
A. Jankauskaitė, R. Olšauskaitė Urbonienė, J. Abromas / Miestų želdynų formavimas 2015 1(12) 126–135 

126 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2015                                                    http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

Klaipėdos miesto istorinės dalies žaliųjų erdvių analizė 

 
Aurelija Jankauskaitė*, Ramunė Olšauskaitė Urbonienė, Jonas Abromas 

 

Klaipėdos universiteto Architektūros, dizaino ir dailės katedra 

K. Donelaičio a. 5. Tel. / faks. (8-46) 398733, el. paštas jankauskaite.aurelija@gmail.com 

(Gauta 2015 m. sausio mėn.; atiduota spaudai 2015 m. balandžio mėn.; prieiga internete nuo 2015 m. gegužės 04 d.) 

 
Anotacija 

Pagal Europos miestų chartiją vienas iš pagrindinių Europos miestų žaliųjų plotų formavimo principų yra 

gamtinių resursų sujungimas į ekologiškai efektyvų tinklą ypač tankiai užstatytose teritorijose. Gamta ir miestas neturi 

būti priešybėmis, bet turi sudaryti vienovę, nes želdynų ir kraštovaizdžio tvarkymo programos yra pagrindiniai miesto 

tvarkymo instrumentai, veikiantys miesto oro kokybę ir klimatą (European Urban Charter, 1993). Remiantis Lietuvos 

Respublikos teritorijų planavimo įstatymu viešosios erdvės yra gyvenamosios vietovės urbanizuotos teritorijos erdvinės 

struktūros elementas, skirtas visuomenės bendriesiems interesams. Viešųjų erdvių terminas apima plačią reikšmę, todėl 

analizuojant erdves, esančias Klaipėdos miesto istorinėje dalyje, apsiribojama žaliųjų erdvių dalimi – aikštėmis ir 

skverais. 

Straipsnyje pasirinktos analizuoti devynios žaliosios erdvės (aikštės ir skverai), esančios Klaipėdos miesto 

istorinėje dalyje.  

Reikšminiai žodžiai: žaliosios erdvės, želdynai, Klaipėdos miesto istorinė dalis. 

 

Abstract 

According to the European Urban charter, one of the major principles for forming European urban green spaces 

is the incorporation of natural resources into the ecologically efficient system, especially in densely built-up areas. 

Nature and the city do not have to be complete opposites, on the contrary, they have to form unity, because green space 

and landscape management programs are the main city management elements, that affect urban air quality and climate 

(European urban charter, 1993). According to the planning law of Lithuanian Republic public spaces are the element of 

spatial structure of residential area of the urban area, which is designed for the general interests of society. The 

definition of public spaces has a broad meaning, therefore when analyzing spaces in the historic part of Klaipeda, it is 

best to limit to parts of green spaces - squares. The article analyzes nine selected public spaces (squares) in the historic 

part of the city of Klaipėda. 

Key words: public spaces, vegetation, the historic part of Klaipeda city. 

 

Įvadas 

 

Darbo aktualumas. Išskiriami keturi Lietuvos miestų želdynų vystymo raidos etapai: iki 

XX a. pradžios suvokiamas poreikis miesto žaliųjų erdvių, kuriose po sunkių darbo dienų žmonės 

atgautų jėgas. Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu (1918–1940 m.) miestų želdynais pradėta 

rūpintis profesionaliai. Po antrojo pasaulinio karo projektuojami parkai buvo šabloniški 

(kultūriniam poilsiui reikalingi įrengimai – žaliasis teatras, vasaros teatras, kinas, žaidimo 

aikštelės), o aikštės – reprezentuojančios tarybinę ideologiją. Ir ketvirtasis (dabartinis) raidos etapas 

– daugiafunkcių viešųjų erdvių kūrimas (Pilkauskas, 2004). 

Analizuojamoje Klaipėdos miesto istorinėje dalyje nėra aiškios reprezentacinio kraštovaizdžio 

koncepcijos, pagal kurią nuosekliai bei kokybiškai būtų gerinamas estetinis miesto vaizdas. 

Neįvertinus žaliųjų erdvių potencialo bei netinkamai planuojant erdves, prarandamas visuomenės 

susidomėjimas, žaliosios erdvės tampa apleistos ir neišnaudotos, jos užstatomos pastatais ir 

galiausiai išnyksta (Stauskis, Eckardt, 2011). Miestų kokybė ir gyvybingumas daugiausia priklauso 

nuo žaliųjų erdvių projektavimo ir valdymo bei želdinių priežiūros, kuri atlieka viešųjų erdvių 

socialinę, ekologinę ir vizualinę funkciją (Baycan, 2002). 

Pastebima žaliųjų erdvių funkcionavimo problema, kokybiškų erdvių trūkumas, nėra gamtinio 

karkaso tęstinumo, mažai dėmesio skiriama žaliosioms erdvėms tvarkyti, gyvybingumui palaikyti ir 

kokybiškam apželdinimui bei želdinių priežiūrai. Želdynai Klaipėdos mieste pasiskirstę nevienodai: 

vienam gyventojui tenka nuo 7 m2  želdyno ploto pietinėje miesto dalyje, iki 30 m2 želdyno ploto 

šiaurinėje miesto dalyje. Remiantis Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normomis, 

mailto:jankauskaite.aurelija@gmail.com


A. Jankauskaitė, R. Olšauskaitė Urbonienė, J. Abromas / Miestų želdynų formavimas 2015 1(12) 126–135 

127 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2015                                                    http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

mažiausias atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotas turi būti 25 m2 vienam gyventojui. 

(Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normos, 2007). 

Objektas – Klaipėdos miesto istorinės dalies žaliųjų erdvių (aikščių ir skverų) želdynai. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti Klaipėdos miesto istorinės dalies žaliųjų erdvių (aikščių ir 

skverų) raidą, planavimo principus.  

Siekiant užsibrėžto tikslo buvo aptarti miestų istorinių dalių žaliųjų erdvių formavimo 

principai, želdinių asortimentas. Išanalizuotos Klaipėdos miesto istorinės dalies žaliosios erdvės, jų 

raida, apibūdinta esama situacija. Analizuojant žaliąsias erdves akcentuojami želdynai bei jų 

vaidmuo kuriant žaliosios erdvės estetinę aplinką.  

 

Tyrimų metodika 

 

Siekiant išanalizuoti aktualiausius Klaipėdos miesto žaliųjų erdvių raidos ir formavimo 

principus bei apibūdinti želdinių vaidmenį kuriant estetiškai patrauklias erdves urbanizuotose 

Klaipėdos miesto istorinės dalies teritorijose, buvo atlikta užsienio bei Lietuvos mokslinių 

straipsnių bei mokslinės ir metodinės literatūros analizė. Analizuotos mokslinės publikacijos, 

kuriose aprašomi ilgamečiai Lietuvos dekoratyvinių želdynų dendrologiniai, bioekologiniai ir 

kraštovaizdiniai tyrimai (Januškevičius, 2009, 2012). Analizuojamų žaliųjų erdvių tyrimai atlikti 

naudojant kartografinę medžiagą, natūrinius tyrimus, palyginamąją analizę. Siekiama nustatyti 

Klaipėdos miesto istorinės dalies gamtinės aplinkos charakteristiką, raidos ir vystymo tendencijas 

remiantis Klaipėdos miesto urbanistine raida (Tatoris, 1994; Bučas, 2008). Analizuojama Klaipėdos 

miesto istorinės dalies želdynų sistema nuo XVIII a., pagrindinį dėmesį skiriant šių želdynų būklės, 

sumedėjusių augalų rūšinio asortimento bei renovacijos galimybių išaiškinimui. Apžvelgta želdynų 

ir apželdinimo formų reikšmė vystant istorinių miestų centrų ekologinę ir socialinę aplinką 

(Gražulevičiūtė-Vileniškė, Matijošaitienė, 2011; Žeimavičius, Snieškienė, Stankevičienė, 2011).  

Išnagrinėti žaliųjų erdvių sutvarkymo principai, metodai, kriterijai ir prioritetai siekiant 

sustiprinti miesto istorinės dalies istorinį įvaizdį parengtoje Klaipėdos miesto istorinės dalies 

viešųjų erdvių detaliojo plano koncepcijoje (2012), apžvelgti Klaipėdos miesto viešojo naudojimo 

erdvių miesto istorinėje dalyje detalieji planai (2014). Klaipėdos miesto istorinės dalies žaliųjų 

erdvių analizei pasirinktos devynios žaliosios erdvės (skverai ir aikštės), kurios formavosi nuo 

XIX a. ir išliko iki šių dienų.  

 

Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 

 

1. Klaipėdos miesto istorinės dalies žaliųjų erdvių raidos apžvalga. Klaipėdos miesto 

istorinė dalis (1 pav.) 1996 m. spalio 28 d. įtraukta į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro 

urbanizuotų vietovių sąrašą (kultūros vertybės unikalus kodas 22012), apibrėžtos teritorijos ribos. 

Klaipėdos miesto istorinė dalis saugoma valstybės, kuriai 2005-04-29 LR kultūros ministro 

įsakymu Nr. ĮV-190 nustatytas tikslas saugoti viešam pažinimui ir naudojimui. Klaipėdos miesto 

istorinė dalis pradėjo formuotis XVII–XVIII a., o XIX a. pr. pasiekė brandą. 

Išanalizavus Klaipėdos miesto urbanistinę raidą, matoma, kad Klaipėdos prioritetinė miesto ir 

užmiesčio želdynų funkcija buvo utilitarinė. Buvo kuriamos žaliosios apsauginės užtvaros, siekiant 

sumažinti pustomo smėlio poveikį. Intensyvėjo poreikis kurti estetiškai patrauklią aplinką, todėl 

pradėtos formuoti žaliosios erdvės. Magistratas tvarkė miesto aikštes, skverus, o nuo XVIII a. 

antros pusės miesto lėšomis gatvės buvo pradėtos apsodinti medžiais. Medžių eilėmis buvo 

apsodintas dešinysis Danės upės krantas (nuo dabartinės Uosto gatvės iki marių), taip pat užveisti 

želdiniai Žąsų turgavietėje, kuri vėliau virto liepų alėja (Liepų g.). XIX a. pirmoje pusėje medžiais 

apsodinta Liepojos (dabar H. Manto) gatvė. Po 1854 metų gaisro kaštonais apsodinta dabartinė K. 

Donelaičio gatvė, pasodinti medžiai Liepojos aikštėje (dabar Lietuvininkų aikštė). 
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XIX a. pirmojoje pusėje Klaipėdoje buvo įrengti pirmieji skverai ir aikštės. Pirmasis miesto 

sodas 1820 m. buvo įveistas buvusių kapinių vietoje – dabartinėje Naujojo Sodo gatvėje. Dalyje 

buvusios nemažos šio želdyno teritorijos dabar yra susiformavusi Kuršių aikštė. XIX a. išplanuotas 

Ferdinando skveras, spėjama, kad šioje vietoje galėjo būti Vitės priemiesčio kapinės. XIX a. 

pirmoje pusėje jau vadinta Ferdinando aikšte (Ferdinands Platz). XIX a. viduryje aikštės centre 

buvo apvali aikštelė, o XX a. pradžioje aikštė perplanuota, sudalinta į tris stačiakampius sektorius.  

Iki 1854 m. gaisro dabartinės K. Donelaičio aikštės vietoje buvo miesto sodas, po gaisro sodo 

vietoje įrengta sporto aikštė. XIX a. vidurio planuose ši aikštė iš trijų pusių apjuosta medžiais, kiek 

vėliau apsodintas ir ketvirtasis jos pakraštys (Tatoris,1994). Pirmoji reprezentacinė aikštė buvo 

suplanuota ir išgrįsta priešais geležinkelio stotį 1875 m. Prie geležinkelio stoties buvo įrengti du 

skverai – iš abiejų centrinio pastato pusių. Didesnysis skveras išliko iki šiol, tačiau skvero takai yra 

išnykę. Sodas-parkas vešėjo prie Klaipėdos šaulių organizacijos namo – dabar Šaulių g. skveras. 

(Nekrošienė, 2012). Prie Danės upės priešais magistratą (rotušę), buvo įrengtas Luizės skveras, 

kuris XX a. buvo rekonstruotas, jo viduryje pastatytas „Borusijos“ paminklas (dabar Žvejo skveras). 

Dauguma XIX a. miesto parkų ir skverų planuoti laisvai, angliškų parkų pavyzdžiu. XX a. 

pirmojoje pusėje buvo planuojama griežčiau – geometriniu stiliumi. Kurcino (dabar Kuršių) skverą 

dalijo du kryžminiai takai. XIX a. 1-oje pusėje šioje vietoje buvo miesto kapinės, vėliau – bevardė 

aikštė. XX a. pradžioje aikštę pradėjo vadinti Neuer Park – Naujuoju sodu, o ketvirtajame XX a. 

dešimtmetyje – Kurcino aikšte. Tai pat buvo suplanuotas skveras-aikštė Bokštų gatvėje, šio skvero 

centre buvo įrengta poilsio aikštelė. 1927 metais buvo priimtas sprendimas plėsti apželdinimo 

darbus šiaurinėje miesto dalyje, užveisti visuomeninį sodą – parką tarp dabartinių I. Kanto ir Pievų 

Tako gatvių: pailgo netaisyklingo keturkampio formos, kelių takų padalintas plotas, kurį iš visų 

pusių supo gyvenamieji namai. Šio parko griežtas planas rodo konstruktyvizmo įtaką. 

Klaipėdos želdynuose XIX a. pabaigoje – XX a. pirmaisiais metais dominavo paprastieji 

uosiai (Fraxinus excelsior L.), paprastieji klevai (Acer platanoides L.), paprastieji kaštonai 

(Aesculus hipocastanum L.), mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.), smėlingose žemėse – karpotieji 

beržai (Betula pendula Roth). Dažnai medžių ar gėlių rūšys lėmė gatvių pavadinimus: Beržų, Liepų, 

Gluosnių, Levandų, Rožių ir kt. Populiarūs augalai, be minėtųjų, laukinės vynuogės (Vitis 

labrusca L.), paprastieji šermukšniai (Sorbus aucuparia L.). 

2. Klaipėdos miesto istorinės dalies 

žaliųjų erdvių analizė. Klaipėdos miesto 

urbanistinė raida nulėmė tolyginę želdynų 

sistemos formą – mažesnio ar didesnio ploto 

želdynai mozaikiškai išsidėstę miesto 

struktūriniame audinyje (Kučinskienė, 2011) 

(1 pav.). Želdiniai, esantys Kultūros paveldo 

teritorijose turi būti saugomi, nes yra vertingi 

kaip sudarantys bendrą visumą su užstatymu, 

kuriam būdinga žmogaus veikla, gamtinės ir 

istorinės aplinkos dermė. Analizuojamose 

žaliosiose erdvėse tebevyrauja istoriniai, iki 

1944 m. sukurti želdynai, papildant tarybinio 

laikotarpio žaliųjų erdvių dariniais. Išanalizuotos 

devynios žaliosios Klaipėdos miesto istorinės 

dalies erdvės: Žvejo skveras, Atgimimo ir 

Donelaičio aikštės, Ferdinando, Geležinkelio 

stoties skverai, Kuršių aikštė, skveras tarp 

Puodžių ir Bokštų gatvių, Lietuvininkų aikštė, 

S. Daukanto ir I. Kanto gatvių sankryžos bei tarp 

Šaulių ir Ramybės gatvių esantys skverai (1 lent.) 

1 pav. Klaipėdos miesto istorinės dalies žaliųjų erdvių 

išsidėstymas 

Fig. 1. Deployment of green spaces in the historic part of 

Klaipėda city 
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1 lentelė. Klaipėdos miesto istorinės dalies žaliųjų erdvių analizė  

Table 1. Green space analysis of the historic part of Klaipėda city 

Nr. 
Žalioji erdvė 

(plotas) 
Žaliosios erdvės schema Teritorijos esamos situacijos analizė 

1 2 3 4 

1. Atgimimo 

aikštė 

(8971m2) 

 

Teritorija ribojama H. Manto, Naujojo Sodo ir 

Danės gatvių. Pietvakarinė aikštės dalis ribojasi su 

Klaipėdos miesto rotuše (valstybės saugoma 

kultūros vertybe). Gretimi pastatai: Klaipėdos 

valstybinis muzikinis teatras, K ir D aukštuminiai 

pastatai. Aikštės funkcija tranzitinė bei pritaikyta 

pasyviam poilsiui, renginių metu įrengiama mobili 

scena, rengiami mitingai, demonstracijos. Meniniai 

objektai: suformuota augalų kompozicija 

„Burlaivis“ ir memorialinis objektas V. Vičiuliui 

atminti. Aikštės pagrindą sudaro formali 

veidrodinės simetrijos kompozicija be pagrįsto 

funkcinio zonavimo bei erdvinio formavimo. 

2. Donelaičio 

aikštė 

(6249m2) 

 

Donelaičio aikštė pasiekiama K. Donelaičio ir 

Liepų gatvėmis. Aikštė yra pusiau uždaro tipo, 

šiaurinė ir rytinės aikštės kraštinės ribojasi su 

pastatais (mokslo įstaiga bei gyvenamuoju pastatu). 

Aikštė pritaikyta pasyviai rekreacijai, įrengtos 

trumpalaikio poilsio vietos, taip pat aikštė yra 

tranzitinė. Centrinėje aikštės dalyje yra paminklas 

Kristijonui Donelaičiui (skulpt. P. Deltuva). 

3. Ferdinando 

skveras 

(2485m2) 

 

Ferdinando skverą nuo intensyvaus eismo N. Uosto 

gatvės skiria visuomeninis pastatas. Skveras 

pasiekiamas mažo intensyvumo gatvėmis – 

Bokštų g. Gegužės g. bei Krovėjų. Žalioji erdvė yra 

mažai lankoma, pagrindiniai lankytojai yra greta 

gyvenantys žmonės. Skvere pastatyti sakraliniai 

objektai – mediniai kryžiai ir paminklas. Meniniai – 

memorialiniai akcentai galėtų būti saugotini kaip 

visuomenės saviraiškos objektai. Skvero tematika 

sakralinė. 

4. Geležinkelio 

stoties skveras 

(5284m2) 

 

Teritorija yra vakarinėje geležinkelio stoties pusėje, 

šiaurinė pusė ribojasi su geležinkeliu, o pietinė su 

intensyvaus eismo Priestočio gatve. Skvere takų 

sistema nėra išlikusi (yra keletas savaiminių takų) 

bei nesuformuota rekreacinė infrastruktūra, todėl 

gausių lankytojų srautų nėra. 

5. Kuršių aikštė 

(2195m2) ir 

skveras tarp 

Puodžių ir 

Bokštų gatvių 

(2439m2) 

 

Kuršių aikštę ir skverą tarp Puodžių ir Bokštų 

gatvių skiria Bokštų gatvė. Žaliosios erdvės yra 

tankiai užstatytoje teritorijoje, greta išsidėsčiusios 

dvi mokslo įstaigos, miesto ligoninės pastatas, 

Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčia ir 

gyvenamieji pastatai. Skveras tarp Puodžių ir 

Bokštų gatvių atlieka tranzitinę funkciją, prastos 

būklės takai skverą kerta šiaurės rytų – pietvakarių 

ir šiaurės vakarų – pietryčių kryptimis. Kuršių 

aikštė skirta Simono Dacho pagrindinės mokyklos 

reikmėms. 
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1 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 

6. Lietuvninkų 

aikštė 

(4223m2) 

 

Lietuvininkų aikštės vakarinė kraštinė ribojasi su 

intensyvaus eismo H. Manto gatve. Rytinė aikštės 

dalis gausia užsodinta dendroflora, įrengti suolai. 

Centrinė aikštės dalis grįsta grindiniu. Meninis 

objektas – paminklas Martynui Mažvydui (skulpt. 

R. Midvikis) su akmeniniais stulpeliais priešais 

paminklą. Lietuvininkų aikštė geometrinio stiliaus. 

Aikštė yra daugiafunkcė: pritaikyta pasyviam 

poilsiui, rengiami mitingai, demonstracijos, šiltuoju 

metų laiku pastatomi greta aikštės esančios kavinės 

lauko baldai. 

7. S. Daukanto ir 

I. Kanto 

gatvių 

sankryžos 

skveras 

(1998m2) 

 

Skveras yra suformuotas kaip nacistinės ir 

komunistinės okupacijų atminties vieta su 

atitinkamais meniniais akcentais. Centinėje skvero 

dalyje įrengtas memorialas - skulptūra „Kančia“, 

skirta Klaipėdos politiniams kaliniams ir 

tremtiniams atminti (skulpt. J. Genevičius). 

Aikštėje gausu brandžios dendrofloros, kuri sudaro 

užpavėsinimą ir suteikia skverui rimties. Skveras 

pasiekiamas S. Daukanto ir I. Kanto gatvėmis. 

8. Skveras tarp 

Šaulių ir 

Ramybės 

gatvių 

(2479m2) 

 

Skveras pasiekiamas Šaulių, Ramiąja ir Vilties 

gatvėmis, šiaurinė skvero kraštinė užstatyta. Skvere 

dominuoja geometrinė, „brežnevinė“ 1970-1980 m. 

laikotarpio tvarkymo kompozicija, kurią formuoja 

susikertantys šiaurės vakarų – pietryčių ir 

pietvakarių – šiaurės rytų krypčių tranzitiniai takai 

su suformuotomis atokvėpio aikštelėmis. 

9. Žvejo skveras 

(5843m2) 

 

Skveras yra atviro tipo, greta Danės upės ir Danės 

gatvių, ribojasi su valstybės saugomu objektu – 

Biržos tiltu. Skveras pritaikytas pasyviam poilsiui, 

prie Danės upės suformuotos poilsio vietos. Įrengti 

trys meniniai objektai: „Žvejo“ skulptūra ir aplink 

ją įrengtas, vasarą veikiantis, fontanas (skulptorius 

K. Kisielius, architektas P. Šadauskas), „Meilės 

medis“ (aut. Lietuvos kalvių sąjunga) ir „Undinėlė“ 

(aut. K. Pūdymas).  

 

Pasirinktos Klaipėdos miesto istorinės dalies žaliosios erdvės pritaikytos pasyviam poilsiui, 

daugiausia sukurtos atokvėpio aikštelės, taip pat dauguma erdvių (skveras tarp Šaulių ir Ramybės 

gatvių, skveras tarp Puodžių ir Bokštų gatvių, Atgimimo ir Donelaičio aikštės) atlieka tranzitinę 

funkciją, lankytojai neapsistoja šiose žaliosiose erdvėse (išskyrus renginių metu). Geležinkelio 

stoties skvere lankytojų srautų nėra dėl neišvystytos rekreacinės infrastruktūros. Ferdinando ir 

S. Daukanto ir I. Kanto gatvių sankryžos skverai lankomi greta gyvenančių gyventojų, taip pat 

rekreantų besidominčių sakralinėmis, memorialinėmis erdvėmis. Gausiausiai rekreantų lankomi 

Lietuvininkų aikštė ir Žvejo skveras, pastarasis lankomas dėl didelį rekreacinį potencialą turinčios 

Danės upės ir gretimybės – senamiesčio. Žaliosioms erdvėms patrauklumo suteikia meniniai 

objektai bei daugiafunkcio panaudojimo erdvės. 

3. Klaipėdos miesto istorinės dalies žaliųjų erdvių želdinių analizė. Klaipėdos miesto kaip 

ir kitų miestų aplinka daro didžiulę įtaką žmonių gyvenimui (2 lentelė). Gerindami aplinkos 

kokybę, estetinį vaizdą, želdynai užtikrina palankias miestiečių gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas, 

ugdo bendrą grožio ir supančios aplinkos sampratą. 
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2 lentelė. Klaipėdos miesto istorinės dalies žaliųjų erdvių želdinių analizė 

Table 2. Analysis of plantations of green spaces in the historic part of Klaipėda city 

Nr. Žalioji erdvė Dendrofloros rūšinė sudėtis Fotofiksacija 

1 2 3 4 

1. Atgimimo 

aikštė 

Mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.), 

paprastasis kaštonas (Aesculus 

hipocastanum L.), karpotasis beržas (Betula 

pendula Roth), paprastasis uosis (Fraxinus 

excelsior L.). 

   
Problemos Vakarinėje aikštės dalyje augantys beržai (Betula pendula Roth) nėra suformuoti, per didelė 

jų koncentracija, dendroflora fiziologiškai pasenusi, kamienai mechaniškai pažeisti, lajos 

aplaužytos vėjo, trūksta dekoratyvinių želdinių, spygliuočių augalų stoka, veja patenkinamos 

būklės. 

Sprendimo būdai Naikinti mechaniškai pažeistus, neformuojančius rekreacinės aplinkos želdinius, jų vietoje 

pasodinti naujų želdinių (kalnines pušis (Pinus mugo Turra), dviskiautį ginkmedį (Ginkgo 

biloba L.), paprastuosius skirpstus (Ulmus minor Mill.), grauželinės gudobelės 

dekoratyviąsias formas (Crataegus laevigata (Poir.)). Pasodinti žemaūgius krūmus prie 

suolų. Sukurti kompozicijas iš spalvingų, įvairių, daugiamečių gėlių ir smilgų. 

2. Donelaičio 

aikštė 

Vyraujanti rūšis mažalapė liepa (Tilia 

cordata Mill.). 

   
Problemos Kamieno ir priekelminės dalies puviniai, kamieno mechaniniai pažeidimai, medžiai ligoti, 

atliktas netinkamas, pavėluotas genėjimas, dėl užpavėsinimo sunykusi veja. 

Sprendimo būdai Naikinti mechaniškai pažeistus, ligotus želdinius, jų vietoje pasodinti naujų želdinių, kurie 

nedisonuotų su aikštės masteliu. Reikalinga sodinti medžius, kurie pasiekę brandą nebūtų 

aukšti: paprastojo klevo (Acer platanoides L. ‘Globosum‘), t.y. rutulinę formą, grauželinės 

gudobelės dekoratyviąsias formas baltais, rožiniais ir raudonais pilnaviduriais žiedais: 

(Crataegus laevigata (Poir.) DC), taip pat rūšinę sudėtį reikia paįvairinti pušūnų rūšimis: 

virgininiais (Juniperus virginiana L.) ir kazokiniais kadagiais (Juniperus sabina L.). 

3. Ferdinando 

skveras 

Dominuoja mažalapė liepa (Tilia cordata 

Mill.). Uosialapis klevas (Acer negundo L.), 

japoninė lanksva (Spiraea japonica L.f.) 

 
Problemos Gyvatvorė nekokybiška, išretėjusi, skirtingo aukščio ir pločio. Medžiai netinkamai genėti, 

ligoti, žievė mechaniškai pažeista, lajos apdžiūvusios, veja neprižiūrėta, vyrauja varpinės 

žolės. 

Sprendimo būdai Naikinti pažeistus medžius ir krūmus. Suformuoti poilsio erdves bei takus siekiant apsaugoti 

žolinę augaliją, taip pat teritorijoje reikalinga suformuoti gėlynus. Siekiant pagyvinti žaliąją 

erdvę, suformuoti vertikalųjį želdinimą naudojant laukines vynuoges (Vitis labrusca L.), 

gebenę lipikę (Hedera helix L.). 
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2 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 

4. Geležinkelio 

stoties skveras 

Vyrauja paprastieji klevai (Acer platanoides 

L.), mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.). 

Švedinis šermukšnis (Sorbus × intermedia 

(Ehrh.) Pers), paprastasis šermukšnis 

(Sorbus aucuparia L.), pilkoji tuopa 

(Populus × canescens (Aiton) Sm.), 

karpuotasis beržas (Betula pendula Roth). 

   
Problemos  Dendroflora fiziologiškai pasenusi, ligota, dalis medžių kamienų mechaniškai pažeisti, 

rūšinė įvairovė skurdi, nėra spygliuočių. 

Sprendimo būdai Naikinti neformuojančius rekreacinės aplinkos želdinius. Iš likusių želdinių bei papildant 

juos naujomis rūšimis formuoti augalų grupes, kurios būtų atsparios užterštam orui. 

Šiaurinėje teritorijos pusėje formuoti vertikalųjį želdinimą. Suformuoti poilsio aikšteles.  

5. Kuršių aikštė ir 

skveras tarp 

Puodžių ir 

Bokštų gatvių 

Vyrauja baltosios tuopos (Populus alba L.). 

Paprastasis kaštonas (Aesculus 

hipocastanum L.), paprastasis klevas (Acer 

platanoides L.), paprastasis buksmedis 

(Buxus sempervirens L.), paprastasis 

kadagys (Junuperis communis L.), kazokinis 

kadagys (Juniperus sabina L.), mažalapė 

liepa (Tilia cordata Mill.), karpuotasis 

beržas (Betula pendula Roth). 

   
Problemos Nekokybiški, ligoti bei fiziologiškai pasenę medžiai, lajose gausu sausų šakų, pažeista žievė, 

želdiniai per tankiai susodinti. Augalų ir aikštės ploto netinkamas mastelis skvere tarp 

Puodžių ir Bokštų gatvių. Veja ištrypta prie takelių, sunykusi po medžių lajomis. Kuršių 

aikštėje dendroflora įvairi, gausu spygliuočių dekoratyviųjų krūmų. Brandus paprastasis 

klevas (Acer platanoides L.) mechaniškai pažeistas. 

Sprendimo būdai Skvere tarp Puodžių ir Bokštų gatvių šalinti baltąsias tuopas (Populus alba L.), kurios teršia 

aplinką ir yra estetiškai nepatraukios, taip pat šalinti fiziologiškai pasenusius bei pažeistus 

medžius. Žaliąją erdvę formuoti iš šių sumedėjusių augalų rūšių: europinio kukmedžio 

(Taxus baccata L.), paprastojo kaštono (Aesculus hippocastanum L. ‘Baumannii‘), baltosios 

sedulos (Cornus alba L. ‘Sibirica Variegata‘) ir tunbergo raugerškio (Berberis thunbergi 

‘Atropurpurea Nana‘), kazokinio kadagio (Juniperus sabina L.). Žolinę augaliją parinkti 

artimą jūriniam klimatui. 

6. Lietuvninkų 

aikštė 

Mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.), 

klevalapis platanas (Platanus x acerifolia 

(Aiton) Willd.), kalninė pušis (Pinus mugo 

Turra), kazokinis kadagys (Juniperus sabina 

L.), paprastasis ąžuolas (Quercus robur L.), 

rožės (Rosa L.). 

   
Problemos Nudžiūvę želdiniai nepakeisti naujais, veja pakenčiamos būklės, rytinėje aikštės dalyje 

medžiai fiziologiškai pasenę, netinkamai genimi, ligoti, apdžiūvusios lajos, žievė 

mechaniškai pažeista. 

Sprendimo būdai Centrinėje aikštės dalyje suformuoti gėlynus klombose, naikinti pažeistus, estetiškai 

nepatraukius želdinius, išlaikant užpavėsinimą rytinėje aikštės dalyje. Nudžiūvusiais 

kalnines pušis (Pinus mugo Turra) atsodinti.  
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2 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 

7. S. Daukanto ir 

I. Kanto gatvių 

sankryžos 

skveras 

Mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.), 

paprastasis ąžuolas (Quercus robur L.) 

(apimtis – 3,5 m, lajos plotis – 24-25 m, 

aukštis - 25 m, amžius apie 200 – 220 metų), 

paprastasis klevas (Acer platanoides L.), 

paprastasis uosis (Fraxinus excelsior Carl 

von Linné), svyruoklinis gluosnis (Salix 

babylonica L.), europinis kukmedis (Taxus 

baccata L.), kalninė pušis (Pinus mugo 

Turra)    
Problemos Sulaukę brandos medžiai yra per arti vienas kito, sudaro užpavėsinimą, trukdo augti kitoms 

rūšims, greta gatvės augančių mažalapių liepų (Tilia cordata Mill.) atviras pomedis yra per 

mažas, nesudaromos tinkamos sąlygos augti želdiniams, veja pakenčiamos būklės. 

Sprendimo būdai Būtina suformuoti greta skvero esantiems želdiniams atvirą pomedį, pažeistus ir sergančius 

medžius šalinti, atlikti formuojamąjį genėjimą. Greta rytinės skvero kraštinės suformuoti 

vertikalųjį želdinimas. 

8. Skveras tarp 

Šaulių ir 

Ramybės gatvių 

Mažalapė liepa  (Tilia cordata Mill.), 

kazokinis kadagys (Juniperus sabina L.), 

europinis kukmedis (Taxus baccata L.), 

kaukazinė slyva (Prunus cerasifera Ehrh.). 

   
Problemos Kamieno ir priekelminės dalies puviniai, kamieno mechaniniai pažeidimai, lajos 

apdžiūvusios, išretėję europinio kukmedžio (Taxus baccata L.) želdiniai nėra atsodinti, veja 

patenkinamos būklės. 

Sprendimo būdai Šalinti pažeistus ir ligotus želdinius, papildyti trukstamus europinius kukmedžius (Taxus 

baccata L.) bei įveisti naujus žydinčius dekoratyvius krūmus: baltoji sedula (Cornus alba L. 

‘Sibirica Variegata‘) ir tunbergo raugerškis (Berberis thunbergi ‘Atropurpurea Nana‘), taip 

pat smilginių žolinių augalų.  

9. Žvejo skveras Mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.), 

paprastasis klevas (Acer platanoides L.), 

uoginė obelis (Malus baccata L.). 

   
Problemos Medžiai netinkamai genėti, ligoti, žievė mechaniškai pažeista, lajos apdžiūvusios, atidengtas 

pomedis per mažas augalams augti. 

Sprendimo būdai Šalinti ligotus ir pažeistus medžius, suformuoti atidengtą pomedį. Gausinti žydinčių 

sumedėjusių augalų asortimentą – pasodinti grauželinės gudobelės (Crataegus laevigata 

(Poir.) DC) bei paprastojo klevo (Acer platanoides L. ‘Globosum‘) želdinius. 

 

Išanalizavus minėtas devynias žaliąsias erdves pastebimos pasikartojančios problemos – 

dauguma želdinių fiziologiškai pasenę, dėl nepalankių augimo sąlygų yra nusilpę, ligoti, praradę 

dekoratyvumą, pastebimi kamieno ir priekelminės dalies puviniai, kamieno mechaniniai pažeidimai, 

atliktas netinkamas, pavėluotas genėjimas, rūšinės įvairovės stoka. Formuojant želdinius buvo 

tendencija sodinti greitai augančius medžius, kurie užpildytų atviras viešąsias erdves. Dauguma 

vejų yra apleistos, vietoje vejos žolių vyrauja samanos ar piktžolės. Gyvatvorės pasodintos ir 

prižiūrimos tik tiek, kad jos yra karpomos, pažeisti augalai nėra atsodinami. Želdynuose 
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dominuojanti medžių rūšis mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.), kiek mažiau pilkųjų (Populus × 

canescens (Aiton) Sm.) ir balzaminių tuopų (Populus balsamifera L.) bei paprastųjų klevų (Acer 

platanoides L.) rūšių. Atsižvelgiant į rūšinę sudėtį nėra aišku, kurie želdiniai yra prioritetiniai ir 

turėtų reprezentuoti miestą. 

 

Išvados 

 

1. Klaipėdos miesto želdynų sistema pradėta vystyti nuo XVIII a.: formuojami utilitarinės bei 

estetinės paskirties želdynai, parenkamos želdynų rūšys gatvėms ir viešosioms erdvėms  

apsodinti. Dendroflora pasirenkama šių rūšių: paprastieji uosiai (Fraxinus excelsior Carl von 

Linné), paprastieji klevai (Acer platanoides L.), paprastieji kaštonai (Aesculus hipocastanum 

L.), mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.), karpotieji beržai (Betula pendula Roth), paprastieji 

šermukšniai (Sorbus aucuparia L.), ypač populiarios laukinės vynuogės (Vitis labrusca L.). 

2. Analizuojamos Klaipėdos miesto istorinės dalies žaliosios erdvės palaipsniui buvo vystomos 

nuo XIX a. pirmosios pusės, keletas jų buvo perorganizuotos iš nebeveikiančių kapinių 

(Kuršių aikštė, Ferdinando aikštė). 

3. Išanalizavus žaliąsias erdves pastebimos panašios problemos – dauguma želdinių fiziologiškai 

pasenę, dėl nepalankių augimo sąlygų yra nusilpę, ligoti, praradę dekoratyvumą, pastebimi 

kamieno ir priekelminės dalies puviniai, kamieno mechaniniai pažeidimai, atliktas 

netinkamas, pavėluotas genėjimas, rūšinės įvairovės stoka, gyvatvorių pažeisti augalai nėra 

atsodinami, vejos yra apleistos. 

4. Atsižvelgiant į medžių bei krūmų prisitaikymą prie klimatinių ekologinių sąlygų reikalinga 

žaliąjį karkasą formuoti iš vietinių rūšių, žaliųjų erdvių akcentams parinkti introdukuotus 

augalus, kurie pagerina žaliųjų erdvių estetinį vaizdą bei yra atsparesni nepalankiems miestų 

aplinkos ekologiniams veiksniams. 

5. Parenkant rūšis svarbu atkreipti dėmesį į augalo ilgaamžiškumą ir patvarumą, 

rekomenduojama auginti tik visiškai atsparius mūsų klimatinėms sąlygoms augalus. Siekiant 

pagerinti ekologinę situaciją ir gyvenimo kokybę, istorinėse erdvėse, kuriose gausu statinių ir 

želdynams vietos nėra, gali būti taikomas vertikalus apželdinimas.  
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Summary 

 
The article analyzes nine public spaces (squares) that are located in the historic part of the city of Klaipeda. A 

system of green spaces in Klaipeda city started to develop in the XVIII century: utilitarian and aesthetic green spaces 

where types of vegetation formed, where searched for street and public space planting. The chosen dendroflora 

consisted of: European ash (Fraxinus excelsior L.), Norway maple (Acer platanoides L.), Horse-chestnut (Aesculus 

hipocastanum L.), Small-leaved Lime (Tilia cordata Mill.), Silver birch (Betula pendula Roth), Rowan (Sorbus 

aucuparia L.), especially popular where the Fox grapes (Vitis labrusca L.). 

Urban development of the historic part of Klaipeda city determined the even form of the green space system – 

smaller or larger area green spaces are situated mosaically in the cities structural frame. However, these spaces lack the 

concept of a representational landscape, which would allow to consistently improving the aesthetic quality of the city. 

Without assessing the potential of public spaces as well as improper planning, leads to loss of public interest, public 

spaces become abandoned and neglected, they get cluttered with buildings and eventually disappear. 

The analysis of the public spaces in the historic part of Klaipeda city shows similar problems – most plants are 

physiologically old, they are weak due to unfavorable growing conditions, they are diseased, they lost their decorative 

properties, with rot on trunks and buttresses, with mechanical damage on trunks, with inappropriate, late pruning, lack 

of species diversity, damaged plants in hedges are not replanted, lawns are neglected. The dominant tree species in 

green spaces is the Small-leaved Lime (Tilia cordata Mill.), followed by the Grey Poplar (Populus × canescens (Aiton) 

Sm.) and the balsam poplar (Populus balsamifera L.), as well as Norway maple (Acer platanoides L.). Given the 

species composition, it is not clear which of these species are the priority ones and should represent the city. 

Taking into account the ecological adaptation to climatic conditions of trees and shrubs, it is necessary to form 

the green background using native species, while public space accents should use introduced plants, that can improve 

the aesthetic view of public spaces and are more resistant to unfavorable ecological conditions in urban environments. 

While selecting the type of species, it is important to evaluate the plants durability and longevity, it is recommended to 

only grow plants that are fully resistant to our climatic conditions. In order to improve the ecological conditions and 

quality of life in the historic spaces, where there are lots of buildings and not much space for vegetation, vertical 

landscaping can be applied. 


