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Anotacija 
Iš viso 1999–2015 m. laikotarpiu buvo inventorizuota ir ištirta per 200 šalies parkų. Pagal šių želdynų 

suplanavimą jie skirstomi taip: geometrinio plano – 55 parkai (27,5 visų tirtų parkų), mišraus plano – 107 (53,5 ) ir 

peizažiniai – 38 (19). Atsižvelgiant į svetimžemių medžių bei krūmų asortimentą šalies parkus galima suskirstyti į 

šias kategorijas: parkai-dendrologinės kolekcijos (50 introdukuotų medžių bei krūmų rūšių ir formų), turtingi parkai 

(30–50), vidutinio turtingumo (20–30) ir neturtingi (20). Iš viso šalies parkuose šiuo metu auga 342 introdukuotų 

sumedėjusių augalų rūšys ir žemesnio rango taksonai (Pinophyta – 93, Magnoliophyta – 249), priklausančios 39 

šeimoms ir 93 gentims (Pinophyta – 4 šeimos ir 11 genčių, Magnoliophyta – 35 ir 82). Dendrologiniu požiūriu ypač 

vertingi ir saugotini parkuose augantys seni, įspūdingų matmenų atskirų rūšių ir veislių egzemplioriai. Tokių rasta 93 

rūšys ir žemesnio rango taksonai (Pinophyta – 37, Magnoliophyta – 56).  

Reikšminiai žodžiai: parkas, skveras, rūšis, kultivaras. 

 

Abstract 

From 1999 to 2015 more than 200 old parks all over Lithuania were examined. By style the parks are distributed 

as follows: parks of formal style – 55 (27.5), parks of mixed style – 107 (53.5) and parks of landscape style – 38 

(19). According to the assortment of foreign trees and bushes, country parks can be categorized as follows: parks – 

dendrological collections (50 species and forms of introduced trees and bushes), rich parks (30-50), middle parks (20–

30) and poor parks (20). On the whole 342 species and cultivars ( Pinophyta – 93 and Magnoliophyta – 249) of 

introduced woody plants grow in the parks. The plants belong to 39 families and 93 genera (Pinophyta – 4 families and 

11 genera, Magnoliophyta – 35 families and 82 genera).From the dendrologic point of view, it is necessary to protect 

most valuable, old species and forms of plants, which have impressive dimensions. Such criterion fits 93 species and 

forms (Pinophyta – 37, Magnoliophyta – 56). 

Key words: park, square, species, cultivar. 

 

Įvadas 

 

Šiandien įvairūs autoriai Lietuvoje priskaičiuoja 250–300 senųjų dvarų parkų (Tauras, 1980; 

Isokas, 1995). Mūsų tyrimų duomenimis, nemaža dalis šių želdynų neturi parkams būdingos 

erdvinės struktūros, yra nedidelio ploto ir juos derėtų priskirti ne parkų, o buvusių sodybų želdynų 

kategorijai. Tokiu būdu realus senųjų parkų skaičius būtų apie 200. Šalies senieji parkai paprastai 

vertinami dviem aspektais: visų pirma, daugelis iš jų yra puikūs kraštovaizdžio architektūros 

kūriniai, sudarantys mūsų šalies kultūrinio paveldo aukso fondą. Iš tokių visų pirma paminėtini 

parkai, sukurti pagal žymaus prancūzų kraštovaizdžio architekto Eduardo Andre projektus 

(Palangos, Trakų Vokės, Lentvario ir Užutrakio). Puošnumu bei išradingais architektūriniais 

sprendimais šiems parkams nenusileidžia ir pagal L. Stuokos-Gucevičiaus projektą sukurtas Verkių 

parkas Vilniuje bei garsusis Žagarės parkas, kuriam projektą parengė žinomas XIX a. pabaigos 

kraštovaizdžio architektas-dendrologas, Rygos parkų ir sodų direktorius G. Kufaltas (G. Kuphaldt). 

Lietuvos peizažinių parkų lobynui taip pat priklauso ir daugelis kitų parkų, kuriuos kūrė ne tokie 

garsūs architektai (neretai – patys dvarų šeimininkai), bet prisilaikydami geriausių Vakarų Europos 

peizažinių parkų kūrimo tradicijų. Antroji senųjų šalies parkų vertybė – juose augantys vertingi 

egzotiniai medžiai, išlaikę visus ilgų dešimtmečių ir netgi šimtmečių išbandymus ir sudarantys bene 

vertingiausią šalies introdukuotos dendrofloros genofondo dalį. Čia reikėtų visų pirma paminėti 

parkus, kuriuos galima būtų pavadinti dendrologinėmis kolekcijomis – Palangos botanikos parkas 
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(„Birutės“ parkas), Degaičių, Terespolio, Dotnuvos ir kiti dvarų parkai. Daugelis parkuose augančių 

egzotinių augalų yra įspūdingų matmenų, žydi, dera ir yra puiki motininė bazė tolimesniam šių 

augalų dauginimui ir auginimui mūsų želdynuose. Taigi šių parkų dendrologiniai tyrimai, 

vertingiausių egzotinių augalų atranka ir įvertinimas yra svarbus šiandienos uždavinys. 

Šio darbo tikslas – apibendrinti autoriaus atliktų ilgamečių senųjų dvarų parkų dendrologinių 

tyrimų duomenis, pagrindinį dėmesį skiriant introdukuotos dendrofloros rūšinės sudėties bei 

vertingiausių atskirų rūšių ir veislių egzempliorių išaiškinimui.  

 

Tyrimų metodika 
 

Darbas buvo vykdomas ekspediciniu būdu. Iš viso 1999–2015 m. laikotarpiu, iš dalies 

remiant Aplinkos ministerijai, buvo aplankyta ir ištirta per 200 šalies dvarų parkų. Tyrimų objektai 

buvo pasirinkti, remiantis savų tyrimų duomenimis ir literatūriniais šaltiniais (Janušauskaitė- 

Lukaitienė, 1936; Jankauskas, 1954,1959; Ramanauskas,1961,1962; Tauras, 1980; Isokas, 1995; 

Januškevičius, 2003, 2004, 2005, 2010). 1999–2006 m. pagrindinis dėmesys buvo skiriamas parkų 

dendrologiniams tyrimams ir parkų būklei įvertinti. Kiekviename parke pagal galimybes buvo 

fiksuojami ir vertinami šie duomenys: tikslus adresas, parko valdytojas, parko plotas, būklė, parke 

augančių vietinių medžių rūšinė sudėtis, introdukuotų sumedėjusių augalų inventorizaciniai 

duomenys ir ypač vertingų (įspūdingų matmenų) vietinių medžių (paprastųjų ąžuolų, uosių, klevų, 

liepų…) taksaciniai rodikliai (aukštis, skersmuo ir būklė). Introdukuotiems medžiams ir krūmams 

buvo registruojami šie duomenys: augalų sistematinė priklausomybė (rūšis, porūšis, varietetas, 

forma), augalų aukštis (m), medžių kamienų skersmuo (cm) krūtinės aukštyje (1,3 m), augalų 

žydėjimo ir derėjimo laipsnis, būklė (Januškevičius, 2001, 2004, 2005).  

Augalų sistematinė priklausomybė buvo patikslinama remiantis literatūriniais šaltiniais 

(Ramanauskas ir kt.,1973; Krȕssmann, 1976,1977,1978,1983; Griffiths, 1997). Augalų aukštis buvo 

matuojamas Makarovo aukštimačiu (medžiams) arba matavimo lazda (krūmams), o medžių 

kamieno skersmuo – taksacinėmis žerglėmis, kurių padalos vertė – 2 cm.  

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

sausuolių, menkaverčių medžių ir krūmų, ryški parko erdvinė struktūra, gerai prižiūrimi takai, vejos 

ir tvenkiniai; 2 – gera (nuo labai gerai tvarkomų parkų skiriasi kiek blogiau prižiūrimomis, rečiau 

šienaujamomis vejomis ir kiek blogesne bendra tvarka); 3 – patenkinama (parkas apleistas, prastai 

prižiūrimos vejos, takai, yra pavienių sausuolių, menkaverčių medžių ir krūmų…); 4 – bloga ir labai 

bloga (parkas praktiškai neprižiūrimas ir paliktas likimo valiai: nešienaujamos vejos, gausu 

sausuolių, menkaverčių medžių ir krūmų, užžėlę takai ir tvenkiniai…) (Januškevičius, 2004). 

2007–2015 m. buvo vykdomi pasirinktiniai ir pakartotiniai parkų tyrimai, pagrindinį dėmesį 

skiriant šių parkų architektūriniam ir kraštovaizdiniam įvertinimui, dendrologinių tyrimų duomenų 

patikslinimui bei parkų ir vertingiausių sumedėjusių augalų fotofiksacijai. 

 

Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 

 

1999–2015 m. laikotarpiu buvo inventorizuota ir ištirta per 200 šalies dvarų parkų. 

Daugiausiai želdynų buvo aplankyta ir ištirta Vilniuje ir Vilniaus rajone (15). Parkų gausa taip pat 

išsiskiria Kėdainių (11), Kelmės, Pasvalio (po 9 parkus), Klaipėdos (8), Panevėžio, Radviliškio, 

Rokiškio (po 7 parkus), Biržų, Šiaulių, Trakų ir Ukmergės raj. (po 6 parkus). Tik po vieną parką 

ištirta Alytaus ir Kaišiadorių rajonuose.  

Pagal plotą ištirtus šalies želdynus galima būtų suskirstyti į 4 kategorijas: dideli parkai 

(30 ha), vidutiniai (10–30 ha), maži (2–10 ha) ir parkai – sodybos, kurių plotas paprastai neviršija 

2 ha. Pastarieji paprastai neturi ir parkams būdingos erdvinės struktūros. Juos dažniausiai sudaro 

vaismedžių sodai bei buvusių  sodybų teritorijoje padrikai išsibarstę želdiniai. Šiuo požiūriu ištirtieji 

parkai pasiskirsto taip: dideli parkai – 24 (11,9), vidutinio dydžio – 53 (26,4), maži – 112 
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(55,7) ir parkai – sodybos 12 (6). Iš pačių didžiausių šalies parkų paminėtini: Vingio (184 ha), 

Gelgaudiškio (119), Palangos (86), Žagarės (71,8), Rietavo (64,3), Užutrakio (58,9), Plungės (58,3), 

Renavo (51,4), Zyplių (50,2) ir Pakruojo (48,2) parkai. 

Dauguma šalies parkų yra mišraus plano su vyraujančiais peizažinio plano elementais. Apie 

mišrų šių parkų suplanavimą byloja daugumoje jų išlikę medžių alėjos ir eilės bei geometrinio  

plano dvaro rūmų teritorija su simetriškos formos parterine dalimi, privažiavimo keliais ir takais. 

Ryškiausi šalies peizažinių parkų pavyzdžiai yra E. Andre projektuoti Palangos, Trakų Vokės, 

Lentvario ir Užutrakio parkai bei Kretingos dvaro parkas. Nors čia derėtų pasakyti, kad puošni ir 

vaizdinga peizažinė dalis būdinga daugumai šalies parkų. Iš jų gal būt daugiau išsiskiria Astravo, 

Aštriosios Kirsnos, Bačkonių, Burbiškio (Radviliškio raj.), Jašiūnų, Joniškėlio, Kėdainių, 

Lančiūnavos, Noriūnų, Paežerių (Vilkaviškio raj.), Pagryžuvio, Plinkšių, Plungės, Renavo, 

Sirutiškio, Šešuolėlių, Švėkšnos, Veisiejų, Verkių, Vilkėnų ir Žagarės parkai. Daugiau ar mažiau 

ryškus geometrinis planavimas būdingas Antanavo, Ariogalos, Arnionų, Baltosios Vokės, Biržų 

pilies, Dūkšto, Gelgaudiškio, Gornostajiškių, Grinkiškio, Kazitiškio, Kelmės, Kuršėnų, Kurtuvėnų, 

Lančiūnavos, Leipalingio, Marijampolės, Panerių (Elektrėnų sav.), Raguvėlės, Rokiškio, Salų, 

Sapiegų, Šiaulių (Zubovo), Vidiškių, Zyplių ir kai kuriems kitiems parkams. Pagal suplanavimą 

ištirtus parkus  galima būtų suskirstyti taip: geometrinio plano – 55 parkai (27,5), mišraus plano – 

107 (53,5) ir peizažiniai – 38 (19). Nors reiktų pripažinti ir tai, kad šis  suskirstymas yra 

daugiau ar mažiau sąlyginis, nes tipiškų (stilistinių) geometrinio plano parkų mūsų šalyje nėra. Tą 

patį galima pasakyti ir apie daugumą peizažinių parkų, kurie paprastai turi daugiau ar mažiau 

ryškius ir geometrinio planavimo bruožus. 

Šiek tiek neramina šiandieninė dvarų parkų būklė. Labai geros būklės šiuo metu yra apie 20 

parkų (10 visų tirtų parkų): Palangos Birutės parkas, Kretingos, Alantos, Biržų pilies, 

Bistrampolio, Burbiškio (Radviliškio r.), Gelgaudiškio, Jašiūnų, Paežerių (Vilkaviškio r.), Renavo, 

Rokiškio, Šešuolėlių ir kai kurie kiti. Prie pakankamai gerai prižiūrimų ir tvarkomų parkų galima 

priskirti 48 parkus (24), patenkinamos būklės – 92 (46) ir blogos ir labai blogos būklės – 

40 (20). Pagrindinė priežastis, matyt, yra ta, kad daugelis parkų kol kas neturi gerų šeimininkų. 

Dažniausiai jie priskiriami seniūnijoms, kurios ne visada suranda laiko ir lėšų jiems tvarkyti ir 

prižiūrėti. 

Atsižvelgiant į svetimžemių medžių bei krūmų asortimentą šalies parkus galima suskirstyti į 

šias kategorijas: parkai – dendrologinės kolekcijos (50 introdukuotų medžių bei krūmų rūšių ir 

formų), turtingi parkai (30–50), vidutinio turtingumo (20–30) ir neturtingi (20). Į atskirą kategoriją 

reikėtų išskirti palyginti skurdžius rūšiniu požiūriu parkus, kuriuose auga ypač vertingi, reti ir 

įspūdingų matmenų augalai. Iš turtingiausių šalies parkų, kuriuos galima būtų priskirti 

dendrologinėms kolekcijoms, paminėtini Palangos Birutės parkas (apie 300 augalų rūšių ir formų), 

Degaičių (>200), Dotnuvos (62), Žagarės (61), Rietavo (58), Terespolio (51) ir kai kurie kiti. Šie 

parkai sudaro 4,5 visų ištirtų parkų. Prie dendrologiniu požiūriu turtingų parkų (30–50 

svetimžemių sumedėjusių augalų rūšių bei dekoratyvinių formų) galima priskirti 24 parkus (11,9). 

Iš jų paminėtini Lančiūnavos (48), Priekulės vidurinės mokyklos (48), Beinoravos (44), Kretingos 

(44), Plinkšių (44), Antazavės (41), Trakų Vokės (41) ir kiti. Vidutinio turtingumo parkų rasta 

37 (18,5) ir neturtingų – 131 (65,1). Prie penktos kategorijos (neturtingi parkai, kuriuose auga 

ypač vertingi egzotiniai augalai) reikėtų priskirti Bačkonių parką (Larix kaempferi (Lamb.) Carr.), 

Daudžgirių (Juglans mandshurica Maxim.), Jašiūnų (Larix decidua Mill., Picea abies 

‘Ohlendorffii’, Pinus strobus L., Juglans cinerea L.), Juozapavo (Larix decidua Mill., Aesculus 

flava Sol.), Kataučiznos (Larix decidua Mill.), Kazitiškio (Populus x canescens (Ait.) Sm.) parkus, 

Kliošių miško parką (Fagus sylvatica L.), Paežerių (Šiaulių raj.) parką (Ulmus glabra ‘Exoniensis’), 

Pauliankos (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. ex Kuzn. var. japonica (Reg.) Pilger), Paširvinčio (Tilia 

caroliniana Mill.), Šiaulių (Zubovo) (Aesculus pavia L.), Švėkšnos (Ginkgo biloba L.), Veliuonos 

(Liriodendron tulipifera L.), Vėriškių (Picea abies ‘Ohlendorffii’, Phellodendron amurense Rupr.) 

ir kai kuriuos kitus. Iš viso šalies parkuose šiuo metu auga 342 introdukuotų sumedėjusių augalų 
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rūšys ir dekoratyvinės formos (Pinophyta – 93, Magnoliophyta – 249), priklausančios 39 šeimoms 

ir 93 gentims (Pinophyta – 4 šeimos ir 11 genčių, Magnoliophyta– 35 ir 82) (1 lentelė). 

 
1 lentelė. Senųjų dvarų parkų introdukuotų sumedėjusių augalų sistematinis pasiskirstymas 

Table 1. Systematic distribution of introduced woody plants, found in old estate parks 

Šeimos 

eil. nr. 

Family 

No. 

Šeima 

Family 

Viso taksonų 

Number of taxa 

Rūšių skaičius 

Number of 

species 

Formų skaičius 

Number of 

cultivars 

 PINOPHYTA – PUŠŪNAI 93 39 54 

1. Cupressaceae Bartling 36 7 29 

2. Ginkgoaceae Engl. 1 1 0 

3. Pinaceae Lindl. 52 30 22 

4. Taxaceae Gray 4 1 3 

 MAGNOLIOPHYTA – MAGNOLIJŪNAI 249 173 76 

5. Aceraceae Juss. 19 7 12 

6. Actinidiaceae Hutch. 1 1 0 

7. Anacardiaceae Lindl. 3 2 1 

8. Apocynaceae Juss. 5 2 3 

9. Araliaceae Juss. 1 1 0 

10. Aristolochiaceae Juss. 1 1 0 

11. Berberidaceae Juss. 5 3 2 

12. Betulaceae Gray 4 2 2 

13. Bignoniaceae Juss. 2 2 0 

14. Buxaceae Dumort. 1 1 0 

15. Caprifoliaceae Juss. 23 16 7 

16. Celastraceae R. Br. 3 3 0 

17. Cornaceae Dumort. 8 3 5 

18. Corylaceae Mirb. 3 1 2 

19. Elaeagnaceae Juss. 3 3 0 

20. Ericaceae Juss. 3 3 0 

21. Fagaceae Dumort. 9 3 6 

22. Grossulariaceae DC. 1 1 0 

23. Hippocastanaceae DC. 5 5 0 

24. Hydrangeaceae Dumort. 12 9 3 

25. Juglandaceae A. Rich. ex Kunth 7 6 1 

26. Leguminosae Juss. 10 9 1 

27. Magnoliaceae Juss. 2 2 0 

28. Moraceae Link 1 1 0 

29. Oleaceae Hoffsgg. et Link 17 9 8 

30. Paeoniaceae Rudolphi 1 1 0 

31. Ranunculaceae Juss. 2 2 0 

32. Rosaceae Juss. 61 51 10 

33. Rutaceae Juss. 2 2 0 

34. Salicaceae Mirb. 17 10 7 

35. Solanaceae Juss. 1 1 0 

36. Tamaricaceae Link 1 1 0 

37. Tiliaceae Juss. 7 5 2 

38. Ulmaceae Mirb. 6 2 4 

39. Vitaceae Juss. 4 3 1 

 Iš viso 342 212 130 
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Dendrologiniu požiūriu labai vertingi ir saugotini parkuose augantys seni, įspūdingų matmenų 

atskirų rūšių ir veislių egzemplioriai. Tokie augalai priklauso 93 rūšims ir žemesnio rango 

taksonams (Pinophyta – 37, Magnoliophyta – 56). Tai pavieniai, didesnėse ar mažesnėse grupėse, 

nedideliuose masyvuose, eilėse ar alėjose augantys svetimžemiai ir autochtoninės dendrofloros 

medžiai. Iš ypač vertingų ir, galima sakyti, unikalių parkų egzotinių augalų visų pirma reikia 

paminėti įspūdingą dviskiautį ginkmedį (Ginkgo biloba L.), augantį Švėkšnos parke (1 pav.), 

galingus gelsvažiedžius tulpmedžius (Liriodendron tulipifera L.) Veliuonos parke (2 pav.), 

sachalininius kėnius (Abies sachalinensis (Schmidt) Mast.) Abromiškių ir Trepų parkuose, puikų 

kurilinį maumedį (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. ex Kuzn. var. japonica (Reg.) Pilger) Pauliankos 

parke, japoninius maumedžius (Larix kaempferi (Lamb.) Carr.) Kretingos ir Plungės parkuose, 

paprastosios eglės Olendorfo formą (Picea abies ‘Ohlendorffii’) Abromiškių, Jašiūnų, Priekulės 

vidurinės mokyklos bei Vėriškių parkuose, rutuliškąją paprastojo klevo formą (Acer platanoides 

‘Globosum’) Bačkonių parke, galingus sidabrinius klevus (Acer saccharinum L.) Gelgaudiškio ir 

Baltosios Vokės parkuose, karpotojo beržo svyruoklinę formą (Betula pendula ‘Youngii’) Priekulės 

vidurinės mokyklos parke, paprastąją katalpą (Catalpa bignonioides Walter) Raguvėlės parke, 

įspūdingus pilkuosius ir mandžiūrinius riešutmedžius (Juglans cinerea L., J. mandshurica Maxim.) 

Cirkliškio, Jašiūnų, Raudonės, Daudžgirių bei Jundėliškių parkuose, amūrinį kamštenį 

(Phellodendron amurense Rupr.) Beinoravos, Patilčių bei Vėriškių parkuose. Įdomu ir tai, kad gana 

daug parkuose augančių egzotinių augalų yra tikrai įspūdingų matmenų ir šiuo požiūriu tiesiog 

unikalūs. Ir kaip nesižavėti Priekulės dvaro parke 26 m aukščio ir 60 cm skersmens pilkuoju kėniu, 

galingais apie 30 m aukščio ir 60–100 cm skersmens europiniais maumedžiais Juozapavo, Lomių, 

Paežerių (Šiaulių raj.) ir Rietavo parkuose ar lieknomis, aukštomis juodosiomis pušimis Žagarėje 

bei tiesiog milžiniškais (aukštis daugiau kaip 30 m, skersmuo 80–100 cm) bukais Kliošių miško 

parke… Įspūdingai kai kuriuose parkuose (Adakavo, Baltosios Vokės, Klaipėdos skulptūrų, 

Marijampolės, Raudondvario Radviliškio rajone) atrodo senos pilkosios tuopos, kurių aukštis per 30 

m, o kamienų skersmuo iki 200 cm! 

Neišdildomą įspūdį senuosiuose parkuose kartais palieka egzotinių medžių alėjos bei eilės – 

sidabrinių klevų alėja Gelgaudiškio parke (3 pav.), berlyninių tuopų alėja Zyplių parke (4 pav.), 

grakščiųjų liepų alėja Vyžulionių parke. Kai kuriuose parkuose dėmesį patraukia ir  galingi vietiniai 

medžiai. Iš tokių reikėtų paminėti paminklinius ąžuolus Paežerių (Vilkaviškio raj.) (5 pav.), 

Ilzenbergo (6 pav.), Žvirblinių ir Daudžgirių parkuose, milžiniškus paprastuosius uosius ir 

juodalksnius Veisiejų parke. Dauguma parkuose augančių svetimžemių medžių yra pasiekę brandos 

amžių, žydi ir dera, yra puikūs motininiai augalai platesniam dauginimui ir auginimui mūsų 

želdynuose. Tik, renkant nuo jų sėklas, nereikėtų pamiršti, kad didesniu daigumu ir kokybe 

pasižymi ne pavieniui, bet didesnėse ar mažesnėse grupėse augančių augalų sėklos. Šiuo požiūriu 

ypač vertingi parkuose augantys grupiniai europinio ir sibirinio maumedžių, juodosios ir veimutinės 

pušų, kanadinės cūgos, raudonojo ąžuolo ir kitų spygliuočių ir lapuočių medžių želdiniai.  

Šiandien jau galima pasidžiaugti, kad gana daug dvarų sodybų sėkmingai renovuotos arba 

renovuojamos, tam panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Naujai atgimė ir sušvito 

naujomis spalvomis ir gana daug senųjų parkų – Bistrampolio, Jašiūnų, Paežerių (Vilkaviškio raj.), 

Šešuolėlių, Taujėnų, Veisiejų ir kt. Bene svarbiausias uždavinys, vykdant šių istorinių želdynų 

renovacijos darbus, yra jų erdvinės struktūros išsaugojimas ir atkūrimas bei vertingiausių augalų 

(pavienių medžių, jų grupių, eilių ir alėjų) išsaugojimas, atidengimas bei išryškinimas 

(Januškevičius, 2010, 2010 a; Januškevičius, Kamičaitytė-Virbašienė, 2010). Šie augalai 

renovuotuose parkuose neretai tampa pagrindiniais ir labai patrauklais šių istorinių želdynų 

akcentais – dviskiautis ginkmedis Švėkšnos parke, gelsvažiedžiai tulpmedžiai Veliuonos parke, 

senolis paprastasis ąžuolas Paežerių parke (Vilkaviškio raj.), galingas šimtametis paprastasis uosis 

Veisiejų parke ir kt.  
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1 pav. Dviskiautis ginkmedis Švėkšnos parke  

Fig. 1. Ginkgo biloba L., park of Sveksna 

2 pav. Gelsvažiedis tulpmedis Veliuonos parke  

Fig. 2. Liriodendron tulipifera, park of Veliuona 

 

  

3 pav. Sidabrinių klevų alėja Gelgaudiškio parke  

Fig. 3. Acer saccharinum, avenue in the park 

Gelgaudiskis 

4 pav. Berlyninių tuopų alėja Zyplių parke  

Fig. 4. Populus berrolinensis, avenue in the park Zypliai 

 

  

5 pav. Paprastasis ąžuolas Paežerių parke 

Fig. 5. Quercus robur in the park Paezeriai 

6 pav. Paprastasis ąžuolas Ilzenbergo parke  

Fig. 6. Quercus robur in the park Ilzenbergas 

 

Pastaba: nuotraukos L. Januškevičiaus, 2007–2015 m. 

Note: photos by L. Januškevičius, 2007–2015 
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Išvados 

 

Apibendrinus atliktų šalies senųjų parkų tyrimų duomenis, galima padaryti šias išvadas:  

1. Pagal plotą ištirtus šalies parkus galima būtų suskirstyti į 4 kategorijas: dideli parkai (30 ha), 

vidutiniai (10–30 ha), maži (2–10 ha) ir parkai-sodybos. Šiuo požiūriu ištirtieji želdynai 

skirstomi taip: dideli parkai – 24 (11,9), vidutinio dydžio – 53 (26,4), maži – 112 (55,7) 

ir parkai – sodybos – 12 (6). 

2. Pagal suplanavimą parkai skirstomi taip: geometrinio plano – 55 parkai (27,5), mišraus 

plano – 107 (53,5) ir peizažiniai – 38 (19). Nors reiktų pripažinti ir tai, kad šis 

suskirstymas yra daugiau ar mažiau sąlyginis, nes tipiškų (stilistinių) geometrinio plano parkų 

mūsų šalyje nėra. Tą patį galima pasakyti ir apie daugumą peizažinių parkų, kurie paprastai 

turi daugiau ar mažiau ryškius ir geometrinio planavimo bruožus. 

3. Atsižvelgiant į svetimžemių medžių bei krūmų asortimentą šalies parkus galima padalinti į 

šias kategorijas: parkai-dendrologinės kolekcijos (50 introdukuotų medžių bei krūmų rūšių ir 

formų), turtingi parkai (30–50), vidutinio turtingumo (20–30) ir neturtingi (20). Į atskirą 

kategoriją reikėtų išskirti palyginti skurdžius rūšiniu požiūriu parkus, kuriuose auga ypač 

vertingi, reti ir įspūdingų matmenų augalai. 

4. Iš viso šalies parkuose šiuo metu auga 342 introdukuotų sumedėjusių augalų rūšys ir 

dekoratyvinės formos (Pinophyta – 93, Magnoliophyta – 249), priklausančios 39 šeimoms ir 

93 gentims (Pinophyta – 4 šeimos ir 11 genčių, Magnoliophyta– 35 ir 82). Dendrologiniu 

požiūriu vertingi ir saugotini parkuose augantys seni, įspūdingų matmenų atskirų rūšių ir 

veislių egzemplioriai. Šie augalai priklauso 93 rūšims ir žemesnio rango taksonams 

(Pinophyta – 37, Magnoliophyta – 56). Tai pavieniai, didesnėse ar mažesnėse grupėse, 

nedideliuose masyvuose, eilėse ar alėjose augantys svetimžemiai ir autochtoninės 

dendrofloros medžiai.  

5. Gana daug dvarų sodybų sėkmingai renovuotos arba renovuojamos, tam panaudojant Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Bene svarbiausias uždavinys, vykdant šių istorinių želdynų 

renovacijos darbus, yra jų erdvinės struktūros išsaugojimas ir atkūrimas bei vertingiausių 

augalų (pavienių medžių, jų grupių, eilių ir alėjų) išsaugojimas, atidengimas ir išryškinimas. 
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Summary 

 
From 1999 to 2015 more than 200 old parks all over Lithuania were examined. By style the parks are distributed 

as follows: parks of formal style – 55 (27.5), parks of mixed style – 107 (53.5) and parks of landscape style – 38 

(19). According to the assortment of foreign trees and bushes, country parks can be categorized as follows: parks – 

dendrological collections (50 species and forms of introduced trees and bushes), rich parks (30–50), middle parks (20–

30) and poor parks (20).Separate category can form parks with comparatively poor amount of species, which have 

extremely valuable and rare plants with impressive dimensions. On the whole, 342 species and cultivars (Pinophyta – 

93 and Magnoliophyta – 249) of introduced woody plants grow in the parks. The plants belong to 39 families and 93 

genera (Pinophyta – 4 families and 11 genera, Magnoliophyta – 35 families and 82 genera). From the dendrological 

point of view, it is necessary to protect most valuable old species and forms of plants, which have impressive 

dimensions. Such criterion fits 93 species and forms (Pinophyta – 37, Magnoliophyta – 56). 

 


