, kad Baublio ąžuolo skersmuo 

buvo 4,5 m (t. y. virš 14 m apimties). 1938, 1963 ir 1973 metų ,,Dendrologija“ dar papildo, kad 

medžio amžius buvo virš 1000 metų. Štai ir visa mokslinė informacija. 

O kokia informacija apie Baublio matmenis pateikiama žinomuose klasikos kūriniuose? 

Poetas Adomas Mickevičius ,,Pono Tado“ IV dalyje (1834), vaizduodamas istorinės 

Lietuvos medžius, prisimena Baublį ir klausia: 

,,Ar dar gyvas Baublys, kurio liemens drūtumas 

Senatvėj taip išpurto, lyg erdviausias rūmas? 

Ten dvylika žmonių prie stalo sėsti galėjo...“ 

Istorikas-rašytojas S. Daukantas (1845) ,,Būde senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ 

informaciją papildo: ,,(...) Drūktis jo toksai buvęs, jog 15 vyrų patogiai galėjusi pietuoti pačiame 

stuobry, pats jo drūktis turėjęs nuo apačios 19 lietuviškų mastų“. Galima tik įsivaizduoti, kokio 

dydžio turi būti stalas ir Baublio vidinė erdvė, kad ten (tegul ir susispaudę) prie stalo tilptų 12–15 

asmenų… 

Tačiau nuvykus į Bijotus, netgi neatliekant matavimų, matosi, kad Baublys tikrai nėra toks 

storas, kaip nurodoma, tad kyla pagrįstas klausimas – kodėl specializuota, mokslinė, mokslo-

populiarinimo ir grožinė literatūra (Baublio klausimu) klaidinga ir koks gi jo tikrasis storis bei 

tikroji atsiradimo istorija. 

Baublio vardo kilmė. Baublio vardo kilmė nebuvo aiški ir D. Poškai. Laiške J. Loboikai jis 

rašė ,,Tas ąžuolas, pagal visuotinę tradiciją, visų aplinkinių žmonių iš senų senovės iki šiolei, 

nežinau kodėl, vadinamas Baubliu. (...). Pavadinimas bene bus kilęs iš lietuvių ir žemaičių 

pagoniško medaus dievaičio Bubilo vardo, tik išmetus raides ir sutrumpinus“ (Poška, 1959).  

D. Poška taip pat mini, kad Žemės ribų komisijos dekrete buvo aptikęs žinių, apie senais 

laikais Sterklaukio dvare (6 mylios nuo jo dvaro, Prūsų pasienyje), ant žemės ribos su Jurbarku 

augusį galiūną ąžuolą su panašiu – Bamblio – vardu (Poška, 1959). Mūsų žiniomis, Starklaukio 

dvaras realiai buvo už 40 km nuo Bijotų, į ŠV nuo Tauragės, Dirvėnų km., kas sutampa su Felikso 

Rymgailos geografiniuose-istoriniuose užrašuose (rankraščiuose) pateikiama informacija, kad 

Bamblys augo ant ribos su Tauragės seniūnija (Brensztejn, 1934).  

Reikia pastebėti, kad Siesikų dvaro parke (Ukmergės r. sav.) dar 1939 m. stovėjo į Baublius 

panašaus ąžuolo stuobrys su dreve, anksčiau vadintas ,,aukštaičių Baubliu“. 1863 m. sukilimo 

metu, po įvykusių kautynių ties Siesikais, šio ąžuolo drevėje 2 savaites slėpęsis vienas sukilimo 

vadų A. Mackevičius, nes vietiniai gyventojai bijojo jį priimti (Isokas, 1995; Jocys, 2012a; 

Sušinskas, 2019). B. Buračo (1944) teigimu, iš pradžių šis baublys augo Daugėliškių miške netoli 

Siesikų, kur ir slapstėsi A. Mackevičius. Kai laikui bėgant medis nugriuvo – jo kamienas buvo 

pargabentas ir pastatytas pilies sode.  

„Lietuviškojoje enciklopedijoje“ (1935) rašoma, kad nusenusių ąžuolų tuščiaviduris 

kamienas buvo garbinamas net ir krikščionybės laikais. Tokie ąžuolai būdavo vadinami baubliais. 

Jų viduje, kaip kokiose koplytėlėse, mūsų prabočiai statydavo įvairių šventųjų statulėles. Visa tai 

D. Poška taip pat galimai žinojo. 

Greta Baublio drimonimo (miškų, girių ir medžių vardai – aut. past.), kitų toponimų (pvz. 

Baubliškių pievos, Baublupis, Baublio kapukai ir kt.) yra priskaičiuojama kelios dešimtys. Kai 

kurios šių vietovių turi legendų, kuriose pasakojama apie baubus, baisius išgąsčius ar baubiantį 

paslaptingą jautį. Mitologinis žodžio kilmės aiškinimas sietinas su ąžuolo mitologinėmis 

reikšmėmis ir senųjų lietuvių mitologinių dievybių antroponimais. Jos siejamos su Bubilu, 

Bambliu, Bambalu ir kt., iš garsinio pavidalo pereinančiais į išgaubtą formą vizualiai 

apibūdinančius daiktus: šiaudinis puodo pavidalo kubilas miltams, grūdams laikyti, sustorėjusi 

augalo stiebo dalis, vaikas bamblys, pilvūzas ir kt. reikšmės (Jocys, 2012a). Su paslaptingu 

baubimu susiję ir pelkių, vandens telkinių pakraščiuose gyvenantys paukščiai – didysis bei 

mažasis baubliai. Jų gyvenamoji vieta, beje, vadinama baublyne (Lietuvių kalbos žodynas, 1941). 

Vėliau atsirado kitų, mažiau dieviškos kilmės, ,,baublio“ vardo aiškinimų. Apibendrintai 
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būtų galima išskirti 3 variantus: 

a) dėl savo matmenų ąžuolas buvęs toks tvirtas ir storas, kad nepasidavęs net smarkiausiems 

vėjams, kurie patys pakliūdavę į Baublio ,,nelaisvę“: jie patys ,,paklysdavo“ jo giliose drevėse ir, 

nerasdami kelio atgal, imdavę kaukti ir baubti. Žmonės tai iš tolo girdėdavę ir sakydavę: ,,ąžuolas 

baubia“ (Dziennik Wileński, 1817; Kviklys, 1968). 

b) prieš plakant baudžiauninkus ant Bėglio kalno Bijotuose, jie būdavo uždaromi pastate, 

ten, kur šiandien pastatyti Baubliai. Uždarytieji verkdavo, raudodavo, ta rauda girdėdavosi lyg 

koks ,,baubimas“. Iš čia kilęs vietos vardas, vėliau perkeltas ir ąžuolo nuopjovoms pavadinti 

(Vaitkevičius, 1998). 

c) baudžiauninkai ritino nupjauto ąžuolo gabalą, o D. Poška priekyje ritino degtinės 

statinaitę, sustodamas ir palaukdamas, kol baudžiauninkai pasivys. Jie, žinodami, kas D. Poškos 

statinėje, ritindami ąžuolą šaukė ir baubė – nuo to kilęs ąžuolo nuopjovos vardas (Juknius, 1987). 

Reikia pastebėti, kad ši versija mažiausiai įtikinama, nes berods buvo skirta Baublį lankančių 

ekskursantų palinksminimui, be to ji visiškai nesutampa su D. Poškos teiginiu, kad tas ąžuolas, 

,,žmonių iš senų senovės iki šiolei, nežinau kodėl, vadinamas Baubliu“ (Poška, 1959). 

Baublio ąžuolo augimo vieta. D. Poškos laiške J. Loboikai minima Baublio ,,gimimo“ vieta 

– Vyšniakalnis – yra Šilalės r. savivaldybėje, kiek šiauriau Bijotų miestelio (3 pav.), o anuomet 

tai buvo D. Poškos ,,tėvonijos žemėje, Bardžių dvaro lauke, Raseinių – seniau Karšuvos – 

apskrityje, maždaug už varsto“ (1067 m – aut. past.) nuo jo namų.  

 

  
3 pav. Baublio altanos lokalizacijos vieta yra už 650 m nuo Vyšniakalnio (www.maps.lt), (o į ŠR nuo jo matomas 

Ąžuolijos miškelis). Dešinėje – Vyšniakalnio apylinkių topografinis žemėlapis (Vaitkevičius, 1998). 

 

Šiuo metu, pasinaudojant aerofotonuotraukomis, nesunku patikslinti, kad realiai 

Vyšniakalnis buvo tik už 650 m nuo Baublio pastatymo vietos Bijotuose, tačiau toks netikslumas 

nėra reikšmingas, apytiksliai nurodant objekto vietą. Kita vertus, Baublio transportavimas iš 

augimo vietos į pastatymo vietą, vargu ar vyko tiesiausia linija – be abejo, buvo atsižvelgiama į 

reljefo nelygumus, tad atstumas neabejotinai ,,ištįso“ į literatūroje minimą varstą ar pusantro. 

Reikia pastebėti, kad Vyšniakalnį ,,kalnu“ vadinti galima tik labai sąlyginai – 

V. Vaitkevičiaus (1998) pateikiamame topografiniame žemėlapyje (3 pav.) matosi, kad 

aukščiausia Vyšniakalnio vieta yra pakilusi tik 144,6 m virš jūros lygio, tuo tarpu labiausiai 

,,įdubusios“ vietovės kiek piečiau ir šiauriau Vyšniakalnio yra 134,1-136,6 m aukštyje virš jūros 

lygio (vadinasi maksimalus aukščių skirtumas – tik 10,5–8,0 m). 

http://www.maps.lt/
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Kaip ir prieš 200 metų, greta Vyšniakalnio yra ąžuolynas (ŠR pusėje – aut. past.) vadinamas 

Ąžuolija, kuriame D. Poškos laikais augo ,,keli šimtai gana didelių ąžuolų“ (Poška, 1959). 

2017 m. Lietuvos miškų kadastro duomenimis, Ąžuolijos miške augo 80–100 metų mišrūs ąžuolų 

medynai, kurių aukštis buvo 23-27 m (II–I bonitetas), o Lietuvos mastu, 100 metų amžiaus ir 

vyresni, ąžuolynai vidutiniškai siekia 26,5 m aukštį.  

Baublio altanos atsiradimas. Pasakojant apie Baublio nukirtimą, literatūros šaltiniuose 

pažodžiui ar perpasakojant pateikiamas 1824 m. balandžio mėn. D. Poškos laiško J. Loboikai 

fragmentas. Manome, kad šiuo atveju tikslingas būtent pažodinis laiško fragmento (iš D. Poškos 

,,Raštų“, 1959) perteikimas, nes ,,Dziennik Warszawski“ (1826), o ypač ,,Sylwan“ (1827), šį 

laišką išleido beveik dvigubai sutrumpinę (ir kaip paaiškėjo – įvėlę klaidų, nes pvz., Baublio 

kelmo matmenys tapo 7 x 6,5 uolekties, o altanos aukštis – 6 uolektys). 

Taigi, kaip rašė D. Poška: ,,prieš nukertant tasai ąžuolas Baublys dar 1811 metais buvo su 

lapais, bet lapai buvo tokie mažyčiai, jog nė pusės paprastų ąžuolo lapų dydžio nebeturėjo, ir tie 

patys buvo silpni ir lyg apvytę, o daugiau nei pusė šakų buvo jau nudžiūvusių. Vis dėlto aš 

neketinau ir nedrįsau jo kirsti, nes tokį didį veteraną, kurį amžiai gerbė, gerbiau ir aš. Bet, jo 

nelaimei, lapės po šaknimis olas išsikasė ir čia sau būstinę įsitaisė. Mano kaimyno berniokas, 

medžiotojas, įsigeidė, uždegęs šiaudus, lapes dūmais išbaidyti ir Baublio vos nesudegino. Laimė, 

kad tai atsitiko dienos metu, tai, pastebėjus dūmus ir ugnį, gaisras buvo užgesintas. Tad aš, 

pabūgęs, kad vėl toks pat likimas jo kada neištiktų ir koks nors piemuo nesudegintų, 1812 m. kovo 

mėn. ąžuolą nukirsdinau, ketindamas pasidaryti altaną. 

Nukirtus ąžuolą, storgalį aplyginau ir, altanos aukščiui 5 uolektis atmatavęs, iš abiejų pusių 

prakirtau uolekties pločio taką ir kamieną perpjoviau (kitaip jokia skerspjūvė nebūtų pertekusi)“ 

(Poška, 1959). 

Baublio ,,ruošinį“ apdirbę vietoje, t. y. kuo dailiau iškirtę vidurį, kad svoris sumažėtų, 40 

baudžiauninkų ant rąstų pakaitomis ritindami, per ištisą dieną jį pargabeno namo. D. Poška 

baudžiauninkus prižiūrėjo ir kaip pats sako ,,sustojus pasilsėti, aš juos keletą sykių stiprinau 

vaistu, kurį italai „aqua vitae" vadina taip, kaip visada daroma, iškilmingai lydint numirėlį“ 

(Poška, 1959).  

Pargabenęs į darželį, savo Baublį D. Poška pasistatė už keliolikos žingsnių nuo gyvenamojo 

namo kaip altaną (t. y. mažą statinį, skirtą poilsiui, pasislėpti nuo saulės, lietaus, statomą parko 

kompozicinių ašių sankirtoje arba jų gale, ant kalvos, terasoje, tvenkinio saloje) po gyvu vidutinio 

dydžio ąžuolu. 

Reikia pastebėti, kad netgi transportavimo būdas per laiką ,,išsigimė“ – literatūroje buvo 

minimas specialus, milžiniškas vežimas (drangos), ant kurio su dideliu vargu baudžiauninkai 

užvertė Baublį ir tempę jį 1,5 km ištisą dieną. Talkininkams Poška patiekęs net 3 jaučius 

(Pempienė, 1959; Kviklys, 1968) Ar nebus ši istorija apie ,,vežimą Baubliui“ atsiradusi 1813 m., 

kuomet vyskupas J. A. Giedraitis (1754–1838) antrąjį Baublio ąžuolo rąstą ,,specialiais ratais“ 

išsigabeno už keliolikos mylių į Novočebių palivarką prie pat Nevėžio upės?  

Beje, o kurgi tie Novočebiai yra?  

Pasirodo, tai visai ne Novočėbės kaimelis prie Kėdainių. Šio tyrimo metu išsiaiškinome, 

kad tai buvęs Naujatriobių (originaliame tekste – ,,Nowotrzeby“) dvaras, kuris nuo Bijotų buvo už 

90 km (o ne už keliolikos mylių).  

Kad lietus nepatektų į Baublio vidų, jis buvo uždengtas šiaudiniu stogu (Brensztejn, 1934; 

Kviklys, 1968; Skrodenis, 1974; Danilevičius, 1984) ar lentelėmis (Keršytė, 2001). Visgi 

greičiausiai ,,lentelėmis“ šiaudinis stogas pakeistas XIX a. pab. – XX a. pradžioje (Prušinskas, 

2012), nes nuo XX a. pradžios išlikusiose nuotraukose Baublio stogas jau dengtas gontais. 

Iš literatūroje pastebėtų netikslumų dar reikėtų paminėti, kad 1938 m. ,,Dendrologijoje“ ir 

„Lietuvos TSR floros“ III tome nurodoma, kad D. Poška pavėsines padarė ne 1812, o 1811 metais. 

Baublio skersmuo. Prieš nagrinėjant Baublio matmenis būtina konkretizuoti, tekste 

vartojamo ,,uolekties“ terminą. Reikia pastebėti, kad šis matavimo vienetas (lygus atstumui tarp 

alkūnės linkio ir viduriniojo piršto galo) niekada nebuvo vienodas pasauliniu mastu ir, 

atsižvelgiant į šalis ir laikmetį (nuo antikos iki XX a.), kito nuo (0,385) 0,45–0,6 m iki ~1,0 m. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Terasa
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Rusijos imperijoje buvo žinoma, kad pvz., Rygos uolektis siekė apie 0,54 m, Kuršo gubernijos 

uolektis – apie 0,57 m, o iki 1819 m. Lenkijoje naudotas 0,5952 m uolektis. 1864 m. 

,,Encyklopedia powszechna“ 17 tome buvo nurodoma, kad lietuviškas uolektis atitiko 1,1279 

naujojo lenkiško uolekčio (57,6 cm), t. y. jo dydis siekė 64,97 cm. 

Pastebėtina, kad šiuo metu, masinėse informavimo priemonėse, pvz., Vikipedijoje 

(https://lt.wikipedia.org/wiki/Uolektis) nurodoma, kad uolektis yra 60–65,5 cm ilgio, o 

Visuotinėje Lietuvių enciklopedijoje (https://www.vle.lt/Straipsnis/uolektis-98096) nurodoma, 

kad Rusijoje 3 uolektys sudarė sieksnį (2,13 m), o Lietuvoje – 1,95 m (t. y. uolektis atitinkamai 

buvo 71 ir 65 cm ilgio – kas atitinka ano laikmečio matą ,,aršiną“, o ne ,,uolektį“). Uolektį su 

aršinu matomai supainiojo ir žymus lietuvių archeologas dr. V. Vaitkevičius (1998), ko pasėkoje 

Baublio apimtis jam gavosi apie 13,5 m. Beje, uolekties virtimo aršinu ,,procesas“ nuo XVI a. 

minimas ir Vikipedijos puslapyje. 

Kaip žinia, Lietuvos matų sistemos raidą galima suskirstyti į 3 etapus. Pirmam etapui iki 

XVI a. vidurio būdingi vyraujantys lietuviški matai, kurie formaliai nebuvo nustatyti. Antrojo 

etapo (nuo Valakų reformos ir Liublino unijos) metu lietuviški matai pradėti reglamentuoti 

įstatymiškai ir šalia lietuviškų matų pradeda plisti ir lenkiški matai. Trečias etapas prasidėjo po 

trečiojo Respublikos padalijimo (1795 m.), kuomet didžiojoje Lietuvos dalyje paplito rusiški 

matai, o Užnemunėje plito naujos sistemos lenkiški matai (apie tai plačiau: 

https://www.muziejusrokiskyje.lt/apie-muzieju/ekspedicijos-tyrimai/turio-matai). 

D. Poškos (1959) raštų pastabose ir paaiškinimuose buvo nurodyta, kad ,,uolekties“ ilgis 

yra 57,6 cm, vadinasi, kalbama apie 1819–1849 m. Lenkijoje (o ne Rusijos imperijoje) oficialiai 

naudotą uolektį, kuris buvo lygus 2 pėdoms (po 28,8 cm) arba 24 coliams (po 2,4 cm).  

1824 m. laiške J. Loboikai D. Poška gana nemažai papasakoja apie Baublio įvairių dalių 

matmenis, o svarbiausia – apie jo kelmą: ,,To nukirsto ąžuolo Baublio kelmas, dar ir dabar 

sveikas, yra 19 lietuviškų uolekčių ir 6 colių storio, matuojant aplinkui, o jo skersmuo, ties 

storiausia vieta yra 7 lietuviškų uolekčių, o ties ploniausia vieta – 5,5 lietuviškos uolekties“ 

(Poška, 1959). 

Pakeitus į šiuolaikinius mato vienetus paaiškėja, kad Baublio ąžuolo kelmas buvo 11,09 m 

apimties (arba 3,53 m skersmens), arba 4,03 x 3,17 m skersmens. Pastebėtina, kad šių dviejų 

matmenų vidurkis – 3,6 m, kas beveik sutampa su skersmeniu, išskaičiuotu iš apimties. 

1882 m. lietuviškus-lenkiškus uolektis rusiškais mato vienetais perteikė A. H. Kirkoras, 

teigdamas, kad nupjauto (!) Baublio kelmo apskritimas – 19 aršinų 9 verškų ilgio, kas, pervedus 

į dabartinius mato vienetus, būtų 13,91 m apimtis (arba 4,43 m skersmuo). 

Tik dalis vėlesnių autorių nurodė Baublio ąžuolo ar altanos matmenis sekdami D. Poškos 

pasakojimu (pvz., Podymowicz, 1834), ar pagal savo asmeninius matavimus, būtent: 

* istorikas M. Brenšteinas (1934) altanos apimtį ties pamatu nurodė 9,2 m (1995 m. šią 

informaciją pakartojo G. Isokas),  

* istorikas K. Avižonis (1927), geografas P. Šinkūnas (1938) – 9,0 m,  

* mokslininkai R. Tomusiak, P. Zarzyński (2009) – 8,96 m.  

Tuo tarpu kituose gausiuose literatūros šaltiniuose Baublio ąžuolo kamieno (!) apimtis 

dažnai nurodoma daug didesnė – 12,5 m (Лукинас, 1956; Pempienė, 1959; Kviklys, 1968; 

Danilevičius, 1984; Čižiūnas, 2008; Szczepkowski, Tomusiak, Zarzyński, 2002b; Majoch, 2019), 

13,5 m (Vaitkevičius, 1998), ar net virš 14 m (Rauktys, 1938; Lietuvos TSR flora, 1961; 

Jankauskas, 1969; Gelaževičius, 1973; Navasaitis, 2008), o vidutinis skersmuo – nuo 4,0 iki 4,5 m. 

Visus ,,aplenkė“ T. Narbutas (1835), kuris ,,Lietuvių tautos istorijos“ 1 tome parašė, jog 

D. Poška ,,liepė ištrūnijusiame šio ąžuolo kamiene įrengti kabinetą, turintį 7 uolekčių, 18 colių 

(t. y. 4,5 m – aut. past.) skersmenį“, kas logiškai mąstant reiškia, kad Baublio altanos (ne kelmo!) 

išorinis skersmuo turėtų siekti apie 5 m. 

Reikia pastebėti, kad literatūroje nurodomas 4,0–4,5 m skersmuo, yra neaišku, kuriame 

altanos aukštyje ,,matuotas“ (ar iš viso ten kalbama apie Baublio ąžuolo skersmenį kelme ar 1,3 

m aukštyje). Bene labiausiai tikėtina versija yra ta, kad nei vienas iš daugelio autorių Baublio 

(altanos) skersmens ar apimties nematavo, o tiesiog imdavo D. Poškos pateiktus kelmo 

https://ru.wikipedia.org/
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(maksimalaus) skersmens ar apjuosties matmenis ir daugindavo iš jam ,,patikusio“ uolekties 

(0,655 ar 0,71 m) ilgio. Deja, toks ,,mokslinis“ metodas šiuo atveju visiškai nepasiteisino. 

Vadovaujantis Lietuvos miškininkų naudojamu medžio skersmens 1,3 m aukštyje 

priklausomybės nuo skersmens šaknies kaklelyje matematiniu modeliu, nesunku paskaičiuoti, kad 

tikėtinas Baublio skersmuo 1,3 m aukštyje buvo apie 2,80 (2,85) m (kas daugmaž atitinka Liepos 

motinėlės matmenis). Pastebėtina, kad matematinis modelis skirtas medynuose augantiems 

medžiams, nes pavieniui augantys medžiai paprastai pasižymi didesniu nulaibėjimu, t. y. jų 

skersmuo 1,3 m aukštyje turėtų būti kiek mažesnis nei išskaičiuojama modelio pagalba. 

D. Poška rašė: ,,Pačios altanos vidaus skersmuo yra 3 uolekčių ir 8 colių (apie 1,92 m – aut. 

past.), o jos išorinė apimtis yra 13 uolekčių ir 5 coliai“ (apie 7,61 m, arba 2,42 m skersmens – 

aut. past.). Žiūrint į čia pateikiamus skaičius, kyla klausimas – o kurioje vietoje pats rašytojas 

matavo altaną?  

Kadangi minėtus matavimus D. Poška atliko matomai Baublį jau pastačius, akivaizdu, kad 

vidinę erdvę ir išorinę apjuostį matavo ne atsigulęs ant žemės ir juo labiau – ne pasilipęs ant 3 m 

aukščio kopėčių. Tikėtina, kad buvo matuota patogiame – 1,0–1,2 (1,4) m aukštyje, arba daugmaž 

per altanos vidurį –,,taliją“, tačiau faktas, kad dvarininkas ir rašytojas D. Poška tikrai pernelyg 

nesivargino ieškodamas tikslaus pastatytos altanos centro (1,44 m aukštyje nuo žemės, kur 

Baublys jau buvo plonesnis). 

1912 m., t. y. praėjus 100 metų nuo Baublio altanos pastatymo, istorikas M. Brenšteinas 

(1934) natūroje išmatavo, kad Baublio vidaus skersmuo 1,93–2,04 m, vidaus aukštis – 2,86 m; 

altanos išorės perimetras prie pamatų 9,2 m (t. y. skersmuo 2,93 m), o prie stogo (virš apkausto) 

– 5,9 m (t. y. 1,88 m). 

Lyginant D. Poškos laiške ir M. Brenšteino pateiktus Baublio matmenis, pastebimas 

akivaizdus Baublio ąžuolo kelmo ir altanos apačios matmenų nesutapimas. Atsakymą nesunku 

rasti tame pačiame D. Poškos laiške: ,,Mano ąžuolo apimtis skirtinga nuo jo kelmo apimties dėl 

to, kad 10 vyrų, per visą kovo mėn. dieną kirviais kirsdami, iki pasiekė vidurį, turėjo daugiau kaip 

per 2 uolektis (t. y. >1,15 m – aut. past.) skiedros nuimti, o paskui apačia buvo nulyginta; nuo to 

storumas žymiai sumažėjo“ (Poška, 1959).  

Vadinasi, galima suprasti, kad dabartinė Baublio altanos apačia (ar apie 10 cm aukščiau), 

preliminariai atitinka buvusio medžio skersmenį 1,3 m aukštyje. Tuomet, vadovaujantis 

M. Brenšteino (1934) matavimais išeitų, kad Baublio skersmuo 1,3 m aukštyje buvo apie 2,93 m 

ar kiek mažesnis (1927 m. istorikas K. Avižonis teigė, kad prie žemės Baublio altanos skersmuo 

yra apie 2,86 m), kas iš principo sutampa su aukščiau pagal matematinį modulį mūsų išskaičiuotu 

Baublio skersmeniu (2,80–2,85 cm).  

Kaip ir visiems lietuviams, mums nesvetimas noras Lietuvoje turėti medį, kuris savo 

matmenimis būtų išskirtinis Europos mastu, deja, panašu, kad realybė yra kiek kitokia. 

Seniausiųjų Lietuvos ąžuolų tyrimų metu (2011–2012 m.) mes ne kartą atkreipėme dėmesį, kad 

šie ąžuolai auga ant mikrokalvelių, įvairaus statumo šlaiteliuose ar netgi ant lygumos ir šlaito 

briaunos. Kaip jau minėta, senasis ąžuolas augo ant Vyšnių kalno (kalvos) ir apžiūrint natūroje 

altaną Bijotuose mes matome pažįstamą vaizdą (4 pav.) – Baublio ąžuolo kamienas turi pastebimą 

asimetriją, t. y. būdingą specifinį ,,polinkį“ reljefo aukštėjimo kryptimi. Lygiai taip pat gerai 

matosi, kad iš visų pusių apkapotos šaknys buvusios skirtingo stambumo ir nevienodai išreikštos 

– nuo buvusios įkalnės jos atkirstos tik apie 20–40 cm aukščiu, o iš priešingos pusės – apie 60–

90 cm aukščiu, kas rodo, kad pastaroji medžio pusė buvo nukreipta nuo šlaitelio žemyn. 

Nors 1824 m. D. Poška nieko nerašė apie altanos apačios ir viršaus matmenis (paminėdamas 

tik nekonkrečios altanos vietos ,,13 uolekčių ir 5 colių“ matą), tačiau, kaip jau minėta, 1815 m. 

rugsėjo 4 d. ,,Kuryer Litewski“ buvo pats pirmasis šaltinis, pateikęs Baublio matmenis (1 pav.; 

1 lentelė). 

Lyginant šiuos ir D. Poškos bei iš dalies M. Brenšteino (1934) pateiktus analogiškų vietų 

matmenis matosi, kad pagal ,,Kuryer Litewski“, Baublio ąžuolo kelmo apimtis ir skersmuo yra 

didesni nei D. Poškos nurodomi, o trys (ankščiau minėtos) altanos apjuostys ir jos aukštis – 

juntamai mažesni. Atkreiptinas dėmesys, kad 1815 m. (bent jau oficialiai) naujosios lenkiškosios 
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uolektys dar nebuvo naudojamos, be to matuotojas pasirinktinai galėjo matuoti ir lietuviškomis, 

rusiškomis ar kt. uolektimis ir coliais. 

 

   
 

4 pav. Galimai panašūs į Baublį (augimo vieta ir kelmo forma) Gaurės ir Virintos ąžuolai auga šlaite ir skirtingose 

medžio pusėse turi labai nevienodai išreikštą antžeminę šaknų dalį. Dešinėje – principinė Baublio ąžuolo augimo 

šlaitelyje ir ,,atkirtimo“ nuo kelmo schema (A – Baublio ąžuolo kelmas, B – altanos apačia, punktyrinės linijos – 

antžeminių šaknų atkirtimo vieta. 

 

Detaliai įsigilinus į ,,Kuryer Litewski“ pateiktus matmenis, paaiškėja, kad jų matavimuose 

buvo naudotas lietuviškasis uolektis ir colis (atitinkamai 0,65 m ir 2,71 cm) – vadinasi 1815 ir 

1824 metų matavimų metu gauti duomenys ir turi nesutapti tarpusavyje. Taigi, kokie Baublio 

ąžuolo kelmo ir altanos dydžiai buvo nustatyti 1815 metais? 
 

1 lentelė. ,,Kuryer Litewski“ pateiktų Baublio matmenų pervedimas į metrinę sistemą ir palyginimas su 

dabartiniais jo matmenimis 

Matavimo vieta ir matmenys 

uolektimis (u) ir coliais (c) 

Galimi matmenys metrais, jei būtų: Kelmo matmenys – pagal D. Pošką, 

altanos matmenys – pagal mūsų 

(2020 m.) matavimus, m 

taikytas 

naujasis 

lenkiškasis 

uolektis 

taikytas 

senasis 

lenkiškasis 

uolektis 

taikytas 

lietuviškasis 

uolektis 

Ąžuolo kelmo apjuostis –  

20 u 12 c 
11,81 12,20 

13,33  

(t. y. 4,24 D (!)) 
11,09 

Ąžuolo kelmo skersmuo –  

7 u 18 c 
4,46 4,61 5,04 3,53 (4,03 x 3,17) 

Altanos apimtis apačioje –  

13 u 12 c 
7,78 8,04 

8,78  

(t. y. 2,79 m D) 

9,00  

(t. y. 2,86 m D) 

Altanos apimtis ties langais – 

9 u 23 c 
5,74 5,93 

6,48  

(t. y. 2,06 m D) 

6,43  

(t. y. 2,05 m D) 

Altanos apimtis viršuje –  

8 u 5 c 
4,73 4,89 

5,34  

(t. y. 1,7 m D) 

5,57  

(t. y. 1,77 m D) 

Altanos vidinės erdvės plotis 

– 3 u 7 c (jos apačioje) 
1,90 1,96 2,14 

1,97  

(plačiausioje vietoj - 2,13 m) 

Altanos aukštis –  

3 u 21 c 
2,30 2,38 2,60 

2,7 viduje (iki lubų), iki 2,85 m 

išorėje, bet nuo betono iki medinio 

apkalo palubėje – 2,6–2,65 m 

 

Mūsų nuomone, ,,Kuryer Litewski“ straipsnyje pateikti Baublio ąžuolo kelmo matmenys, 

buvo skirti sudominti, apstulbinti visuomenę arba parašyti ,,iš akies“ ar kažkieno pasakojimų, nes 

loginiai nesutapimai ,,bado“ akis – pvz., pagal ,,Kuryer Litewski“ nurodytą kelmo apimtį, kelmo 

skersmuo buvo 6 uolektys 13 colių, o ne 7 uolektys ir 18 colių (kaip rašoma tame pat straipsnyje) 
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(1 pav.; 1 lentelė), be to sunku patikėti, kad D. Poška matuodamas kelmo skersmenį plačiausioje 

vietoje suklydo apie 0,5 m.  

Tuo tarpu ,,Kuryer Litewski“ straipsnyje pateikti altanos matmenys yra labai realistiški ir 

tikėtina gana tiksliai (ar net tiksliausiai) atspindi tikrąją jos išvaizdą praėjus 3 metams po jos 

įrengimo.  

Apibendrinant pateiktus duomenis, galima teigti, kad 1812 metais nukirsto Baublio ąžuolo 

skersmuo 1,3 m aukštyje (t. y. preliminariai ten, kur šiuo metu yra langelių apačia), buvo tik apie 

2,0–2,1 m ar vos didesnis. Tikslesnis išmatavimas būtų galimas tik nenukirstam, žievės 

nepraradusiam medžiui, preciziškai atsižvelgiant į reljefą ir medžio posvyrio pobūdį, bei į šaknies 

kaklelio aukštį nuo žemės paviršiaus, tačiau natūroje to padaryti jau nebeįmanoma, o Baublio 

altanos būklė yra gana prasta:   

* sienos vertikaliai suskilusios į keletą fragmentų, kurie restauracijų metu nesulipinti, o 

esami dideli plyšiai ,,užpildyti“ medienos atraižomis, tuo būdu ,,išpučiant“ Baublio apimtį; 

* nemaža dalis žievės (sprendžiant pagal fotonuotraukas) nubirusi dar iki 1930 m.; 

* dėl apkapotų šaknų bei ,,aplygintos“ apačios skirtingi tyrėjai šaknies kaklelio vietą 

identifikuos skirtinguose aukščiuose nuo betoninio pagrindo, tad ir Baublio matmenis (krūtinės 

mate) gaus nevienodus (nors ir artimus); 

* einant metams po Baublio nukirtimo, o ypač po gaubtų pastatymo, dėl intensyvaus 

medienos džiūvimo (o kažkiek ir dėl medienos dūlėjimo) altanos matmenys sumažėjo, kas 

akivaizdžiai matosi dėl gerokai nuo medienos ,,atsitraukusio“ betono. 

Kad Baublio ąžuolo skersmuo nebuvo 4 ar 5 m, mes galime suprasti ir skaitydami D. Poškos 

laiško J. Loboikai vietą, kurioje sakoma, kad ,,tasai vienas savo storiu (...) dukart buvo 

pranašesnis už visus kitus“ (gana didelius) ąžuolus. Mūsų nuomone, meniškos prigimties 

rašytojas, dvarininkas D. Poška tikrai būtų nepraleidęs progos (jei ji būtų pasitaikiusi) prieš visus 

pasididžiuoti, kad JO ĄŽUOLAS 4 ar 5 kartus storumu viršijo visus kitus ąžuolus augusius 

Ąžuolijos miške. 

O kaipgi tos 2 uolektys skiedrų, kurias anot D. Poškos 10 vyrų per dieną nuo ąžuolo 

atkapojo?  

Visi literatūros šaltiniai tai interpretuoja, kaip 1,2–1,4 m ąžuolo kamieno apatinės dalies 

sunaikinimą (iškapojimą, pavertimą skiedromis). Tačiau 2012 ir 2020 m., vykdant detalią altanos 

apžiūrą ir matavimus natūroje, susiformavo įsitikinimas, kad nukirtimo procesas vyko kitaip. 

Dvarininkas D. Poška greičiausiai neturėjo tikslo detaliai atpasakoti, ką veikė baudžiauninkai, o 

juo labiau, neturėjo tikslo, kad pati storiausia Baublio dalis virstų skiedromis, o ne erdvia altana. 

Esant reikalui, baudžiauninkai ąžuolo šaknis būtų atkirtinėję (ar atkasinėję) savaitę, dvi ar mėnesį 

– baudžiavos sąlygomis jų nuomonė ar darbo dienų kiekis niekam nebuvo įdomus – o plačiausia 

medžio dalis vis tiek būtų atkeliavusi į Bijotus.   

Baudžiauninkai greičiausiai dirbo pakaitomis, nes vargu ar daugiau kaip 5 žmonės galėjo 

vienu metu dirbti be realios grėsmės sužeisti vienas kitą. Vadinasi, kiekvienas žmogus per ~5 jo 

darbo valandas, dirbdamas susilenkęs, o didžiąją laiko dalį – beveik gulomis, turėjo spėti iškirsti 

virš 1 m3 ąžuolo skiedrų (bendras iškapotos medienos tūris būtų siekęs apie 11 m3). Labai sunku 

tuo patikėti, ypač įsivaizduojant baudžiauninkų prievartinio darbo našumą ir tuometinių kirvių 

kokybę. 

Apžiūrint altaną matosi, kad medžio kelmas tikrai buvo gerokai didesnis, nei altanos apačia, 

tad aplink ąžuolo kamieną buvo atliktas virš 1,2 m pločio medienos atkirtimas ir ,,aplyginimas“ 

(kitaip Baublio nebūtų pavykę parridenti į Bijotus). Kadangi ąžuolo vidus anot D. Poškos ,,per 

3 uolektis nuo žemės buvo papuvęs“ (o literatūroje neretai nurodoma, kad jo vidus buvo su ertme), 

matomai nuo apatinės šlaitelio pusės (kur dabar yra durys) buvo įsikirsta į medžio vidų ir kirtimo-

pjovimo procesas atliktas iš 2 pusių. 

Mūsų hipotezę patvirtina faktas, kad Lietuvoje ir aplinkinėse šalyse nežinoma atvejų, kai 

ąžuolų kamienas pereitų į šaknis apie 1,5–2,0 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, kas būtų Baublio 

ąžuolo atveju, jei laikysime, kad darant altaną, tarp jos ir kelmo buvo atkirstas apie 1,2 m ar 

storesnis medienos sluoksnis. Kad negalima pasitikėti savo interpretacijomis bei literatūros 
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duomenimis įsitikino ir lenkų mokslininkai, ne kartą rašę apie Baublį, kuomet visuose altanos 

šonuose (iš lauko ir vidinėje pusėje) pamatė išlikusias gerai išreikštų šaknų liekanas (Tomusiak, 

Zarzynski, 2009; Zarzynski, Tomusiak, Borkowski, 2016). 

Negalima nepaminėti dar vieno, hipotetinių Baublio matmenų skaičiavimo (beje, gana 

keistai atlikto) tyrimo, išsiskiriančio iš bendro informacijos srauto, vykdyto lenkų mokslininkų 

(Szczepkowski, Tomusiak, Zarzynski, 2002a; 2002b). Jų nuomone, Baublio ąžuolo kelmo 

skersmuo buvo 4,98 m, o medžio skersmuo 1,3 m aukštyje – 3,48 m.  

Atkreiptinas dėmesys, kad savo analizėje autoriai naudoja kitą nei mūsų skaičiavimuose 

uolekties (64,97 cm) ir colio (2,71 cm) ilgį, be to, jie nekreipia dėmesio į esamų (Baublio) ir jų 

gaunamų matmenų nesutapimus. Pavyzdžiui altanos ,,talijos“ skersmuo, imant jų nurodomus 

mato vienetus, būtų 2,74 m, t. y. >0,3 m didesnis, nei nurodo D. Poška ir apie 0,7 didesnis nei 

nurodoma ,,Kuryer Litewski“ straipsnyje, o 5 uolekčių altanos aukštis (pagal jų pasirinktus mato 

vienetus) būtų 3,25 m, tad nuo D. Poškos ir M. Brenšteino pateiktų aukščių skirtųsi 37–39 cm. 

Kita vertus, lenkų mokslininkų straipsnyje rašoma, kad altanos aukštis 6 uolektys (3,9 m), kas jau 

visiškai neatitinka nei D. Poškos nurodomų originalių matmenų (,,pięciu łokci“), nei realaus 

(esamo) altanos aukščio. 

Sklaidant literatūros šaltinius nesunku pastebėti, kad klaidingas Baublio apimties ir vidinės 

erdvės įsivaizdavimas, ,,atsiliepė“ ir viduje buvusių baldų matmenims. Kaip žinia, D. Poška 

altanoje įstatė duris (1,89 x 0,92 m), 2 langelius (0,55 x 0,49 cm) (Laurynaitis, 2011), pasistatė 

stalą, suolelį (4 asmenims) pasienyje ir kėdę (Kuryer Litewski, 1815), taip pat buvo teigiama, kad 

pastato viduje gali tilpti 9 (Kuryer Litewski, 1815), 12 (Ramanauskas, 1958; Danilevičius, 1984), 

10–15 (Čižiūnas, 2008), 15 (Loboyko, 1823; Kuprionis, 1935; Лукинас, 1956) žmonių. Tačiau 

kituose šaltiniuose jau buvo rašoma, kad būtent prie stalo Baublyje tilpdavo 12 (Kudaba, 1972) 

ar net 15 žmonių (Vaitkevičius, 1998), be to, viduje buvo pastatytos ir 4 kėdės (Kviklys, 1968).  

Nuvykus į vietą nesunku įsitikinti, kad prie originalaus 80x85x52 cm (Majoch, 2019) 

staliuko (kurio apačia 1956 m. buvo rasta netoliese gyvenusios šimtametės senutės namuose) 

realiai susisprausti galėtų tik 6 žmonės. 

Baublio ąžuolo aukštis. Kaip savo laiške apie Baublį J. Loboikai meniškai rašė D. Poška 

,,(...) palei tą kalną, yra ąžuolynas, ir nors jame yra keli šimtai gana didelių ąžuolų, bet tasai 

vienas savo storiu ir aukščiu dukart buvo pranašesnis už visus kitus ąžuolus“ (Poška, 1959). 

Laikant, kad normaliai nuaugę ąžuolai vidutiniškai siekia 20–25 m aukštį, jokiu būdu 

negalima teigti, kad Baublys siekė 50 m aukštį, juolab augdamas vienas ir ant kalnelio (vėjų 

pagairėje).  

Galima teigti, kad dėl medžio storumo, jo augimo ant kalvelės (aplinkinių laukų ir medžių 

atžvilgiu) ir plačios lajos (kai kurių autorių nuomone (Rauktys, 1938; Vaitkevičius, 1998) galimai 

dengusios visą Vyšniakalnį), medis atrodė gerokai aukštesnis nei buvo iš tikrųjų. Taigi, visiškai 

realu, kad Baublio ąžuolo aukštis buvo kiek didesnis nei 25 m – t. y. siekė apie 30 m, bet praktiškai 

neįtikėtina, kad mūsų krašto sąlygomis būtų siekęs 40–50 m aukštį. 

Žinoma, Europos mastu pasitaiko pavienių paprastųjų ąžuolų siekiančių apie 40 m ar kiek 

didesnį aukštį, tačiau aukščiausias Lietuvoje – 135 metų amžiaus Jūravos ąžuolas (augęs tankiame 

medyne), yra tik apie 38 m aukščio ir apie 0,5 m storio). 

Šiuo metu aukščiausias Europoje ąžuolas yra Baltarusijoje, Bresto srityje augantis 

„Požežinskio caras“, kurio aukštis 46 m (tačiau kai kur nurodomas jo aukštis tik 36,6 m), 

skersmuo 2,14 m o amžius – apie 800–850 metų (https://ru.wikipedia.org). Nelabai nuo jo 

augumu atsilieka (o gal ir pralenkia) Lenkijos ąžuolai ,,Maciek“ (aukštis – 41 m, skersmuo – 2,36 

m, amžius – apie 500 metų, apie 80 m3) bei ,,Duży Kamień“ (aukštis – 38 m, skersmuo – 2,33 m, 

amžius – apie 350 metų) (Zarzyński, Tomusiak, Borkowski, 2016).  

O ar Lietuvoje yra ąžuolų, kurių aukštis viršija 30 m, o skersmuo – 2 m?  

Taip, keletas yra (arba visiškai neseniai buvo) – Gojaus miško, Bradesių, Šaravų, Zyplių 

dvaro ąžuolai, kurių aukščiai – 30–34 m, o skersmenys – 1,95-2,05 m  (Bačkaitis, Godvod, 2012).  

Akivaizdu, kad visi aukščiau išvardinti Lietuvos ir Lenkijos ąžuolai yra augę medynuose ar 

medžių grupėse – jų aukščiai siekia 30–41(46?) m, skersmenys – 1,95–2,36 m, liemenys ilgi, o 
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lajos palyginus nedidelės. Tuo tarpu Baublio ąžuolas buvo visai kitokio habito (augumo) – jo laja 

(atsieit) ,,dengė visą Vyšniakalnį“, o išreikštas kamienas buvo gana trumpas. Pastarasis faktas 

niekur literatūroje nėra nurodomas, tačiau nesunkiai išskaičiuojamas. 

Vadovaujantis D. Poškos laiške pateikiama informacija gauname, kad (skaičiuojant nuo 

kelmo aukštyn): 5 uolektys – altanos rąsto ilgis; apie 1 uolektis iškapota tarp 1 ir 2 rąstų; apie 5 

uolekčių (tikėtina) ilgio J. A. Giedraičio altanos rąstas; virš 3 uolekčių rąstas lentoms. To pasėkoje 

gaunasi apie 14 uolekčių (apie 8 m) ilgio išreikštas medžio liemuo, o toliau – įvairaus stambumo 

šakos, iš kurių D. Poška pasigamino 12 sieksnių malkų.  

Būtent tokių – trumpaliemenių ąžuolų (gamtos paminklų) su smarkiai išreikšta laja – 

Lietuvoje yra daugiausiai, kas rodo, kad bent jau didžiąją savo gyvenimo dalį jie gyveno ne miško 

tankmėje, o atviroje erdvėje. Gauti duomenys visiškai atitinka, tiek mūsų visą Lietuvą apėmusių 

ąžuolų-senolių tyrimų (2011–2012 m.) išvadas, tiek logiškai išmąstomą Baublio ąžuolo išvaizdą. 

Lenkų mokslininkai, vadovaudamiesi Medienos tūrio lentelėmis (Bruchwald et al., 2000) 

konstatavo, kad atsižvelgiant į jų (!) išskaičiuotą Baublio ąžuolo skersmenį, jo aukštis galėjo siekti  

nuo 35,3 iki 40,7 m (Szczepkowski, Tomusiak, Zarzynski, 2002a; 2002b) ar 34,8 – 40,1 m 

(Tomusiak, Zarzynski, 2009). 

Būtina paminėti, kad literatūroje (Лукинас, 1956; Isokas, 1979) buvo nurodoma, kad 

Baublio kamienas buvo supjaustytas į tris 8–9 m ilgio rąstus (kas liudytų, kad bendras išreikštas 

Baublio ąžuolo kamieno ilgis – apie 24–27 m), bei parsivežta 12 sieksnių šakų ir keli vežimai 

skiedrų. Pradėjus nagrinėti šią informaciją paaiškėjo, kad mokslininkas, miškininkas M. Lukinas 

buvo pateikęs bendrą Baublio kamieno ilgį (apie 9,8 m), o mokslo populiarintojas G. Isokas  šią 

M. Lukino pateiktą informaciją šiek tiek ,,pakoregavo“. 

Gali kilti klausimas, kokiu būdu M. Lukinas gavo uolektimi didesnį Baublio ąžuolo 

kamieno ilgį?  

Mūsų nuomone, labiausiai tikėtinas variantas, kad D. Poškos „Raštai“ (1959), su originaliu 

Baublio altanos aukščio (5 uolekčių) aprašymu pasirodė tik po 3 metų nuo M. Lukino disertacijos 

publikavimo (1956), o iki to laiko visi besidomintys Baublio ąžuolo matmenimis skaitydavo 

,,Dziennik Warszawski“ (1826) arba ,,Sylwan“ (1827) pateikiamą informaciją, kurioje nurodoma, 

kad altana yra 6 uolekčių aukščio. 

Apibendrinę visą aukščiau pateiktą informaciją, mes manome, kad realus Baublio ąžuolo 

aukštis buvo apie 25–30 m ar nežymiai didesnis.  

Baublio ąžuolo tūris. Koks gi galėjo būti Baublio ąžuolo tūris? Tiksliai sužinoti, aišku, 

neįmanoma, tačiau, apytiksliam skaičiavimui duomenų pakanka. Paskaičiavus literatūros 

šaltiniuose pateikiamų penkių (aukščiau minėtų) atskirų kamieno  segmentų tūrį, bendras Baublio 

ąžuolo kamieno tūris gaunasi apie 32 m3. 

Vadovaujantis mūsų atliktais altanos tyrimais ir matavimais, Baublio ąžuolo kamieno tūris 

preliminariai sumažėtų iki 18 m3. 

Iš Baublio ąžuolo likusios dalies (stambesnių šakų) D. Poška pasigamino 12 sieksnių 

(vienur verčiama ,,dviskeltinių“, kitur – ,,dvimetrinių“, originale – ,,dwupolennych“) malkų“, kas 

sudaro 58 erdmetrius (Лукин, 1956) arba apie 36,5 m3, 58 kietmetrius (Brensztejn,1934), virš 100 

kietmetrių (Poška, 1959). 

Kyla klausimas – kodėl buvo gauti tokie dideli tūrio skirtumai? Pasirodo, M. Lukinas ir 

M. Brenšteinas skaičiavo vienodai, tačiau pastarasis, būdamas ne miškininku, o istorijos ir 

kultūros tyrinėtoju, archeologu, etnografu, bibliotekininku, neatkreipė dėmesio, kad erdmetris ir 

kietmetris nėra tas pat. D. Poškos Raštų pastabose nurodomas tūris matomai yra ,,suapvalintas“ 

(paprastų) 12 kubinių sieksnių tūris (erdmetriais) į mažesniąją pusę. 

Reikia pastebėti, kad kaip ir uolekties atveju, Europoje buvo vartojama keliasdešimt 

skirtingų sieksnių. Baublio nukirtimo – laiško parašymo J. Loboikai laikotarpiu (1812–1824 m.) 

skirtingose Lietuvos dalyse galėjo būti vartojamas senasis lenkiškasis (1,786 m), naujasis 

(įteisintas 1819 m.) lenkiškasis (1,728 m), lietuviškasis (1,94 m), rusiškasis (2,13 m, tačiau vien 

Vikipedijoje nurodoma 14 jo atmainų nuo 1,42 iki 2,84 m) sieksniai, tad nėra aišku, kurį būtent iš 

jų mintyje turėjo D. Poška, rašydamas apie malkų kiekį. Laikant, kad kaip ir uolekties atveju 
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naudotas naujasis lenkiškasis sieksnis gaunasi, kad ,,dwupolennych“ malkų buvo parsivežta apie 

19,5 m3. Akivaizdu, kad šakų tūris netgi šiek tiek lenkia kamieno tūrį, kas dar kartą patvirtina 

mūsų teiginį, kad Baublys buvo trumpakamienis medis su smarkiai išreikšta (galinga) laja. 

Neaiškus tūrio matas yra D. Poškos minimas skiedrų (vertime – žagarų, originale – ,,trzask“) 

kiekis, kurių ,,kelias dešimtis vežimų parvežiau namo kurui“ (Poška, 1959). Tačiau reikia 

prisiminti, kad bent kelis kietmetrius skiedrų D. Poškos baudžiauninkai atkapojo nuo šaknų ir 

kelmo nukirsdami Baublį bei jį atskirdami nuo J. A. Giedraičiui skirto rąsto. Dar apie 7 m3 skiedrų 

buvo iškapota (išskobta) iš Baublio vidaus, be to skiedroms matomai buvo priskirta ir dalis 

smulkesnių šakų iš kurių neišėjo normalių (skaldomų) malkų. Kadangi nuo šaknų ir kelmo 

iškapotas tūris bei smulkiųjų šakų tūris yra ypač nekonkretūs – į mūsų skaičiavimus jie nebuvo 

įtraukti. 

Apibendrinant pateiktus skaičiavimus galima teigti, kad Baublio ąžuolo kamieno tūris buvo 

apie 18 m3, o stambiosios šakos sudarė apie 19,5 m3, tad bendras medžio tūris turėjo siekti virš 

38 m3 (pvz., laikant, kad jo aukštis buvo 30 m, tūris galėjo būti ~43 m3) ir matomai tikrai neviršijo 

tūringiausio Lietuvoje Gojaus miško ąžuolo tūrio (49 m3). 
Pagal smarkiai iškreiptus literatūrinius duomenis, hipotetinius Baublio ąžuolo tūrio 

skaičiavimus atlikę lenkų mokslininkai (Szczepkowski, Tomusiak, Zarzynski, 2002a; 2002b) 

konstatavo, kad jo tūris galėjo siekti 178,2 iki 205,5 m3.  Čia pat jie patys stebėjosi, kad vienas 

stambiausių Lenkijoje ąžuolų ,,Bartek“ (30 m H, 3,14 m D) yra 65 m3 tūrio ir tik pats tūringiausias 

Europos (Vokietija) ąžuolas Ringeiche (36 m H, 3,61 m D) turi 180 m3 tūrį (Patašius, 2012).  

Po keleto metų, pastebėję klaidų ir įvedę savo skaičiavimuose kai kurias korekcijas, lenkų 

mokslininkai (Tomusiak, Zarzynski, 2009) jau teigė, kad Baublio ąžuolo tūris galėjo siekti tik 

apie 119–137 m3. 

Baublio ąžuolo amžius. Baubliui skirtoje nedidelėje poemoje, jo atsiradimas buvo susietas 

su Lietuvos kunigaikščio Rimgaudo (Ringaudo) kuoka, kurią pastarasis įbedęs į žemę prie laužo, 

dėkodamas dievams už sūnaus (būsimo Lietuvos karaliaus) Mindaugo (~1200–1263) išgelbėjimą 

nuo grėsmingų stumbro ragų (Baublis. Powieść Żmuydzka, 1823). 

Pats D. Poška Baublio viduje, virš durų užrašė: 

,,Bardžiuose kaip užgimiau, jau tūkstantis metų, 

Parnešts iš ąžuolyno, čion esmi padėtu“ (Poška, 1959). 

Kitame užraše ant Baublio durų buvo išdidžiai rašoma, kad Baublys ir Matuzalis (Senojo 

Testamento herojus, išgyvenęs 969 metus) – vienodo amžiaus (Poška, 1959). 

D. Poška laiške J. Loboikai apie Baublio ąžuolo amžių kalba konkrečiau: ,,Ąžuolo vidurys 

iš apačios per 3 uolektis nuo žemės buvo papuvęs, bet aukščiau buvo visai sveikas, tik per keliolika 

colių kiek parudavęs. (...). 

Perpjautame kamiene kone visos rievės buvo žymios. Tų žymių rievių spinduliu nuo vidurio 

priskaičiavome 7 šimtus ir kelias dešimtis (turiu mačiusį liudininką, Šviesiai Skaistų Kunigaikštį 

J. A. Giedraitį, Žemaičių vyskupą, nes jam dalyvaujant pieštuku žymėdami skaičiavome); be to, 

pačiame vidury per keliolika colių nebebuvo žymių rievių, prasidėjus gedimui, jos buvo 

nebeįžiūrimos. Taip pat prie ąžuolo žievės per kelis colius nebuvo galima žmogaus akim rievių 

įžiūrėti, jei nebent pro mikroskopą ar kitokius didinamuosius stiklus būtų buvę matyti“ (Poška, 

1959). 

Kaip paaiškėja iš konteksto, dėl papuvusio kelmo, Baublio amžius buvo skaičiuojamas 

ąžuolo rąste 5 uolekčių aukštyje, t. y. apie 3 m aukštyje nuo žemės. Kiek gi rievių nesimatė? 

Ąžuolas yra vidutinės augimo spartos medis, iš pradžios augantis lėtai (po 10–15 cm per 

metus (Gelaževičius, 1973)), nuo 5–10 metų sparčiau, o apie 20–30 gyvenimo metus augantis 

intensyviausiai – po 30–50 cm, o kartais net 100 (150) cm per metus. Gerai išsivystę medžiai, 

normalaus drėgnumo labai derlinguose dirvožemiuose, 10 metų amžiaus siekia apie 5,4 m aukštį 

(Navasaitis et al., 2003). 

Pagal Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos (2010) 9 priedą, prie rievių skaičiaus, 

nustatyto 1,3 m aukštyje, pridedami 5 metai.  Laikant, kad nuo 5 metų (arba nuo 1,3 m H) medis 
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užaugdavo po 0,3–0,5 m per metus, galime teigti, kad 3 m aukštį Baublys viršijo daugmaž 10 metų 

amžiuje. 

Galima tik apgailestauti, kad nei D. Poška, nei vyskupas J. A. Giedraitis nepaliko bent kiek 

tikslesnių nuorodų į ąžuolo amžių, nes išsireiškimai – ,,keliasdešimt“, ,,keliolika ir ,,keli“ yra labai 

nekonkretūs, tad rievių kiekiai atitinkamai gali varijuoti nuo 20 iki 90, nuo 11 iki 19 ir nuo 2 iki 

9 vnt. 

Norint nenutolti nuo realių kiekių buvo imami šių skaičių sekų vidurkiai. Vadinasi, D. Poška 

3 m aukštyje suskaičiavo apie 700 + ~50 rievių; + ~15 colių parudavusios medienos centre 

kamieno; + ~5 coliai prie žievės.  

Darant prielaidą, kad jaunesniame amžiuje ąžuolo rievės plotis vidutiniškai būna 0,3–0,4 

cm, gaunasi, kad 15 colių (36 cm) pločio parudusioje kamieno centrinėje dalyje galėjo ,,pasislėpti“ 

90–120 metų. Kamieno išorinėje dalyje plika akimi (eiliniam, nepatyrusiam skaičiuotojui) 

neišskiriamos rievės galėjo būti apie 0,5–1,0 mm pločio, tad 5 colių (12 cm) medienos sluoksnyje 

galėjo ,,pasislėpti“ dar apie 120–240 metų. Apžiūrėdami Baublio altanos plyšius apie 1,5–2,0 m 

aukštyje nuo žemės konstatavome, kad visgi prie žievės rievės gana ryškios ir tikrai ne 0,5 mm 

pločio, tad laikomės nuomonės, kad matomai 3 m aukštyje galėjo prasčiau matytis 2–3(5) colių 

medienos sluoksnio rievės, kurių plotis buvo apie 1 mm. Atsižvelgiant į šiuos pastebėjimus galima 

teigti, kad kamieno išorinėje dalyje sutankėjusiose rievėse ,,pasislėpė“ apie 50–80 metų (tą 

lengvai būtų galima patikrinti Baublio altanos remonto (kapitalinės rekonstrukcijos) metu, 

nukėlus stogą). 

Sudėjus visus ankščiau nurodomus skaičius (10 + (700 + 50) + 90-120 + 50–80 (120)) 

galima teigti, kad tikėtinas Baublio ąžuolo amžius buvo nuo 900 iki 1000, arba vidutiniškai apie 

950 ± 50 metų, taigi D. Poškos nurodomas bent 1000 metų Baublio amžius yra labai realus ir 

tikėtinas. 

Lenkų mokslininkai-entuziastai, atlikdami panašaus pobūdžio skaičiavimus bei imdami 

maksimalias ir minimalias skaičių ,,keliasdešimt“, ,,keliolika ir ,,keli“ reikšmes, taip pat 

konstatavo, kad tiksliai nustatyti Baublio ąžuolo amžiaus nebeįmanoma, tačiau tikėtina, kad 

senolis buvęs 836–1437 metų amžiaus (Szczepkowski, Tomusiak, Zarzynski, 2002a; 2002b), arba 

1136 ± 300 metų. Reikia pastebėti, kad vadovaudamiesi Varšuvos žemės ūkio universiteto 

Dendrometrijos ir medienos produktyvumo mokslo katedros empirine medžiaga, šie mokslininkai 

taip pat manė, kad centrinėje ąžuolo kamieno dalyje rievės galėjo būti apie 2,9–3,9 mm pločio, o 

kamieno išorinėje dalyje – nuo 0,95–1,43 mm iki 0,5 mm. 

Kalbant apie ąžuolų teorines galimybes pasiekti 1000 metų ar didesnį amžių, turėtume 

įvertinti ir kitų Europoje ąžuolų-senolių tikėtinus amžius. Analizuojant 29 stambiausių Europos 

ąžuolų (10–14,75 m apimties) amžių matome, kad jis įvairuoja nuo 300 iki 1200 metų 

(vidutiniškai apie 650 metų). Ir tik danai Kongeegen ąžuolui priskiria 1400–2000 metų amžių 

(Patašius, 2012), kas visiškai iškrinta iš kitų ąžuolų amžių konteksto.  

Minėtame ąžuolų sąraše iš viso tik 6 ąžuolams nurodomas amžius, siekiantis ar kiek 

viršijantis 1000 metų, be to atkreiptinas dėmesys, kad visi jie tuščiaviduriai ir amžius 

skaičiuojamas labiau pagal įsivaizdavimą, o ne pagal matomą faktą.  

Tačiau ką jau kalbėti apie tikslų Baublio amžių, jei praėjus beveik 200 metų nuo žemaičių 

bajoro, Raseinių pavieto žemės teismo raštininko (kitur nurodoma – sekretoriaus, teisėjo) 

D. Poškos mirties, literatūros šaltiniuose nesutampa nei mirties (1830, 1831, 1832 m.) nei gimimo 

metai – pastarieji ,,išsiskleidžia“ daugiau nei per dešimtmetį – dažniausiai minimi 1757 m., rečiau 

– 1760 m., 1764 m., 1765 m., 1769 metai. 

Kitų Baublio medžio dalių likimas ir Baublio ,,brolio“ kilmė. Tikėtina, kad ,,legendos“ 

apie Baublio brolį atsiradimą netyčia inicijavo pats D. Poška ant Baublio durų užrašydamas eiles:  

,,Matuzalio amžių praleidau lig šiolei, 

Jis buvo vienturtis, o aš turiu brolį – 

Vienmečiai, iš vieno mes kelmo keroję, 

Mus supa vaikaičiai, giraitėj sustoję.“ (Skrodenis, 1974). 
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Deja, D. Poškos laiške J. Loboikai ar kur nors kitur, apie tai, kad Baublys buvo dvikamienis 

ar ant kalno buvę 2 ąžuolai, nėra net užsimenama. Netgi priešingai, D. Poškos akimis žiūrint, 

,,antrasis, mažesnysis (ąžuolas), nėra nei žiūrovo, nei skaitytojo tokio dėmesio vertas“. 

Pastebėtina, kad visgi ,,brolis“ nebuvo toks jau visiškai ,,dėmesio nevertas“ medis – apačioje jo 

apimtis siekė apie 7 m (Avižonis, 1927; Laurynaitis, 2011), o skersmuo – 2,21 m (Majoch, 2019). 

Literatūroje (Galaunė, 1963; Kviklys, 1968) nurodoma, kad antrasis Baublys (iš kito storo 

ąžuolo kamieno) buvo pastatytas kiek vėliau, V. Laurynaičio (2011) nuomone – maždaug po 

dešimtmečio, o N. Keršytės (2001) ir D. Želvytės (2012) teigimu – po 12 metų (t. y. 1824 m.). 

Visgi, greičiausiai ,,brolis“ Bijotuose atsirado 1813–1822 m. laikotarpiu, nes 1812 m. 

(,,prancūzmetyje“) jo dar nebuvo, o 1823 m. J. Loboika jį jau mini esant.  

Tikėtina, kad V. Vaitkevičius (1998) rašydamas, jog ant (Vyšnių) kalno (kol buvo nupjauti 

ir paversti muziejumi) augo 2 ąžuolai, taip pat nekritiškai priėmė cituoto ketureilio ,,informaciją“, 

o gal būt buvo girdėjęs ilgamečio Baublių prižiūrėtojo A. Bardausko pasakojimus apie ,,du 

nepaprastai didelius ąžuolus“ augusius ant nedidelės kalvelės“ (Šidlauskas, 2010). 

1974 m. S. Skrodenis, informacinėje knygelėje apie Baublių muziejų, rašė, jog, pasak vienų 

žmonių pasakojimų, antrasis Baublys buvo atpjautas nuo to paties kamieno, kaip ir pirmasis, pasak 

kitų – kad atpjautas nuo kito ąžuolo, augusio iš to paties kelmo. S. Skrodenio nuomone, abi 

versijos neturėjo rimto pagrindo, tad lieka neaišku, kuo remdamasis ir pats S. Skrodenis 2011 m. 

rašė, jog ant Vyšniakalnio buvę 2 ąžuolai. 

Kad Baublio ,,brolis“ nebuvo ,,antroji“ Baublio ąžuolo kamieno dalis, savo laiške 

J  Loboikai rašė ir D. Poška (1959): ,,Viršutinę savo Baublio kamieno dalį, t. y. antrąją kamieno 

atpjovą, dovanojau Šviesiai Skaisčiam Kunigaikščiui Giedraičiui, Žemaičių vyskupui, kuris 1813 

metais, geležiniais lankais galus apkalęs ir vidurį plynai išskobęs, tam tikslui padirbdintais ratais 

išsigabeno už keliolikos mylių į savo tėvonijos palivarką, vardu Novočebius, Raseinių apskrityje, 

prie pat Nevėžio upės, kame, daržinėlėj padėtas ir nerūpestingų prievaizdų šienu užkrautas, girdė-

jau, savo rūbo, tūkstantį metų nešioto, t. y. žievės jau yra netekęs, tačiau pats medis tebesąs dar 

sveikas“.  

Reikia paminėti, kad G. Isokas (1974) rašė, kad Baublio ,,brolis“ šių laikų nesulaukė, tačiau 

anuomet jis buvęs pastatytas, o jo viduje tilpę 10 žmonių. Labai tikėtina, kad G. Isokas realybę 

(dėl antrojo Baublio pastatymo) šiek tiek pagražino, o viduje galinčių tilpti žmonių kiekį paėmė 

iš to paties D. Poškos laiško J. Loboikai: ,,(...) to ąžuolo paviršiuj pirma plyšius užkitavus, paskui 

pokostu apdailinus, galima būtų puikią altaną įruošti, kurioj mažiausia 10 žmonių galėtų patogiai 

stovėti, o 5 ar 6 žmonės taip pat patogiai aplink staliuką galėtų sėdėti“ (Poška, 1959). Kad Baublio 

,,brolis“ nėra tikrojo Baublio antrasis rąstas tampa akivaizdu vien apžiūrėjus antrąją altaną 

natūroje – gerai matomas priekelminis sustorėjimas rodo, kad tai kito ąžuolo apatinė kamieno 

dalis. 

Deja, nėra konkrečių žinių, kad kas XIX a. viduryje, pamėgdžiodamas Baublį, iš vientiso 

rąsto būtų pasistatęs altaną (pavėsinę) ar koplyčią (Jocys, 2012). Tuo tarpu nuo XX a. pradžios 

Baublio ,,antrininkai“ – baubliukai pradėjo rastis visoje Lietuvos teritorijoje. 2012 metais jų 

egzistavimo faktas buvo žinomas bent 37 vietose (Jocys, 2012a; 2012b). 

Baublio ,,brolis“ nebuvo ir ,,trečioji“ Baublio ąžuolo kamieno dalis: ,,Iš trečios savo ąžuolo 

kamieno dalies išpjoviau 2 lentas 3 colių (t. y. 7,2 cm) storio, 3 lietuviškų uolekčių su viršum (t. 

y. > 1,73 m) ilgio, o pločio daugiau kaip 40 colių (t. y. > 96 cm)“ (Poška, 1959). 

Bene keisčiausiai Baublio ,,brolių“ istorijoje skamba A. Šapokos (1936) teiginys, kad 

D. Poška padarė 3 trobeles, kuriose buvo įtaisyti muziejėliai. Iš kur istorikas ėmė šią, berods 

niekuo nepagrįstą informaciją, deja, nežinoma. 

Baublio savininkai ir likimas. D. Poška savo testamentu (1830-02-05) Raseinių pavieto 

pakamariui ir kavalieriui S. Puzyrevskiui bei rusų kariuomenės papulkininkiui V. Sasnauskiui 

pavedė Bardžiuose pastatytas altanas – ,,vieną iš Baubliu vadinamo ąžuolo, kitą mažesnę, irgi iš 

ąžuolo gabalo, kartu su visa biblioteka, įpareigodamas, kad jie savo nuožiūra altanas su jose 

esančiais daiktais arba vietoje paliktų, arba, jeigu laikas jų nesunaikins ar nesugadins, ir jos būtų 

vertos perkelti, atiduotų viešoms vietoms (...)“ (Vanagas, 1994). Beje, kai kur nurodoma 
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(Čižiūnas, 2008; Prušinskas, 2012), kad Baublius D. Poška testamentu paliko S. Stanevičiui, o kai 

šis mirė, tai nuo 1848 metų Baubliais rūpinosi Pliateris, tačiau šios informacijos kilmė neaiški. 

Barzdžių dvarą ,,su viskuo, kas jam priklauso“ D. Poška padovanojo savo broliui Raseinių 

žemės teismo teisėjui N. Paškevičiui, tačiau viską ,,ligi gyvos galvos“ valdyti gavo A. Paškevičius 

(Skrodenis, 2010). Deja, A. Paškevičius greitai mirė, o 1834 m. – mirė ir N. Paškevičius, o turtą 

paveldėjo jo našlė ir 2 dukterys.  

1847 m. (pagal Butvilaitė, 2012) – 1849 m.) abu dvarus (Barzdžių ir Bijotų) nupirko garsus 

Žemaitijos dvarininkas K. Volmeris bei juos sujungė į vieną Bijotų dvarą, o visus Barzdžių dvaro 

pastatus, išskyrus Baublius – nugriovė. Paskutinis tos giminės atstovas E. Volmeris Bijotų dvarą 

valdė nuo 1871 m. iki Pirmojo pasaulinio karo (Skrodenis, 2010; Butvilaitė, 2012).   

1922 m. Bijotai atiteko J. Volmerytei, 1934 m. po jos mirties likusio turto globėju paskirtas 

V. Volmeris, kuris vėliau Bijotus pardavė. 1940 m. Bijotų 66 ha dvaro savininkas buvo K. Jucius 

(Butvilaitė, 2012). 

Reikia pastebėti, kad XIX a. Lietuvoje nebuvo įstaigos, kuriai būtų rūpėję išsaugoti Baublio 

muziejaus visumą. 1831 m. rusų valdžia uždarė Vilniaus universitetą, o 1836 m. – ir Kražių 

kolegiją, ją perkėlus į Kauną (Keršytė, 2001). 

1900–1912 m. gerokai apiręs vakarų Baublys (planinėje medžiagoje (Butvilaitė, 2012) 

vakariniu Baubliu kažkodėl vadinamas rytinėje pusėje stovintis Baublys) dvarininko E. Volmerio 

dėka apjuostas geležiniais lankais, apdengtas nauju stogeliu, padėtas cementinis pamatas. 

Tikėtina, kad tai atlikta iki 1905 m., nes, anot S. Skrodenio (1974), apie tai buvo rašoma 1905 m. 

,,Vilniaus žiniose“. 

1930 m. Baublius pabandyta apsaugoti, pastatant ant jų lentines pašiūres (Kviklys, 1968). 

1947 m. Baublio muziejus atkurtas.  

1956–1958 m. Baubliai buvo konservuoti, sutvirtintas grunto šlaitas ir cementiniai 

pamatai. 1967 metais Baublys pakartotinai konservuojamas ir paskelbiamas LTSR paminklų 

apsaugos fondo objektu  (Danilevičius, 1984). 

1971 m. pagal architektų M. Lagunavičienės ir V. Gabriūno projektą Baubliai konservuoti, 

restauruoti ir apdengti gaubtais iš stiklo, aliuminio ir žalvario (Semaškaitė, 2010). 

1949–1962 m. Bijotuose įkurtas D. Poškos memorialinis muziejus. Į Baublį vėl atgabenti, 

iš įvairių vietų surinkti, išlikę muziejiniai eksponatai, D .Poškos stalelis, restauruoti Baublyje 

poeto padaryti įrašai. 1962 m. Baublio muziejus pavestas Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus globai 

(Butvilaitė, 2012). 

2008 m. Bijotų dvaro sodyba, vadinama Baublių kompleksu, paskelbta kultūros paminklu. 

Šilalės V. Statkevičiaus muziejui Baublius perėmus iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus, buvo atlikti 

Baublio teritorijoje esančių šlaitų,  kurių išlikimui buvo kilusi reali grėsmė, sutvirtinimo darbai. 

2011 m. Baublių muziejaus teritorijoje buvo įgyvendintas projektas „Bijotų dvaro sodybos 

– Baublių komplekso pritaikymas turizmui“, finansuojamas iš ES, Lietuvos Respublikos biudžeto 

ir Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Jo metu P. Gudyno restauravimo centro darbuotojai 

restauravo pačius Baublius, pakeitė didesniais apsauginius gaubtus, sumontavo modernias oro 

vėdinimo sistemas. 2012 m. Baublių 200 metų jubiliejui buvo išleista proginė moneta bei pašto 

ženklas. 

Baublius kasmet aplanko po 15–20 tūkst. turistų (Čižiūnas, 2008), tačiau kai kuriais metais 

jų skaičius pasiekia 50 000 (Čebatorius, 1978), 53 700 (1983 m.) ir daugiau (Kudaba, 1984). 
 

Apibendrinimas ir išvados 
 

Apibendrinant atliktą literatūrinę apžvalgą, asmeninių tyrimų duomenis bei atliktą faktų 

loginę analizę galima teigti, kad: 

1. Didžioji dauguma mokslinėje literatūroje pateikiamos informacijos apie Baublio ąžuolą, 

Baublio altaną (muziejų) bei Baublio ,,brolį“ neatitinka realybės, nes perteikia ne originalius 

D. Poškos arba Kuryer Litewski (1815) nurodomus faktus, tačiau perpasakotą, neteisingai 

suprastą, pagražintą, hiperbolizuotą jų variantą; 
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2. Po nukirtimo, šlaite augusio elipsės formos Baublio ąžuolo kelmo skersmuo buvo apie 

3,53 m (4,03 x 3,17 m), o krūtinės aukštyje (1,3 m H) medžio skersmuo siekė apie 2,1 m ar kiek 

daugiau. Iš medžio kamieno apačios buvo pagaminta apie 2,88 m aukščio altana; 

3. Vadovaujantis Kuryer Litewski (1815) pateikiamais duomenimis, Baublio altanos 

skersmuo apačioje buvo 2,79 m, viduryje (po langais) – 2,06 m, o viršuje – 1,7 m. 2020 m. 

matavimų metu (neatmetus plačių plyšių ir nevertinant žievės praradimų) atitinkamai gautas 

2,86 m skersmuo altanos apačioje, 2,05 m – viduryje (po langais) ir 1,77 m viršuje (prie stogo 

apkalo), o jos aukštis (išorėje) – 2,75–2,85 m. 

4. Išreikštas Baublio ąžuolo kamienas tebuvo iki 8 m ilgio, toliau pereinantis į galingą lają. 

Labiausiais tikėtinas ąžuolo aukštis – iki 30 m ar kiek didesnis. Tikėtinas medžio (su 

smulkiosiomis šakomis) tūris buvo virš 38 m3, iš kurių apie 18 m3 sudarė stiebas ir apie 19,5 m3 

stambiosios šakos.  

5. Anot lenkų mokslininkų, ribinės Baublio ąžuolo amžiaus reikšmės – 836–1437 metai, 

tačiau vadovaujantis mūsų skaičiavimais jo amžius – apie 950 ± 50 metų, taigi D. Poškos 

nurodomas bent 1000 metų Baublio amžius yra labai realus. 

6. Baublio ,,brolis“ yra ne Baublio ąžuolo antrasis ar trečiasis rąstas ar antrasis kamienas, o 

nukirstas visiškai atskiras medis, matomai netgi ne nuo Vyšnių kalno. Antrasis Baublio ąžuolo 

rąstas, vyskupo J. A. Giedraičio buvo išvežtas į Naujatriobių dvarą ar palivarką netoli Babtų. 

7. Baublio altanai būtina kapitalinė rekonstrukcija, kurios metu (nukėlus stogą) jos 

fragmentai, pašalinus visus esamus intarpus, klijų, kaiščių, kabių ar kitų priemonių pagalba turėtų 

būti sujungiami į vientisą darinį. 
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Birth and development of the legend of D. Poška’s Baublys – the thickest oak in Lithuania 

 

Summary 

 

The performed in-depth analysis of relevant literature and own research data let us state, that most 

of the information about D. Poška‘s oak Baublys, gazebo and the „brother“ of Baublys is incorrect, because 

it represents not the original facts, but their retold, misunderstood, larded or hyperbolized versions.  

Before cutting, the oak Baublys grew on the slope. After cutting, the oak‘s stump diameter was about 

3,53 m (4,03 x 3,17 m), and the diameter at the breast height was about  2,1 m or slightly more. 

The bottom part of the oak stem served for manufacturing of about 2,88 m height gazebo. The 

gazebo‘s diameter was about 2,79 m at the bottom, about  2,06 m in the middle (under the windows), and 

about 1,7 m at the top. The second log from Baublys was taken by bishop J. A. Giedraitis to Naujatrobys 

manor close to Babtai.  

The apparent stem of oak Baublys was only 8 m tall, transferring into a wide crown. The most 

probable height of the oak was 30 m or slightly taller. The most probable volume of the oak (with small 

branches) was more than 38 m3 (from which about 18 m3 was stem volume, and about 19,5 m3 – big 

branches). 

In opinion of Polish scientists, the marginal values of the oak Baublys‘s age are the years 836 – 

1437, however, basing on the analysis of D. Poška‘s calculations, the most probable age of the oak was 

950±50 years. 

The so-called „brother“ of Baublys was not the second or third stem of oak baublys, but a separate 

tree, which was cut down.  

The gazebo of Baublys needs to be capitally restorated. During the restoration (taking off the roof), 

the separate parts of the gazebo (after removing all the existing inserts) should be put together into a single 

construction using glues, plugs, hooks or other materials.  
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Stelmužės ir Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolai – dvi legendos, du likimai 
 

dr. Julius Bačkaitis, dr. Kšištof Godvod 

VDU ŽŪA MEF, Studentų g. 11, Akademija, Kauno r., 868039222, zeldiniai1@gmail.com 

 
Anotacija 

Analizuojant mokslinius, mokslo populiarinimo ir beletristinius kūrinius, straipsnyje išsamiai 

apžvelgiamas ,,storiausio ir seniausio Lietuvoje bei Europoje“ Stelmužės ąžuolo  legendos atsiradimas ir 

raida nuo XX a. pradžios iki šių dienų. Straipsnyje tai pat bandoma įvertinti ir palyginti tarpusavyje realius 

dviejų stambiausių XX a. Lietuvoje – Stelmužės ir Lenkaičių (Medingėnų) – ąžuolų matmenis. 

Reikšminiai žodžiai: Stelmužės ąžuolas, Lenkaičių ąžuolas, Medingėnai, Gedikos upelis 

 

Abstract  

This article provides a detailed overview of the "thickest and oldest in Lithuania and Europe" oak 

Stelmužė origin and development of legend since the XX century and beginning to the present day, basing 

on the analysis of scientific, popular science and cognitive literature sources. In this study we also tried to 

evaluate and compare the dimensions of two largest oaks in the XX century in Lithuania – Stelmužė and 

Lenkaičiai (Medingėnai). 

Key words: oak Stelmužė, oak Lenkaičiai, Medingėnai, stream Gedika 

 

Įvadas 

 

Stelmužės ąžuolas! Vien šie du žodžiai beveik kiekvienam lietuviui asocijuojasi su kažkuo 

didingu, labai senu ir labai storu... Ir nieko keisto – net pagal kukliausius paskaičiavimus medis 

nugyveno 1000 metų, kas atitinka apie 35 žmonių kartas. Kartoms keičiantis, kaip rašė 

parkotyrininkas K. Labanauskas: ,,Stelmužės praeities gelmes apipynė legendiniai įvaizdžiai, 

populiariai užvaldę žmonių atmintį, vėliau pasigauti žurnalistų ir laisvai interpretuoti“. Vienas 

nuo kito nusirašydami autoriai kartojo, esą Stelmužėje tebeauga didžiausias ir storiausias visoje 

Europoje ąžuolas – 19, 23, 25 ar netgi 30 m aukščio, 11 ar 13,5 m apimties, 1500 ar net 2000 metų 

amžiaus (Rauktys, 1938; Лукинас, 1956; Kviklys, 1964; Danilevičius, 1984; Алексеев, 1987; 

Isokas, 1997; Januškevičius, 2004; Danauskas, 2006 ir kt.).  

Dažnam dendrologui, gamtininkui ar žurnalistui savo knygose ar straipsniuose, buvo garbės 

reikalas paminėti Stelmužės ąžuolo amžių ir storį. Tačiau kam gi pačiam važiuoti į Lietuvos 

pasienį atlikti matavimų, juk tereikia nurašyti kito (ankstesnio) autorius pateiktą informaciją ir... 

šiek tiek pridėti – medis juk auga! O kur dar ,,patikimi“ 8–9 moksleivių ar 20-ies darželinukų 

ekskursijų ąžuolo matavimai glėbiais..?! Atrodytų ,,legendą“ galėjo išsklaidyti prie medžio 

pastatytas informacinis stendas – deja, berods a. a. dendrologo E. V. Navio (1937–2015) 

iniciatyva, ir ten buvo įrašyta informacija, skirta tik turistų entuziazmui padidinti. 

Lietuvių tauta (nesvarbu – pelnytai ar nepelnytai) visada turėjo kuo didžiuotis – seniausia 

indoeuropiečių kalbų šeimos kalba, didžiausia viduramžiais užkariauta teritorija, ilgiausiai 

išlaikyta pagonybe ir didžiausiu dievų skaičiumi. Tad akivaizdu, kad Stelmužės ąžuolo 

,,legendos“ atsiradimui ir plėtotei įtakos turėjo noras atrasti dar kažką tokio, ko visa Europa 

pavydėtų. Ir tai pavyko – apie Stelmužę iš pradžių rašė prieškario laikraščiai, žurnalai ir 

vadovėliai, vėliau informacija apie šį senolį persikėlė į buvusios TSRS ,,Gamtos pažinimo“ 

vadovėlius ir mokslines knygas bei pasklido užsienyje.  

Tuo tarpu už 257 km nuo Stelmužės, t. y. beveik priešingoje Lietuvos pusėje, Rietavo krašte, 

Lenkaičių kaime (netoli Medingėnų miestelio), prieš 50 metų dar tebeaugo Stelmužės ąžuolo 

,,konkurentas“ (1 pav.), kurio apimtis, anot pasakojimų ir negausių literatūros šaltinių, siekė apie 

8,5–9,0 m, o amžius – apie 1000 metų (Kalinauskas, 1937; Kviklys, 1968; Danilevičius, 1984; 

Vaitkevičius, 1998; Kungys, 2010 ir kt.). Akivaizdu, kad šis medis ne tik teoriškai, bet ir 

praktiškai galėjo būti storesnis, aukštesnis, o galbūt ir senesnis už garsųjį Stelmužės ąžuolą. 

mailto:zeldiniai1@gmail.com
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Tačiau ar buvo? Ir kodėl gi apie šį ąžuolą žinojo tik siauras žmonių ratas, o apie Stelmužę – beveik 

visi? 
 

  
 

1 pav. Stelmužės ąžuolas 2012 m. (kairėje) bei Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolas XIX a. X deš. – XX a. I deš. iš 

šiaurinės pusės (J. Žiogo fotografija iš www.limis.lt) 

 

Straipsnio tikslas – atlikti plataus spektro literatūros šaltinių (nuo XX a. pradžios) analizę 

apie ,,seniausio“ ir ,,storiausio“ Lietuvoje bei Europoje – Stelmužės ąžuolo – ,,legendos“ 

susiformavimo priežastis ir raidą; bei tarpusavyje palyginti realius dviejų stambiausių XX a. 

Lietuvoje Stelmužės ir Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolų matmenis. 

 

Tyrimų metodika (metodai) 

 

Norint išsiaiškinti ,,storiausio ir seniausio Lietuvoje bei Europoje“ Stelmužės ąžuolo  

legendos kilmę ir raidą, pagal galimybes buvo atlikta išsami reikšmingesnių mokslinių, mokslo 

populiarinimo ir kitų literatūros šaltinių (nuo XX a. pr. iki šių dienų) analizė. 

Tyrimų metu, vadovaujantis visais mums žinomais literatūros šaltiniais ir loginės analizės 

principais, buvo bandoma atkurti, koks buvo tikrasis (ar labiausiai tikėtinas) Stelmužės ąžuolo 

,,konkurento“ – Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolo amžius, skersmuo, aukštis bei tūris. Kadangi 

literatūros šaltiniuose dažniausiai publikuojama tik viena šio ąžuolo fotonuotrauka (o Stelmužės 

ąžuolo – tūkstančiai), manome yra tikslinga pateikti ir visus mums žinomus šio medžio atvaizdus 

(iki jo žūties).  

Natūroje, in situ abu ąžuolai paskutinį kartą buvo aplankyti ir įvertinti 2012 metais. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Bene žinomiausioje, plačiai naudojamoje informacinėje www.wikipedia.lt svetainėje šiuo 

metu rašoma: ,,Stelmužės ąžuolas – seniausias ir storiausias Lietuvoje augantis paprastasis 

ąžuolas, vienas seniausių ąžuolų Europoje. Lietuvos gamtos paminklas. (...). Ąžuolui apie 1500 

http://www.wikipedija.lt/
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Paprastasis_%C4%85%C5%BEuolas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Paprastasis_%C4%85%C5%BEuolas
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%84%C5%BEuolas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Europa
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metų, jo skersmuo – 3,5 m, apimtis prie žemės 13 m (kamienui apimti reikia 8–9 vyrų)“. Trumpa, 

aišku... ir neteisinga. 

Ką gi rašo apie Stelmužės ąžuolą specializuota ir plačiai žinoma literatūra – ,,Lietuvos 

dendroflora“ (2003), ,,Dendrologijos“ vadovėliai (1938, 1963, 1973, 2008), ,,Lietuvos TSR flora“ 

(1961)? Beveik visos išvardintos knygos vieningai teigia, kad Stelmužės ąžuolo amžius – 1500 

metų, skersmuo – 2,8 m, aukštis – 19 metrų. Tik 1938 m. Dendrologijos vadovėlyje nurodoma, 

kad vadovaujantis miškų urėdo V. Vaitkaus duomenimis Stelmužės ąžuolo skersmuo – 2,75 m 

(apimtis 864 cm), o amžius neminimas. 

O kokia informacija apie Stelmužės ąžuolo matmenis pateikiama žinomuose klasikos 

kūriniuose? Rašytojas J. Baltušis knygoje ,,Kas dainon nesudėta“ (1976) rašo: ,,Visas Zarasų 

kraštas gražus. (...). O užvis labiau traukia kiekvieno širdį garsiuoju milžinu, žilagalviu Stelmužės 

Ąžuolu, seniai pragyvenusiu vienmečius visoje Europoje, peržengusiu antrąjį tūkstantį metų. 

Ateini prie jo tartum į didžią šventovę, tylią ir iškilmingą, kur kiekvienas ištartas žodis atrodo 

tikra šventvagystė, o kasdieniška pilka mintis – žmogaus menkybės paliudijimas. Susikaupę, 

susimąstę žmonės žvelgia į jį. Nors metai slegia, senatvė žemyn lenkia, bet negalvoja apie mirtį 

mūsų girių protėvis“. 

Vaikų poetas K. Kubilinskas (1957) yra parašęs eilėraštį ,,Stelmužės ąžuolas“, kūrinių apie 

šį ąžuolą parašė E. Mieželaitis, M. Karčiauskas, S. Geda, I. Greičiūnas ir kt. (Isokas, 1995). 

Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolas, deja, nei mokslinės, nei didesnės literatūrinės šlovės 

nesulaukė, o jo ,,atradėju“ XXI amžiuje būtų teisinga tituluoti miškininką V. Kungį, kuris 2009–

2010 m. publikavo keletą straipsnių apie šio ąžuolo radavietę bei jo galimus matmenis, tuo 

primindamas visuomenei šį nepelnytai pamirštą gamtos paminklą. 

Legendos apie Stelmužės ąžuolą. Stelmužė žinoma jau nuo XVI a. antros pusės. XVI a. 

pradžioje ši vietovė priklausė Livonijos ordinui. Pirmasis dvaro valdytojas minimas A. Hahoferis, 

kuris Stelmužės ir Raudinės dvarus valdė prieš 1533 m.  

1533 m. vokiečių ordino magistras Valteris fon Pletenbergas už ilgametę ištikimą tarnybą 

ir tinkamą elgesį, Daugpilio pilies kapitonui Heinrichui fon Berkenui suteikia leno teise valdyti 

Stelmužės (Steinensee) ir Raudinės (Rautensee) dvarus (Vaitkevičienė, Trusovas, 2019).  

Vietovė ilgą laiką buvo vadinta Steinensee. Vokiečių kalba steinensee reiškia „akmenų 

ežeras“ arba „akmenuotas ežeras“. Galima manyti, kad vokiečiai galėjo išversti ir pritaikyti jau 

esamus baltiškus vietovių pavadinimus. Heinrichui fon Berkenui gavus šį leną, šeima vadinosi 

Berkenšteinų (Berckenstein) pavarde arba Šteinų (Stein) giminės šaka. Stelmužės vietovardis irgi 

yra kilęs nuo žodžio Stein. Rankraštyje dažnai yra minimas dvaro pavadinimas Steinmuiza, o iš 

čia atpažįstamas ir sąskambis „Stelmužė“ (Vaitkevičienė, Trusovas, 2019). Beje, vokiškas žodis 

„stelle“ reiškia ,,vieta“, o latviškoji dalis ,,muiža“ lietuviškai reiškia ,,dvarą“. 

Baronų von Folkerzambų giminės priklausomybėn dvaras pateko tik 1727 m. (o ne 1620 m. 

kaip neretai nurodoma). Vėliau dvaras pateko rusų caro dvariškių Valujevų, nuo XX a. pradžios 

vokiečių baronų Hanų giminių nuosavybėn (Vaitkevičienė, Trusovas, 2019). Iš pradžių tai buvo 

nepriklausomos Kuršo kunigaikštystės dalis, vėliau Rusijos Kuršo gubernijos, Latvijos 

Respublikos vietovė. Lietuvos žinion Stelmužė perėjo tik 1920 metų rudenį, abiem šalims 

ratifikavus sienos sutartį ir apsikeitus tam tikromis teritorijomis. 

Stelmužės dvaro herbe buvo vaizduojama pusė ratlankio. Pasak padavimo, kažkoks 

milžinas nutarė ant pravažiuojančio caro karietos nuversti ąžuolą, tačiau vienas stelmužiškis 

stipruolis atrėmė tą ąžuolą ir išgelbėjo carą. Imperatorius tam žmogui už išgelbėjimą ne tik pinigų 

nepasiūlė, bet netgi ir nepadėkojęs su šešetu žirgų kinkyta karieta nurūko toliau. Stipruolis iš to 

apmaudo karietą pasivijo, griebė už rato, tad pusė ratlankio liko jo saujoje 

(https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/is-stelmuzes-senolio-stiprybes-ir-isminties). 

Kitame padavime pasakojama kad su Stelmužės ąžuolo viršūne baudžiauninkai užtvėrę 

kelią piktajam carui, kad šis negalėtų pravažiuoti. Baudžiauninkai taip norėję jį pamokyti už tai, 

kad šis neprivertė Stelmužės dvarininko atleisti valstiečius nuo baudžiavos, nors ši jau seniai buvo 

panaikinta. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Caras
https://lt.wikipedia.org/wiki/Baud%C5%BEiava
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Trečiame to paties pasakojimo variante teigiama, kad trys stipruoliai (arba 3 plėšikai) 

nulaužė storulę šio ąžuolo viršūnę ir nugabeno prie kelio ant aukštumos. Medis riedėdamas turėjo 

užmušti važiuojantį carą, bet atsirado išdavikas, kuris jau riedančią ąžuolo viršūnę sulaikęs, ir 

caras liko gyvas (Danilevičius, 1984). 

Senoliai tvirtino, kad ąžuole esančia labai didele kiauryme (dreve) galima nusileisti iki pat 

medžio šaknų ir į požeminį pasaulį, kalbėta, kad po jo šaknimis gali slypėti lobis... 

Sako, kad drevėje kadaise buvo rasti aukšto žmogaus griaučiai su prancūzišku šautuvu. Ten 

esą slapstėsi Napoleono karys, mat, iš Rusijos žemių vejami prancūzai, sušalę, alkani ir ligoti, 

buvo apsistoję Stelmužėje (Isokas, 1995).  

Legendos, padavimai byloja, kad po Stelmužės ąžuolo šakomis kadaise degęs šventosios 

ugnies aukuras, ant kurio žilagalviai vaidilos degino aukas dievams (Danilevičius, 1984). Kai 

lietuviai buvo pakrikštyti, Stelmužės giraitė iškirsta, ir šventoji ugnis buvo užgesinta. Vietiniai 

tvirtino, kad jokie kirviai to ąžuolo neįveikė, ir ilgai slapčia jį garbino 

(https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/is-stelmuzes-senolio-stiprybes-ir-isminties). 

Nežiūrint to, kad daugelyje literatūros šaltinių teigiama, kad prie Stelmužės ąžuolo šaknų 

buvo ,,kūrenami aukurai“, tačiau iš kraštotyrinių pasakojimų žinomas tik toks tekstas: ,,reikia su 

savimi turėti 3, 7 ar 9 gileles, paimtas nuo Stelmužės ąžuolo, kurios nešiojamos piniginėje ar šiaip 

kišenėje. Jos apsaugo kelionėje nuo visokių nelaimių, ligų ir kitų blogų atsitikimų“ (Vaitkevičius, 

2006 pagal 1937 m. užrašymą). 

Renkant informaciją apie Stelmužės ąžuolą nustebino tai, kad literatūros šaltiniuose 

informacija apie Stelmužės ąžuolą ,,pasipylė“ tik apie 1930 metus, nors neabejotinai lietuviams ir 

vokiečiams šis ąžuolas buvo žinomas ir anksčiau, pvz., yra išlikusi ne viena 1916 metų 

fotonuotrauka (2 pav.). 
 

  
 

2 pav. Stelmužės ąžuolas 1916 m. (https://www.facebook.com/senosfotografijos/photos/a.245964536975) 

 

Senose nuotraukose greta Stelmužės ąžuolo matosi daugybė akmeninių antkapių vokiečių 

kareiviams, žuvusiems Pirmojo pasaulinio karo mūšiuose (čia driekėsi didelė dalis fronto linijos), 

be to, anksčiau čia buvo ir vietinių gyventojų kapinės. Iki dabar išlikę tik 3 antkapiai, o visi kiti, 

statant kolūkio fermas ir kitus statinius, buvo panaudoti pamatams. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lobis
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Reikia pastebėti, kad pirmoji informacija spaudoje apie storiausią Latvijos Kaivės ąžuolą 

pasirodė irgi tik 1924 m., kuomet latvių žurnalas ,,Nedėla“ (,,Savaitė“) rašė, kad šis ąžuolas siekia 

8,5 m apimties (2,71 m skersmens), be to (kaip ir Stelmužės ąžuolo atveju) buvo laikoma, kad po 

šaknimis yra užkastos 3 statinaitės aukso (to pasėkoje atsirado lobių ieškotojų bandančių pasikasti 

po ąžuolo šaknimis). 2008 m. Kaivės ąžuolas buvo 10,3 m apimties (3,28 m skersmens), 19 m 

aukščio ir 400–500 metų amžiaus (Eninš, 2008; Patašius, 2012). 

Stelmužės ąžuolo aukštis ir lajos dengiamas plotas. Išanalizavus apie 60 literatūros 

šaltinių, kuriuose pasakojama apie Stelmužės ąžuolo matmenis, galima konstatuoti, kad medžio 

aukštis nurodomas nuo 17 m (Isokas, 1997) iki 30 m (Januškevičius, 2004). Minėtame aukščio 

diapazone 10 literatūros šaltinių nurodo 19 m aukštį, 12 šaltinių – 20 m aukštį, 10 šaltinių – 23 m 

aukštį, 1 šaltinis – 25 m aukštį (Алексеев, 1987), o bent 25 šaltiniuose ąžuolo aukštis, kaip 

neįspūdingas ir nereikšmingas – neminimas. Mūsų atliktų matavimų metu (2012) Stelmužės 

ąžuolo aukštis siekė apie 19,5 m, tad akivaizdu, kad beveik pusė nagrinėtų literatūros šaltinių 

pateikia objektyvius duomenis. 

Keista, tačiau jau pirmuosiuose nagrinėtuose šaltiniuose (Bičiūnas, 1930; Matekūnas, 1933; 

Rauktys, 1938; Miglinas, 1939; Jakovickas, 1942) buvo nurodomas 19–20 m medžio aukštis, tad 

per 80–90 metų šis parametras išliko nepakitęs. Kita vertus, tai galima paaiškinti miškininkams 

žinomu reiškiniu, kad ąžuolai į aukštį auga iki 140 (Минкевич, 2000) – 150–200 (Соколов, 1951) 

metų, o vėliau – tik į storį (Минкевич, 2000). 

Stelmužės ąžuolo lajos projekcija minima tik 9 nagrinėtuose šaltiniuose (1956–-1986 metų 

laikotarpio), vieningai nurodant, kad ji siekia apie 342–350 m2.  

2012 m. atlikdami matavimus konstatavome, kad ąžuolo lajos projekcija siekia beveik 

300 m2, o šiuo metu ji, berods, dar mažesnė.  

Spartus lajos menkėjimas matomas tiek analizuojant 1916–2020 metų ąžuolo nuotraukas, 

tiek ir studijuojant literatūros šaltinius. Pvz., 1959 m. A. Ramanauskas rašė, kad iš 10 pagrindinių 

medžio šakų – 3 šakos jau be žievės, 4 apdžiūvusios ir tik 3 sveikos.  

1993 m. pradžioje per Lietuvą praūžė dvi iš eilės uraganinio vėjo bangos. Vėjas nulaužė 

vieną pagrindinių gyvybingų šakų (Isokas, 1997). Šiuo metu Stelmužės ąžuolas teturi tik 5 gyvas 

skeletines šakas. 

Stelmužės ąžuolo skersmuo ir apimtis. Dėl palyginus nuošalios, nepatogios lankyti vietos, 

nesant patogių susisiekimo priemonių, XX a. pradžioje Stelmužės ąžuolą buvo matę tik pavieniai 

Lietuvos gyventojai, o ir iš jų tik retas kuris šį ąžuolą tiksliau pamatavo. Neretai lankytojai medžio 

stambumą bandydavo įvertinti ,,glėbiais“. Toks nekonkretumas leido žurnalistams turimą ar 

įsivaizduojamą informaciją dar pagražinti, hiperbolizuoti ar laisvai interpretuoti. 

Žurnalistai vienas nuo kito nusirašydami kartojo, esą Stelmužėje auga storiausias ir 

seniausias visoje Europoje ąžuolas – apie 13 m storio ir apie 2000 metų amžiaus. Buvo teigiama, 

jog tokie duomenys buvę rašyti jau „anglų savaitrašty prieš Pirmąjį pasaulinį karą“ – tik... nei 

vienas šaltinis to savaitraščio taip ir neįvardino...   

Jau seniai buvo pastebėta, kad Stelmužės kamienas nelygus, gumbuotas ir kad įspūdingiausi 

jo matmenys yra prie pat žemės bei 3 m aukštyje. Savaime suprantama, negausūs matuotojai 

ąžuolą matuodavo patogiausiose jiems vietose, o į straipsnius ir knygas neretai surašydavo būtent 

didžiausius užfiksuotus matmenis. Geriausiu atveju būdavo nurodomas tik skersmuo, ar tik 

apimtis, tačiau neretai būdavo pateikiami abu matmenys be jokio tarpusavio ryšio, pvz. 1957 m. 

P. Bluzmanas rašo, kad ąžuolo skersmuo 2,74 m, o apimtis – 13 m, A. Kulbis (2011) atitinkamai 

nurodo 3,5 m ir 13 m, o V. Navaitis (2003) ir S. Obelevičius (2005) – atitinkamai 4 m ir 10,7–

10,5 m ir t. t. 

Labai impozantiškai skamba sena istorija, kad ,,dar būnant vienam iš paskutiniųjų baronų 

Foelkersambų, kažin koks Anglijoje gyvenęs grafas paskelbė, kad storiausias Europoje ąžuolas 

augąs kažin kokioje Anglijos provincijoje. Tai sužinojęs baronas pasiuntęs tam grafui laišką su 

Stelmužės storio ir aukščio daviniais: pasirodė, kad mūsiškis ąžuolas aną nukonkuravęs“ 

(Matekūnas, 1933). 
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Kaip jau minėta, dar vienas „patikimas“ ąžuolo matavimų šaltinis“ buvo vertinimas 

,,glėbiais“. Pasirodo Stelmužės ąžuolą su vargu galėdavo apglėbti 5 vyrai (Дерпгольц, 1973), 

7 vyrai (Buračas, 1944; Matiukas, 1967; Bluzmanas, 1995 ir kt.), 8 vyrai (Bičiūnas, 1930; 

Kviklys, 1964; Levickas, 1966; Grudzinskas, 1972; Kulbis, 2011), 9 vyrai 

(http://akmenesgimnazija.lt/2019/06/13/zaliuoja-nors-antra-tukstanti-skaiciuoja); 10 vyrų 

(www.delfi.lt/kultura/naujienos/stelmuzes-dvarviete-neatrastas-keliautoju-lobis.d?id=68267754; 

13 vidutinio sudėjimo žmonių (http://www.janikeskeliones.lt/kelione-seniausiais-lietuvos-takais) 

arba 20 vaikų (Danilevičius, 1984). Kaip su humoru rašė V. Kungys (2010) ,,galima įsivaizduoti, 

kokiame aukštyje tie 8 vyrai su vargu bandė ąžuolą apglėbti“.  

Laikant, kad suaugęs žmogus apkabina apie 1,7 (1,6–1,8) m, gaunasi, kad Stelmužės ąžuolą 

krūtinės aukštyje sėkmingai gali apkabinti 5–6 žmonės ir tik pašaknyje tam reikėtų 8 asmenų. 

Tai koks gi tikrasis Stelmužės ąžuolo skersmuo? 

Apžvelgus apie 60 literatūros šaltinių galima konstatuoti, kad 1930–2012 m. laikotarpiu 

Stelmužės ąžuolo skersmuo 1,3 m aukštyje nurodomas (arba išskaičiuojamas) nuo 2,7 

(Лосицкий, 1981; Алексеев, 1987) m iki 5,41 m (Bičiūnas, 1930), o apimtis atitinkamai nuo 

8,48 m iki 17 m. Akivaizdu, kad literatūros šaltiniuose nurodomi minimalūs ir maksimalūs ąžuolo 

matmenys skiriasi 2 kartus, be to per keliasdešimt metų jis ne 2 kartus pastorėjo, o atitinkamai 

suplonėjo.  

2012 m. mūsų atliktų matavimų metu konstatuota, kad Stelmužės ąžuolo skersmuo yra 

3,05 m (apimtis – 958 cm), tačiau kiek gi šis ąžuolas vidutiniškai priaugdavo kasmet ir kokio 

skersmens jis buvo pvz., 1900 metais, galima tik preliminariai išskaičiuoti loginės analizės būdu 

atmetant mažiau patikimus šaltinius. 

Vaizdumui padidinti, nagrinėtuose literatūros šaltiniuose nurodomi Stelmužės ąžuolo 

skersmenys buvo atvaizduoti grafiškai (3 pav.). Akivaizdu, kad tik daugmaž 15-oje literatūros 

šaltinių pateikiama objektyvi informacija (jos autoriai patys vykdę matavimus arba operatyviai 

nusirašę nuo kiek ankstesnių teisingų šaltinių).  
 

 
  

3 pav. Stelmužės ąžuolo skersmens realus ir ,,literatūrinis“ kitimas 1930–2012 metais. Raudona, punktyrinė 

linija – labiausiai tikėtinas ąžuolo skersmuo 1956–2012 m. 

 

Likusius literatūrinius šaltinius galima suskirstyti į 2 grupes – virš raudonos linijos esantys 

autoriai informaciją apie ąžuolo skersmenį ,,sukūrė“ patys, o žemiau linijos (Danilevičius, 1983; 

http://www.delfi.lt/kultura/naujienos/stelmuzes-dvarviete-neatrastas-keliautoju-lobis.d?id=68267754
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Алексеев, 1987; Bluzmanas, 1995; Navasaitis, 2008 ir kt.) – pakartojo 10–45 metų senumo 

informaciją jos neaktualizavę. Kaip atskirą atvejį reikėtų paminėti J. Raukčio (1938) pateikiamą 

Stelmužės ąžuolo skersmenį (pagal urėdo V. Vaitkaus duomenis), kuris yra 1 cm didesnis nei 

nurodoma 1956 metų M. Lukino disertacijoje. Galima manyti, kad apie 20 metų Stelmužės 

ąžuolas nestorėjo, tačiau iš tikrųjų tai matomai siejasi su intensyviu medžio būklės blogėjimu 

(aptariamu toliau) bei dalies žievės praradimu, kuris ,,kompensavo“ kasmetinį skersmens 

prieaugį. 

Kaip jau minėta, nemaža analizuotų literatūros šaltinių (Buračas, 1944; Bendorius, 1952; 

Bluzmanas, 1957; Ramanauskas, 1959; Levickas, 1966; Matiukas, 1967; Žilėnas, 1973; 

Danilevičius, 1984, Bluzmanas, 1995 ir kt.) nurodė, kad Stelmužės ąžuolas yra storiausias 

Europoje, ir tik L. Grudzinskas (1972) su pašaipa rašė, kad ąžuolas ,,buvo laikomas storiausiu ir 

seniausiu Europoje, kol neatsirado 1 m storesnių“. 

A. Patašius (2012) gausiai iliustruotame straipsnyje apie storiausius Europos ąžuolus teigia, 

kad už Stelmužės ąžuolą Europoje šiuo metu yra bent (!) 29 storesni ąžuolai, kurių apimtys siekia 

nuo 10,00 m iki 14,75 m, o skersmenys atitinkamai nuo 3,18 m iki 4,7 m. Deja, Stelmužės ąžuolas 

tik pašaknyje turi apie 11,2 m apimtį (Bačkaitis, Godvod, 2012) ir galbūt tik lajos apačioje tesiekia 

apie 13,0–13,5 m... 

Stelmužės ąžuolo amžius ir būklės kaita. Kaip pasakojama keliuose literatūros šaltiniuose: 

,,vienas vokiečių profesorius buvo nusivežęs į Berlyną to medžio šaknį, kad laboratorijoj amžių 

nustatytų. Tačiau mokslininkams pavyko apskaityti tik 1200 metų, dėl kurių negalima abejoti. 

Likusioji šaknies dalis nesidavė ištiriama ir tai neištirtai daliai priskiriama dar 800 metų“ (Anon, 

1932). 

Analizuojant literatūros šaltinius konstatuota, kad bent 15 autorių Stelmužei priskiria 2000 

metų (ar netgi didesnį) amžių, 6 autoriai -  >1500–2000 metų, 13 autorių – 1500 metų, 5 autoriai 

– 1000–1500 metų ir tik vienintelis M. Lukinas (1956) savo disertacijoje išdrįso teigti, kad 

Stelmužės ąžuolui 700–800 metų. 

O kokį gi amžių iš viso gali pasiekti paprastasis ąžuolas? 

Tikslių duomenų sunku būtų tikėtis, tačiau įvairių mokslininkų (publikavusių savo darbus 

1909–1991 m.) nuomone ribinis ąžuolų amžius svyruoja nuo 400 iki 1500 metų (Минкевич, 

2000; Anon, 2006). Šios nuomonės laikėsi ir kapitalinio kūrinio ,,TSRS medžiai ir krūmai“ 

sudarytojas S. Sokolovas (1951), kuris teigė, kad ąžuolai dažnai gyvena 400–500 metų, neretai 

iki 1000 metų, o retkarčiais – iki 1500 metų, pasiekdami iki 4 m skersmens. Vienintelis F. K. 

Arnoldas 1891 m. monografijoje ,,Rusų miškas“ nurodo, kad ąžuolai gali pasiekti iki 2000 metų 

amžių (Минкевич, 2000). 

A. Patašius (2012) nurodo, kad 29 Europos ąžuolų, storesnių už Stelmužės ąžuolą, amžiai 

pagal pasakojimus ir prielaidas svyruoja nuo 300 iki 1200 metų ir tik danai Kongeegen ąžuolui 

priskiria 1400–2000 metų amžių, kas visiškai iškrinta iš kitų ąžuolų amžių konteksto. Vidutinis 

visų 29 ąžuolų amžius – apie 650 metų.  

Minėtame ąžuolų sąraše iš viso tik 6-iems ąžuolams nurodomas amžius, siekiantis ar kiek 

viršijantis 1000 metų, be to atkreiptinas dėmesys, kad visi jie tuščiaviduriai ir amžius 

skaičiuojamas labiau pagal įsivaizdavimą, o ne pagal faktą. 

Atmetus gerokai šiltesnio klimato sąlygomis augančius ąžuolus, likusiems 10-čiai medžių 

priskiriamas 450–1000 (2000) metų amžius, o 5-iems iš jų, apimtimi (10,0–10,5 m) panašiausiems 

į Stelmužės ąžuolą, priskiriamas 450–700 metų amžius (vėlgi nekreipiant dėmesio į minėtą 

Kongeegen ąžuolą). Akivaizdu, kad Stelmužės senolis matomai patenka į tą patį amžiaus 

diapazoną, tad jo tikėtinas amžius, taip pat galėtų būti apie 450–600 metų, juolab, kad ir ąžuolo 

vidaus valymo metu buvo konstatuota, kad medis pasižymi plačiomis metinėmis rievėmis. 

Atsižvelgiant į 3 pav. pateikiamą informaciją pagrįstai galima teigti, kad Stelmužės ąžuolas 

per 56 metus (nuo 1956 iki 2012 m.) pastorėjo 31 cm, vadinasi kasmet jo skersmuo vidutiniškai 

padidėdavo apie 5,5 mm. 1975 m. parkotyrininkas K. Labanauskas taip pat teigė, kad ,,gyvybingos 

kamieno dalies, o ypač žaliųjų apatinių šakų medienos prieauga nustebino nelauktai didele tokiam 

senoliui metine rieve“. 
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Kaip žinia, ąžuolas yra vidutinės augimo spartos medis, iš pradžių augantis lėtai, nuo 5–10 

metų sparčiau, apie 20–30 gyvenimo metus augantis intensyviausiai, vėliau jo aukščio ir 

skersmens prieauga mažėja (Gelaževičius, 1973; Navasaitis et al., 2003). Ąžuolų metinės rievės 

kinta nuo 3 – >10 mm jauname amžiuje (Bačkaitis, Godvod, 2012) iki <1,0 – 1,5 mm senatvėje 

(Szczepkowski, Tomusiak, Zarzynski, 2002). 

Stelmužės ąžuolo atveju galima tik stebėtis, kad šis solidaus amžiaus, labai blogos būklės 

senolis tebestorėja pusamžio ar bręstančio ąžuolo sparta. Vadinasi, netgi laikantis mažai tikėtinos 

prielaidos, kad Stelmužės ąžuolas nuo jaunystės nekeitė metinių rievių pločio, galima 

paskaičiuoti, kad preliminarus jo amžius tesiektų apie 550 metų, o laikant, kad ąžuolas bent iki 

100 metų amžiaus storėjo apie 2 kartus sparčiau nei šiuo metu (kas yra logiška), galima teigti, kad 

jam yra tik apie 450 metų. Gauti duomenys akivaizdžiai sutampa su aukščiau pateiktu Stelmužės 

ąžuolo amžiaus išskaičiavimu pagal kitų (panašių matmenų) Europos ąžuolų tikėtinus amžius. 

Reikia pastebėti, kad senatvėje sparčiai storėja ne tik Stelmužės ąžuolas, bet ir storiausias 

Latvijoje (3,28 m D1,3) Kaivės ąžuolas, kuris per 84 metus pastorėjo net 57 cm, t. y. kasmet jo 

skersmuo vidutiniškai padidėdavo apie 6,8 mm, o jo amžius, nežiūrint gana įspūdingo skersmens, 

matomai yra tik apie 400–500 metų (Eninš, 2008; Patašius, 2012). 

G. Isokas (1995) taip pat pateikia vykusį pavyzdį dėl manomo ir realaus ąžuolo amžiaus. 

Taigi, buvo manyta, kad Ukrainoje, prie Dniepro hidroelektrines, augančio 36 m aukščio ir 8 m 

apimties ąžuolo amžius yra virš 1500 metų, tačiau, suskaičiavus nupjautos šakos rieves, paaiškėjo, 

kad medžiui tik 675 metai... 

Žvelgiant į nuotraukas bei analizuojant literatūros šaltinius, akivaizdus Stelmužės ąžuolo 

būklės blogėjimas: 1916 metais jis dar atrodė gerai ,,ąžuolo liemuo iš viršaus visas sveikas, tik 

netoli viršūnės buvusi drevė parodo, kad viduje liemuo kiauras“ (Šivickis, 1930) (2 pav.), 1935 – 

neblogai (Vainikevičiūtė, 2015), nors jau 1932 m. rašoma, kad kiaurymėje lengvai gali sutilpti 5 

žmonės (Anon, 1932).   

Tuo tarpu 1957 m. P. Bluzmanas jau rašė ,,plačios, galingos į viršų kylančios šakos, jau 

gerokai išretėjusios ir apdžiūvusios, bet vis dar gyvos. (...) Ne visi lankytojai kultūringai prie 

ąžuolo elgiasi. Daugelis įsigeidžia sau atminčiai pasiimti žievės gabalą, arba ,,įsiamžinti“ 

kamiene įvairiais aštriais ir smailiais įrankiais savo vardą. Dabar ąžuolo žievė yra gerokai 

aplupinėta, kai kur net iki gyvos medienos“. 1975 m. K. Labanauskas rašė, kad ,,apie trečdalis 

Stelmužės ąžuolo kamieno apmirė, smarkiai išretėjo gyvų šakų laja“. 

Mokslininkas P. Bluzmanas 1995 m. žurnale „Mokslas ir gyvenimas“ rašė: „Ąžuolas kelis 

kartus restauruotas, tačiau vėjas ir lietus drasko skardą, atidengia senąsias ir padaro naujas 

žaizdas. Šiuo metu senelis ąžuolas vėl reikalauja skubios sanitarinės pagalbos“. Tik parašius 

laišką A. Brazauskui buvo sureaguota, ąžuolas aptvertas nauja tvora. 

1998 m. plačiai žinomas ąžuolų specialistas čekas M. Nemecas nuodugniai ištyręs 

Stelmužės ąžuolo būklę įvertino ją kaip ,,tragišką“, tad pasitaręs su kolegomis Čekijoje bei 

Anglijoje pateikė Zarasų rajono savivaldybei pasiūlymą, kaip įgyvendinti kvalifikuotą ir atsakingą 

ąžuolo priežiūrą. Savivaldybė tik 2006 m. įgyvendino M. Nemeco rekomendacijas: pagerino 

dirvožemį ilgai veikiančia kompleksine trąša, polajį mulčiavo ąžuolo drožlėmis (7 cm sluoksniu), 

o vasaros metu nuolat laistė vandeniu (Navys, 2008), buvo atliktas sanuojamasis ir lengvinamasis 

genėjimai, norint paskatinti epikorminį augimą, šakų galiukai visame lajos paviršiuje buvo 

patrumpinti 5–10 cm, pašalinti stelbiantys medžiai (Nemecas, 2009). 

Kaip teigė M. Nemecas (2009): ,,Šio ąžuolo fiziologinis gyvybingumas ir gebėjimas 

reaguoti į taikomas priemones gerokai sumažėjęs. Reikia atsisakyti priemonių, turinčių stiprų 

poveikį, nes jos gali ne padėti, o netgi pakenkti. (...), būtina taisyti žalą, kurią ąžuolui padarė 

žmogus. Taip, labiausiai žmogus. 

Pirmoji ąžuolo problema – jo populiarumas. Tūkstančiai lankytojų kasmet atvažiuoja 

pamatyti ąžuolo patriarcho ir greta esančios unikalios bažnytėlės. Dirva šalia medžio sutrempta, 

ji tiesiog nelaidi vandeniui. Be to, vyksta sparti erozija, ypač laiptų pusėje. Medis auga ant 

kalvelės, o lietaus vanduo, užuot įsigėręs į dirvą po medžio laja, be naudos šlaitais nuteka žemyn.  
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Antra – tai netinkamos priemonės, naudotos praeityje. Visiškas drevės uždarymas stogais, 

stogeliais, betoninėmis plombomis sukuria palankias sąlygas grybams ir pelėsiams, o tai 

paspartina irimo procesus. Nors į drevę kritulių ir nepatenka, oro drėgnis joje didelis, nėra 

ventiliacijos. Negerai, kad drevei uždengti buvo naudotas varis: nuo dangčio ant šaknų varva 

vario patinos tirpalas, medžiui nuodingas! 

Trečia – pažeista lajos struktūra, žaliuojančios lapuotos dalys liko lajos pakraštyje. Atskirų 

šakų svorio centrai aukštai, dėl prieblandos ir praeityje vykdytų darbų ąžuolas neteko žemesnių 

šakų eilių, labai svarbių jo ateičiai“. 

M. Nemeco (2009) nuomone labai abejotinas šakų ramsčių naudingumas, o kamieno ir 

pagrindinės šakos surišimas metaliniu trosu, kad ir su ,,pagalvėmis“ – nefunkcionalus. 

Stelmužės ąžuolo tvarkybos darbai ir likimas. Pirmą kartą Stelmužės ąžuolas tvarkytas 

1916 m. Karo metu vokiečiai juo buvo gerokai susidomėję ir, kad apsaugotų nuo didesnio 

prakiurimo vandeniui į vidų betekant, užtaisė drevę toliu (Šivickis, 1930), o patį aptvėrė tvorele 

(Isokas, 1995).  

Antrą kartą Stelmužės gyventojai ąžuolą gydė 1936 m. (matomai užtaisydami jo skyles). 

Tačiau metams bėgant kiaurymė didėjo, joje perėjo paukščiai, gyveno voverės, kiaunės, įvairūs 

vabzdžiai. Tarpšakiuose įsikūrė vyšnia, beržas ir 2 šermukšniai, kurių vienas turėjo 15 cm 

skersmens stiebą ir derėjo (Isokas, 1995). Minimas ant Stelmužės ąžuolo augantis lazdynas 

(Anon, 1932; Jakovickas, 1942), liepa ir netgi uosis (Anon, 1932; Subatavičius, 1971). 

1954 m. (ne 1955 ar 1956 m.) Zarasų girininkijos eiguliai A. Sinica, P. Dainys, A. Mezeikis, 

vadovaujami girininko A. Umbraso, valydami vidų išvežė apie 12 vežimų įvairių puvenų, ne kelis 

ar keliolika sunkvežimių, kaip kad nurodo A. Žilėnas (1987), B. Aleksejevas (1987), M. Navaitis 

(2003). Konstatuota, kad ąžuolo viduje gyveno bitės, vapsvos, kiaunės, pelėdos, varnėnai ir 

žvirbliai – keliolika rūšių paukščių (Grudzinskas, 1972). 

Buvo pašalinti 2 šermukšniai, vyšnia ir berželis. Naujai ąžuolą atgaivino (?) J. Stunžėnas ir 

G. Kolimbetas (Levickas, 1966). Nukapotos sausos šakos, cementu su akmenimis užlipintos 

skylės. Medis aptvertas metaline tvorele (Isokas, 1997). Deja, kaip 1971 m. rašė B. Subatavičius, 

,,esama tvora ir sargas ąžuolo nuo lankytojų neapsaugo – per ją laipiojama, aplink ąžuolą 

trypiama, medis laipiojančių vaikų trinamas“. 

Po dvidešimties metų medis vėl ėmė smarkiai „sirgti“. 1979 m. po ilgų ginčų ąžuolas 

pradėtas restauruoti pagal Paminklų konservavimo instituto (PKI) specialistų J. Drobelienės, 

J. Kirnos, A. Klimkos, G. Krikščiūnienės ir Ž. Mačionienės rekomendacijas. Ąžuolo vidus buvo 

valomas – atseit iš ąžuolo ertmės buvo išvežta dar 14 (!?) sunkvežimių puvenų (Navys, 2008), 

konservuojamas, apdorojamas chemiškai, specialia skarda uždengtos drevės. Kadangi liko plonas 

ąžuolo žievės sluoksnis, liemuo buvo apjuostas ir suveržtas 2 lynais, 3 storosios šakos paremtos 

ramsčiais. Aplink medį suklota 150 ąžuolinių kaladėlių ovalus takas su mediniu liepteliu, kad 

lankytojai norintys prieiti arčiau, netryptų žemės. Išplėsta apžvalgos aikštelė, padaryti laipteliai, 

įrengta automobilių stovėjimo aikštelė (Balevičius, 1979; Isokas, 1995). Deja, vykdytojai ąžuolo 

ertmės vidaus paviršių dezinfekavo ir izoliavo nuo atmosferos poveikio nepakankamai, todėl 

vidinis puvinys iki pat šių dienų ardo medieną ir net keliose vietose pasiekė paviršių, kelios 

stambiosios šakos jau nudžiūvusios. Žievė dengia tik 48 % stiebo ir šakų paviršiaus, kitur – 

plėvele pridengta kiaurymė bei atvira, puvinio negrįžtamai pažeista mediena (Navys, 2008).  

Laikui bėgant pastebėta, kad plieninis lynas, kuriuo buvo suveržtas ąžuolo kamienas, 

atsilaisvinęs, todėl kamiene, ištrupėjus cementiniam užglaistymui, atsivėrė plyšiai, iškritęs 

metalinis tinklas iš ventiliacinės angos (Isokas, 1997). 1993 m. vėl atlikti tyrimai, o 1995 ar 

1998 m. parengtos naujos ąžuolo konservavimo ir tvarkymo rekomendacijos (Lamauskas, 1999). 

1960 m. Stelmužės ąžuolas buvo paskelbtas gamtos paminklu, 1987 m. priskirtas prie 

respublikinės reikšmės paminklų (Isokas, 1995). 2010 m. su Stelmužės ąžuolo atvaizdu buvo 

išleista pašto ženklas, 2013 m. – proginė moneta, 2016 m. ąžuolas išrinktas Lietuvos metų medžiu. 

Jau daugelį metų žmonės, atkeliavę prie ąžuolo, prisirenka gilių ir pasodina jas ne tik 

Lietuvoje, bet ir Vokietijoje, Lenkijoje bei kituose kraštuose. Kauno botanikos sodas nusiuntė šio 

ąžuolo gilių ir į JAV, kur jos gražiai sudygo (Isokas, 1995). 2018 m. www.delfi.lt rašė, kad ŽŪM 
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užsakymu Lietuvos miškų instituto Miško augalų biotechnologijų laboratorijoje, po keliolikos 

metų nesėkmių, jau atliktas Stelmužės ąžuolo klonavimas. 

Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolo augimo vieta. Stelmužės ąžuolo augimo vieta niekam ne 

paslaptis – Stelmužės miestelyje reikia važiuoti Ąžuolo gatve iki kelio į kairę, vedančio link 

Viešpaties Jėzaus kryžiaus bažnyčios.  

O štai Lenkaičių ąžuolo augimo vieta ,,paslaptinga“ – netgi pavadinimus literatūros 

šaltiniuose šis ąžuolas turi kelis – dažniausiai vadinamas Lenkaičių (kaimo, buv. dvaro vardas) 

arba Medingėnų (miestelis už 2,0 km) ąžuolu, tačiau kartais – ir Gedikėnų (kaimas išsidėstęs 0,5–

1,5 km atstumu) ąžuolu, o jo fotonuotrauka netgi Montrimų (Akmenskinės) ąžuolui (kuris 

tebeauga už 2,3 km į šiaurę nuo Lenkaičių ąžuolo) priskiriama (4 pav.). 
 

 
 

4 pav. Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolas augo prie Gedikos (plano Š dalyje) arba Duobulio upelio (plano P dalyje) – 

tačiau akivaizdu, kad tai 2 visiškai skirtingi upeliukai, kurie susilieja į vieną tėkmę ne Lenkaičių kaime, o jau į PV 

nuo Medingėnų (www.zis.lt). 

 

Dar įdomiau, kad šis ąžuolas ,,augo“ bent dvejose ar 3-ose vietose ir netgi žuvo 3 kartus... 

Taigi, dauguma autorių teigė, kad Lenkaičių ąžuolas augo prie Gedikos upelio (Kazragis, 

1968; Kudaba, 1972; Kondratas, 1976; Šidiškis, 1996; Vaitkevičius, 1998; Kungys, 2010) arba 

prie  Duobulio (Dubulio, Duobulės, Dumblio) upelio – Medingėnų ąžuolas (Kalinauskas, 1937; 

Kviklys, 1968; Kudaba, 1972; Kondratas, 1976; Danilevičius, 1984). 

Analizuojant žemėlapius greitai paaiškėja Medingėnų krašto gyventojams akivaizdi tiesa – 

tai du skirtingi upeliukai (apie 3 km atstumu vienas nuo kito tekantys daugmaž lygiagrečiai), kurie 

tik trumpame ruože iki įtekant į Palos upę (į PV nuo Medingėnų) susilieja į vieną tėkmę. 

Kadangi visuose negausiuose literatūros šaltiniuose kalbama apie tą patį medį, toliau 

pateikiama subendrinta informacija, patį medį vadinant Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolo vardu. 

Taigi Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolas augo Gedikos upelio šiaurinėje pusėje (o ne rytinėje, 

ar pietinėje – kaip kad nurodoma),  į rytus nuo Medingėnų miestelio, o ne į pietus, kaip teigė pvz. 

B. Kondratas (1976). 

Manoma, kad pagonybės laikais ąžuolas buvęs šventas, lietuvių garbinamas (Kondratas, 

1976). Nurodoma, kad apie šį ąžuolą žinoma daug padavimų (jį siejančių su senosios lietuvių 

tikybos kultu), bet jie neskelbiami (Vaitkevičius, 1998). Nuo seno šis ąžuolas apylinkėje buvo 

http://www.zis.lt/
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gerbiamas ir lankomas (Šidiškis, 1996). 

 

Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolo dendrometriniai duomenys. Lenkaičių (Medingėnų) 

ąžuolo aukštis literatūros šaltiniuose nurodomas labai nevienodas – 18 m (Kondratas, 1976), 27 m 

(Danilevičius, 1984), 30 m (Šidiškis, 1996), tačiau atsižvelgiant į iki šiol išlikusią kamieno ir lajos 

dalį (apie 20–-22 m ilgio (Kungys, 2010; Bačkaitis, Godvod, 2012)) galima teigti, kad apie 27 m 

aukštis buvo labiausiai tikėtinas. 

Literatūros šaltiniuose Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolo apimtis nurodoma skirtinga: 8,45 m 

(Danilevičius, 1983), 8,5 m (Danilevičius, 1984), apie 9 m (Kalinauskas, 1937; Šidiškis, 1996; 

Vaitkevičius, 1998). Teigiama, kad ąžuolo vidun galėjo sueiti 15 suaugusių vyrų (Kalinauskas, 

1937; Vaitkevičius, 1998) arba visas girininkijos personalas: girininkas ir 12 eigulių (Kviklys, 

1968). 

Atsižvelgiant į ankščiau pateiktus matmenis matome, kad ąžuolo skersmuo (1,3 m aukštyje) 

siekė apie 2,69–2,86(~3,0) m. Kadangi medis augo šlaitelyje, bei turėjo didžiulį priekelminį 

gumbą (5 pav.), tikėtis tikslesnių matmenų būtų naivu.  
 

  
 

5 pav. Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolas 1937 metais (Kalinauskas, 1937) iš šiaurinės (kairėje) ir pietinės 

pusės. Būtent kairėje pusėje esanti nuotrauka yra dažniausiai publikuojama visuose apie šį ąžuolą informaciją 

pateikiančiuose šaltiniuose. 

 

Matomai būtent šį ąžuolą savo dienoraštyje mini ir V. Žilėnas, kuris 1957 metų ekspedicijos 

metu, greta Lenkaičių dvaro, matė kelis senus ąžuolus. Vienas iš ąžuolų, jau apdžiūvęs (tik su 

dalim gyvų šakų), buvo toks storas, kad 5 asmenys jį vos apkabino. Ties tais ąžuolais būta dainų 

šventės, o ąžuolo viduje būta įrengta užkandinė (matyt aukštiems vietos pareigūnams) 

(Mažeikienė, 2010). Laikant, kad žmogus apkabina apie 1,7 m (1,6–1,8 m) medžio apimties 
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atkarpą, 5 žmonės galėjo apkabinti apie 8,5 m apimties kamieną, kas sutampa su ankščiau pateikta 

informacija apie Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolo drūtumą. 

2012 m. matuojant nuvirtusio ąžuolo skersmenį, tikėtiname 1,3 m aukštyje gautas apie 

2,4 m skersmuo (Bačkaitis, Godvod, 2012), bet prie šio skaičiaus aplink visą kamieną dar reikėtų 

pridėti apie 6–7 cm (tik dalinai teišlikusios) žievės storį, be to, reikia suprasti, kad dėl išdegusios 

ertmės, bei (po medžio nuvirtimo) praėjusio penkiasdešimtmečio, tokio pobūdžio matavimai 

negali būti nei labai tikslūs, nei informatyvūs. 

V. Kungys (2010) pabandė išskaičiuoti Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolo skersmenį (iš 

žinomiausios šio ąžuolo fotonuotraukos), vadovaudamasis tarpukario Lietuvos miškininkų 

uniformos standarto aprašymu (1932 m. ,,Mūsų girios“, 2 Nr.), o konkrečiai pagal nuotraukoje 

gerai matomos kepurės matmenis. Buvo gautas 3,72 m skersmuo (1,3 m aukštyje), o atsižvelgiant 

į ąžuolo sustorėjimą apatinėje dalyje konstatuota, kad pvz., virš kairėje stovinčio miškininko 

kepurės ąžuolo skersmuo yra apie 3,2 m.  

Reikia pastebėti, kad aukščiau pasirinktas būdas yra įdomus metodiniu požiūriu, tačiau 

nežinant ąžuolo elipsiškumo ir gumbuotumo visu kamieno perimetru, taip neįmanoma realaus 

medžio skersmens sužinoti netgi apytiksliai, ką, beje, parodo ir V. Kungio išskaičiuotų matmenų 

skirtumas  nuo literatūros duomenų. 

Atsižvelgiant į turimą foto medžiagą, vietinio miškininko J. Kalinausko matavimai 

1937 metais, (ąžuolo diametras apie 3 m, o apimtis – apie 9 m), yra labiau tikėtini nei 1983–

1984 m. kraštotyrininko, biografo, fotografo E. Danilevičiaus publikuoti ąžuolo matmenys. 

Vadovaujantis 3 pav. esančia informacija galima teigti, kad Stelmužės ąžuolas 1938 m. buvo 

apie 2,75 m, o 1967 m. – apie 2,78 m skersmens. Vadinasi, laikant, kad Lenkaičių (Medingėnų) 

ąžuolo skersmuo buvo apie 2,86 (3,0) m, galima teigti, kad iki 1967 m. Stelmužės ąžuolas 

,,storiausiojo Lietuvoje“ titulą nešiojo nepelnytai. 

Būdamas apie 27 m aukščio ir apie 2,69–2,86 m skersmens, Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolas 

matomai turėjo ir didžiausią iš visų (Lietuvoje augusių) ąžuolų tūrį – apie 67–75 m3 (Bačkaitis, 

Godvod, 2012). 

Literatūros šaltiniuose nurodoma, kad Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolui buvo apie 1000 metų 

(Kviklys, 1968; Kondratas, 1976; Šidiškis, 1996; Vaitkevičius, 1998). Be abejo, tikslus medžio 

amžius niekada nebuvo matuotas ar skaičiuotas, be to, niekam ir nebūtų pavykę to padaryti, nes 

ąžuolo vidus buvo iki 9 m (Danilevičius, 1984) ar 10 m (Kazragis, 1968; Kondratas, 1976) aukščio 

išdegęs, o viduje buvęs pastatytas suolas 5 žmonėms (Danilevičius, 1984).  

Analizuojant išlikusią foto medžiagą, Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolo laja neatrodo esanti 

stagnacijos ar juo labiau rezignacijos stadijoje, vadinasi tikėtina, kad jo amžius galimai buvo 

panašus ar netgi mažesnis nei Stelmužės ąžuolo – t. y. tik apie 400–600 metų. 

Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolo būklė ir likimas. 1937 metais buvo rašoma, kad ąžuolo 

viršūnė šiek tiek apdžiūvusi (Kalinauskas, 1937), tuo tarpu vėlesniuose šaltiniuose ji jau minima 

kaip sausa (Kviklys, 1968; Danilevičius, 1984). 

Gana neblogą ąžuolo viršūnės ir lajos būklę, atsižvelgiant į didžiulę žaizdą bei išdegintą 

kamieno vidų,  matome ir vieno iš pirmųjų lietuvių archeologų, kraštotyrininkų, kunigo J. Žiogo 

(1869–1935) XIX a. X dešimtmetyje – XX a. I dešimtmetyje darytose fotonuotraukose (1 pav., 

6 pav.). Reikia pastebėti, kad nuotraukų publikavimo svetainėje (www.limis.lt) nėra nurodoma, 

kad tai Lenkaičių ąžuolas – akivaizdu, kad ši informacija buvo žinoma tik pačiam jų autoriui, bet 

ne interneto svetainės administratoriams. 

Literatūros šaltiniuose nurodoma, kad Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolas degęs prieš Pirmąjį 

pasaulinį karą (Danilevičius, 1983; 1984; Vaitkevičius, 1998) ar XIX a. (Kondratas, 1976), tačiau 

girininkas J. Kalinauskas (1937) patikslina, kad ąžuolas buvęs piemenų padegtas prieš 80 metų, 

t. y. apie 1857 metus. Pasak vietinių gyventojų, galimas daiktas, kad kalti buvo ne piemenys, o 

žaibas (Kungys, 2010).  
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Padegtą ąžuolą, pono pavaišinti degtine, dvi dienas gesinę kumečiai (Kazragis, 1968; 

Kondratas, 1976). Nors kituose literatūros šaltiniuose (Kalinauskas, 1937; Danilevičius, 1984; 

Vaitkevičius, 1998) rašoma, kad ąžuolas degęs apie mėnesį, tačiau tuo sunku patikėti... Gal būt 

po užgesinimo, jis dar kurį laiką smilko? 

  

 

 

    
 

6 pav. Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolas XIX a. X deš.- XX a. I deš. (J. Žiogo fotografijos iš www.limis.lt). 

 

 

1967 m. Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolą nuvertė audra (Kondratas, 1976). Tačiau pasak 

buvusio lenkaitiškio V. Gintalo (Kungys, 2010), tai įvyko XX a. 6 dešimtmečio pabaigoje, pasak 

lenkaitiškės A. Songailienės – 1972–1973 m. (Kungys, 2010), o anot gedikėniškio žurnalisto 

J  Girdvainio ąžuolas nuvirto 1972 m. (Jocys, 2012). Vis dėlto, mes palaikome būtent 1967 metų 

ąžuolo žūties literatūrinę versiją – juk būtent tuomet, 1967 m. spalio 18 dieną Žemaitijoje siautė 

pati stipriausia XX a. audra (vėjo greitis gūsiais siekė net 55 m/s), miškuose išvertusi ir išlaužusi 

virš 3 mln. m3 medienos (Verbyla, Brukas, Kairiūkštis, 2003), tad nieko keisto, kad būtent ji 

sugebėjo įveikti puvinio ir gaisro pažeistą senolį. 

Beje, baisioji 1967 metų audra buvo lemtinga ne tik Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolui. Tuo 

pat metu išvirto ir antras pagal stambumą Latvijoje, Tūterės ąžuolas, kuris buvo 10 m aukščio, 

2,71 m skersmens ir apie 450 (Eninš, 2008) ar 900–1100 metų amžiaus (Алексеев, 1987), t. y. jo 

skersmuo ir amžius buvo daugmaž identiški Lietuvos senoliui. 
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7 pav. kairėje Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolas tarpukariu (tačiau publikavimo vietoje 

(www.ve.lt/naujienos/visuomene/sociumas/paskutinis-vytauto-didziojo-pagoniskas-azuolas-926015) yra klaidingai 

nurodoma, kad tai Montrimų ąžuolas); centre – kultūros ir meno veikėjai prie ąžuolo 1939 m. 

(www.versme.lt/pdf/zarenai_lankst.pdf); dešinėje - moksleivis J. Girdvainis 1957 m. ąžuolo ertmėje (Jocys, 2012) – 

pastaroji nuotrauka buvo eksponuojama Medingėnų mokykloje. 

 

Apie pusę amžiaus pragulėjęs galiūnas nespėjo visiškai suirti (8 pav.) - tam pasitarnavo 

šlaitinė augavietė su nuolydžiu į pietus, be to, gausios šakos viršutinę medžio dalį ilgai laikė 

pakėlusios nuo žemės. 
 

  
 

8 pav. Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolo išskirtinis stambumas akivaizdus ir 2012 metais (vaizdas iš vakarinės 

ir rytinės medžio pusės). 

 

Na ir pabaigai norėtųsi pasidžiaugti, kad jau kuris laikas žurnalistas, istorikas, etnologas 

J. Girdvainis rengia monografiją ,,Žarėnai“, kurioje bus publikuojamas ir straipsnis 

,,Tūkstantmečio Lenkaičių ąžuolo (storesnio už Stelmužės ąžuolą) istorija“. Kadangi straipsnio 

autorius kilęs iš Gedikėnų kaimo ir ąžuolą žino nuo vaikystės, tikėtina, kad be mūsų 6iame 

straipsnyje pateiktos informacijos, bus pateikiama ir daugiau įdomių ir originalių duomenų, kurių 

mums nepavyko atrasti. 

 

http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sociumas/paskutinis-vytauto-didziojo-pagoniskas-azuolas-926015
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Apibendrinimas ir išvados 

 

Apibendrinant atliktą literatūrinę apžvalgą, asmeninių tyrimų duomenis bei atliktą faktų 

loginę analizę galima teigti, kad: 

1. Didžioji dauguma mokslinėje, mokslo populiarinimo ir pažintinėje literatūroje 

pateikiamos informacijos apie Stelmužės ąžuolą neatitinka realybės, nes perteikia ne originalius 

jo matavimus, o perpasakotą, pagražintą, hiperbolizuotą jų variantą; 

2. 2012 m. Stelmužės ąžuolo apimtis krūtinės aukštyje (1,3 m H) – buvo apie 9,58 m, o 

skersmuo – apie 3,05 m. Ąžuolo aukštis buvo apie 19,5 m, išskaičiuotas apytikslis amžius – tik 

apie 450–600 metų. Tuo tarpu gausiuose literatūros šaltiniuose šio ąžuolo aukštis svyruoja nuo 17 

iki 30 m, skersmuo – nuo 2,7 iki 5,4 m, o amžius – nuo 700 iki 2000 metų; 

3. Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolas augo Lenkaičių kaime prie Gedikos upelio, už 2 km į 

rytus nuo Medingėnų miestelio. Preliminarus šio ąžuolo aukštis buvo apie 27 m, skersmuo – apie 

2,86 ± 0,15 m, tūris – apie 67–75 m3, o amžius – apie 400–500 metų. Labai tikėtina, kad iki žūties 

šis ąžuolas buvo apie 10 cm storesnis už Stelmužės ąžuolą;  

4. XIX a. viduryje Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolo kamienas išdegė iki 9–10 m aukščio, 

tačiau XX a. pradžioje medžio laja tebebuvo gyvybinga, su pavienėmis stambesnėmis sausomis 

šakomis. Deja, 1967 m. stipriausia Lietuvoje XX a. vėtra, šį neįvardintą gamtos paminklą nulaužė. 
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Oak Stelmuže and oak Lenkaiciai – two legends, two destinies 

 

Summary 

 
The performed in-depth analysis of relevant literature and own research data let us state, that most 

of the information about Stelmužė oak, presented in scientific, popular science and cognitive literature 

sources, is incorrect, because it represents not the original measurements of this oak, but the retold, 

misunderstood, larded or hyperbolized information.  

In 2012 the circumference of Stelmužė oak (at the breash height) was about 9,58 m, and diameter – 

about 3,05 m. The height of the oak was about 19,5 m, and the calculated approximate age – only about 

450-600 years. Meanwhile, in the numerous literature sources the height of this oak varies from 17 to 30 

m, diameter – from 2,7 to 5,4 m, and age – from 700 to 2000 years. 

Lenkaičiai (Medingėnai) oak grew in the village of Lenkaičiai close to the Gedika stream, 2 km to 

the east from Medingėnai town. The preliminary height of this oak was about 27 m, diameter – 2,86 ± 0,15 

m, volume – about 67–75 m3, and age – about 400–500 years. It is very likely, that before its death, this 

oak was about 10 cm thicker than Stelmužė oak. 

In the middle of XIX century the stem of Lenkaičiai (Medingėnai) oak got burnt out till the height 

of 9–10 m, however, in the beginning of XX century the crown of the tree was still lively. Only several 

thick branches were dry. Unfortunately, in 1967 the strongest windstorm of XX century in Lithuania broke 

down this unnamed natural monument 

 
Apie autorius 

 

dr. Julius Bačkaitis ir dr. Kšištof Godvod yra VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto lektoriai, 

aktyvūs Lietuvos Respublikos Aplinkos monisterijos želdinių būklės ekspertai želdynų ir želdinių 

inventorizavimo klausimais (pagal sąrašą), Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės (KŽEG) nariai. 

Domėjimosi sritys – medžių-senolių inventorizavimas, introdukuotų medžių medynų bei Lietuvos želdynų 

vertinimas, senieji Lietuvos ąžuolai. Yra vykdę apie 40 Lietuvos savivaldybių bendrąsias ir detaliąsias 

želdinių ir želdynų inventorizacijas. 
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Mokslo darbų leidinys Kraštovaizdžio architektūra – teorijos ir praktikos aspektai, 2020, p. 208–212 

 
PATIRTIS, ATKELIAVUSI Į LIETUVĄ 

 

Romualdas SURVILA, žemėtvarkos ir kraštovaizdžio architektūros veteranas 

Vilnius 

 

Per keletą metų, gyvendamas Londone, tarp kitų daugybės lankytinų objektų susipažinau 

su Londono mieste ir jo priemiesčiuose esančiais karališkųjų pilių ir kitų didikų dvarų parkais. 

Buvo be galo įdomu apžiūrėti botanikos sodų augalų kolekcijas, suformuotus medžių ir krūmų 

masyvus, gėlynus ir įvairaus pobūdžio žolynų derinius. Vaikštant po juos pasąmonėje persekiojo 

mintis, kad tai, ką matau, daugeliu atvejų man yra artima, priimtina ir kažkur jau matyta. Toptelėjo 

mintis ... juk tai Alfonso Kiškio (1 pav.) kraštovaizdžio architektūros mokykla, jos pavyzdžiai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 pav. Alfonsas Kiškis (1910-08-26 – 1994-06-19) – Lietuvos 

šiuolaikinės kraštovaizdžio architektūros pradininkas. Galima 

drąsiai sakyti, išpuoselėtos profesionalios kraštovaizdžio 

architektūros mokyklos kūrėjas. Šiais, 2020 metais, minime jo 

110-ąsias gimimo metines. 

 

 

Alfonsas Kiškis gimė 1910 m. rugpjūčio 26 d. Žeimelyje, lietuvio ir latvės šeimoje. Per 

Pirmąjį pasaulinį karą šeima buvo pasitraukusi į Rusiją, o tėvui – fronto gydytojui – mirus, 

1918 m. Alfonsas su seserimi ir mama iš Saratovo grįžo į Žeimelį, kur buvo jų šeimos namas 

(beje, išlikęs iki šiol, išlikę ir senelio nuosavybės dokumentai). Vėliau iš Žeimelio mama Alfonsą 

išsiuntė Latvijon, į Bauskę, kur gyveno jos sesuo, mokytoja. A. Kiškis mokėsi Bauskės 

gimnazijoje, sodininkystės mokykloje, 1936 m. baigė Latvijos universiteto agronomijos fakultetą. 

Buvo aktyvus tautiškos Lydumų draugijos narys. Valstybės siuntimu 1938 m. tobulinosi 

Anglijoje, Bristolio universitete. Greta pagrindinių studijų daug dėmesio skyrė kraštovaizdžio 

architektūrai. Grįžęs dirbo Latvijos žemės ūkio ministerijos Sodininkystės skyriuje. Po karo nuo 

1956 m. dirbo Purės žemės ūkio bandymų stotyje, nuo 1961 m. – Latvijos komunalinio ūkio 

projektavimo instituto Jūrmalos skyriuje. 

A. Kiškis Lietuvos žemėtvarkininkams ir kraštovaizdžio specialistams buvo pažįstamas iš 

įvairių konferencijų ir straipsnių, buvo žinomi pagal jo projektus Latvijoje, Maskvoje įrengti 

želdynai. Persikelti dirbti į Lietuvą Alfonsą ir Rūtą Kiškius pakvietė Lietuvos žemės ūkio ministro 

pavaduotojas J. Baltušis. 

1967 m. vasario mėnesį Kiškiai persikėlė gyventi į Vilnių. Į darbą įkurti želdynų 

projektavimo grupę priėmė Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas (toliau – 

Žemėtvarkos  institutas). Kaip papasakojo šioje grupėje dirbusi Rūta Kiškė : „ Į darbą grupėje 

buvo priimami visi norintys, deja, kartais ne labai daug ką išmanantys apie želdynus ir jų 

projektavimą. Grupėje galima buvo sutikti agronomą, žemėtvarkininką, miškininką, geografą, 

melioratorių, architektą ir kitus inžinierius“. Prasidėjo nuolatinis darbuotojų mokymas.  

Į objektą A. Kiškis važiuodavo kartu su būsimo projekto autoriumi, sužinodavo ūkio 

vadovo norus, išnagrinėdavo vietovę ir stengėsi surasti bendrą projektavimo koncepciją. 

Nepatyrusiam projektuotojui sunkiausia buvo savo idėjas išdėstyti brėžinyje. Ir čia A. Kiškis 

padėdavo. Sunkumus kartais sudarydavo dendrologinio ir gėlynų plano parengimas. Augalus 

https://lt.wikipedia.org/wiki/1956
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pur%C4%97&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/J%C5%ABrmala
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reikėjo gerai pažinti, žinoti jų komponavimo taisykles. A. Kiškis nešykštėjo savo pagalbos ir 

patarimų, bet buvo griežtas ir reiklus. Buvo sudaromos projekto įgyvendinimo sąmatos. Prigijo 

gera praktika – padėti užsakovams įgyvendinti projektą. Padėdavo nužymėti projekto elementus, 

augalų sodinimo vietas. Dažnai užsakovams padėdavo įsigyti augalus ir juos kartu pasodindavo. 

A. Kiškis sakydavo, kad darbas bus padarytas gerai, jeigu dirbsi šiek tiek geriau, negu iš tavęs 

reikalaujama. 1975 m. sausio 1 d. A. Kiškis išėjo į pensiją. Tačiau jo kraštovaizdžio architektūros 

mokyklos užtaisas ir pradėta tradicija liko ir Lietuvai tiko, patiko. 

Bepigu Didžiajai Britanijai, turtingai šaliai, turėjusiai daugybę kolonijų, sukaupusiai daug 

turtų, nepatyrusiai okupacijų, sugriovimų. Galėjo ramiai plėtoti mokslą, kurti grožį, suprojektuoti 

ir įgyvendinti nuostabius kraštovaizdžio architektūros pavyzdžius. Kitaip su Lietuva. Per ją 

nuolatos ritosi karai, okupacijos, griovimai, gaisrai, „senojo pasaulio“ naikinimas ir naujojo 

nesukūrimas.  

Šiame straipsnyje apžvelgsiu vieną A. Kiškio kraštovaizdžio architektūros mokyklos dalį 

– gėlynų projektavimą. Tai buvo nauja ir labai skirtinga nuo mūsų tradicinių seselių ir močiučių 

darželių tradicija ir mokykla. Mes gi nematėme jau sunaikintų mūsų senųjų dvarų gėlynų. 

Pateiksiu dviejų Londono parkų gėlynų pavyzdžius: Regento (2 pav.) ir Gladstono parkų. 
 

 
2 pav.  Regento parko planas, 1846 m. 

 

Regento parkas (Regent’s Park) – viena iš gražiausių žaliųjų erdvių Londono centre. Šis 

parkas pradėtas planuoti 1812 m., tačiau pirmieji lankytojai oficialiai įleisti tik 1838 m. 

Kraštovaizdžio architektas Džonas Nešas (John Nash,1752–1835) čia norėjo pastatyti 40 
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prabangių vilų. Architekto sumanymas buvo vilas pastatyti taip, kad iš vieno pastato nesimatytų 

kito. Princui regentui, 1820 m. tapusiam karaliumi Jurgiu IV, skirtas namas taip ir nebuvo 

pastatytas.  Viduramžiais šis parkas buvo vadinamas Marylebone parku ir čia driekėsi karališkieji 

medžioklės plotai.  
 

  
3 pav. Aukštų daugiamečių gėlių gėlynas, 

pridengiantis neišvaizdžias vietas 

4 pav.  Daugiametės gėlės gėlyne. 

 

 

A. Kiškis daugiausiai dėmesio skirdavo daugiamečiams gėlynams Jų priežiūra pigesnė.  

Pagal grupėmis auginamų augalų kiekį, jų įvairovę ir komponavimą, atsižvelgiant į aukštį, žiedų 

ir lapų spalvą, žydėjimo laiką, grupės gali būti paprastos ir mišrios. Paprastos grupės yra iš vienos 

rūšies gėlių, kurios sudaro ryškią vienspalvę dėmę, ypač kai žydi. Taip galima sukurti pavasarį, 

vasarą ar rudenį žydinčią gėlių grupę. Kol jos nežydi ir kai jau peržydi, puošnūs yra lapai, tiksliau, 

jų spalva, ir kero forma. Parinkus skirtingu laiku žydinčius tos pačios rūšies veislių augalus 

pailginamas gėlyno žydėjimo laikas, be to, jis nebus vienspalvis.  

 

  
5 pav.  Uždaras kiemelis Regento parke. 6 pav.  Ir tokie augalai puošia Regento parko aplinką. 
 

Lietuvoje tokio turtingo, kaip Jungtinėje Karalystėje, augalų pasirinkimo neturėjome. O ir 

klimatas Lietuvoje atšiauresnis. Lietuvos knygynuose knygų apie kraštovaizdžio literatūrą 

nebuvo. Nebuvo iš kur pasisemti žinių apie augalus. A. Kiškis atsinešęs savo angliškas, vokiškas 

ir kitomis kalbomis knygas bendradarbiams rodė, aiškino, kur kas tinka, kaip komponuojama (3–

6 pav.). 

Žinoma, puošnūs yra vienamečių gėlių gėlynai. Regento parke gali pamatyti įvairiausius 

tokių gėlių derinius (7 ir 8 pav.). 
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7 pav. Gėlynai Plačiojoje alėjoje (Broad Walk). 8 pav.  Gėlynas vazoje. 

 

Gaila turistų, kurie per trumpą laiką apibėga tik mažą dalį Regento parko. Dažniausiai 

nuošalyje lieka nuostabus viržių gėlynas, esantis vakariniame parko pakraštyje (9 ir 10 pav.), tarp 

dviejų takų, vedančių link kanalo (Grand Union Canal). 

 

  
9 ir 10 pav.  Viržių ir kitų augalų gėlynas  Regento parke. 

 

Gražus, nedidėlis gėlynas yra Šiaurės Vakarų Londono Gladstono parke (Gladstone Park). 

Dollis kalvose (Dollis Hill) 35 ha plote esantis parkas (11 pav.) pavadintas XIX a. pabaigoje 

buvusio premjero, šio parko savininko (William Evart Gladstone) vardu. Šiose kalvose yra karo 

metu buvęs atsarginis W. Čerčilio bunkeris ir pastatas, kuriame buvo šifruojami vokiečių 

šifravimo mašinos Enigma pranešimai.  

 

 
11 pav. Gladstono parkas – gamtos oazė Londono apsuptyje. 
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12 ir 13 pav. Gladstono parko gėlynai. 

 

Gladstono parko gėlynas (12 ir 13 pav.) aptvertas tvora, todėl į jį patenkama pro vartelius. 

Plotas nedidelis, tačiau kokia gėlių įvairovė (14–17 pav.). Verta apsilankyti. O ir pats parkas – 

gamtos oazė Londono pastatų apsuptyje. Šiame ir kituose parkuose pagrindų pagrindas – vejos. 

Ne veltui A. Kiškis atkakliai su grėbliu rankoje mokė želdintojus kaip įrengti vejas. Tik 

kokybiškoje vejoje atsiskleidžia kad ir mažiau patrauklių augalų grožis. Anglai nepergyvena, 

jeigu jų daugiamečiuose gėlynuose pasirodo viena ar kita piktžolė. Gražioje aplinkoje ir ji graži. 

 

  
 

 

  

 
14, 15, 16 ir 17 pav. Gladstono parko gėlių įvairovė. Romualdo Survilos nuotraukos (3 – 17 pav.). 

 

Kas yra Londono ir kituose Jungtinės Karalystės botanikos soduose, neįmanoma 

išvardinti. Sunku patikėti, bet Kembridžo botanikos sode yra gėlynas, suprojektuotas akliesiems. 

Jame daug kvapių gėlių, daug gėlių su išraiškingais lapais ir žiedais. Labai širdį paglosto šio 

botanikos sodo eksponatas – lietuviškas beržas (Lithuanian Birch). Bet čia jau sentimentai, ne 

vien tik sodo dizainas. 

Tačiau graži aplinkuma visada kelia emocijas ir sentimentus. Kraštovaizdžio architektas 

Alfonsas Kiškis mokėjo kurti baltiškąjį aplinkos modelį, tvarkingą aplinkumą ir žadinti jausmus. 
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Mokslo darbų leidinys Kraštovaizdžio architektūra – teorijos ir praktikos aspektai, 2020, p. 213–221 

 

Kraštovaizdžio architekto profesija Prancūzijoje – ko galima pasimokyti ir 

ką galima pritaikyti Lietuvoje 
 

Vaiva Deveikienė 
Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Architektūros 

fakultetas, Urbanistikos katedra 

 

Įvadas 
 

Skirtingose Europos Sąjungos ir kitose šalyse taikomi iš esmės du kraštovaizdžio architekto 

kvalifikacijos pripažinimo ir  patvirtinimo būdai: 1) profesinio vardo apsauga, kai saugoma teisė 

naudoti specialisto profesinį vardą; 2) atestavimas, kai išduodamas kvalifikacijos atestatas, 

patvirtinantis reikiamas kompetencijas. Skirtingose šalyse profesinės kvalifikacijos pripažinimą 

vykdo skirtingos institucijos – valstybinės, akademinės ir nevyriausybinės. Lietuvoje taip pat 

aktualu nustatyti kraštovaizdžio architektų profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarką, apimant 

išsilavinimo, profesinės patirties ir nuolatinio profesinio augimo reikalavimus, ir pavesti vienai iš 

institucijų kvalifikacijos pripažinimo procesą vykdyti, saugant profesinį kraštovaizdžio architekto 

vardą ir užtikrinant aukštą  profesinių paslaugų kokybę vartotojui.  

Nors užsienio šalyse taikomos skirtingos ir gana įvairios praktikos kraštovaizdžio architektų 

profesinei kvalifikacijai pripažinti, šios praktikos ir procedūros yra apibrėžiamos šalių teisės 

aktuose, dažniausiai poįstatyminio lygmens, tvirtinant Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovo 

įsakymu. Lietuvoje kraštovaizdžio architektų profesinei kvalifikacijai pripažinti  taip pat turėtų 

būti nustatyta aiški, objektyvi ir skaidri tvarka. Užsienio šalių pavyzdžių perkelti tiesiogiai, 

tikriausiai, nepavyks, bet  galime ir turime pasimokyti iš jų patirties. Todėl šiame apžvalginiame 

straipsnyje analizuoju ir aptariu Prancūzijos kraštovaizdžio architektų kvalifikacijos pripažinimo 

sistemą, kuri Lietuvai yra aktuali savo nuoseklumu.    

 

Profesijos vardo kilmė ir transformacijos 

 

Kaip teigia Kolumbijos universiteto (JAV) profesorius Joseph Disponzio, kraštovaizdžio 

architekto profesijos pavadinimas anglų kalba landscape architect ir susijęs veiklos srities 

pavadinimas landscape architecture yra tikėtinai kilę iš prancūziško profesijos termino 

architecte-paysagiste, kurį pirmą kartą pavartojo prancūzų architektas, inžinierius ir sodų 

projektuotojas Jean-Marie Morel (1728–1810) XIX a. pradžioje (Disponzio, 2014; Deveikienė, 

2018). Šis sukomponuotas terminas pirmą kartą pasirodė 1803–1804 m. leidinyje „Liono miesto 

almanachas“ (pranc. Almanach de la ville de Lyon), kuriame J.-M. Morel save pristatė kaip 

„kraštovaizdžio architektą“ (pranc. architecte paysagiste). Apie 1850 m. terminą architecte 

paysagiste pradeda vartoti ir Paryžiaus kraštovaizdžio projektuotojas Louis-Sulpice Varé (1803–

1883), šiuo profesiniu vardu 1854 m. pasirašydamas ant Bulonės miško parko (pranc. Bois de 

Boulogne) projekto. Oficialiai profesija arba šio projektuotojo užimamos pareigos įvardintos 

Senos departamento (Paryžius) administraciniame almanache, kuriame nuo 1853 m. L.-S. Varé 

buvo įrašytas kaip dirbantis kraštovaizdžio architekto pozicijoje (Disponzio, 2014; Deveikienė, 

2018). Dar svaresnis profesinio vardo įtvirtinimas Prancūzijoje įvyko, kai žymus parkų kūrėjas 

Edouard André (1840–1911) antrojoje XIX amžiaus pusėje save pristatė kaip kraštovaizdžio 

architektą antraštiniame savo 1879 m. veikalo L’art des Jardins puslapyje. Kraštovaizdžio 

architekto profesijos pavadinimas galutinai įtvirtintas ir pati profesija aprašyta 1886 m. Armand 

Péan publikuotoje knygoje „Kraštovaizdžio architektas: parkų ir sodų kūrybos teorija ir praktika 

[...]“ (pranc. L'architecte paysagiste: théorie et pratique de la création et décoration des parcs et 

jardins[...]) (Disponzio, 2014; Deveikienė, 2018, 2019). 

Paradoksalu, kad prancūzai iš esmės sukūrę „kraštovaizdžio architekto“ profesinį vardą, jo 

patys neteko, kai 1977 m. sausio  3 d. Prancūzijos Respublikos  Architektūros įstatymas griežtai 
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sureglamentavo architekto vardo naudojimą ir Prancūzijoje buvo uždrausta  vadintis 

kraštovaizdžio architektu (architecte paysagiste). Nuo to laiko kraštovaizdžio architektas buvo 

vadinamas paysagiste. Ilgainiui, iškilo poreikis identifikuoti atitinkamą išsilavinimą turinčio 

kraštovaizdžio kūrėjo profesiją, išskiriant ją iš kitų kraštovaizdžio srityje besidarbuojančių 

specialistų, buvo pasirinktas terminas  paysagiste concepteur, kuris pažodžiui į lietuvių kalbą būtų 

verčiamas „kraštovaizdžio kūrėjas“ ar „kraštovaizdžio sumanytojas“.  Prancūziškas profesijos 

pavadinimas paysagiste concepteur oficialiai į anglų kalbą verčiamas landscape architect,  todėl 

ir lietuviškai profesijos pavadinimą paysagiste concepteur pritiktų versti „kraštovaizdžio 

architektas“ (Deveikienė, 2019).  

 

Kraštovaizdžio architekto profesijos ir kompetencijų apibrėžtis 

 

Prancūzijos kraštovaizdžio architektų asociacijos tinklalapyje profesija pristatoma 

apibrėžiant jos esminius veiklos bruožus, kurie atspindi kraštovaizdžio architekto santykį su 

artimiausiomis profesijomis (FFP, 2019). Kraštovaizdžio architektas yra suprantamas, kaip bet 

kurios atviros erdvės, nuo sodo iki teritorijos, plėtros ir tyrimų projektų vadovas. Kraštovaizdžio 

architekto profesija yra gimininga šioms profesijoms: ekologas, inžinierius, architektas, miesto 

planavimo specialistas. Tačiau kraštovaizdžio architekto profesijos negali atstoti jokia kita 

profesija. Lyginant su inžinerinėmis specialybėmis, kraštovaizdžio architekto  žinios yra ne tik 

techninės, nes jis žino, kaip integruoti subjektyvų, kultūrinį ir socialinį kraštovaizdžio matmenis 

ir įgyvendinti savo kūrybinius sumanymus. Taip pat jo žinios ir gebėjimai yra ne tik 

architektūriniai, nes jis pažįsta augalus, dirvožemį, vandenį, taip pat gyvenamosios aplinkos 

sudėtingumą, evoliuciją ir trapumą. Kraštovaizdžio architekto profesija yra erdvės planavimo 

kryžkelėje tarp gamtinės aplinkos ir architektūros. Kraštovaizdžio architektas per kūrybinį 

procesą išlaiko pusiausvyrą tarp natūralios ir dirbtinės aplinkos, kuria gamtinę ir kompozicinę 

įvairovę. Taip jis prisideda prie tvaraus vystymosi (FFP, 2019; Ministère, 2019). 

Kraštovaizdžio architekto profesiniai ypatumai architektūros atžvilgiu slypi gebėjime 

integruoti ne tik augalą, bet kompleksiškai vertinti aplinkos raidą ir spręsti iššūkius, pradedant 

nuo sodo iki didelių miesto ar kaimo teritorijų. Urbanisto profesija būtų dar artimesnė 

kraštovaizdžio architektui, tačiau pastarojo profesinė prigimtis apimanti miestą ir kaimą, leidžia 

kraštovaizdžio architektui geriau pažinti vietovę, sutelkti dėmesį į santykius su supančiais 

objektais, atkurti ryšius ir struktūrą praradusias erdves. Kraštovaizdžio architektūroje labai 

svarbios yra laiko ir proceso dimensijos. Kraštovaizdžio tvarkymas nėra atsitiktinumas. 

Kraštovaizdžio architektai analizuoja ir valdo pokyčius, suteikia jiems orientyrus. Tuo metu kai 

architektas dirba pagal apibrėžtą projektą, kraštovaizdžio architektas, kaip ir ekologas, nustato ir 

valdo procesą. Tačiau ekologas yra inžinierius, o kraštovaizdžio architektas yra kūrėjas, galintis 

tarpusavyje derinti inžinerinius ir estetinius sprendinius. 

Kraštovaizdžio architekto profesijos stipriosios pusės, planuojant erdves: 

• Atsižvelgiama į istoriją, kultūrą, ekonomiką, socialinius klausimus. 

• Apmąstomi ir numatomi raidos iššūkiai. 

• Gebėjimas sukurti visa apimantį projektą. 

• Gebėjimas diagnozuoti ir konsultuoti. 

• Profesija, paremta koordinacija, atvirumu, atstovavimu, kraštovaizdžio srities ekonominio 

vystymosi pagrindu. 

Kraštovaizdžio architekto misija ir uždaviniai: 

Analizė, planavimas ir programos:  

• Kraštovaizdžio planas ir plataus masto gairės, miesto planavimas, poveikio tyrimai. 

• Pagrindinių kelių, geležinkelių, upių ir telekomunikacijų infrastruktūrų maršrutų tyrimai. 

• Nustatytos plėtros teritorijos ZAC (pranc. Zone d’aménagement concertée) tyrimai ir 

veiklos zonavimas, bendrieji planai, žalieji planai ... 

Specialūs tyrimai ir projektų valdymas: 
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• miesto ar priemiesčio plėtra: aikštės, pėsčiųjų gatvės, kolektyviniai būstai, patekimai į 

miestus ir kaimus, skverai ir miesto sodai, miesto atkūrimo ir integracijos politika, 

apželdinimas, šeimyniniai sodai. 

• kaimo plėtra: gerinimas (žemės ir vandens plėtra), žemės konsolidacija, miškų atkūrimas, 

dykumos, upių ar vandens telkinių plėtra, paveldo plėtra: istoriniai sodai ir parkai, vietos, 

pakrantė, kalnai. 

• degradavusių vietų atkūrimas: pramoninės dykvietės, karjerai, žvyro duobės, šlako krūvos, 

sąvartynai. 

• pramonės ir uosto zonų plėtra. 

• privatūs sodai. 

Konsultacijos ir ekspertizės misijos: 

•     miesto, departamento, regiono ir valstybės lygmeniu; 

•     didelių valstybinių ar privačių įmonių užsakymu. 

Visos šios misijos šiandien vykdomos Prancūzijoje ir Užjūrio departamentuose ir 

teritorijose (DOM-TOM; pranc. Départements d'outre-mer et Territoires d'outre-mer). Kai kurie 

kraštovaizdžio architektai laimi konkursus užsienyje, ypač Europoje (Anglijoje ir Vokietijoje), 

taip pat Kinijoje, Libane, Vietname. Ši profesija dažniausiai vykdoma liberaliai (laisvai samdoma) 

arba privačiuose, nesudėtingai valdomuose biuruose. Tai suteikia savarankiškumo ir skaidrumo, 

kuris yra būtinas dėl paties misijų pobūdžio. Dažniausiai kraštovaizdžio architektūros objektų 

užsakymai inicijuojami skelbiant konkursus. 

Nuo 2017 m. rugsėjo 20 d. Prancūzijoje įsigaliojo įstatymas, ginantis ir reglamentuojantis 

profesinį kraštovaizdžio architekto (pranc. Paysagiste concepteur) vardą. Ekologinio ir vieningo 

vystymosi ministerijos (pranc. Ministère de la Transition écologique et solidaire) šį teisės aktą 

išaiškinančiame buklete teigiama,  kad kraštovaizdžio architektas (pranc. Paysagiste concepteur) 

yra naujas profesinis vardas, suteikiantis teisę reguliuoti šią profesiją (Ministère..., 2019). 

2016 m. rugpjūčio 8 d. Biologinės įvairovės, gamtos atgaivinimo ir kraštovaizdžio įstatymo 

Nr. 2016-1087 (LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la 

nature et des paysages) 174 straipsniu įtvirtinamas kraštovaizdžio architekto vardas. Straipsnyje 

teigiama, kad: „Savo veikloje pavadinimą „kraštovaizdžio architektas“ naudoti gali tik 

profesionalai, asmenys, turintys patvirtintos mokymo įstaigos išduotą diplomą, gautą laikantis 

reglamente nustatytų sąlygų, reglamentuojančių specialų kultūrinį, mokslinį ir techninį 

kraštovaizdžio architekto mokymą. Norėdami gauti šį vardą, šio teisės akto paskelbimo dieną 

praktikuojantys specialistai privalo atitikti mokymo sąlygas arba patirtį, panašią į pirmoje 

pastraipoje minimo diplomo turėtojus“ (Ministère..., 2019). 

Įstatymų leidėjo tikslas yra sudaryti sąlygas tarp profesionalų geriau identifikuoti 

kraštovaizdžio architektus ir užtikrinti, kad jie turėtų aukštą ir pripažintą kvalifikaciją ir įgūdžius. 

Sukurdamas profesinį vardą, kurio įgijimas priklauso nuo tam tikrų mokymo ir kvalifikacijos 

sąlygų, šis įstatymas reglamentuoja kraštovaizdžio architekto profesiją.  

Kraštovaizdžio architekto profesinio vardo suteikimo tvarkoje yra numatytas pereinamasis 

laikotarpis ir reikalavimai gretimų profesijų specialistams. Šie reikalavimai atspindi 

kraštovaizdžio architekto profesijai reikalingus gebėjimus, kuriuos jie įgyja studijuodami 

akredituotas kraštovaizdžio architektūros programas ir praktinėje veikloje. 

Teisės aktuose teigiama, kad „nuo šiol visi, kurie naudojasi šiuo pavadinimu negavę leidimo 

iš ministerijos,  gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn“ (Dorénavant, toute personne 

utilisant ce titre professionnel sans en avoir obtenu l’autorisation au préalable auprès du 

ministère s’expose donc à des poursuites). Svarbu pažymėti, kad reglamentas nenumato veiklos 

apribojimų: kraštovaizdžio architektūros veikla yra laisvai prieinama ir neturi jokių apribojimų ar 

monopolijos. Taigi, teisės aktas numato  profesinio vardo reglamentavimą be veiklos rezervavimo 

ar apribojimo. 
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Kas ir kaip gali įgyti kraštovaizdžio architekto vardą? 

 

Kiekvienas, norintis naudoti kraštovaizdžio architekto vardą, privalo tai daryti individualiai 

kreipdamasis į už kraštovaizdžio politiką atsakingą ministeriją. Procedūra nėra automatinė net 

nacionalinių kraštovaizdžio mokyklų absolventams. Procedūra turi tris variantus (atvejus), kurie 

priklauso nuo kandidato profesinės situacijos jo paraiškos pateikimo metu. Kiekviename iš 

procedūros variantų atitinkamai skiriasi nurodymų tvarka, reikalavimai ir pateikiamų dokumentų 

pobūdis (žr. toliau tekste, 1 lentelė ir straipsnio priedas). 

Procedūra yra aiškiai aprašyta ir nereikalaujama, kad kandidatai fiziškai dalyvautų. Visi 

reikalingi dokumentai turi būti išsiųsti Ekologinio ir vieningo vystymosi ministerijai (pranc. 

Ministère de la Transition écologique et solidaire) paštu arba elektoriniu paštu (išsami 

informacija apie reikiamus dokumentus pateikiama atskirai). Teigiamo atsakymo atveju 

pareiškėjų, turinčių teisę naudoti kraštovaizdžio architekto vardą, pavardės įrašomos 

nacionaliniame sąraše, paskelbtame ministerijos tinklalapyje.  

Apžvelkime tris atvejus, kuriais šis reglamentas taikomas. 

Pirmasis atvejis. Kai turimas vienas iš šių diplomų (Prancūzijos kraštovaizdžio architekto 

(paysagiste) diplomo lygis ne mažiau kaip vidurinis išsilavinimas + 5 studijų metai): 

• Valstybinis kraštovaizdžio architekto diplomas (Diplôme d'État de paysagiste) 

• Vyriausybinis kraštovaizdžio architekto diplomas (Diplôme de paysagiste diplômé par le 

gouvernement (DPLG)  

• Nacionalinės sodininkystės mokyklos kraštovaizdžio architekto diplomas (Diplôme de 

paysagiste de l'école nationale d'horticulture) 

• Žemės ūkio ministerijos kraštovaizdžio architekto diplomas (Diplôme de paysagiste diplômé du 

ministère de l'agriculture (DPMA)) 

• Nacionalinės kraštovaizdžio mokyklos įsteigtas kraštovaizdžio architekto diplomas ir paskelbtas 

oficialiame Prancūzijos Respublikos laikraštyje (Diplôme de paysagiste établi par l’École 

nationale supérieure de paysage et publié au Journal officiel de la République française). 

• Nacionalinės aukštosios gamtos ir kraštovaizdžio mokyklos diplomuoto inžinieriaus vardas 

(Titre d'Ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure de la nature et du paysage) 

• Nacionalinio aukštojo agronomijos, žemės ūkio maisto, sodininkystės ir kraštovaizdžio mokslų 

instituto AGROCAMPUS OUEST kraštovaizdžio specialybės diplomuoto inžinieriaus vardas 

(Titre d'Ingénieur diplômé de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, 

agroalimentaires, horticoles et du paysage AGROCAMPUS OUEST spécialité paysage) 

• Aukštojo agronomijos, žemės ūkio maisto, sodininkystės ir kraštovaizdžio mokslų instituto 

AGROCAMPUS OUEST kraštovaizdžio specialybės diplomuoto inžinieriaus vardas (Titre 

d'Ingénieur diplômé de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, 

horticoles et du paysage AGROCAMPUS OUEST spécialité paysage. 

• Nacionalinės inžinerinės sodininkystės ir kraštovaizdžio mokyklos Nacionalinio sodininkystės 

instituto, kraštovaizdžio specialybės diplomuoto inžinieriaus vardas (Titre d'Ingénieur diplômé de 

l’École nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage de l'Institut national d'horticulture, 

spécialité paysage) 

• Aukštosios Sodininkystės ir kraštovaizdžio planavimo mokyklos Nacionalinio sodininkystės 

instituto diplomuoto inžinieriaus vardas (Titre d'Ingénieur diplômé de l’École supérieure 

d'horticulture et d'aménagement du paysage de l'Institut national d'horticulture). 

• Sodininkystės ir kraštovaizdžio technologijų inžinieriaus vardas (Titre d'Ingénieur des 

techniques de l’horticulture et du paysage) 

Antrasis atvejis. Jūs neturite nė vieno iš diplomų, nurodytų pirmuoju atveju, bet norite įgyti 

kraštovaizdžio architekto vardą turėdamas kitą, Prancūzijoje išduotą diplomą, ir ne mažiau 

vienerių metų profesinės veikos kraštovaizdžio architektūroje patirtį. Jūs turite pagrįsti, kad iki 

2016 m. rugpjūčio 8 d.  (įstatymo paskelbimo data) vykdėte veiklą kraštovaizdžio architektūros 

srityje.  
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Trečiasis atvejis. Turite kvalifikaciją ar profesinę patirtį, įgytas kitoje Europos Sąjungos 

valstybėje narėje ar valstybėje, Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje. Jūs jau esate 

įsisteigęs Prancūzijoje arba norite ten įsikurti (Vous êtes titulaire d’une qualification ou d’une 

expérience professionnelle acquise dans un autre État membre de l’Union européenne ou un État 

partie à l’accord sur l’Espace économique européen.  Vous êtes déjà établi(e) en France ou 

souhaitez vous y installer). Asmenų, kuriems taikomas trečiasis atvejis, padėtį reglamentuoja 

Europos direktyva 2005/36 / EB dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo, perkeltą į straipsnius 

2017–673 dekreto Nr. 2017–673 4–7 punktai.  

Tuo atveju, kai egzistuoja dideli pareiškėjo ir Prancūzijoje reikalaujamos studijų ir (arba) 

kvalifikacijos skirtumai, ministerija, prieš suteikdama teisę naudoti kraštovaizdžio architekto 

vardą gali reikalauti kompensavimo priemonių. Atsižvelgiant į atvejį, šią priemonę gali pasirinkti 

ministerija arba ji gali būti palikta pareiškėjui (aukščiau minėto dekreto 5 straipsnis). Ministerija 

taip pat gali atsisakyti išduoti leidimą naudoti kraštovaizdžio architekto vardą, jei manoma, kad 

pagal Europos direktyvos 2005/36 / EB kriterijus kvalifikacijos lygis yra per žemas (minėto 

nutarimo 6 straipsnis) (Ministère..., 2019). 

Kompensavimo priemonė gali būti dviejų formų (žr. Dekreto Nr. 2017-673 5 III – VI 

straipsnius): arba papildoma profesinė patirtis (oficialiuose tekstuose vadinama „adaptacijos 

laikotarpiu“) – ne ilgesnė kaip treji metai; arba tinkamumo testas dalykams, kuriuos reikia 

atnaujinti – ne ilgiau kaip per 6 mėnesius nuo ministro (ministerijos) sprendimo (Ministère..., 

2019). 

Jeigu jūs neatitinkate nė vieno iš nurodytų trijų atvejų, t. y. nedirbote kraštovaizdžio 

architektūros srityje įstatymo paskelbimo dieną (2016 m. rugpjūčio 8 d.), jūsų padėtis nėra 

numatyta įstatyme ar dekrete,  jūs negalite teikti prašymo ministerijai. Tokiu atveju jūs turėtumėte 

savo įgytą patirtį įteisinti kurioje nors iš nacionalinių kraštovaizdžio mokyklų ir gauti vieną iš 

diplomų, suteikiančių teisę į kraštovaizdžio architekto vardo naudojimą. 

Jeigu turite įgytą laipsnį ar kvalifikaciją valstybėje nepriklausančioje nei Europos Sąjungai 

(ES), nei ekonominei Europos erdvei (EEE), bet jau esate atvykęs ES ar EEE valstybę, kuri 

pripažino jūsų profesinę kvalifikaciją,  Jūsų prašymas bus priimtas laikantis trečiojo atvejo sąlygų. 

Tačiau, jeigu niekada nesinaudojote jokia ES ar EEE valstybe, kad  būtų pripažinta jūsų profesinė 

kvalifikacija, Ministerija įvertins galimybę išnagrinėti jūsų prašymą, prieš tai įsitikindama, kad 

nebūtų taikomos palankesnės sąlygos nei jūsų nacionalinis ar ES valstybės kvalifikacinis 

vertinimas. Jei jūsų prašymas bus priimtas, jis bus nagrinėjamas atsižvelgiant į sąlygas, aprašytas 

antruoju atveju (Ministère..., 2019). 

Antruoju ir trečiuoju atvejais pareiškėjo atitikimą reikalavimams vertina prie  Ekologinio ir 

vieningo vystymosi ministerijos (pranc. Ministère de la Transition écologique et solidaire) 

sudaryta Pereinamojo laikotarpio patariamoji komisija. Ši komisija sudaryta 3 metų laikotarpiui 

ir veiks iki 2020 m. rugsėjo 20 d. Šios komisijos sudėtis nustatyta 2017 m. rugpjūčio 28 d. 

įsakymu. Pareiškėjo pateikti dokumentai turi suteikti Komisijai galimybę įvertinti pareiškėjo 

pajėgumą, vadovaujantis šiais asmeninių gebėjimų kriterijais: 

• gebėjimas suprojektuoti kraštovaizdį pritaikant kraštovaizdžio projekto metodą; 

• gebėjimas sutelkti ir suformuluoti bendras kraštovaizdžio žinias; 

• gebėjimas nustatyti teritorijų diagnozę ir suprasti teritorines problemas; 

• gebėjimas bendrauti, reikšti ir tarpininkauti kraštovaizdžio situacijose; 

• gebėjimas numatyti kraštovaizdžio raidą; 

• gebėjimas prisiimti operatyvinį valdymą ir dirbti su tarpdisciplinine komanda; 

• gebėjimas dalykiškai reaguoti į įvairias profesines situacijas. 

 

Gebėjimų kriterijai 
 

Informaciniame leidinyje pateikiami išsamūs asmeninių gebėjimų kriterijų aprašymai, kurie 

iš esmės suteikia informacijos apie Prancūzijos kraštovaizdžio architektams keliamus 

reikalavimus (Ministère..., 2019). 
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Gebėjimas tvarkyti kraštovaizdį pritaikant kraštovaizdžio projekto metodus 

1. Gebėti aiškinti erdvės planavimo ir teritorijos problemą erdvėje, apklausti ir nustatyti 

prioritetus. 

2. Gebėti kurti kraštovaizdžio tvarkymo, tobulinimo, evoliucijos, pritaikymo ar 

transformacijos koncepcijas. 

3. Žinoti, kaip apibrėžti strategiją pasirenkant ar pagrįstai pasiūlant tolimesnius žingsnius 

ir tinkamas procedūras; nustatyti trumpalaikius, vidutinės trukmės ir ilgalaikius 

rodiklius, išmatuoti numatomą poveikį. 

4. Gebėti sukurti procesą ir pasirinkti priemones, būti kūrybingu ir sutelkti savo intuiciją, 

kad būtų pateikti svarbūs ir teisingi pasiūlymai. 

5. Gebėti pasiūlyti darnų ir tvarų vystymąsi, įsivaizduoti erdves ir jų valdymo metodus 

laikui bėgant, ypač atsižvelgiant į ciklinį poveikį ir atsitiktinį naudojimą, sezonus ir 

klimatą. 

6. Parodyti projekto galimybes visais lygmenimis. 

7. Gebėti kvalifikuoti, apibrėžti, parodyti erdvines konfigūracijas ir nustatyti 

reikalavimus, susijusius su pastatų ir lauko erdvių ryšiais, nurodyti projekte 

numatomas medžiagas, atsižvelgiant į projekto sprendinių  suderinamumą  su 

ekologinėmis sąlygomis. 

8. Gebėti atsižvelgti į gyventojų siekius ir pageidavimus viso projekto metu, nuo 

diagnozės nustatymo iki techninių brėžinių. 

Gebėjimas sukaupti ir perteikti bendrąsias kraštovaizdžio žinias  

1. Gebėti sutelkti bendras žinias, susijusias su kraštovaizdžiu ir jo istorinėmis ir dabarties 

ypatybėmis 

 (žemės ūkis, parkai ir sodai, vaizduojamasis menas, architektūra, miesto menas, 

miesto planavimas, planavimas), taip pat mokslinės ir techninės žinios, susijusios su 

kraštovaizdžiu (geomorfologija, hidrografija, agronomija, sodininkystė, ekologija, 

gamtinė geografija ir žmogus) ir kai kurie kraštovaizdžiui svarbūs inžinerijos principai 

(lietaus vanduo dirvožemio apdorojimas, žemės darbai, žemės darbai, želdiniai). 

2. Gebėti išdėstyti žinias, perteikti darbinę, meninę ar mokslinę patirtį. 

3. Turėti žinių apie veikėjus, intervencijos būdus, institucines ir normines priemones. 

4. Žinoti kraštovaizdžio, miesto planavimo ir plėtros viešąją politiką. 

 

Gebėjimas nustatyti teritorijų diagnozę ir suprasti teritorines problemas 

1. Gebėti sukurti jautrią teritorijų diagnozę: nustatyti, aprašyti, analizuoti ir apibūdinti 

kraštovaizdį ar teritoriją pagal skirtingus jo komponentus (daugialypis ir įvairialypis 

požiūris į vietovę), jos ypatybės (geomorfologiniai, hidrologiniai, žemės ūkio, 

žmogaus, paveldo aspektai).  

2. Žinoti, kaip apibūdinti nuolatinius, nekintamus ir kintančius elementus ir kaip 

analizuoti kraštovaizdžio evoliuciją ir dinamiką laike. 

3. Mokėti atlikti dokumentinius tyrimus ir apklausas; žinoti, kaip atlikti įvairių tipų 

reljefo ir apžvalgos galimybių tyrimus; žinoti, kaip tinkamai panaudoti esamus tyrimus 

ir diagnozes. 

4. Mokėti analizuoti pagrindines problemas ir problemas, susijusias su teritorijomis,   ir 

mokėti  nustatyti prioritetus. 

5. Žinoti, kaip su kraštovaizdžiu susijusius dalykus išdėstyti platesniame visuomenės 

klausimų kontekste (aplinkos, ekonominiame, politiniame, paveldo). 

6. Žinoti, kaip nustatyti visas suinteresuotąsias šalis ir pranešti apie jų požiūrį, jų 

ketinimus, jėgų pusiausvyrą, pasirinkti atitinkamos veiklos priemonės, strategijas, 

intervencijos būdus. 

7. Gebėti suprasti suinteresuotų šalių suvokimą, atstovavimą ir erdvines bei kultūrines 

projekcijas atsižvelgiant į jų aplinką ir gyvenamąją aplinką.  
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Gebėjimas bendrauti, reikštis ir tarpininkauti kraštovaizdžio situacijose 

1. Gebėti aiškiai išreikšti kraštovaizdžio situacijos diagnozę, artikuliuojant jautrias 

savybes, nustatant fizinę ir žmogiškąją erdvinę organizaciją, išryškinant gamtos 

elementus, morfologinę ir istorinę raidą bei ją apibūdinančius veiksnius. 

2. Gebėjimas apibūdinti situaciją ir jos iššūkius, atsižvelgiant į keletą vienas kitą 

papildančių ar prieštaringų požiūrių, į atskirus individualius ketinimus ir kolektyvinius 

dalykus bei išreikšti situaciją per daugiakriterinę analizę. 

3. Žmonių suvokimą ir pasisakymus mokėti paversti į tinkamą formą, leidžiančią 

suformuluoti veiksmus ir priimti sprendimus. 

4. Mokėti bendrauti, rodyti pedagogines pastangas, perduoti žinias ir informaciją 

pritaikant komunikacijos formas auditorijoms ir partneriams. 

5. Žinoti, kaip tiksliai apibūdinti situaciją pritaikant įvairias komunikacijos priemones 

(rašytines, grafines, plastines ...). 

6. Mokėti derėtis ir argumentuotai ginčytis. 

Gebėjimas numatyti kraštovaizdžio raidą  

1. Gebėti numatyti ir integruoti į koncepciją dinamiškus, evoliucinius ir kintamus 

elementus: plintančius ir panaudotus, gamtines rizikas.  

2. Gebėti numatyti ir imituoti kraštovaizdžio evoliuciją pagal kumuliacinį įvairių veikėjų 

įsikišimo scenarijų laikui bėgant, per trumpą, vidutinį ir ilgą laiką. 

3. Gebėti išreikšti perspektyvią viziją kuriant evoliucijos scenarijus ir skirtingų 

kraštovaizdžio veikimo būdų įsivaizdavimą. 

4. Suprasti ir numatyti socialinę, kultūrinę ir ekologinę raidą. 

Gebėjimas prisiimti operatyvinį valdymą ir dirbti įvairių sričių profesionalioje komandoje  

1. Gebėti suvokti statybvietės realizavimo sąlygas projekto valdymo operacijų rėmuose: 

sutarties dokumentų rengimas, tikslūs dokumentai ir brėžiniai, medžiagų pasirinkimas 

(įskaitant augalus), atsakomybė ir draudimas. 

2. Žinoti kraštovaizdžio architektų ir kitų profesijų sąsajas ir specialistų papildomumą: 

santykiai tarp kūrinio vadybos ir darbų valdymo, santykiai su sutarties šalimis 

projektų valdyme, žinios apie atitinkamų pareigų darbo vietose. 

3. Mokėti dirbti komandoje. 

4. Gebėti įžvelgti savo gabumų ribas ir kreiptis į vieną ar kelis ekspertus, papildančius 

vienas kitą. 

 
1 lentelė. Pateikiamų dokumentų sąrašas 

Patvirtinamųjų dokumentų sąrašas 

Pateikiama kaip vienas pdf failas (daugiausia 50 puslapių, 300 MB) 

Atvejai 

I II III 

• Įskaitoma galiojančio asmens tapatybės dokumento kopija X X X 

• Įskaitomos diplomų, diplomų atestacijų, sertifikatų,  gautų habilitacijų 

ar įgytų mokslinių laipsnių patvirtinančių dokumentų kopijos. 
X X X 

• Gyvenimo aprašymas  X X 

• Laiškas, kuriame išdėstomos pareiškėjo motyvacijos ir žinių bei įgūdžių 

patvirtinamas pagal 2017 m. rugpjūčio 28 d. dekreto 2 straipsnyje 

nurodytus kriterijus ir nustatatytas paraiškos dėl leidimo naudoti 

kraštovaizdžio architekto vardą išdavimo sąlygas. 

 

X X 

• Atliktų darbų ir tyrimų sąrašas nurodant trukmė, biudžetų dydį, 

pareiškėjo statusą ir atsakomybę. 

 
X X 

• Dokumentas, patvirtinantis pareiškėjo profesinę praktiką iki 2016 m. 

rugpjūčio 8 d. įstatymo paskelbimo. 

 
X  

• Valstybės narės kompetentingos institucijos pažyma, patvirtinanti 

profesinės praktikos trukmę su atitinkamomis datomis. 

 
 X 

 

Pareiškėjo profesinės veiklos  pristatymas turi būti paremtas keliais projektais ir (arba) 

vaizdžiai pateiktais  tyrimais, pasirinktais tarp reikšmingiausių savo karjeroje. Per kiekvieną, 

pristatymui pasirinktą projektą ar tyrimą, pareiškėjas privalo paaiškinti, kaip atliekant šiuos 
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darbus buvo įgyti vienas ar daugiau gebėjimų (aukščiau išvardintų), kurių tikimasi iš 

kraštovaizdžio architekto, taip pat pristatant, kaip savo sprendiniais buvo atliepta į užsakovo  

iškeltus uždavinius.  Asmeninis pareiškėjo vaidmuo projektuose ir (arba) tyrimuose turi būti 

parodytas aiškiai ir suprantamai.  

Paraiška bus peržiūrima, kai ministerija gaus visus reikalingus patvirtinamuosius 

dokumentus. Atsakymo laikas gali skaičiuojamas tik nuo pranešimo apie gautą bylą dienos. 

 
1 priedas. Paraiškos nagrinėjimo organograma  

I atvejis II atvejis III atvejis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

Paraiškos ministerijai 
pateikimas 

 

Paraiškos ministerijai 
pateikimas 

 

Paraiškos ministerijai 
pateikimas 

 

Paraiškos gavimo 
patvirtinimas  
1 mėn. laikotarpis 
Informacija apie 
trūkstamas dalis.  

Paraiškos gavimo 
patvirtinimas  
1 mėn. laikotarpis 
Informacija apie 
trūkstamas dalis.  

Paraiškos gavimo 
patvirtinimas  
1 mėn. laikotarpis 
Informacija apie 
trūkstamas dalis.  

Paraiškos nagrinėjimas ir 
atsakymas per 2 mėn. 
nuo visų dokumentų 
gavimo. 

Paraiškos nagrinėjimas, 
konsultacinės komisijos 
nuomonė ir atsakymas 
per 4 mėn. nuo visų 
dokumentų gavimo. 

Paraiškos nagrinėjimas, 
konsultacinės komisijos nuomonė ir 
atsakymas per 4 mėn. nuo visų 
dokumentų gavimo. 

Paraiškos  
priėmimas 

 

Paraiškos  
priėmimas 

 

Paraiškos  
priėmimas 

 

Paraiškos  
atmetimas 

 

Paraiškos  
atmetimas 

 

Paraiškos  
atmetimas 

 

Įpareigojimas 
kompensuoti 
žinių spragas. 
(pasirinktinai 
arba 
nustatyta 

tvarka) 
 

Įrašymas į 
nacionalinį 

sąrašą 

 

Įrašymas į 
nacionalinį 

sąrašą 

 

Įrašymas į 
nacionalinį 

sąrašą 

 

Tinkamumo testas (per 6 
mėnesius iki nuo sprendimo) 
arba adaptacijos stažuotė 
(maksimali trukmė 3 metai) 

Paraiškos  
atmetimas 

 

Įrašymas į 
nacionalinį 

sąrašą 
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2 priedas. Esminių elementų santrauka 

Atvejai 

Nuo 2017-9-20 iki 2020-8-9 Po 2020-8-9 

Pateikimas ministerijai Konsultacinės komisijos 

nuomonė 

Pateikimas 

ministerijai 

I atvejis 

Jūs turite vieną iš diplomų 

Prancūzijoje pripažintų  

diplomų (ne mažiau kaip 

vidurinis išsilavinimas + 5) 

Jūs turite individualiai 

kreiptis į ministeriją, kuri 

jums pateiks atsakymą 

per 2 mėnesius nuo visų 

dokumentų pridavimo.  

 

Komisijos vertinimo 

nereikia. Leidimą naudoti 

kraštovaizdžio vardą 

tiesiogiai suteikia 

ministerija,  pateikus 

įrodymą, kad turite  vieną 

iš diplomų, kurių sąrašas 

yra nustatytas dekretu. 

Diplomas gali būti gautas 

prieš arba po įstatymo 

paskelbimo. 

Jūs turite individualiai 

kreiptis į ministeriją, 

kuri jums pateiks 

atsakymą per 2 

mėnesius nuo visų 

dokumentų pridavimo. 

II atvejis 

Jūs neturite nė vieno iš 

diplomų, nurodytų 

pirmuoju atveju, bet norite 

įgyti kraštovaizdžio 

architekto vardą turėdamas 

kitą, Prancūzijoje išduotą 

diplomą ir ne mažiau 

vienerių metų profesinės 

veikos kraštovaizdžio 

architektūroje patirtį. Jūs 

turite pagrįsti, kad iki 2016 

m. rugpjūčio 8 d.  

(įstatymo paskelbimo data) 

vykdėte veiklą 

kraštovaizdžio 

architektūros srityje. 

Jūs turite individualiai 

kreiptis į ministeriją, kuri 

jums pateiks atsakymą per 

4 mėnesius nuo visų 

dokumentų pridavimo.  

 

Prieš priimdama 

sprendimą ministerija turi 

gauti komisijos nuomonę. 

 

Jūs nebegalite kreiptis 

į ministeriją, nes 

pasibaigė 

pereinamasis 

laikotarpis. Dabar Jūs 

turite kreiptis į 

mokymo įstaigas 

suteikiančias galimybę 

įgyti reikiamą 

diplomą. 

III atvejis 

Jūs turite kvalifikaciją ar 

profesinę patirtį įgytas 

kitoje Europos Sąjungos 

valstybėje narėje ar 

valstybėje, Europos 

ekonominės erdvės 

susitarimo dalyvėje. Jūs 

jau esate įsisteigęs 

Prancūzijoje arba norite 

ten įsikurti.  

 

Jūs turite individualiai 

kreiptis į ministeriją, kuri 

jums pateiks atsakymą 

per 4 mėnesius nuo visų 

dokumentų pridavimo.  

N.B. Jei jūsų įgūdžių lygis 

nepakankamas, ministerija 

siūlo ar įpareigoja 

(atsižvelgiant į atvejį) 

kompensacijos priemones 

arba stažuotę. Ministerija 

gali taip pat atsisakyti 

išduoti leidimą, jei 

kvalifikacijos lygis yra 

labai žemas. 

Prieš priimdama 

sprendimą ministerija turi 

gauti komisijos nuomonę. 

 

Jūs turite individualiai 

kreiptis į ministeriją, 

kuri jums pateiks 

atsakymą per 4 

mėnesius nuo visų 

dokumentų pridavimo.  
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Architektų ir kraštovaizdžio architektų atsakomybė nesibaigia vien tik 

užsakovų interesų atstovavimu 
 

Dovilė Grigaliūnaitė ir Povilas Marozas 

Parengta pagal 2020-05-26 publikaciją (interviu) interneto portale 15min.lt/ 

 
Šalia ekologijos, daugiarūšių santykių ir kitų temų kraštovaizdžio architektūroje svarbus yra laikas, tiksliau 

sakant, procesas, jo trukmė, judėjimo greičiai. “Dirbant su kraštovaizdžiu, gyva ir mineraline gamta, turime 

galvoti ir suderinti skirtingais greičiais bėgantį laiką. Pradedant nuo kapitalistinio spaudimo jau rytoj nešti 

pelną, nekantrios politinės būtinybės kuo greičiau užsidirbti populiarumo taškų iki lėto medžių augimo, 

natūralaus dirvožemio formavimosi ar dar lėtesnių geologinių sluoksniavimosi procesų” – teigia 

kraštovaizdžio architektas Povilas Marozas, kalbinamas žurnalistės, aptardamas kraštovaizdžio architekto 

profesiją ir jos uždavinius, teikiamas paslaugas.  

 

 

– Architektūros reikšmės suvokimas, funkcija, pritaikymas ir netgi apibrėžimas nuolat 

kinta. Kaip galėtumėte iš šiandieninės perspektyvos apibūdinti kas yra architektūra? Arba koks 

šiandien yra architektūros vaidmuo visuomenei?  

– Architektūros reikšmių ir prasmių paieška kaip koks šešėlis kiekviename žingsnyje 

persekioja šios profesijos atstovus. Mano nuomone, architektūros, tiksliau architektūrų ir su jomis 

susijusių reikšmių yra labai daug ir įvairių. Tai ir esminė priemonė kapitalistinėms spekuliacijoms 

nekilnojamu turtu, kurios cikliškai priveda žmoniją prie ekonominių krizių, ir įrankis pakelti 

žmogaus gyvenimo kokybę, ir paranki politinė priemonė apibrėžti bendruomenines struktūras 

skatinant atskirtį ar norint suburti. Tai ne vien kūrybinė veikla, bet taip pat ir rinkoje teikiama 

paslauga. Dažniausiai jos funkcijas (bei reikšmes) apibrėžia ne architektas, o užsakovų 

pageidavimai, įstatymai, biurokratinės struktūros, ekonominiai ištekliai. Taigi manau, kad šios 

specialybės įprasminimo paieškos ne visada tikslingos.  

Kalbėdamas apie filosofijos istorijos įtaką šiandieninei filosofijai Gilles Deleuze‘as teigė 

priklausęs vienai paskutiniųjų kartų, kurios turėjo žinoti viską, kas vyko iki jų, tam, kad galėtų 

pradėti formuoti savo argumentus. Šis pastebėjimas puikiai pritaikomas ir architektūrai. Per šešis 

šimtus besitęsiančią jos istoriją vis dar nesibaigia diskusijos, atsiranda nauji apibrėžimai, kryptys 

ir teorijos aiškinančios kas yra architektūra. Šiame kontekste visi sąmoningi bandymai paaiškinti 

savaip ar sukurti kažką naujo atrodo kaip nereikalingas energijos švaistymas. Galbūt esame ta 

naujoji karta, kuriai atviri visi keliai įprasminti savo darbus kaip norisi ar neįprasminti jų visai. 

Viena vertus, tai – išlaisvinanti idėja, kita vertus – stabilių koordinačių praradimas skatina begalinį 

nerimą.  

– Esate kraštovaizdžio architektas. Papasakokite plačiau apie šią architektūros kryptį ir 

ką ji apima. 

 – Išskirtinis kraštovaizdžio architektūros bruožas – tai projektuojamos lauko erdvės. 

Dažniausiai jos yra prieinamos platesnei publikai, ne tik užsakovams. Kraštovaizdžio 

architektūros tipologijų yra daug: privatūs sodai, lauko terasos, miesto parkai, gatvės, aikštės, 

laukinės gamtos arba ūkinės teritorijos ir t. t. Šios profesijos užduočių taip pat daug ir įvairių. 

Pradedant nuo paprasčiausio – „kad gražiai atrodytų“ iki maksimalaus viešųjų erdvių 

prieinamumo užtikrinimo. Nuo saugių ir humaniškų miesto gatvių kūrimo iki projektuojamos 

gyvos gamtos ekosistemų išsaugojimo ir praturtinimo. Architektų atsakomybė nesibaigia vien tik 

užsakovų interesų atstovavimu. Projektuojant platesnėms auditorijoms skirtą erdvę už savo darbų 

kokybę esame atsakingi tiek visuomenei, tiek ir mus supančiai gyvajai aplinkai. Šiai krypčiai yra 

svarbūs tam tikri niuansai, kurie retai būna kertiniai projektuojant pastatus. Pavyzdžiui, laikas 

(augalų augimui, medžiagų kaitai), klimatas, geologija ar elementari projektuojamų erdvių 

priežiūra. Atrodo, jog kraštovaizdžio architektūros terminas nebėra tinkamas apibūdinti 

šiandieninėms veikloms. Žodis „kraštovaizdis“ labai konkrečiai nusako vaizdinės kompozicijos 
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iš tam tikro žiūros taško kūrimą. Nors šis terminas paveldėtas iš kraštovaizdžio tapybos ir buvo 

aktualus ankstesnėms kraštovaizdžio architektūros praktikoms, visgi šiandien kuriame ne vaizdą 

per langą, o erdves, kuriose tarpsta daug skirtingų veiklų bei gyvenimų. Taip pat šią veiklą 

vadinant architektūra irgi kyla asociacijų, kurios, mano manymu, yra svetimos šiam žanrui. Visų 

pirma, tik labai retais ir išskirtiniais atvejais lauko erdves kuriame nuo nulio. Antra, pati 

kraštovaizdžio architekto darbo specifika artimesnė kuratoriaus veikloms dirbant lygia greta su 

gamta (net ir miesto erdvėse), o ne nuo pagrindų ją kuriant iš naujo. Taip pat pati gyvų lauko 

erdvių specifika ne visada pasiduoda griežtiems geometriniams jų rėminimams. Ribos čia 

minkštesnės, neretai gyvos ir kintančios. Laikas yra aktyvus šias erdves keičiantis veiksnys.  

– Praėjusiais metais kuravote „Architektūros fondo“ organizuojamą pokalbių ciklą 

„Tarp pastatų“ skirtą kraštovaizdžio architektūrai. Kokius pagrindinius klausimus ir 

problemas kėlėte, apie ką diskutavote ir ką norėjote išspręsti? 

 – Kartu su kolege Egle Bazaraite norėjome plačiau pakalbėti apie kraštovaizdį, viešąsias 

erdves ir aplinką. Gvildenome temas susijusias su klimato atšilimu, diskutavome apie 

kraštovaizdžio architektūros kultūrines ir aplinkosaugines vertes, bendruomenės įsitraukimą ir 

menines praktikas jose, visų šių veiklų rezultatų svarbą skirtingoms viešąsias erdves 

naudojančioms žmonių grupėms. Tikėjomės, jog šios diskusijos paskatins kritiškiau vertinti mus 

supančią aplinką ir visus aspektus, kurie ją formuoja ar keičia. Keista, kad per beveik dešimtmetį 

trunkančią pokalbių ciklų istoriją apie šias temas diskutavome pirmąkart. Atrodo, jog Lietuvoje 

galvoti apie viešųjų erdvių kokybę yra labai nauja ir vis dar sunku pagrįsti jų vertę visuomenei. 

Nėra taip, kad šios erdvės neegzistuoja, bet atrodo, jog visų pirma jos skirtos automobiliams 

parkuoti, o tik vėliau – visuomeniniam gyvenimui.  

– Kūrėte architektūrą šiuo metu iš naujo atsidariusiai Šiuolaikinio meno centro (ŠMC) 

parodai „Galva su daug minčių“. Ar tai jūsų pirmas darbas kuriant būtent parodos 

architektūrą?  

– Taip, tai dariau pirmą kartą. Nors buvo likę nedaug laiko, gavęs pasiūlymą pasakiau – jei 

kuratorės manimi pasitiki, tai su malonumu to imsiuosi. Manau, kad viena iš svarių priežasčių 

kodėl buvo pasirinktas kraštovaizdžio architektas, buvo tai, kad kuratorės visas ŠMC erdves, 

kuriose turėjo būti eksponuojama tikrai daug darbų, nusprendė traktuoti kaip kraštovaizdį, o ne 

kaip atskiras sales. Vienas iš parodos tikslų buvo ŠMC santykio su platesne visuomene 

analizavimas, dialogo įžiebimas, kartu ir ieškant galerijų erdvės sąsajų su miestu ir jo viešosiomis 

erdvėmis. Tai buvo turininga patirtis.  

– Kas svarbu kuriant parodos architektūrą?  

– Mano patirtis šiame lauke labai trumpa, todėl galiu pasidalinti tik pirminiais įspūdžiais. 

Visas darbo procesas yra daugiabalsis kūrybinis uždavinys. Svarbu ne tik aiškiai suvokti savo rolę 

jame, nes yra ne vienas autorius, bet taip pat privaloma gerbti ir išmokti išgirsti visų pozicijas. 

Nes viską reikės suderinti su atskirų darbų menininkais, kuratoriais ir su parodą įgyvendinančiais 

meistrais. Architektūros pasaulis šiai užduočiai ne itin paruošia. Architektas turėtų pateikti galimų 

sprendimų paletę ir labai aiškiai pristatyti kokį efektą jie suteiks meno kūriniui, jo sąsajai su kitais 

darbais ir bendrai kompozicijai. Itin svarbi yra erdvinės kompozicijos mintis ir strategija, kuri 

seka paskui kuratorių iškeltas parodos idėjas. Daug galvojau bandydamas suvokti kiekvieno darbo 

erdvinius poreikius, kokios atmosferos jie reikalauja, kokio santykio menininkai savo darbais 

siekia su žiūrovais, kiek ilgai į meno kūrinius bus žiūrima, tai bus daroma pavieniui ar grupėje. 

Atsakymai į šiuos klausimus buvo atspirties taškai, padedantys kartu su kuratorėmis kurti darnią 

parodos visumą. Svarbu paminėti ir artimą bendradarbiavimą su parodą įgyvendinančia komanda, 

kurios žinios, meistrystė ir lankstumas yra neįkainojamas.  

– ŠMC kuratorės įvardija, kad ši paroda yra apie laiką, pabaigą, pradžią, tranzitą ir 

kaitą. Kaip tai atsispindi architektūroje, kraštovaizdžio architektūroje?  

– Laikas – tai viena iš temų, nuo kurios pradėjome savo darbą ir kurią jau minėjau, kaip 

svarbų veiksnį mano profesijoje. Kuratorėms trumpai pristačiau apie ką galvoju dirbdamas 

kraštovaizdžio architektu. Pabandžiau įsivaizduoti, kaip visa tai galėtų veikti kuriant parodos 

architektūrą. Šalia ekologijos, daugiarūšių santykių ir kitų temų buvo ir laikas, tiksliau skirtingai 



224 
 

einantys laikai, judėjimas ir greičiai. Dirbant su kraštovaizdžiu, gyva ir mineraline gamta, turime 

galvoti ir suderinti skirtingais greičiais bėgantį laiką. Pradedant nuo kapitalistinio spaudimo jau 

rytoj nešti pelną, nekantrios politinės būtinybės kuo greičiau užsidirbti populiarumo taškų iki lėto 

medžių augimo, natūralaus dirvožemio formavimosi ar dar lėtesnių geologinių sluoksniavimosi 

procesų. Panašiai galvojau ir apie parodos kūrinius. Kiekvienas taip pat turi savo laiką, prašosi 

skirtingos trukmės žiūrovo dėmesio ir užmezga vis kitokį santykį su juo.  

– Kuo artimas ir kuo skiriasi darbas kuriant parodos ir kraštovaizdžio architektūrą?  

– Projektuodamas parodą „Galva pilna minčių“ galvojau apie parką, viešąsias miesto 

erdves. Tokiu būdu bandžiau įdarbinti savo žinias bei kūrybinius įgūdžius ir radau daug 

bendrumo. Galvojau apie skirtingas įvairių parodos elementų tarpusavio sąsajas, jų santykį su 

ŠMC architektūra, miestu už lango. Didžiosios salės erdvėje atskiri darbai išdėstyti organiškai, 

tačiau ši dinamiška kompozicija tampa kiek formalesnė salės pakraščiuose. Tai būtų kiek panašu, 

kai natūralus medžių išsidėstymas parke surenkamas į griežtesnes alėjas ties parko pakraščiais 

esančiomis gatvėmis. Arba – parodoje pilna vis kitokį pojūtį kuriančių erdvių. Į vienus darbus 

žiūrima dideliu atstumu, kiti stebimi žymiai privačiau, tarp kitų reikia pravinguriuoti, o dar kiti 

atsiskleidžia tik iš tam tikro taško. Kaip ir patiriant kraštovaizdį. O skirtumais galėčiau įvardinti 

realizacijos laiką, bendradarbiavimo procesą ir santykį su parodą įgyvendinančia komanda. Daug 

išmokau, ką galėsiu pritaikyti savo darbe lavindamas kūrybinį jautrumą anksčiau ne įvertintiems 

niuansams. Tarkime garsui – iki šiol darbe beveik apie tai negalvojau. 

 

* * * 

 
Povilas Marozas – architektas ir kraštovaizdžio architektas, VGTU (2005–2009) ir Londono universiteto 

koledžo (2012–2014) Bartlett architektūros mokyklos (The Bartlett School of Architecture, UCL) 

absolventas. 2012–2019 m. dirbo Jungtinės Karalystės architektūros, aplinkos planavimo, kraštovaizdžio 

architektūros biuruose; nuo 2019 m.  dirba Vilniuje, mažosios bendrijos „Space/Time“ įkūrėjas ir vadovas; 

Kraštovaizdžio instituto (JK)  atestuotas narys (2019), atestuotas Želdynų projektų vadovas (2019).     
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Jaunasis kraštovaizdžio subjektas Europoje 
 

Sigita Simona Paplauskaitė, Belgija 
 

Tarp nesibaigiančių klausimų, kas yra kraštovaizdžio architektas ir koks yra jo realus 

vaidmuo kuriant privačią ir viešąją aplinką, ryškėja suvokimas, kuris gali, o gal net ir savotiškai 

privalo, padėti naujai apibrėžti profesiją ir jos tikslus. Neužtenka turėti puikių želdynų planavimo, 

aplinkotvarkos, inžinerijos pagrindų. Netgi lokaliai sprendžiant sodų planavimo aspektus, reikia 

analizuoti ir suprasti pasaulinę gamtos raidą ir šiandien aktualią problematiką. 

Atsiskyrus nuo estetinės ir praktinės profesijos tradicijos suformuluoti 21-ojo amžiaus 

uždaviniai – aplinkos tvarumo stiprinimas, biologinės įvairovės palaikymas, tarpdisciplininės 

klimato kaitos studijos – gauna vis daugiau akreditacijos įvairiuose masteliuose ir sferose. 

Tarptautiniai architektūros renginiai kaip Venecijos Bienalė šiais metais aktyviai atliepia 

aplinkosauginę tematiką, pavyzdžiui Australijos paviljonas Repair, pastarojo Europan konkurso 

E14 nugalėtojų darbas akcentuoja vandens struktūrų ir industrinių erdvių dermę per bendrųjų 

plotų kokybę, lietuviškojo miško paviljonas „Statybvietė“ Londono Architektūros Festivalyje 

primena apie natūralios gamtos vertę miesto kontekste ir griežtėjančią viešųjų erdvių kontrolę. 

Kartu su platėjančiu aplinkosaugos ir aplinkos planavimo diskursu, į gyvenimo būdo madas grįžta 

mokymai, padedantys pažinti ir prisijaukinti gamtą. Vienas gražesnių pavyzdžių – Shinrin-

yoku judėjimas, atsiradęs Japonijoje XX a. pabaigoje, ugdantis žmonių ryšį su mišku, kuris 

Europoje išvystytas iki edukacinių programų lygmens. 

Nepaisant vis labiau Europoje populiarėjančių gamtinių klausimų, rasti jaunų lietuviškų 

vardų tarp užsienio kraštovaizdžio specialistų nėra taip lengva. Manau, kad verta kalbėti ir apie 

kitų šalių, neturinčių gilios kraštovaizdžio architektūros tradicijos situacijas. Paradoksalu, bet 

vienas žymiausių šiuolaikinių kraštovaizdžio architektų biurų Belgijoje – Bas Smets – kolektyvą 

formuoja vien iš architektų, kuriuos konsultuoja botanikas, ekonomistas ir menininkas. Taigi, ką 

gali architektas, ko negali kraštovaizdžio architektas? Architektas yra ugdomas kaip 

kontekstualiai mąstantis kūrėjas ir dažnai aktyviau dalyvauja miestų ir regionų planavimo 

procesuose, todėl akivaizdžiai turi daugiau politinės bei ekonominės galios priimant sprendimus. 

Sekant šį pavyzdį, verta paminėti, kad Belgijos kraštovaizdžio specialistai rengiami agro- ir bio- 

technologijų institute, kur jie yra tarsi užprogramuojami savos srities žodynui ir atskiriami nuo 

dialogo su bet kokiais kitais profesionalais, formuojančiais aplinką – architektais, urbanistais, 

sociologais, filosofais… Ar vis dar stebėtina, kad miestų strategijas dažniausiai planuoja politikai, 

inžinieriai ir architektai? 

Kita vertus, naujos kraštovaizdžio architektūros akademinių studijų programos ir praktikos 

Europoje užduoda stiprų toną. Antai Jungtinėje Karalystėje terminologiniu požiūriu sąvoka 

„kraštovaizdžio architektas“ praktikoje virsta į „kraštovaizdžio specialistas“ (angl. Landscape 

professional) arba „eko architektas“ (angl. Eco architect), orientuojantis į vis kompleksiškesnę 

praktikos realybę. 2018 m. liepos mėnesį Kraštovaizdžio instituto (Landscape Institute) inicijuota 

programa #ChooseLandscape (liet. Rinkis Kraštovaizdį) pradeda savo veiklą devizu „Sujungti 

žmones. Transformuoti vietas. Apsaugoti gamtą” (ang. Connect people. Transform places. 

Protect Nature). Šia programa siekiama sudominti jaunus žmones studijuoti kraštovaizdžio 

architektūrą ir paneigti vyraujantį suvokimą apie „sodininkystės” profesiją. Jungtinės Karalystės 

Kraštovaizdžio Instituto ryžtu galima nedvejoti – jiems pavymui nuo šių metų dvi elitinės 

architektūros mokyklos Bartlett School of Architecture ir AA School of Architecture plečia savo 

studijų programas. 

Gebėjimas kompleksiškai analizuoti aplinką stimuliuoja jaunesnių kūrėjų veiklą ir įgalina 

jų pripažinimą nepriklausomai nuo patirties. Studio Unwired įkūrėjos, 25-erių metų 

kraštovaizdžio architektės Ulos Marijos Bujauskaitės jautrumas gamtinei aplinkai ir jausminės 

atminties atkūrimas natūralistiniais motyvais sulaukia vis daugiau pripažinimo. Royal 
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Horticultural Society sodų konkurse Ulos Marijos darbai buvo įvertinti aukso medaliais jau antrus 

metus iš eilės. Dizainerės savarankiška praktika ir darbai kartu su Tom Stuart-Smith studija 

sėkmingai atitinka į šiuolaikines tendencijas –  kuriami gamtos deriniai, kurie darniai papildo 

vietinę biologinę įvairovę bei palieka erdvę ir galimybę jai transformuotis laike atsakant į klimato 

kaitos iššūkius. 

Verta dėmesio Pieto Oudolfo (Nyderlandai) frazė „Norint sukurti gražią tvarią aplinką, 

reikia suprasti kaip elgiasi šaknys“ gali būti interpretuojama ir plačiau. Norint, kad kraštovaizdžio 

specialisto vaidmuo būtų vertinamas, neužtenka įtikinti sociumą gamtos nauda žmogaus fizinei ir 

psichologinei sveikatai, reikia „nuo pat šaknų“ ugdyti kartą, kuri yra pasiruošusi bendradarbiauti 

platesniu mastu idant kurtų sau ir gamtai palankią aplinką. Jaunas kraštovaizdžio architektas 

išgyvena pasaulietiškus virsmus kaip savotiškas komunikacijos įrankis ir ieško būdų sekti 

progresyvų miestų planavimą, kur formuojama aplinka nebėra gamtiškai sterili ir patogi miestui, 

bet poetiškai atliepia wabi-sabi  estetinę ir filosofinę dermę tarp žmogaus ir gamtos. 
 

2018 m. rugsėjis 
 
Leidinio sudarytojų prierašas. Šis tekstas buvo pateiktas 2018 m. tarptautinės konferencijos 
„Kraštovaizdžio architektūra Baltijos šalyse – šimtmečio retrospektyva ir ateities perspektyvos“ 
organizatoriams. Konferencijos dalyviai turėjo progą girdėti puikų pranešimą lietuvių ir anglų kalbomis 
„Jaunųjų Lietuvos kraštovaizdžio specialistų darbai Europos kontekste“. Pranešimo ir šio teksto autorė 
Sigita Simona Paplauskaitė – Kingstono universiteto (JK) absolventė, kraštovaizdžio architektūros 
magistrė (2017). 
Sigita Simona architektūros bakalauro studijas baigė VGTU 2011 m. Nuo 2010 m. ji dirba tarptautinėse 
grupėse ir projektavimo biuruose. Savo darbuose ji mėgina išplėsti kraštovaizdžio architektūros ribas, 
jungdama mokslą, meną ir technologijas. Tai menininkei suteikia galimybę eksperimentuoti ir išradingai 
pateikti jai svarbias temas. JK Kraštovaizdžio institutas 2017 m. apdovanojo jos darbų portfelį.  Sigita 
Simona 2018 m. dalyvavo Londono architektūros festivalyje pristatydama savo instaliaciją „The Building 
Site“ (liet. „Statybvietė“) – uždarą Lietuvos mišką primenančią kompoziciją didmiesčio centre priešais Šv. 
Pauliaus katedrą. 
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Kraštovaizdžio architektūros triumfas 
Niujorko Centrinio parko istorijos štrichai 

 

Elena Brundzaitė-Baltrus 

Architektė, kraštovaizdžio architektė veteranė, LKAS narė, Vilnius 

 

Pačiame Niujorko (New York) centre, Manheteno viduryje, maždaug 3,5 km2 plote yra 

įsikūręs Niujorko Centrinis parkas. Niujorko miesto želdynų  fondą sudaro gana dideli miesto 

parkai: Centrinis – 350 ha, Prospekto – 210 ha, Bronkso – 290 ha, Van-Kortlando – 96 ha, Miško 

– 52 ha, Sporto, Kolumbo, Dantės, Thomas Smit ir kt. Manhetenas – tankiai užstatyta miesto 

teritorija, turinti tik 3 m2 želdynų vienam gyventojui, todėl šis žaliasis plotas yra labai svarbus šiai 

miesto daliai.  

1960–1979 m. Centrinis parkas buvo gerokai apleistas. Žymių miesto visuomenės žmonių 

iniciatyva 1980 m. įsikūrė „Central Park Conservancy“ grupė, ir 1998 m. Niujorko miesto meras 

patvirtino dviejų dešimtmečių paramos sutartį, pagal kurią pradėta aktyvi parko rekonstrukcija. 

Parkas tampa miesto bendruomenės pasididžiavimu, sveikatingumo, kultūros, švietimo centru. Į 

Centrinį parką ėmė plūsti minios žmonių, čia vyksta Vasaros koncertai – juos Didžiojoje pievoje 

organizavo „Metropolitan Opera“, Niujorko filharmonija. Pagal parko perimetrą šliejasi 

reprezentatyviausias architekto Franko Lloyd Wright (1867–1959) kūrinys – Solomono R. 

Guggenheimo muziejus, pastatytas 1943–1946 m., rekonstruotas 1955–1959 m.; Amerikos 

gamtos istorijos muziejus, Metropoliteno meno muziejus ir kiti garsūs pastatai. 

Buvęs žurnalistas, kraštovaizdžio architektas Frederickas Law Olmstedas (1822–1903) 

kartu su britų architektu Calvertu Vaux (1824–1895) – pastatų, tiltų, vartų projektų autoriumi – 

1858 m. laimėjo Centrinio parko projekto konkursą. Jie pavadino šį projektą „Grinsvordo“ 

(Greensward) planu; jis dabar eksponuojamas Niujorko parkų departamente, įsikūrusiame 

Centriniame parke.  

 

 
1 pav. Niujorko Centrinio parko planas. Iš Geographicus – Central Park, 1868. 

 

Parko istorija prasideda 1853 m., kai būsimą teritoriją apžiūrėjo speciali komisija. Ji įvertino 

žemės sklypų išpirkimo ir parko teritorijos sutvarkymo kaštus. Žemės savininkai nebuvo palankūs 

parko kūrimui. Vieni buvo nepatenkinti jiems išmokėta pinigų suma, nes jie buvo daugiau 

investavę į savo sklypus, nei buvo kompensuota, kiti išvis nenorėjo išsikelti iš šios vietos. Pinigai, 

kurie buvo išmokėti vien parko žemei įsigyti, viršijo visą numatytą parko biudžetą, priskaičiavus 

visas parko projektavimui ir įgyvendinimui numatytas lėšas. Tačiau aplink šią teritoriją iškart 

padidėjo gyvenamojo ploto kaina, nes darėsi madinga gyventi prie parko. 

Buvo sprendžiamas kuriamo parko administravimo klausimas. Parko administravimą iš 

Niujorko miesto valdžios perėmė naujai įkurta (1854) Respublikonų partija ir perdavė valstijos 

skiriamų 11 narių komisijai. Naujosios komisijos valdybos narys architektas Calvert Vaux, 

būdamas Amerikos architektų instituto narys ir vienas iš steigėjų, sumaniai pasinaudojo savo 

profesine įtaka ir pasiekė, kad 1857 m. spalio 13 d. komisija paskelbtų viešą konkursą naujam 
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Centrinio parko projektui, nes senasis Niujorko miesto mero Fernando Woodo (1812–1881) 

patvirtintas planas pasirodė per menkas.  

Calvert Vaux netikėtai atrado F. L. Olmstedo talentą kraštovaizdžio architektūrai. Apie tai 

jis, žurnalistas, nė nesvajojo, tuo laiku domėjosi tik progresyviais ūkininkavimo metodais, o 

1850 m. išvyko į Angliją susipažinti su žemės ūkio naujovėmis. Jo pastebėjimai ir įspūdžiai 

atsispindi knygoje Walks and Talks of an American Farmer in England („Amerikiečio fermerio 

pasivaikščiojimas ir pašnekesiai Anglijoje“). Savo tekstuose Olmstedas meistriškai įpindavo ir 

vaizdingų gamtos bei kaimo gyvenimo aprašymų. Dirbęs kaip žurnalistas vienoje leidykloje, kuri 

1857 m. dėl ekonominės krizės bankrutavo,  priverstas nutraukti savo rašytojo ir leidėjo karjerą, 

priėmė pasiūlymą užimti Centrinio parko teritorijos „išvalymo“ darbų inžinieriaus postą.  

C. Vaux, prisidėjęs prie žaliosios zonos Vašingtono centre projektavimo, puikiai išmanė 

kraštovaizdžio architektūrą, ir jam pasirodė, kad F. L. Olmstedas galėtų būti idealus partneris. 

Jiedu dažnai vaikščiodavo po būsimą parką, kurdami parko viziją. Projektą, kurį jie pateikė 

konkursui, pavadino Grinsvordo (Greensward) – žaliojo kvartalo planu.  

Norint suprasti Grinsvordo planą, būtina įsigilinti į F. L. Olmstedo mąstyseną, nes jis tapo 

pagrindiniu šio parko ideologu. Olmstedas buvo įsitikinęs, kad parkai miestų centruose bei 

periferijų žaliosiose zonose turi atlikti visuomenę civilizuojantį vaidmenį. Tuometinė humanistinė 

jo pasaulėjauta, kritinis požiūris į tuos sodininkystės specialistus, kurie pirmenybę teikė augalams, 

skatino kraštovaizdžio architektūroje perversmą. Jis teigė, kad žavėjimasis įmantriais augalais – 

nereikalingas nukrypimas nuo tikrosios parko idėjos ir paskirties. Olmstedas formavo 

gamtovaizdį interpretuodamas gamtą taip, kad kraštovaizdis žadintų poetinę nuotaiką, atitrauktų 

kiekvieną nuo kasdienių rūpesčių. Jis vadovavosi nuostata, kad tikrąjį gamtos grožį padeda 

atskleisti tik menas, ir augalus traktavo tik kaip priemonę siekiant bendro meninio įspūdžio. 

Kuriant parką Olmstedui talkino austrų dendrologas Ignacas Pilatas (Ignatz Anton Pilat, 1820–

1870), jam buvo patikėta sodinti medžius, krūmus ir vijoklius. Olmstedas laikėsi nuomonės, kad 

architektūra bei skulptūra taip pat turi būti „patraukta“ į antrą planą ir tarnauti tik kraštovaizdžio 

sukūrimo labui. Visi praktiški ir dekoratyviniai elementai, pasak jo, turi būti išdėstyti taip, kad 

natūraliai įsilietų į gamtovaizdį ir sudarytų ramaus grožio įspūdį. Olmstedas kraštovaizdį formavo 

kaip besikeičiančią reginių ir perspektyvinių vaizdų, harmoningai atsiveriančių vienas paskui kitą, 

panoramą. Jis kūrė natūralistinį ir romantinį parko stilių.  

 

 
2 pav. Panoraminis Niujorko Centrinio parko vaizdas nuo Rockfellerio centro. 
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Centrinio parko pagrindinė kompozicijos idėja ir vizija – plati pieva su švelniais iškilimais 

pakraščiuose, grupėmis išdėstytais medžiais, kuri tarsi traukia akį žvelgti tolyn už neapibrėžtų jos 

ribų. Kuriama tarsi begalinės erdvės iliuzija. Pasiekti tokį efektą buvo nepaprastai sunku: kirsdami 

čia, sodindami ten, rausdami žemę vienur ir supildami ją kitur, formuodami švelniai banguojančių 

kalvų kontūrus, pakloję drenažą ir pavertę pelkes tvenkiniais, projekto autoriai sukūrė puikų 

kraštovaizdį. Parko šiaurinėje ir rytinėje dalyje pievos buvo apželdinamos, o pietinėje dalyje buvo 

pasiūlyta išsprogdinti pamatinę uolieną ir išlyginus paviršių įrengti žaidimų aikštelę.  

Pats išradingiausias  Grinsvordo plano aspektas – kelių suprojektavimas. Kelių paskirtis 

parke buvo grynai utilitarinė – sureguliuoti miesto eismą, kad žmonėms nereikėtų kasdien važinėti 

aplink parką. Grinsvordo plane buvo įgyvendinta vertikalaus eismo paskirstymo principas – 

pėstieji parko lankytojai pakelti vienu lygiu aukščiau už ratuotus ar raitus parko lankytojus. Įrengti 

keli pėsčiųjų tiltai virš jodinėjimo takų. Išlinkęs garsus pėsčiųjų tiltas Bow Bridge, kertantis ežerą 

siauriausioje vietoje – tikras architekto C. Vaux šedevras, pagamintas iš ketaus, dažniausiai 

naudotos medžiagos XIX a. pabaigos tiltų statyboje. 

Grinsvordo plano privalumas buvo ir tai, kad jis pasirodė gana lankstus, kai metams bėgant 

parką teko pritaikyti naujoms reikmėms. F. L. Olmstedas ir C. Vaux kartais kritikuojami už 

aristokratiškų vertybių ir elitarizmo propagavimą, esą jie sukūrė parką tik lankytojų pasigėrėjimui 

vaizdais, ignoruodami kitus laiko praleidimo būdus, kaip antai, žaidimai ir sportas. Tačiau tais 

laikais, kai buvo projektuotas šis parkas, fizinis rekreacinis judėjimo mastas dar nebuvo 

išvystytas, tačiau jie neignoravo jokių tais laikais populiarių laisvalaikio praleidimo būdų – 

čiuožimo ar pasiirstymo valtimi. Čiuožykla parke buvo įrengta jau 1858 m.  

1880 m. C. Vaux suprojektavo savo pirmąjį pastatą parke, kuriame vėliau įsikūrė 

Metropoliteno meno muziejus. Pačiu didžiausiu C. Vaux architektūriniu šedevru ir parko akcentu 

tapo garsioji Betsaidos (Bethesda) terasa prie ežero. Joje C. Vaux kartu su architektu Jacobu Wrey 

Mouldu (1825–1886) suprojektavo monumentalius laiptus, gausiai išpuoštus augalų ir gyvūnų 

motyvais, kuriuose vaizduojami keturi metų laikai. Apskrito plano terasos centre tryško vandens 

srovė. 1870 m. buvo įrengtas fontanas su angelo skulptūra viršuje (3 ir 4 pav.). Angelas – 

skulptorės Emmos Stebbins (1815–1882) kūrinys. Pasak legendos, Betsaidos fontano Jeruzalėje 

vanduo išgydydavo žmones. Statulos fontano dubens apačioje – Blaivybės, Tyrumo, Sveikatos ir 

Taikos simboliai. Du aukšti apačioje ornamentuoti stulpai su vertikaliai pakabintomis ant 

skersinių ilgomis vėliavomis  trikampiais galais, kuriomis projektuotojai siekė susieti terasos 

didingumą su peizažinio stiliaus paprastumu. Originaliame Grinsvordo plane šiaurinėje parko 

dalyje buvo numatytas botanikos sodas, tačiau ši idėja taip ir liko galutinai neįgyvendinta. 

 

 
3 pav. Garsioji Betsaidos (Bethesda) terasa su fontanu. Iš E. B. Rogers Landscape Design, 2001. 
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4 pav. Garsioji Betsaidos (Bethesda) terasa su fontanu. Iš E. B. Rogers Landscape Design, 2001.   

 

1861 m. pilietinis karas nutraukė dviejų partnerių bendradarbiavimą. F. L. Olmstedas 

atsidūrė pasirinkimo kryžkelėje. Jis išvyko padėti išsiųsti sanitarinių medžiagų ir maisto į frontą. 

Vėliau architektas Vaux pranešė Olmstedui, kad jie turi tęsti Centrinio parko kraštovaizdžio 

architektų pareigas ir dar suprojektuoti Prospekto parką Brukline, panašų į Centrinį parką. 

 

*  *  * 

 

 

Apie autorių | Biographical Notes 

 

Elena Brundzaitė-Baltrus  [Kauno politechnikos instituto (dabar – Kauno technologijos 

universitetas) alumnė]. Architektė, kraštovaizdžio architektė veteranė. Pagrindinės mokslinių 

interesų ir publikacijų kryptys: kultūros paveldo apsauga, Edouard‘o F. André kūrybos principų 

analizė ir  taikymas, JAV kraštovaizdžio architektūra.  
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Vietovardžių kraičio skrynia  – ar mums ji svarbi? 
 

Romualdas Survila, žemėtvarkininkas, LKAS narys steigėjas, LŽHIS narys;  

Tomas Raguvis, kraštotyrininkas 

 

Įvadas 

 

Lietuvos Respublikos Seimui 2019 metus paskelbus Vietovardžių metais buvo aktualizuota 

skaudi Lietuvai vietovardžių nykimo problema. Prisiminti tarpukario Lietuvoje ir jau sovietiniais 

metais sukaupti vietovardžių ištekliai, surengtos konferencijos ir viešos diskusijos, pristačiusios 

žemės vardų lobyną. Vietovardžių atminties ir vartojimo tradicijos įrašymas į Lietuvos 

nematerialaus  kultūros paveldo sąvadą ir 2020 m. vasarą įteiktos insignijos atminties 

iniciatoriams tarsi vainikavo ilgamečio Lietuvos kalbininkų, geografų, žemėtvarkininkų ir kitų 

šviesuolių darbo pastangas ir  rezultatus. Daug šiame rūpestyje nusipelnė ne tik kalbininkai iš 

Lietuvių kalbos instituto (LKI), Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, be abejo, VU Chemijos 

ir geomokslų fakulteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros doc. dr. Filomena Kavoliūtė (2014; 

2015a, 2015b), kiti geografai, bet ir Žemėtvarkos instituto specialistai.  

 

Vietovardis – mentalinis kraštovaizdžio laukas ir duomuo 

 

Vietovardžiai yra neatsiejama kraštovaizdžio vertybė. Tarpukaryje, atliekant žemės 

reformą, negyvenamųjų vietovių pavadinimai nebuvo kartografuojami. Dar blogiau, vykdant 

dvarų parceliaciją, nebuvo renkami ir išsaugojami senieji vietovardžiai, bet buvo kuriami nauji, 

nieko bendro neturintys su ta vietove. Apie tai kalbininkas Juozas Balčikonis (1885–1969) rašė: 

„Darydami žemės reformą, mes mokėjome nusavinti ne tik materialųjį turtą, dvarus, bet ir dvasios 

turtą – tų dvarų pavadinimus, paliktus mums istorijos“. 

Pagarbių žodžių vietovardžiams yra pasakę ir parašę mokslo žmonės. Kalbininkas 

Kazimieras Būga (1879–1924) teigė, kad „vietų vardais kalba pati žemė“. Geografas Stasys 

Tarvydas (1903–1975) priminė, kad „daugelis vietovardžių yra senesni už visus rašytinius 

dokumentus“ (Tarvydas, 1958). Kaip pabrėžia dr. F. Kavoliūtė (2015a, 2019), kraštovaizdyje 

vietovardžių nesimato, bet tai mentalinis jo laukas, kuriame egzistuoja žmonių patirtis ir visa tai, 

ką jie sukuria, pastebi, apibūdina. Vietovardis dažnai yra žmonių bendruomenės stebėjimų ir 

vietos socialinio ir geografinio pažinimo kvintesencija. Kraštovaizdžio suvokimui ir pažinimui tai 

yra svarbus orientyras, duomuo, kurio negalima pamesti. Manytina, kad vietų vardai yra svarbūs 

teritorijų planavimo, žemėtvarkos, kraštotvarkos specialistams. Vardynas, toponimika yra 

kartografijos, topografijos erdvinių duomenų sandas, elementas. 

Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje yra saugomi unikalūs tarpukario Lietuvoje ir po 

karo sukaupti vietovardžių ištekliai. Tai: 1) K. Būgos tikrinių žodžių kartoteka, 2) Lietuvos žemės 

vardyno anketos, 3) gyvenamųjų vietų vardų sąvadai (bylos), 4) Vilniaus krašto gyvenamųjų vietų 

vardų sąvadas, 5) po karo surinkti vietovardžiai (LKI, 2005). Lietuvių kalbos instituto Vardyno 

skyriuje yra sukauptos ir pagrindinės lietuvių vietovardžių tyrėjų, arba toponimikų, pajėgos. Čia 

parengti ir rengiami svarbiausi fundamentiniai toponimikos darbai. Parašyta daug mokslinių 

studijų. Visų pirma, minėtinas Aleksandro Vanago (1934–1995) indoeuropeistinio lygio Lietuvių 

hidronimų etimologinis žodynas (1981), monografija Lietuvos miestų vardai (1996), gausybė jo 

straipsnių lietuvių vietovardžių norminimo, kilmės aiškinimo temomis.  

K. Būgos tikrinių žodžių kartotekoje esantys vietovardžiai yra pats ankstyviausias iš 

gyvosios kalbos surinktų toponimų sluoksnis. Rinkimo darbas pradėtas XX a. pradžioje ir su 

ilgesnėmis ar trumpesnėmis pertraukomis tęsėsi apie 20 metų. Per tą laiką K. Būga pats arba per 

talkininkus bei pagalbininkus surinko didžiulį vardyno turtą – jo tikrinių žodžių kartoteką sudaro 

apie 75 000 kortelių. Paties K. Būgos ranka užrašytų kortelių yra apie 35 000. Kalbamosios 
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kartotekos mokslinė, kultūrinė bei praktinė vertė yra didžiulė. Ji buvo sudarinėjama laikantis, kiek 

tuo metu buvo įmanoma, pagrindinių vardyno rinkimo metodikos reikalavimų – iš gyvosios 

kalbos užrašytus vietų vardus stengtasi sukirčiuoti, pateikti jų lokalizaciją, kitą reikalingiausią 

metriką LKI, 2005). 

Vėliau, jau ketvirtajame XX a. dešimtmetyje, vietovardžių rinkimu susirūpino Lietuvos 

Respublikos švietimo ministerijos Valstybės archeologijos komisija. 1934 m. išleista 

K. Alminauskio sudaryta instrukcija vietovardžių rinkėjams. Joje rašoma: „Kadangi tiksliai ir 

pilnai žemės vardyną tegalima surinkti vietoje iš tenai gyvenančių žmonių, tat Švietimo 

ministerijos nuomone, tą labai sunkų ir atsakingą darbą beveik visame Lietuvos krašte geriausiai 

galės atlikti pradžios mokyklų mokytojai. Valstybinių miškų žemėvardžius surašyti tinkamiausiai 

galės girininkai“. Anketose užrašyta apie 150 000 vietų vardų. Jose pagal tuometį administracinį 

principą surašyti visų Lietuvos miestų, miestelių, bažnytkaimių, kaimų, viensėdžių, dvarų, 

palivarkų, girininkijų teritorijose buvę vietovardžiai: ežerų, upelių, upių, pelkių, raistų, laukų, 

dirvų, pievų, kalnų, kelių ir kt. vardai. Be to pateikta informacija, kokioje kaimo vietoje tas 

objektas yra, kaip jis atrodo ir pan. Kiekvienos gyvenamosios vietos vietovardžiams skirta atskira 

anketa (LKI, 2005).   

1934 m. sausio 28 d. įvykusiame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

Pavardžių ir vietovardžių komisijos posėdyje (dalyvavo A. Salys, I. Šeinius, A. Survila, kun. 

P. Veblaitis ir J. Talmantas, pirmininkavo J. Balčikonis) buvo nutarta, jog būtina surašyti visos 

Lietuvos gyvenamųjų vietų vardus, nustatyti bendrinės kalbos vartosenai tinkamas autentiškas jų 

formas. Darbas buvo pradėtas 1935 m., baigtas apie 1938 m. (LKI, 2005). 

Į žemės vardyno anketas ir gyvenamųjų vietų vardų bylas nepateko dauguma Lenkijos 

okupuotos Pietryčių Lietuvos vietovardžių. Juos imta rinkti ir tvarkyti vėliau, kai vadinamasis 

Vilniaus kraštas buvo grąžintas Lietuvai. Lituanistikos institutas, rūpindamasis lietuviškųjų 

vietovardžių išsaugojimu šioje Lietuvos dalyje kreipėsi pagalbos į Vidaus reikalų ministeriją. Šiai 

susitarus su Švietimo ministerija vietovardžių tvarkymo reikalai buvo pavesti Lituanistikos 

instituto Lietuvių kalbos skyriui. Pastarasis subūrė reikiamus lituanistus, kurie Švietimo 

ministerijos siunčiami važinėjo po Vilniaus kraštą ir vietoje iš žmonių surinko, patikrino bei 

nustatė lietuviškąsias vietovardžių, daugiausia gyvenamųjų vietų vardų, lytis. Dauguma 

lietuviškųjų vietovardžių  tuomet dar buvo vartojami vietos žmonių. Kiti, aplenkinti, 

vietovardžiai, kurių lietuviškų formų nepavyko sužinoti iš vietinių gyventojų, buvo sulietuvinti 

pagal bendruosius dėsningumus. Surinktų duomenų pagrindu 1940 m. birželio mėn. baigtas 

rengti, tačiau taip ir liko neišspausdintas žodynas „Vilniaus srities vietovardžiai“. Išliko ir 

Lietuvių kalbos institute saugomi du jo korektūros egzemplioriai. Tai vienintelis šaltinis, kuriame 

surinkti senieji autentiški (lietuviški) Pietryčių Lietuvos gyvenamųjų vietų vardai (LKI, 2005).    

  

Sodybų tuštėjimo meto vietovardžių drama ir Žemėtvarkos instituto žingsniai 

 

Tarybiniais laikais Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakais  būdavo panaikinami kaimų 

pavadinimai, kai juose nelikdavo gyventojų. Tūkstančiai tokių gyvenamųjų vietovių buvo 

prijungta prie gretimų gyvenviečių, jų pavadinimus išbraukiant iš sąrašų. Buvo supaprastinta 

gyvenamųjų vietų klasifikacija: dvarams ir bažnytkaimiams suteikiami kaimų pavadinimai.  

Valstybinio žemėtvarkos instituto Techninio skyriaus iniciatyva, Bonifaco Kasparaičio 

(1925–1997) rūpesčiu, nesiafišuojant buvo pradėti rinkti vietovardžiai. Vykdant žemėtvarkos 

darbus būdavo kruopščiai išklausinėjami vietos gyventojai ir jų pasakyti vietovardžiai 

kartografuojami. Buvo kartografuojami ne tik gyvenamųjų vietovių pavadinimai, bet ir žemės 

naudmenų (arimų, pievų, pelkių, krūmynų, vandenų, miškelių), reljefo darinių, atskirų medžių, 

akmenų, kultūros paveldo ir kitų gamtos ir kultūros saugotinų objektų pavadinimai.   

Ypač daug vietovardžių surinkta dešifruojant fotoplanus masteliu 1: 10 000. Kartu buvo 

užpildoma kiekvienam fotoplanui  „Vietovardžių ir gamtos bei kultūros paminklų  žiniaraščių“ 

knygelė. Šiuose žiniaraščiuose taip pat buvo talpinamas trumpas aprašymas, ką apie juos 

papasakodavo vietos gyventojai. Ties kiekviena sodyba dešifruotojas užrašydavo sutrumpintą 
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kaimo pavadinimą. Tuo būdu, Žemėtvarkos institutas išleidžiamuose žemėlapiuose ir 

topografiniuose planuose išbraižė apytiksles kaimų ribas. Visoje Lietuvos teritorijoje fotoplanai 

pokario tarybiniais metais buvo dešifruoti 4 kartus. Ir kiekvieno dešifravimo metu 

žemėtvarkininkas, buvodamas kiekviename, net ir atokiausiame Lietuvos kampelyje, rinko 

vietovardžius ir žymėjosi saugotinus gamtos ir kultūros paminklus. Papildomai buvo atrandami 

ankstesniais dešifravimais praleisti vietovardžiai. Ypač vertinga 1950–1953 m. dešifravimo 

medžiaga, kurioje užfiksuotas dar mažai pakitę tarpukario Lietuvos kraštovaizdis, apgyvendinimo 

struktūra ir vietovardžiai. Renkant vietovardžius jie buvo užrašomi, kokius pasakydavo vietos 

gyventojai (kartais lenkiškai, gudiškai ir rusiškai).  

Žemėtvarkos darbų metodiniuose nurodymuose buvo sakoma:  
,,Kokie vietovardžiai surašomi? Mokslui svarbūs visi vietovardžiai, todėl visus ir reikia rinkti ir užrašyti. 

Reikia surinkti visus gyvenamųjų ir negyvenamųjų vietų vardus, lietuviškus ir svetimos kilmės, tiek 

gražius, padorius, tiek ir vulgarius. Jeigu kokia vieta vadinama keliais vardais, reikia surašyti juos 

visus, pažymint, kuris vardas vartojamas dažniau, kuris yra oficialiuose dokumentuose. Tose vietose, 

kurios turi nelietuviškus vardus, reikia paklausinėti senų žmonių, kurie atsimena dar ir senuosius 

lietuviškus vardus.“  

Vėlesnėje redakcijoje, greičiausiai kalbininkų prašymu, metodinė nuoroda papildyta: 
,,Tiksliam vietovardžių užrašymui nepakanka išgirsti, kaip jį taria vienas žmogus, reikia įsiklausyti, kaip 

jis ištariamas bent keleto vietos žmonių, kurie tame pačiame kaime gimę ir augę ar ilgesnį laiką gyvenę. 

Vietovardžio kirčiuotas skiemuo (vietos tarme) pabraukiamas (žiniaraštyje). Vietovardžiai surašomi 

žiniaraštyje, schemoje ir fotoplane. Be to, schemoje išbraižomos kaimų ribos, o fotoplanuose prie 

kraštinių sodybų rašomos gyvenamų vietovių pavadinimų santrumpos, kad būtų aišku kokiam kaimui 

priklauso kokia sodyba. Reikia surašyti: ...“ [ir pateikiami visų vietovardžių grupių pavyzdžiai].  

 

Lietuvių kalbos ir literatūros institutas vietovardžius sunormindavo ir papildomai 

pateikdavo pavadinimą rusų kalba. 1969 m. buvo pradėtas elektros linijų inventorizavimas  

fotoplanuose M 1:10 000, tad buvo užfiksuoti visų elektros linijų, pastočių ir kitos infrastruktūros 

pavadinimai. Iki Lietuvos nepriklausomybės Žemėtvarkos institute buvo sukaupta ir saugoma 

apie 200 000 kartografuotų vietovardžių.  Be to, institute buvo sukaupta daug įvairaus 

laikotarpio kartografinės medžiagos lietuvių, rusų, vokiečių kalba, kurioje atsispindi vietovardžių 

kaita. 1986 m. Žemėtvarkos institutas ruošėsi surinktus vietovardžius sutvarkyti: parengti visų 

gyvenamųjų ir negyvenamųjų vietovių bei objektų vietovardžių sąvadą ir žemėlapius. Tačiau tai 

nebuvo padaryta.  

1959 m. Lietuvos energetikos institute, naudojant 1:25 000 mastelio žemėlapius, buvo 

parengtas „Lietuvos TSR upių kadastro“ I tomas. Tačiau duomenys apie upes paseno dėl 

intensyvios melioracijos. Atsirado daug naujų vagų, kanalų, o kai kurie upeliai išnyko. 1969 m. 

pradėtas hidrografinių ir hidrologinių duomenų tikslinimo darbas  pagal 1:10 000 mastelio žemės 

naudotojų planus. Duomenys apie 5 400 upių ilgius, baseino plotus bei nuotėkį paskelbti 2001 m. 

išleistoje monografijoje Lietuvos upės. Hidrografija ir nuotėkis.  

1991 m. nepriklausomoje Lietuvoje prasidėjusios žemės reformos metu, kaip ir tarpukaryje, 

daug vietovių pavadinta ne tikraisiais vardais. Atskiri vietovardžiai „nuslinko“ į vietoves, kurios 

tais vardais nebuvo vadintos. Vietovardžiai „nuslinko“ į šalį ir gausiai  leidžiamuose žemėlapiuose 

į užrašymui laisvas vietas. Daug painiavos įnešė buvę žemės savininkai, atkurdami žemės 

nuosavybę senuoju pavadinimu vietovėse, kurių pavadinimai jau seniai panaikinti. Žemėtvarkos 

žmones tiksliai žymėti vietovardžius pakvietė dr. F. Kavoliūtė (2015a, 2015b), Lietuvos 

vietovardžių erdvinių duomenų rinkinį pristato geoportal.lt portalas (Vieša diskusija, 2019). 

 

Neįvykęs projektas ir jo transformacijos poreikis 

 

Po 2000-ųjų Valstybinio žemėtvarkos instituto specialistai, pasitarę su Lietuvių kalbos 

instituto mokslininkais, nutarė, kad reikia vietovardžių tvarkymo darbus tęsti. Vietovardžius 

pirmiausia reikėtų susieti su konkrečia vietove, jiems suteikiant koordinates. Buvo parengta 

preliminari kompiuterinė programa, kokiu būdu būtų rengiamas duomenų rinkinys, kaip atsirinkti 
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norimus vietovardžius pagal objektus, pavadinimo kilmę, senumą, nustatymo tikslumą ir pan. 

Buvo numatyta, kad į duomenų rinkinį patektų ir tarpukaryje rinkti Lietuvių kalbos institute 

esantys vietovardžiai, kurių lokacija būtų nustatyta mažesniu tikslumu. Duomenų rinkinyje 

numatyta patalpinti ir vietovardžių aprašymų ir norminimų tekstus. Trūko užsibrėžtam darbui 

lėšų, bet Lietuvos Vyriausybė žadėjo jų rasti, priduriant Europos Sąjungos paramą. 

Kompiuterizuotas vietovardžių rinkinys pasitarnautų lingvistams, istorikams, geografams, 

kartografams bei praktiniams žemėtvarkos darbams. Duomenų rinkinys būtų unikalus ir 

reikšmingas ne tik mūsų šalies mastu.  

Buvo parengta mokslinio tyrimo projekto „Lietuvos vietovardžių geoinformacinės sistemos 

duomenų bazės sukūrimas“ paraiškos medžiaga (LKI, 2005). Pagrindinis projekto darbo objektas 

– Lietuvių kalbos institute sukaupti ir saugomi vietovardžiai (jų yra apie 600 000) bei 

Valstybiniame žemėtvarkos institute po karo sukaupti vietovardžiai ir sudaryti topografiniai 

žemėlapiai. Kalbininkų projekto partneriai – Valstybinis žemėtvarkos institutas ir Lietuvos 

energetikos institutas – būtų talkinęs skaitmeninėmis technologijomis ir savo archyvų ištekliais. 

Projekto vykdymui teorine baze turėjo tarnauti Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus 

darbuotojų apgintos disertacijos: Marijos Razmukaitės Lietuvos priesaginiai oikonimai, Laimučio 

Bilkio Lietuvių priesaginės darybos helonimai. Vykdant projektą būtų galima remtis skyriuje 

rašomu daugiatomiu Lietuvos vietovardžių žodynu (nuo 2009 m. šio žodyno atsakingasis 

redaktorius yra dr. L. Bilkis), gausybe Vardyno skyriaus darbuotojų parašytų straipsnių.  

Deja, „vietovardžių registratoriai“ suklaidino Lietuvių kalbos instituto vadovybę sakydami, 

kad tokio pobūdžio darbas jau atliktas. Vietovardžių tvarkymo ir įrašymo į skaitmeninius 

žemėlapius Žemėtvarkos institute darbas nutruko. Dabartiniuose skaitmeniniuose geografinės 

informacinės sistemos rinkiniuose tėra užfiksuota tik labai maža vietovardžių dalis (Vieša 

diskusija, 2019). Valstybinio žemėtvarkos instituto surinktų vietovardžių medžiaga perduota 

Vilniaus universitetui.  

Belieka viltis, kad Lietuvos erdvinių duomenų rinkinio tvarkytojai (GIS-Centras) imsis 

įrašyti visus (ir buvusių) gyvenamųjų vietovių pavadinimus ir kitus vietovardžius į skaitmeninius 

registrus – georeferencinius duomenis, t. y. georeferencinių erdvinių duomenų rinkinius ir 

Georeferencinio pagrindo kadastrą (GRPK). Teisinė georeferencinių erdvinių duomenų tvarkymo 

bazė (1 pav.), deja, kol kas nėra tam palanki, tačiau per 4200 išnykusių kaimų ir vienkiemių 

(Kavoliūtė, 2019; Bilkis ir Kavoliūtė, 2019) pavadinimus galime ir turime įrašyti, sukurdami 

sąvoką, kad tai – ištuštėjusi gyvenamoji vieta.  

 
 

1 pav. Georeferencinių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, pagal GIS_Centras informaciją, 2019. 
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Būtent, įstatymuose, registruose turėtume naujai įtvirtinti vietovardžio sąvoką, jo 

hierarchinę klasifikaciją. Joje vietą turi rasti hidronimai, halonimai (balų, pelkių, raistų, akivarų 

ir pan. objektų vardai) ir kiti oikonimai. Labai svarbi  – ištuštėjusi gyvenamoji vieta, kurioje 

vykdoma ūkinė veikla. Ir tuomet ji atsirastų visuose dokumentuose.  Kaip teigia dr. F. Kavoliūtė 

(2019), vietovardžių saugojimas labai priklauso ir nuo žmonių, ne tik nuo valdžios sprendimų. 

Jeigu žmonės domėsis tuo, kaip vadinosi vietovė, kur gimė, augo jų tėvai, seneliai, aiškinsis, kas 

iš senų pavadinimų išliko, kas jau nebeminima, ir tai perduos ateinančioms kartoms, tautos 

atmintis bus gyva.  

Džiugina seniūnijų, pavienių asmenų iniciatyvos buvusiam kaimui pastatyti koplytstulpį, jų 

vardus užrašyti ant akmenų, jais pavadinti miestelių ar gyvenviečių gatves. Tačiau tokių ženklų 

neužtenka. Norint išsaugoti vietovardžius ateinančioms kartoms, reikalingi įstatymų pakeitimai. 

Įrašyti tuos vardus į žemėlapį – kitas elementariausias atminimo ženklas, nei pūvantis, nei kitaip 

nykstantis (Bilkis ir Kavoliūtė, 2019).  

Žemė ir visuomenė prašo nepamiršti vardų (Kavoliūtė, 2019); vis pavartykime mūsų 

mirusių kaimų ir kitų vietovardžių knygą kraštovaizdžio planavimo darbuose. Tai kilni priedermė 

ir kraštovaizdžio architektams. Net ir plikas laukas, kuriame kadaise būta kaimo, turėtų vadintis 

tuo pačiu istoriniu vardu. Galbūt ateis laikas, kai į tą vietą žmonės sugrįš. Kodėl jų namai negali 

vadintis taip, kaip anksčiau vadinosi? Vietovardžiai yra nematerialus tautos kultūros paveldas, 

liudija mūsų istorinę tapatybę, savastį, juose slypi kalbos dėsniai, tarmių ypatybės, etnologinė, 

lingvistinė, paleogeografinė, istorinė, kultūrinė ir kita svarbi informacija (Bilkis ir Kavoliūtė, 

2019). Kiekvienas vietovardis yra tarsi praeities kartų laiškas, kurį dabarties žmonėms reikėtų 

išmokti perskaityti ir išsaugoti ateinančioms kartoms. 
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2019 m. pabaigoje Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) buvo patvirtinta ir akredituota 

kraštovaizdžio architektūros bakalauro studijų programa Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto (VGTU, Vilnius Tech) Architektūros fakultete. Programai suteiktas valstybinis kodas 

6121PX058 (menų studijų krypčių grupė), ji akredituota iki 2024 m. birželio 30 d. Kaip 

tarptautinio projekto rezultatas programa teikė vilčių 2020–2021 mokslo metais pradėti rimtas 

akademines studijas. Atrodė, kad žengiamas naujas kraštovaizdžio architektūros akademinio 

mokymo žingsnis, suteikiama galimybė įgyti kraštovaizdžio formavimo ir tvarkymo uždaviniams 

klimato kaitos sąlygomis spręsti reikalingą specialybę ir kvalifikaciją. Tikėtasi, kad studijų 

programoje bus skirta dėmesio taikomajai (ar architektūrinei) dendrologijai, arboristikos (medžių 

priežiūros, genėjimo, tvarkymo) pagrindams, kraštovaizdžio analizės ir vertinimo, tvarios 

aplinkos formavimo dalykams. Deja, 2020 m. vasarą nesurinkta reikiamo dydžio akademinė 

grupė, ir kraštovaizdžio architektūros studijų inauguracija Vilnius Tech neįvyko. 

Programa buvo viešinama, komunikuojama studijų mugėje ir interneto portaluose. Tačiau 

nepasinaudota aktyvios tiesioginės komunikacijos su visuomene galimybe. Programos vadovams 

dar 2020 m. pradžioje teikiau pasiūlymą – kaip treniruotę būsimų programos pedagogų komandai 

ir rinkodaros bei tiesioginės komunikacijos su suinteresuota bendruomene priemonę – organizuoti 

kraštovaizdžio architektų kvalifikacijos kėlimo kursą (KAKKK), pavyzdžiui, 100 ar daugiau 

akademinių valandų trukmės, kur būtų galima aptarti profesijos pagrindus ir naujoves. 

Kraštovaizdžio architekto profesija Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, akademiniu pasirengimu yra 

gana marga – ji jungia architekto, geografo, miškininko, želdininkystės specialisto, biologo, 

agronomo  aukštojo mokslo diplomą turinčius alumnus. Todėl tokios išlyginamosios studijos ar 

kvalifikacijos kursai, KAKKK yra savotiška galimybė ir būtinybė. 

Išties tokį pasiūlymą buvau išdėstęs dar 2019 m. vasarą po publikuotų žurnale-portale 

„Structum“ (structum.lt) žurnalistės Giedrės Milkevičiūtės interviu su VGTU prof. Gintaru 

Stauskiu apie „žaliausius“ Lietuvos miestus ir Vilniuje atsirasiantį parką. Šiame straipsnyje 

užsiminta ir apie universitetines kraštovaizdžio architektūros studijas VGTU. Rašiau, kad 

nespėjant studijų pradėti nuo šių metų rudens ar neverta pabandyti suformuoti grupę 2019–2020 

mokslo metams kraštovaizdžio architektūros studijų įžanginiam (ar parengiamajam) vienerių 

metų kursui išklausyti? Baigus šį kursą  turėtų būti išduodamas VGTU pažymėjimas apie 

išklausytą kursą ir įgytas kompetencijas (studijuoti, dirbti) kraštovaizdžio architektūros srityje. 

Tokių parengiamųjų ir bandomųjų dviejų semestrų studijų VGTU Architektūros fakultete 

Urbanistikos katedroje tikslas būtų keleriopas: praktiškai išbandyti parengtus kraštovaizdžio 

architektūros mokymo programos modulius ir potencialius dėstytojus (akademinis kriterijus); 

padėti studijuojantiems kursantams (ir praktikams) pasirengti nuolatinėms studijoms arba įgyti 

trūkstamų žinių konkrečiose srityse (išlyginamasis įgūdžių ir savivokos kriterijus); formuoti 

VGTU kraštovaizdžio architektūros studijų tradiciją (rinkodaros ir komunikacinis kriterijus). 

Toks pasiūlymas buvo pateiktas VGTU kraštovaizdžio architektūros studijų programos 

rengėjams, Architektūros fakultetui (Deveikis, 2019). 

Plačiosios visuomenės ir profesionalų susikalbėjimo pagrindas – ne tik formalusis 

akademinis, bet ir neformalusis švietimas. Pasiūlymus dėl kraštovaizdžio architekto tęstinio 

profesijos mokymosi (profesinio augimo) ir kvalifikacijos palaikymo reikalavimų teikė Vaiva 

Deveikienė (2013), kiti autoriai (Stauskis et al., 2015). 2013–2015 m. VGTU, Lietuvos 

kraštovaizdžio architektų sąjunga (LKAS) su partneriais iš Vokietijos (Kraštovaizdžio architektų 

sąjunga, BDLA) ir Latvijos (Latvijos kraštovaizdžio architektų bendrija; latv. Latvijas ainavu 
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arhitektu biedrība, LAAB) vykdė Europos Švietimo mainų paramos fondo  finansuojamą 

Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo projektą rengiant mokymosi visą gyvenimą 

(MVG) programą. Dar šios programos pristatyme palinkėta (Deveikienė, 2013), kad Švietimo 

mainų paramos fondo programos turėtų likti LKAS ir šalies universitetų dėmesio lauke kaip 

tinkamas mokymosi visą gyvenimą (MVG) politikos ir strategijos (UNESCO Institute, 2016) 

įrankis. Projekto ir programos, vadintos CPD-LA (angl. Continuing Professional Development – 

Landscape Architecture) vardu, aptarimas ir pristatymas buvo nuolat viešinamas (Deveikienė, 

2013; 2015; Stauskis et al., 2015). Sukurtas portalas ar interneto platforma www.cpd-la.eu; 

užuominų, atsiliepimų apie šio projekto eigą dar galima rasti interneto tinklalapiuose (VGTU, 

2015; https://www.youtube.com/watch?v=7iPvP1mGLz0).   

2013–2015 m. vykdytas CPD-LA projektas atskleidė didelį tęstinio mokymo programų ir 

priemonių, kursų poreikį. Projekto metu parengtus mokymo programos modulius (aprašus) 

tikėtasi sėkmingai taikyti tiek tęstinio profesijos mokymo (TPM), tiek akademinio mokymo 

cikluose (Stauskis et al., 2015). Gaila, kad LKAS pamažu apleido seminarų ir tęstinio mokymo, 

susitikimų pleneruose ar kituose renginiuose, keitimosi nuomonėmis ir profesine patirtimi 

tradiciją. Kalbėtis, diskutuoti ir mokytis reikia su savivaldybių administracijų, želdinių ir želdynų 

tvarkymo įmonių, seniūnijų ir projektavimo biurų specialistais, bendruomenių, kraštovaizdžio 

architekto profesijai giminingų profesijų asocijuotų struktūrų atstovais (Deveikis, 2019). 

2015 m. universitetų (KU, VGTU ir ASU, dabar VDU ŽŪA) pateiktos informacijos ir 

LKAS valdybos narių diskusijų pagrindu buvo suformuoti pasiūlymai LKAS, VGTU, KU 

(Stauskis et al., 2015: 256–257) mokymo programoms. Parengtos programos modulius arba temas 

reikia adaptuoti ir diegti TPM kursuose, KAKK kursuose. VGTU arba Vilnius Tech galėtų ir 

turėtų ryžtis organizuoti tokius kursus. Kursantai galėtų būti ne tik LKAS nariai, bet ir kitų 

giminingų asociacijų – Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės (KŽEG), Lietuvos želdintojų 

asociacijos ir kt. – taip pat savivaldybių administracijų specialistai. KAKKK pagyvintų veiklą,  

prisidėtų prie dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo, prie arboristinių, želdynų tvarkymo 

projektų rengimo ir ekspertizių.  

CPD-LA projekto pilotinių seminarų temos buvo parengtos, aptartos ir taikytos (Stauskis et 

al., 2015:256), ir gali būti kartojamos. Siūlomos KAKKK temos pateikiamos lentelėje. 

 
Lentelė. Preliminari kraštovaizdžio architektūros kvalifikacijos kėlimo kursų programa 

 

Eil. Nr. 

 

Tema 

 

Mokymo forma 

Akademinių 

valandų 

skaičius 

1 Informacinės technologijos ir kraštovaizdžio 

architektūra 

Paskaitos, praktiniai užsiėmimai 8 

2 Kraštovaizdžio architektūros teisiniai aspektai Paskaitos, atvejų analizė 8 

3 Arboristika ir kraštovaizdžio architektūra, 

medžių sodinimo ir priežiūros pagrindai 

Europos medžių priežiūros vadovo 

studijos, praktiniai užsiėmimai 

8 

4 Kraštovaizdžio planavimas – bendrojo 

planavimo dalis 

Paskaitos, seminaro diskusija, 

atvejo analizė 

12 

5 Visuomenės dalyvavimo kuriant 

kraštovaizdžio architektūros objektus 

Atvejo analizė, gerosios praktikos 

pristatymas 

8 

6 Priešprojektiniai tyrimai Paskaitos, gerosios praktikos 

analizė, kūrybinės dirbtuvės 

12 

7 Kraštovaizdžio architektūros tyrimo metodai Paskaitos, seminaras 8 

8 Kūrybinis procesas: nuo koncepcijos iki 

kraštovaizdžio dizaino sprendinių 

Paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, 

apvalaus stalo diskusija 

16 

9 Botanikos, augalų ekologijos laboratorija Laboratoriniai darbai, paskaitos 8 

10 Tvarioji lietaus vandens tvarkyba Paskaitos, naujausios praktikos 

pristatymas 

8 

11 Istoriniai želdynai, kultūros ir gamtos 

paveldas 

Paskaitos, seminaras 6 
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Mokslo darbų leidinys Kraštovaizdžio architektūra – teorijos ir praktikos aspektai, 2020, p. 239. 

 

Naujas Kauno technologijos universiteto architektūros mokslininkų leidinys 
 

 

2020 m. rugsėjo mėn. tarptautinė akademinė leidykla „Sciendo“ (De Gruyter grupė) išleido Kauno 

technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto mokslininkų kolektyvinę monografiją 

Modernization of Public Spaces in Lithuanian Cities: Evolution and Transition (Lietuvos miestų viešųjų 

erdvių modernizavimas: evoliucija ir pokyčiai). Monografijos autoriai  Kęstutis Zaleckis, Brigita 

Tranavičiūtė, Tomas Grunskis, Indrė Gražulevičiūtė-Villeniškė, Jurga Vitkuvienė, Jolita Sinkienė ir 

Huriye Armagan Doğan – gerai žinomi urbanistikos, architektūros, kraštovaizdžio architektūros 

akademiniuose sluoksniuose specialistai – pateikia kompleksinę didžiųjų Lietuvos miestų (Kauno, 

Klaipėdos ir Vilniaus) socialinio-erdvinio genotipo pokyčių, nulemtų sovietmečio modernizmo 

urbanistikos, analizę ir vertinimą, taikydami tarpdisciplininius tyrimo metodus: tinklų teoriją ir 

matematinius tinklų modelius. 
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Paperback ISBN: 978-83-957938-6-8 (knyga) 

PDF ISBN: 978-83-957938-7-5  (elektroninis leidinys) 

Publikuota | Published: 20 Sept 2020 

  

 

Monografijos idėja yra tokia: modernizmo urbanistika sovietmečiu ne tik sukūrė naujas erdvines 

konfigūracijas tam tikroje miesto vietoje su konkrečiu socialiniu viešosios erdvės naudojimo scenarijumi, 

bet ir iš esmės paveikė viso miesto funkcionavimą. Trijų Lietuvos miestų pertvarkymai nuo 1939 m. iki 

2016 m. aptariami kaip geras ir įdomus kaitos procesų pavyzdys. 

R. Z. 

 

*  *  * 

The monograph presents the complex analysis and evaluation of the changes of the social-spatial 

genotype of the large Lithuanian cities (Kaunas, Klaipėda and Vilnius) determined by the modernist 

urbanization of the Soviet era using the interdisciplinary theory of networks and mathematical network 

models as the main methodological tools. The idea behind the monograph is the following: the modernistic 

urbanism not only introduced the new spatial configurations in specific location of a city with a specific 

social scenario of public space usage, but essentially affected how city is functioning as a whole. Soviet 

and actual transformations of three Lithuanian cities from 1939 till 2016 are used as a good example of 

mentioned revolutionary processes.  
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Kraštovaizdžio architektūra – teorijos ir praktikos aspektai = Landscape Architecture – the 

Theoretical and Practical Aspects: recenzuojamų mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarytojai: Vaiva 

Deveikienė, Petras Grecevičius, Steponas Deveikis; leidėjai: Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė, 
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Leidinyje spausdinama keliolika mokslinių ir keletas apžvalginių straipsnių įvairia kraštovaizdžio 

architektūros, urbanistikos ir parkų meno tematika, daug dėmesio skiriama storiausių Lietuvos ąžuolų 

temai, želdinių ir želdynų priežiūros, arboristikos problemoms. Leidinys dedikuojamas kraštovaizdžio 

architektų E. F. André (1840–1911) ir A. Kiškio (1910–1994) gimimo sukaktims, todėl neatsitiktinai 

leidinio straipsniuose aptariami ir analizuojami jų kūrybos aspektai ir objektai.  

Leidinys skiriamas architektūros, urbanistikos ir kraštovaizdžio architektūros, želdinių dizaino akademinei 
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sąrašai.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



241 
 

 

 

 

*  *  * 

  

  
 
ISSN 2669-2279 (internete, online) 

 

 


