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ĮVADAS

Kraštotvarka – tai priemonių visuma žmonių veiklai teritorijoje organizuoti, sociali-
nei, ekonominei, ekologinei politikai bei kultūriniam kraštovaizdžiui formuoti.

Kraštotvarka glaudžiai siejasi su įvairiomis mokslo sritimis: teritorijų planavimu, 
architektūra, kraštovaizdžio architektūra, inžinerija, menais, dendrologija, aplinkosauga ir t.t. 

Projektuojant teritorijas, jas tvarkant būtina išmanyti kraštotvarkos pagrindus, žinoti 
teritorijų planavimo bei kraštovaizdžio formavimo principus.

Kraštovaizdis – svarbi žmones supančios aplinkos sudedamoji dalis, jų bendro 
kultūros ir gamtos paveldo apraiška bei jų savasties pagrindas.

Kraštovaizdis vaidina svarbų, visuomenei rūpimą vaidmenį kultūros, ekologijos, 
aplinkos ir socialinėse srityse, yra ekonominei veiklai palankus išteklius, kurio apsauga, 
tvarkymas ir planavimas gali padėti kurti darbo vietas.

Kraštovaizdis padeda formuoti vietos kultūrą ir yra viena iš pagrindinių Europos 
gamtos ir kultūros paveldo dalių, prisidedančių prie žmonių gerovės ir įtvirtinančių Euro-
pos savastį.

Kraštovaizdis yra svarbi žmonių gyvenimo kokybės dalis įvairiose vietovėse: miesto 
ir kaimo, sunykusiose ir gerai sutvarkytose, pripažintose nepaprasto grožio bei įprastinėse 
vietovėse. Kraštovaizdis yra svarbus teritorinis šalies išteklius, apimantis miestų ir kaimų 
vietoves, miškus, vandenis ir laukus, sudarantis sąlygas žmonių gyvenimui ir veiklai, jis 
yra tautinio identiteto pamatas ir gyvenimo kokybės dalis.

Šiuolaikinė visuomenė nori gėrėtis gražiais kraštovaizdžiais, pažinti savo kraštą, 
tačiau dar ne visi įsisąmoninę, kad kraštovaizdis yra vienas iš svarbiausių individualios 
ir socialinės gerovės elementų ir kad dėl jo apsaugos, tvarkymo ir planavimo kiekvienam 
atsiranda teisės bei pareigos. 

Kraštovaizdis, kaip gamtos ir žmonių tarpusavio veiklos rezultatas, analizuojamas 
daugeliu požiūrių, o jo kokybei turi įtaką ir gamtinė, ir įvairiapusė žmogaus veikla. Žmogaus 
ūkinė veikla keičia (kultūrina, antropogenizuoja) gamtinį kraštovaizdį pagal visuomenės 
poreikius – žmogaus sukurti elementai, jų kompleksai ir sistemos sudaro antropogeninę 
kraštovaizdžio dalį. 

Siekiant, kad būtų išsaugotos ir palaikomos kraštovaizdžiui svarbios arba būdingos 
ypatybės, jis turi būti tvarkomas atsižvelgiant į darnios plėtros perspektyvą, kuria siekiama 
užtikrinti nuolatinę kraštovaizdžio priežiūrą, kad būtų galima orientuoti ir derinti pokyčius 
kuriuos sukelia socialiniai, ekonominiai ir aplinkos raidos procesai. 

Kraštovaizdžio pažinimas yra būtina sąlyga kraštovaizdžio politikos krypčių forma-
vimui ir įgyvendinimui. Kraštovaizdis turi būti formuojamas pagal moksliškai pagrįstus 
ir siektinus kraštovaizdžio etalonus, diferencijuotus pagal funkcinio naudojimo prioritetus 
ir darnios plėtros principus bei remiantis teritorinės erdvinės struktūros, joje vykstančių 
morfologinių procesų, istorinės raidos ir vertybių pažinimu, gerąja kitų šalių kraštovaizdžio 
formavimo patirtimi, strateginių ir teritorijų planavimo dokumentų galimybėmis. 

Kraštovaizdis turi būti sąmoningai planuojamas – orientuojamas į ateitį, tobu-
linamas, atkuriamas bei kuriamas. Būtina siekti, kad kuriamas kultūrinis kraštovaizdis 
būtų biologiškai visavertis, informatyvus, estetiškas, socialiai priimtinas, patogus ir 
ekonomiškas. 
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Mokomosios knygos ,,Kraštotvarka” tikslas – supažindinti studentus su kraštotvarkos 
mokslu, kraštovaizdžio tvarkymu ir jo vertinimu. Knygoje pateikiama informacija apie 
želdynus, jų tvarkymą bei valstybinį valdymą. 

Rašant knygą, remtasi profesoriaus, daktaro Jurgio Bučo 2001 metais išleistu vadovėliu 
,,Kraštotvarkos pagrindai”. Šis vadovėlis yra rekomenduotinas, ruošiantis kraštotvarkos 
paskaitoms. Taip pat vertėtų perskaityti profesoriaus, habilituoto daktaro K. Jakovlevo 
– Mateckio, profesorės, daktarės M. Burinskienės ir kt. vadovėlį ,,Miestotvarka”, bei kitų 
mokslininkų, pvz. dr. Kamičaitytės – Virbašienės, dr. L. Januškevičiaus, prof. P. Kaval-
iausko, parengtus straipsnius, knygas ir išleistus įvairius mokslinius leidinius.

Mokomoji knyga skirta Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Žemėtvarkos baka-
lauro studijų programos studentams, ir visiems, besidominantiems kraštotvarka, želdynų 
formavimu.
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SĄVOKOS

Kraštotvarka – tai priemonių visuma žmonių veiklai teritorijoje organizuoti, socia-
linei, ekonominei, ekologinei politikai bei kultūriniam kraštovaizdžiui formuoti.

Kraštovaizdis – žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų ir reljefo, pažemio 
oro, paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvųjų organizmų) ir (ar) antropogeninių 
(archeologinių liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų ir informacinio 
lauko) komponentų, susijusių medžiaginiais, energiniais ir informaciniais ryšiais, teritori-
nis junginys. Tai žmonių suvokiama vietovė (teritorija), kurios pobūdį nulėmė gamtiniai ir 
(ar) antropogeniniai veiksniai ir sąveika.

Gamtinis kraštovaizdis – dėl gamtinių procesų įtakos atsiradęs ir tebesiformuojantis 
kraštovaizdis, kurio raidai gamtiniai procesai daro esminę, o žmogaus veikla – minimalią 
įtaką (išlikę sąlygiškai natūralūs miškai, pelkės, vandens telkiniai).

Kaimiškasis kraštovaizdis – tai dėl gamtinių procesų bei žmonių veiklos sąveikos 
atsiradęs ir svarbiausius gamtinės struktūros bruožus išsaugojęs antropogenizuotas 
kraštovaizdžio tipas. Jam priskiriamos žemės ūkio naudmenos, taip pat ekstensyvaus pa-
driko užstatymo kaimai.

 Miestiškasis (antropogeninis, urbanizuotas) kraštovaizdis – tai žmogaus pakeistas, 
jo veiklos smarkiai veikiamas ir palaikomas bei plėtojamas antropogeninis kraštovaizdžio 
tipas. Jam priskiriami miestai, miesteliai, didelės kompaktiškos kaimų gyvenamosios 
vietovės bei stambių techninių inžinerinių kompleksų teritorijos.

Kultūrinis kraštovaizdis (ir kaimiškasis, ir miestiškasis) – teigiamas žmogaus ir 
aplinkos darnaus sambūvio rezultatas. Tai kryptingai formuojamas, tenkinantis biologinius, 
psichologinius (informacinius, estetinius), socialinius, ergonominius (tinkamumo veiklai), 
ekonominius gyvenamosios, darbo ir poilsio aplinkos kokybės poreikius kraštovaizdis.

Kraštovaizdžio architektūra – taikomoji mokslo ir meno disciplina, formuojan-
ti žmogaus erdvinę aplinką: statinių ir jų kompleksų dermę su kraštovaizdžio gamtiniu 
pagrindu ar jo atskirais elementais.

Kraštovaizdžio pažinimas – procesas, kurio metu geografijos, ekologijos, 
architektūros ar kitų disciplinų metodais išaiškinama kraštovaizdžio struktūra bei jame 
vykstančių integracinių procesų dėsningumai, taip pat įvairiais pažintiniais kriterijais yra 
nustatomas kraštovaizdžio teritorinis diferenciavimasis. 

Kraštovaizdžio formavimas – kraštovaizdžio politikos krypčių įgyvendinimo veiks-
mai, kuriais siekiama išsaugoti, tobulinti, atkurti arba kurti kraštovaizdį ir kurie apima 
kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir planavimo priemones.

Kraštovaizdžio planavimas – tai teritorijų planavimo dokumentais išreikšti ir pat-
virtinti į ateitį orientuoti veiksmai, kuriais siekiama išsaugoti, tobulinti, atkurti arba kurti 
kraštovaizdį.

Kraštovaizdžio tvarkymas – tai veiksena atsižvelgiant į darnios plėtros perspektyvą, 
kuria siekiama užtikrinti nuolatinę kraštovaizdžio priežiūrą, kad būtų galima orientuoti ir 
derinti pokyčius, kuriuos sukelia socialiniai, ekonominiai ir aplinkos raidos procesai.

Kraštovaizdžio tvarkymo planas – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, 
kuriame nustatoma kraštovaizdžio kūrimo, tvarkymo, naudojimo bei apsaugos koncepcija, 
jos įgyvendinimo priemonės ir reikalavimai. 
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Kraštovaizdžio tvarkymo zona – apibrėžtos tikslinės paskirties teritorija, turinti 
nustatytas naudojimo ir apsaugos sąlygas (reglamentą) bei joms adekvačias kraštovaizdžio 
formavimo ir tvarkymo priemones.

Kraštovaizdžio teritorinė struktūra – gamtinių, antropogenizuotų bei antropogeninių 
kraštovaizdžio elementų arba kompleksų junginio apibendrintas kartografinis vaizdas.

Kraštovaizdžio politika – kompetentingų valdžios institucijų bendrų principų, 
strategijų ir gairių, leidžiančių imtis konkrečių priemonių kraštovaizdžiui saugoti, valdyti 
ir planuoti, raiška.

Kraštovaizdžio vadyba (valdymas) – tai darnios (subalansuotos) plėtros perspektyva 
besiremiantys tęstiniai reguliarūs veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti nuolatinę kraštovaizdžio 
priežiūrą suderinant gamtinių, socialinių ir ekonominių veiksnių sukeliamus pokyčius.

Kraštovaizdžio apsauga – tai veiksmai, kuriais siekiama išsaugoti ir palaikyti svar-
bias arba būdingas kraštovaizdžio ypatybes, pateisinant jo paveldo verte, atsiradusia dėl 
natūralių procesų ir (arba) žmonių veiklos.

Apsaugos reglamentas – konkrečiam objektui ar objektų tipui parengtas dokumen-
tas ar dokumento dalis, nustatantys paveldosaugos reikalavimus kiekvienam skelbiamam 
ar paskelbtam saugomu kultūros paveldo objektui.

Apsaugos zonos – greta saugomo kultūros paveldo objekto ar vietovės esančios teri-
torijos, kurioms nustatomos žemės sklypų ir kitų nekilnojamųjų daiktų tvarkymo ir naudo-
jimo specialiosios sąlygos, kad kultūros paveldo objekto ar vietovės vertingosios savybės 
būtų apsaugotos nuo galimo neigiamo veiklos tose gretimose teritorijose poveikio.

Kraštovaizdžio kokybės etalonas (tikslas) – tai konkrečiam kraštovaizdžiui 
moksliškai pagrįstas ir kompetentingų valdžios institucijų nustatytas bendruosius 
visuomenės siekius atitinkančių jo bruožų ir ypatumų kompleksas.

Kraštovaizdžio vizualinė kokybė – regėjimu suvokiama, matoma kraštovaizdžio 
kokybė, nematerialus gyvenamosios aplinkos kokybinis išteklius, kurį galima objektyviai 
įvertinti ir reguliuoti ir kuris priklauso nuo subjekto – suvokėjo ir objekto – kraštovaizdžio.

Kraštovaizdžio vizualinės aplinkos kokybė – saugotinas ir didintinas gyvenamosios 
aplinkos kokybinis išteklius, turintis estetinę, bioekologinę, istorinę, ekonominę svarbą vi-
suomenei, kurį siekiant išsaugoti būtina reguliuoti jo naudojimą.

Estetinė kraštovaizdžio kokybė – tai visa žmogaus pojūčiais suvokiama 
kraštovaizdžio kokybė, kurios pagrindą sudaro vizualinė kokybė.

Darnus vystymasis – tai vystymasis, tenkinantis žmonijos reikmes dabar, neapribo-
jant ateities kartų galimybių tenkinti savąsias. Tai ilgalaikis nuolatinis visuomenės vysty-
masis, siekiant tenkinti žmonijos poreikius dabar ir ateityje, racionaliai naudojant bei pap-
ildant gamtos išteklius, išsaugant mūsų planetą ateities kartoms.

Teritorijų planavimas – nustatyta procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvi-
nei koncepcijai, žemės naudojimo prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms 
sąlygoms nustatyti, žemės, miško ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos 
bei infrastruktūros sistemai formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių ir juridinių 
asmenų veiklos plėtojimo teisėms teritorijoje nustatyti.

Bendrasis planas – teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame, 
atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatyta planuojamos teritori-
jos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai. 
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Specialusis planas (projektas) – teritorijų planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į 
teritorijų planavimo lygmenis ir tikslus, nustatytos atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų 
vystymo, infrastruktūros tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptys, priemonės ir reikalavimai.

Specialusis teritorijų planavimas – atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų 
erdvinio organizavimo, tvarkymo, naudojimo, apsaugos priemonių planavimas.

Detalusis planas – teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės 
sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos pri-
valomosios sąlygos). 

Valstybės ilgalaikės raidos strategija – Lietuvos Respublikos Seimo pat-
virtintas ilgalaikis strateginio planavimo dokumentas, kuriame išdėstyta valstybės 
geopolitinės padėties analizė, ilgalaikiai prioritetai ir suderinta visų sektorių 
ilgalaikės plėtros vizija.

Ilgalaikė ūkio plėtros strategija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas 
strateginio planavimo dokumentas, kuriame apibendrintos visų ūkio šakų (sektorių) strate-
gijos ir numatytos prioritetinės ūkio plėtros kryptys. 

Nacionalinė darnaus vystymosi strategija – Vyriausybės patvirtintas ilgalaikis 
strateginis planavimo dokumentas, kuriame pagal darnaus vystymosi prioritetus ir prin-
cipus suformuluota valstybės darnaus vystymosi vizija ir misija, numatyti darnaus vysty-
mosi tikslai, uždaviniai, jų įgyvendinimo priemonės ir rodikliai.

Bendrasis programavimo dokumentas – Lietuvos Respublikos parengtas ir Euro-
pos Komisijos patvirtintas strateginis dokumentas, kuriame išdėstyti Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų ir valstybės narės veiksmų tikslai, plėtros strategija, nurodyti ES 
struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių įnašai. 

Strateginis planavimas – formalizuota sistema, užtikrinanti viso strateginio valdy-
mo proceso, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip efektyviausiai pan-
audoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialinius ir darbo išteklius iškeltai 
misijai vykdyti, numatytiems tikslams pasiekti, realizavimą, taip pat veiklos stebėsena 
ir atsiskaitymas už rezultatus.

Želdynas – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro želdinių žemės sklypas, kuriame gali būti 
mažųjų kraštovaizdžio architektūros, inžinerinių ir laikinų statinių. 

Želdynų sistema – funkciškai tikslinga ir kompoziciškai vientisa želdynų visuma 
– gamtinio karkaso dalis, – palaikanti ekologinį stabilumą ir gerinanti žmonių gyvenamo-
sios ir darbo aplinkos sąlygas. 

Žalioji jungtis – ne siauresnis kaip 20 metrų pločio atskirasis želdynas, jungiantis 
miesto ir (ar) miestelio želdynus ir miškus mieste ir už jo ribų į želdynų sistemą, skirtas rek-
reacijai, darantis poveikį oro masių judėjimui ir atliekantis migracijos koridoriaus funkciją. 

Atskirasis želdynas – želdynas, esantis tik jam skirtame žemės sklype.
Priklausomasis želdynas – želdynas, esantis kito objekto žemės sklype.
Želdyno kūrimas – želdyno projekto rengimas ir įgyvendinimas. 
Želdynų apsauga – priemonių visuma, užtikrinanti želdynų planinės erdvinės 

struktūros, kompozicijos ir dendrofloros įvairovės ir sveikatingumo išsaugojimą ir 
palaikymą, savitos želdyno infrastruktūros funkcionavimą.

Želdynų atkūrimas – kompleksinis želdyno tvarkymas, kurio metu restauruojama 
ar atkuriama autentiška (istorinė) želdyno struktūra ir kompozicija, tuo tikslu atnaujinant 
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ar iš esmės pertvarkant jo augaliją, taip pat pasenusių, neperspektyvių pavienių medžių, 
medžių ir krūmų grupių pakeitimas naujais apsauginiuose želdynuose, miestų ir miestelių 
gatvėse ir kitose teritorijose.

Želdyno tvarkymas – želdyno augalijos, mažosios kraštovaizdžio architektūros 
ir inžinerinių statinių reikiamos būklės palaikymas ar atkūrimas vadovaujantis želdyno 
tvarkymo projektu. Taip pat želdynų augalijos, infrastruktūros ir teritorijos reikiamos 
būklės palaikymas ir atkūrimas, atliekant tokius darbus kaip: sausuolių šalinimas, 
medžių ir krūmų genėjimas, savaiminių sąžalynų valymas, pasenusių pavienių medžių 
ar jų grupių pakeitimas naujais, dirvožemio gerinimas, vandens telkinių valymas, jų 
pakrančių tvirtinimas, infrastruk tūros objektų remontas ir kita.

Želdyno kūrimo ir (arba) tvarkymo projektas – dokumentas, kuriame smulkiai 
aprašomi želdyno kūrimo ir (arba) tvarkymo darbai, jų atlikimo eilės tvarka, nurodoma tų 
darbų sąmatinė vertė, technologijos, veisiamos medžių, krūmų, žolinių augalų (vejoms ir 
gėlynams) rūšys, išvardijami numatomi darbai įkūrus želdyną. 

Želdyno pertvarkymas – želdyno planinės erdvinės struktūros keitimas šalinant ne 
mažiau kaip 20 procentų medžių, krūmų ar žolinių augalų ir sodinant naujus. 

Želdyno naikinimas – veikimas arba neveikimas, dėl kurių blogėja želdyno būklė, 
mažėja jo teigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės galimybės naudotis juo viešųjų 
interesų reikmėms.

Istorinis želdynas – bet kokio dydžio želdynas, turintis išliekamąją stilistinę, meninę 
vertę arba priklausantis svarbiems urbanistinės raidos etapams, susijęs su visuomenės, 
kultūros ar valstybės įvykiais arba asmenybėmis. 

Istorinio želdyno atkūrimas – kompleksinis želdyno tvarkymas, kai grąžinama 
autentiška želdyno struktūra ir kompozicija.

Mažieji kraštovaizdžio architektūros statiniai – nesudėtingi statiniai: atraminės 
sienutės, tvorelės, laiptai, lauko baldai ir šviestuvai, lengvų konstrukcijų pavėsinės, stoginės, 
lieptai, tilteliai, informaciniai statiniai (stendai, skydai, nuorodos ir kiti), skulptūros, aplinkos 
meno kūriniai, kiti vieno stiliaus teritorijos tvarkymo ir puošybos statiniai.

Arboretumas – žemės sklypas, kuriame mokslo, pažintinės rekreacijos ir kitais tik-
slais kaupiami, tiriami ir eksponuojami vietiniai ir introdukuoti sumedėję augalai.

Dendrologinis rinkinys – estetiniu, pažintiniu ir mokslo požiūriais vertingas 
želdynas, apsodintas vietiniais ir (arba) introdukuotais sumedėjusiais ne mažiau kaip 50 
rūšių, porūšių, varietetų, formų, veislių augalais.

Parkas – ne mažesnis kaip 1 hektaro žmogaus sukurtas ar jo pertvarkytas želdynas, 
kuriame yra meniškai sukomponuotų želdinių, mažųjų kraštovaizdžio architektūros ir 
(ar) inžinerinių statinių, skirtas poilsio, mokslo, kultūros reikmėms arba pramogoms 
ir aplinkos kokybei gerinti.

Valstybinės reikšmės parkas – parkas, turintis ypatingą istorinę, architektūrinę, 
kultūrinę, mokslinę, estetinę, ekologinę ir dendrologinę vertę. 

Miesto ar miestelio sodas – ramiam poilsiui ir renginiams skirtas ne mažesnis kaip 
0,5 hektaro atskirasis želdynas, kurio lajų glaudumas – ne mažesnis kaip 70 procentų. 

Skveras – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro trumpalaikiam poilsiui skirtas želdynas 
su vyraujančiomis atviromis erdvėmis, gerinantis miesto, miestelio ir kaimo estetinę 
ir ekologinę būklę.
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Želdynų normavimas – atskirųjų želdynų ploto (kvadratiniais metrais), turinčio tek-
ti vienam miesto gyventojui, ar priklausomojo želdyno ploto (procentais) žemės sklype, 
kuriame tas želdynas yra, normos nustatymas. 

Želdiniai – žmogaus pasėti ar pasodinti medžiai (tarp jų ir pasodinti pavieniai ar 
natūraliai išaugę), krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai, lianos ir žoliniai augalai. 

Želdinių būklės ekspertizė – želdinių ekologinės ir estetinės būklės tyrimas ir 
vertinimas.

Krūmas – augalas su keliais ar keliolika maždaug vienodo storumo sumedėjusiais, 
beveik nuo pat žemės besišakojančiais stiebais.

Krūmokšnis – mažas (ne daugiau kaip 0,5 m aukščio) krūmas su keliais daugiamečiais 
silpnai sumedėjusiais, beveik nuo pažemio besišakojančiais stiebais.

Puskrūmis – augalas, kurio tik apatinė ūglių dalis yra daugiametė ir sumedėjusi, o 
viršutinė dalis yra žolinė. 

Liana – sumedėjęs augalas vijokliniais stiebais.
Medis – sumedėjęs augalas, dažniausiai su vienu pagrindiniu stiebu ir laja. 
Medžių ir krūmų naikinimas – neteisėtas medžių ar krūmų pjovimas, kirtimas, 

rovimas, laužymas, deginimas, nuodijimas cheminėmis medžiagomis ar kitais būdais, 
žemės paviršiaus ir (ar) jo lygio aplink medį ar krūmą keitimas (žeminimas, užpylimas ar 
sandarinimas), darantys poveikį medžių ar krūmų būklei. 

Veja – lygaus (horizontalaus ar nuolaidaus) paviršiaus viena žole ar kelių žolių 
mišiniu apsėtas prižiūrimas žolynas. 

Žolinis augalas – augalas, kurio antžeminės dalys nesumedėjusios ir žiemą paprastai 
nunyksta.

Suinteresuota visuomenė – visuomenė, kuriai daro arba gali daryti poveikį ren-
giami želdynų kūrimo ir (arba) tvarkymo dokumentų sprendiniai ar kuriai yra svarbus tų 
sprendinių įgyvendinimas.

Želdynų ir želdinių savininkas – valstybė, savivaldybė, fizinis ar juridinis asmuo, 
Lietuvos Respublikoje įsteigtas Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos 
ekonominės erdvės valstybėje įsisteigusios įmonės filialas, taip pat užsienio valstybėje 
įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pa-
gal tos valstybės įstatymus, įstatymų nustatyta tvarka įgiję nuosavybės teisę arba į žemę, 
kurioje yra želdynų, želdinių, arba tik į želdinius. 

Želdynų ir želdinių valdytojas – želdynų ir želdinių savininkas ar savivaldybė, 
valstybės įmonė ar organizacija, patikėjimo teise valdantys įstatymų nustatyta tvarka 
jiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms 
įgyvendinti valstybinę žemę, kurioje yra želdynų ir želdinių, ar kitas fizinis ar juridi-
nis asmuo, teisėtai įgijęs privačios žemės valdymo teisę ar žemę naudojantis įstatymų, 
administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu pagrindu, arba turintis tik 
želdynų ir želdinių valdymo teisę. 
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1. KRAŠTOTVARKOS SAMPRATA

1.1. Kraštotvarka ir aplinka

 Kraštotvarka – tai priemonių visuma žmonių veiklai teritorijoje organizuoti, sociali-
nei, ekonominei, ekologinei politikai bei kultūriniam kraštovaizdžiui formuoti.

Kraštotvarkos tikslas – užtikrinti krašto, regiono ar kitokio teritorinio komplekso 
darnią kokybinę plėtrą. Siekiant šio tikslo, sprendžiami tokie bendriausieji teritorijos kom-
pleksinio tvarkymo uždaviniai :

•	 suderinami visuomenės ir gamtos santykiai;
•	 teritoriškai įgyvendinima valstybės socialinė, ekonominė ir ekologinė politika;
•	 formuojama optimali tautos gyvenamoji, darbo, ir poilsio aplinka.
Kraštotvarkos sąvoka Lietuvoje suprantama ir aiškinama dvejopai: siaurąja prasme – 

kaip įvairaus dydžio teritorijų apgyvendinimo, naudojimo ir apsaugos projektinių modelių 
pagrindimas. Minėtu atveju kraštotvarka – teritorijų planavimo veiklos sinonimas.

Platesne prasme kraštotvarka suprantama kaip planavimo kompetencijos sritis, t. y. 
žmogaus veiklos teritorinis organizavimas ir aplinkos tvarkymas norint sukurti optima-
lias antropoekosistemas bei kultūrinį kraštovaizdį. Šia prasme kraštotvarka apima mokslo, 
planavimo ir praktinės veiklos visus su krašto erdviniu tvarkymu susijusius darbus – nuo 
bendrojo krašto plano iki statinio suderinimo su aplinka [2].

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas [26] kraštotvarką apibrėžia kaip 
organizacinę visumą, apimančią ir teritorinį strateginį, ar vadybinį, planavimą, ir teritorinį 
fizinį, arba tvarkomąjį, planavimą, t. y. veiklos teritorinį organizavimą ir kultūrinio 
kraštovaizdžio formavimą ir aplinkos tvarkymą.

Architektūros ir kraštotvarkos dalykuose aplinka suprantama kaip erdvinė teritorinė 
visuma su gamtos ir žmogaus veiklos padariniais, kurių abipusę dermę reguliuoja trečiasis 
aplinkos dėmuo – visuomenė (1 pav.).

1 pav. Aplinkos suvokimas
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Kraštotvarkoje aplinka apibūdinama keturiais aspektais [2]:
1. Pagal antropogeninio poveikio laipsnį ir pobūdį (2 pav.):
•	 natūrali (gamtinė). Tai žmogaus veiklos nepaliesta arba šiek tiek paliesta aplinka. 

Ji gali būti palanki arba nepalanki žmogui gyventi. Tokioje aplinkoje vizualiai 
vyrauja gamtiniai elementai.

•	 antropogenizuota – žmogaus veikla šiek tiek pakeista ir dažniausiai palanki gyvy-
bei aplinka. Joje išlaikytos darnaus gamtinio ir kultūrinio sambūvio galimybės: 
antropologiniai elementai vizualiai nestelbia gamtinių.

•	 antropogeninė. Tai žmogaus veikla pertvarkyta aplinka. Joje vizualiai vyrauja 
žmogaus veiklos tvariniai. Tačiau tokia aplinka ne visada palanki žmogui. 

Pagal antropogeninio poveikio pobūdį ji gali būti kultūrinė, t. y. palanki gyvybei, ir 
akultūrinė (devastuota ar degraduota), t. y. nepalanki gyvybei.

2 pav. Aplinkos apibūdinimas pagal antropogeninio poveikio laipsnį

2. Pagal psichologinį pojūtį (3 pav.) – jauki, graži arba nepatraukli ir net 
psichofiziologiškai nepriimtina (vizualiai ir fiziškai užteršta kenksmingomis ir nepatrauk-
liomis buitinėmis atliekomis).

3 pav. Aplinkos apibūdinimas pagal psichologinį pojūtį

 3. Pagal suvokimo galimybes ir erdvės mastelį siaurąja prasme suprantama kaip žmogaus 
ar bet kurio kito objekto nedidelė erdvė, kurioje jis gyvena, dirba, ilsisi, ir plačiąja – kaip 
gyvybės terpė, susidedanti iš gamtos (natūros) ir žmogaus veiklos (kultūros) tvarinių (4 pav.).
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4 pav. Aplinkos apibūdinimas pagal suvokimo galimybes

 4. Pagal panaudojimo funkciją ir pobūdį – miesto, kaimo, rekreacinė [2].

1.2. Aplinka ir darnus vystymasis

Planeta Žemė susiformavo ir pasiekė dabartinį lygį maždaug prieš 4,5–5 milijardus 
metų. Kelis šimtus milijonų metų joje dar nebuvo jokios gyvybės. Gyvybė, kaip viena 
iš materijos egzistavimo formų, įsitvirtino Žemėje prieš 3,5–3,8 milijardų metų. Na, o 
žmonija Žemėje egzistuoja tik apie 100 tūkstančių metų: ji išsivystė po vienas kito sekusių 
keturių labai atšiaurių ledynmečių – iš pradžių gyveno paleontropai (senžmogiai) bei 
neandertaliečiai ir tik maždaug prieš 40 tūkstančių metų paleolito (senojo akmens amžiaus) 
pabaigoje gimė Homo sapiens – protingasis žmogus.

Nuo pat pirmųjų savo žingsnių žmogus darė savo gyvenamajai vietovei daug didesnį 
poveikį, negu bet kuri kita biologinė rūšis. Iš pradžių dauguma aplinkosauginių problemų 
buvo lokalios, nesukeldavo didelių ir ilgalaikių padarinių aplinkai. Vietines ekologines 
krizes pavykdavo nugalėti turint laisvas teritorijas ir gamtinių išteklių atsargas. Bet vis 
spartėjant pramonės pažangai ir pramonės revoliucijai sudarius galimybes didžiuliu mastu 
gaminti produktus pasaulinei rinkai, gamybos procesai padidino ne tik gamybos lygį, bet 
ir taršos kiekį. Mokslo ir technikos laimėjimai 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje dar labiau 
sustiprino iliuziją, kad gamtos išteklių ir energijos potencialas yra neišsenkamas šaltinis 
vartojimo gėrybių gamybai didinti. Labai greitai augo pramonė kartu su atitinkamomis 
jai reikalingomis buitinėmis statybomis. Tradiciniai pirminės energijos šaltiniai (mediena, 
įvairi kita biomasė) greitai užleido vietą iškastiniam kurui (akmens anglis, nafta, gamtinės 
dujos), kuris buvo patikimesnis gaminant vis didesnius elektros energijos kiekius. Naudo-
jant vis didesnius iškastinio kuro kiekius, labai padidėjo aplinkos užterštumas. Kartu su 
technologijų progresu didėjo ir metalų bei mineralų, įvairių cheminių medžiagų poreikis 
(prekybos sąrašuose šiuo metu yra per 100000 įvairių cheminių medžiagų), kai kurių iš jų 
iki šiol yra neaiškus poveikis sveikatai ir aplinkai. Taigi prasidėjusi mokslo ir technikos 
revoliucija keleriopai padidino neigiamo poveikio į aplinką galimybes: 

•	 antropogeninis poveikis aplinkai įgavo neregėtą mastą;
•	 negatyvūs ūkinės veiklos padariniai atsirado ir tose teritorijose, kurios tiesiogiai 

neliečiamos, bet yra susijusios pagal medžiagų apykaitos dėsnius (tolimos pernašos);
•	 20-ojo amžiaus antrojoje pusėje žmogaus santykių su gamta istorijoje prasidėjo 

naujas etapas – globalinė ekologinė krizė.
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Pagrindiniai globalinės ekologinės krizės aspektai:
•	 sparčiai didėjanti aplinkos tarša, dėl kurios gamta degraduoja, nespėdama apsivalyti;
•	 nyksta augalų ir gyvūnų rūšys (biologinė įvairovė);
•	 irsta ekosistemos;
•	 prastėja žmonių sveikata;
•	 dėl gyventojų skaičiaus ir poreikių augimo sparčiai didėja gamtos išteklių eksp-

loatavimas;
•	 senka neatsikuriantys ištekliai, kurių gali nelikti būsimoms kartoms.
Praėjusio šimtmečio antrojoje pusėje palaipsniui pradėjo aiškėti, kad žmonija greitai 

artėja prie globalinės ekologinės krizės – vis daugiau ėmė pasireikšti neigiami ekolog-
iniai efektai, kurie per ilgesnį laikotarpį lėtai kaupdamiesi ir besiplėsdami gali sukelti 
katastrofiškų padarinių („šiltnamio efektas“, ozono sluoksnio ardymas, biologinės 
įvairovės praradimas nykstant įvairių rūšių augmenijai bei gyvūnijai, dirvos erozija, 
požeminių vandenų užteršimas ir kt.). Išspręsti šias egzistuojančias globalines aplinkos 
apsaugos problemas būtini esminiai poslinkiai. Pirmiausia tam turi būti perorientuotas 
žmogaus mąstymo būdas bei elgsena. Ekologiškai mąstantis ir besielgiantis žmogus turi 
būti orientuotas ne į kovą su gamta, o į darną ir santarvę su ja. Žmonija turi suvokti švarios 
ir ekologiškos aplinkos, gamtos svarbą.

Perėjimą iš agrarinės link industrinės, pramoninės visuomenės lydėjo milžiniška, 
dažnai negrįžtama žala aplinkai. Gamtos užkariavimas vis labiau ėmė panašėti į 
sunaikinimą, nepastebint, kad gamtos ištekliai yra riboti, kad jie ilgainiui gali baigtis ir 
taip gamta gali atkeršyti žmogui. 

Santykis su aplinka yra viena aktualiausių žmonijos problemų. Antropogeninis 
poveikis aplinkai dažnai būna destruktyvus – dėl neracionalios žmogaus veiklos blogėja 
aplinkos kokybė, mažėja gamtos ištekliai ir bioįvairovė, nyksta paveldas.

Siekiant išspręsti aplinkos ir visuomenės konfliktą, buvo sukurta darnaus vystymosi 
strategija, kurios tikslas – ūkinę, urbanistinę ir infrastruktūros plėtrą organizuoti taip, kad 
būtų užtikrintas aplinkos stabilumas ir kokybė, racionaliai naudojami gamtos ištekliai, 
išsaugoti vertingi objektai bei kompleksai.

1987 metais Jungtinių Tautų Generalinėje asamblėjoje pristatyta ataskaita „Mūsų 
bendra ateitis“ („Our common future“) [37], joje buvo išdėstyta „darnaus vystymosi“ 
(„sustainable development“) koncepcija. Joje aplinkos apsauga ir ilgalaikis ekonomi-
nis augimas pateikti ne kaip nesuderinami, bet kaip vienas kitą papildantys, tarpusavyje 
priklausantys, nes atsirandančioms aplinkos problemoms spręsti reikia išteklių, kurių gali 
duoti tik ekonominis augimas, o ekonominis augimas silpsta, mažėja, jeigu yra pakenki-
ama žmonių sveikata ir neracionaliai naudojami gamtos ištekliai dėl gamtinės aplinkos 
būklės degradacijos.

Ataskaitoje buvo apibrėžta ir „darnaus vystymosi“ sąvoka: „Darnus vystymasis – tai 
vystymasis, tenkinantis žmonijos reikmes dabar, neapribojant ateities kartų galimybių ten-
kinti savąsias. Tai ilgalaikis nuolatinis visuomenės vystymasis, siekiant tenkinti žmonijos 
poreikius dabar ir ateityje, racionaliai naudojant bei papildant gamtos išteklius, išsaugant 
mūsų planetą ateities kartoms“.

Mokslinėje literatūroje pateikiama net keliasdešimt įvairių ekologiškai darnaus vysty-
mosi apibrėžimų. Daugeliu atvejų ypač akcentuojama biologinės įvairovės išsaugojimo 
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svarba užtikrinant pusiausvyrą gamtoje, ekologinių sistemų sugebėjimą adaptuotis prie vis 
spartesnių biosferos pokyčių. Kuo didesnė biologinė įvairovė, tuo stabilesnės ekologinės 
sistemos, tuo jos atsparesnės nepageidaujamiems veiksniams.

1992 m. Jungtinių Tautų suorganizuotoje pasaulinėje aukščiausiojo lygio Aplinkos ir 
vystymo konferencijoje Rio de Žaneire priimta deklaracija [12] apie aplinką ir vystymąsi, 
kurioje išdėstyti 27 darnaus vystymosi principai.

Lietuvos darnaus vystymosi strateginis tikslas yra – suderinti aplinkos apsaugos ir 
ekonominio bei socialinio vystymosi interesus, užtikrinti švarią ir sveiką aplinką, efektyvų 
gamtos išteklių naudojimą, visuotinę ekonominę visuomenės gerovę bei stiprias socia-
lines garantijas ir iki 2020 metų pagal ekonominius, socialinius bei gamtos išteklių nau-
dojimo efektyvumo rodiklius pasiekti dabartinį Europos Sąjungos (ES) šalių vidutinį lygį, 
o pagal aplinkos taršos rodiklius neviršyti ES leistinų normatyvų, įgyvendinti tarptautinių 
konvencijų, ribojančių aplinkos teršimą ir indėlį į globalinę klimato kaitą, reikalavimus.

Įvertinus tarptautinius įsipareigojimus ir atsižvelgiant į Lietuvos patirtį tvarkant bei 
saugant kraštovaizdį, Europos kontekste iškelti kraštovaizdžio tvarkymo ir apsaugos reika-
lavimai natūraliam kraštovaizdžiui: 

•	 išsaugoti bendrą kraštovaizdžio ir natūralių jo elementų bei kompleksų įvairovę, 
ypatingas savybes ir estetines vertybes;

•	 rezervuoti teritorijas natūraliai kraštovaizdžio raidai ir natūralių reiškinių vysty-
mui;

•	 garantuoti gyvūnijos ir augalijos rūšims tinkamų buveinių išsaugojimą.
Reikalavimai kultūriniam kraštovaizdžiui:
•	 užtikrinti kraštovaizdžio tausojamąjį vystymą, išsaugant jo įvairovę, išskirtinumą, 

estetines vertybes, kultūrinę, istorinę ir kitą reikšmę;
•	 tradicinėje aplinkoje išlaikyti svarbias istorijai ir kultūrai vietoves, kultūros pavel-

do objektus ir jų aglomeracijas;
•	 išsaugoti ir sukurti kompensavimo zonas.
Reikalavimai kraštovaizdžio darniam vystymui:
•	 didinti žmonių sąmoningumą, jų požiūrį į kraštovaizdį ir jo vertybes;
•	 įvertinti jautriausių ekologiniu, estetiniu, kultūriniu požiūriu teritorijų svarbą;
•	 išsaugoti ir sustiprinti ekologines agrarinio ir urbanizuoto kraštovaizdžio funkcijas 

bei gyvenimo kokybę;
•	 sumažinti kraštovaizdžio žalojimą, naikinimą bei teršimą ir skatinti jo atkūrimą;
•	 saugoti neatsinaujinančius kraštovaizdžio išteklius.
Norint išsaugoti kuo natūralesnę gamtą ir kraštovaizdį, plėtoti darnų vystymąsi, 

būtina imtis visų įmanomų priemonių užsibrėžtiems starteginiams tikslams bei numatyt-
iems apsaugos reikalavimams įgyvendinti.
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2. KRAŠTOVAIZDIS

2.1. Kraštovaizdžio samprata ir raida

Daugeliui kraštovaizdžio sąvoka siejama su krašto vaizdu, su kraštovaizdžio estetini-
ais ištekliais, tačiau ši sąvoka yra kur kas platesnė, apimanti duomenis, pradedant nuo 
požeminio oro ir žemės paviršiaus (reljefo, paviršinių uolienų ir t. t.), statinių, inžinerinių 
įrenginių, ir baigiant energetiniais bei informaciniais ryšiais.

Kraštovaizdis – žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų ir reljefo, pažemio 
oro, paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvųjų organizmų) ir (ar) antropogeninių 
(archeologinių liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų ir informacinio 
lauko) komponentų, susijusių medžiaginiais, energiniais ir informaciniais ryšiais, terito-
rinis junginys. Tai žmonių suvokiama vietovė (teritorija), kurios pobūdį nulėmė gamtiniai 
ir (ar) antropogeniniai veiksniai ir sąveika (5 pav.) [30].

Kraštovaizdis nagrinėjamas neatskiriant fzinių ir regimųjų aplinkos savybių ir 
apibūdinamas kaip gamtinių ir antropogeninių veiksnių ilgaamžės dialektinės sąveikos 
rezultatas, medžiaginė regimoji jos raiška teritorijoje.

5 pav. Gamtinis kraštovaizdis
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Pagal antropogeninio poveikio laipsnį skiriami du pagrindiniai kraštovaizdžio tipai: 
•	 natūralus;
•	 sukultūrintas. 
Natūraliam kraštovaizdžiui priskiriamas žmogaus ūkine veikla nepaliestas arba labai 

mažai paliestas gamtinis kraštovaizdis. Tokio kraštovaizdžio, išskyrus rezervatuose, Lietu-
voje nebėra (6 pav.). 

6 pav. Žuvinto biosferos rezervatas

Sukultūrintas kraštovaizdis – tai hibridinė geosistema, susidedanti iš skirtingos prigim-
ties, tačiau glaudžiai susijusių gamtinių ir sociogeninių struktūrų. Gamtines struktūras 
sudaro glaudžiai susijusių abiogeninių (neorganinės prigimties) ir biogeninių (organinės 
prigimties) komponentų grupės. 

Abiogeniniams komponentams priskiriama: 
•	 pamatinės uolienos;
•	 požemio oras;
•	 paviršiaus vandenys;
•	 iš dalies dirvožemiai.
Biogeniniams priskiriama:
•	 augalija;
•	 gyvūnija;
•	 iš dalies dirvožemiai;
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•	 žmonės. 
Sukultūrintas kraštovaizdis pagal antropogeninio poveikio laipsnį yra dviejų 

atmainų: 
•	 antropogenizuotas (pakeistas);
•	 antropogeninis (pertvarkytas).
Antropogenizuotas kraštovaizdis – tai pirmoji sukultūrinto kraštovaizdžio kaitos 

fazė, kurioje ekologinė ir regimoji pusiausvyra tarp gamtos ir žmogaus veiklos padarinių 
nesunkiai palaikoma.

Antropogeninis karštovaizdis – tai antroji sukultūrinto kraštovaizdžio fazė, kurioje 
kiekybiškai ir vizualiai vyrauja žmogaus veiklos padariniai, gamtiniai elementai neatlieka kom-
pensacinio vaidmens geositemoje, jų renatūralizacija be specialių priemonių beveik neįmanoma. 
Neretai tai naujai sukurtas kraštovaizdis, artimas miesto ar pramoniniam kraštovaizdžiui.

Atsižvelgiant į žmogaus poveikio aplinkai laipsnį ir pobūdį, Lietuvoje vartojami du 
gamtos ir žmogaus veikla formuojamo kraštovaizdžio apibrėžimai:

•	 sukultūrintas kraštovaizdis – žmogaus ir gamtos įvairiakryptės sąveikos įvairiavertis 
rezultatas;

•	 kultūrinis kraštovaizdis – žmogaus ir aplinkos darnaus sambūvio kokybiškas rezul-
tatas. 

Kultūrinių kraštovaizdžių kategorijos [2]: 
•	 organiškai susiklostę kraštovaizdžiai – tai kaimo kraštovaizdžiai;
•	 tikslingai suplanuoti – jie tikslingai formuoti atsižvelgiant į estetinius, ekologin-

ius, ergonominius reikalavimus. Šiai kategorijai dažniausiai priskiriami kultūrinės 
paskirties parkai ar parkiniai kraštovaizdžiai;

•	 asociatyvieji – tai savaime susiklostę arba tikslingai suformuoti, turin-
tys išskirtinę mitologinę, sakralinę ar kitokią psichofiziologiškai juntamą 
fenomenalią aurą, kultūriniai kraštovaizdžiai.

Pagal Jungtinių Tautų švietimo, mokslo, ir kultūros organizacijos (UNESCO) verti-
nimus, Europos kraštovaizdis priskiriamas kultūriniams kraštovaizdžiams. Europos šalyse 
vyrauja žmogaus pertvarkyta gamtinė aplinka. Toks kraštovaizdis atspindi gamtos ir 
žmogaus veiklos sąveiką. Kultūrinio kraštovaizdžio kaitos procesai gali tęstis šimtmečiais, 
kitur – jie vyksta labai greitai.

Kraštovaizdžio kitimas yra siejamas su šiais procesais:
•	 technogeniniais (statyba, melioracija, transportas, energetika);
•	 gamybiniais technologiniais (žemdirbystė, gyvulininkystė, sodininkystė);
•	 rekreaciniais;
•	 gamtosauginiais;
•	 kultūriniais procesais. 
Šiuos kraštovaizdžio kitimo procesus sukelia gamtinių ir antropogeninių veiksnių 

grupės.
Kraštovaizdžio raidą ir įvairovę lemia dėl gamtinių procesų ir žmogaus ūkinės veik-

los sąveikos formuojama žemėnauda ir jos mozaika, o jo struktūrą aktyviai veikia bendrieji 
žemės tvarkymo principai ir būdai. Lietuvos kraštovaizdžio raida nuo seniausių laikų 
buvo labai dinamiška, su evoliucinės raidos ir staigių permainų laikotarpiais. Tai susiję su 
socialinių, ekonominių, politinių sąlygų kaita, daugybe socialinių ir ekonominių reformų. 
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Šie veiksniai lėmė žemės naudmenų struktūros kaitą, atsirado skirtingi kraštovaizdžio 
tipai: ikivalakinis, valakinis, vienkieminis, taip pat miestai, miestų dalys ir miesteliai.

Iki 1940 metų Lietuvos kraštovaizdžio struktūroje susiformavo savitos, tradicinės 
etninės architektūros ir kraštotvarkos tradicijų etnografiniai regionai. Tada išryškėjo 
pagrindinės kraštovaizdžio erdvės su minimalia antropogenine apkrova, ir šalyje susifor-
mavo šie kraštovaizdžio tipai [30]:

•	 išlikusios natūralios gamtinio kraštovaizdžio teritorijos (daugiausia didžiosios girios);
•	 tradicinis etnografinių regionų kaimiškasis kraštovaizdis;
•	 išlikę vertingi valakų ir vienkieminės reformos suformuoti kaimiškojo kraštovaizdžio 

fragmentai; 
•	 miestai, istoriniai miestai ir jų dalys, miesteliai, kaimai ir kiti individualų pobūdį 

įgavę kraštovaizdžio židiniai.
1940–1990 laikotarpio pradžioje pasikeitus politinei situacijai, per labai trumpą 

laiką įgyvendintos prievartinės žemės reformos metu buvo radikaliai pakeistos 
krašto tvarkymo tradicijos, žemės nuosavybės forma, suiro istoriškai susiklosčiusi 
smulkiasklypė žemėvalda, todėl pasikeitė Lietuvos kraštovaizdžio teritorinė struktūra ir 
erdvinė vizualinė raiška.

Nacionalizavus žemę ir sukūrus kolūkius, išnyko valstiečių ūkių ir istorinės kaimų ri-
bos. Nukėlus 115 tūkst. vienkiemių, sunaikinus sodybų ir laukų želdinius, nusausinus apie 
80 procentų šalies teritorijos, įsivyravo 20–50 kvadratinių kilometrų melioruotos plynės su 
retomis miškų ar kitų želdinių salomis. 

Intensyvi kraštovaizdžio antropogenizacija lėmė atskirų teritorijų struktūros, jų 
erdvinės sąskaidos pokyčius ir labiausiai pakenkė ekosistemų ekologiniam stabilumui.

Tuo metu didėjant miestų gyventojų skaičiui, įsigalėjus industrinei statybai, buvo 
sparčiai statomi tipiniai daugiabučiai gyvenamieji namai, pakito miestų erdvinė struktūra, 
siluetai. Tačiau tobulėjant planavimo praktikai, buvo sukaupta ir geros patirties – kaip 
derinti miestų ir inžinerinės infrastruktūros plėtrą su kraštovaizdžio ypatybėmis, susifor-
mavo nacionalinė kraštovaizdžio (landšafto) architektūros ir kraštovaizdžio geografijos 
mokykla. Baigiantis XX amžiui, išryškėjo šie tipologiniai kraštovaizdžio arealai:

•	 išlikusios ir padidėjusios gamtinio kraštovaizdžio teritorijos (daugiausia miškų 
masyvai ir pelkės);

•	 didelės intensyviai melioruoto kaimiškojo kraštovaizdžio erdvės, įgijusios 
kolūkinės gamybos ir industrinės aplinkos požymių, tačiau praradusios etnokultūrinį 
savitumą;

•	 kaimiškųjų teritorijų fragmentai su išlikusiais iki 1940 metų susiklosčiusiais 
požymiais;

•	 naujos standartizuotos statybos miestų dalys, nauji miestai, kaimų gyvenvietės;
•	 išlikę istoriniai miestai ir miestų dalys (senamiesčiai), miesteliai ir kaimai;
•	 sukurti nauji dideli inžineriniai ir infrastruktūros objektai.
Po 1990 metų susidarė naujos politinės, ekonominės, socialinės ir teisinės sąlygos 

formuoti kraštovaizdį tradicinio žemės naudojimo būdo, kultūrinio savitumo gaivini-
mo linkme. Kraštovaizdžio formavimąsi labiausiai paveikė žemės reformos padariniai: 
privačios žemės nuosavybės atkūrimas, žemės sklypų dydžių ir paskirties kaita.

Prioritetiniais kraštotvarkos uždaviniais tapo:
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•	 miestų ir kaimo gyvenviečių atnaujinimas (renovavimas) ir šalies kelių tinklo 
priderinimas prie Europos transporto infrastruktūros;

•	 gamtinio karkaso plėtra;
•	 saugomų teritorijų plėtojimas ir tvarkymas;
•	 žemėvaldos ir žemės naudojimo racionalus tvarkymas; 
•	 agrarinių teritorijų ir miestų želdynų sistemos regeneravimas; 
•	 tausojančios bei ekologinės žemdirbystės ir miškininkystės plėtra; 
•	 kraštovaizdžio fizinės, ekologinės ir estetinės kokybės išsaugojimas ir 

puoselėjimas;
•	 teritorijų rekreacinio potencialo didinimas; 
•	 atsakingas požiūris į gamtos ir kultūros paveldo vertybes kraštovaizdyje.
Rinkos ekonomikos plėtra ir atsiradusi galimybė turėti nuosavą būstą lėmė miestų 

ir priemiesčių užstatymo ir naudojimo teritorinius pokyčius. Didėjant užstatytos teritori-
jos plotams ir atskirų teritorijų užstatymo intensyvumui, prarandami miestų žalieji plotai, 
vis labiau pažeidžiamas kultūros paveldas, keičiasi ekologiškai ir estetiškai vertingiausių 
teritorijų kraštovaizdis. Vieną didžiausių įtakų kraštovaizdžio pokyčiams turi vis labiau 
intensyvėjantis urbanizacijos procesas. Tokie kraštovaizdžio pokyčiai gali turėti ir teigiamų, 
ir neigiamų ypatybių: vieni pokyčiai gali derėti prie aplinkos, įsilieti į bendrą sistemą, kiti 
– darkyti kraštovaizdį. Lietuvos urbanistiniam kraštovaizdžiui didžiausią pavojų kelia glo-
baliniai ir dėl globalizacijos įtakos susiformavę makroregioniniai veiksniai.

Minėtu laikotarpiu susiformavusi kraštovaizdžio tipologija išliko nepakitusi, tiktai 
papildomai susiformavo 2 nauji kraštovaizdžio tipai:

•	 smulkiasklypis vienkieminis agrarinis kraštovaizdis;
•	 didžiųjų miestų priemiestinių gyvenamųjų namų kvartalų urbanistinis kraštovaizdis. 
Lietuvos kraštotvarkos valstybinis, savivaldos, individualus prioritetai yra susiję 

su įvairiapusės veiklos, vystymosi, investicijų skatinimu. Smulkėjanti žemėvalda ir 
intensyvėjanti urbanizacija aštrina erdvinę konkurenciją tarp atskirų veiklos rūšių. Sieki-
ant išsaugoti kraštovaizdžio įvairovę ir unikalius jo kompleksus, buvo nustatyti strategin-
iai valstybės veiksmai, skubiai kuriama Europinės orientacijos teisinė sistema, stiprinamos 
vietos iniciatyvos, daugiau dėmesio skiriama visuomenės švietimui.

1996 m. Lietuvos Respublikos Seime patvirtinta Lietuvos aplinkos apsaugos strategija 
tarp svarbiausių valstybės tikslų iškėlė žemės reformos eigos koordinavimą, bendrųjų krašto 
vystymosi ir apsaugos prioritetų balansavimą, numatė konkrečias veiksmų programas šiems 
tikslams įgyvendinti. Ypatingą vietą strategijoje užima racionalios, ekologiškai pagrįstos 
žemėnaudos, užtikrinančios kraštovaizdžio stabilumą, struktūros formavimas. Dar pirmaisiais 
nepriklausomybės metais pradėta formuoti naujus reikalavimus atitinkanti šalies kraštovaizdžio 
apsaugos teisinė sistema. 1992 m. priimtas Aplinkos apsaugos, o 1993 m. – Saugomų teritorijų 
įstatymai, nustatantys kraštovaizdžio apsaugos ir naudojimo teisinius pamatus ir priemones 
jiems įgyvendinti, patvirtintos Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.

Atkūrus nepriklausomybę, daug dėmesio buvo skirta saugomų teritorijų sistemos 
plėtrai. Per trumpą laiką buvo iš esmės sutvarkyta kiekybiniu ir kokybiniu požiūriu gerai 
išvystyta, moksliškai pagrįsta saugomų teritorijų sistema.

Tam, kad būtų pasiektas tvarus ir darnus aplinkosauginio kraštovaizdžio tvarkymas, 
reikia vadovautis šiais pagrindiniais bendraisiais kraštovaizdžio formavimo principais:
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•	 būtina derinti teritorijoje visų rūšių veiklos interesus;
•	 planuoti priemones atsižvelgiant į skirtingas gamtines bei socialines-ekonomines 

sąlygas;
•	 perimti praeities paveldo elementus ir struktūras, tinkamai jas saugoti ateities kar-

toms.
Kraštovaizdžio bei visos aplinkos pertvarkymas turi atitikti keturis pagrindinius 

aplinkos kokybės formavimo reikalavimus: 
•	 ekonominius;
•	 ekologinius;
•	 estetinius;
•	 etnokultūrinius.
Kraštovaizdžio formavimas, jo savitumo išsaugojimas, racionalus gamtos sąlygų pan-

audojimas ir kiti kraštovaizdžio tvarkymo klausimai turi visuomeninę, kultūrinę, estetinę, 
ekologinę, ekonominę ir socialinę reikšmę.

7 pav. Lietuvos kraštovaizdis

Teritorijų plėtros uždaviniai karštotvarkoje. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos 
priimtus „Europos teritorijos tvarkymo politikos principus“, būtina spręsti šiuos pagrin-
dinius uždavinius:

•	 tvari socialinė, ekonominė ir ekologinė šalies teritorijos plėtra;
•	 policentrinės gyvenamųjų vietovių sistemos plėtojimas;
•	 naujo erdvinio miesto ir kaimo santykio formavimas;
•	 infrastruktūros ir informacijos pasiekiamumo didinimas;
•	 gamtos bei kultūros paveldo išsaugojimas ir racionalus naudojimas.

Kraštotvarkos srityje tvariai teritorijos plėtrai pasiekti būtina:
•	 kuo efektyviau panaudoti turimą šalies teritorijos potencialą;
•	 nedaryti žalos gamtinei ir kultūrinei aplinkai;
•	 užtikrinti aplinkos kokybę optimizuojant gamtonaudą, plėtojant aplinkosaugą 

bei išsaugant ir didinant kraštovaizdžio savitumą;
•	 nepažeisti dabartinės ir būsimų kartų teritorinių interesų;
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•	 koordinuoti teritorijos naudojimą ir apsaugą šalies lygiu;
•	 išsaugoti ir stiprinti šalies teritorijos savitumą bei unikalumą;
•	 formuoti ir stiprinti šalies ir jos regionų kultūrinį identitetą, remti etnokultūros 

raišką;
•	 užtikrinti ilgalaikius žemėnaudos prioritetus ir racionalų žemės naudojimą;
•	 išlaikyti ir stiprinti turimą aplinkos sveikumo bei kraštovaizdžio ir biologinės 

įvairovės apsaugos, gamtinio karkaso palaikymo sistemą;
•	 šalies ir regionų savitumus formuojančioms gamtinėms ir kultūrinėms aplinkos 

vertybėms garantuoti efektyvią apsaugą ir racionalų naudojimą;
•	 užtikrinti tik ekologiškai pagrįstų kraštotvarkos programų realizavimą.

Pagrindiniai teritorijos raidos tikslai yra optimizuoti:
•	 urbanistinę sistemą; 
•	 kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugą; 
•	 kultūros paveldo, gamybos ir rakreacinių teritorijų naudojimą;
•	 socialinės, kultūrinės ir techninės infrastruktūros teritorinę plėtrą. 

Išskirtini šie sektoriniai tikslai:
1. Gyvenamųjų vietovių tinklo raida:

•	 formuoti ir įtvirtinti Lietuvoje hierarchinį policentrinį gyvenamųjų vietovių 
tinklą, užtikrinantį palankiausias socialinio, ekonominio ir ekologinio šalies 
vystymo sąlygas ir aukštos žmonių gyvenimo kokybės prielaidas;

•	 užtikrinti palankiausias regioninių ir subregioninių (kaimo ir miesto) gyvenamųjų 
vietovių tinklo sistemų formavimosi sąlygas;

•	 sudaryti prielaidas organiškai Lietuvos gyvenamųjų vietovių tinklo sąveikai su 
Europoje kuriama hierarchine urbanistine sistema.

2. Kraštovaizdžio apsauga:
•	 gamtinio karkaso teritorijų ekologinio visavertiškumo užtikrinimas ir 

kraštovaizdžio įvairovės ir vertybių išsaugojimas;
•	 biologinės įvairovės išsaugojimo ir biotos išteklių racionalaus naudojimo 

užtikrinimas;
•	 gamtinės rekreacinės aplinkos racionalaus naudojimo ir apsaugos 

užtikrinimas;
•	 litosferos ir hidrosferos išteklių naudojimo bei apsaugos optimizavimas;
•	 gamtinės aplinkos sveikumo (kokybės) užtikrinimas;
•	 kraštovaizdžio kultūrinių vertybių išsaugojimas.

1. Rekreacijos ir turizmo teritorinė plėtra:
•	 plėsti gamtinėje aplinkoje rekreacijos specializuotų teritorijų tinklą ir plėtoti 

infrastruktūrą;
•	 intensyvinti turizmo, ypač pažintinio ir kultūrinio, plėtrą ir stiprinti potencialą;
•	 užtikrinti gamtinių ir kultūrinių rekreacinių išteklių naudojimo ir apsaugos 

efektyvumą bei optimalumą;
•	 išnaudoti poilsio kaimiškoje aplinkoje potencialą atgaivinant ekonomiškai silp-

nus šalies rajonus;
•	 perorientuoti įvažiuojamąjį turizmą ir, orientuojantis į Vakarų šalis, sukurti 

atitinkamą rekreacinės infrastruktūros kokybę;
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•	 sukurti valstybinę rekreacijos rėmimo sistemą ir užtikrinti jos regioninį 
diferencijavimą;

•	 pasiekti, kad iki 2020 m. bendrosios pajamos iš turizmo išaugtų iki 2,5 karto, o 
turizmo dalis šalies BVP padidėtų iki 10 proc.

Kraštovaizdžio formavimo tipai ir arealai. Lietuvos teritorija yra dalijama į didelius 
nustatytos esamos bei numatomos paskirties arealus. Bendrajame plane [16] yra nustatyta 
tokia šalies teritorijos funkcinio zonavimo vienetų sistema:

1. Funkcinių prioritetų sritys – pagal makrolygmeniu (10–20 tūkst. kvadratinių kilometrų) 
apibendrintus interesų kompleksus. Šios sritys apima dideles šalies dalis arba makroregionus, 
pasižyminčius savita gamtine bei ūkine sankloda ir besiklostančiais skirtingais pagrindinių 
funkcinių prioritetų kompleksais. Išskiriamos šios funkcinių prioritetų sritys:

•	 Pajūrio – apima Lietuvos Respublikos teritorinius vandenis Baltijos jūroje, 
Kuršių marias, Pajūrio žemumos ruožą. Esamą naudojimą formuoja rekreacija, 
tausojamasis miškų ir žemės ūkis bei žvejyba, taip pat transportas.

•	 Vakarų Žemaičių – apima Vakarų Žemaičių moreninės žemumos juostą, tarpinę 
zoną tarp Baltijos pajūrio kranto zonos ir Žemaičių aukštumos. Šios srities nau-
dojimas apima žemės ir miškų ūkį, o ateities prioritetai priklausytų tausojama-
jam žemės ir miškų ūkiui bei ekstensyviai rekreacijai.

•	 Vidurio Žemaičių – apima Kuršo–Žemaičių aukštumas, įskaitant plynaukščių 
pobūdžio jų prieškalves. Esamam naudojimui būdinga žemės ir miškų ūkis, 
o ateities prioritetus turėtų sudaryti tausojamasis miškų ūkis, konservacija 
bei rekreacija.

•	 Šiaurės ir Vidurio Lietuvos – apima dideles lyguminio pobūdžio teritorijas 
šalies šiaurėje, viduryje bei pietvakariuose, sutampančias su derlinga Vidurio 
žemuma ir vakarinėmis Baltijos aukštumų plynaukštėmis. Šios srities naudo-
jimas susijęs su intensyviu žemės ir miškų ūkiu bei transportu. Tai vienintelė 
gamybinių interesų prioritetų sritis šalyje.

•	 Rytų ir Pietų Lietuvos – apima kalvotąjį Baltijos aukštumų ruožą bei greti-
mas jam pietrytines teritorijas. Naudojimas: žemės ir miškų ūkis, žvejyba, o 
ateityje – tausojamasis miškų ūkis, rekreacija bei konservacija, transportas. 
Po pajūrio – tai antroji funkcinė sritis, kurioje išryškėjęs nacionalinės svarbos 
rekreacinio naudojimo prioritetas.

2. Funkcinių prioritetų rajonai – pagal mezolygmeniu (1–5 tūkst. kvadratinių 
kilometrų) apibendrintus interesų kompleksus. Jie apima plačias šalies dalis, arba me-
zoregionus, kur panašios gamtinės, ūkinės bei urbanistinės sąlygos, besiklostantys saviti 
pagrindinių funkcinių prioritetų kompleksai.

3. Funkcinių prioritetų vietovės – pagal lokaliniu lygmeniu (1–2 tūkst. ha) orientuotus 
interesus. Jos apima nedideles teritorijas, kuriose jau yra ar numatoma koncentruoti nacio-
nalinio ar regioninio lygmens funkcinę veiklą bei objektus. Tai esamos ar perspektyvinės 
stambių energetikos ir pramonės bei transporto kompleksų vietos, naudingųjų iškasenų 
kasybos plotai ir turizmo centrai ar rekreacinės infrastruktūros kompleksai, saugomos teri-
torijos, rekreacinės vietovės ir t. t. [16].

Kraštovaizdžio formavimo tipai. Pirmasis kraštovaizdžio formavimo tipas – lokalizuotas 
ištisiniais miško masyvais apaugusiose gamtinio karkaso teritorijose, t. y. zonose, išsaugojusiose 
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natūralųjį kraštovaizdžio pobūdį bei ekologinio kompensavimo potencialą. Tai gamtinio kar-
kaso teritorijos, kurių perspektyva susijusi su racionalaus subalansuoto miškų ūkio tvarkymu, 
miškų regeneracinio potencialo išsaugojimu, rekreacinio naudojimo reguliavimu bei nustatyto 
režimo užtikrinimu šiose zonose įsteigtoms ypač saugomoms teritorijoms.

Antrasis kraštovaizdžio formavimo tipas – lokalizuotas mišriosios naudmenų mo-
zaikos teritorijose, kuriose kaitaliojasi miškų ir žemės ūkio naudmenos, taip pat smarkiai 
pakeistos arba pažeistos miškų gamtinės struktūros miškuose. Šių teritorijų tvarkymas 
yra sudėtingas, nes būtinas esamų funkcijų suderinimas bei regeneracinės priemonės 
ekologinėms kompensacinėms gamtinės struktūros galioms stiprinti.

Trečiasis kraštovaizdžio formavimo tipas – taikytinas žmogaus veiklos, pirmiau-
sia agrarinės, stipriai pakeistose gamtinio karkaso teritorijose. Šios zonos susiformavo 
dėl technokratiško netolygaus žemės naudojimo pažeidžiant ekologinės pusiausvyros 
sąlygas, nesilaikant racionalios gamtonaudos reikalavimų. Tai sovietų laikų paliki-
mas, ūkių intensyvinimo rezultatas, neigiamą įtaką padaręs geoekologinių takoskyrų 
bei migracinių koridorių teritorijoms. Šiose zonose gamtinio kraštovaizdžio formavimo 
kryptis yra regeneracinė – restauracinė, susijusi su sudėtingų renatūralizacinių priemonių 
įgyvendinimu ir nauju ekologizuotu požiūriu į šių teritorijų naudojimą [16].

Šalies kraštovaizdžio įvairovė nustatyta apibendrinus gamtinės morfostruktūros ir 
sukultūrinimo pobūdžio teritorinę sklaidą. Šiuo pagrindu Lietuvos Respublikos lygmeniu buvo 
nustatyti tipologiniai kraštovaizdžio kompleksai bei rajonai. Konservaciniu (įvairovės apsaugos) 
požiūriu vertingiausi kraštovaizdžio kompleksai, kuriems reikalingas ypatingas dėmesys, yra:

•	 Kuršių nerija, Nemuno delta, Karklės–Šventosios pakrantė;
•	 miškingi ežerynai ir raiškios didžiųjų slėnių atkarpos;
•	 žemyniniai kopynai ir didieji pelkynai;
•	 Žemaičių vandenskyros kalvynas ir eroziniai raguvynai;
•	 istoriniai miestų senamiesčiai – savita išskirtinės vertės kompleksinė paveldo 

vertybė.
Didžiausia gamtine ir kultūrine verte Lietuvoje išsiskiria Kuršių nerijos pietinės 

dalies bei Trakų ežeryno kraštovaizdžio kompleksai (8 pav.).

8 pav. Ežeras Trakuose (Totoriškių kalnas)
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Kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros užtikrinimui ir jo įvairovės išsaugojimui 
būtina įgyvendinti šiuos tikslus [16]:

•	 optimizuoti bendrosios žemėnaudos struktūrą stiprinant ekologines kompensacines 
gamtinio karkaso teritorijų funkcijas;

•	 optimizuoti saugomų teritorijų tinklą ir stabdyti jų gamtinių bei kultūrinių vertybių 
degradavimą;

•	 saugoti pelkinius ir karstinius kraštovaizdžius;
•	 saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose;
•	 tausoti gamtinę rekreacinę aplinką ir stabdyti patraukliausių gamtinių vietovių 

urbanizavimą;
•	 rekultyvuoti išeksploatuotus karjerus bei renatūralizuoti durpynus.
Įvairių kraštotvarkinių konfliktų sukuriamų probleminių situacijų teritorinio pa-

siskirstymo analizė leidžia išskirti vadinamuosius probleminius arealus, suprantamus 
kaip plačias zonas, jungiančias probleminių situacijų sankaupas arba atskirų konfliktų 
išryškėjimo teritorijas.

Kompleksiniai probleminiai arealai yra išskirti pagal du kriterijus, t. y.:
•	 bendrą kraštotvarkinį problemiškumo mastą ir įvairovės koncentraciją;
•	 santykinę aplinkosaugos problemų svarbą, kad būtų galima išskirti svarbiausias 

socialinės ir ekonominės raidos ekologinių ribojimų zonas.
Kraštotvarkos požiūriu sudėtingiausi probleminiai arealai yra išsidėstę šalies terito-

rijos pakraščiuose [16]:
•	 pajūryje (Klaipėdos–Šilutės);
•	 šiaurės rytuose (Švenčionių–Zarasų);
•	 pietuose (Lazdijų–Šalčininkų).
Mažiausiai problemiška yra Vidurio Lietuva (išskyrus Kauno–Kėdainių arealą). 

Didžiausiu santykiniu aplinkosaugos problemiškumu išsiskiria trys zonos [16]:
•	 vakarų–šiaurės vakarų (Šilutė–Klaipėda–Šiauliai);
•	 vidurio (Marijampolė–Jonava–Biržai);
•	 rytų–šiaurės rytų (Trakai–Švenčionys–Zarasai).
2000 m. Europos kraštovaizdžio konvencijoje [5] teigiama, kad formuojant ir tvar-

kant kraštovaizdį būtina siekti darnios plėtros, grindžiamos socialinių reikmių, ekonominės 
veiklos ir aplinkos santykių pusiausvyra ir darna.

Europos šalys, tarp jų ir Lietuva, ratifikavusios Europos kraštovaizdžio konvenciją, 
siekia: 

•	 stiprinti valstybės pastangas visose veiklos srityse atsižvelgiant į gamtinio ir 
kultūrinio kraštovaizdžio tvarkymo ir apsaugos poreikius;

•	 skatinti laikytis darnaus vystymosi principų išsaugant veikimo laisvę kraštovaizdžio 
apsaugai ir naudojimui;

•	 garantuoti kraštovaizdžio politikos nuoseklumą. 

2.2. Kraštovaizdžio formavimo ir apsaugos politika

Kraštovaizdis yra svarbus teritorinis šalies išteklius, apimantis miestų ir kaimų viet-
oves, miškus, vandenis ir laukus, sudarantis sąlygas žmonių gyvenimui ir veiklai, jis 
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yra tautinio identiteto pamatas ir gyvenimo kokybės dalis. Kraštovaizdis, kaip gamtos ir 
žmonių tarpusavio veiklos rezultatas, analizuojamas daugeliu požiūrių, o jo kokybei turi 
įtaką ir gamtinė, ir įvairiapusė žmogaus veikla. 

Kraštovaizdžio pažinimas yra būtina sąlyga kraštovaizdžio politikos krypčių forma-
vimui ir įgyvendinimui.

Pagrindinės Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos kryptys yra šios:
•	 užtikrinti Lietuvos kraštovaizdžio formavimo socialines, ekonomines ir ekologines 

funkcijas;
•	 užtikrinti kraštovaizdžio apsaugą, naudojimą, tvarkymą, planavimą ir krašto 

saviraiškos bruožus;
•	 palaikyti ir didinti turimą šalies biologinę įvairovę, kraštovaizdžio teritorinę 

erdvinę struktūrą ir jo potencialą;
•	 optimizuoti kultūrinio kraštovaizdžio kryptingą formavimą;
•	 suderinti kraštovaizdžio architektūrinę erdvinę kompoziciją.
Norint, kad būtų užtikrintos Lietuvos kraštovaizdžio – gamtinio, agrarinio, urbanizuoto 

– formavimo socialinės, ekonominės (gyvenamoji, agrarinė, miškų ūkio, rekreacinė ir kitos) ir 
ekologinės (konservacinė ir kompensacinė apsaugos) funkcijos, reikia laikytis šių principų:

•	 formuoti kraštovaizdį pagal moksliškai pagrįstus ir siektinus kraštovaizdžio etalo-
nus, diferencijuotus pagal funkcinio naudojimo prioritetus ir darnios plėtros prin-
cipus;

•	 formuoti kraštovaizdį remiantis teritorinės erdvinės struktūros, joje vykstančių 
morfologinių procesų, istorinės raidos ir vertybių pažinimu, gerąja kitų šalių 
kraštovaizdžio formavimo patirtimi, strateginių ir teritorijų planavimo dokumentų 
galimybėmis;

•	 siekti, kad kuriamas kultūrinis kraštovaizdis būtų biologiškai visavertis, informatyvus, 
estetiškas, socialiai priimtinas, patogus ir ekonomiškas;

•	 formuoti sąmoningą visuomenės požiūrį į kraštovaizdį kaip vieną svarbiausių 
žmogaus gyvenamąją aplinką formuojančių veiksnių.

`Siekiant, kad būtų užtikrinta tinkama kraštovaizdžio apsauga, naudojimas, tvarky-
mas, planavimas, išsaugoti krašto saviraiškos bruožai, reikia laikytis šių principų:

•	 saugoti bendrąją šalies kraštovaizdžio teritorinių vienetų ir jų sudedamųjų dalių 
įvairovę;

•	 saugoti kraštovaizdžio biologinę įvairovę, užtikrinti vietinės augalijos ir gyvūnijos 
rūšių ir bendrijų tinkamų buveinių išsaugojimą;

•	 teritorijų planavimo procese įvertinti kraštovaizdžio gamtinius ir kultūrinius ypa-
tumus ir jais vadovautis rengiant teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;

•	 plėtoti ir propaguoti etnografiniams regionams būdingų kraštovaizdžio tvarkymo 
priemonių įvairovę, optimizuoti žemės naudojimo ir žemėvaldų teritorinę struktūrą, 
skatinti tradicinę kraštotvarkos veiklą.

Kryptingam šalies kultūrinio kraštovaizdžio formavimo, jo tvarumo užtikrinimui 
reikia laikytis šių principų:

•	 optimizuoti gamtinių, agrarinių ir urbanizuotų teritorijų santykį;
•	 racionaliai naudoti kraštovaizdžio teritorinį erdvinį potencialą – sudaryti sąlygas 

atkurti kraštovaizdžio išteklius;
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•	 sudaryti sąlygas ekosistemoms visaverčiai egzistuoti kultūrinio kraštovaizdžio 
struktūroje;

•	 numatyti ir rezervuoti teritorijas, kad vyktų natūrali etaloninė kraštovaizdžio raida;
•	 skatinti pažeistų kultūrinio kraštovaizdžio teritorinių vienetų atkūrimą.
Siekiant, kad būtų užtikrinta darni šalies kraštovaizdžio architektūrinė erdvinė kom-

pozicija, reikia laikytis šių principų:
•	 palaikyti ir didinti kraštovaizdžio erdvinį raiškumą;
•	 palaikyti ir reguliuoti informacinę kraštovaizdžio įvairovę;
•	 individualizuoti formuojamo kraštovaizdžio erdvines struktūras;
•	 formuoti siektinus kraštovaizdžio etalonus, pagrįstus gamtos ir architektūros 

dermės principais.
Kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir planavimo veiksmai vykdomi šiais 

būdais [30]:
•	 integruotu – nacionalinio ir regiono lygmens, – taikomu sprendžiant bendruosius 

konceptualius šalies kraštovaizdžio struktūros optimizavimo uždavinius;
•	 specializuotu – rajono ir vietovės lygmens, – taikomu sprendžiant konkrečiai 

apribotų kraštovaizdžio tipų (gamtinio, kaimiškojo, miestiškojo) formavimo 
uždavinius.

2005 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Lietuvos Re-
spublikos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo priemones [29], kuriomis remiantis 
reikia įgyvendinti šiuos uždavinius:

1. Nustatyti ir įvertinti šalies kraštovaizdžio struktūrinę įvairovę, užtikrinti 
kraštovaizdžio apsaugą, naudojimą, tvarkymą ir planavimą darnios plėtros sąlygomis. 
Uždavinio įgyvendinimui bus imtasi šių priemonių:

•	 2008 metais numatoma išplėsti saugomų teritorijų sistemą – parengti saugotinų 
kultūros paveldo vietovių tinklo schemą ir pasiūlymus dėl saugomų teritorijų siste-
mos papildymo naujomis saugotinomis kultūros paveldo teritorijomis;

•	 2008 metais planuojama parengti ir patvirtinti savivaldybių teritorijų žemėtvarkos 
schemas, atitinkamų savivaldybių tarybų patvirtintos žemėtvarkos schemas, 
kuriose bus nustatyta: žemės ūkio plėtros ir žemės racionalaus naudojimo pla-
navimo sprendinių suderinamumas su bendrųjų planų sprendiniais; darnus agra-
rinio ir kultūrinio kraštovaizdžio formavimas kaimo vietovėse; gamtinio karkaso 
lokalizavimas agrarinio kraštovaizdžio sistemoje ir ekologinės pusiausvyros 
priemonės; optimali žemėnaudos struktūra ir miškingumo didinimas; rekreacinių 
ir estetinių išteklių įvertinimas ir jų naudojimo reikalavimai (reglamentai); 
urbanistinės plėtros zonos, kuriose bus numatytos kompleksinės kraštovaizdžio 
apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemonės;

•	 2010 metais numatoma parengti kadastro vietovių ūkinės veiklos apribojimo pla-
nus, kurių pagrindu nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, bus 
parengti skaitmeninėse laikmenose ūkinės veiklos apribojimo planai visai Lietuvos Re-
spublikos teritorijai, kuriuose pažymėtos apsaugos juostų ir zonų teritorijos, saugomos 
teritorijos ir kultūros paveldo objektų teritorijos, kuriose ribojama ūkinė veikla;

•	 2010 metais planuojama baigti rengti ir patvirtinti valstybinių parkų ir valstybinių 
rezervatų tvarkymo planus (planavimo schemas), patvirtinti specialieji planai, 
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kuriuose nustatytos kraštovaizdžio tvarkymo zonos, reglamentai ir konkrečios 
tvarkymo priemonės.

2.  Parengti teisės aktus ir koordinuoti savivaldybių institucijų veiksmus kraštovaizdžio 
apsaugai, naudojimui, tvarkymui ir planavimui užtikrinti. Tam iki 2012 metų bus parengta 
ir patvirtinta siektinų kraštovaizdžio etalonų formavimo metodika, t. y. bus parengti kiekvi-
enam kraštovaizdžio tipo teritoriniam vienetui moksliškai pagrįsti ir visuomenės siekius ati-
tinkantys formuotino kraštovaizdžio nustatymo tikslai ir jų formavimo metodai.

3.  Skatinti pažinti šalies kraštovaizdį, rengti specialistus ir plėtoti visuomenės suvokimą 
apie kraštovaizdžio vertę ir vaidmenį. Šiam uždaviniui įgyvendinti bus imtasi šių priemonių:

•	 2008 metais planuojama parengti ir išleisti etnografinių regionų tradicinės 
architektūros katalogus (bus parengti ir išleisti etnografinių regionų sodybų pla-
navimo ir jų statinių tradicinės architektūros katalogai, kuriuose pateikti būdingi 
atitinkamam regionui pavyzdžiai padės išsaugoti tradicinį kraštovaizdį;

•	 2020 metais numatoma įsteigti lankytojų centrus visuose valstybiniuose parkuose, 
kuriuose bus sukurta lankytojų centrų, vykdančių šviečiamąją veiklą – teikiančių 
informaciją apie kraštovaizdžio vertybes, jų apsaugos tikslus ir svarbą, sistema;

•	 2005–2020 metais bus atliekama kraštovaizdžio stebėsena (monitoringas) bei vyk-
domos valstybinėje monitoringo programoje numatytos kraštovaizdžio stebėsenos 
priemonės, padedančios stebėti kraštovaizdžio pokyčius ir numatančios jam 
išsaugoti būtinus veiksmus.

Kraštovaizdžio politikos krypčių formavimą nustato teritorijų planavimo dokumen-
tai, kurie yra:

•	 valstybės, apskrities ir savivaldybės teritorijų bendrieji planai;
•	 specialiojo teritorijų planavimo dokumentai – žemėtvarkos schemos ir planai (pro-

jektai), žemėvaldos planai (projektai); miškotvarkos projektai – miškų tvarkymo 
schemos ir vidinės miškotvarkos planai (projektai);

•	 kraštovaizdžio tvarkymo planai;
•	 vandentvarkos schemos ir planai (projektai); 
•	 saugomų teritorijų tinklų schemos ir atskirų saugomų teritorijų, jų dalių ar jų zonų, 

kultūros paveldo objektų teritorijų ar jų zonų planai (projektai); 
•	 turizmo ir rekreacijos schemos ir planai (projektai), infrastruktūros plėtros schemos, 

planai (projektai) ir kita. 
Vienas iš pagrindinių teritorijų planavimo dokumentų, skirtų šalies kraštovaizdžio 

politikai įgyvendinti, yra įvairių lygmenų ir rūšių kraštovaizdžio tvarkymo specialieji pla-
nai, kurių pagrindinis tikslas – planavimo priemonėmis užtikrinti siektinų kraštovaizdžio 
etalonų formavimą [30].

2.3. Kraštovaizdžio tvarkymo specialieji planai

Šalies kraštovaizdžio politikai įgyvendinti rengiami specialiojo teritorijų planavimo 
dokumentai – kraštovaizdžio tvarkymo specialieji planai, kurių rengimas gali būti vykdo-
mas atskirais dokumentais arba bendrųjų planų sudėtyje.

Kraštovaizdžio planų rengimas turi būti derinamas su tai pačiai teritorijai ar veik-
los sričiai rengiamais strateginio planavimo dokumentais – nacionaline kraštovaizdžio 
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politikos krypčių įgyvendinimo programa [29], regionų ir miestų plėtros strateginiais 
planais bei sektorių programomis (valstybinėse aplinkos apsaugos, miškų ūkio, kai-
mo plėtros, turizmo ir transporto plėtojimo strategijose), taip pat probleminių arealų 
tikslinėmis programomis.

Pagal kraštovaizdžio planų sprendinius tvirtinančią instituciją yra šie kraštovaizdžio 
planų lygmenys [17]:

•	 valstybės (dokumentą tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija);
•	 apskrities (dokumentą tvirtina apskrities viršininkas); 
•	 savivaldybės (dokumentą tvirtina savivaldybės taryba ar jos įgaliotas savivaldybės 

administracijos direktorius).
Pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį, skiriami šie 

kraštovaizdžio planų lygmenys:
•	 nacionalinis kraštovaizdžio planas – rengiamas visai šalies teritorijai;
•	 regioniniai kraštovaizdžio planai – rengiami valstybės teritorijos dalims, 

išsiskiriančioms administraciniu (apskritys) ar principiniu funkciniu bendrumu;
•	  rajoniniai kraštovaizdžio planai – rengiami regionų dalims, išsiskiriančioms ad-

ministraciniu (savivaldybės) ar konkrečiu funkciniu bendrumu;
•	 lokaliniai (vietovių) kraštovaizdžio planai – rengiami savivaldybės teritorijos 

dalims.
Kraštovaizdžio planai rengiami, kai [17]:
•	 juos rengti yra numatyta pagal įstatymus ar kitus teisės aktus;
•	 nėra parengti bendrojo teritorijų planavimo dokumentai;
•	 galiojančių bendrojo ar specialiojo planavimo dokumentų sprendiniai nėra pak-

ankami kraštovaizdžio politikos nuostatų realizavimui ir juos būtina konkretizuoti 
bei detalizuoti;

•	 vykdant šalies, apskrities bei savivaldybės ar savivaldybės teritorijos dalies 
teritorijų bendrąjį planavimą, kraštovaizdžio planai integruojami į atitinkamų 
lygmenų bendrųjų planų sudėtį, sprendžiant juose šiems planams Teritorijų 
planavimo įstatyme [26] numatytus kraštovaizdžio naudojimo ir apsaugos 
klausimus.

Kraštovaizdžio planų organizatoriai:
•	 valstybės institucijos;
•	 apskričių viršininkai;
•	 savivaldybių administracijų direktoriai.
 Rengti kraštovaizdžio planus turi teisę:
•	 aukštąjį kraštotvarkinį, architektūrinį, geografinį ar ekologinį kraštovaizdžio sri-

tyje išsilavinimą turintys specialistai;
•	 juridiniai asmenys, jeigu jų įstatuose numatyta teritorijų planavimo veikla, o 

kraštovaizdžio tvarkymo darbams vadovauja atitinkamą kvalifikaciją turintis spe-
cialistas.

Kraštovaizdžio plano rengimo etapą sudaro trys stadijos, kurių metu atliekama 
analizė, nustatomi prioritetai ir parengiami sprendiniai: 

•	 pirmoje esamos būklės analizės stadijoje atliekamas teritorijos plėtojimo galimybių 
vertinimas, plėtojimo tendencijų ir probleminių situacijų bei arealų nustatymas;
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•	 antroje koncepcijos rengimo stadijoje nustatomi planuojamų teritorijų erdvinio 
plėtojimo prioritetai ir tvarkymo principai, prireikus – strateginis pasekmių aplinkai 
vertinimas;

•	 trečioje sprendinių konkretizavimo stadijoje parengiami sprendiniai kraštovaizdžio ap-
saugai, nustatomi planavimo lygmenis atitinkantys teritorijų tvarkymo reglamentai.

Kraštovaizdžio planą sudaro grafinė dalis – brėžiniai bei tekstinė dalis – aiškinamasis 
raštas ir procedūrų dokumentai, parengti planavimo proceso metu.

Kraštovaizdžio plano sprendinių grafinę dalį sudaro [17]:
•	 brėžinys, kuriame atitinkamai teritorijos planavimo lygmeniui pateikiamos spren-

diniais nustatytos kraštovaizdžio tvarkymo zonos, kraštovaizdžio gamtinių ir 
kultūrinių kompleksų bei objektų apsaugos reglamentai, tvarkymo ir atkūrimo 
priemonės, ekologinės pusiausvyros palaikymo ir vizualinio potencialo regulia-
vimo būdai;

•	 papildomi brėžiniai (kartoschemos ar kitokie grafiniai vaizdai), kurie gali sudaryti 
planuojamos teritorijos funkcinius ir ekologinius ryšius su aplinkinėmis erdvėmis, 
kraštovaizdžio morfologinės, ekologinės ir percepcinės (suvokiamos) struktūros 
bei esamų reglamentų (apribojimų) sistemą ir būklės vertinimą; 

•	 kiti brėžiniai, kurie gali būti rengiami planavimo organizatoriui užsakius, reika-
lingi konservacinės ar ekologinės apsaugos, architektūriniams-urbanistiniams, rek-
reacijos ir turizmo bei kitiems klausimams nagrinėti.

Rekomenduojami sprendinių grafinės dalies kartografiniai masteliai:
•	 nacionalinis kraštovaizdžio planas – M 1:300 000–500 000;
•	 regioniniai kraštovaizdžio planai – M 1:100 000–200 000;
•	 rajoniniai kraštovaizdžio planai – M 1:10 000–25 000;
•	 lokaliniai (vietovių) kraštovaizdžio planai – 1:2000–5000 (gali būti ir stambesnis).
Tekstinėje dalyje (aiškinamajame rašte) raštu išdėstomi kraštovaizdžio plano esamos 

būklės analizės rezultatai, pristatomi grafinėje dalyje parengti sprendiniai ir kiti reikalingi 
paaiškinimai. Kraštovaizdžio plano procedūrų dokumentus sudaro [17]:

•	 planavimo organizatoriaus sprendimas dėl kraštovaizdžio plano rengimo;
•	 planavimo darbų programa;
•	 planavimo sąlygos;
•	 sprendinių pasekmių vertinimo ataskaita;
•	 konsultavimosi ar viešo svarstymo ataskaita;
•	 derinimo ar išvadų dokumentai;
•	 valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijos patikrinimo aktas.
Sprendinių pasekmių (galimo teigiamo ir neigiamo poveikio) vertinimas atliekamas 

šiais aspektais:
•	 poveikis kraštovaizdžio politikai; 
•	 poveikis ekonominei aplinkai;
•	 poveikis socialinei aplinkai;
•	 poveikis gamtinei ir kultūrinei aplinkai.
Kraštovaizdžio planų sprendinių pasekmių vertinimas vykdomas vadovaujantis 

Vyriausybės patvirtintu Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo 
tvarkos aprašu [33] ir parengiama sprendinių poveikio vertinimo ataskaita.
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Tais atvejais, kai vadovaujantis Vyriausybės patvirtintu Planų ir programų strate-
ginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu [31] nustatyta atlikti konkretaus plano 
sprendinių strateginį pasekmių aplinkai vertinimą, šis vertinimas atliekamas kraštovaizdžio 
plano koncepcijos rengimo stadijoje.

2.4. Kraštovaizdžio tvarkymo zonos

Kraštovaizdžio tvarkymas – tai veiksena atsižvelgiant į darnios plėtros perspektyvą, 
kuria siekiama užtikrinti nuolatinę kraštovaizdžio priežiūrą, kad būtų galima orientuoti ir 
derinti pokyčius, kuriuos sukelia socialiniai, ekonominiai ir aplinkos raidos procesai.

Atsižvelgiant į gamtinių sąlygų įvairovę ir dabartinę kraštovaizdžio būklę, jo isto-
rines ir dabartines kaitas, visuomenės poreikį sutelkti dėmesį darniam kraštovaizdžio 
vystymui, derinant ūkio, aplinkosaugos ir socialinius bei kultūrinius interesus, išskiriamos 
apsaugos, atnaujinimo, atkūrimo bei pertvarkymo kraštovaizdžio tvarkymo kryptys [30]: 

•	 Apsaugos kryptis – nesikišimo politika, kurios tikslas – išsaugoti natūralias 
kraštovaizdžio kaitas ir natūralaus kraštovaizdžio tapatumą gamtiniuose rezervat-
uose ir gamtiniuose draustiniuose, šiems tikslams rezervuotose teritorijose, taip 
pat tradicinį kultūrinį kraštovaizdį kultūriniuose rezervatuose ir draustiniuose. 
Tam reikia sudaryti palankias sąlygas natūralaus kraštovaizdžio savaiminiams 
pokyčiams vykti ir išsaugoti tradicinį kultūrinio kraštovaizdžio naudojimą. 

•	 Atnaujinimo kryptis – renovacijos politika, kurios tikslas – racionaliai atnau-
jinti sovietmečiu suformuotą kraštovaizdį ir pritaikyti jį kraštovaizdžio darnaus 
vystymo bei kultūrinio kraštovaizdžio kūrimo reikmėms. Politikos įgyvendinimo 
priemonės: kultūrinės vertės bei ekologinių funkcijų atkūrimo, stiprinimo 
priemonės atsižvelgiant į tvarios plėtros reikalavimus. 

•	 Atkūrimo kryptis – regeneracijos politika, kurios tikslas – užtikrinti kraštotvarkos 
tradicijų tąsą, atkuriant natūralaus kraštovaizdžio kaitas gamtiniuose rezer-
vatuose ir išlikusiose reliktinėse prieš sovietmetį susiformavusiose kultūrinio 
kraštovaizdžio teritorijose. Tam būtina atkurti sąlygas natūralioms kraštovaizdžio 
kaitoms gamtiniuose rezervatuose ir draustiniuose bei kultūrinio kraštovaizdžio 
tradicinio naudojimo priemonių kompleksus (atkūrimo, restauravimo, kultūrinės 
vertės atkūrimo ir ekologinio stabilumo atkūrimo ir ekologinio stabilumo 
užtikrinimo metodai).

•	 Pertvarkymo kryptis – racionalumo politika, kurios tikslas – radikalus 
kraštovaizdžio pertvarkymas naujoms ūkio reikmėms pagal kraštovaizdžio dar-
naus vystymo principus. 

Kraštovaizdžio tvarkymo zonos išskiriamos atsižvelgiant į pagrindinę tikslinę žemės 
naudojimo paskirtį, teritorijos apsaugos ir naudojimo pobūdį. Nustatomas kraštovaizdžio 
tvarkymo pobūdis nepriklauso nuo žemės nuosavybės formos ir taikomas visiems žemės 
savininkams, valdytojams ir naudotojams.

Nacionaliniame ir regioniniuose kraštovaizdžio planuose kraštovaizdžio tvarkymo 
zonos nustatomos pagal bendrąjį teritorijos plėtojimo pobūdį, urbanistinio ir gamtinio 
karkaso plėtojimo interesus. Jų bendrąją sistemą sudaro šios tikslinės kraštovaizdžio 
tvarkymo zonų grupės:
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•	 intensyviai keičiamo ir technogenizuojamo kraštovaizdžio (urbanistinio karkaso 
įtakos) tvarkymo zonos;

•	 vyraujančio intensyvaus naudojimo agrarinių ir miškingų teritorijų kraštovaizdžio 
tvarkymo zonos;

•	 vyraujančio tausojamojo naudojimo agrarinių ir miškingų teritorijų kraštovaizdžio 
(gamtinio karkaso įtakos) tvarkymo zonos;

•	 sudėtingos naudojimo struktūros (urbanistinio ir gamtinio karkaso ašių sankirtos) 
teritorijų tvarkymo zonos;

•	 ypatingos konservacinės vertės gamtinių teritorinių kraštovaizdžio kompleksų 
tvarkymo zonos;

•	 ypatingos konservacinės vertės kultūrinių teritorinių kraštovaizdžio kompleksų 
tvarkymo zonos;

•	 rajoniniai ir lokaliniai (vietovių) kraštovaizdžio tvarkymo zonos.
Rajoniniuose ir lokaliniuose (vietovių) kraštovaizdžio planuose kraštovaizdžio tvar-

kymo zonos nustatomos pagal žemėnaudos pobūdį, funkcinį prioritetą bei naudojimo 
intensyvumą. Jų bendrąją sistemą sudaro šios tikslinės kraštovaizdžio tvarkymo zonos [32]:

II. Konservacinių (rezervatinių) ir paminklosauginių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo 
zonos. Išskiriamos šios konservacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupės:

1. Rezervatiniai miškai, pievos, pelkės, smėlynai – tai ypatingos vertės natūralūs 
gamtiniai kompleksai, reprezentuojantys svarbiausius šalies biocenozių tipus. Juose gali 
būti išskiriamos šios kraštovaizdžio tvarkymo zonos:

•	 griežtos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zona;
•	 reguliuojamos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zona.
2. Rezervatiniai vandenys – tai gamtiniuose rezervatuose esantys vandens telkiniai, 

kuriuose gali būti išskiriamos šios kraštovaizdžio tvarkymo zonos:
•	 griežtos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zona;
•	 reguliuojamos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zona.
3. Rezervatiniai architektūriniai (archeologiniai) kompleksai – tai ypač didelės 

kultūrinės vertės teritorijos, turinčios daugiausia istorinės informacijos, aukščiausią 
meninės brandos lygį ir autento laipsnį ir paverstos arba verstinos etnokultūros muzie-
jais. Norint jas išlaikyti kuo autentiškesnes, taikomos paminklosauginės konservacinės-
restauracinės priemonės. Jų teritorijose išskiriamos šios kraštovaizdžio tvarkymo zonos:

•	 kultūrinių rezervatų (rezervatų-muziejų) kraštovaizdžio tvarkymo zona;
•	 dirbtinai formuojamų materialiosios etnokultūros muziejų kraštovaizdžio tvar-

kymo zona, tai – specialiai atkurtų arba iš įvairių vietovių į vieną vietą sukeltų 
etnoarchitektūros paminklų kompleksas.

4. Gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijos. Jose gali būti išskiriamos šios 
kraštovaizdžio tvarkymo zonos:

•	 griežtos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zona. Ji gali būti nustatoma kultūros 
paveldo objektų teritorijose ir gamtos paveldo objektuose (saugomuose gamtinio 
kraštovaizdžio objektuose), reikalinguose griežto apsaugos ir naudojimo režimo;

•	 reguliuojamos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zona. Ji gali būti nustatoma 
kultūros paveldo objektų teritorijose ir gamtos paveldo objektuose (saugomuose 
gamtinio kraštovaizdžio objektuose), pirmiausia hidrografiniuose ar geomorfolog-
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iniuose objektuose, kurių teritorijose tikslinga palaikyti tradicines (įprastas) naudo-
jimo formas, užtikrinančias nustatytosios vertės išsaugojimą, ir gerinti šių vertybių 
eksponavimo sąlygas.

Saugomam objektui ar vietovei nustatoma žmogaus veiklos neigiamą poveikį 
švelninanti tarpinė apsaugos zona. Ši zona gali turėti vieną arba abu šiuos skirtingo apsau-
gos ir naudojimo režimo pozonius [24]:

•	 apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį – už kultūros paveldo objekto teritorijos 
esantys žemės sklypai ar jų dalys su ten esančiais kitais nekilnojamaisiais daik-
tais, taip pat miško ir vandens plotai, kuriems taikomi teisės aktų reikalavimai, 
draudžiantys šiame pozonyje veiklą, galinčią fiziškai pakenkti kultūros paveldo 
objekto vertingosioms savybėms;

•	 vizualinės apsaugos pozonį – už kultūros paveldo objekto teritorijos ar apsaugos 
nuo fizinio poveikio pozonio esantys žemės sklypai ar jų dalys su ten esančiais kitais 
nekilnojamaisiais daiktais, kuriems taikomi teisės aktų reikalavimai, draudžiantys 
šiame pozonyje veiklą, galinčią trukdyti apžvelgti kultūros paveldo objektą.

Apsaugos zonos ribos nustatomos vadovaujantis Saugomų teritorijų [25], Teritorijų 
planavimo [26] ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos [24] įstatymais. Draustinyje 
ar rezervate esančio kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ribos nenustatomos. Šiuo at-
veju draustinio ar rezervato teritorinio planavimo dokumentai ir (ar) šių saugomų teritorijų 
nuostatai papildomi apsaugos nuo galimo neigiamo veiklos gretimose teritorijose poveikio 
reikalavimais [24].

Saugomiems objektams ir jų teritorijoms gali būti nustatyti ir šie saugojimo režimai [24]: 
•	 rezervinis;
•	 autentiškos paskirties;
•	 tausojamo naudojimo. 
Rezervinis režimas taikomas tiems kultūros paveldo objektams, kuriuos tikslinga 

išsaugoti, kad ateityje būtų galima juos ištirti panaudojant didesnes mokslo galimybes. 
Šiuose objektuose draudžiama mokslinius duomenis galinti sunaikinti veikla – ardomieji ty-
rimai, tvarkybos darbai, ūkinė veikla. Objektų, kuriems taikomas rezervinis režimas, sąrašą 
tvirtina kultūros ministras. 

Autentiškos paskirties režimas nustatomas tiems kultūros paveldo objektams, kurių 
naudojimas pirminiu ar istoriškai susiklosčiusiu būdu užtikrintų jų priežiūrą ir geriau nei 
kitoks naudojimas atskleistų saugomo objekto vertingąsias savybes.

Tausojamo naudojimo režimas nustatomas tiems kultūros paveldo objektams, ku-
riems išsaugoti tikslinga parinkti tokį naudojimo būdą ir pritaikymą, kad mažiausiai būtų 
sužalotos objekto vertingosios savybės, o valdytojas būtų suinteresuotas jį prižiūrėti. 
Kultūros paveldo objektams ir teritorijoms autentiškos paskirties ar tausojamo naudojimo 
režimą nustato institucija, paskelbusi objektą saugomu. Tokiems objektams konservacinė 
(saugojimo) paskirtis gali būti nustatoma ne kaip pagrindinė, o kaip papildoma.

II. Rekreacinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonos. Rekreacinių teritorijų apsau-
gos ir tvarkymo darbai vykdomi pagal specialiuosius ir detaliuosius planus, išskyrus naujų 
statinių statybą kaimo turizmo paslaugoms teikti, esamų individualių gyvenamųjų pastatų ir 
sodybų rekonstravimą ir pritaikymą kaimo turizmo poreikiams pagal teisės aktų nustatyta 
tvarka parengtus ir patvirtintus projektus. Turi būti užtikrinamas šių teritorijų prieinamu-
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mas lankytojams, poilsiautojų saugumas, reikiamos poilsiavimo sąlygos, negalima bloginti 
fizinių rekreacinių kraštovaizdžio savybių, naikinti jo estetinio potencialo, statyti su rekre-
acija nesusijusių pastatų ir įrenginių. Išskiriamos šios kraštovaizdžio tvarkymo zonos:

•	 subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos kraštovaizdžio tvarkymo zona;
•	 urbanizuotos rekreacinės aplinkos kraštovaizdžio tvarkymo zona.
III. Miškų ūkio teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonos. Išskiriamos šios miškų ūkio 

paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupės [32]:
1. Ekosistemų apsaugos miškai – tai telmologinių, pedologinių, botaninių-zoologinių, 

zoologinių ir botaninių draustinių, taip pat kraštovaizdžio, geomorfologinių ir hidrografinių 
draustinių ir ekologinės apsaugos zonų miškai su vertingomis biocenozėmis, retomis 
augalų, gyvūnų ir grybų rūšimis, taip pat atkuriamųjų sklypų miškai. Juose išskiriamos 
šios kraštovaizdžio tvarkymo zonos:

•	 išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona, kurios 
reglamentas dažniausiai taikomas gamtinių ir kompleksinių draustinių teritorijose;

•	 atkuriančio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona, kurios reglamentas 
taikomas gamtinių ar kompleksinių draustinių dalyse, atkuriamuosiuose sklypu-
ose, siekiant sudaryti juose sąlygas atkurti gamtos išteklius atitinkamomis miško 
rūšinės ir erdvinės struktūros formavimo priemonėmis, taip pat degraduotas arba 
išnykusias biocenozių struktūras pagal gamtotvarkos planus ar projektus.

2. Rekreaciniai miškai – tai miškai, kurių svarbiausia funkcija yra žmogaus 
rekreacinių poreikių tenkinimas ir poilsiavimo sąlygų sudarymas. Juose išskiriamos šios 
kraštovaizdžio tvarkymo zonos:

•	 ekstensyvaus pritaikymo (miško parkų) kraštovaizdžio tvarkymo zona;
•	 intensyvaus pritaikymo (poilsio parkų) kraštovaizdžio tvarkymo zona.
3. Apsauginiai miškai – tai ekologinės apsaugos zonų, geologinių, geomorfologinių, 

hidrografinių ir kultūrinių draustinių, kraštovaizdžio draustinių miškai, kuriuose nėra 
biologinių vertybių, kitos gamtinio karkaso teritorijos. Išskiriamos šios kraštovaizdžio 
tvarkymo zonos:

•	 bendrojo apsauginio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona, nustato-
ma miškuose, esančiuose vandenviečių, kurortų, intensyvaus karsto apsaugos, 
buferinės apsaugos ir vizualinės apsaugos zonose, geologiniuose, geomorfologini-
uose, hidrografiniuose, kultūriniuose draustiniuose, biosferos monitoringo terito-
rijose, taip pat kraštovaizdžio draustinių dalyse, kuriose nėra biologinių vertybių. 
Šioje zonoje ūkininkaujama stengiantis išlaikyti produktyvius, augavietės sąlygas 
atitinkančius medynus;

•	 specializuoto apsauginio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona, nustatoma 
apsauginiuose miškuose, esančiuose rezervatų apsaugos zonose, vandens telkinių, 
laukų ir miško masyvų apsaugos zonose, taip pat geologinių, geomorfologinių, 
hidrografinių, kultūrinių, kraštovaizdžio draustinių dalyse.

4. Ūkiniai miškai. Ūkiniai miškai, kurių paskirtis yra žaliavinė, auginami ir tvarkomi 
industriniu ūkininkavimo režimu. Ūkiniai miškai, kurių paskirtis yra daugiatikslė, augin-
ami ir tvarkomi ekosisteminiu, socialiai orientuoto kraštovaizdžio formavimo režimu. 
Šiuose miškuose pagrindinis ūkininkavimo tikslas – formuoti produktyvius medynus ir 
nepertraukiamai tiekti medieną.
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IV. Žemės ūkio teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonos, skirstomos į pogrupius pa-
gal konservacinį, rekreacinį, ekologinės apsaugos (apsauginį) bei gamybinį ūkinį prioritetą. 
Išskiriamos šios žemės ūkio paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupės [32]:

1. Ekosistemas saugančios agrarinės teritorijos – tai žemės ūkio teritorijos, kuriose 
yra saugomų ar saugotinų biotos objektų, esančios botaniniuose, zoologiniuose, botanini-
uose-zoologiniuose, taip pat kraštovaizdžio draustiniuose. Išskiriamos šios kraštovaizdžio 
tvarkymo zonos:

•	 ekosistemas išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo 
zona;

•	 ekosistemas atkuriančio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona.
2. Rekreacinės agrarinės teritorijos – tai agrarinės funkcijos nepraradusios sodų 

bendrijų teritorijos, taip pat vaizdingos agrarinės paežerių ar paupių teritorijos (agroparkai), 
intensyviai naudojamos poilsiui, dažniausiai apsistojus pas vietos gyventojus. Išskiriamos 
šios kraštovaizdžio tvarkymo zonos:

•	 ekstensyvaus pritaikymo kraštovaizdžio tvarkymo zona;
•	 intensyvaus pritaikymo kraštovaizdžio tvarkymo zona – specializuotos rekreacinės 

agrarinės teritorijos-agrorekreaciniai gamybiniai kompleksai.
3. Apsauginės agrarinės teritorijos (įsiterpusios miškuose) – tai apsauginėse draustinių 

zonose esančios agrarinės žemės. Išskiriamos šios kraštovaizdžio tvarkymo zonos: 
•	 bendrojo apsauginio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona. Ji išskiriama 

nuo stambesnių vandens telkinių nutolusiose apsaugines (ypač buferines) funkci-
jas atliekančiose agrarinėse teritorijose, dažniausiai esančiose takoskyrinėse ju-
ostose, kuriose ūkininkaujama nepažeidžiant bendrųjų gamtinio karkaso teritorijų 
apsaugos interesų, taip pat intensyvaus karsto apsaugos ir vizualinės apsaugos 
zonose. Pagrindinė tvarkymo kryptis – sukurti ir išlaikyti produktyvias agroeko-
sistemas, užtikrinant gamtinio kraštovaizdžio stabilumą ir ekologinės kompen-
sacijos galimybes;

•	 specializuoto apsauginio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona. Ji išskiriama 
agrarinėse teritorijose, kuriose numatyti papildomi specialieji bendrosios van-
dens telkinių, dirvožemio, ekologinės apsaugos, taip pat sanitarinės ir fizinės 
apsaugos reikalavimai, kai tikslinga plėtoti tradicinį žemės ūkį, technologiškai 
neprieštaraujantį vandenų ir dirvožemio apsaugos arba atitinkamų draustinių 
(kraštovaizdžio, geomorfologinių ir kitų) apsaugos ir naudojimo režimui.

4. Ūkinės agrarinės teritorijos – tai nepasižyminčios gamtinėmis vertybėmis ar svar-
biomis apsauginėmis funkcijomis agrarinės teritorijos. Išskiriamos šios kraštovaizdžio 
tvarkymo zonos:

•	 tradicinio gamybinio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona;
•	 plantacinio gamybinio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona, kurioje 

plėtojamas esamas tradicinis žemės ūkis, iš esmės nekeičiantis įprastos agrarinio 
kraštovaizdžio struktūros.

V. Vandens ūkio teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonos. Išskiriamos šios vandens 
ūkio paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupės [32]:

1. Ekosistemas saugantys vandenys – tai vertingomis vandenų biocenozėmis ir rūšimis 
pasižymintys gamtinių ir kompleksinių draustinių vandens telkiniai. Juose išskiriamos:
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•	 išsaugančio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona;
•	 atkuriančio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona, nustatoma biologinės 

įvairovės apsaugos požiūriu svarbiuose vandens telkiniuose, kurių hidrobiocenozės 
dėl žmogaus ūkinės veiklos paveiktos degradacijos procesų.

2. Rekreaciniai vandenys – tai išimtinai rekreaciniams tikslams naudojami vandens 
telkiniai ar jų dalys. Išskiriamos:

•	 ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo kraštovaizdžio tvarkymo zona;
•	 intensyvaus rekreacinio pritaikymo kraštovaizdžio tvarkymo zona.
3. Bendro naudojimo (bendrosios apsaugos) vandenys – tai ypatingų apsaugos ar 

naudojimo priemonių nereikalingi vandens telkiniai. Išskiriamos šios kraštovaizdžio 
tvarkymo zonos:

•	 ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona, nustatoma 
hidrografinių ir kraštovaizdžio draustinių vandens telkiniuose;

•	 intensyvaus apsauginio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona, nustatoma 
ne draustiniuose esančiuose stambiuose bendro naudojimo vandens telkiniuose, 
neturinčiuose specialių apribojimų.

4.  Ūkiniai vandenys – tai tvenkininei žuvininkystei, pramonei ar kitokiam intensyvi-
am ūkiniam naudojimui skirti vandens telkiniai. Išskiriamos:

•	 subnatūralaus ūkininkavimo (akvakultūros ežerai, kiti) kraštovaizdžio tvarkymo zona;
•	 tvenkininio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona, kuri nustatoma 

akvakultūros tvenkiniuose ir tvarkoma pagal žuvininkystės technologijų ir reiki-
amos infrastruktūros kūrimo reikalavimus, taip pat gali būti išskiriama tvenkininio 
ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona, nustatoma verslinės žuvininkystės 
tvenkiniuose, esančiuose ypatingoje bioekologinėje situacijoje – paukščių migraci-
jos keliuose.

VI. Urbanistinės (gyvenamosios ir visuomeninės) paskirties žemės kraštovaizdžio tvar-
kymo zonos – tai miestų, miestelių ir kaimų užstatytos teritorijos. Jose siekiama išsaugoti 
istoriškai susiformavusio kultūrinio kraštovaizdžio, urbanistinių ir architektūrinių jo elementų 
vertės požymius, tradicines architektūros formas ir mastelį. Išskiriamos šios gyvenamosios ir 
visuomeninės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupės [32]:

1.  Kultūros paveldo požiūriu vertingi miestai, miesteliai, kaimai ar jų dalys. Pagal 
architektūrinę specifiką išskiriamos:

•	 kraštovaizdžio išsaugančiojo tvarkymo zona, kuri išskiriama paminklinę vertę 
turinčiuose miestuose, miesteliuose, kaimuose ar jų dalyse, tvarkomuose konser-
vavimo, restauravimo ir atkūrimo priemonėmis pagrįstu būdu;

•	 kraštovaizdžio atnaujinamojo tvarkymo zona, kurioje svarbūs etnokultūrinio 
kraštovaizdžio elementai tvarkomi renovavimo ir imitavimo priemonėmis pagrįstu 
būdu. Tokių kaimų ir miestelių apsaugos ir tvarkymo reglamento pagrindinis tikslas 
yra bendro vaizdo ir vizualinių ryšių su aplinka tradicinio pobūdžio išsaugojimas;

•	 kraštovaizdžio pertvarkomojo tvarkymo zona, kurioje miestų ir miestelių dalys, 
išsaugojusios urbanistiniu požiūriu vertingus planinės struktūros elementus, tačiau 
jau praradusios architektūrinę užstatymo vertę, tvarkomos transformavimo ir reno-
vavimo priemonėmis pagrįstu būdu. Šioje zonoje pagrindinis išsaugojimo objektas 
yra miestelio (jo dalies) plano struktūra ar jos elementai.
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2.   Rekreaciniai miestai, miesteliai, kaimai ar jų dalys – tai gyvenvietės, kurių 
tvarkymo reglamentą formuojančiais prioritetiniais interesais pripažįstami rekreaciniai, 
taip pat esamos arba perspektyvinės vasarvietės, kuriose rekreacinės aplinkos kokybės 
užtikrinimas yra svarbiausias jų kraštovaizdžio formavimo uždavinys. Išskiriamos:

•	 ekstensyvaus (palaikomojo) tvarkymo kraštovaizdžio tvarkymo zona;
•	 intensyvaus (formuojančiojo) tvarkymo kraštovaizdžio tvarkymo zona.
3.   Apsauginių teritorijų miestai, miesteliai, kaimai ar jų dalys – tai draustiniuose 

ir ekologinės apsaugos zonose esančios gyvenvietės, nepasižyminčios kultūros paveldo 
vertybėmis ar rekreacinėmis funkcijomis, tačiau galinčios veikti kitas šalia esančias vertin-
gas teritorijas. Jose išskiriamos:

•	 sugriežtinto geoekologinio reguliavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona, nustato-
ma visose kompaktiškose gamtiniame karkase esančiose gyvenvietėse, taip pat 
ekologinės apsaugos zonoje, neturinčioje kitų specialių tikslų;

•	 sugriežtinto vizualinio reguliavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona, nustatoma ge-
ologiniuose, geomorfologiniuose, hidrografiniuose ir kraštovaizdžio draustiniuose, 
vizualinės ir buferinės apsaugos zonose esančiose gyvenvietėms ar jų dalyse.

4. Bendrojo tvarkymo miestuose, miesteliuose, kaimuose ar jų dalyse išskiriamos:
•	 ekstensyvaus tvarkymo kraštovaizdžio tvarkymo zona;
•	 intensyvaus tvarkymo kraštovaizdžio tvarkymo zona, nustatoma didesnį plėtros 

potencialą turinčiose ūkinėse gyvenvietėse.
VII. Technologinių inžinerinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonos. 
Technologinės inžinerinės sistemos – gamybinės paskirties sistemos statinyje vyk-

stantiems technologijos procesams ir technologinių įrenginių normaliam darbui užtikrinti. 
Tai technologinėms reikmėms skirtos vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo, 
oro kondicionavimo, dujų, kuro tiekimo, elektros, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) bei 
informacijos, gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, pranešimo apie jį bei gesinimo, dūmų, 
buitinių atliekų šalinimo, krovininių liftų bei kitos sistemos.

2.5. Kraštovaizdžio vertinimas

Vertinant kraštovaizdį, nustatant jo pobūdį ir kokybę, tikslinga vadovautis prof. J. 
Bučo pasiūlytais vertinimo kriterijais, t. y.:

•	 ekologinis tvarumas, kuris apibūdinamas gamtos elementų gyvybingumu, žmogaus 
ir gamtos komponentų fizine bei vizualine pusiausvyra;

•	 ergonominis patogumas, kuris paaiškinamas optimaliomis gyvenimo, darbo ir 
poilsio sąlygomis;

•	 estetinis patrauklumas, apibūdinamas žmogaus ir gamtos tvarinių kompozicine 
darna, vaizdų įvairove;

•	 semantinis įprasminimas, paaiškinamas dvasiniu ir fiziniu vietovės paženklinimu 
kultūros paveldo vertybėmis ar kitais medžiaginiais simboliais.

Kraštovaizdžio analizė ir vertinimas atliekami taip: kraštovaizdis tiriamas vi-
sos šalies mastu, išskiriami ir apibūdinami įvairių lygmenų teritoriniai vienetai, nusta-
tomi kraštovaizdžio struktūrą sąlygojantys veiksniai, raidos tendencijos, konservacinė, 
rekreacinė, ekologinė ir ūkinė jo vertė [30]. 
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Kraštovaizdžio vizualinė kokybė – regėjimu suvokiama, matoma kraštovaizdžio 
kokybė, nematerialus gyvenamosios aplinkos kokybinis išteklius, kurį galima ob-
jektyviai įvertinti ir reguliuoti ir kuris priklauso nuo subjekto – suvokėjo ir objekto 
– kraštovaizdžio.

Estetinė kraštovaizdžio kokybė – tai visas žmogaus pojūčiais suvokiama kraštovaizdžio 
kokybė. Regėjimu suvokiama 85 % aplinkos, todėl subjektas, t. y. suvokėjas, gauna tam 
tikrą dvasinį-estetinį patyrimą, estetinės kokybės pagrindą sudaro vizualinė kokybė.

Kraštovaizdžio vizualinės aplinkos kokybė – saugotinas ir didintinas gyvenamosios 
aplinkos kokybinis išteklius, turintis estetinę, bioekologinę, istorinę, ekonominę svarbą 
visuomenei, kurį siekiant išsaugoti, būtina reguliuoti jo naudojimą.

Kraštovaizdžio vizualinės kokybės įvertinimas susideda iš subjektyviųjų rodiklių ir 
objektyviųjų – kraštovaizdžio savybių – tyrimo bei objektyviųjų rodiklių vertinimo pagal 
nustatytus kriterijus – skirtingų kraštovaizdžio vizualinės kokybės lygių išskyrimo.

Kraštovaizdžio vizualinės kokybės vertinimo kriterijai – tai objektyviųjų veiksnių 
(reljefo, augmenijos, vandens, antropogeninių objektų) fizinių ir vizualinių savybių 
(forma, linija, spalva, tekstūra) vertinimo aspektai: gyvybingumas, sudėtingumas, 
unikalumas, išraiškingumas, harmoningumas, funkcionalumas, istorinė svarba. Ob-
jektyvieji šių kriterijų rodikliai – tai kraštovaizdžio ir jo komponentų kiekybinės ir 
kokybinės charakteristikos. 

Vertinamas [13]:
•	 reljefo – aukštis, kryptis, spalva, darinių gausumas;
•	 vandens – plotas, pobūdis, darinių gausumas;
•	 augmenijos – plotas, rūšinė, erdvinė struktūra, spalvinė difereciacija, darinių 

gausumas;
•	 antropogeninių objektų plotas;
•	 erdvinė struktūra; 
•	 darinių gausumas; 
•	 spalvos; 
•	 istorinė kultūrinė reikšmė;
•	 žemės naudojimas pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį;
•	 vizualinės erdvės matomumas. 
Pagrindinės kraštovaizdžio vizualinės kokybės tyrimo ir vertinimo metodologinės 

kryptys: bendrojo įspūdžio, struktūrinės analizės ir kompleksiniai vizualinės kokybės ty-
rimo metodai, kurie yra tinkamiausi kraštovaizdžio vizualinei kokybei nustatyti, nes verti-
nant bendrojo įspūdžio metodu nustatomos kraštovaizdžio vizualinės kokybės klasės pagal 
visuomeninį vertinimą, o naudojant struktūrinę analizę – vizualinio vertingumo kriterijų 
prioritetai ir objektyvieji rodikliai. Šiam tikslui svarbios geografinės informacinės siste-
mos (GIS), kurios išplečia visuomenės vertinimo ir struktūrinės lyginamosios analizės 
rezultatų susiejimo galimybes. Visuomenės vertinimo rezultatai leidžia atrinkti vaizdin-
giausias teritorijas atsižvelgiant į jų santykinę skaitinę vertę ir nustatyti teritorijų vertingu-
mo priežastis, o GIS priemonės – sujungti tai su kraštovaizdžio komponentų matavimais, 
struktūrinėmis charakteristikomis ir atlikti matomumo analizę [13].

Dr. J. Kamičaitytė-Virbašienė siūlo kraštovaizdžio vizualinę kokybę saugoti ir keisti 
pagal šį kraštovaizdžio vizualinį kokybės kriterijų rinkinį:
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•	  gyvybingumo kriterijus, pagal kurį vertinimas gyvenamosios aplinkos sveikumas, 
saugumas, sąlygojamas aplinkos natūralumo bei ekologinės pusiausvyros;

•	 įvairovės kriterijus, pagal kurį vertinamas gyvenamosios aplinkos informatyvu-
mas, sąlygojamas gamtinių ir antropogeninių komponentų pobūdžio ir gausumo;

•	 sudėtingumo kriterijus, pagal kurį vertinamas kraštovaizdžio komponentų 
struktūrinis kompleksiškumas, sąlygojamas gamtinių ir antropogeninių komponentų 
pobūdžio, gausumo ir išdėstymo;

•	 harmoningumo kriterijus, pagal kurį vertinamas kraštovaizdžio kompozicinis dar-
numas remiantis formaliaisiais kompozicijos veiksniais;

•	 išraiškingumo kriterijus, pagal kurį vertinamas kraštovaizdžio sandaros raiškumas, 
sąlygojamas erdvinės struktūros raiškos – vizualinių erdvių ir jų rangų skaičiaus;

•	 unikalumo kriterijus, pagal kurį vertinamas kraštovaizdžio struktūros individualu-
mas, sąlygojamas vizualinių erdvių raiškos tipiškumo ir originalumo;

•	 funkcionalumo kriterijus, pagal kurį vertinamas kraštovaizdžio struktūros sutiki-
mas su socialine paskirtimi, sąlygojamas kraštovaizdžio komponentų funkcinio 
informatyvumo;

•	 prasmingumo kriterijus, pagal kurį vertinamas kraštovaizdžio sandaros asociatyvu-
mas, sąlygojamas vizualinių erdvių raiškos kultūrinių, istorinių, dvasinių sąsajų.

Remiantis šiais kraštovaizdžio vizualinės kokybės kriterijais, hipotetiškai atrenkami 
pagrindiniai kraštovaizdžio vizualinės kokybės visuomeninio vertinimo subjektyvieji ro-
dikliai [13]:

•	 jaukumas – sąvoka, sąlygojama kraštovaizdžio gyvybingumo objektyviųjų rodiklių 
ir gyvybingumą kaip kriterijų lemianti;

•	 įdomumas – sąvoka, sąlygojama kraštovaizdžio įvairovės objektyviųjų rodiklių ir 
įvairovę kaip kriterijų lemianti;

•	 paslaptingumas – sąvoka, sąlygojama kraštovaizdžio sudėtingumo objektyviųjų 
rodiklių ir sudėtingumą kaip kriterijų lemianti;

•	 darnumas – sąvoka, sąlygojama kraštovaizdžio kompozicinio harmoningumo 
objektyviųjų rodiklių ir kompozicinį harmoningumą kaip kriterijų lemianti;

•	 įspūdingumas – sąvoka, sąlygojama kraštovaizdžio raiškumo objektyviųjų rodiklių 
ir raiškumą kaip kriterijų lemianti;

•	 originalumas – sąvoka, sąlygojama kraštovaizdžio unikalumo objektyviųjų rodiklių 
ir unikalumą kaip kriterijų lemianti,

•	 tvarkingumas – sąvoka, sąlygojama kraštovaizdžio funkcionalumo objektyviųjų 
rodiklių ir funkcionalumą kaip kriterijų lemianti;

•	 sąsajos su tautos praeitimi, kultūra – sąvoka, sąlygojama kraštovaizdžio sandaros 
prasmingumo objektyviųjų rodiklių ir prasmingumą kaip kriterijų lemianti.

Šie visuomenės vertinimo subjektyvieji rodikliai ir vertinimo kriterijų prioritetai turi sud-
aryti subjektyviąją kraštovaizdžio vizualinės kokybės vertinimo dalį, kuri turėtų būti integruoja-
ma su objektyviaisiais kriterijų rodikliais, t. y. objektyviai egzistuojančiomis kraštovaizdžio 
komponentų ir jų derinių kokybinėmis ir kiekybinėmis charakteristikomis bei vizualinėmis 
savybėmis, kurios lemia kraštovaizdžio vizualinį vertinimą kaip objektyvusis veiksnys.

Vertinant urbanizuotą kraštovaizdį pagal normatyvinius kokybės rodiklius, yra 
išskiriami šie kriterijai bei juos apibūdinantys rodikliai [9]:
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1. Kraštovaizdžio komponentų cheminė tarša:
•	 pažemio oro sluoksnio;
•	 dirvožemio-gruntų.

2. Fizikinė-elektromagnetinė tarša:
•	 triukšmo lygis;
•	 elektromagnetiniai laukai.

3. Želdinių biocheminis aktyvumas:
•	 želdinių užimamas plotas areale;
•	 želdinių deguonies išskirimo ir teršalų sulaikymo galia;
•	 želdinių fizinė būklė.

4. Užstatymo kokybė ekologinių normatyvų atžvilgiu:
•	 užstatymo tankis;
•	 insoliacija;
•	 skersvėjai;
•	 atstumas nuo intensyvaus eismo gatvių.

Nustatant urbanizuoto kraštovaizdžio psichologinį tinkamumą ir estetiškumą, 
išskiriami šie kriterijai ir vertinamieji rodikliai, kurie yra įvertinti eksperimentiniu vizuali-
osios kokybinės analizės metodu [9]:

1. Kraštovaizdžio teritorinių kompleksų apželdinimo kokybė:
•	 užstatytų erdvių želdinių gausa;
•	  užstatytų erdvių pobūdis;
•	 atvirų erdvių apželdinimas.

2. Kraštovaizdžio komponentų fizinis degradavimas psichologinio diskomforto 
atžvilgiu:

•	 reljefo (nukasimas, užstatymas pažeidžiant apsaugos režimą ir t. t.);
•	 dirvožemio (nutrypimas, suslėgimas, t. t.);
•	 vandens telkinių (vagos ištiesinimas, šlaitų betonavimas, buitinė tarša).

3. Gamtinių ir urbanistinių kompleksų vizuali darna:
•	 gyvenamieji rajonai (estetinė darna);
•	 pramoniniai rajonai (agresyvumas aplinkai);
•	 bendrosios paskirties miesto centras (agresyvumas, estetinė darna);
•	 senamiestis (architektūrinių ansamblių būklė, estetinė darna).

Urbanizuotos aplinkos kokybės tyrimai, leidžiantys prognozuoti aštriausius 
socioekologinės įtampos laukus, ir kokybės valdymas – vienas svarbiausių uždavinių ne 
tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.
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3. ŽELDYNAI 

3.1. Kraštovaizdžio architektūros samprata

Sąvoka kraštovaizdis lietuvių kalba interpretuojama nevienodai: tai ir visa ge-
osistema, ir gamtinių bei antropogeninių elementų regimoji visuma, ir regimasis 
kraštovaizdžio vaizdas. Europos kraštovaizdžio konvencijoje kraštovaizdis apibūdinamas 
kaip žmonių suvokiama vietovė, kurios pobūdį nulėmė gamtos ir (ar) žmogaus įtaka ir 
sąveika. Kraštovaizdis – tai teritorinė sistema, susidedanti iš tarpusavyje sąveikaujančių 
gamtinių arba antropogeninių komponentų ir kompleksų.

Architektūra – funkcinis erdvinis ir vizualiai suvokiamas meninis statinių, 
kraštovaizdžio ir teritorijų planavimo objektų formavimas. Klasikinis architektūros su-
pratimas pagrįstas patogumu, tvarumu ir grožiu. Šie trys kertiniai architektūros pagrindai 
visada patys reikšmingiausi. Visuomenės sąmonės pažanga ir šiuolaikinis požiūris nuolat 
plečia šių pagrindų supratimą.

Architektūra – unikalus menas ir kasdienio visuomenės gyvenimo fonas. Architektūros 
projektų įgyvendinimas – žmonių, jų bendruomenių buities ir estetinių poreikių tenkini-
mas, šiuolaikinių kultūrinių, socialinių, ekonominių verčių ir santykių kūrimas, jų istorinės 
raidos liudininkas.

Spartėjant globalizacijai, stiprėja pastangos apsaugoti ir puoselėti tautinį kultūrinį 
savitumą, tapatumą, architektūros paveldą. Išsaugota praeities ir šių dienų architektūra 
tiesiogiai atspindi valstybės būklę, jos kultūros, mokslo ir technikos pažangą, taip pat 
veikia visuomenės kultūrinę savimonę ir socialinę psichologiją [28].

Architektūra tiesiogiai veikia ekonomiką ir daugumą rinkos šakų, kraštotvarkos 
kokybę. Gera gyvenamoji aplinka – pagrindinė kiekvieno piliečio teisė. Architektūra ir 
jos erdvinė sklaida apima vis daugiau mus supančios aplinkos, todėl architektūros paveldo 
apsauga ir dabarties kūrybos kokybė – strategiškai svarbūs visuomenės interesai.

Architektūra aprėpia kraštovaizdį, didmiestį, miestelį, gatvę, ir t. t. Savo pobūdžiu 
ji yra paprasta ar prabangi, stambių ar smulkių formų, tradicinė ar šiuolaikiška, geriau 
ar prasčiau susijusi su ją supančia gamtine aplinka. Aukštos kokybės aplinka yra ne pra-
banga, bet esminis civilizuotos visuomenės bruožas.

Šiuo metu vis labiau domimasi aplinkos išraiška, daugiau dėmesio skiriama aplinkos 
kokybei, saikingam jos išteklių naudojimui ir tvarumui, užterštumo mažinimui.

Sukurta aplinka – tai ne tik spalvos, formos, linijų harmonija, bet ir gyvas organiz-
mas, turintis savo gyvavimo ciklą, savo aromatą, savo energiją, tai pastoviai besikeičiantis 
gamtos gyvenimas. Aplinka, kaip ir kiekvienas gyvas organizmas, turi savitą išsiskiriantį 
charakterį, temperamentą, gali skleisti savo teigiamą – sveiką arba neigiamą energiją. Ji 
turi derėti prie kraštovaizdžio ir tapti jo dalimi.

Terminas kraštovaizdžio architektūra susideda iš dviejų žodžių: kraštovaizdis (ob-
jektas) ir architektūra (subjektas). Jis suprantamas dvejopai: kaip kūrybinė veikla ir kaip 
kūrybos produktas. Dar šio amžiaus pradžioje tokie kraštovaizdžio architektūros klasikai 
kaip F. L. Olmsted, H. W. S. Cleveland, Dž. O. Simonds, N. T. Newton kraštovaizdžio 
architektūrą apibūdino kaip išorinių (ou tdoor ) erdvių formavimo meną, tuo skirdami ją nuo 
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architektūros, kurią jie suprato kaip vidinių erdvių (indoor ) projektavimą. Dabartinėmis 
planavimo ir projektavimo aplinkybėmis kraštovaizdžio architektūrą reikėtų suprasti kaip 
žmogaus veiklą, kai naudojama gamtinė medžiaga aplinkos estetinei kokybei gerinti trimis 
lygmenimis [3]:

1. Pastato ar pastatų grupės ir jų aplinkos sąsajų kokybės gerinimas. Tai architektūrinio 
objekto eksterjero problema, bene seniausioji kraštovaizdžio architektūros veikloje (9 pav.).

9 pav. Pastato ir aplinkos derinys (Prancūzija, Versalio rūmai)

 2. Lokalinių erdvių planavimas ir meninis formavimas. Tai kraštovaizdžio pirminių 
erdvių ir nedidelių teritorijų planavimo problema, susijusi su sodų-parkų meno geneze ir 
raida (10 pav.). Iki pat XIX a. pabaigos ši kraštovaizdžio architektūros kryptis buvo labi-
ausiai paplitusi. 

10 pav. Baroko stiliaus sodas Italijoje (Vignanello, Catello Ruspoli)
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3. Kraštovaizdžio, kaip geokultūrinio komplekso, estetinis formavimas. Tai moderni-
osios kraštovaizdžio architektūros problema, susijusi su teritorijų kompleksinio planavimo 
ir tvarkymo (kraštotvarkos) klausimais teritorinio planavimo priemonėmis. 

Kraštovaizdžio architektūros objektų ir klausimų, kuriuos ji sprendžia, spektras labai 
platus: ji aprėpia ir tokią žmogaus veiklą, kai ji dėl gyvensenos kokybės keičia gamtinę 
aplinką, jos vaizdą, ir pačių želdinių funkciją žmogaus gyvenamojoje aplinkoje. Didelė ar 
maža statinių grupė – ji neišvengiamai ribojasi su gamtiniais objektais, augalija skverbiasi 
į kiekvieną laisvą plotelį, ir jos suvaldymas, sutvarkymas yra šios architektūros srities 
užduotis. Ten, kur augalų trūksta, jie specialiai sodinami, puoselėjami – parkų architektūra 
nuo seno yra svarbi aplinkos projektavimo dalis [1].

Nors kraštovaizdžio architektūra, kaip profesinė veikla, oficialiai buvo įteisinta tik 1863 
m., tačiau jos pradžia siekia sodininkystės atsiradimą. Civilizacijos raidoje kraštovaizdžio 
architektūra paliko skirtingus pėdsakus laike ir erdvėje. Senųjų civilizacijų (Egipto, Kinijos, 
Indijos, šumerų, Babilono, Asirijos, hetitų, Graikijos, Romos) kraštovaizdžio architektūra 
siekta patogumo ir estetikos. Architektai rūpestingai parinkdavo statiniams vietas, kurie 
turėjo darniai įsilieti į jų vaizduotėje kuriamą aplinką. To meto architektūra ir jos aplinka 
– tarsi nedalus ir darnus geokultūrinis kompleksas [3].

Viduramžiais kraštovaizdžio architektūrai didelės įtakos turėjo religijų paplitimas. 
Krikščioniškoje Europoje religiniai kanonai ir gynybiniai interesai nutraukė glaudžias 
architektūros ir eksterjero sąsajas, paskatino uždarų erdvių architektūros plėtrą. Budiz-
mo ir induizmo kraštuose kraštovaizdžio architektūroje vyravo gamtos imitacija, har-
monija su aplinka, simbolika, jai buvo svarbūs estetikos, etikos aspektai, etnografi-
jos ir natūralios gyvosios gamtos elementai. Islamo šalių kraštovaizdžio architektai 
viduramžiais daugiau dėmesio skyrė dekoratyvumui, laisviau derino naudą, grožį ir 
malonumą, paprastumo ir puošnumo kontrastus, kūrė parkus, statė irigacines sistemas, 
kurias derino su architektūra ir aplinka.

Naujaisiais amžiais kraštovaizdžio architektūra grįžo prie antikos idealų. Šio meno 
centrais tapo Florencija, Roma, Paryžius. Renesanso, baroko, klasicizmo kraštovaizdžio 
architektūros idėjos – emocionalumo, taisyklingumo, simetrijos siekis, vyravo me-
ninio idealo ieškojimas. Renesanso epochoje Europoje vėl buvo ieškoma sąsajų su 
gamta. Architektūra tapo jos dalimi. Kraštovaizdžio architektūros objektai – miestų 
aikštės, užmiesčio vilos su parkais ir atsiveriančiais vaizdais į plačias gamtinio ar kaimo 
kraštovaizdžio erdves. 

Klasicizmo epochoje kraštovaizdžio architektūros tėvyne tapo Anglija. Sekant ro-
mantizmo idėjomis, prasidėjo parkų-sodų kūrimo era. Tai maksimalaus prisiderini-
mo prie aplinkos gamtinių formų, jų imitacijos ar net kūrimo laikotarpis. Romantizmo 
kraštovaizdžio architektūros koncepcijose ryškios sąsajų su gamta paieškos, eklektikos ir 
moderno kraštovaizdžio architektūroje vėl įsivyrauja grožio ir patogumo paieškos. 

Šiuolaikinės civilizacijos XX a. pradžioje išryškėjus aplinkos ekologinio degra-
davimo tendencijoms, kraštovaizdžio architektūrą veikia funkcionalizmo koncepcijos, 
mažėja jos estetinė ir socialinė reikšmė, gyvosios gamtos išsaugojimo svarba. XX a. an-
trojoje pusėje ekologinės problemos, susijusios su sparčiu naujų žemių naudojimu, miestų 
augimu, pramonės plėtra, skatina rūpintis ne tik lokalinėmis (ansambliai, sodai, aikštės, 
parkai) erdvėmis, bet kraštovaizdžio ekologinio ir estetinio formavimo problemomis [3]. 
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Želdynų projektavimas ir įrengimas, priežiūra bei formavimas yra vientisas kūrybinis 
procesas, kur susilieja du svarbūs elementai – gamta ir menas. Kraštovaizdžio architektūra 
grindžiama ne tik gamtos mokslais, bet ir kraštotvarkos, urbanistikos, įvairaus lygio pla-
navimo pagrindais.

3.2. Želdynai ir jų funkcijos

Želdynai – tai suplanuotos, įrengtos ir naudojimui parengtos želdinių teritorijos 
(parkai, skverai, rekreaciniai miškai, kapinės ir kt.).

Medžiai, krūmai ir kiti augalai, augantys savaime ar pasodinti žmogaus, vadinami 
želdiniais.

Želdynai drauge su įvairiais statiniais formuoja miestus, jų erdves, praturtina pastatų 
ir kompleksų architektūrinę kompoziciją, kuria miesto atviras žaliąsias erdves, užtikrina 
ekologinį stabilumą ir sudaro gyventojams geras sąlygas gyventi, dirbti, poilsiauti. Šiuo 
tikslu ir kuriami želdynai miestuose bei jų apylinkėse, išlaikomi užstatytų ir žaliųjų zonų 
ekologiniai, funkciniai, estetiniai ryšiai. Tam naudojami gamtiniai ištekliai:

•	 želdiniai;
•	 miškai;
•	 upės, jų slėniai, šlaitai, pakrantės;
•	 kitos gamtinės teritorijos.
Intensyvėjant urbanizacijai, didėjant statyboms vis labiau mažinami žalieji plotai. 

Tai kelia daugelį problemų. Dar daug yra išlikusių apleistų želdynų, todėl būtina juos 
tvarkyti bei pritaikyti naudojimui. Želdynų plėtra yra labai svarbi, kadangi jie gerina 
oro sudėtį, veikia mikroklimatą, mažina oro užterštumą, slopina triukšmą, formuoja 
estetišką miesto aplinką. 

Želdinių ir želdynų reikšmė žmonėms yra didžiulė ir įvairiapusiška. Želdiniai sukuria 
estetišką aplinką, jungia pastatus ir įrenginius su urbanizuotu arba gamtiniu kraštovaizdžiu. 
Želdiniai gerina mikroklimatą, apsaugo nuo įvairių neigiamų veiksnių, psichologiškai 
teigiamai veikia žmones. 

Pagrindinės želdynų funkcijos:
1. Oro sudėties reguliavimas:

•	 oro sudėties gerinimas;
•	 įvairių mikrobų bei bakterijų naikinimas;
•	 oro jonizavimas.

2. Mikroklimato gerinimas:
•	 oro temperatūros reguliavimas;
•	  vertikalių srovių sudarymas;
•	 oro drėgnumo reguliavimas;
•	 vėjo greičio mažinimas;
•	 rūko išsklaidymas.

3. Oro užterštumo mažinimas:
•	 oro užterštumo dujomis mažinimas;
•	 oro užterštumo aerozoliu mažinimas;
•	 oro užterštumo dulkėmis mažinimas.
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4. Techninė ūkinė funkcija:
•	 triukšmo mažinimas;
•	 apsauga nuo dirvos erozijos;
•	 užuovėjų sudarymas.

5. Architektūrinė socialinė funkcija:
•	 estetinio vaizdo gerinimas;
•	 erdvių formavimas;
•	 pastatų ir jų kompleksų aplinkos kompozicijos formavimas;
•	 rekreacinių teritorijų formavimas.

Teisingai naudojant želdynų savybes ir galimybes, galima suformuoti tikslingą, 
funkcionalią, ekonomišką, ekologiškai patikimą ir estetišką miesto aplinką, sveiką ir 
patogią žmogaus veiklai [4].

Miestų ir miestelių želdynų bei želdinių būklė ir plėtra daugiausia lemia žmonių 
gyvenimo kokybę ir atlieka vieną iš svarbiausių valstybės uždavinių. 

Lietuvoje išlikę senos dekoratyvinių medžių ir krūmų auginimo bei želdynų kūrimo 
tradicijos, yra daug istorinių želdynų. Augantys introdukuoti medžiai ir krūmai yra atsparūs 
mūsų šalies klimatui ir gali būti auginami dekoratyviuose želdynuose. Nors sovietmečiu 
sunaikinta daug natūralių želdynų agrarinėse teritorijose, tačiau miestuose dėl planavimo 
specifikos ir privačios žemės nebuvimo želdynams buvo skiriami pakankami plotai, todėl 
vaizdingesnės gamtinės aplinkos miestuose išliko nemažai natūralių teritorijų, galinčių 
gerai atlikti kompensacines funkcijas. 

3.3. Želdynų sistema ir klasifikavimas

Siekiant išsaugoti kraštovaizdžio struktūrą, biologinę įvairovę ir istorinę vertę, pa-
laikyti teritorijos ekologinį stabilumą, gerinti žmonių gyvenamosios ir darbo aplinkos 
sąlygas bei rūpinantis želdynų apsauga ir plėtra, yra formuojama želdynų sistema. Želdynų 
sistema yra savivaldybės teritorijos ar jos dalių gamtinio karkaso dalis, plėtojama kaip 
funkciškai tikslinga ir kompozicijos požiūriu vientisa struktūra. Želdynų sistema turi 
atspindėti būdingus gamtinius ir kultūrinius kraštovaizdžio struktūros elementus, užtikrinti 
gyventojų rekreacinius poreikius. 

Želdynų sistemą sudaro atskirieji želdynai – parkai, skverai, miesto ar miestelio sodai, 
žaliosios jungtys ir priklausomieji želdynai. Atsižvelgiant į svarbą miesto erdvinėje struktūroje 
bei rekreacinius poreikius, skiriami miesto centriniai ir vietinės reikšmės želdynai. 

Želdynų sistema yra išskiriama, jos plėtojimo erdvinė koncepcija ir teritorijų tvar-
kymo reglamentavimo ypatumai nustatomi savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendraisi-
ais planais, o tais atvejais, kai šie neparengti arba juose atitinkama sistema nėra numatyta, 
želdynų sistema išskiriama, jos plėtojimo erdvinė koncepcija ir tvarkymo reglamentavimo 
ypatumai nustatomi specialiaisiais teritorijų planais. Želdynų sistemos dalys, esančios 
valstybės ir savivaldybės saugomose teritorijose, įskaitant ir apsaugos zonas, tvarkomos 
ir naudojamos, apsaugos ir naudojimo režimas joms nustatomas vadovaujantis Saugomų 
teritorijų įstatymu [25] ir kitais teisės aktais. 

Ilgalaikėje želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo strategijoje [22] želdynai supran-
tami kaip specialioje teritorijoje žmogaus sukurti ar pritaikyti želdinių (medžių, krūmų, 
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vejų, gėlynų) ir įrenginių (takų, aikštelių ir kt.) teritoriniai kompleksai, skirti želdiniams 
auginti ir naudoti. Tai įvairios funkcinės paskirties parkai, skverai, alėjos, sodai, taip pat 
specialios ir kitos paskirties želdynai, apželdintos teritorijos.  

Vyraujant ekonominės plėtros prioritetui, visuomenė nepakankamai suvokia želdynų 
estetines ir apsaugines funkcijas, jų naudą. Želdynai dažniausiai traktuojami tik kaip 
rekreacijos teritorijos, dažnai pažeidžiami vykdant statybos darbus. Želdynų naikinimas 
statybų metu, kai šalinami sveiki suaugę medžiai, o teritorija vėliau apželdinama nedide-
liais, dažnai ir dirvožemio sąlygų neatitinkančiais, medeliais arba ir visai neapželdinama 
– ekologiškai ir ekonomiškai nepagrįstas.

Juridinis želdynų statuso įtvirtinimas, įtraukiant jų teritorijas į nekilnojamo turto ka-
dastro registrą, želdynų tvarkymo nuostatų parengimas, pastaraisiais paremtų techninių 
želdynų įkūrimo bei rekonstrukcijos projektų rengimas ir jų įgyvendinimas skirtas vienti-
sos želdynų sistemos sukūrimui. 

Želdynų sistemos įkūrimas, tvarkymas ir apsauga grindžiami teisėtumu, sistemiškumu, 
tęstinumu, želdynų sistemos plėtros suderinamumu ir visų suinteresuotų visuomenės 
grupių dalyvavimu ir bendradarbiavimu.

Želdynai klasifikuojami į [34]:
•	 atskiruosius želdynus, t. y. želdynus, esančius tik jiems skirtuose žemės sklypuose;
•	 priklausomuosius želdynus, t. y. želdynus, esančius kito objekto žemės sklype.

Atskirieji želdynai pagal jų pagrindinę naudojimo paskirtį yra: 
1. Rekreacinės paskirties želdynai:

•	 parkai;
•	 miesto ir miestelio sodai; 
•	 skverai;
•	 žaliosios jungtys;
•	 kiti poilsiui skirti želdynai.

2. Mokslinės, kultūrinės ir memorialinės paskirties želdynai: 
•	 botanikos sodai;
•	 arboretumai;
•	 zoologijos sodai; 
•	 etnografiniai parkai; 
•	 meno ir parodų parkai; 
•	 istoriniai želdynai;
•	 dendrologiniai rinkiniai; 
•	 kapinės;
•	 memorialiniai parkai; 
•	 kolumbariumų žemės sklypai;
•	 kiti panašios paskirties želdynai.

3. Apsauginės ir ekologinės paskirties želdynai. 
Atskirieji želdynai išskiriami, jungiami į vientisą sistemą ir žymimi regiono, rajono ir 

vietovės lygmens bendruosiuose bei specialiuosiuose teritorijų planuose. Atskirieji želdynai 
pagal Žemės įstatyme nustatytą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį priskiriami 
kitos paskirties žemei, o pagal naudojimo būdą – atskirųjų želdynų teritorijoms, išskyrus 
želdynus – kultūros paveldo objektus, kurie priskirti konservacinės paskirties žemei.
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Priklausomieji želdynai, atsižvelgiant į žemės sklypo, kurio sudėtyje yra želdynai, 
paskirtį (žemės naudojimo būdą), skirstomi į [34]:

•	 gyvenamųjų teritorijų želdynus;
•	 visuomeninės paskirties teritorijų želdynus;
•	 pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų želdynus;
•	 komercinės paskirties objektų teritorijų želdynus;
•	 inžinerinės infrastruktūros teritorijų želdynus;
•	 rekreacinių teritorijų želdynus;
•	 kitų teritorijų želdynus.
Želdynai yra itin svarbi žmogaus veiklos pasekmes kompensuojančioji priemonė, 

padedanti išsaugoti ekologinį teritorijos stabilumą. 
Sprendžiant želdynų sistemos formavimo ir darnios miesto plėtros uždavinius, 

ypatingą vietą užima deramas gamtinio karkaso įvertinimas ir panaudojimas.

3.4. Gamtinio karkaso samprata

Saugomų teritorijų įstatyme [25] gamtinis karkasas apibrėžiamas kaip „vientisas gam-
tinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, užtikrinantis ekologinę kraštovaizdžio 
pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, kitų aplinkosaugai svarbių teritorijų 
ar buveinių, taip pat augalų ir gyvūnų migraciją tarp jų“.

Lietuvoje gamtinio karkaso teorinius principus plėtojo prof. P. Kavaliauskas, kuris 
kaip priemonę gerinti gamtinės aplinkos kokybę pasiūlė sukurti ekologinio kompensavi-
mo sistemą. Jis Lietuvos plotą suskirstė į dviejų tipų teritorijas: 

•	 ūkinės veiklos ir ribotos ūkinės veiklos (neįsavintus plotus);
•	 antrojo tipo (su vyraujančiomis nepanaudotomis, natūralių biocenozių terito-

rijomis) vietovės turi kompensuoti neigiamąjį poveikį, atkurti stabiliąsias eko-
sistemas, jų savireguliacijos galimybes, kurias pirmojo tipo vietovėse sutrikdė 
intensyvioji ūkinė veikla. Tai ekologinio kompensavimo idėja, kuri įtvirtinta ir 
Lietuvos teritorijos bendrajame plane iki 2020 metų. 

Kraštovaizdžio ekologinio stabilizavimo pagrindas yra gamtinis karkasas – erdvinė 
sistema, kuri išreiškia gamtinio kraštovaizdžio apsaugos bei formavimo prioritetą ir yra 
realizuojama kraštotvarkoje teritorijų planavimo dokumentais. Jo paskirtis yra:

•	 sukurti vientisą gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklą, užtikrinantį 
kraštovaizdžio geoekologinę pusiausvyrą ir gamtinius ryšius tarp saugomų 
teritorijų, sudaryti prielaidas biologinei įvairovei išsaugoti;

•	 sujungus didžiausią ekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir 
augalų migracijai reikalingas teritorijas;

•	 saugoti gamtinį kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius;
•	 didinti šalies miškingumą;
•	 optimizuoti kraštovaizdžio urbanizacijos bei technogenizacijos ir žemės ūkio 

plėtrą.
Lietuvos gamtinį karkasą sudaro nevienodos ekologinės reikšmės, skirtingo apsau-

gos lygio, teritoriją skaidančios zonos, dažniausiai turinčios ištįsusios juostos pavidalą. 
Zonos sudaromos iš miškų masyvų, upių slėnių, ežerynų, pelkių, didesnių poilsio 



48

zonų, saugomųjų teritorijų ir kitų kraštovaizdžio elementų. Karkaso, kaip ekologinės 
kompleksinės sistemos, sąranga nulemia tarpsisteminio bei vidinio ekologinio stabili-
zavimo poreikiai šalies, regiono ir mikroregiono geosistemose. Pagrindiniu požymiu 
skirstant geosistemas laikoma kraštovaizdžio gravigeninė struktūra ir vandenų tekėjimas. 
Žemės paviršiaus reljefas ir kraštovaizdžio ypatumai sukuria migracinius koridorius, 
kuriais vyksta intensyvi geodinaminė bei bioinformacinė apykaita – teka vanduo, mi-
gruoja cheminiai elementai, vyksta biologinė migracija. Todėl gravigeninės padėties 
nustatymas yra geosisteminės gamtinio kraštovaizdžio analizės pagrindas.

Gamtinio karkaso struktūroje, pagal gravigeninę padėtį, galima skirti trijų tipų ypatin-
gos geoekologinės reikšmės teritorijas:

•	 geosistemų įeigos (gamtiniai langai) – zonos, esančios aukštuminėje gravigeninėje 
padėtyje, dėl to jos ypač aktyviai dalyvauja migraciniuose procesuose ir perduo-
dant antropogeninį poveikį. Tai upių aukštupiai, aukštumų ežerynai, pelkynai, jūros 
litoralė ir priekrantė, požeminių vandenų intensyvaus maitinimo, karsto paplitimo 
ir panašios teritorijos;

•	 geosistemų buferiai (gamtiniai filtrai) – teritorijos, esančios vidurinėje gravigeninėje 
padėtyje ir galinčios atlikti šoninio nuotėkio bei oro srautų geoekologinio trasfor-
mavimo funkcijas. Tai atskiri želdinių masyvai arba jų grupės, išsidėsčiusios 
vidinėse baseinų dalyse;

•	 migracinės vagos (gamtiniai koridoriai) – teritorijos, užimančios žemutinę 
gravigeninę padėtį ir kanalizuojančios migracinius srautus. Tai upių vagos ir 
slėniai, dubakloniai, apibrėžtos pažemio oro slinkimo erdvės ir pan.

Gamtinio karkaso teritorijas reikia formuoti kuo natūralesnes, tik tokiu atveju jos 
atlieka apsauginio mechanizmo funkcijas. 

Nustatytos šios sudedamosios gamtinio karkaso dalys:
1. Geoekologinės takoskyros – teritorijų juostos, jungiančios ypatinga ekologine 

svarba ir jautrumu pasižyminčias vietoves:
•	 upių aukštupius;
•	 vandenskyras;
•	 aukštumų ežerynus;
•	 kalvynus;
•	 pelkynus;
•	 priekrantes;
•	 požeminių vandenų intensyvaus maitinimo, karsto paplitimo plotus.
Geoekologinės takoskyros skiria stambias gamtines geosistemas ir palaiko bendrąją 

gamtinio kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą.
2. Geosistemų vidinio stabilizavimo arealai ir ašys – teritorijos, galinčios pakeis-

ti šoninį nuotėkį ar kitus gamtinės migracijos srautus, taip pat reikšmingos biologinės 
įvairovės požiūriu:

•	  želdinių masyvai bei grupės;
•	 natūralios pievos;
•	 pelkės;
•	 kiti vertingi stambiųjų geosistemų ekotopai.
Šios teritorijos kompensuoja neigiamą ekologinę įtaką gamtinėms geosistemoms.
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3.  Migraciniai koridoriai – slėniai, raguvynai bei dubakloniai ir kitos teritorijos, 
kuriais vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita 
ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija.

Gamtinio karkaso teritorijos apima apie 60 proc. šalies ploto. Vienose savivaldybėse 
gamtinio karkaso teritorijų užimama dalis svyruoja nuo 35–40 proc. (Joniškio, Pakruojo, 
Pasvalio) iki 75–80 proc. (Varėnos, Zarasų) bendro jų ploto. Daugumai rajonų savivaldybių 
būdinga gamtinio karkaso teritorija apima 55–65 proc. jų ploto [16].

Lietuvos gamtinio karkaso teritorijoms priskirtos 2 tarptautinės svarbos (Pajūrio ir 
Baltijos ežeruotojo kalvyno), 4 nacionalinės svarbos (Pamario, Vakarų Lietuvos, Šiaurės 
Lietuvos ir Šiaurės Rytų Lietuvos) ir 24 regioninės svarbos geologinės takoskyros, 2 
nacionalinės svarbos (Nemuno ir Neries), 19 regioninės svarbos migracinių koridorių ir 
28 regioninės svarbos vidinio stabilizavimo arealai.

Žmogaus veikla gamtiniame karkase yra ribojama, siekiant išlaikyti ir atkurti gamtinį 
kraštovaizdį. Gamtinio karkaso rekreacinėse, miškų ūkio ir ribojamos agrarinės paskirties 
teritorijose draudžiama statyti pramonės įmones ir gyvenamuosius kvartalus. Be to, gam-
tinio karkaso teritorijose ribojama verslo, miškų ūkio, agrarinė ir statybinė veikla.

Tvarkymo požiūriu gamtinio karkaso teritorijose vadovaujamasi šiais principiniais 
kraštovaizdžio kūrimo būdais:

•	 išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis;
•	 palaikomas ir stiprinamas turimas kraštovaizdžio natūralumas;
•	 grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai.
Gamtino karkaso teritorijų ekologinis gerinimas bei optimizavimas labai susijęs su 

šalies miškingumo didinimu. Miškingumas turi būti didinamas labiausiai bioekologiškai 
nuskurdintose zonose, tokiose kaip Žiemgalos ir Šešupės lygumos, Žemaičių vandenskyra 
ir Žemaitijos žemumos pietinė dalis, Suvalkų ir Kuršo aukštumų šlaitai, Rytų Aukštaičių 
plynaukštė, Mūšos ir Nevėžio vandenskyra [16].

Gamtinis karkasas saugo kraštovaizdžio struktūrą, todėl formuojant kultūrinį kraštovaizdį 
būtina išlaikyti geoekologinį balansą – nepažeisti gamtinio karkaso žaliųjų plotų. 

3.5. Želdynų normavimas

Želdynai yra itin svarbi žmogaus veiklos pasekmes kompensuojančioji priemonė, 
padedanti išsaugoti ekologinį teritorijos stabilumą. Vyraujant ekonominės plėtros prioritetui, 
visuomenė nepakankamai suvokia želdynų estetines ir apsaugines funkcijas, jų naudą.

Želdynų naikinimas statybų metu, kai šalinami sveiki suaugę medžiai, o teritorija 
vėliau apželdinama nedideliais, dažnai ir dirvožemio sąlygų neatitinkančiais, medeliais 
arba ir visai neapželdinama – ekologiškai ir ekonomiškai nepagrįstas. 

Kaip teritorijos turėtų būti želdinamos, pateikiama įvairiuose teisiniuose dokumentuose.
Želdynų, esančių kitų teritorijų sudėtyje, tam tikri normatyviniai reikalavimai pateiki-

ami aplinkos ministro įsakyme STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ [18], kuris nus-
tato, kad gyvenamosios paskirties sklypuose turi būti želdynams skirta 25 % neužstatyto 
sklypo ploto. Tame plote turi tilpti ir vaikų žaidimų aikštelė, elementari sporto aikštelė 
paaugliams ir vieta ramiam vyresnio amžiaus namo gyventojų poilsiui. Nuostata, kad 
želdynams turi būti skirta sklypo dalis tik nuo neužstatyto ploto, yra neteisinga, nes tokiu 



50

atveju dažnai želdynams iš viso nelieka vietos. Šio reglamento nuostatos yra perkeltos ir į 
reglamentą STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ [20]. Kitų gyvenamosios 
paskirties teritorijų želdynų šie statybos techniniai reglamentai nenormuoja. 

STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ [19] pateikiami 
nurodymai dėl želdynų, esančių infrastruktūros teritorijose. Jame nurodyta, kad turi būti 
formuojami žalieji plotai, saugantys nuo triukšmo ir oro taršos, kaip turi būti kuriamos bio-
konstrukcijos, minimalūs želdinių atstumai nuo statinių ir inžinerinių komunikacijų. Taip 
pat šiame dokumente pateikti mažiausias žaliųjų juostų, įrengiamų gatvėse ir aikštėse, 
plotis (1 lentelė).
1 lentelė. Minimalus žaliųjų juostų plotis (pagal STR 2.06.01:1999)

Želdynų tipas Minimalus juostos plotis m
Medžiai kartu su krūmais:
 -viena eilė 2
 -dvi eilės 5
Krūmai viena eile:
 -aukšti (per 1,8 m) 1,2
 -vidutiniai (nuo 1,2 iki 1,8 m) 1
 -žemi (iki 1,2 m) 0,8
Medžių ir krūmų grupės:
  -medžių 4,5
 -krūmų 3
Veja 1,5

Atskirųjų želdynų plotų normavimas. Atskirųjų miesto želdynų normos nustatomos 
atsižvelgiant į jų paskirtį, reikšmę ir išdėstymą miesto ar miestelio struktūroje. Atskirieji 
miesto želdynai planuojami pagal nustatytas želdynų normas. Normomis nustatomi tik šie 
privalomi miesto struktūros želdynai: atskirieji rekreacinės paskirties želdynai – parkai, 
miesto sodai, skverai, žaliosios jungtys ir memorialinės paskirties želdynai – kapinės. Kitų 
atskirųjų želdynų plotai nustatomi pagal teritorijų planavimo projektus ir vietos gamtos 
sąlygas arba parengiant atitinkamus normatyvus.

Nustatyti šie miesto rekreacinės paskirties želdynų ir kitų želdynų tipų minimalūs 
plotai:

1. Rekreacinės paskirties atskirųjų želdynų plotas:
•	 dideliuose miestuose – ne mažiau kaip 25–30 m2/gyv.;
•	 vidutiniuose miestuose – ne mažiau kaip 20–25 m2/gyv.;
•	 mažuose miestuose – ne mažiau kaip 15–20 m2/gyv.;
•	 miesteliuose – ne mažiau kaip 10–15 m2/gyv.;
•	 kurortuose – ne mažiau kaip 35–45 m2/gyv. 

2. Žaliųjų jungčių plotis – ne mažiau kaip 18–20 m. 
3. Paplūdimių plotas – 1–1,5 m2/gyv. 
4. Kapinių plotas – 5 m2/gyv. (iš šio ploto 1 m2/gyv. skiriamas rezervui, kurio plotas 

tikslinamas kasmet).
Visas nustatytas normatyvais želdynų plotas hierarchiškai paskirstomas į tris grupes: 

•	 vietinius želdynus; 
•	 rajoninius želdynus;
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•	 centrinius želdynus. 
Nustatytas bendras minimalus atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotas yra 

paskirstomas miesto teritorijoje atsižvelgiant į miesto gyventojų skaičių, miesto planinę 
struktūrą, želdynų reikšmingumą ir išdėstymo tolygumą. 

Skirstant bendrą nustatytą želdynų normą, taikomas šis principas: didžiausia želdynų 
ploto dalis skiriama vietiniams želdynams, kurie yra arčiausiai gyventojų ir intensyviau-
siai lankomi, o mažiausia želdynų ploto dalis skiriama centriniams viso miesto želdynams, 
kurie yra labiausiai nutolę nuo gyventojų ir sąlygiškai mažiau lankomi.

Vietinės reikšmės želdynai išdėstomi kvartalų grupėje, kurią formuoja 
aptarnaujančios (C kategorijos) gatvės. Šiems želdynams dideliuose ir vidutinio dydžio 
miestuose skiriama apie 35–40 % viso želdynų ploto. Mažuose miestuose vietiniams 
želdynams skiriama 50 % viso želdynų ploto. Miesteliuose ir kaimuose visi želdynai 
priskiriami centrinių želdynų kategorijai.

Rajoninės reikšmės želdynai išdėstomi miesto gyvenamuosiuose rajonuose, kuriuos ri-
boja pagrindinės (B kategorijos) bei greito eismo (A kategorijos) gatvės. Šiems želdynams 
dideliuose ir vidutinio dydžio miestuose skiriama apie 30–35 % viso želdynų ploto (2 lentelė). 
Mažuose miestuose, miesteliuose ir kaimuose šios kategorijos želdynai nenumatomi.
2 lentelė. Atskirųjų želdynų minimalių plotų nustatymas kvadratiniais metrais vienam gyventojui

Eil. 
nr.

Miesto ar mi-
estelio tipas

Bendras 
želdynų plotas
m2/gyv.

Iš jo
Vietiniai želdynai
m2/gyv.

Rajoniniai želdynai
m2/gyv.

Centriniai 
želdynai m2/gyv.

1 Didelis miestas (daugiau 
kaip 100 tūkst. gyv.) 25–30 10–11 8–10 7–9

2 Vidutinis miestas 
(10–100 tūkst. gyv.) 20–25 8–9 6–8 6–8

3 Mažas miestas (iki 
10 tūkst. gyv.) 15–20 7,5–10 - 7,5–10

4 Miestelis 10–15 - - 10–15
5 Miestas kurortas 35–45 17,5–22,5 - 17,5–22,5

Viso miesto reikšmės želdynai išdėstomi mieste, gerai pasiekiamose miesto vietose (3 
lentelė). Šiems želdynams dideliuose ir vidutinio dydžio miestuose skiriama apie 25–30 % viso 
želdynų ploto. Mažuose miestuose centriniams želdynams skiriama 50 % viso želdyno ploto. 
3 lentelė. Atskirųjų želdynų pasiekiamumo spindulių nustatymas metrais

Eil. nr. Želdyno kategorija Pasiekiamumo 
spindulys m

Apytikrė pasiekiamumo 
laiko trukmė min.

1 Vietiniai želdynai Vietiniai parkai, miesto 
sodai, skverai 300–400 m 5–10 min. pėsčiomis

2 Rajoniniai 
želdynai Rajoniniai parkai, skverai 500–1000 m 10–20 min. pėsčiomis, 

5–10 min. automobiliu

3 Viso miesto 
reikšmės želdynai Centriniai parkai apie 2000 m 

ir daugiau 15–30 min. automobiliu

Priklausomųjų želdynų plotų normavimas. Priklausomieji želdynai normuojami pagal 
tų teritorijų ar objektų, į kurių sudėtį jie įeina, nustatytas normas. Nustatyti šie priklausomųjų 
želdynų plotai, kurie skaičiuojami procentais nuo bendro sklypo ploto (4 lentelė).
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4 lentelė. Priklausomųjų želdynų plotų nustatymas

Sklypo naudojimo 
būdas

Sklypo naudojimo būdas ir pobūdis Želdynų plotas nuo 
viso sklypo ploto %

1. Gyvenamo-
sios teritorijos

Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypai 20–25
Daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypai 25–30
Aukštybinių gyvenamųjų namų statybos sklypai 30–35

2. Visuomeninės 
paskirties teritorijos

Administracinių pastatų statybos sklypai 10–15
Religinių bendruomenių pastatų statybos sklypai 15–20
Mokslo ir mokymo pastatų statybos sklypai:
vaikų lopšelių, darželių sklypai 55–60
mokyklų sklypai (vidurinio lavinimo, 
pagrindinių mokyklų, gimnazijų) 45–50
universitetų sklypai 45–50 
kiti mokslo ir mokymo pastatų statybos sklypai 25–30 
kultūros ir sporto pastatų statybos sklypai 25–30 
Sveikatos apsaugos pastatų statybos sklypai:
ligoninių sklypai 25–35 
sanatorijų sklypai 35–45 
poliklinikų, pirminės sveikatos priežiūros įstaigų sklypai 15–20 
kiti sveikatos apsaugos pastatų statybos sklypai 15–20 

3. Pramonės ir 
sandėliavimo 
objektų teritorijos

Pramonės įmonių statybos sklypai 15–25 
Sandėliavimo įmonių statybos sklypai 5–10 

4. Komercinės 
paskirties objektų 
teritorijos

Prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos sklypai 10–15 
Laidojimo paslaugų statinių statybos sklypai 10–15 
Degalinių ir autoservisų statinių statybos sklypai 5–10 

5. Inžinerinės 
infrastruktūros 
teritorijos

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 
priežiūros objektų statybos sklypai 10–15
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių sklypai normuojami pagal STR 

2.06.01:1999. „Miestų, 
miestelių ir kaimų 
susisie kimo sistemos“ 

6. Rekreacinės 
teritorijos

Ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos sklypai 35–45
Trumpalaikio poilsio statinių statybos sklypai 45–50

Šie plotų normatyvai netaikomi sklypams, esantiems senamiesčiuose, miestų centrų 
susiklosčiusio užstatymo zonoje.

3.6. Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas ir valstybinis valdymas 

Esamų želdynų sąlygų pagerinimui Aplinkos ministerija 2002 m. parengė ir patvir-
tino ilgalaikę Želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo strategiją. O 2005 m. gegužės 12 
d. aplinkos ministro įsakymu buvo patvirtintas „Želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo 
strategijos veiksmų ir priemonių planas 2005–2008 metams“.

2008 metų sausio 1 dieną įsigaliojo Želdynų įstatymas [34], užtikrinantis ne miškų 
ūkio paskirties žemėje augančių želdinių apsaugą, įpareigojantis juos tausoti, apsaugoti 
nuo niokojimo, nykimo ar visiško išnykimo, išsaugoti jų biologinę įvairovę. 
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Želdynų įstatymo paskirtis – nustatyti Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių želdynų, 
tarp jų ir istorinių, želdinių ir žėlinių, nepriskirtų miškui, apsaugos, tvarkymo ir želdynų 
kūrimo teisinio reguliavimo pagrindus, siekiant užtikrinti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio 
stabilumą, gyventojų teisę į jų gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos sąlygas. 

Įgyvendinant želdynų įstatymą, želdiniai bus inventorizuoti, sukurta miesto želdinių 
duomenų bazė, parengti miestų ir miestelių parkų bei skverų žemės sklypų ribų planai. 
Atskirieji želdynai (parkai, skverai), atlikus geodezinius matavimus, bus įrašyti į nekilno-
jamojo turto kadastrą. Tai sudarys galimybes ne tik pagerinti želdinių apsaugą, bet ir 
užkirsti kelią želdinių plotų naikinimui.

Želdynai ir želdiniai turi gerinti aplinkos kokybę, tenkinti visuomenės sveikos gyvense-
nos ir rekreacijos poreikius, nekelti pavojaus žmonėms, statiniams, pastatams, saugiam eis-
mui gatvėse, automobilių ir geležinkelio keliuose. Želdynus ir želdinius būtina išsaugoti kaip 
estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius krašto vaizdžio elementus.

Želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas organizuojami pagal šiuos principus:
•	 želdynuose ir želdiniuose saugoma biologinė įvairovė; 
•	 nemažinamas miestų ir miestelių bendrasis atskirųjų želdynų plotas; 
•	 formuojamas gamtinis karkasas šalies, rajono, miesto (ar jo dalių) mastu, kuriama 

vientisa tolygi želdynų sistema miestuose, miesteliuose ir kaimo kraštovaizdyje;
•	 išlaikomi užstatytų ir atvirų, gyventojų poilsiui ir sveikatingumui skirtų teritorijų 

optimalūs ploto santykiai (nustatyti pagal galiojančias normas), ekologiniai ir es-
tetiniai ryšiai;

•	 išlaikomas istorinių želdynų ir juose arba greta jų esančių pastatų ansamblių ar 
kompleksų ir jų tarpusavio funkcijų vientisumas;

•	  atskirieji želdynai (parkai, tarp jų ir istoriniai, skverai, miesto ir miestelio sodai, 
dendrologiniai rinkiniai) neskaidomi į dalis, išskyrus jų teritorijoje esančių objektų 
sklypų formavimą;

•	 pertvarkant esamus želdynus ir kuriant naujus, įvertinama suinteresuotos 
visuomenės motyvuota nuomonė. 

Želdynai ir želdiniai nuo ligų ir kenkėjų saugomi vadovaujantis Aplinkos ministeri-
jos patvirtintomis Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklėmis. Želdinių apsauga 
vykdant valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelio kelių tiesimo ir remonto, geležinkelių 
įrenginių statybos ir remonto darbus nustatoma Aplinkos ministerijos ir Susisiekimo min-
isterijos patvirtinta tvarka.

Želdynai kuriami, želdiniai veisiami vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, 
želdynų tvarkymo ir kūrimo projektais ir Aplinkos ministerijos patvirtintomis Medžių ir 
krūmų veisimo, vejų ir gėlynų, vandens telkinių, esančių želdynuose, vejų ir gėlynų priežiūros 
taisyklėmis. Kultūros paveldo objektų, įskaitant kultūros paminklus, priežiūrą želdynuose 
reglamentuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos [24] ir kiti teisės aktai.

Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo valstybinę politiką formuoja 
Lietuvos Respublikos Seimas. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo valstybinį 
valdymą pagal kompetenciją vykdo ir politiką kartu su savivaldybėmis įgyvendina Aplinkos 
ministerija, Kultūros ministerija, Susisiekimo ministerija ir Švietimo ir mokslo ministerija.

Aplinkos ministerija, koordinuodama želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir 
kūrimo valstybinį valdymą, atlieka šias funkcijas [34]:
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•	 rengia želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, naujų želdynų kūrimo strategiją ir 
kitus teisės aktus, metodinius nurodymus;

•	 koordinuoja želdynų ir želdinių inventorizavimą, apskaitą, želdinių būklės stebėseną, 
duomenų apie želdynus, želdinius bazių kūrimą, teikia metodinę paramą;

•	 organizuoja ir koordinuoja želdynuose augančių augalų genetinių išteklių atrinkimą 
ir kaupimą, jų priskyrimą augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams;

•	 koordinuoja jų išsaugojimą, genetinės medžiagos perkėlimą į Augalų genų banko 
saugyklą, arboretumus, specialias plantacijas ir kitus biologinius tyrimus, koordin-
uoja neformalųjį ir formalųjį (darbininkų) mokymą želdinių apsaugos, tvarkymo, 
naujų želdinių veisimo klausimais.

Kultūros ministerijos funkcijos:
•	 kartu su Aplinkos ministerija ir savivaldybėmis sprendžia kultūrinės paskirties 

želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo klausimus;
•	 rengia valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas istorinių želdynų paveldosaugos 

programas;
•	 pagal kompetenciją koordinuoja kultūrinės paskirties želdynų inventorizavimą, 

apskaitą, skelbia juos valstybės saugomais kultūros paveldo objektais.
Susisiekimo ministerija:
•	 koordinuoja geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų ir valstybinės reikšmės 

automobilių kelių želdinių apsaugą, tvarkymą ir naujų želdinių veisimą;
•	 suderinusi su Aplinkos ministerija, rengia ir tvirtina saugiam eismui pavojų 

keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės 
automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarką;

•	 koordinuoja valstybinės reikšmės automobilių kelių želdinių ir geležinkelio kelių bei 
jų įrenginių apsaugos zonų želdinių inventorizavimą, apskaitą ir būklės stebėseną.

Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, želdinių veisimo valdymą 
vykdo savivaldybės, kurios [34]: 

•	 organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą 
ir apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną, kuria ir tvarko jų duomenų bazes (skaitme-
nines ir geoinformacines);

•	 organizuoja valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų 
ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių 
veisimą, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektų rengimą, derina juos;

•	 organizuoja želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos, veikiančios prie 
savivaldybės visuomeniniais pagrindais, veiklą;

•	 organizuoja atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinius matavimus ir įrašymą į 
Nekilnojamojo turto kadastrą;

•	 nustato lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui 
ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarką;

•	 skelbia želdynus ir želdinius savivaldybės saugomais gamtos ar kultūros paveldo 
objektais Saugomų teritorijų [25] ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymų [24] nustatyta tvarka;

•	 organizuoja kraštovaizdžio tvarkymo planų rengimą, užtikrina, kad želdynų siste-
ma būtų pažymėta savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendruosiuose planuose;
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•	 vykdo želdynų ir želdinių būklės, želdynų kūrimo, naujų želdinių veisimo vidaus 
kontrolę;

•	 rengia ir tvirtina želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo 
programą (tik miestų savivaldybės), želdynų ir želdinių apsaugos taisykles;

•	 su želdynų ir želdinių savininkais ir valdytojais gali sudaryti sutartis dėl želdynų 
lankymo sąlygų, želdinių apsaugos ir priežiūros, kovos su augalų ligomis ir 
kenkėjais;

•	 vadovaudamosi Aplinkos ministerijos nustatytais sodmenų kokybės reikalavimais 
ir atsižvelgdamos į rekomenduojamą asortimentą, planuoja sodmenų einamąjį ir 
perspektyvinį poreikį, reikalingą želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir 
želdinių veisimo darbams atlikti;

•	 sprendžia medžių persodinimo, kirtimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo, gydymo 
klausimus;

•	 išduoda leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, 
genėjimui, persodinimui ar kitiems želdynų ir želdinių tvarkymo darbams;

•	 teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją medžių ir krūmų sodinimo, 
kirtimo, genėjimo, perkėlimo klausimais;

•	 teikia Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės metinę 
statistinę ataskaitą apie savivaldybės teritorijoje esamus, sutvarkytus, įkurtus nau-
jus želdynus. 

Valstybės institucijos ir savivaldybės:
•	 užtikrina želdynų ir želdinių inventorizacijos, jų būklės stebėsenos bei kitų su 

želdynais ir želdiniais susijusių duomenų viešumą;
•	 informuoja visuomenę, kai numatomi vykdyti želdynų tvarkymo, kūrimo, medžių 

ir krūmų kirtimo, persodinimo, kitokio naikinimo darbai ar keičiama žemės 
sklypo, kuriame auga želdiniai, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis ar 
žemės sklypo naudojimo būdas;

•	 supažindina visuomenę su Želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių 
veisimo programa, želdynų ir želdinių būklę keičiančiais projektais.

Fizinių ir juridinių asmenų teisės ir pareigos želdynų ir želdinių apsaugos, tvar-
kymo ir želdynų kūrimo srityse. Fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę [34]:

•	 naudotis želdynais ir želdiniais kultūros, sveikatingumo ir kitais tikslais;
•	 dalyvauti veisiant, atkuriant želdinius, saugant juos, tvarkant želdynų aplinką;
•	 gauti patikimą informaciją apie želdynų ir želdinių inventorizavimą, apskaitą, 

planuojamus ir vykdomus darbus želdynų teritorijose;
•	 inicijuoti ir teikti pasiūlymus valstybės institucijoms ir savivaldybėms dėl naujų 

želdynų kūrimo, esamų želdynų ir želdinių apsaugos;
•	 organizuoti ir dalyvauti, jei turi atitinkamą kvalifikaciją, vykdant visuomeninę 

želdynų ir želdinių apsaugos kontrolę;
•	 reikalauti, kad būtų nutrauktas kenksmingos ūkinės veiklos objektų, natrio chlo-

rido ir kitų druskų (naudojamų sniegui ir ledui tirpdyti) poveikis želdiniams;
•	 nustatyta tvarka apskųsti valstybės institucijų, savivaldybių, atskirų pareigūnų, 

fizinių ir juridinių asmenų veiksmus, kai jie pažeidžia želdynų ir želdinių apsau-
gos reikalavimus.
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Želdynų ir želdinių savininkų ir valdytojų teisės ir pareigos. Želdynų ir želdinių 
valdytojai ir savininkai privalo [34]:

•	 išsaugoti želdynus ir želdinius, tinkamai juos tvarkyti, atkurti ir veisti naujus;
•	 taikyti kovos su kenkėjais ir ligomis priemones.
Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai turi teisę:
•	 privačioje žemės valdoje esančius želdynus ir želdinius, kurie teisės aktais nėra 

priskirti saugotiniems, tvarkyti savo nuožiūra, nepažeidžiant kaimyninių žemės 
sklypų ir namų valdų savininkų, valdytojų ar naudotojų interesų,

•	 sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybės institucijomis ir 
savivaldybėmis dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros, kovos su augalų 
ligomis ir kenkėjais;

•	 nustatyti želdynų lankymo sąlygas (laiką, lankymo įkainius).
Želdynų ir želdinių inventorizavimas ir apskaita. Želdynų ir želdinių inventor-

izavimo ir apskaitos tikslas – nustatyti želdynų žemės sklypų ribas, medžių ir krūmų 
rūšį, jų fiziologinę būklę, matmenis, įvertinti vejų, gėlynų, vandens telkinių, mažųjų 
kraštovaizdžio architektūros statinių, inžinerinių įrenginių ir kitų želdynuose esančių 
objektų būklę, parengti apskaitos duomenis, kad želdynus būtų galima efektyviau valdyti, 
teikti informaciją apie želdynų ir želdinių, aplinkos būklę, kontroliuoti, ar jų plotai atitinka 
galiojančias želdynų normas. 

Želdynai ir želdiniai inventorizuojami visuose želdynuose ir želdiniuose, nepaisant 
žemės nuosavybės formos. Želdynus ir želdinius inventorizuojantys specialistai, pateikę 
asmens dokumentą ir įgaliojimą atlikti inventorizavimo darbus, turi teisę darbo dienomis 
įeiti į visus želdynus ir teritorijas, kur auga želdiniai, atlikti inventorizavimo darbus, gauti 
reikiamą informaciją apie želdynus ir želdinius.

Želdynų planavimas ir projektavimas. Želdynai planuojami Teritorijų planavimo 
įstatymo [26] ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Atskirieji želdynai žymimi savivaldybės 
teritorijos ar jos dalių bendruosiuose planuose. Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka yra 
rengiami atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektai.

Lietuva turi senas kraštovaizdžio puoselėjimo tradicijas. Vystantis valstybei ir augant 
miestams, želdynų kūrimas tapo privalomu gyvenimo būdo elementu. Lietuvoje sukurti 
dvarų ir rezidencijų parkai, savo stilistika kartoję Vakarų Europos parkus, tapo didele ir 
reikšminga kultūros paveldo dalimi. XX amžiuje, kuriant naujus, atstatant ir plečiant sen-
uosius miestus, įgyvendinta nemažai atskirų miestų, gyvenviečių žaliųjų zonų, želdynų 
sistemų formavimo bei daugelio parkų, skverų projektų.

Želdynai, kaip kaimiškojo kraštovaizdžio formantai, svarbūs kaimiškosios buities ir 
tradicijų veiksniai. Želdynai yra labai reikalingi ten, kur intensyvi ir daugialypė žmogaus 
veikla, ypač miestuose, kur jie tampa reikšmingais kompoziciniais bei struktūriniais 
miestų elementais, gerina ir palaiko kultūrinio kraštovaizdžio kokybę ir suteikia jam savi-
tumo. Gerindami aplinkos higieninę kokybę ir estetinį vaizdą, želdynai užtikrina palankias 
miestiečių gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas, ugdo bendrą grožio ir supančios aplinkos 
sampratą. Siekiant užtikrinti darnią želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo plėtrą, paten-
kinti įvairių visuomenės grupių poreikius ir užtikrinti želdynų išsaugojimą ateities kar-
toms, pripažįstant ilgą jų augimo trukmę ir atsižvelgiant į nuosavybės formų skirtumus bei 
sąveiką, Lietuvoje yra formuojama ilgalaikė (iki 2015 metų) želdynų apsaugos, tvarkymo 
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ir atkūrimo strategija [21], besiremianti šalies tradicijomis ir Europos Sąjungos teisės 
normų, tarptautinių konvencijų, rezoliucijų, programų, sutarčių bei nacionalinių teisės 
aktų reikalavimais.

Lietuvos želdynų apsauga, tvarkymas ir atkūrimas vykdomas vadovaujantis šiais 
principais: 

•	 Teisėtumo – atitikimo nacionalinę teisinę sistemą ir tarptautinius susitarimus, kon-
vencijas ir kt. Siekiama sukurti želdynų apsaugos, atkūrimo, tvarkymo ir naudo-
jimo teisinius pagrin dus.

•	 Sistemiškumo – skatinamas vientisos želdynų sistemos miestuose, miesteliuose 
ir kaimiškajame krašto vaizdyje kūrimas, gamtinio karkaso formavimas šalies, 
rajono, miesto (ar jo dalių) mastu. Teisiniuose aktuose įtvirtinama nuostata, kad 
želdynai žaliosiomis jungtimis turi jungtis tarpusavyje, taip pat ir su didžiaisiais 
želdynų masyvais ir miškais.

•	 Tęstinumo – siekiama išsaugoti ir tinkamai tvarkyti esamus geros būklės želdynus jų 
augimo vie toje, prioritetą teikiant jau susiformavusių želdynų priežiūrai, atnaujinimui, 
o ne naujų kūrimui. Ypač svarbus istorinių želdynų ir juose arba greta jų esančių pastatų 
ansamblių ar kompleksų vientisumo išlaikymas, jų tarpusavio funkcijų derinimas.

•	 Atsakomybės už subalansuotą želdynų apsaugą, tvarkymą ir atkūrimą – valstybė, 
vykdydama visų šalies želdynų valstybinio reguliavimo funkcijas, plėtodama 
želdynų infrastruktūrą, jų apsaugą nuo stichinių nelaimių, masinių ligų bei kenkėjų, 
pripažin dama visas želdynų nuosavybės formas, sudaro teisines, finansines ir kitas 
prielaidas želdynų išsaugojimui, jų racionaliam tvarkymui, socialinių visuomenės 
reikmių tenkinimui ir aplinkos apsaugai. Želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo 
politika užtikrina želdynų savininkų, valdy tojų ir naudotojų atsakomybę už želdynų 
būklę ir subalansuotą jų atkūrimą.

•	 Visų suinteresuotų visuomenės grupių dalyvavimo ir bendradarbiavimo – formuo-
jant politiką atsižvelgiama į visų suinteresuotų visuomenės grupių nuomonę.

Lietuvos želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo politika formuojama ir įgyvendinama 
pagal šias kryptis:

•	 želdynų tyrimai ir apskaitos sisteminimas;
•	 želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo teisinės sistemos kūrimas ar atnaujini-

mas;
•	 želdynų valdymo tobulinimas
•	 želdynų atkūrimas ir naujų želdynų veisimas;
•	 istorinių želdynų (parkų) tvarumo užtikrinimas;
•	 želdynų dendrofloros genofondo ir biologinės įvairovės išsaugojimas;
•	 želdynų priežiūros ir jų sveikatingumo gerinimas;
•	 tarptautinių ryšių stiprinimas ir plėtra;
•	 visuomenės informavimas ir švietimas;
•	 visuomenės dalyvavimas sprendžiant svarbiausius želdynų klausimus.
Stiprybės [21]:
•	 Lietuvoje tradiciškai želdynams teikiama didelė reikšmė. 
•	 Yra daug istorinių želdynų. Dalis jų jau yra įtraukta į Nekilnojamųjų kultūros 

vertybių registrą.
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•	 Nors sovietmečiu buvo sunaikinta daug natūralių želdynų agrarinėse teritorijose, 
tačiau miestuose dėl planavimo specifikos ir privačios žemės nuosavybės nebuvimo 
želdynams buvo skiriami pakankami plotai, todėl vaizdingesnės gamtinės aplinkos 
miestuose išliko nemažai natūralių teritorijų, galinčių gerai atlikti ekokompensa-
cines funkcijas. Svarbią funkciją atlieka geležinkelio apsauginiai želdiniai (per 
2500 hektarų). Šalies želdynuose gerai auga daug vietinių medžių ir krūmų rūšių.

•	 Dekoratyviniuose želdynuose (botanikos soduose, arboretumuose, individu-
aliose dend rologinėse kolekcijose, dvarų sodybų parkuose bei visuomeninės 
paskirties želdynuose) augi nama daug introdukuotų sumedėjusių augalų rūšių ir 
morfologinių formų. Labai vertinga šalies dendrofloros genofondo dalis sukaupta 
dvarų sodybų parkuose. Kai kuriuose parkuose auga net keli šimtai medžių ir 
krūmų rūšių bei formų. Ten augantys introdukuoti medžiai ir krūmai yra atsparūs 
mūsų šalies klimatui ir gali būti auginami dekoratyviuose želdynuose. Lietuvoje 
senos dekoratyvinių medžių ir krūmų auginimo bei želdynų kūrimo tradi cijos. 
Nestokojama aukštos kvalifikacijos želdynų specialistų. Želdynų problemos 
sprendžia mos net keliose mokslo ir mokymo įstaigose, tai: Vilniaus universiteto 
botanikos sode, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sode, Lietuvos 
miškų institute, Botanikos institute. Želdynų projektavimu užsiima ir valstybin-
iai institutai (Valstybinis žemėtvarkos, Valstybinis miškotvarkos, Architektūros 
ir statybos, Paminklų restauravimo institutas), ir privačios įmonės. Aktyviai 
veikia visuomeninės organizacijos: Lietuvos dendrologų draugija, Lietuvos 
kraštovaizdžio architektų sąjunga, Lietuvai pagražinti draugija, Lietuvos žaliųjų 
judėjimas, Lietuvos botanikų draugija, Lietuvos miškininkų sąjunga, draugija 
„Žaliuojanti Vilnija“ ir kt.

Silpnybės: 
•	 Reikiamos informacijos apie želdynus stoka. Dalis šalies želdynų neinventorizuo-

ti. Rengiant detaliuosius planus, naudojamos topografinės nuotraukos, kuriose ne 
visada pažymėti želdiniai.

•	 Visuomeninės paskirties želdynams skiriama per mažai dėmesio ir lėšų: nerengiami 
projektai želdynams tvarkyti, rekonstruoti bei atkurti, prastėja ir mažai atnaujina-
ma parkų infrastruktūra, dėl natūralaus žėlimo blogėja želdynų estetinės savybės, 
nyksta vertingos medžių grupės ir bendrijos. Intensyvėja transporto sukeliama 
tarša. Želdinių sergamumą miestuose sąlygoja veiklos funkcijų juose nesuderini-
mas, blogas statybos darbų organizavimas, fiziniai ir cheminiai oro ir grunto paki-
timai, gruntinio vandens pažeminimas, paviršinio dirvos sluoksnio suplūkimas, per 
didelė rekreacinė apkrova, netinkamas medžių ir krūmų genėjimas.

Galimybės [21]:
•	 Aktyvus visuomenės informavimas ir švietimas: informacijos apie želdynus bei jų 

apsaugą skleidimas, želdynus populiarinančių renginių (supažindinimas su įvairių 
rūšių šimtamečiais medžiais, etnografinėmis tradicijomis, istoriniais įvykiais ir 
pan.) organizavimas, informacinių leidinių apie želdynus rengimas ir leidyba.

•	 Privataus kapitalo pritraukimas želdynų (tarp jų ir dvarų sodybų) tvarkymui ir atkū-
rimui. Želdynų integravimas į šalies visuomeninius poilsio kompleksus, jų panau-
dojimas ap linkai palankioms veiklos rūšims.
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•	 Vertingiausių Lietuvos želdynų sumedėjusių augalų genetinės medžiagos 
pavyzdžių paėmimas ir kaupimas šalies mokslo institucijų bazėse, siekiant išsaugoti 
genofondą.

•	 Įvairių želdinimo formų (vertikalaus želdinimo, želdinimo vazonuose ir kt.) propa-
gavimas. Pakančių miesto sąlygoms medžių ir krūmų rūšių ir dekoratyvių formų 
parinkimas, palaipsnis miestų želdinių rūšių ir formų keitimas atsparesnėmis, 
unikalių medžių paminklų išsaugojimas.

•	 Želdynų priežiūros (taisyklingo medžių genėjimo, dirvožemio purenimo, laistymo, 
tręšimo ir kt.) esminis pagerinimas.

Grėsmės:
•	 Vyraujant ekonominės plėtros prioritetui, visuomenė nepakankamai suvokia želdy-

nų estetines ir apsaugines funkcijas, jų naudą.
•	 Trūksta lėšų želdynams apsaugoti, juos tinkamai tvarkyti. Žemės reformos metu 

bei keičiantis priežiūros institucijoms, želdynai (parkai) kai kur suskaidyti dalimis; 
atskirų želdynų (parkų) apsauga ir tvarkymas nekoordinuojami.

•	 Miestuose želdynams suteikiamos įvairios funkcijos, ne visada atitinkančios ekolog-
ines ir socialines želdynų galimybes. Želdynai dažniausiai traktuojami tik kaip rekre-
acijos teritorijos, dažnai pažeidžiami vykdant statybos darbus, keičiant hidrografinį 
ar kelių tinklą, netinkamai želdynuose organizuojant įvairius renginius.

•	 Neautentiškos augalijos veisimas želdynuose (parkuose). Masiškas netaisyklin-
gas medžių genėjimas (kai paliekami tik stuobriai). Stichinės nelaimės, padidėjusi 
tarša, grybinės ligos ir kenkėjų pažeidimai. 

Želdynų apsaugos ir tvarkymo strateginiai tikslai istorinių želdynų (parkų) tvaru-
mo užtikrinimo srityje [21]:

•	 želdynų naudojimas, tyrimas, restauravimas ir rekonstrukcija, atsižvelgiant į archi-
tektūrinius-urbanistinius, floristinius, gamtinių sąlygų patrauklumo ir tinkamumo 
rekreacijai ir kitoms funkcijoms aspektus bei vadovaujantis Istorinių želdynų 
chartija (Florencija, 1981), Orhuso konvencija (Orhus, 1998) ir Dvarų paveldo 
išsaugojimo ir jo integravimo į visuomenės gyvenimą koncepcija (Žin., 2002, Nr. 
96-4240);

•	 specialių taisyklių (reglamentų) istorinių želdynų atkūrimo ir priežiūros klausimais 
rengimas, vadovaujantis Istorinių želdynų chartija;

•	 augalijos asortimento regeneravimas (atnaujinimas) želdynuose, nekeičiant jų 
meninės išraiškos, pirminio projekto idėjos, atvirų erdvių ir medynų proporcijų bei 
jų kontūrų plastikos.

Želdynų dendrofloros genofondo ir biologinės įvairovės išsaugojimas:
•	 dendrofloros genofondo želdynuose kaupimas ir tyrimas, siekiant atskirus me džius, 

medžių grupes priskirti augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams; 
•	 biologinės įvairovės išsaugojimo želdynuose užtikrinimas, retų ir nykstančių auga-

lų ir gyvūnų rūšių bei buveinių apskaitos tobulinimas. 
Želdynų priežiūros ir jų sveikatingumo gerinimo srityje [21]: 
•	 želdynų fitosanitarinės būklės stebėsenos, labiausiai paplitusių medžių rūšių 

at sparumo oro taršai ir klimato pokyčiams tyrimų vykdymas, naudojant mod-
ernias technologijas;



•	 medžių ir krūmų parinkimas želdinimui, atsižvelgiant į jų atsparumą ligų sukė-
lėjams, taršai ir kitiems aplinkos veiksniams;

•	 unikalių paminklinių medžių išsaugojimas; 
•	 kritinės būklės medžių laipsniškas pakeitimas sveikais, atsparesnių rūšių ir veislių 

individais;
•	 gaisrų prevencija želdynuose; 
•	 taršos poveikio želdynams mažinimas;
•	 želdynų pirminės priežiūros esminis gerinimas, naujų technologijų naudojimas;
•	 taisyklingo medžių ir krūmų genėjimo želdynuose įgyvendinimas.
Tarptautinių ryšių stiprinimo ir plėtros srityje:
•	 dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje, jų organizuojamuose projektuose, 

simpoziumuose, konferencijose;
•	 keitimasis informacija ir praktine patirtimi želdynų apsaugos, tvarkymo bei 

atkūrimo klausimais;
•	 straipsnių skelbimas specializuotuose tarptautiniuose žurnaluose.
Norint, kad visuomenei būtų žinoma želdynų tvarkymo ir apsaugos svarba, būtina 

sistemingai informuoti apie želdynus žiniasklaidos priemonėse, integruoti į bendrojo 
vaikų ir jaunimo lavinimo mokymo, suaugusiųjų švietimo programas, užtikrinti želdynų 
inventorizacijos, jų būklės monitoringo bei kitų su želdynais susijusių duomenų viešumą, 
organizuoti visuomenės konsultacijas ir metodinių patarimų teikimą želdynų apsaugos, 
tvarkymo ir atkūrimo klausimais.
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4. ISTORINIAI ŽELDYNAI IR PARKAI

4.1. Istoriniai želdynai ir jų teisinis reglamentavimas

Istoriniai želdynai yra kultūros paveldo objektai ar jų kompleksai, išskirtiniai savo 
gyvojo paveldo elementais ir jų apsaugos ypatumais. Šiam kultūros paveldui priskirtini iki 
šių laikų išlikę arba neišlikę dvarų sodybų ir vienuolynų parkai bei sodai, istoriniai miestų 
ir miestelių parkai, sodai, skverai alėjos, istoriniai kelių želdynai, botanikos sodai, terito-
rijos, kuriose sukauptos dendrologinės kolekcijos, istorinių valdų  želdynų sistemos, jų 
fragmentai ir t. t. Šie teritoriniai dariniai sudaro reikšmingą ir vertingą Lietuvos kultūrinio 
kraštovaizdžio sudedamąją dalį.

Istorinių želdynų apsauga, t. y. palaikomoji priežiūra, tvarkyba (restauravimas, 
atkūrimas) ir atgaivinimas yra būtina Lietuvos kultūrinio kraštovaizdžio savitumo 
išsaugojimo, įvairovės ir jo kokybės palaikymo bei gerinimo sąlyga. 

Tarp tarptautinių organizacijų paveldosaugos dokumentų išskirtinę vietą užima 1981 m. 
ICOMOS priimta Istorinių želdynų chartija, kurioje įteisintas terminas – istoriniai želdynai. Vien 
tai, kad šis dokumentas priimtas ICOMOS–IFLOS Istorinių želdynų tarptautiniame komitete 
ir užregistruotas ICOMOS (Tarptautinės paminklų ir istorinių vietų tarybos), rodo istorinių 
želdynų priskyrimą ne gamtos, bet kultūros paveldui. ICOMOS Istorinių želdynų chartijoje 
(„Florencijos chartija“, 1981 m.) apibūdinama, kad „istorinis želdynas – tai architektūros ir 
parkų meno kompozicija, kuri visuomenę domina istorijos ar meno požiūriu; tai architektūros 
kompozicija, kurios didžiąją dalį sudaro augalija“. Chartijoje nurodoma, kad istorinį želdyną, 
kaip paminklą, reikia palaikyti (eksploatuoti) Venecijos chartijos dvasia ir kad istorinis želdynas 
negali būti atskirtas nuo savo miestiškos ar kaimiškos, dirbtinės ar natūralios aplinkos. Charti-
joje pažymėta, kad istorinis želdynas savo prigimtimi ir paskirtimi yra dvasinės rimties vieta, 
nuteikianti bendravimui, tyliam ryšiui su gamta ir kad jis yra tokia paveldo vertybė, kurios 
išlikimas pagal savo prigimtį reikalauja intensyvios kvalifikuoto personalo priežiūros [8].

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (2004 m.) 
apibrėžta, kad „želdynai – reikšmingais pripažinti istoriniai parkai, sodai ir panašūs objektai 
ar vietovės, kuriems būdinga žmogaus veiklos, gamtinės ir istorinės aplinkos dermė [24].

Saugomų teritorijų įstatyme [25] nustatyta, kad reikšmingais pripažinti dvarų parkai 
yra architektūriniai/inžineriniai kultūros paveldo objektai (nekilnojamosios kultūros 
vertybės), t. y. jie minėtuose įstatymuose nurodyti (apibūdinti) kaip atskiri kultūros pavel-
do objektai ir traktuoti kaip atskira specifinė jų kategorija.

Per nepriklausomybės laikotarpį nuo 1990 metų Valstybės institucijos skirė nedaug 
dėmesio istoriniams želdynams. Dėl priežiūros ir reikiamos apsaugos stokos daug istorinių 
želdynų  prarado vertingąsias savybes, sumenko. Senosios dvarvietės, kuriose neišliko 
statinių, dažnai traktuojamos ir yra apskaitoje tik kaip archeologinės ar memorialinės 
vietovės. Į šiose dvarvietėse išlikusių istorinių želdynų ar jų fragmentų kraštovaizdinę 
vertę bei reikšmę dažniausiai neatsižvelgiama. Neteikiamas prioritetas istorinių želdynų 
išsaugojimui – nuolatinei kvalifikuotai palaikomajai priežiūrai, tvarkybai, atgaivinimui 
ir atkūrimui, t. y. jų tvarumo užtikrinimui. Dažnai kuriami nauji želdynai, o istoriniais 
– nesirūpinama arba jie naikinami [27].
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Teisės aktai, reglamentuojantys istorinius želdynus:
•	 Europos kraštovaizdžio konvencija (2000 m.);
•	 Istorinių želdynų chartija (Florencijos chartija, 1981 m.);
•	 Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir Saugomų 

teritorijų įstatymai;
•	 Aplinkos ministro 2002 m. patvirtinta „Želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo 

strategija”;
•	 Vyriausybės 2004-12-01 nutarimu Nr. 1526 patvirtintas „Lietuvos kraštovaizdžio 

politikos krypčių aprašas“;
•	 Kultūros ministro 2005-06-29 įsakymu Nr. ĮV-309 patvirtintas „Kultūrinių 

draustinių, kultūrinių rezervatų (rezervatų-muziejų), istorinių valstybinių parkų 
steigimo aprašas“;

•	 2005-01-10 KVAD įsakymu Nr. Į-09 patvirtinta „Ilgalaikė dvarų paveldo objektų 
– istorinių želdynų (parkų) tvarkymo darbų programa“;

•	 1992 m. Vyriausybės nutarimas Nr. 256 „Dėl buvusių dvarų sodybų – istorijos 
ir kultūros paminklų išsaugojimo principų atstatant nuosavybės teises, vykdant 
privatizavimą ir žemės reformą“;

•	 1993-5-27 Vyriausybės nutarimas Nr. 369 „Dėl buvusių dvarų ir palivarkų 
paminklinių sodybų apsaugos“ patvirtinti Buvusių dvarų ir palivarkų apsaugos 
bendrieji nuostatai;

•	 Kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimo taisyklės (2004-5-5 AM 
įsakymas Nr. D1-246);

•	 2002-09-13 sprendimas Nr. 87 „Dėl Lietuvos Respublikos dvarų paveldo 
išsaugojimo ir jo integravimo į visuomenės gyvenimą koncepcijos“, kuriame inte-
gruotas ir dvarų paveldo istorinių želdynų klausimas;

•	 Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr.481 patvirtinta valstybinė „Dvarų paveldo 
išsaugojimo programa“;

•	 kiti teisės aktai.
Istorinių želdynų apsaugos ir integravimo į visuomenės gyvenimą pagrindinės 

problemos:
•	 nesukurta efektyvi istorinių želdynų apsaugos ir integravimo į šiuolaikinės 

visuomenės gyvenimą sistema;
•	 nepakankami istorinių želdynų apskaitos, apsaugos – palaikomosios priežiūros, 

tvarkybos, atkūrimo, atgaivinimo ir jų integravimo į šiuolaikinį visuomenės 
gyvenimą teisiniai pagrindai; 

•	 neparengta ir neįteisinta valstybinė, moksliškai pagrįsta istorinių želdynų 
klasifikacija bei apskaita; daug istorinių želdynų ar jų fragmentų nėra apskai-
tos objektai;

•	 nepakankama valstybinė istorinių želdynų apsauga, t. y. dauguma dvarų paveldo 
želdynų yra apleisti, neprižiūrimi ir netvarkomi;

•	 žinių stoka istorinių želdynų tvarkyboje, nepakankama institucijų sąveika; 
•	 nėra specializuotų Valstybės ir privačių istorinių želdynų palaikomosios priežiūros 

ir restauravimo bei atgaivinimo struktūrų. Reikėtų atitinkamų padalinių istorinių 
želdynų tvarkybai, nuolatinei palaikomajai priežiūrai ar atkūrimui [27].
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Istoriniai valstybiniai parkai. 1981 m. gruodžio 15 d. Florencijoje buvo suformu-
luota istorinių parkų sąvoka ir apibrėžta jų visuomeninė reikšmė. Tai tapo tarptautiniu 
lygiu pripažinta chartija, kurios 25 straipsnyje teigiama, kad istorinių parkų lankymas 
turi būti sumaniai organizuotas, parkai – saugomi kaip vertingi paveldo objektai bei kelti 
visuomenės domėjimąsi jais. Tai turėtų būti daroma pasitelkiant mokslininkų tyrimus, 
tarptautinius mainus, informacijos platinimą, publikavimą. Šie parkai privalo būti tvar-
komi, nes tik sutvarkyti objektai gali pritraukti žmones. Geriausia istorinių parkų apsauga 
– tai platus visuomenės supratingumas, kad privalu juos išsaugoti ateities kartoms.

Istoriniai valstybiniai parkai steigiami apsaugoti didelio ploto kultūros paveldo 
vietovę ar dideliame plote esančias atskiras, nevienarūšes kultūros paveldo vietoves, 
kai jose esantys kultūros paveldo objektai kartu su supančia gamtine aplinka atspindi jų 
sanglaudą ir vientisumą bei tokios teritorijos istorinę raidą.

Istoriniai valstybiniai parkai nustatomi pagal šiuos kriterijus, kai:
•	 reikalinga išsaugoti teritorijos gamtiniu ir kultūriniu požiūriais vertingą 

kraštovaizdį;
•	 kontroliuoti ūkinę veiklą bei urbanizacijos plėtotę gamtiniu, kultūriniu ir rekrea-

ciniu požiūriais sudėtingose, ypač vertingose, teritorijose;
•	 atkurti teritorijoje sunaikintus ir pažeistus kultūros ar gamtos paveldo objektus ir 

vietoves;
•	 teritorijoje sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams gamtos ir kultūros paveldo ap-

saugos srityse;
•	 propaguoti ir remti regiono etnokultūros tradicijas;
•	 plėtoti paveldosauginį ir aplinkosauginį švietimą;
•	 sudaryti sąlygas rekreacijai, pirmiausia pažintiniam turizmui;
•	 užtikrinti ir propaguoti kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingųjų savybių 

tęstinumą [23].
Lietuvoje yra apie 1000 istorinių parkų ir sodų. Pusės jų struktūra pasikeitė dėlto, kad 

jie neteko šeimininkų arba naudotojų, dėl to buvo apleisti ir neprižiūrimi.
Lietuvos senieji parkai yra ypač vertingi ir saugotini dėl dviejų pagrindinių priežasčių: 

pirmiausia – dauguma jų yra puikūs kraštovaizdžio architektūros kūriniai, sudarantys 
kultūros paveldo aukso fondą, antra – juose augantys vertingi egzotiniai medžiai sudaro 
ypač vertingą šalies introdukuotos dendrofloros genofondo dalį.

4.2. Želdynų raida

Istoriniai parkai – tai dialogas su gamta. Čia susipynę gamtos ir dvasingumo bei 
pažinimo ryšiai. Istorinių parkų pažinimas – istorijos, literatūros, architektūros, tapybos, 
filosofijos bei sodininkystės meno išmanymas.

Tvarkant teritorijas yra naudojami gamtos ištekliai, žaliuojantys augalai bei vande-
nuo, suteikiantys parkų kūrėjams ir jų kuriamai aplinkai ypatingas sąlygas įvairiapusiškai 
tobulėti. Tai tarsi žaidimas formomis, erdvių proporcijomis, kontrastais, staigmenomis.

Istoriniai parkai atskleidžia savo esybės supratimą, vystymąsi ir kitimą. Juose 
išreiškiamos įvairių epochų dvasinės srovės. Kiekvienas parkas yra vienintelis ir nepakar-
tojamas, traukiantis ypatingumu ir paslaptingumu.



64

Neil Fairbairn knygoje „Trumpa sodininkystės istorija“ rašo, jog istorinių parkų 
pradžia siekia tuos laikus, kai pirmasis grūdas buvo pasėtas ir pirmasis medis buvo pasod-
intas akmens amžiuje atsirandant žemdirbystei (40 000–800 pr. Kr.) [6].

40 000 m. prieš Kristų žmonės pradėjo naudoti primityvų kaplį, apie 12 000–10 000 
m. pr. Kr. išmoko naudoti ugnį ir prisijaukino gyvulius. Trečiajame tūkstantmetyje prieš 
Kristų jie jau vertėsi žemdirbyste ir sodininkyste. 

Senovės Afrikoje žmonės dirbo žemę, sėjo pasėlius ir sodino medžius net 6500 m. 
pr. Kr., Šiaurės Europoje apie 3500 m. pr. Kr. jie išmoko ūkininkauti, o Mesopotamijoje ir 
Egipte dar 3000 m. pr. Kr. kinkė galvijus arklui traukti ir žemei purenti. Galvijai paleng-
vino žmogui darbą ir leido daugiau nuveikti panaudojant aplinką žmogaus užgaidoms. 
Paskutiniame tūkstantmetyje prieš Kristų žmogus jau džiaugėsi klestinčiais ūkiais ir so-
dino daržus, sodus, kūrė parkus [6].

Aplinkos kūrimo meno istorinis vystymasis glaudžiai susijęs su apskritai visos 
dekoratyvinės sodininkystės ir jos tradicijų istorine raida. Bene anksčiausiai dekora-
tyvine sodininkyste buvo susidomėta Senovės Egipte (3000–1000 m. pr. Kr.). Iki šių 
dienų išlikę faraonų kapaviečių radiniai (antkapiniai bareljefai, kapaviečių sienų piešiniai, 
augalų liekanos šalia faraonų palaikų) liudija apie gana aukšto lygio to meto dekoratyvinės 
sodininkystės kultūrą ir tradicijas.

Senovės egiptiečių sodai buvo taisykingos (dažniausiai stačiakampio) formos, apsup-
ti aukštos 3–4 m akmeninės, molinių plytų ar plūktinės molio tvoros, kuri ne tik saugojo 
sodą nuo pašalinių akių, bet ir teikė malonų pavėsį. Dėl gana audringų pavasarinių Nilo 
potvynių jie buvo rengiami ant kalvelių ar Nilo slėnio šlaituose. Įėjimą į sodą puošdavo 
prabangūs vartai (portalas). Gyvenamasis namas arba rūmai (priklausomai nuo šeimininko 
rango ir materialinės padėties) paprastai stovėdavo centrinėje arba priekinėje, toliau nuo 
vartų esančioje sodo dalyje. Namo architektūra egiptiečiams vaidino antraeilį vaidmenį. 
Atsižvelgiant į klimatines sąlygas, pagrindinis dėmesys buvo skiriamas baseinų, kanalų 
bei paties sodo įrengimui. Patys prabangiausi sodai buvo kuriami šalia faraonų rūmų ir 
šventyklų, neretai turėjo kultinę paskirtį (buvo kuriami Saulės dievo garbei). Faraonų so-
dus puošdavo įspūdingos dievų, liūtų, sfinksų skulptūros ir statiniai su kolonomis.

Išlikę rašytiniai šaltiniai, piešiniai ant faraonų kapaviečių sienų bei kiti archeologin-
iai radiniai liudija, kad Egipto faraonė Hatšepsuta ir po jos valdęs faraonas Tutmosis III 
(1490–1436 m. pr. Kr.) netgi organizuodavo specialias augalų paieškų ekspedicijas ir karo 
žygius, iš kurių parsiveždavo daug augalų.

Prabėgus 300 m. panašius žygius organizuodavo ir faraonas Ramzis III (1198–1166 
m. pr. Kr.). Puošnumu ypač garsėjo legendinės Egipto valdovės Kleopatros (I a. pr. 
Kr.) sodai. Egiptiečių sodus centrinėje dalyje ar pakraščiuose puošdavo taisyklingos 
stačiakampio, kvadrato ar „T“ formos vandens baseinai, šalia jų augdavo gėlės. Tai-
syklingas geometrinis išplanavimas buvo būdingas asirų ir babiloniečių sodams. Dėl 
sauso ir karšto klimato soduose būdavo įrengiama sudėtinga drėkinimo sistema, ypač 
buvo mėgstami vandens baseinai ir fontanai. Vanduo juose buvo pagrindinis akcentas ir 
atskiras sodo dalis jungianti grandis [11].

Apie 750 m. pr. Kr. Homeras Odisėjoje aprašė klasikinius parkus, o 600 m. pr. Kr. 
Karalius Nabuchodonosaras II Mesopotamijoje, Babilono mieste, įrengė Kabančiuosius 
sodus – tai geriausiai žinomi, nors iki šių dienų ir neišlikę, gražiausi pasaulyje žmogaus 
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užveisti sodai, priskiriami septyniems Pasaulio stebuklams. Pagal legendą, Mesopotamijos 
karalius šiuos sodus ant Eufrato upės kranto įrengė norėdamas pamaloninti savo žmoną, 
kuri ilgėjosi žaliųjų savo gimtinės Persijos kalnų.

Pasakiško grožio sodais Senovės pasaulyje garsėjo Persija. Didesnė ar mažesnė 
šių sodų kūrimo tradicijų įtaka buvo jaučiama ne tik Artimųjų Rytų šalyse, bet ir visame 
Senovės pasaulyje. VI a. pr. Kr. Persijos karalius Kiras II užkariavo visas Mesopotamijos ir 
Mažosios Azijos tautas ir sukūrė labai galingą tiems laikams Persijos imperiją. Nepaisant 
to, Persijos sodams buvo būdingos labai savitos, specifinės tik šiai tautai dekoratyvinės 
sodininkystės tradicijos ir kultūra. Persų sodai (paradizai) buvo simetriškos formos, 
medžiai sodinami eilėmis ir alėjomis. Augalų drėkinimui būdavo įrengiama gana sudėtinga 
kanalų sistema. Bet labiausiai visus amžininkus stebindavo čia auginamų augalų gausu-
mas ir puošnumas, puikus sodų išplanavimas ir estetinis vaizdas. Ypač čia buvo mėgiamos 
gėlės. Netgi senoji Persijos sostinė vadinosi „Suza“ (lelija) [11].

Persijos dekoratyvinės sodininkystės tradicijos turėjo didelės įtakos ne tik Artimųjų 
Rytų, bet ir viso senovės pasaulio dekoratyvinės sodininkystės kultūros raidai. Artimųjų Rytų 
civilizacijų (Egipto, Mesopotamijos tautų) dekoratyvinės sodininkystės tradicijas I tūkst. 
pr. Kr. sėkmingai perėmė ir plačiai paskleidė Viduržemio ir netgi Juodosios jūros pakrantėse 
šias tautas užkariavę antikos graikai. Kaip liudija istoriniai šaltiniai, aukštu intelektu 
garsėjęs galingasis Aleksandras Makedonietis į savo karo žygius imdavo ir sodininkus, ku-
rie domėjosi užkariautų tautų dekoratyvinės sodininkystės kultūra, parveždavo į Graikiją 
naujų, dar nežinomų augalų. Antikinės Graikijos sodai buvo taisyklingo išplanavimo, su 
simetriškos formos vandens baseinais, fontanais, papuošti skulptūromis, vazomis ir kolo-
nomis. Greta vietinių augalų čia buvo auginama ir daug svetimžemių, atvežtų iš užkariautų 
Artimųjų Rytų šalių. Būdingas senovės Graikijos sodų požymis – dauguma jų buvo 
visuomeninės paskirties, nes to reikalavo tuometiniai demokratiniai valstybės valdymo 
principai ir įstatymai. Aleksandrijoje Aleksandro Makedoniečio laikais tokie sodai sudarė 
ketvirtį miesto teritorijos. Dar gražesnis šiuo požiūriu buvo A. Makedoniečio įkurtas An-
tiochijos miestas. Graikijoje buvo populiarūs taip vadinamieji „filosofų“ ir „gimnazijų“ so-
dai, kur antikinės Graikijos gyventojai galėdavo ramiai susikaupti apmąstymams filosofų 
soduose arba gimnazijų soduose pasimankštinti. Dekoratyvinės sodininkystės vystymuisi 
antikinėje Graikijoje didelės įtakos turėjo Aleksandro Makedoniečio užkariavimai ir au-
dringas naujų graikų miestų (polių) kūrimasis Viduržemio jūros pakrantėse. Puošniais vilų 
sodais garsėjo Romos ir Pompėjos miestai. Apie buvusius romėnų sodus šiuo metu galima 
spręsti iš archeologijos iškasenų Vezuvijaus ugnikalnio sunaikintame Pompėjos mieste ir 
rašytinių šaltinių (Plinijaus jaunesniojo (I a. pr. Kr.) raštų). Senovės romėnų dekoratyvinės 
sodininkystės tradicijos turėjo didelės įtakos visai vėlesnei dekoratyvinės sodininkystės 
raidai ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje.

Naudojant gamtinę medžiagą, apie 401 m. pr. Kr. buvo įkurti karališkieji 
medžioklės sodai Persijoje, o apie 235 m. pr. Kr. Sirakūzų valdovas Hieronas II įsirengė 
net plaukiojančius sodus laivuose. Šiuo laikotarpiu puikiai įrengtomis ir apželdintomis 
viešosiomis erdvėmis garsėjo Graikijos, vėliau Romos imperijos miestai. Nuo V a. pr. 
Kr. iki VIII a. po Kr. puikių sodų buvo sukurta Tolimuosiuose Rytuose (Japonijoje, Ki-
nijoje, Indijoje). Tai buvo vienuolynų kiemai, privilegijuotųjų sodai, kai kurie bendro 
naudojimo skverai ir parkai.
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Viduramžių epochoje daugelyje Europos šalių dekoratyvinės sodininkystės menas 
pergyveno didelį nuosmukį ir sąstingį. Buvo apsiribojama nedideliais, utilitarinės paskirties 
vienuolynų ir pilių sodais, juose dažniausiai buvo auginami įvairūs vaistiniai bei prieskonin-
iai augalai. Jie buvo reguliaraus išplanavimo, suskirstyti į kvadratinius ar stačiakampius plo-
telius. Viduramžiais plačiai garsėjo mauriški arabų užkariautos Ispanijos sodai. Romėniškais 
hidrotechniniais įrenginiais maurai išmoko panaudoti kalnų sniego tirpimo vandenį ir pavertė 
sausringą Ispaniją žydinčiu kraštu. XI–XIII a. buvo sukurti puošnūs rūmų ir dekoratyvinių 
sodų ansambliai Grenadoje (11 pav.), Toledo, Kordoboje. Maurų sodai paprastai būdavo 
nedideli, bet prabangūs ir puikiai suderinti su pastatų architektūra.

11 pav. Dekoratyvinis sodas Grenadoje (Generalife) 

Nepaisant to, soduose pasirodė ir kai kurie nauji elementai – labirintai, kurie vėliau 
tapo labai populiarūs renesanso epochos ir barokiniuose soduose. Daug didesni ir pra-
bangesni sodai viduramžių epochos pabaigoje (XIII–XIV a.) buvo kuriami šalia Vakarų 
Europos šalių karalių ir turtingųjų feodalų rūmų. Jie buvo skirti pramogoms ir poilsiui. 
Šiuose soduose jau buvo gėlynai, treliažai, pergolės. XIII–XIV a. Italijoje buvo statomos 
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prabangios užmiesčio vilos su dideliais ir gražiais sodais. XIV a. daug sodų buvo įkurta ir 
Prancūzijoje, bene žymiausias iš jų buvo Karlo V sodas Luvre. Baigiantis viduramžiams 
turtingųjų soduose jau pasirodė paviljonai, pavėsinės, baseinai ir fontanai. Viduramžių 
epochoje (XIV a.) buvo įkurti pirmieji universitetų botanikos sodai Salerno, Venecijos, 
Padujos, Pizos, Bolonės ir kituose miestuose. 

Laikui bėgant Romos imperijos didieji dvarai ir vilos tapo griuvėsiais, jų sodai-parkai 
sulaukėjo. Antikos graikų ir senovės romėnų dekoratyvinės sodininkystės meno tradici-
jos buvo vėl atgaivintos, prasidėjus renesanso epochai (XVI a.). Kartu su nauja era ir 
idėjomis, naujais žmonijos atradimais renesansas pradėjo dominuoti Europos soduose ir 
parkuose. XVII a. sodininkystė atgimė. Privilegijuotosios Europos ir Azijos klasės ėmė 
kurti rafinuotumu ir ambicijomis pasižyminčius kraštovaizdžius. Sodai-parkai turėjo sim-
bolizuoti valdovų galią ir demonstruoti žmogaus dominavimą gamtoje. Vieni ryškiausių 
gamtos tvarkymo pavyzdžių – Versalis (Prancūzija) (12 pav.) ir Tadž Mahalis (Indija). 

12 pav. Versalio parko fragmentas 

Šalia prabangių to meto turtuolių rūmų (vilų) buvo kuriami prašmatnūs, statulomis 
ir įvairiais puošniais statiniais papuošti terasiniai dekoratyviniai sodai. Savo išplanavimo 
stiliumi jie buvo labai artimi klasikiniams romėnų sodams, bet gerokai didesni ir labiau 
išpuoselėti. Būdingas šių sodų elementas – laiptais sujungtos terasos. Ankstyvojo rene-
sanso laikotarpiu vilų sodai buvo ypač populiarūs Florencijoje. Jie buvo reguliaraus 
išplanavimo, gana paprastų, taisyklingų formų. Priešais namo fasadą būdavo nedidelis 
parteras, su vazos formos fontanu ir skulptūra. Šiuos sodus puošdavo bosketai, taisyklin-
gos formos baseinai ir grotai, antikinės skulptūros, pagal perimetrą susodinti koloniški 
kiparisai. Vienas iš būdingų šio laikotarpio renesansinių sodų požymių buvo tai, kad 
sodų išplanavimas ir pastatų architektūra dar nebuvo glaudžiai susiję tarpusavyje [3]. 
Vienu iš ryškiausių šių sodų pavyzdžių buvo iki šių laikų išlikusi (rekonstruota) Boboli 
vila (13 pav.) ir sodas Florencijoje. 
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13 pav. Boboli vilos sodas 
Vėlyvojo renesanso laikotarpiu dekoratyvinė sodininkystė labiausiai suklestėjo Romo-

je. Romos soduose buvo viskas suderinta – ir sodo viduje, ir vilos bei supančios gamtinės 
aplinkos atžvilgiu (ankstyvojo renesanso soduose to nebuvo). Čia netgi atskiros sodo dalys ir 
erdvės dažnai būdavo izoliuotos viena nuo kitos. XVI a. Romos soduose atsirado taip vadin-
amieji „vandens teatrai“, kuriuos sudarė išlenktos sienos su nišomis ir fontanais [3]. Italijos 
vilų ir sodų architektūrai ir išplanavimui įtakos turėjo garsieji renesanso epochos menininkai 
– Rafaelis, Džiulijo Romano, Mikelandželas ir kiti. Vienu iš puošniausių vėlyvojo renesanso 
vilų sodų laikoma P. Ligorio sukurta vila D’ Este Tivolyje (14 pav.). 
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14 pav. D’Este vila Tivolyje 

Pagrindinę vėlyvojo renesanso Italijos sodų ašį dažniausiai sudarydavo dides-
nis ar mažesnis kaskadinis vandens kanalas, jo viename gale būdavo rūmai (vila). Pa-
gal perimetrą sodus dažniausiai supdavo aukštos, neretai įmantriai iškarpytos gyvatvorės 
arba eilėmis susodinti koloniškos formos medžiai. Simetriškai karpomi medžiai, krūmai 
bei jų kompozicijos (gyvatvorės, labirintai) buvo vienas iš pagrindinių renesansinių sodų 
elementų. Populiariausi karpomi augalai buvo paprastasis bukas, europinis kukmedis, pa-
prastasis buksmedis ir kiti. Iš jų buvo formuojamos karpomos įvairių aukščių labirintinės 
gyvatvorės, piramidės, kubai, kolonos. Dauguma dekoratyvinių elementų (fontanai, 
vandens kaskados, skulptūros, laiptai) buvo išdėstomi sodo pagrindinėje ašyje. Italijoje 
susiformavę reguliarių sodų tradicijos buvo toliau puoselėjamos Prancūzijoje. Čia palaip-
sniui susiformavo prancūziškasis renesansinių sodų stilius. Šie sodai pasižymėjo gerokai 
didesniu plotu, daug didesniais vandens telkiniais, kanalais ir fontanais. Būdingas rene-
sanso epochos Prancūzijos sodų požymis buvo tai, kad rūmai ir pats sodas neretai būdavo 
apjuosti vandens kanalų. Prancūzų soduose taip pat jau buvo pradėti naudoti parterai, apri-
boti karpomomis gyvatvorėmis ir papuošti labirintais (15 pav.).
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15 pav. Bresi rūmų renesanso sodas (Chateau de Brecy, Prancūzija)

XVII a. dekoratyvinėje sodininkystėje pradėjo dominuoti barokinis stilius. Pirmieji 
šio stiliaus parkai Italijoje buvo sukurti jau XVI a. pabaigoje (16 pav.). 

16 pav. Baroko sodas Lake Maggiore, Isola Bella (Šiaurės Italija) 
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Jiems būdingos didesnės erdvės, neretai pritaikant tam natūralų landšaftą. Centrinę 
vietą šiuose soduose užimdavo rūmai ar pilys. Nuo jų stiliaus ir formos priklausydavo ir 
viso sodo išplanavimas (17 pav.). 

17 pav. Baroko sodas Villa Garzoni (Italija)

Baroko soduose dar didesnis vaidmuo buvo skiriamas vandens telkiniams ir vandens 
efektams. Vandens efektų menas čia pasiekė savo didžiausią suklestėjimą. Baroko sodus 
puošė prašmatnūs, papuošti įvairiomis skulptūromis vandens baseinai, kanalai, fontanai, 
kaskados, vandens slenksčiai. Populiarūs čia buvo ir grotai. Vandens kaskados ir kana-
lai būdavo išdėstomi išilginėje sodo ašyje. Be įvairiausių skulptūrų, barokinius parkus 
puošdavo antikinių formų paviljonai, kolonados. Pagrindiniai šių parkų akcentai buvo 
vidurinėje ašyje esantys vandens kanalai ir kaskados. Iš karpomų gyvatvorių būdavo for-
muojami įvairūs įmantrūs, dailių, lenktų kontūrų ornamentai ir raštai. Tarpai tarp šių raštų 
būdavo neretai išpilami smulkinta anglimi ar smulkintomis raudonomis plytomis. Priešais 
rūmus esanti parterinė dalis dažniausiai būdavo aprėminama siauromis gėlių rabatėmis, 
jose vienodais atstumais susodinami taisyklingai karpomi kukmedžiai, bukai, buksmedžiai 
ar kiti augalai. Partero centrinę dalį dažniausiai užimdavo didelis, taisyklingos formos 
vandens baseinas su fontanu ar skulptūra viduryje. Buvo mėgstami bosketai, karpomomis 
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gyvatvorėmis apriboti pasivaikščiojimo takai ir poilsio vietos. Medžiai ir krūmai buvo 
karpomi labai įvairiomis, neretai labai įmantriomis formomis. Barokiniuose parkuose la-
bai svarbus buvo šviesos ir šešėlių žaismas. Vienas iš būdingų barokinių sodų požymių 
– spinduliškai išsidėstę takai. Barokinių parkų stilius ypač suklestėjo Prancūzijoje. 
Ryškiausias barokinių parkų šedevras – Andrė Le Notro projektuotas ir kurtas Versalio 
parkas (1662–1700) šalia Prancūzijos karalių rezidencijos (18 pav.) [11].

18 pav. Versalio parkas 

1638 m. Versalyje Jacques Boyceau užveisė pirmąjį sodą, o praėjus trejiems metams 
parkas buvo patobulintas. 

1662 m. architektas Le Notras (Le Nôtre) užveisė bosketus ir įrengė parterį, po 
ketverių metų buvo įrengtas ir dekoratyvus labirintas.

Istoriniuose šaltiniuose minima, kad 1668 m. ir 1678 m. buvo išplėsti rūmai, tada 
juose ir sode kartais dirbdavo net 36 000 tarnautojų.

1679 m. Versalyje įrengtas šveicariškas baseinas, o 1684 m. Hardouin-Mansart įkūrė 
oranžeriją.

1700 m. mirus André Le Nôtre ir 1708 m. ne mažiau žymiam parkų kūrėjui Hard-
ouin-Mansart, o vėliau ir Prancūzijos karaliui Louis XIV, 1722 m. Louis XV prisiėmė visą 
atsakomybę už sodų priežiūrą.

 1761 m. Versalio rūmuose įkurtas parodomasis ir augalų veisimo sodas, jis vėliau 
buvo šiek tiek pakeistas – kaip pagrindinė sodo ašis pastatytas mažasis trianonas.

1779 m. įkurtas botanikos sodas, išryškintas pastoralis. Parko stilius tapo artimas 
anglų sodams.
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1793 m. Louis XVI įvykdžius mirties bausmę, parko žemė buvo suskaldyta, o kai 
kurios jo dalys – nusiaubtos, tačiau jau po dvejų metų (1795 m.) Versalis atidarytas 
lankytojams [14]. 

Iš Grandiozinių manierų (1793–1837) ir Entuziazmo (1840–1959) amžių išliko 
neregėtos puošybos, ekstravagancijos ir arogancijos pavyzdžių ne tik Italijos ir britų 
sodininkystėje, bet ir daugelyje kitų Europos šalių sodų-parkų mene. Italijoje Toskanija 
ir Florencija, nuo XV a. puoselėjusios figūrinio medžių karpymo meną, išplėtojo senąsias 
sodininkystės tradicijas, stebindamos įmantriausiomis kūgio, rutulio, piramidės ir kitokių 
geometrinių formų augalais (19 pav.) [38]. 

19 pav. Figūrinio karpymo pavyzdys 

 Anglijoje XVIII–XIX a. sandūra paliko neregėtus karpomosios sodininkystės kūrinius 
– ne tik įvairių geometrinių formų medžius ir krūmus, bet ir sudėtingiausias želdynų kom-
binacijas: gyvatvores, pavėsines, labirintus ir kitokius dirbtinius žaliosios architektūros 
kūrinius [3]. Vienas žymiausių Entuziazmo laikmečio kraštovaizdžio architektūros kūrinių 
– Krištoliniai rūmai ir juos supantis egzotiškas parkas Londone. Parkas aplink milžinišką 
oranžeriją savo didybe siekė nurungti nepakartojamąjį Versalį. 

 Ne tik Anglijos, Italijos ar Prancūzijos parkai pasižymi grožiu, daug įdomių bei 
akį traukiančių istorinių parkų yra išlikusių iki šių dienų ir Vokietijoje. Pvz., Švecingeno 
(Schwetzingen) pilies parkas, įkurtas 1722 m. (20 pav.). 
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20 pav. 1806 m. parko planas 

Veikersheimo (Weikersheim) pilies parkas įrengtas baroko stiliumi, jame auga eg-
zotiniai augalai, stovi daug statulų. Parke įrengtas daugiapakopis fontanas, yra vertinga 
oranžerija (21 pav.).

21 pav. Veikersheimo pilies parkas 

Hofgartenas (Hofgarten) iškilo 1613 m., jo centre pastatyta šventykla, įrengtas fontanas. 
Parkas įrengtas renesanso stiliumi, jame augo bukai, šilkmedžiai, vaismedžiai (22 pav.). 



75

22 pav. 1892 m. Hofgarteno parko planas 

Ypatingo grožio yra Sanssouci parkas (23 pav.), esantis Vokietijoje. Šis parkas užima 
190 ha plotą [7]. Centrinėje parko dalyje įspūdį kelia marmuro kolonos, 1763 m. įrengtas 
baroko stiliaus parteris, 1786 m. performuotas į landšaftinį stilių.

23 pav. Sanssouci parkas 
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1696–1699 m. pastatyta Šarlotenburgo pilis (Charlottenburg) Berlyne [39]. Parką, 
kurio dydis 56,6 ha, suprojektavo Simon Godeau. Tai pirmasis Vokietijos parkas, 
įrengtas prancūziškuoju stiliumi. Tačiau 1818 m., parengus naują projektą, parkas tapo 
landšaftinis (24 pav.).

24 pav. Šarlotenburgo parkas 

Pasaulyje yra daug išlikusių įspūdingų parkų ir sodų, kuriais galima gėrėtis, perimti 
teritorijų planavimo idėjų. Šiuos gamtos ir žmogaus sutvertus stebuklus būtina išsaugoti 
ateities kartoms, juos prižiūrėti, jei reikia – atnaujinti.

4.3. Lietuvos parkai

 Lietuvos želdynų tradicija mena dar šventas giraites ir kitus sakralinius gamtos ob-
jektus bei valdovų medžioklės žvėrynus. Pasikeitus tikybai ir įsitvirtinus feodalizmui, kito 
ir šių saugomų gamtos objektų pobūdis. Tai buvo daugiau luominiai, tik valdovų ir didikų 
naudojami giminės tradicijų ir reprezentacijos parkai, medžioklės žvėrynai, pramogų ir 
vienuolynų sodai, kuriuose buvo auginami vaistiniai ir svetimžemiai augalai, o XVII a. at-
sirado krikščionybės sakraliniai parkai su Jeruzalės pavyzdžio Kalvarijų Kryžiaus keliais.
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XV a. pradžioje kunigaikštis Vytautas Didysis surengė vaisinių ir dekoratyvinių 
medžių bei krūmų gabenimą į Lietuvą. Kunigaikščio sodus prižiūrėjo ir tvarkė Vengri-
jos sodininkai. Sodinamoji medžiaga buvo atvežama iš Lenkijos ir Vokietijos, o vėliau 
ir iš Prancūzijos.

Pirmieji dekoratyviniai sodai šalia Lietuvos didikų rūmų pradėti kurti tik XVII–
XVIII a. Tai buvo nedideli barokinio stiliaus sodai, sukurti sekant to meto Vakarų Europos 
dekoratyvinės sodininkystės tradicijas. Soduose vyravo reguliaraus želdinių išplanavimo 
elementai – medžių eilės, gausios karpomos gyvatvorės, geometrinių kontūrų terasos, van-
dens baseinėliai, atraminės sienelės ir skulptūros. Šio stiliaus dekoratyviniai sodai renesanso 
epochoje (XVI a.) buvo ypač populiarūs Italijoje, kur buvo stengiamasi atgaivinti ir dar la-
biau ištobulinti antikinės Graikijos ir senovės romėnų dekoratyvinės sodininkystės tradici-
jas. Iš šio laikotarpio Lietuvos dekoratyvinių sodų paminėtini Biržų pilies sodas, Sapiegų ir 
Pacų sodai šalia jų rūmų Antakalnyje (Vilnius), Radvilų rūmų ir Bernardinų sodai (Vilnius), 
Raudonės ir Rokiškio pilių sodai. Dekoratyvinės sodininkystės vystymuisi Lietuvoje XVIII 
a. antroje pusėje didelės įtakos turėjo 1787 m. įkurtas Vilniaus universiteto botanikos sodas, 
kuriame auginti dekoratyviniai augalai paplito ir tuometinių Lietuvos didikų dvarų parkuose. 
Europos istoriniai želdynai įgijo naujų reikšmių ir formų prasidėjus geografinių atradimų 
epochai, labai praturtinusiai pasaulio augalijos pažinimą bei skatinusiai ją naudoti, plintant 
renesanso idėjoms, o ypač švietėjiško amžiaus paskatoms, kurios XVIII a. pabaigoje pasiekė 
ir Lietuvą. Vilniaus universitete pradėti dėstyti gamtos mokslai, ypač botaniką propagavusių 
užsieniečių Žilibero, Forsterio, kitų pastangomis. Deja, mokslo plėtrą stabdė nepalankios 
istorinės sąlygos: žlugo unijinė Lietuvos– Lenkijos valstybė, įsigalėjo Rusijos carų reak-
cija, prasidėjo sukilimų dalyvių represijos, uždarytas universitetas. Užsimezgę mokslinių 
švietėjiškų želdynų pradmenys, kaip botanikos sodo, trumpai veikusių universiteto mokomųjų 
dvarų Pilaitėje, Vingyje ir kt., užgeso neįsitvirtinę. Didikų parkai ir sodai daugiausia liko luo-
miniai, o pavienių entuziastų pastangos – plačiau nepripažintos ir nesuprastos, valstybės ir 
švietimo institucijų neremiamos, o svetimų valdininkų, įtariai žvelgiančių į visas naujoves, 
neretai ir slopinamos, kaip tai atsitiko pirmiausia katalikų vienuolijų sodams. Daugelis jų 
sunyko ar prarado savitumą, kaip Vilniaus Bernardinų sodas (kartu su buvusiu Universiteto 
botanikos sodu paverstas paprastu pramogų parku), Misionierių sodas Vilniuje [11].

XVIII a. Lietuvos didikų sodai buvo griežto geometrinio išplanavimo, su lygiagrečiai 
ar spinduliškai išdėstytais takais, fontanais bei kitais barokiniam stiliui būdingais elemen-
tais, aptverti aukštomis mūrinėmis sienomis.

Pirmieji peizažiniai parkai XIX a. pradžioje buvo įkurti šalia dvarų Kėdainiuose, 
Šaukėnuose, o kiek vėliau – šalia Abromiškių, Apytalaukio, Pienionių, Pagryžuvio, Ri-
etavo, Dotnuvos, Veliuonos ir daugelio kitų dvarų. 

Sekant naujomis parkų kūrimo meno tradicijomis, buvo rekonstruoti ir senieji regu-
liaraus stiliaus parkai. Dėl šios priežasties daugelis XIX a. sukurtų Lietuvos peizažinių 
parkų daugiau ar mažiau išsaugojo ir kai kuriuos reguliaraus želdinių planavimo elementus. 
Daugumą jų reikėtų priskirti mišriam stiliui su vyraujančiais peizažinio stiliaus elementais 
ir reguliaraus (geometrinio) išplanavimo rūmų teritorija, su taisyklinga parterine dalimi, 
įvažiavimo keliukais, medžių eilėmis ir alėjomis. Iš ryškesnių iki šių dienų išlikusių XVIII–
XIX a. geometrinio stiliaus parkų paminėtini Rokiškio, Raguvėlės, Biržų pilies, Arnionių, 
Vidiškių, Dūkšto, Antanavo, Gornostajiškių, Kazitiškio, Baltosios Vokės, Vilkiškių, Salų 
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ir kiti. Šie parkai negali būti priskirti tipiniams geometrinio išplanavimo parkams, tiksliau 
– prie mišrių parkų su vyraujančiais reguliaraus išplanavimo elementais. 

Prie tipiškų mišrių šalies parkų reikėtų priskirti Plungės, Žagarės, Paežerių (Vilkaviškio 
r.), Astravo, Pakruojo, Plinkšių, Švėkšnos, Vilkėnų, Raudondvario (Kauno r.). Joniškėlio. 
Raudonės, Alantos, Kretingos, Cirkliškio, Taujėnų, Bartkuškio, Veliuonos, Pagryžuvio, 
Šaukėnų, Aukštadvario, Apytalaukio, Burbiškio (Radviliškio r.), Rietavo, Balbieriškio, 
Penionių, Markutiškių ir daugelį kitų dvarų parkų (tokių parkų mūsų šalyje dauguma). 

Peizažinių parkų kūrimu Lietuvos diduomenė ypač susidomėjo XIX a. pabaigoje XX 
a. pradžioje. Tuo laiku buvo sukurti patys gražiausi Lietuvos peizažiniai parkai (Palan-
gos, Užtrakio, Lentvario, Trakų Vokės, Renavo, Terespolio, Šešuolėlių, Šateikių, Jašiūnų, 
Kėdainių), dabar sudarantys šalies kraštovaizdžio architektūros aukso fondą. Palangos, 
Užtrakio, Trakų Vokės ir Lentvario parkus projektavo ir kūrė vienas garsiausių šio laikmečio 
Vakarų Europos kraštovaizdžio architektų Eduardas Andrė. Manoma, kad jis daugiau ar 
mažiau prisidėjo ir prie šalia Palangos esančio Kretingos dvaro parko išplanavimo. Garsų ir 
turtingą augalų mišraus stiliaus Žagarės dvaro parką projektavo Rygos miesto sodų ir parkų 
direktorius, garsus XIX a. pabaigos XX a. pradžios kraštovaizdžio architektas ir dendrolo-
gas G. Kuphaldt. Daugelis XIX–XX a. sukurtų šalies peizažinių parkų išliko iki šių dienų. 
Iš viso šalyje šiuo metu priskaičiuojama per 200 dvarų parkų. Juose iki šių dienų auga apie 
350 svetimžemių medžių bei krūmų rūšių ir formų. Gana daug gražių ir architektūriniu, ir 
dendrologiniu požiūriais vertingų peizažinių parkų buvo suprojektuota ir sukurta ir XX a. an-
troje pusėje. Iš jų paminėtini Girionių parkas (architektas A. Tauras), Juknaičių (architektai 
Kiškiai), Skaistgirio (architektas I. Šešelgienė) ir kiti parkai, kurie dabar pasiekė maksimalų 
savo grožį ir priskiriami prie gražiausių šalies peizažinių parkų [11]. 

Lietuvos parkų esama padėtis. Lietuvoje parkai skirstomi į [35]:
•	 miesto poilsio paskirties želdynus ( parkai, gyvenamųjų rajonų parkai);
•	 mokslinės-kultūrinės paskirties želdynai (botanikos, zoologijos sodai, sporto ir 

pramogų parkai);
•	 memorialinės paskirties parkai;
•	 priemiesčio ir rekreacinės zonos (miško parkai, paplūdimiai).
Parkai dažnai klasifikuojami pagal:
•	 paskirtį (ramaus poilsio, pramogų, renginių ir t. t.);
•	 plotą (dideli, vidutiniai, maži);
•	 įrengimo stilių (geometriniai, landšaftiniai, mišrūs);
•	 įrengimo vietą ( miesto centras ar pakraštys);
•	 pagal juose želiančių augalų kiekį (dendrologinės kolekcijos, turtingi, vidutinio 

turtingumo ir neturtingi parkai).
Pagal plotą parkus galima suskirstyti į keturias kategorijas, t. y. dideli, vidutiniai, 

maži ir parkai- sodai [10]:
•	 dideli parkai – didesni nei 30 ha ploto;
•	 vidutiniai – užimantys nuo 10 iki 30 ha plotą;
•	 maži – nuo 2 iki 10 ha ploto;
•	 parkai-sodai, kurių plotas yra iki 2 ha ploto.
Vieni didžiausių Lietuvos parkų yra Vingio (184 ha), Girionių (120 ha), Gelgaudiškio 

(119 ha), Palangos (86 ha) parkai.
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Dauguma šalies parkų yra mišraus stiliaus su vyraujančiais peizažinio stiliaus el-
ementais. Pagal parkų išplanavimo stilių parkus galima skirstyti į geometrinio, peizažinio, 
mišraus išplanavimo parkus. 

Geometriniai parkai turi vieną stačiais kampais susikertančią kompozicijos ašį, 
terasuotą teritoriją. Pagrindinės parkų erdvės suplanuotos geometriškai, pastatai išdėstyti 
simetriškai. Šiems parkams būdingos taisyklingos formos atviros erdvės, parteriai, van-
dens baseinai, tiesios alėjos. Parkų alėjos dažnai būna tiesios, vedančios prie simetriškai 
jų ašiai stovinčių pastatų. Centrinės dalies vandens telkiniai – stačiakampiai, ovalūs arba 
apskriti. Geometriniai parkai turi išryškintą pagrindinę ašį ir atrodo iškilmingai.

Peizažiniai parkai vadinami angliškaisiais, o pagal išplanavimą – landšaftiniais, 
kraštovaizdiniais. Tokių parkų pagrindinis bruožas – išryškintos vietos gamtos ypatybės. 
Čia natūralus reljefas iš esmės nekeičiamas, o išryškinamas želdiniais ir statiniais. Parkų 
erdvės dažnai būna netaisyklingos formos. Pagrindiniai šių parkų vandens telkiniai yra 
aptakios konfigūracijos. Peizažiniuose parkuose medžiai ir krūmai auga vingiuotų kontūrų 
medynais, grupėmis ar pavieniui. Želdinių deriniai išdėstomi vaizdingai, todėl jie yra 
patrauklūs, suteikia jaukumo jausmą.

Lietuvoje yra 55 geometrinio išplanavimo parkai (pvz., Gelgaudiškio, Lančiūnavos 
dvarų parkai). Pažymėtina tai, kad tipiškų geometrinio išplanavimo parkų šalyje nėra. 

Peizažiniai parkai sudaro 19 proc. visų parkų, jų yra 38 (pvz., Jašiūnų, Lentvario, 
Renavo, Šešuolėlių dvarų parkai ). 

Lietuvoje yra 107 mišraus išplanavimo parkai (pvz., Kauno centro, Klaipėdos miesto 
parkai, Joniškėlio, Plungės (25 pav.), Rietavo dvarų parkai) [10].

25 pav. Plungės dvaro parkas 

Daugelio užsienio šalių želdynų projektuotojai, kraštovaizdžio architektai pažymi, 
kad vienas iš svarbiausių veiksnių, nulemiančių aplinkos emocinį poveikį žmogui, yra 
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reginių netikėtumas, kuris pasiekiamas ne tik kompozicijos sprendimais, bet ir egzotinės 
augmenijos taikymu, kadangi ji išsiskiria žiedais, lapų forma, vaisiais ir t. t., praturtina 
teritoriją, aplinką. Todėl atvežtinių augalų reikšmė yra labai didelė ir išskirtinė [36].

Pagal introdukuotų augalų kiekį, šalies parkus galima suskirstyti į keturias kategorijas, 
t. y. parkai-dendrologinės kolekcijos, turtingi, vidutinio turtingumo ir neturtingi parkai [35]:

•	 parkai-dendrologinės kolekcijos – tai tokie parkai, kuriuose auga daugiau kaip 50 
introdukuotų medžių ir krūmų rūšių ir formų;

•	 turtingi parkai, kuriuose yra nuo 30 iki 50 introdukuotų augalų rūšių;
•	 vidutinio turtingumo parkuose yra nuo 20 iki 30 introdukuotų augalų rūšių bei 

formų;
•	 parkai, kuriuose auga mažiau kaip 20 atvežtinių augalų rūšių, yra neturtingi.
Turtingiausi parkai yra: Palangos botanikos parkas, kuriame yra 150 augalų rūšių ir 

formų, Degaičių – 86, Pavilnio – 68, Žagarės – 61 introdukuotas augalas ir t. t. Lietuvoje 
yra 24 turtingi introdukuotų augalų parkai, tai: Lančiūnavos – 48, Beinoravos (26 pav.) 
– 44, Kretingos – 44 ir kt. Vidutinio turtingumo parkų yra 37, o neturtingų – 131.

26 pav. Beinoravos dvaro parkas 

Šiuo metu Lietuvoje auga 342 introdukuotų sumedėjusių augalų rūšys ir dekoratyvinės 
formos, priklausančios 39 šeimoms ir 93 gentims [36].

Parkų tvarkymas. Bet kurio parko būklė rodo estetinį, meninį, kultūrinį lygį. Apie 
500 Lietuvos parkuose yra apleisti architektūriniai ansambliai, kitų parkų priežiūros 
sąlygos yra labai nevienodos. Kelios dešimtys parkų yra prižiūrimi reguliariai: tai parkai, 
priklausantys mokslinėms organizacijoms (Kauno Vytauto Didžiojo universiteto ir Vil-
niaus universiteto botanikos sodai, Botanikos instituto parkas Verkiuose) arba atliekan-
tys reprezentacinę funkciją (Prezidentūros parkas, Alytaus bei Pasvalio miesto parkai), 
taip pat parkai, esantys kurortinėse vietovėse ir gerai prižiūrimi (Burbiškio, Kretingos, 
Rokiškio (27 pav.), Plungės, Rietavo parkai) [11].
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27 pav. Rokiškio dvaro parkas 

Geros būklės yra 14 šalies parkų, tai sudaro tik 7 proc. visų Lietuvos parkų. Apie 16 
proc., arba 32, parkai yra gana gerai prižiūrimi ir tvarkomi. Apie 39 proc., arba 78, parkai yra 
patenkinamos būklės ir net 38 proc. Lietuvos parkų yra blogos ir labai blogos būklės [10].

Norint, kad parkai ir jų augalija neišnyktų, būtina juos saugoti ir tvarkyti, skirti 
daugiau lėšų priežiūrai. Parkų tvarkymui turi būti sudarytos organizacinės ir materialinės 
sąlygos. Gerai parkų būklei palaikyti būtinos šios prielaidos:

•	 funkcinis parkų ir juose arba greta jų esančių pastatų ansamblio vientisumas;
•	 vienas šeimininkas. Parko šeimininkas yra atsakingas už vykdomą veiklą teritori-

joje. Keletas dešimčių istorinių parkų yra grąžinta buvusių šeimininkų palikuon-
ims, kiti buvo privatizuoti, tačiau nedaugelis dabartinių savininkų pajėgia spręsti 
parkų apsaugos, tvarkymo, priežiūros ir restauracijos problemas;

•	 intensyvus naudojimas. Tam, kad parkas būtų naudojamas rekreacijai, būtina tvarkyti 
aplinką, gerinti jos estetinį vaizdą, įrengti mažosios architektūros elementus;

•	 ekonominės ir techninės galimybės. 
Kiekvieno parko tvarkymo kryptį turėtų parinkti jo naudotojas, pasitelkdamas pro-

jektuotojus, derindamas su architektūrinės priežiūros, aplinkosaugos bei paminklotvarkos 
tarnybomis. Svarbiausia parkų tvarkymo kryptis turi būti istorinės, meninės, dendrologinės 
vertės išsaugojimas. Paminklinių parkų atkūrimo metodas – restauravimas, tačiau dažnai 
neišvengiama pavienių fragmentų rekonstrukcija. Santykis tarp autentikos išsaugojimo ir 
naujų darinių – tai tarytum seno ir naujo neišvengiama priešybė, kurią būtina derinti. Šis 
kompromisas turi būti minimalus ir profesionaliai atliktas [36].

Parkų ūkio kryptys turi būti grindžiamos šiais aspektais:
•	 naudojimo pobūdžiu;
•	 rekreacine ir kultūrine, sveikatingumo reikšme;
•	 miško mokslais, dendrologija;
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•	 kraštovaizdžio architektūros ir urbanistikos motyvais.
Gražiausiose kraštovaizdžio vietovėse įrengti ir prižiūrimi parkai yra gamtinė vertybė, 

teikianti žmonėms socialinę naudą. Tik tinkamai parinktas ir intensyvus naudojimas gali 
stimuliuoti deramą sutvarkymą [36].

Būtina nedelsiant imtis apsaugos ir tvarkymo priemonių istoriniuose bei kituose 
vertinguose želdynuose, tam, kad šie kultūrai, istorijai ir kraštovaizdžiui svarbūs želdynai 
išliktų ateities kartoms.
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