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Anotacija 

Žmogus aplinką suvokia skirtingais receptoriais, kurie yra akyse (regėjimu), burnoje (skonio pajutimu), ausyse 

(girdėjimu), pirštuose (lytėjimu). Tačiau aplinkoje egzistuoja ir daug objektų, kurių atitinkamas savybes išsamiau 

suvokti ir įvertinti įmanoma dar ir ragaujant (skoniu) ar uodžiant „įjungus“ tuos pačius skonio receptorius. Ragaudamas 

žmogus tuo pačiu patiria pojūčius, kurie sukelia tam tikrus jausmus, prisiminimus ar asociacijas. Straipsnyje 

apžvelgiami skonio pojūčio aspektai, analizuojamas jų jutiminis suvokimas ragaujant sumedėjusių augalų dalis ir su tuo 

susijusių pojūčių (jausmų) įvairovė. Aptariamos augalų, sukeliančių įvairius skonio pojūčius, panaudojimo galimybės 

potyrių vietovių kraštovaizdžio planavime. 

Reikšminiai žodžiai: potyrių vietovės, skonio pojūtis, kraštovaizdis. 

 

Abstract 

Humans perceive the environment at different receptors, which is eyes (sight), the mouth (feeling taste), ears 

(hearing), the fingers (touching). But there are a lot of objects around us which with appropriate properties in more 

detail is possible to understand and evaluate by tasting (taste), or by the smell of "turning on" taste receptors. Tasting 

person experiencing the same sensations that cause certain feelings, memories, and associations. The article reviews the 

taste aspects, analyzing the taste sensory perception of woody parts of the plant and related sensations (feelings) variety. 

There are discussing the plants with variety of taste sensations usability in the planning of experience landscape areas. 

Key words:experiences area,tastesense, landscape. 

 

Įvadas 

 

Žmogus savo aplinką pažįsta per pojūčius: regėjimą, klausą, uoslę, skonį ir lytėjimą. Aplinką 

mes jaučiame penkiais jutikliais: 

 Vaizdas. Tyrimais nustatyta, kad regėjimu mes suvokiame 80 proc. aplinkos. Kitiems 

pojūčiams teikiame pirmenybę tuomet, kai negalime gerai matyti.  

 Kvapas. Kvapas mūsų gyvenime užima svarbų vaidmenį. Jis gali sukelti emocijas, padėti 

prisiminti, sužadinti alkį, padėti atsipalaiduoti ar paprasčiausiai sukelti pasibjaurėjimą.  

 Skonis. Daugelis mokslininkų teigia, kad skonis neatsiejamas nuo kvapo. 

Receptoriai, kurie slypi liežuvyje ir gomuryje, jungiasi su kvapu ir „gamina“ gerai 

pažįstamus skonio pojūčius: sūrumą, kartumą ir rūgštumą.  

 Garsas. Kalba ir muzika – du svarbūs ginklai prekių ir paslaugų pardavėjų rankose. 

Kalba yra pažinimo procesas, kuris apima žodžių bei jų kombinacijų supratimą ir 

situaciją, kurioje sakoma kalba. Muzika padeda sužadinti jausmus.  

 Prisilietimas. Prisilietimas perduoda jausmus.  

Potyriai turi būti formuojami patraukiant visus penkis pojūčius, sensoriniai stimuliatoriai, 

kurie lydi patirtį, turi palaikyti ir padidinti jos temą. Kuo daugiau pojūčių, kuriuos patirtis patraukia, 

tuo efektyvesnis ir labiau atsimenamas potyris. Šiuolaikiniame pasaulyje esame pernelyg 

sureikšminę regą, o kitus pojūčius nustūmę į šoną. Skonio ir uoslės pojūčiai yra labai susiję. 80 % 

žmonių, besiskundžiančių uoslės sutrikimu, junta ir skonio sutrikimus (Specialistas: praradus 

uoslę..., 2013). Skonį pajaučiame, kai medžiagos, esančios maiste, ištirpsta burnoje, seilėse. Kvapą 

pajuntame, kai kvepiančios medžiagos garuodamos patenka į nosį. Skoniui ir kvapui jautrūs 

receptoriai priimtus signalus perduoda į galvos smegenis. Smegenys atpažįsta kvapą ar skonį, jose 

susidaro skonio ir uoslės pojūčiai, o informacija apie skonį ir kvapą išsaugoma atmintyje. Tai 

svarbu, nes atsiminimai apie maisto ar kitų medžiagų skonį bei kvapą padeda kitą kartą pasirinkti 
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produktus, atsargiai elgtis su nežinomomis medžiagomis. Skonis taip pat turi galimybę suteikti 

mums bendrą malonumą ir galimybę džiaugtis maistu. Dar labai svarbi su šiais jutimais susijusi 

savybė – sukelti praeityje seniai pamirštų įvykių, situacijų prisiminimus, kurie ilgam įsirėžė į mūsų 

atmintį: obuolių kvapą rudenį sode, šiltos ruginės duonos ar su lupine verdamų bulvių kvapą pas 

močiute pirkioje ir pan. Be šių pojūčių mūsų gyvenimas būtų daug skurdesnis (Vaitkevičienė, 

Vaitkevičius, 2014). 

Skonio receptoriai yra žmogaus burnoje, juos sudaro svogūnėliai, išsidėstę liežuvio 

speneliuose, kietajame gomuryje, ryklėje ir antgerklyje. Šie svogūnėliai susideda iš kelių skonį 

juntančių atraminių ląstelių ir plaukelių šluotelių. Pats receptorius yra baltymas, jautrus maiste 

esančioms cheminėms medžiagoms. Šis baltymas, glikoproteinas, jungiasi su maisto medžiagos 

molekule, reakcijos metu atsiranda elektrocheminių pokyčių, kurie sukelia nervinius impulsus 

sensorinių nervų skaidulose. Tokie skonio ląstelių jungčių sukelti impulsai keliauja į galvos 

smegenis. Daugiau nei prieš 2000 metų Aristotelis išskyrė septynias pagrindines skonio kategorijas. 

XIX a. H. Henningas pasiūlė savo skonio (taip pat ir kvapų) modelį, kurį sutrumpino iki keturių, 

mums dabar įprastų, pagrindinių skonių: saldaus, rūgštaus, sūraus ir kartaus. Literatūroje paprastai 

pateikiamas „liežuvio žemėlapis“, kuriame skirtingi skoniai siejami su atitinkamomis liežuvio 

sritimis: saldžiam skoniui jautriausia liežuvio viršūnė, sūriam – priekiniai kraštai, rūgščiam – 

liežuvio šonai link liežuvio galo, o galinė liežuvio dalis – kartumui (Vaitkevičienė, Vaitkevičius, 

2014). 

Kraštovaizdžio formavimas neatsiejamas nuo visų pojūčių. Visuomenė – aktyvus 

kraštovaizdžio formavimo proceso dalyvis ir darnus kraštovaizdžio vystymas neįmanomas be 

plataus visuomenės įsitraukimo (Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, 2015). O kas yra 

visuomenė – tai žmogus, su visais savo pojūčiais, emocijomis, prisiminimais, norais... Kai mūsų 

sensorinė sistema yra integruota, tuomet ji padeda suvokti mus supantį pasaulį. Sensorinė 

integracija yra normalus neurologinis procesas, kuris prasideda įsčiose ir lydi visą gyvenimą. 

Integracija yra tai, kaip mes intepretuojame smegenyse ir panaudojame gautą sensorinę informaciją. 

Mes suvokiame, kiek daug prie aplinkos suvokimo prisideda skonis tik tuomet, kai pradedame 

nebejausti skonio. 

Šio straipsnio tikslas aptarti skonio pojūčio aspektus potyrių vietovių kraštovaizdžio 

planavime panaudojant sumedėjusių augalų dalių skonio savybes. 

 

Tyrimų metodika 

 

Darbe taikyti šie metodai: Lietuvos ir užsienio literatūros potyrių vietovių projektavimo 

klausimais analizė; Lietuvoje savaime augančių ir auginamų introdukuotų sumedėjusių augalų, 

turinčių savybių sukelti skonį, kurie galėtų būti panaudoti sensorinių želdynų projektavimui, analizė 

ir apibendrinimas. Tyrimas atliktas vadovaujantis sisteminės ir palyginamosios analizės metodais.  

Išanalizuotas Lietuvoje savaime augančių ir dažniau auginamų sumedėjusių augalų 

asortimentas, kurių dalis galima valgyti nedarant žalos žmogaus organizmui. Atlikta šių augalų 

dalių skonių literatūrinė analizė (Obelevičius, 2000; Navasaitis, 2004; Ypatingi sodo vaisiai, 2017) 

ir kai kurių augalų skonių degustavimas natūroje. Augalų dalių skoniai apibūdinti pagal 

mokslininkų pateikiamą skonių klasifikaciją: saldus, rūgštus, sūrus ir kartus (Kaffemanas, 2002; 

Vaitkevičienė, Vaitkevičius, 2014). Šalia pateikiami ir augalų, kurių dalys valgomos, kai kurių dalių 

kvapo savybės, kadangi, kaip minėta, skonis ir kvapas yra tarpusavyje labai susiję ir, siejant su 

prisiminimais, vienas kitą papildo (Kučinskienė, Baravykaitė, 2014). 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Potyrių vietovės gali būti įvairios. Sensoriniai želdynai – dažniausiai terapiniai želdynai. Jie 

yra svarbūs, nes mūsų visas gyvenimas apsuptas pojūčių. Jie įtakoja tiek sveikus, tiek traumuotus, 
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neurologinių pažeidimų turinčius. Sensoriniai želdynai dažniausiai kuriami autizmu sergantiems 

vaikams, onkologinių ligų gydymą praeinantiems žmonėms, potrauminio streso sindromą 

išgyvenantiems, demencinių sutrikimų turintiems. Formuodami potyrių vietovių (sensorinių 

želdynų, terapinių želdynų, sveikatinančių želdynų) kraštovaizdį mes akcentuojame pojūčius. 

Vienose teritorijose panaudojami visi penki pojūčiai, kitose didesnis dėmesys skiriamas kažkuriam 

vienam iš jų. Formuodami šias vietoves labiau akcentuojamės į kitus keturis pojūčius, kurie 

J. Kučinskienės ir D. Baravykaitės nagrinėti anksčiau (2013; 2014; 2015; 2016), tačiau skonis taip 

pat įtakoja mūsų bendrą suvokimą ir savijautą aplinkoje. Labai svarbus skonis žmonėms su 

dimensiniais sutrikimais. Sensoriniai želdynai šiems žmonėms formuojami tokie, kurie primintų 

jiems artimą aplinką, namus. Visi šiame želdyne naudojami elementai, taip pat ir augalai, gali 

atgaivinti asmeninius prisiminimus. Žiūrėdami, liesdami, įkvėpdami ar net ragaudami aromatinius 

„kulinarinius“ augalus, gali prisiminti užmirštus dalykus, atstatyti socialinį bendravimą 

(Winterbottom, Wagenfeld, 2015). Bendruomenės sodai kuriami visame pasaulyje pirmiausia dėl 

maisto, kurį patys užsiaugina, dėl galimybės smagiai leisti laiką - tai ir sportas, ir poilsis. 

Priklausomai nuo vietovės, regiono, kuriame kuriasi šie sodai, priklauso ir prioritetinis pojūtis. Jei 

tai žemas pajamas turinti bendruomenė, tai svarbu, pats auginamas maistas, vėliau jo skonis. Kitose 

bendruomenėse svarbi visų pojūčių integracija(Winterbottom, Wagenfeld, 2015; Souter-Brown, 

2015). Mokyklų ar net darželių teritorijose siūloma auginti įvairius augalus, net ir tuos, kurie veda 

vaisius (nors Lietuvos teisinė bazė to nerekomenduoja daryti) – siekiant vaikams sukurti aplinką, 

kurioje jie gali pažinti augalus, pajausti juos (Souter-Brown, 2015).  

Nosis yra tūkstančius kartų jautresnė negu liežuvis, todėl labai svarbu kokį skonį mūsų 

atmintis pateiks mums užuodus augalą. Ar mums pradės veikti skonio receptoriai ir jau burnoje 

„pajausime“ šį skonį, net neįsidėję į burną? Įvairios ištirpusios medžiagos gali sudirginti tik tam 

tikrus skonio receptorius. Ištirpusios medžiagos sudirgina liežuvyje esančius receptorius, juose kyla 

nerviniai impulsai, kurie nervais sklinda į galvos smegenis. Tada suvokiamas ir jaučiamas skonis. 

Kitų skonių įvairovę sudaro pagrindinių skonių kombinacijos bei jų kombinacijos su kvapais, 

kadangi kvapo receptoriai dalyvauja atpažįstant skonį.  

Skonio savybėmis išsiskiriantys sumedėję augalai, kaip kraštovaizdžio objektas, informacijos 

šaltiniuose fiksuojami jau viduramžiais. Nedideliuose vienuolynų soduose, dažniausiai vaismedžiai 

ir vaiskrūmiai, buvo auginami šalia žolinių augalų, kaip maistas ir kaip turintys vaistinių savybių. 

Tik vėliau, vystantis parkų menui, skoninėmis savybėmis išsiskiriantys medžiai, krūmai ir lianos 

pradėti naudoti ir apželdinime. Prie to labai prisidėjo pradėti steigti botanikos sodai bei XVII–XVIII 

a. dendrologijos plėtotę skatinę geografiniai atradimai ir gausėjanti sumedėjusių augalų introdukcija 

iš kitų žemynų į Europą (Balkevičius, 2010; Navasaitis, 2008). Apžvelgus Lietuvoje savaime 

augančių ir dažniau auginamų sumedėjusių augalų asortimentą rastos 38 gentys, iš jų keletas 

konkrečių rūšių, kurių vaisiai gali būti skanaujami, ragaujami (Lentelė). Iš esmės, kaip esame ir 

įpratę ragauti, valgomi parastai augalų vaisiai, o juos gali priminti mums žinomi jų žiedų, rečiau 

lapų šakelių kvapai. Dažniausiai pasitaiko rūgštaus skonio kategorijos vaisių, rečiau kartaus ir 

grynai saldaus. Sūrus skonis augalų vaisiams nebūdingas. Šias vaisių skonių savybes būtų galima 

panaudoti kuriant terapinius skonių sodus.  
 

Lentelė. Skonio ir kvapo pojūčius sukeliančių sumedėjusių augalų savybės 

Table. The woody plants features influencing taste and smell senses 

Eil. 

Nr.  

No. 

Augalo pavadinimas 

Name of plant 

Skonio pojūtis 

Taste sense 

Kvapo pojūtis 

Smell sense 

1 2 3 4 

1.  Abrikosas (Armeniaca L.) (kultūrinis) Vaisiai saldžiarūgščiai Žiedai malonaus švelnaus, 

vaisiai saldžiarūgščio kvapo 

2.  Aktinidija (Actinidia Lindl.) Vaisiai rūgštūs Žiedai malonaus kvapo 

3.  Aronija (Aronia Medik.) Vaisiai silpnai rūgštūs, kartoki 

(sutraukiančio skonio) 

Žiedai švelnaus malonaus kvapo 
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Lentelės tęsinys 

1 2 3 4 

4.  Avietė, gervuogė (Rubus L.) Vaisiai rūgštūs Vaisiai malonaus saldžiarūgščio 

kvapo 

5.  Bruknė (Vaccinium vitis–idaea L.) Vaisiai silpnai rūgštūs, kartoki – 

6.  Cidonija paprastoji (Cydonia oblonga 

Mill.) 

Vaisiai kartoki (sutraukiančio 

skonio) 

Vaisiai malonaus, 

saldžiarūgščio, žiedai švelniai 

saldžiarūgščio kvapo 

7.  Citrinvytis kininis (Schisandra 

chinensis (Turcz.) Baill.) 

Vaisiai labai rūgštūs, kartoki Vaisiai, žiedi, lapai, ūgliai 

malonus, saldžiarūgščio, 

primenančio citrinų kvapą 

8.  Erškėtis (Rosa L.) Vaisiai saldžiarūgščiai Daugelio rūšių žiedų švelnus 

saldžiarūgštis kvapas 

9.  Ginkmedis dviskiautis (Ginkgo biloba 

L.) 

Sėklų branduoliai saldūs (batatų 

ir valgomųjų kaštainių skonio) 

Sėklos apyvaisis nemalonaus 

kvapo 

10.  Gudobelė pošvelnė (Crataegus 

submollis Sarg.), švelnioji gudobelė 

(Crataegus mollis (Torr. et A. Gray) 

Scheelle) 

Vaisiai silpnai saldžiarūgščiai Žiedai specifinio, nemalonaus 

kvapo 

11.  Ieva (Padus Mill.) Vaisiai kartūs (sutraukiančio 

skonio), silpnai rūgštūs 

Žiedai stipraus specifinio kvapo 

12.  Kaštainis valgomasis (Castanea sativa 

Mill.) 
Silpnai saldūs – 

13.  Kriaušė (Pyrus L.) Saldūs, kai kurių rūšių 

sutraukiančio skonio 

Žiedai, vaisiai malonaus kvapo 

14.  Kryklė veltyninė (Cerasus tomentosa 

(Thunb.) Wall.) 

Vaisiai saldūs Vaisiai silpo saldaus kvapo 

15.  Lazdynas (Corylus L.) Vaisiai silpnai saldūs, karstelėję – 

16.  Mahonija dyglialapė (Mahonia 

aquifolium (Pursh.) Nutt.) 

Vaisiai rūgštūs, kartoki 

(sutraukiančio skonio) 

Žiedai specifinio kvapo 

17.  Medlieva (Amelanchier Medik.) Vaisiai saldūs, šiek tiek 

sutraukiančio skonio 

 

18.  Obelis (Malus Mill.) Vaisiai saldūs, saldžiarūgščiai ar 

rūgštūs, kartais sutraukiančio 

skonio, priklausomai nuo rūšies 

ar kultūrinės veislės. 

Žiedai malonaus švelnaus, 

vaisiai saldaus arba 

saldžiarūgščio kvapo 

19.  Persikas (Persica vulgaris) (kultūrinis) Vaisiai saldūs arba 

saldžiarūgščiai 

Žiedai malonaus švelnaus, 

vaisiai saldžiarūgščio kvapo 

20.  Pušis sibirinė (Pinus sibirica),  

Pušis kedrinė (Pinus cembra) 

Vaisiai salstelėję 
– 

21.  Putinas paprastasis (Viburnum opulus 

L.),  

Putinas triskiautis (Viburnum trilobum 

Marsh.), 

Putinas saržento (Viburnum sargentii 

Koechne) 

Vaisiai saldžiarūgščiai, kartūs 

(sutraukiančio skonio) 
Žiedai specifinio kvapo 

22.  Raugerškis (Berberis L.) Vaisiai rūgštūs Žiedai specifinio, kiek 

nemalonaus kvapo 

23.  Riešutmedis (Juglans L.) Vaisiai salstelėję, kartoki Lapai, vaisiai malonaus kvapo 

24.  Sedula geltonžiedė (Cornus mas L.) Vaisiai saldžiarūgščiai, kartoko 

(sutraukiančio skonio) 
– 

25.  Serbentas, agrastas (Ribes L.) Vaisiai saldūs, saldžiarūgščiai 

arba rūgštūs 

Žiedai specifinio, vaisiai 

saldžiarūgščio 

26.  Slyva kaukazinė (Prunus cerasifera 

Ehrh.), kultūrinė 

Vaisiai saldūs, saldžiarūgščiai 

arba rūgštūs 

Žiedai malonaus švelnaus, 

vaisiai saldžiarūgščio kvapo 

27.  Spanguolė (Oxycoccus Hill) Vaisiai rūgštūs  

28.  Svarainis (Chaenomeles Lindl.) Vaisiai rūgštūs Vaisiai stipraus, žiedai švelniai 

saldžiarūgščio kvapo 
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Lentelės tęsinys 

1 2 3 4 

29.  Šaltalankis dygliuotasis (Hippophae 

rhamnoides L.) 

Vaisiai rūgštūs, karstelėję – 

30.  Šeivamedis (Sambucus L.) Vaisiai šiek tiek salstelėję, 

kartūs (sutraukiančio skonio) 

Žiedai stipraus specifinio, lapai, 

ūgliai nemalonaus kvapo  

31.  Šermukšnis (Sorbus L.) Vaisiai kartūs (sutraukiančio 

skonio), šiek tiek salstelėję ar 

rūgštoki, kultūrinių veislių – 

saldūs ar saldžiarūgščiai, kartais 

karstelėję 

Žiedai specifinio kvapo 

32.  Šilauogė (Vaccinium corymbosum L.) Vaisiai saldūs ar saldžiarūgščiai – 

33.  Šilkmedis (Morus L.) Vaisiai saldūs – 

34.  Šliandra baltažiedė (Mespilus 

germanica L.) 

Vaisiai saldūs, bet Lietuvoje 

rūgštoki (nespėja sunokti) 

– 

35.  Trešnė (Cerasus avium) Vaisiai saldūs ar saldžiarūgščiai Žiedai malonaus švelnaus, 

vaisiai saldžiarūgščio kvapo 

36.  Vynmedis (Vitis L.) Vaisiai saldūs, saldžiarūgščiai ar 

rūgštūs 

Vaisiai saldaus ar silpnai 

saldžiarūgščio kvapo 

37.  Vyšnia (Cerasus ) (kultūrinė) Vaisiai saldūs, saldžiarūgščiai ar 

rūgštūs 

Žiedai malonaus švelnaus, 

vaisiai saldžiarūgščio kvapo 

38.  Žilakrūmis gausiažiedis (Elaeagnus 

multiflora L.) 

Vaisiai saldūs arba 

saldžiarūgščiai 

Malonaus salsvo kvapo 

 

Mes galime užkirsti kelią ligoms naudodamiesi pojūčiais pagrįsta aplinka.  

Tačiau dabartinių želdinių sudėties formavimą, siekiant turėti ne tik estetiškai patrauklią, 

funkciškai patogią, bet ir saugią visuomeninę aplinką reglamentuoja LR Želdynų įstatymas (Atskirųjų 

želdynų..., 2008; Priklausomųjų želdynų..., 2008). Miesto ar miestelio soduose, skveruose, vaikų 

darželių teritorijose želdinius su valgomais vaisiais sodinti draudžiama, o visuomeninės paskirties, 

gyvenamųjų ir rekreacinių teritorijų želdynuose – nerekomenduojama. Leidžiama mokslinės 

paskirties želdynuose, žaliosiose jungtyse ir pan. Todėl parenkant želdynui tam tikras skonio savybes 

turinčius sumedėjusius augalus, projektuotojui privalu į tai atsižvelgti. Kadangi tarp valgomus vaisius 

turinčių augalų yra ir tokių, kurie turi dygliuotas šakutes ir/ar lapus (dygliuotasis šaltalankis) arba 

vaisiais teršiantys aplinką (juodauogis šeivamedis, baltasis ir juodasis šilkmedžiai), taip pat yra 

draudžiami sodinti dalyje želdynų, skonio pojūčio principu parinktų augalų želdynų atsiradimas 

visuomeninės paskirties teritorijose yra gana ribotas. 

 

Išvados 

 

1. Skonio pojūtis svarbus sensorinio, terapinio ar sveikatinimo želdyno formavime. Jis gali būti 

vertinamas kaip atskiras pojūtis, tačiau labai dažnai priklauso nuo kvapo, kuris sugeneruoja 

skonį. Tačiau vien į skonio pojūtį orientuota aplinka negali būti kuriama. Labiausiai skonio 

pojūtis būna išreikštas integruojant visus pojūčius į vieną bendrą visumą.  

2. Mokslinėje literatūroje yra išskiriamos keturios pagrindinės skonių kategorijos – saldus, 

rūgštus, sūrus ir kartus, pagal kurias buvo išanalizuoti ir įvertinti savaiminiai ir dažniau 

Lietuvoje auginami sumedėję augalai. 38 gentys, iš jų keletas konkrečių rūšių, turi vaisius, 

kurie gali būti skanaujami ir dažniausiai buvo priskirti rūgštaus skonio kategorijai, rečiau 

kartaus ir grynai saldaus. Sūraus skonio kategorijos vaisių nenustatyta.  

3. Skonio pojūtį tikslingiau panaudoti sensoriniuose želdynuose, kurie dažniau formuojami 

mokyklose, priežiūros centruose ir terapiniuose želdynuose, bei kurie orientuoti į demensinius 

sutrikimus, mobilumo sutrikimus turinčius žmones ir pan. Skiriasi tik augalų pasirinkimas. 
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Summary 

 
Experience areas are and healing areas. Sensory gardens designed to be attractive to wildlife as well as people, 

they reconnect us with nature. Sensory gardens work in varied settings as they provide deep memory prompts for people 

living with dementia, soothe the stressed exec, provide a calm space in a school where experiential learning can be 

conducted outdoors.Through the development of healing, sensory and therapeutic gardens overlaid across the urban 

plan, incorporated within new social housing and built into public open space, we can ensure development improve 

human health and that of the planet, are more efficient, cost effective, functional and ultimately sustainable.  

When our sensory systems are integrated, they help us understand the world. We can prevent illness through 

promotion of an active healthy lifestyle using sensory rich environments. The taste sense is very important for 

therapeutic, sensory or healing gardens planning. It can be seen as a separate sense, but very often it depends on the 

smell, the taste is generated. Most taste sense is expressed by integrating all the senses into a single whole. 

There are mentioned 38 tribes of woody plants growing in Lithuania. Among them we can find a number of 

specific species with fruits wich can be tasting and were mostly attributed to the category of sour taste, less bitter sweet 

and pure. Salty flavor categories fruit haven‘t found. 

 

 


