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Anotacija 

XIX a. pabaigoje Palanga įgauna kurortinio miestelio bruožus – akcentuojama užstatymo ir želdinių harmonija. 

Vėlesniuose planuose Palangos kurorto vizija buvo ne parkai mieste, o miestas parke (Stauskas 2012), tačiau po 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Palangos kurortas praranda natūralumą ir savitumą. Kurortų plėtra sukomercino 

pajūrio gamtą, tačiau likusios gamtos artumas yra svarbiausias pajūrio kurortų bruožas (Gray, 2006). Straipsnyje 

analizuojama Palangos kurorto želdynų sistemos kaita bei veiksniai darantys įtaką kaitai. Tyrime išskiriami trys 

laikotarpiai: nuo XIX a. pabaigos iki Antrojo pasaulinio karo, sovietmetis ir po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. 

Reikšminiai žodžiai: želdynai, kurorto plėtra, Didžioji Palanga, urbanizacija. 

 

Abstract 

At the end of the XIXth century, Palanga acquires the features of a resort town – the harmony of constructions 

and natural shell are emphasized. In later plans Palanga resort‘s vision was not parks in the town but a town in the park 

(Stauskas, 2012). However, after Lithuania re-created its independence, Palanga resort loses its peculiarity and 

originality. Development of resorts commercialized the seaside nature, but nearness of the rest of the nature is the main 

attribute of the seaside resorts (Gray 2006). In the article there are analyzed Palanga resort‘s alternation of vegetation 

system, also factors under influence. The study excludes three periods: from the end of the XIX th century until the 

Second World War, the soviet period, and after Lithuania regained its independence. 

Key words: greenery, resort development, Great Palanga, urbanization. 

 

Įvadas 

 

Palangos kurortas lygiagrečiai Baltijos pajūriui yra nusitęsęs apie 24 kilometrus, teritorija dar 

vadinama Didžiąja Palanga. Santykinai trumpame ruože turi būti visapusiškai vystomas kurortinis ir 

pramogų kompleksas, užtikrinta darni gyvenamoji ir poilsiavimo aplinkos kokybė, o taip pat 

atkūrus nepriklausomybę gražinta privati žemė. Pajūrio kurortas turi suteikti rekreacinių veiklų 

įvairovę, nes dauguma poilsiautojų tikisi suderinti atsipalaidavimo paplūdimyje dieną su aktyvia 

veikla. Vaizdinga gamta, išvystyta rekreacinė infrastruktūra ir ekskursijų galimybė – viskas turi būti 

suderinta (Mill, 2008). Paminėti plėtros uždaviniai ir rekreaciniai interesai negali užgožti Palangos 

kurorto – miesto žaliajame audinyje – savitumo, kurorte turi būti kuo glaudesnis kontaktas su gama, 

todėl svarbu rūpestingai naudoti gamtinės aplinkos resursus. Kurortinio profilio miestuose ir 

gyvenvietėse atviros erdvės – tai pagrindinės rekreacinės zonos, kurortų ir vasarviečių egzistavimo 

ir populiarumo pagrindas (Stauskas 2001). 

Straipsnyje analizuojama Palangos miesto savivaldybės teritorija, kurią sudaro Šventosios ir 

Palangos centrai bei Nemirsetos, Vanagupės, Kunigiškių Monciškių ir Būtingės pocentriai. 

Išskiriami trys laikotarpiai: nuo XIX a. pabaigos iki Antrojo pasaulinio karo (1939–1945), 

sovietmetis (1945–1990) ir nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo iki šių dienų. 

Tyrimo objektas – Palangos kurorto atskirieji želdynai. Atskirieji želdynai pagal jų pagrindinę 

naudojimo paskirtį skirstomi į rekreacinės paskirties – parkus, skverus; mokslinės, kultūrinės ir 

memorialinės paskirties – botanikos sodus, kapines; apsauginės ir ekologinės paskirties (Lietuvos 

respublikos želdynų įstatymo 2007 m. birželio 28 d. nr. X-1241, 6str.) – rezervatinius, ekosistemų 

apsaugos ir rekreacinius miškus. Tyrimas neapima priklausomųjų želdynų.  

Tikslas – išanalizuoti Palangos kurorto želdynų kaitą nuo XIX a. pabaigos iki šių dienų. 
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Tyrimų metodika 

 

Siekiant išanalizuoti kurortų planavimo principus ir želdynų svarbą pajūrio kurortams buvo 

atlikta užsienio bei Lietuvos mokslinės ir metodinės literatūros bei mokslinių straipsnių analizė. 

Atliekant tyrimą buvo nagrinėjama užsienio autorių F. Gray ir R. C. Mill metodinė literatūra, 

kurioje aprašyta pajūrio kurortų raida Europoje bei planavimo kryptys. 

Atliekant Palangos kurorto želdynų analizę remtasi Didžiosios Palangos neužstatytų erdvių 

landšafto formavimo ir poilsio organizavimo schema (1989 m.), kurioje autoriai (R. Baškytė, 

G. Čelkienė, L. Dringelis, P. Grecevičius, R. Kviklys, V. Stauskas) siūlė subalansuoti statybas, 

poilsio srautus ir gamtos resursus atiduodant prioritetą kraštovaizdžio priežiūrai ir atvirų erdvių 

tvarkymui. Nagrinėjami moksliniai straipsniai ir projektai mokslininkų, kurie atliko Palangos 

kurorto urbanistikos ir architektūros tyrimus bei teikė plėtros pasiūlymus (V. Stauskas, L. Dringelis, 

P. Grecevičius, J. Bučas). Duomenys apie Palangos kurorto želdynų raidą bei grafų Tiškevičių įtaką 

Palangos želdynų formavimui surinkti remiantis M. Ptašek, Z. Genienės ir D. Mukienės 

publikacijomis. 

Nustatoma Palangos miesto savivaldybės želdynų kiekybinė kaita: 1989 m., 2004 m. ir 

2015 m. Duomenys apie 1989 m. Palangos kurorto želdynus gauti analizuojant Didžiosios Palangos 

neužstatytų erdvių landšafto formavimo ir poilsio organizavimo schemą (1989 m.) bei 

R. Prapiestienės straipsnius, kuriuose informacija pateikta iš Komunalinio ūkio ir paslaugų 

departamento sukauptų archyvų. Vėlesnių metų (2004 m. ir 2015 m.) želdynų teritorijų plotai gauti 

analizuojant Palangos teritorijų planavimo dokumentus: Palangos miesto bendrąjį planą iki 

2015 m., Palangos miesto bendrojo plano koncepcija iki 2025 m. (2006 m.), Palangos miesto 

savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo 2010–2014 metų 

programą (2010 m.) bei teritorijų planavimo dokumentų registre pateiktus apytikslius duomenis. 

Duomenys apie Palangos miesto plėtrą sisteminami analizuojant galiojantį Palangos miesto 

savivaldybės bendrąjį planą (2008), Palangos kurorto generalinį planą (1991 m.), Didžiosios 

Palangos neužstatytų erdvių landšafto formavimo ir poilsio organizavimo schemą (1989 m.), 

svarbiausių LTSR urbanistikos ir architektūros būklės tyrimus (1986 m.). 

 

Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 

 

1. Palangos kurorto želdynų 

formavimas nuo XIX a. pabaigos iki Antrojo 

pasaulinio karo. Istoriniuose šaltiniuose 

rekreacinių želdynų svarba Palangoje išryškėjo 

XIX a. antroje pusėje, kai Palangoje pradedama 

vystyti kurortinė statyba, plėtojama vasarvietės 

idėja. Šiam procesui sąlygas sudarė 1824 metais 

Palangos grafystę įsigijusi Tiškevičių šeima. 

Tiškevičiai XIX a. antroje pusėje įsigijo keletą 

sklypų Palangos miestelyje, kairiajame Rąžės 

upelio krante – abipus pagrindinės gatvės (dabar 

Vytauto g.). Rytinėje gatvės pusėje prie Rąžės 

J. Tiškevičius pasistatė medinį gyvenamąjį 

namą. 1875–1877 metais vakarinėje gatvės 

pusėje pastatė naują pastatą, skirtą besikuriančio 

kurorto reikmėms. Šis pastatas buvo išplėstas ir tapo pirmuoju Palangos restoranu ir viešbučiu – 

Kurhauzu. Aplink minėtus pastatus pradėtas kurti nedidelis parkas. Šioje vietoje buvo miestelio 

kapinės, kurios XIX a. pradžioje buvo iškeltos už miestelio į šiaurę (Genienė, 2005), o XIX a. 

antroje pusėje tarp jau esančių medžių įrengiamas parkas – formuojami takai, pasodinta gėlių ir 

1 pav. Tiškevičių sodas XX a. pradžioje.  

Šaltinis: P. Kaminsko asmeninis albumas 

Fig. 1. Garden of Tiškevičiai in XX century. 

Source: P. Kaminskas personal album 
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krūmų, augo vietiniai medžiai – juodalksniai (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.). Parko, dar vadinamo 

Tiškevičių sodu, formavimui didelį poveikį darė Kurhauzas, greta jo suformuota ištaiginga 

promenada (1 pav.) ir liepų (Tilia L.) alėja. Greta Kurhauzo susiformavo kurorto centras, nuo kurio 

į vakarus formuojama kurorto zona, skirta vilų statybai. Tiškevičių sodo negalima sieti su E. Andre 

projektuotu parku, nors E. Andre teikė rekomendacijas kurorto zonos planui. Kurhauzo parkas, kaip 

ir visa likusi jau susiformavusi miestelio dalis, buvo įjungtas į kurortinę zoną, bet jame nieko 

nekeista.  

Grafas F. Tiškevičius, pasitelkęs specialistus iš Europos, 1895–1898 metais pietinėje 

Palangos dalyje augusiame pušyne pastatė naujuosius savo rūmus (architektas F. Schwechten) bei 

suprojektavo parką (2 pav.). Parką projektavo žinomas parkų specialistas iš Prancūzijos E. Andre. 

Jam talkino sodų ir parkų želdintojas belgas Boissen de Coullon. Į pietus nuo kurortinės zonos, tarp 

kelio į Klaipėdą, pajūrio kopų ir Birutės kalno suformuotas 70 ha dydžio peizažinis parkas su 

poilsiautojams pritaikytais takais ir iškastais tvenkiniais. Iki dabar išlaikyta principinė pirminė 

parko išplanavimo struktūra, taip pat laikytasi 

E. Andre Palangos parko kūrimo principų prie parko 

prijungiant naujus žemės plotus (ties parku esančios 

pajūrio teritorijos). Parkas buvo kelis kartus 

plečiamas ir šiuo metu parko plotas yra 101,3 ha. 

Parko medynuose vyrauja paprastoji pušis (Pinus 

sylvestris L.) drėgnesnėse vietose – juodalksnių 

(Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) ir paprastųjų eglių 

(Picea abies (L.) H. Karst) grupelės. Introdukuotų 

sumedėjusių augalų priskaičiuojama 240 rūšių. 

Taip pat manoma, kad pagal E. Andre projektą 

ir rekomendacijas užsodinta kurortinė zona tarp 

dabartinio Botanikos parko ir J. Basanavičiaus 

gatvės. Teritorija turėjo funkcionuoti kaip miesto 

sodas, kuriame erdviuose sklypuose tarp želdinių 

buvo numatyta statyti poilsio vilas. Kadangi 

kurortinė zona buvo projektuota peizažinio parko 

principais, raudonosios gatvės linijos taisyklė 

nebuvo taikoma – pastatai dispersiškai pasklidę 

teritorijoje tarp medžių (Ptašek, 2012). Minėta 

Palangos kurorto dalis yra seniausiai suprojektuota, 

tačiau jos planavimo principai mažiausiai pakitę iki 

šių dienų. 

XX a. pradžioje Palangos želdynų sistemą 

sudarė Kurhauzo parkas, rūmų parkas, pušynas prie 

Birutės kalno, tarp gausių želdinių privačiomis 

vilomis užstatyta teritorija. Suformuoti parkai bei 

gausūs želdiniai tarp vilų paįvairino kurorto kraštovaizdį, atskyrė natūralias jūros pakrantės erdves 

nuo kurorto aplinkos bei sulaikė vyraujantį pietvakarių, vakarų vėją. Tiškevičių šeimos indelis 

formuojant rekreacinį kraštovaizdį yra akivaizdžiai matomas iki šių dienų, tačiau jų veiklą sustabdė 

Pirmasis pasaulinis karas. Po 1922 m. Žemės reformos, Tiškevičiams liko rūmai su parku ir 

kurortinė zona. Rekreacinių teritorijų plėtra buvo sustojusi iki 4–ojo dešimtmečio, tačiau vėlesni 

įgyvendinti projektai neprilygo Tiškevičių inicijuojamiems želdynų formavimo projektams. 1933 

m. Palangai suteiktos kurorto teisės, pagerėjo miesto tvarkymas. 1931 m. iš Tiškevičių savivaldybės 

įsigytoje parko dalyje prie Baden-Povell gatvės (dabartinė S. Dariaus ir S. Girėno g.) 1936 m. buvo 

įkurtas miesto parkas, kuriame pastatyta estrada, vaikų žaidimo aikštelės. 

2 pav. Tiškevičių rūmų parkas 1930 ir 2013 m. 

Nežinomas autorius 

Fig. 2. Park of Tiškevičiai palace in 1930 and 2013. 

Unknown author 
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Laikotarpyje nuo XIX a. pabaigos iki Antrojo pasaulinio karo formuojami rekreaciniai 

želdynai, šiam procesui įtaką darė Palangos vasarvietės, o po to kurorto plėtra. Apsauginės ir 

ekologinės paskirties želdynų formavimas prasidėjo 1926 m. Kretingos miškų urėdo M. Daujoto 

iniciatyva, tikslas buvo sutvirtinti Palangos ir Šventosios pajūrio smėlynus.  Atlikti trys pagrindiniai 

darbai: sutvirtinti jau išardytas ir vėjo ardomas smėlynų vietas, apsaugoti smėlynai nuo ardymo, 

apsodinti mišku sutvirtinti ir aprimę smėlynai. Pirmieji želdinimo darbai vyko į šiaurę nuo 

Palangos, tarp miestelio ir Naglio kalno, vėliau Šventosios kryptimi. Iki Antrojo pasaulinio karo 

apželdinta virš 200 ha smėlingų pajūrio žemių, dabar tai rekreaciniai pajūrio miškai. 

2. Palangos kurorto želdynai teritorijų planavimo dokumentuose. Sovietmečiu sudarytas 

Palangos išplėtimo planas (Stauskas, 1965) bei Didžiosios Palangos generalinis planas 

(Vaškevičius, Stauskas, Urmonienė, 1974), pagal kuriuos 1966–1975 metais prijungta Vanagupė, 

Kunigiškiai, Monciškės, Nemirseta ir Šventoji. Taigi analizuojami atskirieji želdynai sudaro 

vientisą Palangos kurorto želdynų sistemą, apibrėžtą administracinėmis ribomis.  

Sovietmečiu bei po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo patvirtintame Palangos kurorto 

generaliniame plane (1991 m.) siekta išlaikyti kurorto užstatymo ir želdynų pusiausvyrą, 

akcentuojama Palangos plėtros idėja – ne parkai mieste, o miestas parke. Kartu su Palangos kurorto 

generaliniu planu kaip sudėtinė dalis buvo parengta Didžiosios Palangos neužstatytų erdvių 

landšafto formavimo ir poilsio organizavimo schema (SAMTI (Lietuvos statybos ir architektūros 

mokslinių tyrimo institutas, dabar Architektūros ir statybos institutas) 1989). Darbe buvo 

akcentuojama, kad „ateinantis dešimtmetis Palangos zonoje turėtų būti ne tiek „statybiniu“, kiek 

„ekologiniu“ dešimtmečiu, savotišku „žaliuoju periodu“ Palangos vystymosi istorijoje“. Didžiosios 

Palangos neužstatytų erdvių schemoje planuojamų želdynų sistemą sudarė: 

1) išilgine kryptimi nuo jūros numatyta paplūdimių ir kopų parko juosta; 

2) parkai, miško parkai išdėstomi tarp kurorto centrų ir pocentrių (centrai – Senoji Palanga 

ir Šventoji, pocentriai – Monciškės, Kunigiškiai, Vanagupė, Birutė ir Nemirseta); 

3) miško parkai, rekreaciniai miškai esantys už kurorto užstatymo ribos; 

4) įvairaus ploto želdynai, atskiriantys esamus ir planuojamus rekreacinius kompleksus; 

5) žaliosios jungtys su pėsčiųjų ir dviračių takais, jungiančios numatytus želdynus. 

Viena iš svarbiausių kurorto želdynų sistemos formavimo idėjų buvo rekreacinių kompleksų 

apsupimas želdynais ir galimybių sudarymas žmonėms artimiausiu atstumu patekti iš gyvenamosios 

vietos į gamtinę aplinką (3 pav.) (Dringelis, 2001).  
 

 

3 pav. Didžiosios Palangos želdynų sistemos formavimo projektiniai siūlymai 1989 m. (Dringelis, Stauskas ir kt., 1989) 

Fig. 3. Project proposals for green system formation in Grand Palanga in 1989. (Dringelis, Stauskas et al., 1989) 
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Kaip pavyzdys, teritorija tarp Senosios Palangos ir Vanagupės komplekso buvo skirta 

naujajam parkui, panašiam į gydomosios fizinės kultūros ir aktyvaus poilsio parką (kaip 

Druskininkuose), buvo parengtas šio parko projektas (Dringelis, 1972, 1988.). Parko projekto 

tikslas – suformuoti aktyvaus poilsio rekreacinę erdvę tarp Senosios Palangos ir Vanagupės. Parkas 

funkciniu požiūriu turėjo būti atsvara Palangos botanikos parkui, tolygiai paskirstanti rekreantų 

srautus Palangoje. Sveikatos parko projektas buvo pradėtas įgyvendinti: suformuota vandens 

telkinių sistema, pėsčiųjų takai link paplūdimio, tolimesnį parko įgyvendinimą sustabdė 

planuojamos teritorijos privatizacija ir gyvenamųjų namų statyba (Plaušės kvartalas). Šiuo metu yra 

nutiestos ir planuojamos gatvės, kurios jau turi pavadinimus (informacija iš www.regia.lt), 

remiantis 2006 m. V. Stausko straipsniu jau buvo apstatyta per 35 % teritorijos. 

1991 m. Palangos kurorto generaliniame plane buvo numatyta suformuoti 9 naujus parkus 

(3 pav.), tačiau šiuo metu dėl sklypų privatizavimo bei neiškelto Palangos aerouosto tokios 

galimybės neliko. Rytinėse Palangos botanikos parko prieigose buvęs rekreacinis pušynas dalijamas 

sklypais ir užstatomas. Palangos kurortinėje dalyje unikalių vilų kvartalas nyksta tarp moderniosios 

architektūros pastatų, didėja užstatymo intensyvumas. 

Pagal galiojantį Palangos miesto savivaldybės bendrąjį planą, priimtą 2008 m., kurorto centrai 

(Senoji Palanga, Šventoji) ir pocentriai (Būtingė, Monciškės, Kunigiškiai, Vanagupė, Birutė ir 

Nemirseta) turėtų būti atskirti ekologinių žaliųjų teritorijų (priskirtų intensyviam ar ekstensyviam 

naudojimui įrengiamų želdynų grupei) intarpais, kurie būtini siekiant gerinti urbanizuotų rajonų 

mikroklimatą ir organizuoti poilsio infrastruktūrą. Poilsio infrastruktūra papildytų poilsio priemonių 

spektrą ir sąlygotų sezono prailginimą. Kurorto branduoliai – centrai ir pocentriai – nurodomi 

tęsiant V. Stausko giluminės-lizdinės sistemos kurorto modelį. Giluminės-lizdinės sistemos 

principas – decentralizuoti poilsiautojų ir transporto srautus, palaikyti kontaktą su gamtine aplinka,  

artima kiekvienam poilsio kompleksui, taip pat išlaikyti neužstatytus biologinės įvairovės ruožus 

(Stauskas, 2012). Palyginus galiojantį Palangos miesto savivaldybės bendrąjį planą su 1989 m. 

parengtu Didžiosios Palangos neužstatytų erdvių kraštovaizdžio formavimo ir poilsio organizavimo 

projektiniu darbu, matomas akivaizdus gamtiniam karkasui skiriamo ploto sumažėjimas, priešingai 

nei buvo numatyta prioritetą ateinančiu dešimtmečiu (1990–2000) skirti kraštovaizdžio formavimui. 

Palangos miesto savivaldybės bendrojo plano plėtros prioritetų schemoje (4 pav.) pastebima 

tendencija artima Jūrmalos kurorto ties Ryga pajūrio ištisiniam užstatymui. 

Želdynai visada atliko socialinį vaidmenį, jie buvo kuriami ir tvarkomi, atsižvelgiant į miesto 

bendruomenės poreikius ir pokyčius (Jakovlevas-Mateckis, 2006). XX a. pabaigoje Lietuvoje 

prasidėjus ir tebesitęsiant žemės grąžinimo ir privatizacijos procesui, miesto želdynų formavimui 

kai kur susidarė nepalankios sąlygos, tai pastebima Palangos kurorte. Užmirštamas želdynų 

socialinis, ekologinis, ekonominis reikšmingumas, todėl galimas rekreacinio potencialo praradimas. 

3. Palangos kurorto želdynų plotų kaita 1989 m., 2004 m., 2015 m.. Palangos miesto 

savivaldybės bendrajame plane paminėtos pagrindinės Palangos gamtinio karkaso formantės yra 

Baltijos jūra, paplūdimio ir priekopės ruožai, Palangos dvaro sodybos parkas, Rąžės ir Šventosios 

upės – migraciniai koridoriai. Tarp paminėtų formančių pasigendama miško parkų, taip pat 

Palangos miesto želdynų, kurie formuoja želdynų sistemą. Miškai ir miško žemė pagal miesto 

žemėnaudas Palangos teritorijoje sudaro 3230 ha, apie 41 % miesto savivaldybės ploto. Miškai 

palaiko miesto ekologinį balansą, tačiau rekreaciniams poreikiams yra menkai pritaikyti.  

Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendime „Dėl savivaldybės funkcijoms vykdyti 

reikalingų objektų pripažinimo svarbiais vietos bendruomenei 2002 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 136“ 

nurodytos 22 Palangos miesto savivaldybės teritorijos, skirtos rekreacijos ir poilsio tikslams. 

Inventorizuotas nedidelis skaičius miesto želdynų „Palangos miesto savivaldybės želdynų ir 

želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo 2010–2014 metų programoje 2010 m. 

rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-280“, dokumente pateikta 9 želdynai iš minėtųjų 22, nurodyta 

tikslesnė dislokacija ir užimamos teritorijos plotas (1 lentelė). Minėtame dokumente užsimenama 
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apie 40 ateityje inventorizuotinų atskirųjų želdynų ir 1954 privačių valdų teritorijose augančius 

želdinius. 
 

1 lentelė. Inventorizuoti Palangos miesto savivaldybės želdynai (šaltinis: Palangos miesto savivaldybės želdynų ir 

želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo 2010–2014 m. programa) 

Table 1. Inventoried green spaces of Palanga municipality (source: the program of Palanga municipality greenery and 

plantation management, landscape design and plant breeding for the period 2010–2014) 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Vieta (adresas) Plotas, ha 

1. Palangos botanikos parkas Vytauto g. 15, Palanga 101,3090 

2. Parkas  Jūros g. 77, Palanga 2,5816 

3. Skveras Vytauto g. 68B, Palanga 0,0559 

4. Skveras Vytauto g. 71/Jūratės g. 19A, Palanga 0,2706 

5. Skveras (skulptūrų parkas) J. Simpsono g. 1A, Palanga 0,2983 

6. Skveras Vytauto g. 39B, Palanga  0,1916 

7. Skveras Vytauto g. 43A, Palanga 0,2101 

8. Skveras (J. Žemaičio paminklas) Vytauto g. 86A/Kretingos g.2A, Palanga 0,4337 

9. Skveras Gintaro g. 53, Palanga 0,1163 

 

Internetinėje erdvėje pateikta informacija apie „Energetiko“ poilsiavietės (Kuršių takas 1, 

Palanga) įrengtą Šventosios akmens skulptūrų parką, paminėtina, kad įvardytas želdynas yra 

priklausomasis. Antrasis želdynas yra 2012 metais įrengtas Vaikų parkas – žaidimų aikštelė 

(Šermukšnių g. – Naglio al. sankryža, Palanga) šalia „Pušyno“ sanatorijos. Iš surinktos informacijos 

apie Palangos želdynus sudaroma Palangos miesto savivaldybės atskirųjų želdynų schema (5 pav.). 

Schemos pagalba nustatomas želdynų pasiskirstymas miesto atžvilgiu.  

Iš schemos matoma, kad želdynų pasiskirstymas yra netolygus, akivaizdus želdynų trūkumas 

rytinėje bei pietrytinėje Palangos miesto dalyje ir Šventojoje. Dėl žemės nuosavybės grąžinimo 

keičiasi 1991 metais Palangos miesto generaliniame plane numatytas miesto plėtros pobūdis. 

Želdynų teritorijos tarp Monciškės, Kunigiškių ir Vanagupės pocentrių sudaro nedidelius intarpus, o 

tarp Vanagupės pocentrio ir Palangos centro planuota želdynų juosta užstatyta bei numatomas 

užstatymas. Kai kurios apželdintos teritorijos yra skiriamos užstatymui ar grąžinamos savininkams 

be konkrečių tvarkymo apribojimų.  

Siekiant išsiaiškinti želdynų užimamų plotų pokytį Palangos miesto savivaldybėje atlikta 

palyginamoji statistinių duomenų analizė. Nagrinėjami 1989 m., 2004 m. ir 2015 m. duomenys. 

Palyginimui naudojami 1989 m. duomenys, nes šiuo laikotarpiu jau buvo parengta Didžiosios 

Palangos neužstatytų erdvių landšafto formavimo ir poilsio organizavimo schema, Palangos kurorto 

Sveikatos parko išplanavimo schema, baigiamas rengti Palangos kurorto generalinis planas, šiuose 

dokumentuose rekreacinio vystymo prioritetas skiriamas atvirų erdvių tvarkymui. 2004 m. buvo 

praėjęs žemės gražinimo (planuojamų želdynų sąskaita) pikas.  

1989 m. žalieji plotai įvardijami kaip bendrosios paskirties želdynai (parkai, skverai, bulvarai, 

miesto sodai), miško parkai, specialiosios paskirties želdynai. Šiuo laikotarpiu želdynų plotas yra 

3873,5 ha (Prapiestienė, 2003b). 2004 m. ir 2015 m. želdynai įvardijami kaip miško parkai, 

intensyviam naudojimui įrengti atskirieji želdynai (rekreaciniai želdynai, moksliniai ir kultūriniai 

želdynai, memorialiniai želdynai) ir ekstensyviam naudojimui įrengti atskirieji želdynai 

(ekstensyviai rekreacijai ar tik pažintiniam lankymui įrengiamos teritorijos). 2004 m. želdynai 

užima 3388 ha plotą (Palangos miesto bendrasis planas iki 2015 metų, 2007), o 2015 m. – 

3351,5 ha. Pastarųjų metų duomenys surinkti iš LRV nutarimo dėl valstybinės reikšmės miškų plotų 

patvirtinimo (galiojanti aktuali redakcija nuo 2014-07-26) ir inventorizuotų želdynų bei 

preliminarių duomenų iš teritorijų planavimo dokumentų registro (www.tpdr.lt). Atsižvelgiant į 

pateiktus 1989 m., 2004 m. ir 2015m. duomenis (2 lentelė), želdynų plotas nuo 1989 m. iki 2004 m. 

sumažėjo apie 10 %, o nuo 2004 m. iki 2015 m. 0,5 %. Galima teigti, kad per pastarąjį dešimtmetį 

urbanizacijos procesas Palangos kurorte stabilizavosi.  
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4 pav. Palangos miesto plėtros prioritetai.  

Palangos miesto bendrasis planas 

Fig. 4. Palanga town development priorities.  

The General plan of Palanga town 

5 pav. Palangos miesto savivaldybės atskirųjų 

želdynų schema (aut. A. Jankauskaitė) 

Fig. 5. Scheme of the single green spaces of 

Palanga municipality (author A. Jankauskaitė) 
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2 lentelė. Palangos miesto savivaldybės želdynų kiekybinė kaita 1989–2015 m. 

Table 2. The quantitative change of Palanga municipality greenery in 1989-2015 

Metai 
Miesto gyventojų 

skaičius 

Miesto plotas, 

ha 

Želdynų plotas, 

ha 

Miesto apželdintumas, 

% 

1989 17900 7393,00 3873,50 52,39 

2004 17600 7907,73 3388,00 42,84 

2015 15379 7907,73 3351,50 42,38 

 

Urbanizuotų bei urbanizuojamų teritorijų santykis su neurbanizuojamomis teritorijomis per 

pastarąjį dešimtmetį stabilizavosi, tačiau reikalinga spręsti rekreacijai pritaikytų želdynų trūkumo 

problemą. Tinkamai suformuoti esami ir nauji želdynai leistų maksimaliai tenkinti visuomenės 

sveikos gyvensenos ir rekreacijos poreikius. Rekreacinės infrastruktūros įrengimas želdynuose 

sureguliuotų miesto gyventojų ir atvykstančių poilsiautojų srautus (sumažėtų Basanavičiaus gatvės 

ir Botanikos parko apkrova), želdynų tolygus paskirstymas pagerintų kurorto įvaizdį turizmo srityje. 

Reikalinga sukurti Palangos miesto želdynų tvarkymo specialųjį planą, kuriame būtų numatomos 

želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo plėtros kryptys, tokio 

pobūdžio planus turi Mažeikių, Panevėžio, Alytaus, Anykščių miestai. 

 

Išvados 

 

1. Nuo XIX a. pabaigos iki Antrojo pasaulinio karo suformuoti želdynai yra išlikę iki šių dienų: 

Palangos Botanikos parkas, kurortinės zonos želdynas, kuriame pastatytos vilos, taip pat 

rekreaciniai pušynai, sodinti nuo 1926 m. Minėtu laikotarpiu buvo siekta sujungti miestelį, 

parką ir kurortą į bendrą visumą. XX a. pradžios Palangos vilos ir gyvenamieji namai yra 

pajūrio krašto urbanistinės kultūros pavyzdžiai, rodantys, kokia gali būti harmoninga gamtos, 

žmogaus ir architektūros simbiozė. Po Tiškevičių indėlio į Palangos kraštovaizdį didelės 

apimties įgyvendintų želdynų projektų, prilygstančių XIX a. pabaigos – XX a. pradžios 

projektams, nėra.  

2. Lyginant teritorijų planavimo dokumentus (1991 m. patvirtintą Palangos kurorto generalinį 

planą ir 2008 m. Palangos miesto bendrąjį planą), želdynų plėtrai buvo skiriama daugiau 

dėmesio Palangos kurorto generaliniame plane, parengtas Didžiosios Palangos neapstatytų 

erdvių kraštovaizdžio formavimo ir poilsio organizavimo projektinis darbas. Numatoma 

suformuoti 10 parkų ir įgyvendinti idėją – ne parkas mieste, o miestas parke, pradėtas 

įgyvendinti Sveikatos parkas (autorius L. Dringelis), tačiau atkūrus nepriklausomybę, 

pasikeičia miesto plėtros prioritetai – vykdomi įsipareigojimai (dažnai želdynų teritorijų 

sąskaita) dėl žemės grąžinimo pagal LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 

turtą atkūrimo įstatymo nuostatas. Iki šių dienų liko Sveikatos parko pradėti rengti 

pasivaikščiojimo takai link paplūdimio bei projektiniai subalansuotos kurorto plėtros 

pasiūlymai.  

3. Išanalizavus Palangos kurorto želdynų plotų pokytį, nustatyta, kad želdynų plotas nuo 1989 

m. iki 2004 m. sumažėjo apie 10 %, o per pastarąjį dešimtmetį neurbanizuojamų teritorijų 

intensyvus mažėjimas stabilizavosi (0,5 %). Nustatyta, kad yra akivaizdus želdynų trūkumas 

rytinėje bei pietrytinėje Palangos miesto dalyje ir Šventojoje. Šiuo metu Palangos kurorte 

svarbu išvengti želdynams formuoti skirtų teritorijų urbanizacijos, sukurti želdynų duomenų 

bazę, racionaliai naudoti turimus gamtinius išteklius, taip pat reikalingas Palangos miesto 

želdynų tvarkymo specialusis planas, kuriame būtų numatomos želdynų ir želdinių apsaugos, 

tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo plėtros kryptys. 
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Summary 

 
Palanga town‘s recreative resources consist of: the Baltic sea, seaside forests, dunes, beaches, and the vegetation 

of the town. These resources make natural landscape complexes giving healing and relaxational features to recreational 

surroundings. After the counts Tiškevičiai obtained a mansion in Palanga, a resort was begun to form, the importance of 

greenery is highlighted: the Kurhouse park is formed, with the help of professionals (E. F. Andrė and Boissen de 

Coullon) a palace park is created (the botanical park in Palanga) and according to specialists’ recommendations a resort 

part of the town was being arranged, the equipoise was being kept between vegetation and constructions both in soviet 
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times and before recreating Lithuania’s independence. In 1989 arranged scheme of Great Palanga of landscape 

formation in unbuilt places one of the main ideas was to surround recreational complexes with vegetation and to make 

opportunities for people from the nearest distance to get from residential space to natural environment. 

Currently a lot of different interests collide concerning Palanga town development process. From one side, there 

are economical interests, for example, when it is being pursued to exploit the place as hard as possible, to get a bigger 

benefit, at any price to re-establish proprietorship, but that changes the resort’s environment basically. On the other 

hand, the resort’s survival vital interests, the substance of which is made of natural environment, precious landscape, 

balneological resources and aesthetic environment, require implementing the resort’s expansion policy very carefully 

and thoughtfully, not destroying the core of the resort’s existence.  In the research, by analysing the distribution of 

vegetation in present Palanga municipality it was set that repartition of vegetation is not equal, that there is obvious lack 

of greenery in eastern part of Palanga as well as in Šventoji. Also, by comparing current area of vegetation with 

statistical data of 1989 the vegetation area for intensive and extensive usage decreased about ten per cent. 

 


