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Anotacija 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti darnaus vystymosi principais paremto kraštovaizdţio formavimo ypatumus ir jų 

apraiškas urbanizuotose teritorijose. Šiam tikslui buvo atlikta literatūros analizė ir parengti penki eksperimentiniai 

koncepciniai kraštovaizdţio formavimo projektai. Projektai parodė galimybę integraliai realizuoti etines, estetines ir 

technologines darnaus kraštovaizdţio projektavimo koncepcijas urbanizuotoje aplinkoje ir galimybę šiuos principus 

taikyti įvairiame mastelyje pradedant miesto aikšte ir baigiant kraštovaizdţio draustiniu. 

Reikšminiai žodžiai: darni kraštovaizdžio architektūra, darnus vystymasis, urbanizuotos teritorijos. 

 

Abstract 

The aim of the article is to analyze peculiarities of sustainable landscape design with special attention to urban 

areas. In order to reach this aim the analysis of literature was carried out and five experimental conceptual landscape 

design proposals were prepared. The projects have demonstrated the possibility to implement in the integrated manner 

ethical, aesthetical, and technological concepts of sustainable landscape design in the urban environment and the 

possibility to implement the principles of sustainability in different scale from urban square to landscape reserve. 

Key words: sustainable landscape architecture, sustainable development, urban areas. 

 

Įvadas 

 

Temos aktualumas. XX a. septintajame dešimtmetyje kilę ekologiniai judėjimai ir pragmatiški 

ekonominės plėtros siekiai pasitinkant XXI a. išsirutuliojo į šiuo metu plačiausiai pripaţįstamą 

aplinkos ir visuomenių vystymosi ideologiją – darnų vystymąsi (Thompson, 2007). Darnaus 

vystymosi koncepcija buvo suformuluota 1972 metais Stokholme vykusioje Jungtinių tautų 

konferencijoje ţmogaus aplinkos klausimais ir itin išpopuliarėjo 1987 metais paskelbus Pasaulinės 

aplinkos ir vystymosi komisijos ataskaitą, kurioje pateiktas, ko gero, plačiausiai vartojamas darnaus 

vystymosi apibrėţimas: plėtra, tenkinanti dabartinės kartos poreikius, neuţkertant kelio savo 

poreikių tenkinti ateities kartoms (Report..., 1978). Iš čia išplaukia ir taiklus D. Throsby (2002) 

pateiktas darnaus vystymosi apibūdinimas: tai ryšiai tarp dabarties ir ateities kartų ir su jais susiję 

sprendimai. Koncepcijos kritikai teigia, jog idėja yra pernelyg apibendrinta ir iš esmės gali reikšti 

bet ką, kas tuo metu aktualu ar reikalinga, ar kad posakio dėmenys „tvarumas“ (toks būtų tikslesnis 

angliško termino sustainable vertimas) ir „vystymasis“ ar „plėtra“ prieštarauja vienas kitam (Roe, 

2007). Analizuojant debatus darnaus vystymosi idėjos pagrįstumo ir įgyvendinamumo klausimais, 

reikia pripaţinti, jog tai yra etinė koncepcija, pasireiškianti daugiau kaip siekis, nuolatinio 

tobulėjimo procesas, nei galutinis rezultatas. Tuo tarpu koncepcijos prieštaringumą galima grįsti K. 

Hill (2007) idėja, jog esminiams pokyčiams visuomenėse pasiekti reikalinga atitinkama kalbinė 

infrastruktūra – savotiška naujakalbė – metanti iššūkius įsisenėjusioms paţiūroms ir kartu jas 

pripaţįstanti. Tokia ir yra darnaus vystymosi koncepcija, skatinanti įsisąmoninti atsakomybę 

aplinkai, dabarties visuomenėms ir ateities kartoms. G. H. Brundtland, viena pagrindinių Pasaulinės 

aplinkos ir vystymosi komisijos ataskaitos autorių, darnų vystymąsi įvardijo „konstruktyviu 

dviprasmiškumu“. Analizuojant literatūrą pastebimos nuolatinės darnaus vystymosi koncepcijos 

plėtojimo ir konkretinimo pastangos. Pradinė jos orientacija į ekologiją ir aplinkosaugos
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suderinamumą su ekonomine plėtra išsiplėtojo į tris tarpusavyje susijusias dimensijas – ekologinę, 

socialinę ir ekonominę arba ekologinę, socioekonominę ir sociokultūrinę. Apibendrinti darnaus 

vystymosi siekiai konkretinami, transformuojami pagal kontinentų, regionų specifiką. Pavyzdţiui, 

Europos Sąjungos strateginiai dokumentai orientuoti į klimato pokyčių valdymą, darnią gamybą ir 

vartojimą bei socialinę sanglaudą. Tuo tarpu Jungtinės Amerikos Valstijos, daugiausiai pasaulyje 

vartojanti visuomenė, laikosi savos „išmanaus augimo“ (smart growth) idėjos. Po Pasaulio viršūnių 

susitikimo Rio de Ţaneire valstybės buvo paskatintos kurti nacionalines darnaus vystymosi 

strategijas. Tokią strategiją turi ir Lietuva – 2009 papildytą Nacionalinę darnaus vystymosi 

strategiją (Lietuvos..., 2009). Strategijoje, aptariant šalies potencialą siekti darnaus vystymosi tikslų, 

konkretinant analizės objektą išskirti trys pagrindiniai darnaus vystymosi blokai – aplinkos kokybė 

ir gamtos ištekliai, ekonomikos vystymasis ir socialinis vystymasis. Taip pat gali būti rengiamos 

maţesnio regiono, rajono, miesto lygmens darnaus vystymosi strategijos, valdymo planai. 

Analizuojant darnų kraštovaizdţio formavimą svarbus specializuotas darnaus vystymosi 

koncepcijos taikymas – darnios architektūros, darnaus projektavimo, darnios statybos, darnios 

kraštovaizdţio architektūros ir pan. koncepcijos. Būtent jose matomas konkretus darnaus vystymosi 

idėjų ir kraštovaizdţio formavimo veiklų sąryšis. Egzistuoja ir kitas darnaus vystymosi ir 

kraštovaizdţio ryšių aspektas. Apibendrinant M. Roe (2007) ir I. Thompson (2007) tyrinėjimus, 

galima teigti, kad šias koncepcijas sieja sąlyginis neapibrėţtumas, skirtingų dimensijų integracijos 

siekis, holistinis poţiūris ir orientacija į ateitį. Pasak M. Roe (2007) kraštovaizdis vis plačiau 

pripaţįstamas kaip tarpdisciplininių studijų objektas, suvokiama, kad jį analizuojant galima suprasti 

daugelį socialinių, ekologinių, ekonominių aspektų ir jų tarpusavio ryšius. Laikas taip pat vis 

daţniau traktuojamas kaip ketvirtoji kraštovaizdţio dimensija (Stephenson, 2008): darydami kokią 

nors ţalą aplinkai mes niokojame ne tik dabarties, bet ir praeities bei ateities kraštovaizdţius (Roe, 

2007).  

Aptarti kraštovaizdţio ir darnaus vystymosi koncepcijos ryšiai ir etinis šios koncepcijos 

pagrindas pagrindţia darbo tikslą – išanalizuoti darnaus vystymosi principais paremto 

kraštovaizdţio formavimo ypatumus urbanizuotose teritorijose. Siekiant tikslo, buvo atlikti šie 

uždaviniai: išanalizuotos teorinės darnaus kraštovaizdţio formavimo idėjos, skirtingos darnaus ir 

ekologinio kraštovaizdţio projektavimo koncepcijos, ryškiausioms ir aktualiausioms idėjoms 

iliustruoti buvo parengti koncepciniai eksperimentiniai kraštovaizdţio tvarkymo siūlymai. 

 

Tyrimo metodai 

 

Darbe taikyti šie metodai: Lietuvos ir uţsienio literatūros darnaus kraštovaizdţio 

projektavimo klausimais analizė; duomenų apie darnaus kraštovaizdţio projektavimo galimybes, 

aktualių šios srities idėjų ir kraštovaizdţio projektavimo koncepcijų palyginimas, apibendrinimas ir 

klasifikavimas; darnaus vystymosi principais paremtas eksperimentinis koncepcinis kraštovaizdţio 

projektavimas urbanizuotose teritorijose, apimantis šių teritorijų esamos būklės analizę ir 

koncepcinių tvarkymo pasiūlymų, tvarkymo idėjų parengimą, svarbiausių tvarkymo idėjų grafinį 

vaizdavimą; parengtų eksperimentinių kraštovaizdţio tvarkymo siūlymų analizė remiantis darnaus 

vystymosi principais. 

1. Darnaus kraštovaizdžio formavimo idėjos ir koncepcijos. 

Darnaus vystymosi ir ekologinių idėjų taikymą kraštovaizdţio architektūroje ir darnaus 

vystymosi koncepcijos vietą kraštovaizdţio architektūros kaip profesijos etikoje aptarė A. Fuad-

Luke (2005), J. Stuart-Murray (2007), M. Roe (2007), I. Thompson (2007), J. Bučas (2008) ir 

daugelis kitų tyrinėtojų. Įvairios valstybinės institucijos, nevyriausybinės organizacijos bei 

projektavimo biurai taip pat deklaruoja savo poţiūrį į darnų kraštovaizdţio projektavimą. 

Literatūros apţvalga atskleidė idėjų ir koncepcijų, kaip turėtų būti formuojami ir turėtų atrodyti 

aplinką tausojantys kraštovaizdţio architektūros kūriniai, įvairovę: pradedant stambaus mastelio 

gamtinio karkaso ir migracinių koridorių formavimo koncepcijomis ir baigiant nedideliais 
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geometrinio dizaino intarpais urbanizuotoje aplinkoje; dalis projektuotojų ir tyrinėtojų propaguoja 

socialinius ir estetinius įsipareigojimus visuomenei, skatina atsigręţti į tikruosius ţmogaus 

poreikius, nors kiti siūlo formuoti grynai gamtinius, ţmogui neprieinamus kraštovaizdţius, palikti 

teritorijas renatūralizacijai. Visgi, remiantis I. Thompson (2007), daugumą darnaus ar ekologiško 

kraštovaizdţio projektavimo idėjų ar koncepcijų galima priskirti homocentrinei aplinkos etikos 

krypčiai. Ši kryptis aplinkos saugojimą laiko svarbia problema, ţmonijos rūpesčiu todėl, kad sveika 

aplinka gali prisidėti prie bendros ţmonijos gerovės ir didesnės laimės. Pasak I. Thompson (2007), 

glaudūs ryšiai tarp ekologijos ir kraštovaizdţio architektūros disciplinų ėmė formuotis dar XX a. 

viduryje, tačiau tuo pat metu vienu pagrindinių kraštovaizdţio architektūros, kuri iš esmės yra 

išsivysčiusio pasaulio profesija, siekių išlieka aplinkos vizualinė kokybė bei funkcionalūs, 

produktyvūs ir kartu estetiškai patrauklūs kraštovaizdţiai. Apibendrinant I. Thompson (2007) 

mintis, galima teigti, jog sunku tikėtis, kad profesija, kuri sprendţia aplinkos formavimo problemas 

pagal uţsakovų ir kitų naudotojų reikmes, būtų ne homocentriška. Išanalizavus literatūrą ir 

pavyzdţius pagal analizuojamus klausimus galima išskirti etines, estetinės raiškos ir technologines 

darnaus kraštovaizdţio formavimo idėjas ir koncepcijas; taip pat reikšmingos yra diskusijos dėl 

formuojamo kraštovaizdţio mastelio.  

Etinės koncepcijos. A. Fuad-Luke (2005) išplėtota etinė „lėto projektavimo“ (slow design) 

koncepcija pabrėţia būtinybę atsisakyti nuostatos, kad ekonominis augimas yra ţmogaus gerovės 

garantas ir, bent laikinai antrame plane palikus ekonominę darnaus vystymosi dimensiją, 

apsvarstyti, kokį vaidmenį projektavimas atlieka tenkinant tikruosius ţmogaus ir aplinkos poreikius, 

o ne rinkos suformuotus ir vartojimo bei atliekų kūrimo ciklo greitėjimą skatinančius troškimus. A. 

Fuad-Luke (2005) išskiria penkiolika „lėto projektavimo“, skatinančio gamybos, vartojimo ir 

atliekų išmetimo ciklo lėtėjimą, principų, apimančių tiek socialinę, tiek technologinę plotmes: 

propaguoti darnų projektavimą ne kaip grėsmę esamai situacijai, o kaip naują galimybę, skatinti 

kritiškas diskusijas apie dabartines projektavimo praktikas ir naudojamus produktus, kurti 

materialiai, kultūriniu, emociniu ir dvasiniu poţiūriu tvarius, nevienadienius produktus, esant 

galimybei, materialius produktus pakeisti paslaugomis, aklai nepasiduoti inovacijų manijai, kurti 

produktus šiandienai, o ne ateičiai, kurti tokius produktus, kuriuos, pasibaigus jų gyvavimo laikui, 

būtų nesunku išardyti, perdirbti ar panaudoti kitoms reikmėms, kurti lanksčius produktus, kuriuos 

vartotojas galėtų transformuoti, pritaikyti, papildyti ir kt. Šiame kontekste paminėtina ir su „lėto 

projektavimo“ koncepcija glaudţiai susijusi „atviro dizaino“ idėja, skatinanti praplėsti vartotojo 

galimybes, paversti jį kūrėju arba į kūrybos procesą integruoti gamtinius procesus. Remiantis šia 

idėja, pradinis objekto sumanymas nenulemia visų pavidalų, kuriuos jis gali įgyti per savo 

gyvavimo laikotarpį. Vienas garsiausių atviro, evoliucinio dizaino projektų – Mildame, Olandijoje 

kraštovaizdţio architekto Louis Le Roy pradėtas Ekokatedros projektas. Le Roy teigimu, iš 

statybinių atliekų miesto pakraštyje formuojamas sunykusios civilizacijos paliktus griuvėsius 

primenantis parkas, kurio kūrybos procese lygiavertiškai dalyvauja ir gamta, kaip ir Viduramţių 

katedros, nebus uţbaigtas per vieno ţmogaus gyvenimo laikotarpį. Šiam tikslui susibūrė asociacija, 

ketinanti toliau kurti Ekokatedrą (Wuodstra, 2009). Šiai koncepcijai taip pat atstovauja lietaus ir 

potvynių vandens surinkimo ir natūralaus valymo sistemos ir jose sukurtos dirbtinės pelkės. Šiuo 

atveju kraštovaizdţio projektuotojas sukuria pradinę schemą, nustato tam tikrus rėmus, o toliau ją 

transformuoja, kuria gamtiniai procesai. Charakteringi tokių kraštovaizdţio architektūros kūrinių 

pavyzdţiai – Potsdamer Platz Berlyne ir Sidnėjaus olimpinio komplekso vandens valymo įrenginiai 

(Stuart-Murray, 2007). Etinė dimensija aiškiai matoma ir kitoje I. Thompson (2007) aprašytoje 

„sąţiningo“ kraštovaizdţio formavimo idėjoje. Jo teigimu, šiuolaikinis mokslas kuria naujas 

technologijas, maţinančias išteklių naudojimą. Tokios technologijos yra specifinės kiekvienai 

vietovei, klimato zonai ir turi savitą vizualinį poveikį. Jo teigimu, tokių technologinių įrenginių, 

pavyzdţiui, vėjo jėgainių, vizualinis poveikis gali būti labiau dispersiškas, taigi ir labiau juntamas 

nei įprastinių energijos gamybos įrengimų. Sprendţiant naujų aplinką tausojančių technologinių 

įrenginių vizualinio poveikio klausimą, kyla idėja, jog, priešingai negu įprastinių aplinkai 
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kenkiančių technologijų, naujųjų įrenginių nereikia maskuoti. Jie turi būti matomi, nes atspindi 

poţiūrių pokyčius ir skatina pasididţiavimą, o ne kaltės jausmą. 

Technologinės koncepcijos. Tokios koncepcijos, kaip „ţaliasis projektavimas“ (green design) 

(Green..., 2008), „išmanusis augimas“ (smart growth) (Smart..., 2010) siūlo konkrečias priemones, 

o ne estetikos „receptus“ darniam kraštovaizdţiui sukurti. Pavyzdţiui, Jungtinėse Amerikos 

Valstijose veikianti Ţaliosios statybos taryba (U.S. Green Building Council) – 1993 m. D. Gottfried 

ir R. Fedrizzi įkurta pelno nesiekianti nevyriausybinė organizacija – propaguoja darnų projektavimą 

ir darnią objektų eksploataciją. Ši organizacija išvystė reitingavimo sistemą LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design) darnumui įvertinti. Nors ši sistema, paremta penkiomis 

kategorijomis – darni statybos vieta, efektyvus vandens naudojimas, medţiagos ir ištekliai, energija 

ir atmosfera bei interjeras ir aplinkos kokybė – visų pirma yra orientuota į pastatus, tačiau esama 

bandymų ją pritaikyti ir kraštovaizdţiams. Tiesa, sistema ne visiškai tinkama tokiam sudėtingam 

objektui, kadangi neįvertina intervencijos poveikio gamtiniams ir kitiems procesams uţ sklypo ribų; 

taip pat neįvertinama tai, kad darni kraštovaizdţio architektūra gali praturtinti aplinką, ją padaryti 

sveikesnę, o ne tik sušvelninti neigiamą poveikį. Neįvertinama ir tai, kad visos kraštovaizdţio 

tvarkymo schemos, priešingai nei pastatų architektūroje, yra esamo kraštovaizdţio pertvarkymai. 

Taryba pateikia „ţaliojo projektavimo“ siekius: palaikyti, turtinti, saugoti ekosistemas ir 

bioįvairovę; gerinti oro ir vandens kokybę; maţinti atliekų kiekius; saugoti gamtinius išteklius; 

maţinti objekto prieţiūros kaštus; didinti turto vertę ir pelną; didinti darbuotojų pasitenkinimą darbu 

ir darbo produktyvumą; optimizuoti objekto gyvavimo ciklą ekonominiu poţiūriu; gerinti 

gyvenamosios ir darbo aplinkos kokybę oro kokybės, šiluminio komforto, triukšmo poţiūriais; 

prisidėti prie komforto kūrimo ir sveikatos gerinimo; maţinti infrastruktūros apkrovas; prisidėti prie 

bendros gyvenimo kokybės gerinimo. 

„Išmanaus augimo“ judėjimo tikslas – atkurti miesto centrų ir senesnių priemiesčių 

gyvybingumą bei kurti naujus gyvenamuosius rajonus, orientuotus į transporto rūšių įvairovę, 

daugiafunkciškumą, įvairialypę socialinę sudėtį. Pagrindiniai „išmanaus augimo“ principai: sukurti 

platų spektrą apgyvendinimo galimybių ir pasirinkimų; sukurti, plėtoti teritorijas, pritaikytas 

vaikščiojimui pėsčiomis; skatinti bendruomenių ir suinteresuotų asmenų bendradarbiavimą; kurti 

išskirtines, patrauklias teritorines bendruomenes su stipriu vietos identitetu; plėtoti daugiafunkcinę 

panaudą; saugoti neuţstatytas teritorijas, ţemės ūkio paskirties ţemę, gamtines teritorijas ir 

ekologiniu poţiūriu svarbias teritorijas; plėtoti transporto rūšių įvairovę ir suteikti galimybę 

pasirinkti transporto rūšį; saugoti ir plėtoti esamas bendruomenes, gyvenvietes; siekti plėtros 

kompaktiškumo. Labai panašius projektavimo principus urbanizuotoms teritorijoms siūlo ir XX a. 

antrojoje pusėje jungtinėse Amerikos Valstijose išpopuliarėjęs „naujojo urbanizmo“ (new 

urbanism) (New..., 2010) judėjimas, įkvėptas miestų planavimo standartų iki automobilių 

įsivyravimo, C. Perry XX a. pradţioje išplėtoto kaimynystės vieneto (neighborhood unit) modelio ir 

aplinkosauginių bei regionistinių idėjų. Svarbiausi „naujojo urbanizmo“ principai: gyvenamajame 

rajone privalo būti ryškus centras, pavyzdţiui, aikštė arba ţalioji erdvė; gyvenamieji namai turi būti 

ne toliau kaip penkios minutės kelio pėsčiomis nuo centro; gyvenamasis rajonas privalo „talpinti“ 

įvairaus amţiaus, įvairių socialinių sluoksnių gyventojus; komercinės paskirties statiniai statomi 

rajono pakraščiuose ir kt. (Sustainable…, 2004). Visgi M. Sorkin (1992) pastebi tokių aplinkos 

planavimo principų keliamas grėsmes vietos identitetui ir uţstatytos aplinkos estetikos iššūkius – 

pagal „naujojo urbanizmo“ principus sukurta gyvenamoji aplinka gali tapti šiandienių realijų 

neatspindinčia iliuzine istorinės aplinkos imitacija. 

Estetinės raiškos koncepcijos. Kaip rodo aukščiau aptartas I. Thompson (2007) pateiktas, 

pavyzdys ir „naujojo urbanizmo“ keliami estetiniai iššūkiai, sprendţiant darnaus kraštovaizdţio 

projektavimo etinius ir technologinius klausimus, neišvengiamai susiduriama ir su naujos 

kraštovaizdţio estetikos kūrimo būtinybe. Pavyzdţiui, J. Stuart-Murray (2007) išskyrė keletą 

charakteringų darnios kraštovaizdţio architektūros estetikos problemų: ar darni kraštovaizdţio 

architektūra turi būti nematoma – vizualiai neatskiriama nuo gamtinės aplinkos, kurią siekiama 
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tausoti ir išsaugoti; ar darni kraštovaizdţio architektūra gali būti ne tik ekologiniu, bet ir kultūriniu 

poţiūriu reikšminga? Kokie turėtų būti darnios kraštovaizdţio architektūros kūrinių bruoţai, kad jie 

būtų vizualiai atpaţįstami? Analizuodamas pirmąją problemą, J. Stuart-Murray (2007) pastebi, kad 

daţnai kraštovaizdţio architektų leksikone įsivyrauja terminai „konservavimas“, „saugojimas“, 

„perdirbimas“, „organinis“ ir susidaro įspūdis, kad kraštovaizdţio architektai tiesiog nori palikti 

aplinką renatūralizacijai, sukurti ţmogui neprieinamus laukinius kraštovaizdţius. Tokiais atvejais 

atrodo, kad darnaus santykio su gamta siekis uţkerta kelią estetikai, kultūrinių ţenklų kūrimui. 

Pavyzdţiui, Olandijoje iš jūros atkovota 3600 ha Oostervaarders Plassen teritorija nebuvo pritaikyta 

ţemės ūkiui ar kitiems ţmogaus poreikiams, o paskelbta saugoma ir palikta natūraliai vystytis. Tai 

laikoma darnaus aplinkos formavimo pavyzdţiu. Tokios „nematomos“ kraštovaizdţio architektūros 

idėja pradėta plėtoti dar XX a. pradţioje, kai amerikiečių kraštovaizdţio architektas J. Jensen 

pasiūlė kraštovaizdţio formavimui naudoti vietines augalų rūšis ir kraštovaizdţio architektūrą kurti 

pasitelkiant gamtinius procesus, o ne prieš juos kovojant ar nuolat stengiantis suvaldyti. Pradėti 

kurti parkai urbanizuotoje aplinkoje su natūraliai funkcionuojančiomis ekosistemomis. Toks ţaliųjų 

erdvių urbanizuotoje aplinkoje kūrimo metodas reikalauja maţiau sąnaudų ir gali būti naudingas 

įvairiais poţiūriais: sukuriami ekologiškai stabilūs kraštovaizdţiai nereikalaujantys ypatingos 

prieţiūros, suteikiantys galimybę visuomenei net neišvykus iš miesto susipaţinti su natūralios 

gamtos fragmentais (Stuart-Murray, 2007). Panašias idėjas išreiškė ir A. Rosenberg (1986). Jos 

teigimu, reikėtų nustoti ţavėtis geometriškai suformuotais, taisyklingai apsodintais, kietomis 

dangomis išgrįstais sąlyginai statiškais kraštovaizdţiais, o kraštovaizdţio architektūros kalba turėtų 

pabrėţti natūralios gamtos įvairovę ir sudėtingumą. Visgi toks poţiūris į kraštovaizdţio architektūrą 

ne visų buvo priimtas teigiamai: buvo baiminamasi, kad tokie laukiniai vietinių medţių ir krūmų 

„šabakštynai“ paskatins asocialų elgesį. J. Nassauer (1995) teigia, kad daugelis natūralių ekosistemų 

neatitinka visuomenėje nusistovėjusių estetikos normų. Kraštovaizdţio architektė M. Schwartz 

pastebi, kad, siekiant projektuoti darnius kraštovaizdţius, visai nebūtina atsisakyti geometrinio 

dizaino; ypač jis reikalingas urbanizuotoje aplinkoje, kur netvarkingos organiškos formos kelia 

nesusipratimus ir stebėtojų bei naudotojų sąmyšį. Jos teigimu, geometrinės formos yra racionalūs 

konstruktai, o ţmogaus kūrinių nereikia maskuoti po dirbtine natūralumo uţdanga. Geometrinės 

formos ţmogui padeda geriau orientuotis aplinkoje, o dirbtinis natūralumas, ekologinio 

kraštovaizdţio dizaino sudėtingumas kelia grėsmę vietos savitumui. Tuo tarpu vandens telkinys gali 

atlikti panašią ekologinę funkciją tiek būdamas plastiškų, tiek geometrinių formų (Stuart-Murray, 

2007). J. Nassauer (1995) išplėtota darnaus kraštovaizdţio koncepcija, taikliai pavadinta 

„netvarkingos ekosistemos tvarkinguose rėmuose“ (Messy ecosystems orderly frames), siūlo 

kompromisą tarp geometrinės ir netvarkingos arba „nematomos“ kraštovaizdţio projektavimo 

koncepcijų. Jos teigimu, ekologines struktūras reikia „išversti“ į kultūrinę kalbą – suteikti joms 

aiškius, taisyklingus, lengvai suvokiamus kontūrus, parodyt, kad tokia aplinka yra verta dėmesio, 

kad iš pirmo ţvilgsnio netvarkingas kraštovaizdis yra tam tikros tvarkos dalis, kad jis yra 

sąmoningai sumanytas. Pasak jos, ţaliosios erdvės gyvenamosiose teritorijose turi tarnauti ir kaip 

ekosistemos ir kaip bendravimo erdvės. 

Mastelio klausimas ir susiskaldymas kraštovaizdžio architektūros profesijoje. Dalis 

kraštovaizdţio architektūros profesijai ir tyrimų sričiai save priskiriančių profesionalų propaguoja 

moksliniais tyrimais ir vertinimais paremtus sprendimus, paprastai įgyvendinamus dideliame 

mastelyje. Šiai krypčiai atstovaujantys tyrėjai atlieka numatomų kraštovaizdţio pakeitimų poveikio 

aplikai vertinimus, vertina kraštovaizdţio charakterį moksliniais metodais, rengia kraštovaizdţio 

valdymo ir apsaugos strategijas. Pavyzdţiui, Wenche ir kt. (1996) išleido nedidelį kraštovaizdţio 

ekologijos vadovėlį, kuriame pateikia teorinius scenarijus, kaip turėtų atrodyti remiantis 

ekologiniais principais suprojektuotas kraštovaizdis, neigiamų pavyzdţių aptarimą ir šešiolikos 

sektinų pavyzdţių analizę. Visi Wenche ir kt. (1996) pateikti pavyzdţiai yra didelio mastelio 

migracinių koridorių ir panašių struktūrų projektai – mokslinės kraštovaizdţio formavimo 

strategijos, siekiančios uţkirsti kelią ekosistemų fragmentacijai ir kraštovaizdţių degradacijai. 
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Šiuose projektuose neįmanoma įţvelgti akivaizdaus, tradicinio kraštovaizdţio dizaino. Tuo tarpu 

kita kraštovaizdţio architektų grupė orientuojasi į nedideles dekoratyvias erdves bei erdves prie 

pastatų. Šios krypties kraštovaizdţio architektūra galėtų būti pavadinta ne moksline disciplina, o 

dekoratyviniu menu. I. Thompson (2007) teigimu, kartais yra sunku nustatyti, ar kraštovaizdţio 

architekto indėlis padaro nedarnų objektą darnesniu, ar tik dar labiau paskatina nedarnią plėtrą. Jo 

teigimu, jeigu kas nors abejoja, ar kraštovaizdţio architektas gali prisidėti prie nedarnios plėtros, 

tereikia įvertinti, kiek laiko kraštovaizdţio architektai, planuotojai praleidţia projektuodami 

automobilių stovėjimo aikšteles. Taigi, J. Stuart-Murray (2007) visai pagrįstai kelia klausimą, ar 

gali darni kraštovaizdţio architektūra apjungti meninę kūrybą ir mokslinį ţinojimą. I. Thompson 

(2007) pastebi, kad darnaus vystymosi koncepcija, kurios pagrindą sudaro susirūpinimas ţmogaus 

gyvenimo kokybe, teisingumu visuomenėje, teisingumu dabarties ir ateities kartų atţvilgiu bei 

aplinkosauga, teikia vertybių sistemą, kuri gali būti perimta ir pritaikyta aplinkos formavimo 

profesionalų veikloje. Taigi, darnaus vystymosi koncepcija, nepaisant jos neapibrėţtumo ir kitų 

trūkumų, gali tapti pragmatišku keliu pirmyn, siekiant integruoti meninį ir mokslinį aspektą 

kraštovaizdţio architektūroje. 

2. Darnaus vystymosi principais paremto kraštovaizdžių formavimo urbanizuotoje 

aplinkoje pavyzdžiai. 

Pasak J. Stuart-Murray (2007), darni kraštovaizdţio architektūra taip pat turi savas „madas“. 

Pavyzdţiui, keletą pastarųjų dešimtmečių pagrindinė tendencija buvo naudoti vietines augalų rūšis 

ir vietoje gaunamas medţiagas. Kartais vietinės medţiagos ir tradicijos būdavo eksploatuojamos 

pernelyg uoliai, sukuriant kritikos sulaukusius „neoetninius“ architektūros ir kraštovaizdţio 

architektūros sprendimus. Dabar, dėmesį sutelkus į klimato kaitą, sunkiai nuspėjamus vandens lygio 

svyravimus, susirūpinta potvynių ir lietaus vandens valdymu ir vadinamosiomis darniomis miesto 

drenaţo sistemomis. Visgi, net 

jeigu priemonės ir techniniai 

aspektai darnioje 

kraštovaizdţio architektūroje 

yra pakankamai aiškūs ir 

nuspėjami, tai skirtingi 

poţiūriai į etinę, estetinę 

dimensijas bei pertvarkymų 

mastelį gali duoti labai 

skirtingus rezultatus. 

Atsiţvelgiant į tai, ryškiausios 

ir aktualiausios darnaus 

kraštovaizdţio projektavimo 

idėjos ir jų panaudojimo 

galimybės urbanizuotoje 

aplinkoje buvo iliustruotos 

koncepciniais kraštovaizdţio 

architektūros projektais. 

Parodų aikštės Kauno 

mieste rekonstrukcijos 

koncepciniai siūlymai (1 pav.) 

atspindi plačiai paplitusias 

daugiafunkciškumo, pėsčiųjų eismo ir transporto rūšių įvairovės plėtojimo ir vietos identiteto 

stiprinimo urbanizuotoje aplinkoje idėjas, iš dalies išreiškiamas „išmanaus augimo“ koncepcijoje. 

Projektiniai sprendiniai taip pat parodo, kaip keičiant erdvės struktūrą ir panaudą galima siekti 

socialinės sanglaudos ir ekonominio gyvybingumo. Parodų aikštė su monumentu S. Dariaus ir 

S. Girėno ţygdarbiui įamţinti plyti apie 1,8 ha plote šalia Lietuvos kūno kultūros akademijos 

 
 

1 pav. Parodų aikštės Kaune rekonstrukcijos koncepcija  

(autorius J. Kameneckas) 

Fig. 1. Conceptual reconstruction proposals of Parodu square in Kaunas 

(author J. Kameneckas) 
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pastatų komplekso ir S. Dariaus ir S. Girėno stadiono. Šiuo metu monumentalus aikštės 

suplanavimas simbolizuoja lėktuvo pakilimo taką, besidriekiantį monumento link. Idėją pabrėţia 

grieţtomis linijomis suskaidytas grindinys ir apšvietimo išdėstymas. Šiuo metu nusidėvėjusi ir 

menkai socialiai gyvybinga aikštė jungiasi su Kauno Ąţuolyno parku ir turi potencialą tapti puikia 

vieta rekreacijai, studentų, sportininkų, aplinkinių teritorijų gyventojų ir kitų lankytojų laisvalaikio 

praleidimo erdve.  

Rekonstrukcijos siūlymuose išsaugomas miesto aplinkoje priimtinas geometrinis dizainas ir 

memorialinę aikštės funkciją išryškinanti erdvės, kaip simbolinio lėktuvo pakilimo tako, idėja, 

tačiau aikštės erdvė papildoma jos gyvybingumui būtina funkcijų įvairove, sukuriant platų 

naudojimo galimybių, kurių svarbą miestų viešosioms erdvėms dar 1961 m. pabrėţė J. Jabos, 

spektrą. Aikštės erdvė pagal siūlomas funkcijas skaidoma į šešias zonas. Pagrindinė erdvė yra 

vadinamasis „pakilimo takas“ – tai pėstiesiems bei dviratininkams skirtas tranzitinis takas kartu 

pabrėţiantis monumento svarbą. Antroji įgilinta erdvė yra suformuojama aplink monumentą. Tai 

monumentali susikaupimo erdvė. Erdvė vakarinėje aikštės pusėje yra skirta komercijai: čia 

formuojamas naujas visuomeninės-komercinės paskirties objektas: prekybos centras, kavinė-baras, 

vaistinė, viešieji tualetai ir kt. Erdvėje pietinėje aikštės pusėje formuojama ramaus poilsio zona su 

takais pasivaikščiojimui ir vaikų ţaidimo aikštelėmis; ši zona praplečiama prijungus gretimus 

ţaliuosius plotus, čia numatyti pasivaikščiojimų takai, vaikų ţaidimų aikštelės. Penktojoje 

funkcinėje zonoje, esančioje šiaurinėje aikštės dalyje, numatomas aktyvus poilsis ir laikini sporto 

įrenginiai ir statiniai. Zonoje, esančioje pietryčių pusėje, numatoma vieta įvairiems renginiams – 

karuselėms, ūkininkų turgeliams ir kt. Erdvės suformuotos taip, kad, reikalui esant, jas būtų galima 

transformuoti, panaudoti kuo įvairesnėms funkcijoms. Kiekviena iš projektuojamų aikštės erdvių 

yra atskiriamos viena nuo kitos aukščių skirtumais bei grindinio dangų spalvomis. Aikščių dangoms 

siūlomas magnio silikato cementas, kuris gamybos metu neišskiria anglies dioksido į aplinką, o 

stingdamas papildomai jį sugeria. Komercinės paskirties, ramaus bei aktyvaus poilsio zonų dangos 

formuojamos iš trinkelių su tarpais ţolei augti. Komercinės paskirties aikštės zonoje naikinamos 

antţeminės automobilių stovėjimo vietos, projektuojama poţeminė automobilių stovėjimo aikštelė, 

kuriose specialiais įrenginiais surenkamos ir išvalomos automobilių išmetamos dujos nepatenka į 

aplinką. Nors rekonstruotoje aikštėje numatoma daugiau apšvietimo, tačiau elektros energija 

gaunama iš saulės kolektorių, dėl to išlaikymo kaštai maţesni. 

Kalniečių parko Kauno mieste sutvarkymo koncepciniai siūlymai (2 pav.) iliustruoja A. Fuad-

Luke (2005) išplėtotą „lėto projektavimo“ koncepciją, ir rodo, kad tinkamai sutvarkytas 

gyvenamojo rajono parkas gali tenkinti platų spektrą gyventojų poreikių ir teikti teigiamus 

nekomercializuotus, su vartojimu nesusijusius potyrius. 1973–1974 m. pradėtas statyti Kalniečių 

gyvenamasis rajonas plyti Kauno miesto šiaurinėje dalyje, į vakarus nuo Savanorių prospekto. 1974 

m. šiame rajone buvo įkurtas Kalniečių parkas – tai vienas didesnių Kauno miesto kraštovaizdinio 

suplanavimo parkų įkurtų pokario metais (Tauras, 1989). Šiuo metu parkas susiduria su daugeliu 

prieţiūros ir funkcionavimo problemų, būdingų miestų pokario laikotarpio parkams: nepriţiūrimi 

ţeldiniai, tvenkinys ir kiti parko elementai, apleista infrastruktūra, parke trūksta veiklų įvairovės, 

parkas iš esmės yra monofunkcinis, jis neturi išskirtinio charakterio. 

Siekiant suteikti parkui ir jį supančiam sovietmečiu statytam gyvenamajam rajonui savitą 

charakterį, identitetą, rengiant parko rekonstrukcijos projektą, buvo remtasi gyvybės medţio 

simbolika. Šią simboliką išreiškia tiek naujasis parko suplanavimas, tiek siūlomos funkcijos: 

medţio šaknys („praeitis“) – edukacinė-paţintinė ramaus poilsio zona, skatinanti lankytojus 

susimąstyti apie gamtos reikšmę ir atsigręţti į lietuviškas tradicijas; medţio laja („ateitis“) – 

kultūrinės veiklos, aktyvaus ir  ramaus poilsio zona, jungianti skirtingų interesų ir įvairaus amţiaus 

Kalniečių mikrorajono gyventojus ir kitus parko lankytojus. Medţio kamienas – pagrindinis 

pėsčiųjų ir dviračių takas jungiantis pagrindinius traukos centrus – tai paţinimo takas, vieta skirta 

paţintinei rekreacijai. Pagrindiniai įėjimai į parką numatyti parko šiaurinėje ir pietinėje dalyse, juos 

jungia pagrindinis pėsčiųjų ir dviračių takas. Ties pagrindiniais parko įėjimais numatyti svarbiausi 
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traukos centrai. Šalia šiaurinio įėjimo – kultūrinių renginių paviljonas Kalniečių bendruomenei su 

kavine, šalia pietinio įėjimo – renginių vieta ir dirbtinis kalnelis, ant kurio numatytas simbolinis 

akcentas – ąţuolas ar gyvybės medį simbolizuojanti skulptūra.  
 

 
 

Pagrindinis parko kraštovaizdinio suplanavimo kompozicinis akcentas – tvenkinys. Rengiant parko 

funkcinį zonavimą, buvo laikomasi nuostatos, jog kuo daugiau parkas atlieka funkcijų, tuo jame 

lankytojas gali patenkinti ţmogui svarbių poreikių (saugumo, empatijos, supratimo-paţinimo, 

dalyvavimo, poilsio, kūrybos, identiteto, laisvės (Fuad-Luke, 2009) ir patirti teigiamų potyrių 

(1 lentelė). Rekonstruotame daugiafunkciniame Kalniečių parke lankytojai galėtų patirti įvairių 

teigiamų potyrių: ramybės, atsipalaidavimo, sporto, paţinimo, kultūros ir kūrybos, pramogų, laiko ir 

vietos potyrius, estetinius potyrius: garso ir lytėjimo, kvapo, regos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Kalniečių parko Kaune rekonstrukcijos siūlymai: A – projekto idėja; B – funkcinis zonavimas: 1 – renginių 

paviljonas ir kavinė, 2 - vaikų ţaidimo aikštelė vaikams iki 7 metų amţiaus, 3 – įvairaus asortimento gėlių sodas – 

„kvapų“ sodas, 4 - ramaus poilsio zona su apţvalgos kalneliu, 5 - vaikų ţaidimo aikštelė vaikams nuo 7 metų 

amţiaus, 6, 13 – šunų vedţiojimo aikštelės, 7 – zona skirta sporto įrenginiams, 8 – futbolo aikštė, 9 – krepšinio 

aikštelės, 10 – teniso kortai, 11 – renginių vieta, 12 – zona skirta natūraliai plėtotis ekosistemoms ir paţintinei 

rekreacijai (autorė L. Kulbokaitė) 

Fig. 1. Reconstruction proposals for Kalnieciai park in Kaunas: A – idea of the project; B – functional zoning:  

1 – pavilion for events and cafe, 2 – playground for children up to 7 years old; 3 – garden with flowers of different 

species, the garden of scents; 4 – zone for tranquil recreation with artificial mound; 5 – playground for children 

over 7 years old; 6, 13 – areas for walking and training dogs; 7 – zone for sports equipment; 8 – football field;  

9 – basketball fields; 10 – tennis court, 11 – site for events, 12 – zone with naturally developing ecosystems for eco-

compensation and cognitive recreation (author L. Kulbokaite) 
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1 lentelė. Galimi teigiami potyriai miesto parke (autorė L. Kulbokaitė) 

Table 1. Potential positive human experiences in urban park (author L. Kulbokaite) 

 
 

Dvaro sodybos teritorijos Panevėžiuko gyvenvietėje sutvarkymo koncepciniai siūlymai 

(3 pav.) atspindi idėją, kad darnaus vystymosi principais paremtas kraštovaizdţio tvarkymo 

projektas gali sujungti skirtingo detalumo ir skirtingame mastelyje parengtus sprendinius, o 

ekokompensacinę funkciją atliekančios ţeldynų teritorijos galį įgyti taisyklingas, lengvai 

suvokiamas formas. 

Projektiniai sprendiniai 

pradţioje plėtojami 

stambiame mastelyje į 

kultūrinį-paţintinį maršrutą 

Kauno miesto ir Kauno 

rajono teritorijoje sujungiant 

septynias skirtingų 

charakteristikų patogiai 

pasiekiamas dvarų sodybas 

tarp jų ir Panevėţiuko, 

Kačiūniškės bei Linkuvos. 

Paţintinis kultūros kelias 

kuriamas projektuojant 

papildomus dviračių bei 

pėsčiųjų takus ir atgaivinant 

vandens kelią Nevėţio upe. Į 

kultūros kelią įtrauktoms 

sodyboms parengtos 

teritorijos ir pastatų 

tvarkomojo zonavimo 

koncepcijos bei apsaugos ir 

panaudos koncepcijos. 

Projekte pateikiami detalūs 

sprendiniai Panevėţiuko 

gyvenvietėje esančiai dvaro 

sodybai: sodyboje siūloma 

įkurti ekologinį-paţintinį ūkį, 

įrengti prieplauką bei, 

panaudojant inovatyvius 

elementus, atkurti rekreacinę 

parko funkciją sodyboje, 

 

3 pav. Dvaro sodybos Panevėţiuko gyvenvietėje tvarkymo siūlymai:  

A – Panevėţiuko dvaro sodyba – paţintinio kultūros kelio dalis; B – dvaro 

sodybos apsaugos ir tvarkymo koncepcija; C – sodybos teritorijos tvarkymo 

siūlymai (autorė A. Raţauskaitė) 

Fig. 3. Management proposals for manor residence in Paneveziukas 

settlement: A – manor residence of Paneveziukas as a part of cognitive cultural 

route; B – the conceptual proposals for protection and management of the 

manor residence; C – design proposals for the territory of the manor residence 

(author A. Razauskaite) 
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išlikusiems vertingiems pastatams siūloma suteikti naują funkciją, kuri tenkintų šiandienines 

reikmes, bet nemenkintų jų kultūrinės vertės. Ekologiniame ūkyje siūloma auginti mūsų kraštui 

tradicines darţoves, prieskoninius augalus, aliejines kultūras, vaisius, uogas, taip pat siūloma įrengti 

vynuogyną. Nors vynuogynai yra labiau paplitę pietinėse Europos dalyse, tačiau literatūroje 

(Niaura, 2008) teigiama, kad šiauriau nokstančios vynuogės yra vertingesnės. Sodyboje taip pat 

siūloma įkurti bičių avilių. Ekologiniame ūkyje ir aplinkiniuose ūkiuose uţauginta ir pagaminta 

produkcija būtų parduodama sodybos ūkinėje dalyje įkurtame turgelyje. Istorinė sodybos parko 

teritorija šiuo metu yra uţstatyta gyvenamaisiais namais ir jo autentiškų fragmentų beveik neišlikę, 

todėl projekte siūloma prie dvaro sodybos teritorijos prijungti gamtinę teritoriją šalia Nevėţio upės, 

kurioje būtų įrengtas parkas, su nauja teritorija sujungiant išlikusius istorinio ţeldyno fragmentus. 

Projektuojamą parką natūralūs ţeldinių masyvai dalina į dvi zonas: zona prie Nevėţio upės skirta 

ekologinio, ţemės meno kūrinių eksponavimui ir vandens infrastruktūrai, arčiau sodybos numatyta 

ramaus poilsio ir bendravimo zona su aikštelėmis ir staliukais iškyloms. Projektuojant naujus 

elementus parko teritorijoje, siekiama kiek galima labiau tausoti gamtą: takus pritaikyti prie 

natūralaus reljefo, natūraliuose ţeldinių masyvuose atlikti tik sanitarinius ir kraštovaizdinius 

kirtimus, naujam apţeldinimui naudoti tik vietinius augalus, suoliukams, staliukams bei kitai 

infrastruktūrai naudoti natūralias ar perdirbtas medţiagos, apšvietimui siūloma panaudoti saulės 

energiją. Sodybos teritorijoje yra išlikę trys 

šiuo nenaudojami pastatai: rūmai, kumetynas 

ir ledainė. Šiuos pastatus siūloma pritaikyti 

ekologinio ūkio, turizmo bei vietinės 

bendruomenės reikmėms: dviaukščiuose 

rūmuose įrengti viešbutį ir kavinę; kumetynas 

veiktų kaip ekologinio ūkio administracinis 

pastatas, jame būtų įrengtos gamybinės 

patalpos, taip pat būtų įkurtas švietimo ir 

sveikatingumo centras su konferencijų sale; 

ledainė galėtų funkcionuot kaip vyno rūsys. 

Nemuno salos Kauno miesto centre 

tvarkymo idėjos apima salos įjungimo į bendrą 

miesto audinį siūlymus ir skirtingų tvarkymo 

koncepcijų pritaikymą saloje ir jos 

gretimybėse ir atskleidţia tamprius miesto 

ţeldyno ryšius su gretimomis teritorijomis, 

daugiafunkciškumo ir darnaus mobilumo 

reikšmę miesto centre. Teoriškai Nemuno salą 

kaip miesto centro dalį galima pritaikyti 

daugeliui funkcijų, tačiau, atlikus literatūros 

analizę ir priešprojektinius tyrimus, pasirinktas 

rekreacinės, bendro naudojimo ar mišrios 

paskirties teritorijos prioritetas. Tokiu atveju 

aktualiomis tampa sąvokos darni rekreacija, 

darnus mobilumas, pasiekiamumas. 

Sprendţiant darnaus mobilumo klausimus, 

neturėtų būti apsiribojama tik Nemuno salos 

teritorija: sistema turi sujungti kiek įmanoma 

didesnes miesto teritorijas (4 pav.). 

Pačioje saloje turėtų rastis kuo daugiau 

naujų, mieste nesutinkamų funkcijų. 

Socialinei-kultūrinei funkcijai plėtoti galima 

 

4 pav. A – Nemuno salos parkas – centrinis Kauno miesto 

parkas; B – Nemuno salos pasiekiamumas dviračiu ir 

pėstute (autorė V. Bartininkaitė) 

Fig. 4. A – Park of Nemunas island – the central park of 

Kaunas city; B – the radiuses for reaching the park on foot 

and on bicycle (author V. Bartininkaitė) 
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pasitelkti įvairių visuomeninės raiškos (pasirodymų, smulkios prekybos savos gamybos produkcija 

ir pan.) veiklų skatinimą; tai būtų puiki terpė vystytis viešajam gyvenimui.
 
Gehl Architects (Gehl, 

2009) parengtoje ataskaitoje teigiama, jog ţmones traukia lankytis tose vietose, kuriose jau yra 

lankytojų („ţmones traukia ţmonės“), todėl sukūrus pakankamai patrauklią vietą su kiek įmanoma 

maţesne sezoniškumo įtaka veiklų skaičiui bei esant tranzitiniam ţmonių srautui, sala nuolat 

trauktų naujus lankytojus. Aktualu tai, jog veiklos rūšys saloje neturėtų konkuruoti su Laisvės 

alėjoje ir kitose centro zonose paplitusiomis funkcijomis. Atsiţvelgiant į tai, buvo suformuluota 

keletas salos tvarkymo koncepcijų: Kauno Nemuno sala – centrinis miesto parkas (4 pav.), Kauno 

Nemuno sala – aktyvaus poilsio ir sporto parkas, Kauno Nemuno sala – miesto rekreacinis uostas. 

Straipsnyje plačiau aprašomas pirmasis siūlymas, geriausiai atspindintis miestų ţeldynų formavimo 

teikiamas galimybes. Šio siūlymo pagrindimas – esamos būklės tyrimai. Atlikus Kauno miesto 

centrinės dalies analizę, išryškėja visuomeninės paskirties objektų koncentracija. Šiems objektams 

(pvz.: mokykloms, universitetams ir kt.), o taip pat ir gyvenamiesiems kvartalams, itin svarbu 

nedideliu atstumu nutolę parkai. Kaune nėra oficialiai pripaţinto miesto centrinio parko. Būtent 

Nemuno sala savo padėtimi miesto atţvilgiu būtų patogiausiai pasiekiama aplinkinių miesto centro 

teritorijų gyventojams. Pagrindinės funkcijos numatytos šiame projekte – rekreacinė ir aktyvaus 

poilsio. Parkas orientuotas į visų miestiečių ir turistų laisvalaikį. Skiriamos zonos trumpiausiai ir 

ilgėliau parke uţtrunkantiems ţmonėms. Šiaurinė salos dalis orientuota atvykstantiems trumpai 

pabūti saloje: čia galėtų būti įrengiamos pievelės su suoliukais ir stalais, skirtos piknikams ar 

pietums parke pertraukos metu; trumpalaikio poilsio sąlygos šioje salos dalyje turi būti sudarytos ir 

judėjimo problemų turintiems ir senyvo amţiaus gyventojams, kurie poilsio vietą galėtų pasiekti 

kaip įmanoma greičiau; taip pat įrengtos vaikų ţaidimų aikštelės. Šioje dalyje galėtų atsirasti 

smulkios komercijos objektai (spaudos kioskai, smulkios kavinės ir pan.) su integruotais viešaisiais 

tualetais. Salos dalyje palei Karaliaus Mindaugo prospektą turėtų būti formuojamas buferinis 

apţeldinimas (apsauga nuo vizualinės ir akustinės taršos). Upės pakrantėje ties prataka siūloma 

atkurti natūralią augmeniją, kuri kaip papildomas ţaliasis filtras absorbuotų teršalus, ir kurioje 

prieglobstį rastų laukiniai paukščiai. Nedideli renatūralizuotos pakrantės plotai galėtų atsirasti ir 

pietinėje salos dalyje; juose galima įrengti pasivaikščiojimo ir poilsio takus ant polių, kurie maţiau 

nei įprasti takai trukdytų gyvūnams ir leistų padidinti augaliniu sluoksniu padengtus plotus. 

Pietinėje salos dalyje, atsiţvelgiant į istorinę salos funkciją, gali būti įrengiami paplūdimiai. 

Nemuno vandens kokybė nuolat gerėja, todėl yra tikimybė, jog netolimoje ateityje vėl bus 

įmanomos maudynės didţiausioje Lietuvos upėje. Kol kas paplūdimius galima būtų naudoti saulės 

vonioms, ţaidimams. Šioje zonoje taip pat turėtų rastis bent vienas smulkios komercijos objektas. 

Siekiant paįvairinti parko funkcijas, istorinėje vietoje siūloma atkurti valčių ir pramoginių laivelių 

prieplauką. Švarėjant upės vandenims, randasi daugiau ţuvų, todėl būtų tikslinga įrengti mėgėjiškos 

ţūklės vietas; tam itin tinkami molai. Siekiant sudaryti sąlygas gyventojų sveikatos ir fizinei būklei 

gerinti, saloje ne tik galėtų būti įrengiamos sporto aikštelės, tačiau ir nutiesiami pėsčiųjų ir dviračių 

takai. Parke taip pat turėtų atsirasti vieta lauko renginiams, taip pat keletas aikštelių, skirtų 

visuomenės saviveiklai, prekybai ir panašiai veiklai. Saloje turėtų atsirasti ir uţdara šunų 

vedţiojimo aikštelė.  

Parke rekomenduojama įrengti lietaus vandens surinkimo sistemas ir naudoti išvalytą vandenį 

salos parko augalų prieţiūrai ir pastatų aptarnavimui; toks sprendimas prisidėtų ir prie Nemuno 

ekologinės būklės gerinimo, nes tiesiogiai į upę patektų maţesni kiekiai neišvalyto vandens. Lauko 

apšvietimo sistemai galima naudoti šviestuvus su saulės kolektoriais, taip pat įrengti kolektorius 

planuojamų pastatų stoguose ir/ ar fasaduose. Takų sistemą siūloma įrengti naudojant filtruojančias 

skaldos dangas. Atsparių vietinių ţolinių augalų rūšių parinkimas padėtų atsisakyti vejoms 

naudojamų trąšų, sumaţintų įrengimo ir prieţiūros kaštus. Siekiant išsaugoti pievų augalų 

reprodukcines savybes bei smulkiųjų gyvūnėlių populiacijas, taip pat išlaikyti kuo natūralesnį 

gamtinės aplinkos vaizdą, rekomenduojama reguliariai šienauti tik dalį ţaliųjų plotų. Statybos saloje 
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turėtų atitikti darnios architektūros sampratą, kuomet naudojamos vietinės, aplinką tausojančios 

medţiagos. 

Veršvos kraštovaizdžio draustinio 

Kauno Miesto teritorijoje tvarkymo 

koncepciniai siūlymai. Veršvos kraštovaizdţio 

draustinis yra unikalus gamtinio ir 

sukultūrinto kraštovaizdţio kompleksas 

Kauno miesto pakraštyje tarp VIA Baltica 

automagistralės ir Šilainių mikrorajono. 

Draustiniui priskirta teritorija apima Veršvos 

upelio slėnį bei slėnio ir jo raguvų šlaitus. 

Koncepciniams tvarkymo siūlymams 

pasirinkta Veršvos kraštovaizdţio draustinio 

teritorija su jame esančiomis gamtos (Veršvos 

upelio slėnis) ir kultūros paveldo vertybėmis 

(Linkuvos dvaro sodyba) bei kitais vertingais 

antropogeniniais elementais (tradicinės 

ţemėnaudos liekanos – vienkiemiai) leidţia 

integraliai pritaikyti darnaus kraštovaizdţio 

tvarkymo principus tiek stambiame, tiek 

smulkiame mastelyje ir atskleidţia kultūros 

paveldo ir gamtos vertybių sociokultūrinį ir 

socioekonominį potencialą (5 pav.). 

Veršvos kraštovaizdţio draustinį su 

jame esančiomis gamtos ir kultūros 

vertybėmis siūloma pritaikyti kultūrinio 

turizmo reikmėms ir visuomenės rekreacijai. 

Siekiant šio tikslo siūloma: tvarkyti ir 

pritaikyti lankymui Veršvos upelį ir jo 

aplinką; sutvarkyti ţeldinius – išvalyti 

sunykusius medţius ir krūmynus, atlikti 

ţeldinių sanaciją, pagal poreikį papildyti 

ţeldinių teritorijas naujomis augalų rūšimis; įrengti pėsčiųjų takus, dviračių (ţiemą slidinėjimo) 

trasas ir poilsio aikšteles; sutvarkyti esamus ir numatyti naujus kelius – uţtikrinti teritorijos 

pasiekiamumą; gamtinio kraštovaizdţio zoną pritaikyti paţintinei rekreacijai, trumpalaikiam 

poilsiui – veikloms kurios neţaloja gamtos; sukultūrinto kraštovaizdţio zoną siūloma pritaikyti 

paţintinei rekreacijai ir trumpalaikiam aktyviam poilsiui; atgaivinti Linkuvos dvaro sodybą dalį jos 

pritaikant kultūrinei funkcijai, viešąsias erdves ir sodybos istorinio apţeldinimo fragmentus – 

visuomenės rekreacijai; palaikyti tradicinės ţemėvaldos ir ţemėnaudos pobūdį išlikusiuose 

vienkiemiuose, skatinant ekologinį ūkininkavimą, įrengiant tradicinių menų ir amatų centrus; 

Įtraukti išlikusius Linkuvos gyvenvietės fragmentus į Veršvos kraštovaizdţio draustinio teritoriją, 

kaip svarbų kultūrinio kraštovaizdţio formantą, išlikusius gyvenvietės fragmentus siūloma pritaikyti 

gyvenamosioms, komercinėms reikmėms; sukultūrinto kraštovaizdţio buferinėje zonoje numatyti 

teritorijas ekologiniam ūkininkavimui bei ramaus poilsio zonas. 

Draustinio teritorijoje esanti Linkuvos dvaro sodyba – vienas ryškiausių bei geriausiai 

išsilaikiusių XIX a. dvarų ansamblių Kauno mieste. Tai kultūros paveldo objektas, kuris šiuo metu 

yra visiškai apleistas. Didelė dalis sodybos pastatų yra avarinės būklės, sodybos teritorija 

nepritaikyta lankymui. Įvertinus Linkuvos dvaro ir dvaro sodybos istorinę raidą, jos istorines 

funkcijas, sodybos ir aplinkinių teritorijų ryšių kaitą istorijos bėgyje ir esamas sąsajas pateikiami 

siūlymai darniam sodybos išsaugojimui ir aplinkinių teritorijų vystymuisi: atlikti istorinio 

 

5 pav. Sociokultūriniu ir socioekonominiu potencialu 

pasiţymintys sukultūrinto kraštovaizdţio elementai Veršvos 

kraštovaizdţio draustinio teritorijoje (autorė L. Aţukaitė) 

Fig. 5. Elements of culturized landscape with sociocultural 

and socioeconomic potential in Versva landscape rezerve 

(author L. Azukaite) 
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apţeldinimo fragmentų tvarkymo, pastatų rekonstravimo, infrastruktūros plėtros darbus, taip 

pagerinant fizinę ir estetinę objekto būklę; skatinti atvykstamąjį ir vietinį kultūrinį paţintinį turizmą, 

sodyboje organizuoti patrauklius visuomenei kultūrinius renginius ir vystyti kitas visuomenines 

kultūrines veiklas; plėtoti sociokultūrinius Linkuvos dvaro sodybos ryšiu su aplinkinėmis 

gyvenamosiomis teritorijomis dalį sodybos pastatų ir lauko erdves pritaikant kultūrinei funkcijai, 

istorinio apţeldinimo fragmentus – visuomenės rekreacijai; saugoti sodybos istorinę erdvinę 

struktūrą ir savitumą, kiek įmanoma išsaugant istorines sodybos kelių, takų ir vandens telkinių 

sistemas, ţaliąsias struktūras. Atkuriant sodybos planinę-erdvinę struktūrą rekomenduojama  

restauruoti geriau išlikusius statinius ir pastatus, griauti prie sodybos charakterio nederančius 

sovietinius pastatus, sunykusių istorinių pastatų vietose statyti sodybos charakterio derančius 

šiuolaikinės architektūros pastatus. 
 

Apibendrinimas 
 

Darnaus vystymosi koncepcija yra nuolat plėtojama bei konkretinama ir taip tampa daugelio 

veiklų ir sričių, tarp jų ir kraštovaizdţio architektūros, pagrindu. Pati kraštovaizdţio formavimo 

disciplina, apimanti medţiaginę, socialinę, kultūrinę, ekonominę ir ekologinę dimensijas, taip pat 

yra glaudţiai susijusi su darnaus vystymosi koncepcija, kurios principai yra plėtojami trijose 

svarbiausiose – ekologinėje, socioekonominėje ir sociokultūrinėje – plotmėse. Tai lemia darnaus 

kraštovaizdţio formavimo koncepcijų ir idėjų įvairovę, apimančią etines koncepcijas (skatinimus 

lėtinti gamybos, vartojimo ir atliekų šalinimo ciklus, orientuotis į tikruosius ţmogaus poreikius, o 

ne į rinkos suformuotus troškimus, į kūrybos procesą įtraukti gamtą ir kūrinio vartotojus, 

nemaskuoti darnių technologinių įrenginių, o juos pateikti kaip paţangos ir poţiūrių kaitos 

simbolius), technologines koncepcijas, pateikiančias priemonių ir technologinių sprendimų įvairovę 

aplinkos tausojimui, estetines koncepcijas, apimančias diskusijas apie darnios kraštovaizdţio 

architektūros vizualinį atpaţįstamumą, jos įtaką aplinkos identitetui bei diskusijas dėl intervencijų 

mastelio ir ryšio tarp kraštovaizdţio architektūros kaip mokslinės disciplinos ir kaip dekoratyvaus 

meno, remiantis ekologine ir socialine darnaus vystymosi plotmėmis, paieškas. Norint parodyti šios 

darnaus kraštovaizdţio formavimo koncepcijų ir idėjų įvairovės taikymo formuojant ţeldynus ir 

viešąsias erdves urbanizuotoje aplinkoje galimybes, buvo parengti penki koncepciniai 

kraštovaizdţio tvarkymo projektai ir idėjos – Parodų aikštės Kauno mieste koncepciniai 

rekonstrukcijos siūlymai, Kalniečių parko Kauno mieste sutvarkymo koncepcinis projektas, dvaro 

sodybos teritorijos Panevėžiuko gyvenvietėje koncepcinis sutvarkymo projektas, Nemuno salos 

Kauno miesto centre tvarkymo idėjos, ir Veršvos kraštovaizdžio draustinio Kauno miesto 

teritorijoje koncepciniai tvarkymo siūlymai. Nors rekonstruojami ir tvarkomi objektai yra ganėtinai 

skirtingi savo pobūdţiu ir masteliu, juose atsiskleidţia ir etinė, ir estetinė, ir technologinė darnaus 

kraštovaizdţio projektavimo plotmės: siūlomi energiją tausojantys, atsinaujinančius energijos 

šaltinius naudojantys technologiniai įrenginiai ir sprendimai, ieškoma kiekviename kontekste 

priimtinos estetinės raiškos pradedant grieţtomis geometrinėmis formomis miesto aplinkoje ir 

baigiant natūraliomis savaiminiam vystymuisi paliktomis ekosistemomis, skatinama darni 

gyvensena, darnus mobilumas, atsakingas vartojimas ir nekomercinės, vietos bendruomenes 

suburiančios veiklos. Koncepciniai projektai rodo galimybę ne tik integraliai realizuoti etines, 

estetines ir technologines darnaus kraštovaizdţio projektavimo koncepcijas urbanizuotoje aplinkoje, 

bet ir galimybę šiuos principus taikyti maţame (miesto aikštės) ir dideliame (kraštovaizdţio 

draustinio, kultūrinio maršruto) mastelyje. 
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Summary 

 
The concept of sustainable development, usually defined as development satisfying the needs of present 

generations without compromising future generations to meet their own needs, nowadays is applied in numerous fields 

of practical activities and scientific research. Architecture, landscape architecture, construction, urban planning, and 

historic preservation are not exceptions too. The review of literature has revealed vast array of ideas and concepts of 

how environmentally friendly interventions of landscape architecture should be carried out and should look like. They 

range from the large scale proposals for ecological networks to small scale geometrical insertions in urban environment; 

part of researchers and landscape architects promote the social and aesthetical commitments to society, urge to look at 

the real human needs; meanwhile, the others advocate the development of large inaccessible areas based on natural 

processes, to leave the territories for re-naturalization. The analyzed questions of sustainable landscape design allow 

distinguishing ethical, aesthetic, technological ideas and conceptions of environmentally friendly landscape design; the 

discussion on the scale of the interventions in landscape also disserves separate attention. The diversity of concepts and 

ideas urges to analyze the peculiarities of sustainable landscape design in urban areas. In order to reach this aim, the 

theoretical ideas and diverse concepts of landscape design were analyzed; the most relevant and prominent ideas were 

illustrated with experimental landscape design proposals in urban areas: the reconstruction of Parodu square in Kaunas, 

the proposals for redevelopment of Kalnieciai park in Kaunas, the reconstruction of the territory of manor residence in 

the settlement of Paneveziukas, the management proposals on the Nemunas island in the center of Kaunas, and the 

management proposals for Versva landscape reserve in the territory of Kaunas city. 
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