
L. Januškevičius, J. Kamičaitytė-Virbašienė / Miestų želdynų formavimas 2011 1(8) 85–92 

85 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2011                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

Tarpukario metų parkai ir skverai – dendrologiniai ir architektūriniai aspektai 

 

Laimutis Januškevičius* 
1
, Jūratė Kamičaitytė-Virbašienė

2
 

 

Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto 

Architektūros ir kraštotvarkos katedra, Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas 

Tel. (8-37) 451546, el. paštas: 
1
laimis_jan@yahoo.com, 

2
jurate.kamicaityte@ktu.lt

 

(Gauta 2011 m. sausio mėn.; atiduota spaudai 2011 m. kovo mėn.; prieiga internete nuo 2011 m. balandţio 18 d.) 

 

Anotacija 

2006–2010 metų laikotarpiu buvo aplankyta ir ištirta per 30 šalies tarpukario metų miestų rekreacinių ir 

reprezentacinių ţeldynų. Dauguma šio laikotarpio parkų yra mišraus plano su vyraujančia peizaţine dalimi. Didesnius 

ar maţesnius pasikeitimus šie ţeldynai patyrė pokario ir tautinio atgimimo metais, atsiradus jų teritorijoje naujiems 

infrastruktūros elementams, kurie daugiau ar maţiau suardė buvusią ţeldynų erdvinę struktūrą ir sumaţino jų 

architektūrinę vertę. Iš viso ištirtuose ţeldynuose šiandien auga 130 introdukuotų sumedėjusių augalų rūšių ir formų 

(Pinophyta – 40, Magnoliophyta – 90), priklausančių 27 šeimoms ir 64 gentims (Pinophyta – 3 šeimos ir 10 genčių, 

Magnoliophyta – 24 ir 54). Kraštovaizdţio architektūros poţiūriu vertingiausi yra Likėnų sanatorijos, Druskininkų 

K. Dineikos, Birštono, Alytaus miesto ir Alytaus kolegijos parkai.  

Reikšminiai žodžiai: parkas, skveras, rūšis, forma. 

 

Abstract 

In 2006 - 2010 around 30 town parks and squares created during interwar period were explored and evaluated. 

The majority of the parks of this period have mixed structure of the plan with dominated irregular part of the park 

territory. In postwar and national revival period these greenery experienced bigger or smaller alternations (new 

elements of infrastructure came into being in their territories) which changed their spatial structure and decreased 

architectural value. 130 species and cultivars of introduced ligneous plants are registered in the analyzed greenery (40 

are Pinophyta, 90 are Magnoliophyta) which belong to 27 families and 64 genera (Pinophyta – 3 families and 10 

genera, Magnoliophyta – 24 and 54). Park of Likėnai Sanatorium, K. Dineikos Park in Druskininkai, Park of Birštonas, 

Park of Alytus Town and Park of Alytus College are the most valuable parks from landscape architecture point of view.  

Key words: park, square, species, cultivar. 

 

Įvadas 

 

Tarpukaris Lietuvos istorijoje – tai laikotarpis nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

1918–1940 m., kai šalį okupavo tuometinės Sovietų Sąjungos kariniai daliniai. Nors 1918 m. 

atsikūrusios nepriklausomos Lietuvos valstybės situacija tiek politiniu, tiek ekonominiu poţiūriu 

buvo sunki ir netgi kebli, švietimo ir kultūros problemos nebuvo uţmirštos. Paţangioji šalies 

inteligentija visomis jėgomis įsijungė į valstybės atkuriamąjį darbą – buvo tiesiami keliai, statomos 

naujos mokyklos, kuriamos kultūros įstaigos ir organizacijos. Visuomenėje jautėsi visuotinis 

pakilimas, be galo didelis patriotiškumo jausmas, kiekvieno atskiro ţmogaus noras įnešti kad ir 

labai nedidelį savo indėlį kuriant ir stiprinant valstybę (Šapoka, 1989). Neuţmiršti buvo ir miestų 

rekreaciniai, reprezentaciniai ir kitos paskirties ţeldynai. Didesniuose šalies miestuose, o, neretai, ir 

nedideliuose miesteliuose buvo kuriami nauji parkai, skverai, tvarkomi ir puoselėjami senieji 

ţeldynai. Remiantis to meto ţmonių prisiminimais, daţniausiai tai buvo daroma talkų būdu, kartais 

neturint net iš anksto paruošto detalesnio projekto ar plano. Gana daug šių ţeldynų sunkiais Antrojo 

pasaulinio karo ir pokario metais buvo gerokai nuniokoti ir vėliau renovuoti, papildant juos 

ţeldiniais, įrengiant naujus infrastruktūros elementus bei pritaikant tuometiniams visuomenės 

poreikiams. Savo pataisas padarė ir laikas – slenkant dešimtmečiams buvę jauni medeliai išaugo 

galingais medţiais, keitėsi ţeldynų architektūrinė išvaizda, erdvinė struktūra. Visgi nedidelė dalis 

nagrinėjamo laikotarpio miestų ţeldynų daugiau ar maţiau išsaugojo savo autentiškumą ir dţiugina 

mus ir šiandien. Iš tokių paminėtini Alytaus miesto, Birštono, Likėnų sanatorijos parkai, Kudirkos 

Naumiesčio skveras, Vilkaviškio miesto parkas (sodas) ir kai kurie kiti.  

Šiandien šie parkai ir skverai sudaro gana svarbią dalį šalies miestų ir miestelių ţeldynų ir 

neretai, kaip ir dvarų parkai, yra svarbūs miesto ţeldynų sistemos elementai istoriniu, estetiniu,
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dendrologiniu ir kitais poţiūriais bei kartu su pastatais atlieka ne maţiau svarbią miesto erdvinio 

formavimo funkciją. Deja šių ţeldynų ištirtumas iki šiol buvo labai menkas. Neretai jie buvo netgi 

painiojami su pokario metų ţeldynais.  

Šio darbo tikslas – ištirti ir įvertinti šio laikotarpio miestų rekreacinius ir reprezentacinius 

ţeldynus dendrologiniu ir kraštovaizdţio architektūros poţiūriu ir pateikti apibendrintus duomenis, 

kuriuos vėliau numatoma pristatyti visuomenei atskiru leidiniu.  

 

Tyrimų metodika 

 

Darbas buvo vykdomas ekspediciniu būdu 2006–2010 m. laikotarpiu kartu su pokario metų 

šalies parkų dendrologiniais ir kraštovaizdiniais tyrimais. Darbą iš dalies finansavo Aplinkos 

ministerija. Iš viso buvo aplankyta ir ištirta apie 30 tarpukario laikotarpio parkų, skverų ir kito tipo 

ţeldynų. Tyrimų objektai buvo pasirenkami remiantis literatūros šaltiniais (Isokas, 1995; 

Januškevičius, 2004, 2006, 2008, 2009) bei duomenimis, gautais iš Aplikos ministerijos ir miestų ir 

rajonų savivaldybių bei kitų savivaldos institucijų. Kiekviename parke buvo fiksuojami ir vertinami 

šie duomenys ir rodikliai: tikslus parko adresas, parko valdytojas, parko būklė, parko ţaliąjį karkasą 

formuojančių vietinių medţių rūšinė sudėtis, introdukuotų medţių ir krūmų inventorizaciniai 

duomenys ir ypač vertingų (įspūdingų matmenų) vietinių medţių taksaciniai rodikliai (aukštis, 

kamieno skersmuo ir būklė). Introdukuotiems medţiams ir krūmams buvo registruojami šie 

duomenys: augalų sistematinė priklausomybė, augalų aukštis (m), medţių kamienų skersmuo (cm) 

krūtinės aukštyje (1,3 m), augalų ţydėjimo ir derėjimo laipsnis ir būklė. Augalų sistematinė 

priklausomybė buvo patikslinama remiantis literatūriniais šaltiniais (Ramanauskas ir kt., 1973; 

Krüssmann, 1976, 1977, 1978, 1983; Januškevičius, Budriūnas, 1987; Griffiths, 1997; Navasaitis, 

2004; Januškevičius, 2003, 2005, 2010; Januškevičius, Navys, 2006). 

Parkų būklė buvo vertinama pagal 4 balų skalę: 1 – labai gera (parkas gerai sutvarkytas, nėra 

sausuolių, menkaverčių medţių ir krūmų, suformuotos erdvės, gerai priţiūrimi takai, maţosios 

architektūros objektai, vejos ir tvenkiniai); 2 – gera (nuo labai gerai tvarkomų parkų skiriasi kiek 

blogiau priţiūrimomis, rečiau šienaujamomis vejomis ir kiek blogesne bendra parko tvarka); 3 – 

patenkinama (parkas apleistas, prastai priţiūrimos vejos, takai, yra pavienių sausuolių, menkaverčių 

medţių ir krūmų); 4 – bloga ir labai bloga (parkas praktiškai nepriţiūrimas ir paliktas likimo valiai: 

nešienaujamos vejos, gausu menkaverčių medţių ir krūmų, uţţėlę takai ir tvenkiniai).  

Parkų planinė erdvinė struktūra vertinta tyrimų vietose metu vizualiniu būdu (apţiūrėjimas, 

fotofiksacija) ir kameralinių tyrimų metu: analizuota aerofotografinė medţiaga, literatūros šaltiniai 

ir kt. 

 

Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 

 

Iš viso 2006–2010 metų laikotarpiu buvo aplankyta per 30 šalies tarpukario metų miesto 

rekreacinių ir reprezentacinių ţeldynų: parkų, skverų, administracinių ir kitos paskirties pastatų 

ţeldynų. Detalesni dendrologiniai ir kraštovaizdiniai tyrimai buvo atlikti 12 šio laikotarpio objektų 

(1 lentelė). Tai palyginti nedideli 1,2–4,8 ha parkai ir skverai. Išimtį šiuo poţiūriu sudaro pokario 

metais buvęs garsus ir plačiai ţinomas Druskininkų K. Dineikos sveikatingumo parkas (12 ha), 

Birštono (12 ha) ir Likėnų sanatorijos (15 ha) parkai.  
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1 lentelė. Ištirti Lietuvos tarpukario metų parkai 

Table 1. Analysed parks of interwar period 

Eil. 

Nr. 

No. 

Parko 

pavadinimas 

Park name  

Adresas 

Address 

Parko 

valdytojas 

Park owner  

Plotas 

(ha) 

Area 

(ha) 

Būklė 

State 

Auga-

lų 

takso-

nų sk. 

Numb-

er 

of taxa 

Rūšių 

skai-

čius 

Num-

ber 

of spe-

cies 

Formų 

skai-

čius 

Numb-

er 

of 

culti-

vars 

Parko 

planas 

Plan 

of 

park 

1. Alytaus miesto 

parkas 

Alytus, Pulko ir 

Birutės g. 

Alytaus m. 

sav. 

4,8 2 36 33 3 g. 

2. Alytaus 

kolegijos 

parkas 

Alytus, 

Merkinės g. 

Alytaus m. 

sav. 

1,5 2 39 31 8 m. 

3. Birštono 

parkas 

Birštonas, šalia 

sanatorijos 

„Tulpė“ 

Birštono sav. 12 1 40 33 7 m. 

4. Jurbarko 

Vytauto parkas 

Jurbarkas, 

Vytauto, 

Algirdo ir 

Kęstučio g. 

Jurbarko sav. 1,5 3 6 6   

5. Karolio 

Dineikos 

sveikatingumo 

parkas 

Druskininkai, 

Sausoji ir 

K. Dineikos g. 

Druskininkų 

sav. 

12 3 26 25 1 m. 

6. Kudirkos 

Naumiesčio 

„Varpo“ 

aikštės skveras 

Šakių rajonas, 

Kudirkos 

Naumiestis 

Kudirkos 

Naumiesčio 

sen. 

1,4 1 19 17 2 g. 

7. Likėnų 

sanatorijos 

parkas 

Birţų rajonas, 

Likėnai 

VĮ „Likėnų 

sanatorija“ 

15 2 29 20 9 m. 

8. Marijampolės 

miesto parkas 

Marijampolė, 

Vytauto ir 

Sodų g. 

Marijampolės 

m. sav. 

1,5 2 12 11 1 m. 

9. Priekulės 

vidurinės 

mokyklos 

parkas 

Klaipėdos 

rajonas, 

Priekulė 

Priekulės vid. 

m-kla, 

Priekulės sen. 

2 2 44 32 12 m. 

10. Prienų kultūros 

ir poilsio 

parkas 

Prienai, 

Ţemaitės, 

Dariaus ir 

Girėno g. 

Nemuno kilpų 

regioninio 

parko 

administracija 

3 2 8 4 4 m. 

11. Viešvilės 

parkas 

Jurbarko raj., 

Viešvilė, 

dešinėje kelio 

Jurbarkas – 

Šilutė pusėje 

Viešvilės sen. 1.4 2 13 9 4 m. 

12. Vilkaviškio 

miesto parkas 

(sodas) 

Vilkaviškis, 

Vytauto g. 

Vilkaviškio 

sav. 

1,5 3 15 14 1 g. 

Santrumpų paaiškinimai: m. – miestas; sav. – savivaldybė; sen. – seniūnija; vid. m-kla – vidurinė mokykla; VĮ – 

viešoji įmonė; g. – geometrinis planas; m. – mišrus planas. 

Explanation of abbreviations: m. – town; sav. – municipality, sen. – part of municipality; vid. m-kla – secondary 

school; V.Į. – public company; g. – geometric plan; m. – mixed plan.  

 

Išnagrinėjus parkų ir skverų planinę erdvinę sandarą galima teigti, kad dauguma šių ţeldynų 

yra mišraus plano su vyraujančia peizaţine dalimi. Ryškesnis geometrinis planas būdingas Alytaus 
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bei Vilkaviškio miestų parkams ir Kudirkos Naumiesčio „Varpo“ aikštės skverui. Kompoziciniu 

centru maţuose parkuose ir skveruose daţnai yra politinę, istorinę ir tautinę prasmę turinčios 

skulptūros (V. Kudirkos – Kudirkos Naumiesčio „Varpo“ aikštės skvere (sp. foto, 1 pav.), Didţiojo 

kunigaikščio Vytauto – Jurbarko Vytauto parke), skulptūros ir istoriniai archeologiniai paminklai 

(Didţiojo kunigaikščio Vytauto paminklas (sp. foto, 2 pav.) ir Vytauto piliakalnis Birštono parke) 

arba centrinė erdvė su fontanu ir gėlynais (Alytaus miesto parke) (sp. foto, 3 pav.). Dauguma 

tarpukario metų parkų buvo kuriami per talkas, kartais net neturint detalesnio kuriamo ţeldyno 

projekto. Tai neabejotinai lėmė ir kai kurių parkų kompozicinį stichiškumą ir neišbaigtumą, kuris 

daugiau ar mţiau pastebimas Vilkaviškio, Viešvilės, Prienų ir Marijampolės miestų parkuose. 

Kompoziciniu poţiūriu ţymiai brandesni Alytaus miesto, Birštono ir Likėnų sanatorijos parkai bei 

Kudirkos Naumiesčio „Varpo“ aikštės skveras (1 pav.).  

 

 a  b 
 

 c  d 

1 pav. Alytaus miesto (a), Birštono (b) ir Likėnų sanatorijos (c) parkų bei Kudirkos Naumiesčio „Varpo“ aikštės skvero 

(d) planų schemos 

Fig. 4. Plans of Alytus Town Park (a), Birštonas Park (b), Likėnai Sanatorium Park (c) and Square of „Varpas“ Place 

in Kudirkos Naumiestis (d) 
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Dauguma tarpukario metų ţeldynų didesnius ar maţesnius pasikeitimus išgyveno pokario ir 

netgi tautinio atgimimo metais, atsiradus jų teritorijoje naujiems vienokios ar kitokios paskirties 

pastatams, kapavietėms ar kitiems infrastruktūros elementams, kurie daugiau ar maţiau suardė 

buvusią ţeldynų erdvinę struktūrą ir sumenkino jų architektūrinę vertę. Iš tokių parkų reikėtų 

paminėti Alytaus kolegijos parką, kuris gerokai buvo transformuotas pokario metais, buvusios 

Alytaus aukštesniosios miškų mokyklos teritorijoje ir parke įsikūrus tuometiniam Alytaus 

politechnikumui (sp. foto, 4 pav.). Panašus likimas ištiko ir Priekulės vidurinės mokyklos parką – 

buvusį privatų parką, kuriame pokario metais įsikūrė Priekulės vidurinė mokykla. Sovietmečio 

pabaigoje ir ypač tautinio atgimimo metais išryškėjo ir dar viena blogybė – gal kiek perdėtas 

susidomėjimas įvairiomis tautodailininkų sukurtomis, neretai abejotinos meninės vertės medinėmis 

skulptūromis. Ši tendencija neaplenkė ir kai kurių tarpukario laikotarpio parkų (Prienų kultūros ir 

poilsio, Likėnų sanatorijos parkų).  

Dauguma ištirtų tarpukario metų parkų priklauso miestų ir rajonų savivaldybėms arba 

seniūnijoms ir yra pakankamai gerai tvarkomi ir priţiūrimi. Šiek tiek apleisti ir uţmiršti Vilkaviškio 

miesto parkas (sodas) ir Druskininkų K. Dineikos sveikatingumo parkas, kurio teritorijoje buvo 

planuota įkurti Druskininkų miesto botanikos sodą, bet dėl ekonominių sunkumų pradėti darbai 

buvo laikinai sustabdyti. Tačiau labai norisi tikėti, kad Druskininkų savivaldybė šios idėjos 

neatsisakys ir kad šio netolimoje praeityje garsaus parko laukia nuostabus renesansas.  

Lietuvos tarpukario metų parkai nepasiţymi didele introdukuotos dendrofloros įvairove. 

Apibendrinus tyrimų duomenis nustatyta, kad ištirtuose ţeldynuose iš viso auga tik 130 

introdukuotų sumedėjusių augalų rūšių ir formų (Pinophyta – 40, Magnoliophyta – 90), 

priklausančių 27 šeimoms ir 64 gentims (Pinophyta – 3 šeimos ir 10 genčių, Magnoliophyta – 24 ir 

54). Palyginimui galima pasakyti, kad Lietuvos pokario metų parkuose buvo rasta 285 rūšių ir 

formų introdukuoti medţiai ir krūmai. Lietuvos tarpukario metų parkuose gausiausiai atstovaujamos 

šios šeimos: Pinaceae Lindl. – 22 rūšys ir formos, Cupressaceae Rich. ex Bartling – 15, Rosaceae 

Juss. – 23, Salicaceae Mirb. – 9 ir Aceraceae Juss. – 6 (2 lentelė).  
 

2 lentelė. Lietuvos tarpukario metų parkų introdukuotų sumedėjusių augalų sistemnatinis pasiskirstymas 

Table 2. Systematic distribution of introduced woody plants in parks of interwar period 

Šeimos 

eil. nr. 

Family 

No. 

Šeimos 

Families 

 

Viso 

taksonų 

Number 

of taxa 

Rūšių  

skaičius 

Number 

of species 

Formų 

skaičius 

Number 

of cultivars 

1 2 3 4 5 

 Pinophyta -- Pušūnai 40 22 18 

1. Cupressaceae Bartling 15 3 12 

2. Pinaceae Lindl. 22 18 4 

3. Taxaceae Gray 3 1 2 

 Magnoliophyta – Magnolijūnai 90 73 17 

4. Aceraceae Juss. 6 5 1 

5. Anacardiaceae Lindl. 2 2 - – 

6. Araliaceae Juss. 1 1 – 

7. Berberidaceae Juss. 4 2 2 

8. Betulaceae C. A. Agardh. 1 – 1 

9. Buxaceae Dumort. 1 1 – 

10. Caprifoliaceae Juss. 7 6 1 

11. Cornaceae Dumort. 2 2 – 

12. Elaeagnaceae Juss. 1 1 – 

13. Ericaceae Juss. 1 1 – 

14. Fagaceae Dumort. 4 2 2 

15. Grossulariaceae DC. 1 1 – 

16. Hippocastanaceae DC. 2 2 – 
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2 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 

17. Hydrangeaceae Dumort. 4 2 2 

18. Juglandaceae A. Rich. ex Kunth 4 4 – 

19. Leguminosae Juss. 3 3 – 

20. Magnoliaceae Juss. 1 1 – 

21. Oleaceae Hoffsgg. et Link 5 5 – 

22. Rosaceae Juss. 23 20 3 

23. Rutaceae Juss. 2 2 – 

24. Salicaceae Mirb. 9 6 3 

25. Tiliaceae Juss. 2 2 – 

26. Ulmaceae Mirb. 1 – 1 

27. Vitaceae Juss. 3 2 1 

 Iš viso 130 95 35 

 

Egzotiniais sumedėjusiais augalais turtingiausi šie parkai: Priekulės vidurinės mokyklos 

parkas – 44 rūšys ir formos, Birštono parkas – 40, Alytaus kolegijos parkas – 39, Alytaus miesto 

parkas – 36, Likėnų sanatorijos parkas – 29 ir Druskininkų K. Dineikos sveikatingumo parkas – 26. 

Ypač vertingi egzotiniai augalai ir jų grupės auga Alytaus miesto parke (Abies nordmanniana 

(Steven) Spach, Taxus baccata ’Fastigiata’, Juglans cinerea L., Magnolia kobus DC., 

Phellodendron amurense Rupr.), Alytaus kolegijos parke (Larix decidua Mill., Taxus baccata 

’Dovastoniana’, Aesculus hippocastanum L., Populus x canadensis Moench, Sorbus intermedia 

(Ehrh.) Pers.), Birštono parke (Larix decidua Mill., Picea pungens ’Koster’, Pinus strobus L., 

Fagus sylvatica L., Morus nigra L.), Viešvilės parke (Acer platanoides ’Schwedleri’, Fagus 

sylvatica ’Purpurea Latifolia’, Juglans cinerea L., Ulmus glabra ’Camperdownii’), Priekulės 

vidurinės mokyklos parke (Chamaecyparis pisifera ’Filifera’, Chamaecyparis pisifera ’Plumosa’, 

Chamaecyparis pisifera ’Squarrosa’, Picea abies ’Ohlendorffii’, Picea omorica (Pančič) Purkyne, 

Pinus nigra Arn., Gleditsia triacanthos L., Magnolia kobus DC., Quercus rubra L.), Kudirkos 

Naumiesčio “Varpo” aikštės skvere (Juglans mandshurica Maxim.) ir Vilkaviškio miesto parke 

(sode) (Larix decidua Mill., Populus balsamifera L., Populus x canescens (Ait.) Sm., Populus x 

canadensis Moench., Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco). Kalbant apie kai kurių šalies 

tarpukario parkų introdukuotos dendrofloros įvairovę, reikėtų paminėti ir tai, kad ji gana ryškiai 

pasipildė pokario metais. Tai ypač pasakytina apie Alytaus miesto, Alytaus kolegijos, Birštono ir 

Likėnų sanatorijos parkus. Kaip jau buvo minėta anksčiau, pokario metais gerokai pakito ir 

daugelio tarpukario parkų infrastruktūra, priklausomybė ir panaudojimo pobūdis. Ypač tai 

pasakytina apie Alytaus kolegijos ir Priekulės vidurinės mokyklos parkus, kuriuose pokario metais 

įsikūrė mokymo įstaigos su naujais korpusais, sporto aikštynais ir kitais infrastruktūros elementais. 

Apibendrinant šalies tarpukario metų miestų parkų ir skverų tyrimų rezultatus, reikėtų naudoti 

panašius vertinimo kriterijus, kaip ir vertinant senuosius dvarų parkus (Januškevčius, Kamičaitytė-

Virbašienė, 2010; Jakovlevas-Mateckis, 2003, 2008; Bertauski, 2005; Daujotaitė, 1998): parko 

architektūrinė-kraštovaizdinė vertė (kriterijaus rodikliai: ţeldyno erdvių diferenciacija remiantis 

gamtinėmis teritorijos savybėmis ir funkcine paskirtimi, akcentinių ir dominuojančių ţeldyno 

elementų sistemiškumas ir hierarchija, t. y. tarpusavio kompoziciniai ir vizualiniai ryšiai, 

kompozicinis ir stilistinis tvarkymo priemonių vieningumas visame ţeldyne, ţeldyno funckinis ir 

kompozicinis vizualinis ryšys su kontekstine aplinka), parko istorinė vertė (kriterijaus rodikliai: 

ţeldyno sukūrimo laikotarpis, autorius, sąsajos su istoriniais įvykiais ir kt.), parko dendrologinė 

vertė (kriterijaus rodiklis: introdukuotos dendrofloros įvairovė) ir fizinė būklė. Tokiu būdu 

kraštovaizdţio architektūros poţiūriu iš tirtų parkų vertingiausi būtų Likėnų sanatorijos, 

Druskininkų K. Dineikos, Alytaus miesto, Birštono ir Alytaus kolegijos parkai. Pastarųjų dviejų 

kraštovaizdinę ir architektūrinę vertę lemia jų vieta ir santykis su kontekstine aplinka. Šių parkų 

erdvinės struktūros išraiškingumą ir įspūdingumą ţenkliai padidina Nemuno slėnio erdvės 
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vizualinis estetinis potencialas, Birštono parke – taip pat ir istorinė vizualinė dominantė – Vytauto 

piliakalnis. Druskininkų K. Dineikos sveikatingumo parko erdvinės sandaros pagrindas – sraunus ir 

druskininkiečių labai pamėgtas Ratnyčėlės upelis su ryškiai išreikštu jo slėnio reljefu. Geometrinio 

plano Alytaus miesto parkas pasiţymi aiškia kompozicine erdvine struktūra, atnaujintais ir 

sutvarkytais parko infrastruktūros elemetais (takų sistema, apšvietimas, maţosios architektūros 

objektai). Mišraus išplanavimo Likėnų sanatorijos parką puošia didelis graţus tvenkinys. Vietomis 

parko ţeldiniai nepastebimai susilieja su greta esančiu mišku. Pagrindinis parko akcentas ir 

kompozicinis centras – peizaţinis tvenkinys ir greta jo esanti didţioji parko erdvė. 

 

Išvados 

 

Apibendrinus atliktų tyrimų duomenis galima padaryti šias išvadas:  

 

1. Iš viso 2006–2010 metų laikotarpiu buvo aplankyta per 30 šalies tarpukario metų miesto 

rekreacinių ir reprezentacinių ţeldynų: parkų, skverų, administracinių ir kitos paskirties 

pastatų ţeldynų. Detalesni dendrologiniai ir kraštovaizdiniai tyrimai buvo atlikti 12 šio 

laikotarpio objektų. Dauguma šių ţeldynų yra mišraus plano su vyraujančia peizaţine dalimi. 

Ryškesnis geometrinis planas būdingas Alytaus bei Vilkaviškio miestų parkams ir Kudirkos 

Naumiesčio „Varpo“ aikštės skverui.  

2. Dauguma tarpukario metų parkų buvo kuriami per talkas, kartais net neturint detalesnio 

kuriamo ţeldyno projekto. Tai neabejotinai lėmė ir kai kurių tarpukario metų ţeldynų 

kompozicinį stichiškumą ir neišbaigtumą. Kompoziciniu poţiūriu brandesni yra Alytaus 

miesto, Birštono ir Likėnų sanatorijos parkai bei Kudirkos Naumiesčio „Varpo“ aikštės 

skveras.  

3. Didesnius ar maţesnius pasikeitimus šie ţeldynai patyrė pokario ir netgi tautinio atgimimo 

metais, atsiradus jų teritorijoje naujiems vienokios ar kitokios paskirties infrastruktūros 

elementams, kurie daugiau ar maţiau suardė buvusią ţeldynų erdvinę struktūrą ir sumenkino 

jų architektūrinę vertę.  

4. Iš viso ištirtuose ţeldynuose auga 130 introdukuotų sumedėjusių augalų rūšių ir formų 

(Pinophyta – 40, Magnoliophyta – 90), priklausančių 27 šeimoms ir 64 gentims (Pinophyta – 

3 šeimos ir 10 genčių, Magnoliophyta – 24 ir 54). Egzotiniais sumedėjusiais augalais 

turtingiausi šie parkai: Priekulės vidurinės mokyklos parkas – 44 rūšys ir formos, Birštono 

parkas – 40, Alytaus kolegijos parkas – 39, Alytaus miesto parkas – 36, Likėnų sanatorijos 

parkas – 29 ir Druskininkų K. Dineikos sveikatingumo parkas – 26. 

5. Vertinant šalies tarpukario metų parkus reikėtų vadovautis panašiais kriterijais, kaip ir 

vertinant senuosius dvarų parkus: parko architektūrinė-kraštovaizdinė vertė, parko istorinė ir 

dendrologinė vertė bei fizinė būklė. Tokiu būdu kraštovaizdţio architektūros poţiūriu 

vertingiausi yra Likėnų sanatorijos, Druskininkų K. Dineikos sveikatingumo, Birštono, 

Alytaus miesto ir Alytaus kolegijos parkai.  

 

Literatūra 

 
1. Bertauski T. Designing the landscape: an introductory guide for the landscape designer. New Jersey, 2005. 

2. Daujotaitė I. Kraštovaizdžio architektūros pagrindai. Vilnius, 1998. 

3. Griffiths M. Index of Garden Plants. Bath: Macmillan, 1997. 

4. Isokas G. Lietuvos gamtos paminklai. Vilnius,1995. 

5. Jakovlevas-Mateckis K. Miesto kraštovaizdžio architektūra: miesto kraštovaizdžio architektūros raida ir teorijos 

pagrindai, I tomas. Vilnius, 2008. 

6. Jakovlevas-Mateckis K. Miesto kraštovaizdžio architektūra: želdiniai ir jų komponavimas, II tomas. Vilnius, 

2003. 

7. Januškevičius L. Lietuvos parkai ir jų dendroflora. Želdiniai ir jų dizainas. Respublikinės mokslinės – praktinės 

konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius, 2005. P. 25–39. 



L. Januškevičius, J. Kamičaitytė-Virbašienė / Miestų želdynų formavimas 2011 1(8) 85–92 

92 

 

8. Januškevičius L. Lietuvos parkai ir jų introdukuota dendroflora. Mūsų girios, Nr. 5, 2003. 13–14. 

9. Januškevičius L. Lietuvos parkai. Kaunas, 2004. 

10. Januškevičius L. Pietų ir Pietvakarių Lietuvos tarpukario ir pokario metų parkai ir jų dendrologinis įvertinimas. 

Dekoratyviųjų ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas. Tarptautinės mokslinės – 

praktinės konferencijos medžiaga. Mastaičiai, 2006. P. 33–38.  

11. Januškevičius L. Po gražiausius Lietuvos dvarų parkus. Kaunas, 2010. 

12. Januškevičius L. Rytų Lietuvos tarpukario ir pokario metų parkai ir jų dendrologinis įvertinimas. Dekoratyviųjų 

ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas. Respublikinės mokslinės – praktinės 

konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Mastaičiai, 2009. P. 28–32.  

13. Januškevičius L. Vidurio Lietuvos tarpukario ir pokario metų parkai ir jų dendrologinis įvertinimas. 

Dekoratyviųjų ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas. Respublikinės mokslinės – 

praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Mastaičiai, 2008. P. 24–29.  

14. Januškevičius L., Budriūnas A. R. Lietuvoje auginami medžiai ir krūmai. Vilnius, 1987. 

15. Januškevičius L., Kamičaitytė-Virbašienė J. Buvusių dvarų sodybų ţeldynai ir jų tvarkymas. Miestų želdynų 

formavimas. Mokslo darbai, 1(7). Klaipėda, 2010. P. 93–100. 

16. Januškevičius L., Navys E. Druskininkų miesto parkai ir skverai ir jų dendrologinis įvertinimas. Miestų želdynų 

formavimas‘2006: gatvių želdiniai. Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga. Klaipėda, 2006. 

P. 47–52. 

17. Krüssmann G. Bd. 1 – 486 S; 1977. Bd. 2 – 466 S; 1978. Bd. 3 – 496 S. Handbuch der Laubgehölze. Berlin und 

Hamburg, 1976.  

18. Krüssmann G. Handbuch der Nadelgehölze. Berlin und Hamburg, 1983. 

19. Navasaitis M. Dendrologija. Vilnius, 2004. 

20. Ramanauskas V., Čibiras L., Dţiaukštas P. ir kt. Dendrologija. Vilnius, 1973. 

21. Šapoka A. Lietuvos istorija. Vilnius, 1989. 

 

Parks and Squares of Interwar Period – Dendrological and  

Architectural Aspects 
(Received in January, 2011; Accepted in March, 2011; Available Online from 18th of April, 2011) 

 

Summary 

 
In 2006–2010 around 30 town parks and squares created during interwar period were explored and evaluated. 

Detailed researches were performed in 12 objects of this period. The majority of the parks of this period have mixed 

structure of the plan with dominated irregular part of the park territory. Geometric plan is characteristic to Alytus Town 

Park, Vilkaviškis Town Park and Square of “Varpas” Place in Kudirkos Naumiestis. 

The majority of the parks of interwar period were created without detailed project of the park territory 

arrangement. This conditioned compositional spontaneity and roughness of some parks. However, Alytus Town Park, 

Park of Birštonas, Park of Likėnai Sanatorium and Square of „Varpas“ Place in Kudirkos Naumiestis have well 

organized spatial structure from compositional point of view. 

In postwar and national revival period these greenery experienced bigger or smaller alternations (new elements 

of infrastructure came into being in their territories) which changed their spatial structure and decreased architectural 

value.  

130 species and cultivars of introduced ligneous plants (40 are Pinophyta, 90 are Magnoliophyta) which belong 

to 27 families and 64 genera (Pinophyta – 3 families and 10 genera, Magnoliophyta – 24 and 54) are registered in the 

analyzed parks and squares. Park of Priekulė Secondary School has 44 species and cultivars of introduced ligneous 

plants, Park of Birštonas – 40 species and cultivars, Park of Alytus College – 39, Park of Alytus Town – 36, Park of 

Likėnai Sanatorium – 29 and K. Dineikos Park in Druskininkai – 26. These parks have the biggest number of 

introduced ligneous plants. 

The main criterions of parks evaluation were: architectural value of the park, historical value of the park, 

dendrological value of the park and its physical state. Park of Likėnai Sanatorium, K. Dineikos Park in Druskininkai, 

Park of Birštonas, Park of Alytus Town and Park of Alytus College are the most valuable parks from landscape 

architecture point of view. 


