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Korėjiečių istorinių sodų–parkų planavimo tradicija. 
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Anotacija 

Istoriniai sodai ir parkai – tai tik viena svarbiausių subtilios rytų kultūrų estetikos, filosofijos ir gyvensenos 

apraiškų. Korėjiečių sampratoje sodo funkcija vienaprasmė – pagerinti gyvenimo kokybę, padėti pajusti pusiausvyrą 

tarp dvasinio ir materialaus gyvenimo, patirti harmoniją. 2016 metų lapkričio 4–14 dienomis vienas šio straipsnio 

autorių, Klaipėdos universiteto profesorius Petras Grecevičius, stažavosi Korėjoje Seulo mieste Seulo nacionalinio 

universiteto Kraštovaizdžio architektūros katedros kvietimu. Stažuotės metu atlikti 5 istorinių klasikinių sodų ir kitų 

kraštovaizdžio architektūros objektų tyrimai, analizuota erdvių struktūra, bioarchitektūrinės konstrukcijos, augalų 

komponavimo ypatumai, augalų santykis su pastatų architektūra. Ieškota sąsajų su kinų ir japonų istoriniais sodais-

parkais. Šiame straipsnyje pateikiamos tyrimo metu pastebėtos augalų parinkimo, komponavimo tendencijos, augalų 

komponavimo ypatumai istorinio ir šiuolaikinio miesto erdvių kompozicijose. Pagrindinis dėmesys skirtas 

svarbiausioms naudojamų augalų rūšims apibūdinti, pateikiami apibendrinimai, kurie gali būti naudingi ne tik 

korėjietiškų sodų kūrėjams Baltijos regione, bet ir komponuojant augalus Lietuvos parkuose, sodybose, miestų erdvėse. 

Reikšminiai žodžiai: Korėjiečių sodas, budizmas, augalai, kultūros paveldas, peizažas. 

 

Abstract 

Historical gardens and parks - it is just one of the most subtle manifestations of eastern cultures in terms of 

aesthetics, philosophy and lifestyle. Korean concept of the garden feature is monosemantic – to improve the quality of 

life, help to feel the balance between the spiritual and material life, to experience harmony. On 4 – 14th November of 

2016, one of the authors Petras Grecevičius, professor of Klaipeda University had an internship in Seoul, Korea, at the 

invitation of the Department of Landscape Architecture of the Seoul National University. During the internship there 

were carried out 5 studies on historic classic gardens and other landscape architecture objects, analyzed the structure of 

space, bio architectural constructions, plant composition features, the ratio of plants to building architecture. It was 

searched for links with the Chinese and Japanese historical gardens - parks.This article contains plant selection, 

composition trends, the plant composition peculiarities of historical and contemporary urban space compositions. The 

main attention was paid to description of the most important and used plant species, presented generalizations, which 

can be useful not only for developers of  Korean gardens in the Baltic region, but also arranging plants in Lithuanian 

parks, farms, and urban spaces. 

Keywords: Korean garden, Buddhism, plants, cultural heritage, landscape. 

 

Įvadas 

 

Pastaruoju metu Lietuvoje vis daugiau dėmesio skiriama šiuolaikiškoms viešosioms erdvėms 

kurti, didėja dėmesys aplinkos tvarkymo darbams, žmonių rekreacinei veiklai miesto 

gyvenamuosiuose rajonuose. Šalies kraštovaizdžio architektūros ir planavimo veikloje gimsta nauji 

reiškiniai, kurie turėtų būti laiku įvertinti. Gausėja formuojamų japoniškų sodų įvairovė. Klaipėdos 

universitete rengiant kraštovaizdžio architektus siekiama studentus kuo plačiau supažindinti su 

pasauline praktika, tradicijomis ir naujovėmis.  

2016 metų lapkričio 4–14 dienomis vienas šio straipsnio autorių Klaipėdos universiteto 

profesorius Petras Grecevičius Seulo Nacionalinio universiteto Kraštovaizdžio architektūros 

katedros kvietimu stažavosi Korėjoje Seulo mieste. Stažuotės metu atlikti 5 istorinių klasikinių 

sodų, taip pat naujų kraštovaizdžio architektūros objektų tyrimai, analizuota erdvių struktūra, 

bioarchitektūrinės konstrukcijos, augalų komponavimo ypatumai. Svarbiu metodiniu stažuotės 
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tikslu buvo siekimas nustatyti kinų ir japonų įtaką korėjiečių sodų kūrybai. Ieškota sodų estetinės 

darnos pagrindo, augalų komponavimo principų.  

Problema. Klaipėdos universitete rengiamų kraštovaizdžio architektų mokymo procese 

nagrinėjant įvairių pasaulio regionų kraštovaizdžio architektūros raidą, augalų asortimento 

parinkimą bei komponavimą, pasigendama išsamesnių Tolimųjų Rytų (kinų, korėjiečių, japonų) 

istorinių sodų studijų. Nors Korėjos sodų ir parkų planavimo patirtis siekia du tūkstančius metų, 

apie ją pasaulyje mažai žinoma. Taip pat pastebima, kad praktinėje Lietuvos miestovaizdžių ir 

želdynų formavimo veikloje nepakankamai skiriama dėmesio augalų komponavimui, kompozicijų 

dekoratyvumui įvairiais metų laikais, kas lemia ir ne visada aukštą sukurtų žalių erdvių estetinę 

kokybę, skurdoką estetinį poveikį. Mažai dėmesio skiriama augalų rūšių, užtikrinančių kokybišką 

vaizdą visais metų laikais, parinkimui. Trūksta profesionalios specializuotos metodinės ir mokslinės 

literatūros. Lietuvos botanikai daugiau skiria dėmesio augalų asortimento, biologinių savybių ir kt. 

tyrimams ir kur kas mažiau estetinėms savybėms. Kraštovaizdžio architektams praktinėje veikloje 

reikalingos augalų suderinamumo, komponavimo, estetinio vertinimo rekomendacijos. Kuriant 

šiuolaikiškus parkus svarbu įvertinti senųjų civilizacijų patirtį įvertinant žmonių veiklų 

organizavimo sprendimus. Šio tyrimo autorių parengtoje publikacijoje plačiau atskleisti kai kuriuos 

korėjiečių sodų ir parkų kūrimo kompozicijos ypatumai, galintys pasitarnauti projektuotojams.  

Tyrimo objektas – istorinių korėjiečių sodų kompozicijos formavimo ypatumai ir saviti 

bruožai.  

 

Tyrimų metodika 

 

Pagrindiniai tyrimai atlikti vizualiai vertinant Seulo miesto istorinių sodų kompoziciją, 

elementus, t. y. augaliją, naudojant kartografinės ir projektų medžiagos analizę, natūrinius tyrimus, 

palyginamosios analizės metodą. Vienas šio straipsnio autorių (P. Grecevičius) savarankiškai vykdė 

įvairių periodų ir tipų korėjiečių istorinių sodų bei šiuolaikinių miestovaizdžių tyrimus. Analizuota 

ir kai kurių kituose pasaulio regionuose bei Lietuvoje įrengtų korėjietiškų parkų patirtis 

(Miunchenas, 2006). Tyrimo metodų pasirinkimą lėmė svarbiausias tikslas – nustatyti korėjiečių 

sodų bei parkų komponavimo principus, istorinės patirties įtaką šiuolaikinių miestovaizdžių 

formavimui. 

Kompleksinio tyrimo metu kai kurie aspektai patikslinti analizuojant naujausios mokslinės 

literatūros šaltiniuose pateiktą informaciją. Lietuvių autorių išsamesnių ir gilesne analize pagrįstų 

publikacijų apie korėjiečių istorinių sodų augalus nėra. Užsienio kalbomis publikacijų įvairiais 

korėjiečių sodų istorijos ir kūrimo aspektais taip pat nėra daug, tačiau augalų tipai, parinkimo 

motyvai aprašyti integraliai bendros tematikos kontekste. Šio tyrimo metu buvo siekiama nustatyti 

augalų parinkimo motyvaciją, augalų estetinių savybių įvertinimo svarbą. Tai svarbi patirtis, kuri 

gali būti naudinga ne tik projektuojant korėjietiškus sodus Lietuvoje, bet ir komponuojant 

šiuolaikinių Lietuvos parkų bioarchitektūrines kompozicijas.  

Šio straipsnio autoriai istorinių sodų ir modernių parkų vertinimą vykdė naudodami 

daugiafaktorinės analizės metodą, ypatingą dėmesį skirdami natūriniams tyrimams vietoje. 

Analizuotas augalų funkcionalumas, estetinė vertė, kompozicinė bioarchitektūrinių kompozicijų 

darna. Kaip ir japonų sodų tyrimų atveju (P. Grecevičius, 2014) svarbiu vertinimo kriterijumi 

pasirinkta šiuolaikinio istorinių sodų lankytojo elgsena ir elgsena istorinio sodo augalijos aplinkoje. 

Nustatyta lankytojų reakcija į sodų augaliją bei integruotas augalų, akmenų ir vandens 

kompozicijas. Atkreiptas dėmesys į kai kurių augalų, naudojamų soduose ir parkuose sakralumą, 

reikšmę korėjiečių gyvenime. Svarbus tyrimų instrumentas – sodų erdvių, kuriose yra pavieniai 

augalai, jų grupės ar masyvai, kompozicijų įvairovė, sodo lankytojų elgsenos fotofiksacija.  
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Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Tyrimų procese analizuota kraštovaizdžio objektų kompozicija, augalija, vandens telkiniai, 

architektūriniai statiniai šiuose istoriniuose korėjiečių soduose ir parkuose bei kituose 

charakteringuose objektuose: Tapgol Park, Changdeokgung Palace Park, Namsan Park, Jongno-

Gu, Sejongno garden, Hangang Park, Secret Garden, Cheonggyecheon Stream, Deoksugung 

Palace in Jeong-dong, Gyeonghuigung Palace, Gyeongeuiseon Linear Park, Deoksugung-gil 

pėsčiųjų gatvė.  

Tyrimo metu atkreiptas dėmesys į ypač subtilų korėjiečių sodų kūrėjų požiūrį į augalų 

reikšmę komponuojant įvairius sodo, parko ar miesto aplinkos elementus. Pažymėtina, kad atskirų 

istorinių tipų sodų struktūroje skiriasi ir augalų rūšinė sudėtis bei jų komponavimo principai. Sodas 

ar augalų motyvai korėjiečiams svarbūs kaip meninės raiškos ir kultūrinio identiteto priemonė 

(1 pav.). 

 

  

1 pav. Sodas kaip tapybos kūrinys (kairėje). Augalų motyvai imperatoriaus rūmų tvoros dekore (dešinėje) 

Fig. 1. Garden as a painting work (on the left). Plant motifs on the emperor's palace fence decor (on the right) 

 

Specifiniai korėjiečių sodų tipai: meditavimo sodai, mėnulio stebėjimo sodai, poezijos 

sodai, arbatos ceremonijų sodai, pasivaikščiojimo sodai (2 pav.). 

Pirmieji korėjiečių sodai buvo sukurti prieš du tūkstančius metų. Jiems įtakos turėjo gamtos 

savitumas – kalnų viršukalnės, siauri slėniai, kalnų upeliai ir kriokliai, ežerai, paplūdimiai su 

smulkiais akmenukais. Taip pat įtakos turėjo gėlių, medžių įvairovė, ypač amžinai žali medžiai bei 

keturi metų laikai su karštomis, drėgnomis vasaromis ir snieguotomis žiemomis. Korėjiečių sodai, 

kaip ir kinų ar japonų, neatsiejami nuo senosios pagoniškos religijos ir budizmo. 

 

  

2 pav. Dzen (meditacijos) sodai (nuotraukos P. Grecevičiaus) 

Fig. 2. Dzen (meditation), gardens (photos by P. Grecevičius) 
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Augalai priskiriami materialiesiems elementams. Augalų reikšmė neabejotina ir korėjiečių 

rekreacinės aplinkos gyvybingumui užtikrinti. Kai kurie augalai labai padidina sodų ir parkų 

lankymo intensyvumą. Korėjietiškų (japoniškų) klevų spalvos spalio-lapkričio mėnesiais daro įtaką 

turistinio metų sezono tradicijai. Ne mažiau reikšmingas ir pavasarinis sakurų žydėjimo metas, 

pritraukiantis daugybę lankytojų. Bet ypatingą įspūdį daro auksaspalviai ginkmedžiai.  

Augalija istorinio sodo erdvėse suteikia asmeninio fizinio ir dvasinio tobulėjimo galimybę 

(bendravimas su gamtos objektais, meditavimas ir t.t.). Tyrimo metu pastebėta daug įvairaus 

amžiaus žmonių atidžiai stebinčių gamtą. Korėjiečiams kaip ir kinams ar japonams būdingas savo 

krašto gamtinio ir kultūrinio identiteto suvokimas neatsiejamas nuo tam tikrų augalų rūšių. Sodų 

tema labai svarbi meninėje kūryboje. Daugelyje korėjiečių tradicinės tapybos kūrinių galima 

įžvelgti tobulus sodų kraštovaizdžius ar jų elementus. Pastatų interjeruose sukurtos įspūdingos 

kompozicijos augalų tema. Kai kurie augalai turi ypatingą simbolinę reikšmę (3 pav.) 

Sodo filosofija. Korėjiečių sodų ir parkų meną stipriai paveikė budizmas, dzenbudizmas ir 

konfucianizmas. Priešistoriniais laikais korėjiečiai garbino gamtą, saulę, žvaigždes, vandenį, 

akmenis, medžius. Jie tikėjo, kad akmenys turi daugiau energijos nei vanduo ir kiti dalykai gamtoje. 

Be to, jie tikėjo, kad akmenys kilę iš Dievo geros valios. Todėl uolų ar akmenų išdėstymas yra 

laikomas vienu iš „esminių” elementų projektuojant tradicinį korėjiečių sodą. Korėjiečiai neseniai 

atrado savo akmens sodo tradiciją sukraunant akmens altorių, kuris išreiškia senovės koncepciją 

apvalia dangaus forma ir kvadratu žemėje. Korėjiečių istorinis sodas mažiau žinomas žmonėms 

kitose pasaulio šalyse nei kinų ar japonų. Korėjiečiai pripažįsta, kad jiems labai didelę įtaką turėjo 

kinų sodų tradicija. Be abejo svarbu ir tai, kad kinų įtaka buvo stipri architektūros, bonsų, 

kaligrafijos bei kitose kultūros srityse. Tačiau korėjiečiai turėjo ir išsaugojo kai kuriuos labai 

specifinius skulptūros, keramikos ir kt. bruožus. Tam kad suprastum korėjiečių sodo išskirtinumą, 

būtina jį stebėti įvairiais metų laikais, dieną ir naktį, lyjant lietui ir šviečiant saulei. Stebint rudeninę 

raudonų klevų paletę, bandant įsivaizduoti, kaip atrodo ta pati erdvė nukritus lapams. Pradžioje ant 

žemės, o vėliau ir visai pradingus. Ar iškritus pirmajam sniegui. Ką sodo kūrėjas suplanavo, 

norėdamas užburti stebėtoją, patraukti jo dėmesį.  

Visų pirma korėjiečių, kaip ir kaimyninių šalių, sodui būdingi tam tikri elementai: akmenys, 

vanduo, daugybė visžalių augalų. Jie yra praktiškai visuose istoriniuose soduose. Šiuolaikiniuose 

soduose ir parkuose korėjiečiai šiuos elementus naudoja suteikdami jiems naują estetinę kokybę. 

Sodas visuomet kupinas gilios prasmės – už kiekvieno elemento išorės paslėpta prasmė, „daiktų 

stebuklas”.  

Korėjiečiai kaip ir japonai mano, kad gamtą galima suvokti tik intuicija, ne loginėmis 

priemonėmis. Todėl žmogus į sodą ateina stebėti, mąstyti, prasismelkti į daiktų esmę ir suprasti 

save. Tai visiškai nepanašu į europiečių gėrėjimąsi žmonių sukurtu kraštovaizdžiu. 

Itin rūpestingai pasirenkami augalai. Pirmenybė atiduodama visžaliams medžiams ir 

krūmams. Vienas mylimiausių augalų – pušis, ilgaamžiškumo ir pastovumo simbolis. Pagrindiniai 

augalų komponavimo korėjiečių soduose principai yra analogiški bendriems japonų ar kinų sodų 

kūrimo pricipams:  

 Harmonija, estetika. Kiekvienas augalas turi savo griežtai apibrėžtą rolę erdvėje, vietą 

ir paskirtį.  

 Proporcija, mąstelis. Augalai darniai papildo architektūrą, sustiprina statinių daromą 

įspūdį. Kuriant sodą, galvojama ne tik apie tai, kaip sodas atrodys dabar, bet ir po 

kelių ar daugelio metų. Siekiant palaikyti sumanytą augalų formą, jie nuolat genimi, 

tvarkomi, formuojami.  

 Asimetrija. Tai principas, kuris svarbus kuriant japoniško stiliaus sodą, o korėjiečiai 

nevengia simetrijos sodo kompozicijoje. Augalai gali būti sodinami ir simetriškai.  

 Saikingumas. Korėjiečių sode peizažas neperkrautas nereikalingais elementais. Jame 

nevyrauja ryškios spalvos. Iškiriamas tas augalas, kuriam autorius suteikia svarbesnę 

role peizaže.  
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 Natūralumas. Korėjiečiai savo soduose stengiasi atkurti natūralią gamtą, todėl viskas 

yra iš natūralių medžiagų. Kaip ir japonai, korėjiečiai kurdami sodus sėkmingai 

naudoja „pasiskolintus vaizdus” (4 pav.). 

Šie tradiciniai komponavimo elementai kūrybingai naudojami šiuolaikiniuose kraštovaizdžio 

architektūros objektuose (5 pav.). 

 

   

3 pav. Chrizantema yra nacionalinis Korėjos respublikos simbolis (nuotraukos P. Grecevičiaus) 

Fig. 3. Chrysanthemum is a national symbol of the Republic of Korea (photos by P. Grecevičius) 

 

  

4 pav. „Pasiskolinti“ vaizdai istorinio sodo ar miesto erdvėje (nuotraukos P. Grecevičiaus) 

Fig. 4. Borrowed views of the historic garden or in a city space (photos by P. Grecevičius) 

 

  

5 pav. Originalūs kraštovaizdžio architektūros projektai (Linear Park ir Cheonggyecheon Stream) 

Fig. 5. The original landscape architecture projects (Linear Park and Cheonggyecheon Stream) 

 

Augalų asortimento ypatumai. Korėjiečiai pasirenka augalus itin rūpestingai. Pirmenybė 

atiduodama vietiniams visžaliams medžiams ir krūmams. Vienas mylimiausių augalų – pušis, 

ilgaamžiškumo ir pastovumo simbolis. Labai populiarus medis – ginkmedis. Lapkrityje pasidabinęs 
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auksiniais lapais. Jis labai gražiai komponuojamas ne tik istoriniuose soduose, bet ir modernių 

šiuolaikiškų pastatų aplinkoje. Pastebimas išskirtinis augalų rūšinės sudėties ir kompozicijų spektras 

imperatoriškuose soduose. Imperatoriaus rūmų aplinkoje Seule vyrauja pušys. Istorinių sodų 

vandens telkiniuose sode daug nendrių, vilkdalgių, lotosų, vandens lelijų ir kt. Pagrindinai 

korėjiečių soduose auginami medžiai: pušis, ginkmedis, korėjietiškas (japoniškas) klevas, sakura, 

japoniškas ąžuolas... Iš žydinčių medžių didžiausia pagarba visuomet būdavo atiduodama slyvoms 

ir sakuroms, iš krūminių augalų – kamelijai ir azalijai.  

Istorinio korėjiečių sodo pastovumą pabrėžia ilgaamžių augalų rūšys. Augalai kruopščiai 

išdėstomi norint imituoti natūralią gamtą ir dedama daug pastangų, kad kompozicijų grožis būtų 

nuolat palaikomas. Sakuros, klevai komponuojami taip, kad suteiktų maksimaliai stiprų emocinį 

krūvį pavasarį, o pušys, slyvos vyrauja sodo peizažuose žiemos mėnesiais. Medžiai ir krūmai 

kruopščiai prižiūrimi. Pušų spygliai kasmet karpomi (6 pav.). Žiemos metu jautresni medžiai 

apsaugomi nuo šalčio savotiškomis šiaudų antklodėmis ar dembliais sutvirtinamais specialiais 

kanapiniais raiščiais.  

 

  

6 pav. Augalų formavimo menas. Sudaromas atraktyvių gamtos elementų įspūdis (nuotraukos P. Grecevičiaus) 

Fig. 6. Plant formation art. There is formed an attractive impression of natural elements (photos by P. Grecevičius) 

 

Augalų kompozicijų grožis tamsiu paros metu sustiprinamas dekoratyviniu apšvietimu, 

instaliacijomis. Tai suteikia galimybę lankytojams grožėtis sodų ir parkų vaizdais net ir žiemos 

mėnesiais.  

Korėjiečių soduose ir parkuose yra daug įvairių rūšių sodo gėlių. Sode niekas nepaliekama 

savieigai ir neįkomponuojama be tikslo. Kiekvienas augalas yra parenkamas pagal suplanuotus 

tradicinius estetinius principus arba naudojamas paslėpti nepageidaujamus vaizdus. Vienu atveju 

tarnauja kaip tam tikrų sodo funkcijų fonas, kitu – sukuriama vaizdinga scena, kaip peizažas ar 

atvirukas. Medžiai ir krūmai yra kruopščiai parenkami ir išdėstomi pagal jų spalvas atskirais metų 

sezonais. 

Gėlės atidžiai parenkamos atsižvelgiant į jų žydėjimo laiką ar lapų tekstūrą, kas svarbu 

nedidelėse erdvėse. Formalūs gėlynai paprastai neformuojami istorinio sodo struktūroje, tai labiau 

būdinga modernių šiuolaikinėms korėjiečių kraštovaizdžių kompozicijoms. Kai kurie augalai yra 

parenkami pagal jų religinio simbolizmo reikšmę, pavyzdžiui, lotosas. Dažnai naudojama pušis, 

kuri simbolizuoja ilgaamžiškumą. Medžiai yra kruopščiai komponuojami sukuriant patrauklias 

scenas, paprastai neleidžiama jiems uždaryti svarbius vaizdus į sodą. Istorinio sodo kūrėjas gali 

atskiras medžių dalis sulenkti ar kitaip formuoti, jei reikia suteikti šešėlį ar efektyvesnį atspindį 

vandenyje. Labai senos pušys saugomas paremiant mediniais ramentais (7 pav.). 

Kai kuriems augalams formuoti naudojamas topiarinio genėjimo metodas, tačiau istorinių 

sodų erdvėse vengiama formuoti augalus suteikiant jiems nebūdingas kokių nors gyvių ar kitokias 

formas (8 pav.). 
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7 pav. Medžiai paramstomi bei sutvirtinami siekiant juos kuo ilgiau išsaugoti: kairėje – erdvė po laja apsaugota nuo 

mindymo, dešinėje – originali sutvirtintų medžių ir krūmų skulptūrinė kompozicija (nuotraukos P.Grecevičiaus) 

Fig. 7. Trees are shored up to keep them as long as possible; on the left – the space below the crown is protected from 

walk upon, on the right – the original sculptural composition of trees and bushes (photos by P.Grecevičius) 

 

  

8 pav. Tradicija ir medis: kairėje – pušis, tiesianti ranką pasisveikinti, dešinėje – medis, 

papuoštas mezginiu (nuotraukos P.Grecevičiaus) 

Fig. 8. Tradition and tree: on the left – pine is lending a hand for greeting, on the right – the tree  

is decorated with knittings (photos by P.Grecevičius) 

 

Salos, tiltai, lieptai yra svarbus sodo elementas. Charakteringa tai, kad jų konstrukcijas 

stengiamasi sušvelninti ar užmaskuoti augalais. Salos formuojamos įvairiai. Didesniuose vandens 

telkiniuose taisyklingos formos salos apsodinamos augalais, medžiais ir krūmais. Centre 

įkomponuojamas paviljonas. Išradingai įrengiamos gatvinės vazos (konteineriai). Ypač maloniai 

nuteikia iš natūralaus akmens pagamintos vazos (9 pav.).  
 

   

9 pav. Išradingai įrengiamos augalų konteineriai – gėlinės gatvėse (nuotraukos P.Grecevičiaus) 

Fig. 9. Streete vases installed creatively (photos by P.Grecevičius) 
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Išvados 

 

1. Korėjiečių sodo kompozicija artimesnė kinų sodų formavimo tradicijai. Skirtingai nuo kinų ir 

japonų sodų ir parkų planavimo, korėjiečiai savitai formuoja vandens telkinius. 

Imperatoriškuose soduose tvenkiniai ir kanalai yra taisyklingų geometrinių formų. Salos juose 

taip pat apvalios ar stačiakampio formos. Vandens telkinių krantai statūs, sumūryti iš granito 

blokų.  

2. Istoriniam korėjiečių sodui formuoti dažniausiai naudojami vietiniai augalai. Ši tradicija 

tęsiama ir formuojant šiuolaikinius miestovaizdžius, kuriuose svetimšalių augalų praktiškai 

labai mažai. Seni medžiai saugomi, o sergantys gydomi. 

3. Augalų rūšys parenkamos ir komponuojamos taip, kad vaizdas visais metų laikais būtų 

estetiškai tobulas ir įdomus lankytojui. Stengiamasi išsaugoti natūralią medžių lajų formą. 
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Summary 

 
Historical gardens and parks – it is just one of the most subtle manifestations of eastern cultures in terms of 

aesthetics, philosophy and lifestyle. Korean concept of the garden feature  is monosemantic - to improve the quality of 

life, help to feel the balance between the spiritual and material life, to experience harmony. On 4–14 November of 2016, 

one of the authors Petras Grecevičius, professor of Klaipeda University had an internship in Seoul, Korea, at the 

invitation of the Department of Landscape Architecture of the Seoul National University. During the internship there 

were carried out 5 studies on historic classic gardens and other landscape architecture objects, analyzed the structure of 

space, bio architectural constructions, plant composition features, the ratio of plants to building architecture. It was 

searched for links with the Chinese and Japanese historical gardens – parks.This article contains plant selection, 

composition trends, the plant composition peculiarities of historical and contemporary urban space compositions. The 

main attention was paid to description of the most important and used plant species, presented generalizations, which 

can be useful not only for developers of Korean gardens in the Baltic region, but also arranging plants in Lithuanian 

parks, farms, and urban spaces. 

 


