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Anotacija 
2005–2012 m. buvo aplankyta ir ištirta 100 pokario laikotarpio šalies parkų ir skverų. Pagal plotą ištirtus 

želdynus galima būtų suskirstyti taip: dideli parkai (plotas daugiau kaip 20 ha) – 18 parkų (18 % visų tirtų), vidutiniai 
(10–20 ha) – 20 (20 %), maži parkai ir skverai (iki 10 ha) – 62 (62 %). Geros ir labai geros būklės rasta 14 parkų ir 
skverų (14 % visų tirtų), vidutinės – 72 (72 %), patenkinamos – 13 (13 %), blogos – tik 1 parkas (1 %). Ištirtuose 
želdynuose iš viso auga 285 sumedėjusių introdukuotų augalų rūšys ir formos (Pinophyta – 86, Magnoliophyta – 199), 
priklausančios 35 šeimoms ir 80 genčių (Pinophyta – 3 šeimos ir 10 genčių, Magnoliophyta – 32 ir 70). Dauguma tirtų 
želdynų (47 parkai ir skverai, t. y. 47 % visų tirtų) yra mišraus plano, peizažinio – 40 (40 %) ir geometrinio – 13 (13 %). 
Kraštovaizdžio architektūros požiūriu vertingiausi yra: Santakos parkas (Kaunas), Poezijos ir Pašešupio parkai 
(Marijampolė), Jaunimo parkas (Panevėžys), Didžiosios salos parkas (Zarasai), Girionių parkas (Kauno raj.), Druskonio 
ežero ir Vijūnėlės upelio tvenkinio parkai (Druskininkai), Jaunimo parkas (Alytus), parkas „Dainavos legendos“ 
(Alytaus raj.), Varnakos upelio tvenkinių parkas (Jonavos raj.), Kupiškio skulptūrų parkas. 

Reikšminiai žodžiai: parkas, skveras, rūšis, forma. 
 
Abstract 
In 2005 – 2012 around 100 town parks and squares created during post-war period were explored and evaluated. 

According to the size the mentioned greenery can be grouped as follows: large parks (18 % of the analyzed greenery, 
area of which is more than 20 ha), parks of middle size (20 % of the analyzed greenery, area of which is 10 – 20 ha) and 
small parks and squares (62 % of the analyzed greenery, area of which is up to 10 ha). There are 14 parks and squares in 
good and very good condition (14 % of the analyzed greenery), 72 parks and squares in average condition (72 %), 13 
parks and squares in satisfactory condition (13%) and only 1 park in poor condition (1%). 285 species and cultivars of 
introduced ligneous plants are registered in the analyzed greenery (86 are Pinophyta, 199 are Magnoliophyta) which 
belong to 35 families and 80 genera (Pinophyta –3 families and 10 genera, Magnoliophyta – 32 and 70). The majority 
of the greenery of this period has mixed structure of the plan (47 parks and squares or 47 % of the analyzed greenery), 
40 parks and squares (40 %) have irregular structure of the plan and 13 (13 %) – geometric structure of the plan. 
Santaka Park in Kaunas, Poetry and Pasesupys Parks in Marijampole, Youth Park in Panevezys, Big Island Park in 
Zarasai, Girionys Park near Kaunas Sea, Druskonis Lake and Vijunele River Pond Parks in Druskininkai, Youth Park in 
Alytus, Park “DainavaLegends” in Alytus reg., Varnaka River Pond Park in Jonava, Park of Sculptures in Kupiskis are 
the most valuable parks from landscape architecture point of view. 

Key words: park, square, species, cultivar. 
 

Įvadas 

 
Pokaris – tai laikotarpis nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos (1945 m.) iki šių dienų. Tačiau 

mūsų šalyje, o ir kitose Baltijos šalyse, jis paprastai skaičiuojamas nuo Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos iki šių šalių nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais. Šios pokario laikotarpio sampratos 
prisilaikome šiame straipsnyje ir mes. Jeigu daugelyje šalies politinio ir ekonominio gyvenimo 
sričių vadinamasis „sovietmetis“ paliko gana ryškius, iki šiol juntamus neigiamus pėdsakus, tai, 
kalbant apie dekoratyvinius želdynus, miestų ir gyvenviečių parkus, skverus negalima nepastebėti 
šiuo laikotarpiu vykusių ir teigiamų procesų. Tiek miestuose, tiek nedideliuose miesteliuose bei 
gyvenvietėse buvo kuriami nauji parkai, skverai, mokykloms, ligoninėms bei kitoms įstaigoms ir 
organizacijoms priklausantys dekoratyviniai želdynai. Šie želdynai gal ne visada buvo pakankamai 
išpuoselėti ir rūpestingai tvarkomi, bet dažnai tai buvo brandūs šio laikotarpio kraštovaizdžio 
architektūros meno kūriniai, projektuoti tokių žinomų ir pripažintų architektų, kaip A. Tauras, A. ir 
R. Kiškiai, T. Šešelgienė ir kt. Daugelis pokario laikotarpio dekoratyvinių želdynų šiandien daugiau 
ar mažiau yra pasiekę savo architektūrinio grožio apogėjų ir dendrologinę brandą bei teisėtai 
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priskiriami prie nagrinėjamo laikotarpio šalies kraštovaizdžio architektūros meno šedevrų – 
Girionių parkas (Kauno raj.), Juknaičių parkas (Šilutės raj.), Skaistgirio parkas (Joniškio raj.) ir 
daugelis kitų. Savo dendrologine verte šie želdynai neretai pralenkia ir senuosius dvarų parkus. 
Tačiau tarp šių parkų pastebimi ir nemaži skirtumai, visų pirma jų teisinio statuso klausimai. Beveik 
visi senieji dvarų parkai, neatsižvelgiant į jų būklę (dauguma jų yra ganėtinai apleisti), yra Kultūros 
ir Aplinkos ministerijų žinioje ir įtraukti į šalies kultūros ir gamtos paveldo registrus ir sąrašus, bet 
dauguma pokario metų šios kategorijos želdynų geriausiu atveju daugiau ar mažiau globojami tik 
vietinių savivaldos institucijų. Gerokai skiriasi ir šių parkų ištirtumas, kuris taip pat yra pokario 
parkų nenaudai. Tokia situacija dažniausiai aiškinama ir grindžiama tuo, kad dauguma pokario 
laikotarpio želdynų yra palyginti jauni ir negali pretenduoti nei į kultūros, nei į gamtos paveldo 
objektų statusą. Bet juk gana daug šių želdynų įkurti prieš 40–60 metų ir šiandien, neabejotinai, yra 
brandūs kraštovaizdžio architektūros kūriniai (Girionių, Skaistgirio, Juknaičių parkai). Tad juos 
užmiršti arba žiūrėti į juos atmestinai būtų tiesiog nusikalstama. Tuo labiau, kad tarp mūsų jau nėra 
ir kai kurių žymių kraštovaizdžio architektų, projektavusių, kūrusių ir puoselėjusių šiuos parkus – 
A. Tauro, A. ir R. Kiškių. Taigi, gana daug pokario metų parkų jau vien šia, memorialine, prasme 
tampa kultūros ir gamtos paveldu, kurį reikia saugoti ir globoti.  

Šio darbo tikslas – ištirti šalies pokario laikotarpio parkus ir skverus ir pateikti jų 
dendrologinį bei kraštovaizdinį įvertinimą. 

 
Tyrimų metodika 

 
Tyrimai buvo vykdomi ekspediciniu būdu 2005–2012 metais, iš dalies finansuojant Aplinkos 

ministerijai. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas parkų autochtoninės ir introdukuotos dendrofloros 
rūšinei sudėčiai išsiaiškinti, parkų planinės erdvinės struktūros ypatumams ir būklei įvertinti. Iš viso 
buvo aplankyta ir ištirta per 100 pokario laikotarpio parkų ir skverų. Tyrimų objektai buvo 
pasirenkami remiantis literatūros šaltiniais (Isokas, 1995; Januškevičius, 2004, 2006, 2008, 2009) 
bei duomenimis, gautais iš Aplinkos ministerijos, atskirų miestų ir rajonų savivaldybių bei kitų 
savivaldos institucijų.  

Kiekviename parke buvo fiksuojami ir vertinami šie rodikliai: tikslus parko adresas, parko 
valdytojas, parko būklė, parko žaliąjį karkasą formuojančių vietinių medžių rūšinė sudėtis, 
introdukuotų medžių ir krūmų inventorizaciniai duomenys ir ypač vertingų (įspūdingų matmenų) 
vietinių medžių taksaciniai rodikliai (aukštis, kamieno skersmuo ir būklė). Introdukuotiems 
medžiams ir krūmams buvo registruojama augalų sistematinė priklausomybė, augalų aukštis (m), 
medžių kamienų skersmuo (cm) krūtinės aukštyje (1,3 m), augalų žydėjimo ir derėjimo laipsnis ir 
būklė. Augalų sistematinė priklausomybė buvo patikslinama remiantis literatūros šaltiniais 
(Ramanauskas et al, 1973; Snarskiset al, 1974; Krüssmann, 1976, 1977, 1978, 1983; Griffiths, 
1997; Navasaitis, 2004; Januškevičius et al, 2006). 

Augalų žydėjimas ir derėjimas įvertintas vizualiniu būdu (įvertinant aukštų medžių derėjimą, 
esant būtinybei, buvo panaudojami žiūronai) pagal 4 balų skalę: 0 – augalas nežydi ir nedera; 1 – 
silpnai žydi ir dera (išsiskleidžia tik pavieniai žiedai, subręsta pavieniai vaisiai); 2 – vidutiniškai 
žydi ir dera (išsiskleidžia apie 50 % žiedų, subręsta apie 50 % vaisių, lyginant su gausiu vieno ar 
kito augalų taksono žydėjimu ar derėjimu); 3 – gausiai žydi ir dera.  

Augalų būklė buvo vertinama vizualiai pagal 3 balų skalę: 1 – gera būklė (augalas gerai 
išsivystęs, sveikai atrodo, gerai išsivystę ūgliai, pumpurai ir lapai, gausiai žydi ir dera); 2 – vidutinė 
būklė (bendras augalo išsivystymas pastebimai silpnesnis, mažesnis ūglių prieaugis ir sulapojimas, 
silpniau žydi ir dera); 3 – bloga būklė (augalas aiškiai nusilpęs, nežymus ūglių prieaugis, retesnė 
lapija, pastebimi ligų, kenkėjų ir mechaniniai pažeidimai, augalas silpnai žydi ir dera arba nedera 
išvis). 

Parkų būklė buvo vertinama pagal 4 balų skalę: 1 – labai gera (parkas gerai sutvarkytas, nėra 
sausuolių, menkaverčių medžių ir krūmų, suformuotos erdvės, gerai prižiūrimi takai, mažosios 
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architektūros objektai, vejos ir tvenkiniai); 2 – gera (nuo labai gerai tvarkomų parkų skiriasi kiek 
blogiau prižiūrimomis, rečiau šienaujamomis vejomis ir kiek blogesne bendra parko tvarka); 3 – 
patenkinama (parkas apleistas, prastai prižiūrimos vejos, takai, yra pavienių sausuolių, menkaverčių 
medžių ir krūmų); 4 – bloga ir labai bloga (parkas praktiškai neprižiūrimas ir paliktas likimo valiai: 
nešienaujamos vejos, gausu menkaverčių medžių ir krūmų, užžėlę takai ir tvenkiniai). 

Parkų planinė erdvinė struktūra buvo vertinta vizualiniu būdu tyrimų objektuose metu 
(želdyno apžiūrėjimas, fotofiksacija) ir kameralinių tyrimų metu: analizuota aerofotografinė 
medžiaga, literatūros šaltiniai ir kt. 

 
Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 

 
2005–2012 m. buvo aplankyta ir ištirta 100 pokario laikotarpio šalies parkų ir skverų: vakarų 

Lietuvoje – 19, pietų ir pietvakarių – 21, vidurio – 35, rytų – 25 (Januškevičius, 2006, 2008, 2009). 
Atsižvelgiant į želdynų paskirtį ir panaudojimo pobūdį, juos galima suskirstyti į šias kategorijas: 1 – 
nedideli miestų ir miestelių poilsio parkai ir reprezentaciniai skverai; 2 – kultūros ir poilsio parkai; 
3 – parkai ir rekreacinės zonos šalia vandens telkinių; 4 – skulptūrų parkai; 5 – riboto naudojimo 
parkai, priklausantys atskiroms įstaigoms ir organizacijoms; 6 – parkai šalia istorijos, kultūros ir 
gamtos paveldo objektų. 

Pagal plotą ištirtus želdynus galima būtų suskirstyti taip: dideli parkai (plotas daugiau kaip 20 
ha) – 18 parkų (18 % visų tirtų), vidutiniai (10–20 ha) – 20 (20 %) ir maži parkai ir skverai (iki 10 
ha) – 62 (62 %). Iš didžiausių pokario metų parkų paminėtini: Pasvalio miesto parkas (95 ha), 
Varnakos upelio tvenkinių parkas (75 ha, Jonava), Salduvės istorinis parkas (55,24 ha, Šiauliai), 
Marių (51 ha), Pašešupio (26,3 ha) ir Kvietiškio (25 ha, Marijampolė) parkai, Girionių (50 ha, 
Kauno raj.), Skaistakalnio (50 ha, Panevėžys), Panevėžio kultūros ir poilsio (47,3 ha), Didžiosios 
salos (41,6 ha, Zarasai), Jaunimo (35 ha, Alytus), Eibariškių poilsio (34,52 ha, Radviliškis), 
Kalniečių (21,4 ha, Kaunas) parkai ir kai kurie kiti. Taigi, šalies želdynuose vyrauja palyginti 
nedideli parkai ir skverai, kurių plotas neviršija 10 ha.  

Geros ir labai geros būklės rasta 14 parkų ir skverų (14 % visų tirtų), vidutinės – 72 (72 %), 
patenkinamos – 13 (13 %) ir blogos – tik 1 parkas (1 %, Klaipėdos kultūros ir poilsio parkas). 
Lyginant su kiek anksčiau tirtais senaisiais dvarų parkais (Januškevičius, 2004, 2010) padėtis šiuo 
požiūriu tikrai nebloga. Tarp pastarųjų parkų apleisti ir palikti likimo valiai sudarė net 22 % visų 
tirtų. Iš ypač gerai prižiūrimų ir pavyzdingai tvarkomų šalies pokario laikotarpio parkų paminėtini: 
Jaunimo parkai (Alytus ir Panevėžys), Joniškio žemės ūkio mokyklos, Kupiškio ir Rokiškio 
skulptūrų, Poezijos (Marijampolė), Didžiosios salos (Zarasai), Švenčionių miesto parkai, Zarasų 
miesto skveras, Druskonio ežero ir Vijūnėlės upelio tvenkinio parkai (Druskininkai). Ypač daug 
gerų žodžių galima ir reikia pasakyti apie Druskininkų miesto dekoratyvinius želdynus, kuriuos 
sudaro ne atskiri parkai ir skverai, o rūpestingai tvarkoma ir prižiūrima šių želdynų sistema, 
teikianti šiam unikaliam šalies kurortiniam miestui nepakartojamo žavesio (Januškevičius et al, 
2006). Kalbant apie šalies pokario metų dekoratyvinius želdynus ir jų būklę, negalima nepastebėti ir 
šiandien čia vykstančių pozityvių procesų – jų renovacijos panaudojant Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšas. Per paskutiniuosius keletą metų naujai atgimė Marijampolės Poezijos 
parkas, gražiai ir apgalvotai renovuoti Utenos miesto želdynai, renovuojami Lazdijų, Raseinių, 
Alytaus bei kitų miestų ir miestelių parkai ir skverai.  

Gana turtingas ir pokario metų želdynuose auginamų introdukuotų medžių ir krūmų 
asortimentas. Apibendrinus tyrimų duomenis nustatyta, kad ištirtuose želdynuose iš viso auga 285 
sumedėjusių introdukuotų augalų rūšys ir formos (Pinophyta – 86, Magnoliophyta – 199), 
priklausančios 35 šeimoms ir 80 genčių (Pinophyta – 3 šeimos ir 10 genčių, Magnoliophyta – 32 ir 
70) (lentelė). Gausiausiai parkuose atstovaujamos šios šeimos: Cupressaceae Rich. ex Bartling – 42 
rūšys ir žemesnio rango taksonai, Pinaceae Lindl. – 39, Rosaceae Juss. – 56, Caprifoliaceae Juss. – 
19, Salicaceae Mirb. – 17, Aceraceae Juss. – 15 (lentelė).  
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Lentelė. Lietuvos pokario metų parkų ir skverų introdukuotų sumedėjusių augalų sistematinis pasiskirstymas 
Table. Systematic distribution of introduced woody plants in parks and squares of post-war period 

Šeimos 
eil. nr. 
Family 

No. 

Šeima 
Family 

 

Iš viso 
taksonų 
Number 
of taxa 

Rūšių skaičius 
Number of 

species 

Formų 
skaičius 
Number 

of cultivars 
  Pinophyta – Pušūnai 86 30 56 

1. Cupressaceae Bartling  42 5 37 
2. Pinaceae Lindl.  39 24 15 
3. Taxaceae Gray  5 1 4 

  Magnoliophyta – Magnolijūnai 199 128 71 

4. Aceraceae Juss.  15 6 9 
5. Anacardiaceae Lindl.  4 2 2 
6. Apocynaceae Juss. 2 1 1 
7. Aquifoliaceae Bartling. 1 1 – 
8. Araliaceae Juss. 1 1 – 
9. Berberidaceae Juss.  4 2 2 

10. Betulaceae C. A. Agardh. 3 2 1 
11. Bignoniaceae Juss. 2 2 – 
12. Buxaceae Dumort.  1 1 – 
13. Caprifoliaceae Juss.  19 12 7 
14. Celastraceae  R. Br. 1 1 – 
15. Cercidiphyllaceae VanTiegh. 1 1 – 
16. Cornaceae Dumort.  8 3 5 
17. Corylaceae Mirb. 2 1 1 
18. Elaeagnaceae Juss.   2 2 – 
19. Ericaceae Juss. 3 3 – 
20. Fagaceae Dumort.  9 3 6 
21. GrossulariaceaeDC. 1 1 – 
22. HippocastanaceaeDC.  2 2 – 
23. Hydrangeaceae Dumort.  6 4 2 
24. Juglandaceae A. Rich. ex Kunth  4 4 – 
25. Leguminosae Juss.  7 6 1 
26. Magnoliaceae Juss.  3 3 – 
27. Moraceae Link. 1 1 – 
28. Oleaceae Hoffsgg. et Link. 9 5 4 
29. Paeoniaceae F. Rudolphi 1 1 – 
30. Rosaceae Juss.  56 40 16 
31. Rutaceae Juss.  2 2 – 
32. Salicaceae Mirb.  17 9 8 
33. Tiliaceae Juss.  6 4 2 
34. Ulmaceae Mirb.  3 – 3 
35. Vitaceae Juss.  3 2 1 

  Iš viso 285 158 127 

 
Egzotiniais sumedėjusiais augalais turtingiausi šie parkai: Girionių (Kauno raj.) – apie 200 

rūšių ir žemesnio rango taksonų, Joniškio žemės ūkio mokyklos – 79, Skaistgirio miestelio – 77, 
Kvietiškio (Marijampolė) – 63, Vilainių (Kėdainių raj.) – 61, Kaišiadorių miesto – 52, Naujosios 
Akmenės Respublikos gatvės – 44, Josvainių miestelio (Kėdainių raj.) – 41, Joniškio miesto – 38, 
Juknaičių gyvenvietės (Šilutės raj.) – 38. Ypač vertingi egzotiniai augalai auga Girionių parke 
(Abies nordmannniana, Chamaecyparis pisifera, Juniperus squamata ‘Meyeri‘, Picea abies 
‘Cranstonii‘, Pinus ponderosa, Pinus sylvestris ‘Fastigiata‘, Acer platanoides ‘Globosum‘, Catalpa 
bignonioides, Corylus colurna, Fagus sylvatica ‘Purpurea Latifolia‘ ir daugelis kt.), Joniškio miesto 
parke (Acer pseudoplatanus ‘Purpurascens’, Fagus sylvatica, Quercus robur ’Fastigiata’), 
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Skaistgirio parke (Abies balsamea, Abies sibirica, Pinus cembra, Aesculus pavia), Kaišiadorių 
miesto parke (Larix sibirica, Picea abies ‘Virgata’, Prunus cerasifera ’Nigra’, Tilia americana), 
Vilainių parke (Kėdainių raj.) (Picea abies ’Virgata’, Taxus baccata ’Dovastoniana’, Acer 
platanoides ’Globosum’, Fagus sylvatica ’Purpurea Latifolia’ ir kt.), Berteškių parke (Raseinių raj.) 
(Abies concolor, Picea abies ‘Virgata‘, Thuja plicata) ir kituose (Januškevičius, 2004, 2005, 2006, 
2008, 2009,2010). Įspūdingai atrodo Klovainių parke augantis galingas šimtametis ąžuolas (aukštis 

apie 26 m, kamieno skersmuo – apie 200 cm). 

 

a  b 
    

c  d 
    

e  f 

1 pav. Kraštovaizdžio architektūros požiūriu vertingiausi parkai: Santakos parkas Kaune (a); Poezijos parkas 

Marijampolėje (b, c); Vijūnėlės upelio tvenkinio parkas Druskininkuose (d); Jaunimo parkas Alytuje (e); Girionių 

parkas (f) (nuotr. aut. L. Januškevičiaus ir J. Kamičaitytės-Virbašienės) 

Fig. 1. The most valuable parks from landscape architecture point of view: Santaka Park in Kaunas (a); Poetry Park in 
Marijampole (b, c); Vijunele River Pond Park in Druskininkai (d); Youth Park in Alytus (e); Girionys Park (f) 

(photo L. Januskevicius ir J. Kamicaityte – Virbasiene) 
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Dauguma tirtų želdynų (47 parkai ir skverai arba 47 % visų tirtų) yra mišraus plano, 
peizažinio – 40 (40 %) ir geometrinio – 13 (13 %). Pastarajai kategorijai priklauso dauguma tirtų 
skverų ir kai kurie mažesni parkai (Kazlų Rūdos parkas, Poezijos parkas (Marijampolė) ir kt.). 

Apibendrinant šalies pokario metų parkų ir skverų tyrimų rezultatus, reikėtų naudoti panašius 
vertinimo kriterijus, kaip ir vertinant senuosius dvarų parkus (Januškevčius et al, 2010; Jakovlevas-
Mateckis, 2003, 2008; Bertauski, 2005; Daujotaitė, 1998): parko architektūrinė vertė (kriterijaus 
rodikliai: želdyno erdvių diferenciacija remiantis gamtinėmis teritorijos savybėmis ir funkcine 
paskirtimi, akcentinių ir dominuojančių želdyno elementų sistemiškumas ir hierarchija, t. y. 
tarpusavio kompoziciniai ir vizualiniai ryšiai, kompozicinis ir stilistinis tvarkymo priemonių 
vientisumas visame želdyne, želdyno funkcinis ir kompozicinis vizualinis ryšys su kontekstine 
aplinka), parko istorinė vertė (kriterijaus rodikliai: želdyno sukūrimo laikotarpis, autorius, sąsajos 
su istoriniais įvykiais ir kt.), parko dendrologinė vertė (kriterijaus rodiklis: introdukuotos 
dendrofloros įvairovė) ir fizinė būklė. Kraštovaizdžio architektūros požiūriu vertingiausi parkai, 
esantys šalia natūralių vandens telkinių (ežerų, upių), kurie dažniausiai savaime tampa pagrindiniais 
šių želdynų akcentais ir traukos taškais. Šiuo požiūriu ypač patrauklūs yra Neries ir Nemuno upių 
santakoje prisiglaudęs Santakos parkas (Kaunas), Šešupės pakrantėje išsidėstę Poezijos ir Pašešupio 
parkai (Marijampolė), šalia Nevėžio upės esantis ir tvenkiniais pasipuošęs Jaunimo parkas 
(Panevėžys), Didžiosios salos parkas (Zarasai), prie Kauno marių prisišliejęs Girionių parkas, 
Druskonio ežero ir Vijūnėlės upelio tvenkinio parkai (Druskininkai) (1 pav.). Kitus parkus puošia 
įvairūs dirbtiniai tvenkiniai – Marių, Dovinės vingio parkus (Marijampolė), Šakių kultūros ir poilsio 
parką, Prūdelio parką (Šiauliai), Kelmės miesto parką ir kt. Parkų architektūrinę vertę pastebimai 
padidina ir daugiau ar mažiau išreikštas reljefas –Jaunimo parkas (Alytus), parkas „Dainavos 
legendos“ (Alytaus raj.), Girionių parkas (Kauno raj.), Varnakos upelio tvenkinių parkas (Jonavos 
raj.), Kupiškio skulptūrų parkas (1 pav.). 

Apibendrinant norėtųsi pabrėžti tai, kad kuriant naujus parkus minėti gamtinio karkaso 
elementai ne tik pageidautini, bet ir būtini, o jeigu jų nėra, ir neturime galimybės juos įrengti 
(suformuoti), reikia labai pagalvoti, ar verta tokioje vietoje kurti dekoratyvinį želdyną. 

 

Išvados 

 
Apibendrinus atliktų tyrimų duomenis galima padaryti šias išvadas:  

1. 2005–2012 m. buvo aplankyta ir ištirta 100 pokario laikotarpio šalies parkų ir skverų: vakarų 
Lietuvoje – 19, pietų ir pietvakarių – 21, vidurio – 35, rytų – 25. Atsižvelgiant į želdynų 
paskirtį ir panaudojimo pobūdį, juos galima suskirstyti į šias kategorijas: 1 – nedideli miestų 
ir miestelių poilsio parkai ir reprezentaciniai skverai; 2 – kultūros ir poilsio parkai; 3 – parkai 
ir rekreacinės zonos šalia vandens telkinių; 4 – skulptūrų parkai; 5 – riboto naudojimo parkai, 
priklausantys atskiroms įstaigoms ir organizacijoms; 6 – parkai šalia istorijos, kultūros ir 
gamtos paveldo objektų. Pagal plotą ištirtus parkus ir skverus galima būtų suskirstyti taip: 
dideli parkai (plotas daugiau kaip 20 ha) – 18 parkų (18 % visų tirtų), vidutiniai (10–20 ha) – 
20 (20 %) ir maži (iki 10 ha) – 62 (62 %). 

2. Geros ir labai geros būklės rasta 14 parkų ir skverų (14 % visų tirtų), vidutinės – 72 (72 %), 
patenkinamos – 13 (13 %) ir blogos – tik 1 parkas (1 %). Iš ypač gerai prižiūrimų ir 
pavyzdingai tvarkomų šalies pokario laikotarpio želdynų paminėtini: Jaunimo parkai Alytuje 
ir Panevėžyje, Joniškio žemės ūkio mokyklos, Kupiškio ir Rokiškio skulptūrų, Poezijos 
(Marijampolė), Didžiosios salos (Zarasai), Švenčionių miesto parkai, Zarasų miesto skveras, 
Druskonio ežero ir Vijūnėlės upelio tvenkinio parkai (Druskininkai).  

3. Ištirtuose želdynuose iš viso auga 285 sumedėjusių introdukuotų augalų rūšys ir formos 
(Pinophyta – 86, Magnoliophyta – 199), priklausančios 35 šeimoms ir 80 genčių (Pinophyta – 
3 šeimos ir 10 genčių, Magnoliophyta – 32 ir 70). Gausiausiai parkuose atstovaujamos šios 
šeimos: Cupressaceae Rich. ex Bartling – 42 rūšys ir žemesnio rango taksonai, Pinaceae 
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Lindl. – 39, Rosaceae Juss. – 56, Caprifoliaceae Juss. – 19, Salicaceae Mirb. – 17, Aceraceae 
Juss. – 15. Egzotinių sumedėjusių augalų daugiausia yra šiuose parkuose: Girionių (Kauno 
raj.) – apie 200 rūšių ir žemesnio rango taksonų, Joniškio žemės ūkio mokyklos – 79, 
Skaistgirio miestelio – 77, Kvietiškio (Marijampolė) – 63, Vilainių (Kėdainių raj.) – 61, 
Kaišiadorių miesto – 52, Naujosios Akmenės Respublikos gatvės – 44, Josvainių miestelio 
(Kėdainių raj.) – 41, Joniškio miesto – 38, Juknaičių gyvenvietės (Šilutės raj.) – 38.  

4. Dauguma tirtų želdynų (47 parkai ir skverai arba 47 % visų tirtų) yra mišraus plano, 
peizažinio – 40 (40 %) ir geometrinio – 13 (13 %). Kraštovaizdžio architektūros požiūriu 
vertingiausi parkai, esantys šalia natūralių vandens telkinių (ežerų, upių), kurie dažniausiai 
savaime tampa pagrindiniai šių želdynų akcentai ir traukos taškai. Parkų architektūrinę vertę 
pastebimai padidina ir daugiau ar mažiau išreikštas reljefas. Kuriant naujus parkus, minėti 
gamtinio karkaso elementai ne tik pageidautini, bet ir būtini, o jeigu jų nėra, ir neturime 
galimybės juos įrengti (suformuoti), reikia labai pagalvoti, ar verta tokioje vietoje kurti 
dekoratyvinį želdyną. 
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Summary 

 
In 2005 – 2012 around 100 town parks and squares created during post-war period were explored and evaluated: 

in the west of Lithuania – 19, in the south and south west of Lithuania – 21, in Central Lithuania – 35, and in eastern – 
25. Considering the purpose and character of the use of greenery, they can be divided into the following categories: 1 – 
small recreation parks and representation squares of cities and towns; 2 – parks of culture and recreation; 3 – parks and 
recreation areas next to water bodies, 4 –sculpture parks, 5 – parks of limited use belonging to individual institutions 
and organizations; 6 – parks next to historic, cultural and natural heritage objects. According to the size the mentioned 
greenery can be grouped as follows: large parks (18 % of the analyzed greenery, area of which is more than 20 ha), 
parks of middle size (20 % of the analyzed greenery, area of which is 10 – 20 ha) and small parks and squares (62 % of 
the analyzed greenery, area of which is up to 10 ha). There are 14 parks and squares in good and very good condition 
(14 % of the analyzed greenery), 72 parks and squares in average condition (72 %), 13 parks and squares in satisfactory 
condition (13 %) and only 1 park is in poor condition (1 %). 285 species and cultivars of introduced ligneous plants are 
registered in the analyzed greenery (86 are Pinophyta, 199 are Magnoliophyta) which belong to 35 families and 80 
genera (Pinophyta –3 families and 10 genera, Magnoliophyta – 32 and 70). The majority of the greenery of this period 
has mixed structure of the plan (47 parks and squares or 47 % of the analyzed greenery), 40 parks and squares (40 %) 
have irregular structure of the plan and 13 (13 %) have geometric structure of the plan. Parks located near the natural 
water bodies (lakes, rivers) and having more or less expressed relief have the most expressive and picturesque 
landscape. When developing new parks these elements of natural frame are not only desirable, but necessary. Santaka 
Park in Kaunas, Poetry and Pasesupys Parks in Marijampole, Youth Park in Panevezys, Big Island Park in Zarasai, 
Girionys Park near Kaunas Sea, Druskonis Lake and Vijunele River Pond Parks in Druskininkai, Youth Park in Alytus, 
Park “Dainava Legends” in Alytus reg., Varnaka River Pond Park in Jonava, Park of Sculptures in Kupiskis are the 
most valuable parks from landscape architecture point of view. 


