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Anotacija
Straipsnyje analizuojama Girionių parko raida, pateikiama bendra teritorijos
charakteristika, trumpai aprašomos gamtinės ir kultūrinės vertybės, parko kaitos problemos,
vertinamos parko erdvės, perspektyvos, aptariami pagrindiniai kraštovaizdžio kūrimo
kompoziciniai principai bei meninės priemonės pagal A. Taurą.
Reikšminiai žodžiai: Girionių parkas, kompozicija, soliteras atviros erdvės, sociokultūra.
Abstract
The article analyzes the development of the Girionys Park, presents the general
characteristics of the territory, briefly describes natural and cultural values, the problems of the
park's development, evaluates the park's spaces, perspectives, discusses the main compositional
principles of landscape design and artistic instruments according to A.Tauras.
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Įvadas
Antanas Tauras (1912-1988) vienas iškiliausių XX amžiaus Lietuvos kraštovaizdžio
architektų. Parkorytos specialistas, daugelio publikacijų ir knygų apie parkus autorius, LSSR
valstybinio dailės instituto Vilniuje dėstytojas, dirbo įvairiose projektavimo įstaigose ir
komitetuose. Knygoje „Mūsų parkai“ yra išanalizavęs net 239 Lietuvos parkus. Rengdamas
parkų projektus rėmėsi Prancūzijos mokyklos kraštovaizdžio formavimo principais ir
asmeniniais gebėjimais subtiliai jausti formų ryši su žaliąja aplinka.
Tyrimo objektas - vienas tokių pavyzdžių, itin vaizdingoje Kauno marių pakrantėje pagal
A. Tauro projektą įveistas Girionių parkas, kuris daugelį metų vietinius ir atvykėlius žavi
lengvai vingiuotomis takų linijomis, parko erdvių kompozicijomis, ištęstomis perspektyvomis,
dendrologine įvairove, augalų spalvų bei faktūrų deriniais. Parkas įdomus dar ir tuo, kad jame
atliekami tiriamieji mokslo darbai, vyksta edukacijos moksleiviams, paskaitos studentams,
įvairūs mokymai specialistams.
Problema: nagrinėjant surinktą medžiagą (parko projektų, planų, tvarkymo reglamento
aiškinamuosius raštus, straipsnius bei knygas) pastebėta, kad pagrindinis dėmesys skiriamas
dendrologinių vertybių aptarimui bei sumedėjusių augalų biologinių savybių tyrimams. Apie tai
išsamiai rašė A. Kažemėkas, A. Vasiliauskas, V. G. Cirtautas, E. Riepšas, V. Baronienė ir kiti.

Parko erdvinei analizei, medžių komponavimo principams dėmesio skiriama kur kas mažiau,
sociokultūrinis aspektas –nenagrinėtas.
Tyrimo tikslas: atlikti parko erdvinę, estetinę ir sociokultūrinę analizę.
Tyrimo metodai: darbe taikyti bibliografinių šaltinių, archyvinių dokumentų (projektinės
medžiagos, posėdžių protokolų, laiškų), mokslinių publikacijų, elektroninių išteklių, interviu,
vizualinė esamos padėtis analizė (matavimai, estetinis vertinimas, fotofiksacija) tyrimo metu
gautų duomenų palyginimo bei apibendrinimo metodai.
1. Girionių parko įkūrimo istorija
Remiantis įvairiais rašytiniais šaltiniais Girionių parkas pradėtas kurti 1961 metais pagal
tais pačiais metais parengtą vieno žymiausių Lietuvos kraštovaizdžio architektų Antano Tauro
Pakalniškių parko projektą. Pirminiuose parko kūrimo dokumentuose, Lietuvos Miškų ūkio ir
miško pramonės ministerijos rašte Nr. 1 – 494, nurodoma 1959 metų spalio 20 diena. Šiuo
dokumentu LTSR valstybinio Dailės Instituto Architektūros fakulteto (vad. doc. A. Tauras)
prašoma parengti parko projektą. Projekto konsultantais buvo pakviesti žymus gamtin9inkas,
rašytojas prof. T. Ivanauskas (Vilniaus V. Kapsuko universitetas), doc. M. Lukinas (Lietuvos
žemės ūkio akademija), M. Lukaitienė (LTSR MA Botanikos sodas), M. Daujotas ir L. Čibiras
(Miškų tyrimo institutas), V. Ramanauskas (Vilniaus miškų technikumas), K. Balevičius
(gamtos apsaugos komitetas), V. Zubovas (Statybos ir architektūros institutas), kurie tų pačių
metų rudenį susipažinę su parkui skiriama teritorija aptarė projektavimo darbo užduotį bei
pagrindinius parko kūrimo principus. Gerb. profesorius A. Vasiliauskas pasakojo „ tuo metu
dribdamas Vaišvydavos girininku buvo susipažinęs su principiniais projekto sprendiniais, todėl
vadovaujant miškų tyrimo stoties vyr. miškininkui A. Kažemėkui, planuodamas pavasario
darbus dar iš rudens pradėjo ruošti duobes medžių sodinimui. Vakarinė parko dalis (tiksliau
Kauno marių pakrančių 50 -200 metrų pločio juosta) buvo pradėta želdinti audringą 1960 metų
pavasarį pagal M. Daujoto rekomendacijas. Želdinimo darbuose dalyvavo aplinkinių sodybų,
kaimo gyventojai, Vaišvydavos girininkijos, Dubravos miškų tyrimo stoties darbuotojai (1, 2
pav.).

1, 2 pav. Parko sodinimo darbų pradžia Kauno marių pakrantėje

Sodinimo darbams vadovavo eigulys Juozas Pečiulaitis. Kadangi sodinamosios
medžiagos reikėjo daug, todėl buvo sodinami net standarto neatitinkantys (peraugę) ąžuoliukai
ir liepaitės, kurie kuo puikiausiai prigijo. Sekančiais 1961 metais buvo apželdinta parko dalis
tarp gyvenvietės ir Kauno marių, 1962 -ais apželdinta pietinė parko dalis, 1963 m. sutankinti

želdiniai pamario zonoje, 1966 m. parko centrinėje dalyje įveista giraitė (centrinė dalis ir
parteris buvo apsodinti pagal V. Ramanausko ir B. Matuliausko projektą).
Per kitus dvidešimt metų teritorijoje suaugo savaiminių medžių ir krūmų masyvai, buvo
išplėstas parko plotas, atsirado probleminių vietų dėl iki galo nesuformuoto takų tinklo. 1982
metais Paminklų konservavimo institute buvo užsakytas parko rekonstrukcijos ir dviejų
piliakalnių aplinkos sutvarkymo projektą. Išnagrinėjus siūlomus sprendinius projektas buvo
atmestas, projektavimo darbai nutraukti. 1984 01 12 Miškų instituto direktorius akad. L.
Kairiūkštis kreipėsi Lietuvos Gamtos apsaugos draugijos Kraštovaizdžio architektūros
metodinės komisijos pirmininką doc. Antaną Taurą „sutikti paruošti Girionių parko
rekonstrukcijos projektą. Organizuoti darbus, susijusius su parko rekonstrukcijos projekto
paruošimu“ (raštas iš archyvo). Tais pačiais metais Girionyse vykusio pasitarimo metu buvo
diskutuojama dėl lankytojų traukos krypčių, jungties su arboretumu, parko funkcijų,
sukonkretinta darbo užduotis. A. Tauras pabrėžė jog mato tris parko funkcijas: “pirmoji-parkas
kaip savotiškas miškininkų darbų poligonas (medynų ugdymas, vertingi želdiniai) antroji gyvenvietės poreikių tenkinimas (ši funkcija kiek mažesnė), trečioji - miesto poreikiai, tačiau
turi būti pabrėžta kad tai miškininkų, o ne miesto parkas“ (ištrauka iš ranka rašyto protokolo).

3 pav. 1985 metais A. Tauro parengta Girionių parko rekonstrukcijos projektas

1985 metais buvo atlikta ankstesnio projekto korektūrą (kelių, takų tinklo, atvirų erdvių
praplėtimo schemą) kuri atitinka dabartinę situaciją (pav. 3).

2. Bendra teritorijos charakteristika
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre pateikiama informacija apie
dendrologinę vertę turintis Girionių parką, kuris Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007
m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-352 2007 metų liepos 07 dieną buvo pripažintas valstybės
saugomu gamtos paveldo objektu. Dendrologinis parkas užima 104.45 ha plotą, nors kartais
nurodomas bendras parko plotas siekia net 250 ha. Taip yra dėl to, kad plotas skaičiuojamas
kartu su greta esančiu miško parku-Raguolių pušynu (vyrauja savaiminių rūšių medžiai ir
krūmai), kuris tvarkomas kaip parkas.
2002 metais Aplinkos ministerija su Valstybiniu miškotvarkos institutu parengė Dubravos
eksperimentinės - mokomosios miškų urėdijos Girionių parko tvarkymo projektą 2003-2012
metams (projekto autoriai: Edvardas Riepšas, Giedrius Daniulaitis, Leanrdas Deltuva, Julius

Bačkaitis, Valentinas Gasparas Cirtautas). Aiškinamajame rašte aprašyta esamos būklės analizė,
ūkinės veiklos vertinimas, parengtas Girionių parko tvarkymo projektas, kuriame numatyti
parko zonų tvarkymo principai, parko tvarkymo priemonės, erdvių ir želdynų formavimas, kelių,
takų tinklo bei rekreacinės infrastruktūros plėtra. Projekte nurodytas bendras žemės plotas 110,8 ha. „Parkas užima 102,6 ha, gyvenamoji zona -8,2 ha. Parko teritorijoje yra 0,6 ha
privačių miškų. Siaurą vakarinę parko dalį skiria nuo pagrindinės parko teritorijos į marias
įtekančio upokšnio slėnis, ją suskaido dvi skersinės gilios griovos. Ji užima apie 35 ha teritoriją,
kurioje daugiausia auga natūralūs želdiniai. Jais apaugęs ir ten esantis ir Pakalniškių piliakalnis.
Pagrindinė rytine parko dalis išsidėsčiusi apie 90 ha teritorijoje, kurios pusę užima gyvenvietė ir
iš vakarų ją supantis parkas, o kitą pusę, esančią arčiau marių, medynais užsodintas miško
parkas“(212, 213p. Tauras, 1989). Parke vyrauja mišrūs želdynai (75 %). Dalis pagal kilmę
savaiminių medynų yra sukultūrinti (21%). Savaiminės kilmės medynus sudaro juodalksnynai ir
baltalksnynai, 42% beržynai, 12 % pušynai ir 2% kitų medžių medynai. „Medyno amžius 3150 metų (75%)(aiskinraštis, 9). „Parko teritorijoje vyrauja vietiniai beržai ir liepos. Centrinėje
dalyje gausu įvairių svetimžemės kilmės medžių. Visame parke auga iki 220 skirtingų medžių ir
krūmų rūšių bei atmainų“213p. Tauras, 1989). „Vyrauja Ncp augavietės (38%). Ncl augavietės
sudaro 16%, Šcp – 14 %. Pelkinės augavietės sudaro 4 %, o laikinai užmirkstančios – apie 1 % “
(aiskinraštis, 9). Kauno marių regioninio parko duomenimis šiuo metu parke auga daugiau nei
250 medžių ir krūmų rūšių bei formų.
Dendrologinės vertybės. „Girionių parke auga 72 spygliuočių ir 183 lapuočių medžių bei krūmų
taksonai. Introducentai daugiausia sukoncentruoti centrinėje parko dalyje ir net Girionių
gyvenvietėje. Iš viso parke auga 255 dendrofloros taksonai. Daugiausia yra eglės taksonų – 17,
pušies – 12, kėnių – 9, klevų – 11; uosių, ąžuolų ir tuopų po 6, lanksvų – 9, gudobelių – 8,
obelų -7 taksonai. Pavieniui ir nedidelėmis grupėmis čia auga kanadinės cūgos, arizoniniai,
balzaminiai, europiniai, Frazerio, pilkieji, sibiriniai, smailiaspygliai ir Vičo kėliniai, balkaninės,
juodosios, kedrinės ir sibirinės pušys, baltosios, dygiosios, juodosios, serbinės, sitkinės ir
Šrenko eglės, žirniavaisiai puskiparisiai bei jų dekoratyvinės formos 'Filipera' ir 'Plumosa
Aurea'.“ (aiskinraštis, 22). Parterinėje dalyje vertėtų išskirti rečiau pas mus sutinkamus
medžius: paprastajį kaštoną Umbraculifera, sidabrinį klevą 'Wieri' ir 'Dissectum', bekotį ąžuolą
'Mespilifolija' paprastajį ąžuolą 'Fasigiata' (pav. 4), paprastają eglę „Virgata“, gyvenvietėje:
slyvalapę ir uoginę obelį,
turkinį lazdyną, paprastają katalpą, platanalapius klevis
'Purpurascens'.

4 pav. Paprastasis ąžuolas
'Fastigiata'

5 pav. Paprastoji egė
'Virgata'

6 pav. Kalninės guobos 'Pendula'

Kompozicinu požiūriu labai įdomiai atrodo dviejų skirtingo aukščio kalninių guobų
Pendula“ (pav.6) kompozicija šalia centrinių rūmų įvažiavimo. Parke auga keletas paminklinių
medžių (daugiausia paprastieji ąžuolai) pasodintų pažymėti svarbiems įvykiams ir žymių
miškininkų atminimui, paprastasis klevas skirtas Antanui Taurui.
3. Parko estetinė ir erdvinė analizė
3.1. Reljefas. Girionių parkas įkurtas ypatingo reljefo Kauno marių kairiajame krante tarp
Raguolių pušyno ir Pakalniškių piliakalnio. Parko teritoriją vagoja gilios raguvos, slėniai su
išsidėsčiusiomis kalvomis ir gūbriais, kontrastuojančiais dešinėje Girionių gatvės pusėje
vyraujančioms lygumoms.

7 pav. Reljefo profilis ŠP ir VR kryptimis (duomenys UAB Hnit-Baltic, 2017)

Tiek plika akimai, tiek analizuojant parko reljefo profilį ŠP ir VR kryptimis, aiškiai
matomi raguvas skiriančių gūbrių viršūnių aukščiausių taškų ir pakrantės lygio aukščių
skirtumai. Abiem kryptimis matomas ryškus aukščių perkrytis - apie 30 m (pav. 7). Tokia
geoformų įvairovė bei šalia esančios geologinės vertybės (Kauno marių krantų atodangos,
sufoziniai cirkai, Pakalniškių šaltinio tufų fragmentai) suteikia vietovei išskirtinę vertę bei
sukuria palankias sąlygas rekreacinei, pažintinei bei edukacinei veikloms.
„Kultūrinės kilmės parko želdynai sudaryti dažniausiai iš nedidelio 0,1 - 0,5 ha ploto
medžių ir krūmų kojelių bei grupių, kurios atribodamos įvairių dydžių peizažines aikštės,
sukuria įvairių tolių perspektyvas“ (aiskinraštis, 22).
Gyvenvietės pietinės dalies pakraštyje - Lietuvos miškų instituto ir tuometinio Miškų
technikumo rūmai (rūmų architektūrai būdingas 50 –ųjų stilius), už jų – stadionas, krepšinio

žaidimo bei automobilių stovėjimo aikštelės. Gyvenvietės teritorijoje takai projektuoti griežtų
formų (alėjos tiesios, takų susikirtimai žvaigždiniai).
Lygiagrečiai Girionių gatvei, ŠP kryptimi vingiuoja pagrindinė parko alėja, ties gatvės
posūkiu vizualiai susijungia su arboretumo teritorija. Į Rytus nuo stadiono lenktos trasos alėja
jungia gyvenvietę su marių krantu. Aliejų, takų ir aikštelių formos netaisyklingos. Projektuojant
parką buvo kuriamos aptakių kontūrų sudedamosios dalys puikiai derančios prie vaizdingo
reljefo. Iki 1995 metų buvo įrengta apie kaip 3,5 km žvyruotų kelių ir takų. 1995 – 1997 m.
buvo įrengti nauji takai, jungiantys centrinę parko dalį su vakarine. Nuo pagrindinės alėjos
atsišakoja skersinės alėjos bei takai, vedantys vakarų kryptimi prie trijų tvenkinių, kuriems yra
reikalingi valymo darbai. Iš viso parke šiuo metu yra penki tvenkiniai, šeštas - centrinėje
gyvenvietėje. Ištęstos formos didysis tvenkinys šiuo metu yra 165m ilgio, plačiausioje vietoje
apie 38m, siauriausioje, kurioje įrengtas tiltelis 21m pločio. Prie centrinių rūmų „ruošiantis
pažymėti miškų instituto 25 metų sukaktis 1975 metais pagal architektės T. Šešelgienės projektą
pertvarkyta prieš centrinius rūmus esanti teritorija (parteris). Čia įrengtas laisvų formų
dekoratyvinis baseinas“ (Girios prie Nemuno slėnio, p.162). Dekoratyvinis vandens tiekinys
daugybę metų buvo tuščias (naudotos neatsparios hidroizoliacinės įrengimo medžiagos). Jis
rekonstruotas 2016 gegužę (forma koreguota uždarant dalį kanalo, viename iš „plaukiojančių
akmenų“ įrengta vandens versmė). Reprezentacinėje dalyje augančių medžių ir krūmų
apšvietimas įrengtas 2013 metų spalio mėnesį naudojant frontalinį ir kontraažurinį apšvietimo
tipą.
3.2. Masyvai. Masyvai daugiausia įveisti iš vietinių medžių rūšių pagal A. Tauro aprašytą
vieningumo principą. Vyrauja paprastosios eglės masyvai, paprastosios pušies, karpotojo beržo
ir net raudonojo ąžuolo medynai. Masyvai formuoti vienarūšiai, kaimynines grupės kurtos
siekiant sudaryti natūralias bendrijas. Kadangi masyvų padėtis ir kontūrai priderinti prie raiškaus
vietos reljefo, jie kuria organišką ryšį su aplinka. Chrestomatinis pavyzdys - švelniai vingiuoti
masyvų pakraščiai, kurie plastiškomis figūromis formuoja atviras ir uždaras erdves. Kadangi
kai kurie masyvai yra 50 metrų ir platesni, daugeliu atvejų išorinis pakraštys neapsodintas
krūmais (to nereikia nes masyvai ir taip nepermatomi). Šiuo metu medynai užima 77,1 ha visos
teritorijos ploto, vyrauja uždaros erdvės.
3.3. Medžių grupės. Parko teritorijoje vyrauja vienarūšės vidutinės (iki 20 medžių) ir
didelės (daugiau nei 20 medžių) grupės (beržų, eglių, pušų, ąžuolų, maumedžių). Tokiu būdu
išvengta margumo, kontrastas kuriamas lapų faktūromis, kai kur spalvomis (komponuoti
sodrios, tamsiai raudonos spalvos paprastieji bukai Purpurea Latifolija). Pagal padėtį masyvų
atžvilgiu daugiausia -lydimosios, nutolusios per 1-2H, vizualiai sudaro jų tęsinius (prie lapuočių
masyvų kontrasto principu sodinti spygliuočiai ir atvirkščiai).
3.4 Soliterai. „Solteras (nuo pranc. solitaire – vienišas) tai pavienis medis, augantis
atviroje erdvėje, aikštelėje ar aikštėję, atskirai nuo kitų medžių, originalios formos ar spalvos“
P 138 Mateckis. Remiantis K. Jakovlevo-Mateckio rekomendacijomis aikštelės dydis kurioje
sodinamas soliteras turi būti du tris kartus didesnis už solitero aukštį, atstumas nuo solitero iki
masyvo turėtų būti ne mažesnis už pastarojo aukštį. Parke daugiausia soliterų išdėstyta
reprezentacinėje dalyje, gyvenvietėje ir palei taką kertantį parko teritoriją iš reprezentacinės
zonos ŠP kryptimi. Aikštelėse auga: paprastasis kaštonas 'Umbraculifera', pilkasis riešutmedis,
paprastieji ąžuolai 'Fastigiata', paprastoji eglė 'Virgata', maumedis japoninis. Kadangi palei
takus suformuotos nedidelės aikštelės, kai kurie soliterai nuo masyvo pakraščio auga arčiau nei
1H. Medžių kompozicijos tarpusavyje estetiškai dera lajų formomis, lapų faktūromis ir
spalvomis. Prie Girionių gatvės augantys tamsiai raudonos spalvos paprastieji bukai sužaloti
elektrikų (laidams iškirsta kelių metrų dydžio arka lajoje).
3.5. Atviros erdvės. Atviros erdvės parke formuotos supančiais masyvais. Jų išmatavimai
svyruoja nuo 60 iki 180 metrų, kas sudaro nuo 3-5H iki 8-10H (vidutinis medžio aukštis 20
metrų). Mažesnių atvirų erdvių plotas svyruoja 0, 25 ha iki 0,6 ha, tokių erdvių dauguma. Bet
yra ir pora didesnių, kurių plotas 1 ha (atvira erdvė parko centrinėje dalyje) ir 1,55 ha (pietinėje
dalyje).

8, 9, 10 pav. Atviros Girionių parko erdvės

Laukymės formuotos pailgos, raitytos konfigūracijos (pav. 8, 9, 10). Viena gražiausių
erdvių su ekscentrišku maždaug 165 metrų ilgio vandens telkiniu. Ištęstas vandens telkinio
kontūras atkartoja masyvo pakraštį. Dvi trečiosios tvenkinio atskirtos betono tilteliu. Meistriškai
pravesta tako linija naudojant priartėjimo ir atitolimo principą.
Šiaurinėje bei vakarinėje parko dalyje kai kurioms erdvėms šiuo metų yra iškilęs pavojus
dėl šlaituose savaime augančių ir sparčiai plintančių krūmų.
3.6. Perspektyvos. Vyrauja siauros įvairaus gylio perspektyvos įrėmintos medžių deriniais.
Pagal gylį daugiausia artimųjų perspektyvų (nuotoliai iki 150 m), yra keletas vidutinio gilumo
(200 m ir 230 m gylio).

11, 12 pav. Gili perspektyva į Pažaislio vienuolyną 1959 (prieš užtvenkiant Nemuną) ir 2017 metais.

Viena jų koncentruoja dėmesį į pailgos formos tvenkinį. Parko vakarinėje dalyje pati
įspūdingiausia gili perspektyva(11, 12 pav.), iš apžvalgos aikštelės atsiverianti į Pažaislio
vienuolyno ansamblį (gylis 2,3 km). Atveriant vaizdą panaudotas įrėminimo principas, iškertant
langą, kurio pakraščiai formuoti laikantis laiptiškumo principo.
4. Sociokultūrinis aspektas
Sociokultūriniai faktoriai, remiantis M. Spierts (2003) tai veikla aprėpianti švietimą ir
auklėjimą, meną ir kultūrą, rekreaciją bei bendruomenių kūrimo sritis.
4.1. Švietimas ir auklėjimas. Parko teritorijoje ir jos prieigose Kauno marių regioninio
parko direkcija, Kauno miškų ir aplinkos kolegija (toliau KMAIK), Lietuvos agrarinių ir miškų
mokslų centro filialas -Miškų institutas, VĮ Dubravos eksperimentinė mokomoji miškų urėdija,
Vaišvydavos girininkija nuolat vykdo neformalus lavinimo ir ugdymo užsiėmimus.
Kadangi Kauno marių pakrantėse yra įrengti pažintiniai - turistiniai takai, jais keliaujama
tiek savarankiškai, tiek su regioninio parko specialistų palyda. Galima rinktis „Gamtos

mokyklos“ organizuojamas edukacijas įvairaus amžiaus vaikams bei suaugusiems pagal
pomėgius. Vieni labiausiai moksleivių lankomų užsiėmimų: žygis „Gamtos riteriai“ (trukmė ~
2-4 val. 3 km), pamoka „Į svečius pas barsukus“ (2,5 val. 2 km), „Naudingi augalai“ (trukmė
~4 val. 4-5 km), edukacinė programa apie paukščius „Ar iš balos tas gražumas“ (trukmė ir
atstumai pagal pageidavimus), „Kauno marių krantų geologija ir istorija“ (trukmė ~3 val. ~3
km), „Paslaptys tvenkinyje“ (trukmė ~1 val. ~1 km), patiems mažiausiesiems siūloma pažintis
su miegapele. Regioninio parko darbuotojų pateiktais duomenimis kiekvienoje programoje
vidutiniškai sudalyvauja apie 100 vaikų, suaugę kiek pasyvesni. Edukacinės programos
užsakomos pavasario ir rudens sezonų metu, nuo balandžio iki birželio ir nuo rugsėjo, spalio
mėnesiais. Kai kurios programos yra finansuojamos iš „Iniciatyvos Kaunui“ Kauno miesto
savivaldybės inicijuojamos programos, kviečiančios nevyriausybines organizacijas ir miesto
bendruomenes prisidėti prie Kauno problemų sprendimo. Šiuo atveju paraiškos teiktos pagal
aplinkosauginio švietimo prioritetą.
Mišku institutas nuolat atlieka „fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei
suteikia konsultacijas: miško ekosistemų biologinės įvairovės ir tvarumo; miškų atkūrimo,
produktyvumo didinimo; miško apsaugos ir naudojimo technologijų; miškų genetinių išteklių
išsaugojimo ir miško medžių selekcijos; miško ūkio paslaugų, inovatyvios technikos ir
medienos kuro ruošos kaštų bei kitais su miškininkavimu susijusiais klausimais“
https://www.mi.lt/lm. Organizuojamos ekskursijos moksleiviams, kurių metų pasakojama apie
naujausias technologijas ir tyrimus.
Kauno miškų ir aplinkos kolegija organizuoja vasaros stovyklas, atvirų durų dienas,
žygius vaikams besidomintiems augalais, paukščiais, žvėrimis, sodo dizaino, įrengimo ir
priežiūros kursus, paskaitas suaugusiems, vykdo mokslinius tiriamuosius bei projektinius
užsakomuosius darbus.
4.2. Menas ir kultūra. Kultūrinių
renginių parko teritorijoje organizuojama
nedaug. Dažniausiai organizuojami Lietuvos medkirčių varžybos, čempionatai, o 2006 metais
vyko pasaulinis Europos medkirčių čempionatas, kurio metu buvo organizuojami seminarai,
aplinkos tvarkymo parodos, koncertai. Kasmet vyksta žemės meno kūrimo akcijos, kurias
organizuoja KMAIK studentai pasaulinės „Žemės dienos“ (kovo 20 d.) proga. Želdynų dizaino
specialybės studentai noriai renkasi vietas parko atvirose erdvėse diplominiams darbams teminėms floristinėms instaliacijoms. Vienas įspūdingiausių renginių 2015 metų gegužės 14
dieną vykęs Kauno simfoninio orkestro koncertas, kurio metu, diriguojant Vytautui Lukočiui
skambėjo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Miške" ir kiti kūriniai.
Renginys buvo skirtas tarptautinės miškininkystės parodos „Baltijos miškai 2015" atidarymui.
Nors koncertui buvo parinkta ypatinga vieta ant marių kranto su atsiveriančia gilia perspektyva į
Pažaislio vienuolyną, kaip ir kiti kultūriniai renginiai didelio lankytojų skaičiaus nesulaukė.
Būtų galima išskirti keletą priežasčių:
• Vietos žinomumo problema. Praeito amžiaus septinto dešimtmečio pradžioje naujas
vietovardis sukurtas dirbtiniai, konsultuojantis su kalbininkais. Jis gerai žinomas
miškininkystės specialistų ratui, bei apylinkių gyventojams. Tuo tarpu kauniečiams
labiau žinomi gretimų gyvenviečių pavadinimai: Šlienava (gilios istorinės gyvenvietės
tradicijos, pirmą kartą kronikose paminėtas vardas 1365 m), Vaišvydava (pirmą kartą
kronikose paminėtas vardas 1384 m, Žiegždriai (negatyvi asociacija su 1958 m įkurta
psichiatrijos ligonine).
• Informacijos viešinimo problema. Informacija apie renginius dažniausiai skelbiama
Kauno marių regioninio parko direkcijos, Kauno miškų ir aplinkos kolegijos, Lietuvos
agrarinių ir miškų mokslų centro filialo - Miškų instituto, VĮ Dubravos eksperimentinės
mokomosios miškų urėdijos internetiniuose puslapiuose, spausdinama Kauno dienoje.

Informacija daugeliu atvejų pasieka tikslinį vartoją – miškų specialistą, arba vyresnio
amžiaus Kauno gyventoją. Neišnaudojamos socialinių tinklų galimybės.
• Susisiekimo problema. Neturintiems automobilio sunkoka pasiekti lankytinus objektus
bei renginius, kadangi miesto autobusas šeštadieniais atvyksta kas dvi valandos, o
sekmadieniais numatyti tik keturi laikai per dieną.
Nedidelį lankytojų skaičių lemia vis gausėjanti renginių pasiūla (tampa sudėtinga
konkuruoti su keliais renginiais vykstančiais miesto teritorijoje), renginio turinio tematikos
patrauklumas, žema gyventojų motyvacija ir socialinis tingumas.
4.3. Rekreacija. Girionių parko teritorija plačiai panaudojamas rekreacijai. Įrengta
trumpalaikio poilsio vietų (poilsiaviečių šalia marių, pažintinių - turistinių takų, vaikų žaidimų
įrenginių, laužaviečių). Intensyviausiai naudojama parko reprezentacinė, gyvenvietės dalis
(didžiausia dendrologinė įvairovė) bei marių pakrantės takai (pritaikyta poilsiui infrastruktūra).
Parkas lankomas tiek šaltuoju, tiek šiltuoju metų laiku. Žiemą gausu slidininkų čiuožiančių
lyguminėmis slidėmis, pietinės parko dalies šlaitai šalia Girionių gatvės naudojami leistis
rogutėmis. Pavasarį renkama floristinė, vaistinė medžiaga, KMAIK studentai renka pavyzdžius
herbariumams, arbariumams, ASU, KTU universitetų studentai susipažįsta su dendroįvairove,
mokinių, darželinukų grupės stebi paukščius, vabalus, žolinius augalus. Vasarą gausu
poilsiautojų, vasaros antroje pusėje ir rudenį vietiniai gyventojai renka uogas, riešutus, grybus.
4.4. Bendruomenių kūrimas. V. Baršauskienė, I. Leliugienė (2011) bendruomenę
apibrėžia kaip konkrečią geografinę teritoriją su panašiomis politinėmisteisinėmis sistemomis,
socialiniais santykiais, tradicijomis, normomis, elgsena, bendru problemų sprendimu bei bendrų
tikslų siekimu.
Kalbant apie geografinę vietovę – Girionis, būtų galima išskirti keletą bendruomenių tipų:
• Vietos bendruomenės, kurias galima identifikuoti pagal teritorinė priklausomybę
(Girionių gyvenvietes, aplinkinių sodybų gyventojai) ir tarpusavio ryšį (bendravimas
tarpusavyje pagal gyvenamą vietą, kaimynystė).
• Interesų bendruomenės, kurios remiasi bendrais interesais, bendromis charakteristikomis
jungiančiomis jų narius (būtų galima išskirti net keletą miškininkų, mokslininkų,
dėstytojų, gamtininkų, studentų, ansamblio bendruomenė).
• Virtualios bendruomenės, viena iš šiuo metu populiariausių komunikacijos formų
(socialiniai tinklai), ypač mėgstama jaunimo, kai jos nariai tarpusavyje dalijasi
informacija, žiniomis, potyriais, gali būti nutolę vienas nuo kito dideliu atstumu.
Virtualioje erdvėje galima stebėti skirtingų KMAIK studentų, (2125, 1444 narių),
KMAIK SA, pagal Erazmus programas į užsienio šalis išvykusių ir atvykusių iš svetur
studentų, Alumni klubo, bendrabučio gyventojų didžiausią aktyvumą. Šios
bendruomenės pačios gausiausios ir aktyviausios. Tai pat veikia: FK Girionys
(futbolininkų – 779 narių), Girionys (gimusių šioje vietovėje-481 narių), Girionių
bendruomenė (vienija 234 narių), Miškų institutas (stebimas mažiausias aktyvumas) ir
kitos.
• Institucinės ir profesinės bendruomenės, šiuo konkrečiu atveju yra susijusios. Trijuose
valstybinėse įstaigos (LAMC filialas, Dubravos urėdija, KMAIK) veikiančiose parko
teritorijoje didžioji darbuotojų dalis – miškininkai, susiję profesiniais interesais ir
įvairiomis aplinkybėmis (daugelis darbuotojų priklauso profesinėms sąjungoms).
Analizuojant Girionių bendruomenių įvairovę galima išskirti kelias pagrindines
charakteristikas pagal kurias individai save priskiria viena ar kitai grupei: geografinė vietovės
priklausomybė, socialiniai santykiai, bendri pomėgiai, profesinė veikla beis institucinė forma.
Išvados
1. Girionių parkas, įkurtas 1960 metais pagal vieno žymiausių to meto Lietuvos
kraštovaizdžio architektų projektą turtingas dendrologine įvairove. 104.45 ha plote
sukaupta 255 taksonų dendrofloros kolekcija.

2. Parko teritoriją vagoja gilios raguvos, slėniai su išsidėsčiusiomis kalvomis ir gūbriais,
kurių aukščių skirtumą sudaro apie 30 metrų perkritimas. Geoformų įvairovė bei šalia
esančios geologinės vertybės (Kauno marių krantų atodangos, sufoziniai cirkai,
Pakalniškių šaltinio tufų fragmentai) suteikia vietovei išskirtinę vertę bei sukuria
palankias sąlygas rekreacinei, pažintinei bei edukacinei veikloms.
3. Parkas – peizažinio stiliaus. Pagrindinė ašis – vingiuota alėja jungia reprezentacinę zoną
su arboretumu vizualiai praplėsdama parko teritoriją. Visi takai - laisvų formų,
meistriškai pritaikyti prie vietos reljefo, pagrindinis vandens telkinys ištęstos formos.
4. Šiaurnėje bei vakarinėje parko dalyje atviroms erdvėms su vaizdu į slėnius, šiuo metų
yra iškilęs pavojus dėl šlaituose savaime augančių ir sparčiai plintančių krūmų. Augantys
krūmai apsunkina vizualinį slėnio gylio pajautimą.
5. Šiuo metu medynai užima 77,1 ha visos teritorijos ploto, vyrauja uždaros erdvės.
Masyvai daugiausia įveisti iš vietinių medžių rūšių pagal A. Tauro aprašytą vieningumo
principą. Vyrauja paprastosios eglės, paprastosios pušies, karpotojo beržo ir net
raudonojo ąžuolo medynai. Vidutinės (iki 20 medžių) ir didelės (daugiau nei 20 medžių)
grupės (beržų, eglių, pušų, ąžuolų, maumedžių) dažniausiai lydimosios, taip pat yra
vienarūšės, retkarčiais paįvairinamos šalia komponuojamais soliterais. Estetiškos
kompozicijos sukurtos naudojant meninės išraiškos (vieningumo, įvairumo, įreminimo,
laiptiškumo, kontrasto, pusiausvyros) priemones, tarpusavyje dera lajų formomis, lapų
faktūromis ir spalvomis.
6. Parkas naudojamas įvairiai: kaip savotiškas miškų specialistų darbų, mokslinių tyrimų,
studijų poligonas, aplinkinių gyvenviečių bei Kauno miesto gyventojų rekreacinių,
kultūrinių renginių vieta, Kauno miškų ir inžinerijos kolegijos mokymo bazė, Kauno
marių regioninio parko direkcijos turistinių ir pažintinių maršrutų vieta. Parko teritorijoje
būtų galima išskirti veiklas apimančias švietimą ir auklėjimą, meną ir kultūrą, rekreaciją
bei bendruomenių kūrimo sritis.
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Spatial and aesthetic analysis of the Girionys Park. Socio-cultural aspect
Summary
Girionys Park, located in Kaunas District, was founded in 1960 under the project of one of the
most famous Lithuanian landscape architects of that time. A picturesque place on the left bank of the
Kaunas lagoon has been chosen for the famous Dendrological Park. The park's territory is ravaged by
deep pockets, valleys with well-formed hills and ridges, which are about 30 meters deep. The diversity of
geoforms and adjacent geological values (exposed banks of the Kaunas lagoon, sufosic circuses,
fragments of the Pakalniškiai spring sinters) give the area an exceptional value and create favorable
conditions for recreational, cognitive and educational activities. The Dendrological Park covers an area
of 104.45 hectares. If the Raguoliai Pine Forest is also counted, the total park area is estimated at 250 ha.
Currently, there are as many as 255 species and forms of trees and shrubs growing in the prak, which is
why it is abundantly visited by students, landscape garden designers and amateurs. The landscape park is
trenched by free-form trails and water bodies. The tracts are mainly grown from native tree species
according to the unanimity principle described by A. Tauras. Prevailing are stands of Norway spruce,
Scots pine, Silver birch and even red oak. Medium (up to 20 trees) and large (more than 20 trees) groups
(birch, spruce, pine, oak, larch) are usually accompanying. There are also homogeneous ones,
occasionally admixed with alongside designed solitaires. This helps to avoid the variegation of colors
and textures.
The park is used in various ways: as a polygon for work, research and study of forestry specialists,
as the location of recreational and cultural events of residents of the surrounding settlements and Kaunas
city, as the basis (for practical work and theoretical training) of the Kaunas Forestry and Environmental
Engineering University of Applied Sciences), as the place of tourist and cognitive routes of the Kauno
Marių Regional Park Directorate. The park's territory could be distinguished based on activities which
include education, arts and culture, recreation and community development.
On July 7, 2007, the park was declared a state-protected natural heritage site.
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