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Anotacija 
Straipsnyje aptariami urbanizuotos ir kaimiškos aplinkos sąveikoje besiformuojantys kraštovaizdžiai ir kaimo 

aplinkos bruožų bei struktūros ypatumų panaudojimo rekreacijai galimybės formuojant ekologiškus ir patrauklius 
miesto želdynus. Straipsnyje pateikiamas miesto ir kaimo aplinkos sąveikoje besiformuojančių kraštovaizdžių 
apibūdinimas ir išskiriami jų tipai. Siekiant straipsnio tikslo taip pat buvo atlikta literatūroje pateikiamų miesto ir kaimo 
sąveikos modelių analizė ir aptarti jų ypatumai miesto želdynų formavimo kontekste. Aptariant Lietuvos atvejį, buvo 
įvertintos skirtingų istorinių Lietuvos kaimo kraštovaizdžio tipų reliktų panaudojimo formuojant želdynus 
priemiestinėse teritorijose galimybės.  

Reikšminiai žodžiai: miesto kraštovaizdis, kaimo kraštovaizdis, istorinis kaimo kraštovaizdis, kaimo ir miesto 

kraštovaizdžių sąsajos, rekreacija, želdynas.  

 
Abstract 
The article is aimed at analyzing the landscapes that develop in the interface of rural and urban environment and 

the use of the features and peculiarities of the rural environment for recreation forming ecological and attractive green 
areas in urbanized environment. The article encompasses the characterization, description and classification of 
landscapes that emerge in the areas of rural-urban interface. The analysis of theoretical models of rural-urban interface 
presented in literature and their peculiarities in the context of formation of urban green areas was also accomplished in 
order to reach the aim of the article. Assessment of possibilities to use the relicts of specific historical types or rural 
landscapes in development of urban green areas was carried out in order to demonstrate the peculiarities of Lithuanian 
case.  

Key words: urban landscape, rural landscape, historic rural landscape, rural-urban landscape interface, 

recreation, greenery. 

 
Įvadas 

 
Supančios aplinkos kokybė žmogui turi didžiulę reikšmę. Lietuviai jau nuo seno vertino ir 

kūrė patrauklią fizinę ir vizualiąją erdvę: pagonybės laikais kulto apeigoms buvo naudojami 
įspūdingi gamtinio kraštovaizdžio elementai, kilmingieji kurdavo dvarų sodybas vaizdingose 
vietovėse. Ekologiškai darnus ir kartu estetiškai patrauklus, malonius ir džiaugsmingus potyrius 
sukeliantis kraštovaizdis turi ypatingą svarbą rekreacijai – žmogaus fizinių ir dvasinių jėgų 
atgavimui. Estetiškai patrauklios teritorijos ne tik padidina vietovės vertę, bet ir pritraukia daugiau 
rekreantų. Miestams plečiantis ir skverbiantis į kaimiškąsias teritorijas, atrandami nauji rekreaciniai 
ištekliai miesto ir kaimo aplinkos sąveikos teritorijose, kuriose urbanizacijos mastas nėra toks 
intensyvus (Antrop, 2004). Gamtinės, žemės ūkio paskirties teritorijos, istorinės kaimo aplinkos 
elementai gali būti panaudojami rekreacijai ir kitoms miesto reikmėms, tačiau dėl menkai 
kontroliuojamos urbanizuotų teritorijų plėtros ir chaotiško miesto aplinkai būdingų elementų 
skverbimosi į kaimiškąjį kraštovaizdį, kyla daug estetinių, etinių, ekonominių, socialinių, 
ekologinių, ergonominių ir kitokių urbanizuotos ir kaimiškos aplinkos sąveikos teritorijų valdymo 
problemų. Vienas iš būdų reguliuoti ir pristabdyti miestų drieką ir kartu pagerinti socialines, 
ekonomines ir ekologines sąlygas miestuose yra priemiestinių teritorijų želdynų formavimas ir 
įjungimas į miestų želdynų sistemas. 

Šio darbo tikslas – išanalizuoti urbanizuotojo ir kaimiškojo kraštovaizdžių sąveikos raišką ir 
urbanizacijos paveiktų kaimiškojo kraštovaizdžio elementų panaudojimo galimybes kuriant miestų 
želdynus. 
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Tyrimo metodai 

 
Urbanizuotojo ir kaimiškojo kraštovaizdžių sąveikos raiškos ir panaudojimo formuojant 

miestų želdynus galimybių tyrimas yra paremtas kraštotvarkos srities Lietuvos ir užsienio 
literatūros analize. Surinkta medžiaga buvo susisteminta, atlikta lyginamoji duomenų analizė ir 
apibendrinimas. Pavyzdžiui, buvo atliktas miesto ir kaimo aplinkos sąveikoje besiformuojančių 
kraštovaizdžių sampratų apibendrinimas ir klasifikavimas, sisteminės ir palyginamosios analizės 
metodais analizuoti miesto ir kaimo aplinkos sąveikos modeliai, skirtingų istorinių kaimo 
kraštovaizdžio tipų reliktai ir jų panaudojimo galimybės formuojant miestų želdynus. Siekiant 
geriau suprasti ir atskleisti kaimo ir miesto aplinkos sąveikos ypatumus, bruožus ir valdymo 
galimybes, buvo sudaryta 1 lentelė, parodanti kaimo ir miesto aplinkos sąveikoje besiformuojančių 
kraštovaizdžių ir juos apibūdinančių terminų klasifikaciją, ir 2 lentelė, iliustruojanti istorinio 
Lietuvos kaimo kraštovaizdžio tipus ir jų panaudojimo galimybes rekreacijai miesto įtakos zonoje. 
Remiantis literatūra parengtos ir adaptuotos grafinės iliustracijos, parinktos ir pateiktos 
analizuojamus kraštovaizdžio tipus atspindinčios palydovinės nuotraukos. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Pastaraisiais dešimtmečiais miesto ir kaimo kraštovaizdžių ir gyvensenos modelių pokyčiai, 

sąsajos ir sąveikos sulaukia vis daugiau Lietuvos ir užsienio tyrinėtojų dėmesio. Miestų drieka, 
urbanizacijos skverbimasis į kaimiškąsias teritorijas ir socialinė urbanizacija paskatina 
kraštovaizdžio transformacijas, kurios keičia miesto ir kaimo aplinkos santykio sampratą. Šie 
visame pasaulyje aktualūs klausimai yra aktyviai analizuojami ir sprendžiami užsienio ir Lietuvos 
mokslininkų darbuose (Antrop, 2000; 2004; 2008; Delgado ir Angeles, 2004; Laukaitytė-
Malžinskienė, 2005; Dewaelheyns ir Gulinck, 2008; Swensen ir Jerpasen, 2008; Dutta, 2012; 
Overbeek ir Terluin 2006; Bučas, 2010; Cirtautas, 2010; Costra ir Batista, 2011; Stoica ir kt. 2010; 
Piorr ir kt., 2011; Westernik, Lagendijk ir kt. 2012).  

1. Miesto ir kaimo aplinkos sąveikoje besiformuojančių kraštovaizdžių apibūdinimas. 
Urbanizuotų, antropogenizuotų kaimiškų ir gamtinių teritorijų sąveikoje besiformuojančius 
kraštovaizdžius sudėtinga analizuoti. Tokios teritorijos yra dinamiškos, nuolat kintančios ir 
įgyjančios naujų bruožų. Remiantis G. Laukaityte-Malžinskiene (2005) galima teigti, kad miesto ir 
kaimo bei gamtinės aplinkos sąveikos teritorijoms didžiausią įtaką turi miesto intensyvaus 
užstatymo kontūras, priemiesčio gyvenviečių bei kelių tinklas, priemiesčio gamtinės teritorijos, 
žemės ūkio naudmenų plotai, kultūrinio kaimo kraštovaizdžio elementai. Miesto ir kaimo aplinkos 
sąveikoje susipina miesto aplinkos ir miestiškos gyvensenos bruožai su kaimo aplinkos ir 
gyvensenos apraiškomis. 

Siekiant aptarti urbanizuotojo ir kaimiškojo kraštovaizdžių sąveikos raišką ir ypatumus, 
straipsnyje remiamasi M. Cirtauto (2010) ir M. Buxton, G. Tieman ir kt. (2006) sudarytais 
koncentrinės miesto struktūros modeliais (1 pav. ir 2 pav.), artimais Lietuvos miestų plėtros 
tendencijoms. Šie modeliai rodo, kad tradiciškai miestų augimas ir plėtra vyksta nuo centrinio 
miesto išorinės link, todėl šalia esančios priemiestinės teritorijos intensyviausiai absorbuoja 
urbanizacijos sukeliamus padarinius, kuriuos ypač skatina intensyvus gyventojų mobilumas iš 
miesto periferijos centrinio miesto link ir atvirkščiai. Pagal M. Cirtautą (2010) ir M. Buxton, G. 
Tieman ir kt. (2006), miesto periferijos zonoje galima išskirti du pazonius – vidines priemiestines 
teritorijas (su vyraujančiais miesto aplinkos ir miestietiškos gyvensenos bruožais) ir išorines 
priemiestines teritorijas (su tokiomis akivaizdžiomis kaimo aplinkos ir kaimiškos gyvensenos 
apraiškomis kaip žemdirbystė, mažas užstatymo tankis ir kt.). Tolstant nuo miesto, miesto įtakos 
zonoje vystosi savarankiški arba atskirieji priemiesčiai, vis aktyviau pasireiškia kaimiškos aplinkos 
ir gyvensenos bruožai. Kai kuriais atvejais, ypač analizuojant nedideles urbanizuotas teritorijas, gali 
būti matoma aiški riba, skirianti urbanizuotą ir kaimišką aplinką, tačiau gali būti ir priešingai – 
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skirtumai tarp miesto ir kaimo aplinkos gali būti labiau laipsniški ir ne tokie ryškūs. Tai gali 
apsunkinti išorinių priemiestinių teritorijų ir miesto įtakos zonos ribų nustatymą (1 pav. ir 2 pav.). 
Didmiesčio trauka ir mobilumo galimybės paveikia miesto įtakos zonoje atsidūrusias gyvenvietes – 
miestelius, kaimo gyvenvietes, bažnytkaimius it kt. Keičiasi tokių gyvenviečių socialinė sudėtis, 
architektūrinis veidas, plėtros tendencijos (2 pav.). 
 

 

 

 

1 pav. M. Cirtauto (2010) sudarytas koncentrinės miesto 
struktūros modelis ir priemiestinių teritorijų padėtis jame 

Fig. 1. Model of concentric urban structure by 

M. Cirtautas (2012) showing the place of  

peri-urban areas in it 

2 pav. Koncentrinės miesto struktūros modelis pagal 
M. Buxton, G. Tieman ir kt. (2006) 

Fig. 2. Model of concentric urban structure by 

M. Buxton, G. Tieman et al. (2006) 

 
Dėl miesto ir kaimo aplinkos sąveikos susiformavusiems ir dinamiškumu, kompleksiškumu ir 

įvairove pasižymintiems naujiems kraštovaizdžio tipams apibūdinti sudėtinga rasti universalius 
terminus. Kraštovaizdžio tyrinėtojai vartoja daug įvairių terminų ir naujadarų, charakterizuojančių 
priemiestines, kaimo ir miesto sąveikos, miesto įtakos zonoje esančias teritorijas ir jų vidinę 
struktūrą. Apžvelgus literatūrą (Antrop, 2000; Taylor ir Lang, 2004; Laukaitytė-Malžinskienė, 
2005; Buxton, Tieman ir kt. 2006; Overbeek ir Terluin 2006; Cirtautas, 2010; Kavaliauskas, 2011; 
Piorr ir kt., 2011) buvo išskirti kaimo ir miesto sąveikoje besiformuojančius kraštovaizdžius 
apibūdinantys terminai, kurių klasifikacija pateikiama 1 lentelėje. Lentelėje pateikiami dažniausiai 
vartojami terminai lietuvių ir anglų kalbomis, skliausteliuose pasviru šriftų pateiktas galimas 
vertimas.  

Terminų gausa ir įvairovė atspindi nagrinėjamų teritorijų kompleksiškumą, tačiau reikėtų 
ieškoti universalių terminų miesto ir kaimo aplinkos sąveikoje besiformuojantiems 
kraštovaizdžiams apibūdinti. Tai palengvintų šios srities tyrinėtojų darbą ir suteiktų aiškumo. 

2. Miesto ir kaimo aplinkos sąveikos modeliai. Visame pasaulyje vykstantys urbanizacijos 
sukelti kraštovaizdžių pokyčiai formuoja naujomis, neįprastomis charakteristikomis ar jų deriniais 
pasižyminčias teritorijas. Miesto ir kaimo kraštovaizdžių sąveika formuoja sudėtingos struktūros 
nuolatos besikeičiančias teritorijas, kurios dažniausiai apibūdinamos kaip tranzitinės zonos tarp 
besiplečiančio miesto periferijos ir šalia esančios kaimo bei gamtinės aplinkos. Tokioms 
teritorijoms būdingas daugiau ar mažiau glaudus ir įvairiapusis ryšys su centriniu miestu (Dutta, 
2012). Šios teritorijos negali būti priskiriamos tik miesto ar tik kaimo kraštovaizdžių kategorijoms, 
kadangi jose susipina tiek urbanistinės, tiek agrarinės kilmės kraštovaizdžio bruožai. Siekdami 
geriau suprasti miesto įtakos zonoje vykstančius procesus, mokslininkai kuria miesto ir kaimo 
aplinkos sąveikos teorinius grafinius modelius (3 pav., 4 pav., 5 pav.). 
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1 lentelė. Urbanizuotos ir kaimiškos aplinkos sąveikoje besiformuojančių kraštovaizdžių ir juos apibūdinančių 
terminų klasifikacija 

Table 1. Classification of landscapes of rural-urban interface and terms applied for describing them 

Lietuvos kraštovaizdžio morfotipai (Kavaliauskas, 2011) 
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Urbanizuotos ir kaimiškos aplinkos sąveikoje besiformuojančių kraštovaizdžių klasifikacija  

(Brinkytė, Graluževičiūtė-Vileniškė, 2012) 

 

Kaimiškasis ar 
gamtinis 
kraštovaizdis su 
nežymiomis 
urbanizuotos 
aplinkos ir / ar 
miestietiškos 
gyvensenos 
apraiškomis 

Kaimiškasis 
kraštovaizdis 
ryškiais su 
urbanizuotos 
aplinkos ir 
miestietiškos 
gyvensenos 
bruožais 

Urbanizuotasis-
kaimiškasis 
kraštovaizdis, 
kuriame vienodai 

intensyviai 
pasireiškia 
kaimiškos ir miesto 
aplinkos ir 
gyvensenos bruožai 

Urbanizuotasis 
kraštovaizdis su 
ryškiais 
kaimiškos 
aplinkos ir 
gyvensenos 
bruožais 

Urbanizuotasis 
kraštovaizdis su 
nežymiomis 
kaimiškos aplinkos 
ir / ar gyvensenos 
apraiškomis  

 

  

Terminai Lietuvos ir užsienio literatūroje kaimo ir miesto aplinkos sąveikai ir jos 

rezultatams apibūdinti 
 

 

Outer fringe 
(miesto įtakos 

zonos pakraštys) 
Apymiestis 

Rurban (kaimo ir 
miesto aplinkos 

sąveikos teritorija) 

Boomburb 
(drieka, staigiai 

išaugę 
priemiesčiai) 

Historical suburb 
(Istorinis 

priemiestis) 

Outer boundary 
(miesto įtakos 

zonos pakraštys) 

Exurbia / 
exurban 

(užmiesčio 
teritorijos) 

Peri-urban (miesto 
pakraščio teritorijos 
su kaimo aplinkos 

bruožais) 

Edge city (miesto 
pakraščio 
teritorijos) 

Suburb (priemiestis) 

Rural hinterland 
(kaimiškos 

teritorijos su 

miesto aplinkos 
požymiais) 

Užmiestis Rural-urban fringe 
(miesto pakraščio 

teritorijos su kaimo 
aplinkos bruožais) 

Urban fringe 
(miesto pakraštys) 

Suburban area 
(priemiestinė 

teritorija) 

Savarankiški 
priemiesčiai 

Urban periphery 
(miesto periferija) 

Modernieji 
priemiesčiai Ruralurbanizuota 

teritorija 

Innland (vietos 
savivaldos sritys, 

nutolusios nuo 
metropolinės 

zonos iki 130 km) 

 
Pavyzdžiui, Europos mokslininkų grupė, siekdama išsiaiškinti ir išspręsti priemiestinių 

teritorijų problemas bei skatinti darnius ryšius tarp miesto ir kaimo teritorijų, vykdė mokslinių 

tyrimų projektą PLUREL (angl. “Peri-urban Land Use Relationships”), kurio pagrindu buvo 

suformuotas miesto ir kaimo aplinkos sąveikos modelis (3 pav.). Pirmasis modelis (3 pav. A) 

vaizduoja supaprastintą monocentrinę apgyvendinimo struktūrą, kurią sudaro koncentriškos miesto 

ir miesto ir kaimo aplinkos sąveikos sritys: centras, vidinės miesto teritorijos, vidiniai priemiesčiai, 

išoriniai priemiesčiai, urbanizuotos teritorijos su kaimo aplinkos požymiais, kaimiškos teritorijos su 

miesto aplinkos bruožais. PLUREL mokslininkų nuomone (Piorr ir kt., 2011), antrasis (3 pav. B), 

policentrinio apgyvendinimo struktūros modelis, yra realistiškesnis, policentrinė struktūra parodo 

reiškinio kompleksiškumą. Antrajame modelio variante miesto-kaimo sąveikos teritorijos ne tik 

supa centrinį miestą, bet yra ir išskirtos kaip geografiniai vienetai. 
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3 pav. Vykdant tarptautinį miesto ir kaimo sąveikos ypatumų Europoje tyrimų projektą PLUREL (Piorr ir kt., 2011) 

suformuluotas miesto ir kaimo sąveikos abstraktus modelis 
Fig. 3. Abstract model of rural-urban interface formulated implementing the PLUREL (Piorr et al., 2011) project of 

research of peri-urbanization in Europe  

 
Urbanizacijos sklaidos padarinius ir kaimo aplinkos pokyčius nagrinėja ir M. Antrop (2000, 

2004), kuris pateikia Vakarų Europos miestų žvaigždinės plėtros ir kaimo ir miesto aplinkos 
sąveikos modelį (4 pav.) Didmiesčiams charakteringas žvaigždės pavidalo plėtros modelis, kuriam 
būdinga urbanizuotų teritorijų sklaida išilgai pagrindinių transporto magistralių (4 pav. A). 
Atsiradus naujoms magistralėms, suaktyvėja priemiesčių vystymasis, kurį charakterizuoja naujų 
komercinių ir pramoninių veiklų atsiradimas. Pagerėjusi susisiekimo infrastruktūra inicijuoja 
urbanizacijos procesus nuo miesto nutolusiose kaimo vietovėse (4 pav. B). Šie procesai gali būti itin 
ryškūs ir sukelti „sprogimą“ suardydami pirminę gyvenvietės struktūrą. M. Antrop (2000, 2004) 
pateikti didmiesčio plėtros ir jos poveikio kaimo ir gamtinei aplinkai modeliai reikšmingi tuo, kad 
parodo transporto koridorių įtaką urbanizuotos teritorijos plėtrai ir galimų urbanizacijos poveikių 
kaimo gyvenvietėms įvairovę.  

D. Low Choi ir kt. (2008) miesto plėtros įtakos apgyvendinimo sistemai ir kraštovaizdžiui 
modelis buvo parengtas kaip Australijos priemiestinių teritorijų darnios raidos studijos dalis ir yra 
orientuotas į šiai valstybei būdingus didmiesčius (5 pav.). Šiame modelyje miesto ir jo aplinkos 
sąveikos tipologija yra lemiama geografinės situacijos. Šis modelis pabrėžia gamtiškumo faktorių ir 
linijinę plėtrą, susijusią su tranzitinėmis teritorijomis ar vaizdingais kraštovaizdžiais. Reikia 
paminėti, kad šiame modelyje neskiriama dėmesio kaimo aplinkos ypatumams ir miesto įtakos 
zonoje atsidūrusių kaimo gyvenviečių tipologijai. 

Nagrinėti modeliai rodo, kad urbanizuotojo ir kaimiškojo kraštovaizdžių sąveikos teritorijoms 
būdingas dinamiškumas, kompleksiškumas, urbanistinės ir agrarinės kilmės kraštovaizdžio bruožai, 
daugiau ar mažiau glaudus ryšys su centriniu miestu. Šios teritorijos, priklausomai nuo atstumo iki 
miesto, yra daugiau ar mažiau urbanizuotos, o jų plėtrą reguliuoja transporto infrastruktūros 
vystymasis bei gyventojų kasdieninė migracija. 
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4 pav. Urbanizacijos sklaida ir kaimo aplinkos pokyčiai. A – M. Antrop (2000) pateiktas urbanizacijos Vakarų 

Europoje modelis: 1 – istorinis centras, 2 – miesto plėtra iki XIX a., 3 – urbanizuotų teritorijų plėtra pagal svarbiausias 

transporto magistrales, 4 – miestelių plėtra miesto įtakos zonoje, 5 – miesto įtakos zonoje esančių kaimų plėtra, 6 – 

miesto įtakos zonoje esantys kaimai, 7 – naujos plėtros teritorijos prie miesto įtakos zonoje esančių kaimų, a – teritorija, 

kurioje plėtojasi savarankiški priemiesčiai, b – miesto įtakos zona; B – Kaimo gyvenviečių pokyčiai dėl urbanizacijos 

pagal M. Antrop (2004) 
Fig. 4. Territorial urban expansion and changes of rural environment. A – Model of urbanization in Western Europe by 

M. Antrop (2000): 1 – main city centre, 2 – expansion zones up to the 19th century, 3 – the inner urban fringe, 4 – 

smaller towns may induce urbanization, 5 – villages may induce urbanization as well, 6 – villages situated in the urban 

field, 7 – exurbs of the villages in the urban field; a – outer urban fringe, b – urban field; B – Changes of rural 

settlements due to urbanization, models by M. Antrop (2004) 

 

 

5 pav. Urbanizacijos ir kaimo ir miesto aplinkos sąveikos tipologija pagal D. Low Choi ir kt. (2008) 

Fig. 5. Peri-urban typologies by D. Low Choi et al. (2008)  
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Išskirti teoriniai kaimo ir miesto aplinkos sąveikos modeliai gali būti analizuojami miestų 

želdynų formavimo kontekste: 

1. Nagrinėti modeliai parodo, kad rekreacinių teritorijų ir želdynų formavimo galimybės 

miesto ir kaimo aplinkos sąveikos zonoje priklauso nuo urbanizuotos teritorijos struktūros, plėtros 

tendencijų ir ją lemiančių veiksnių bei miestą supančių teritorijų charakterio, verčių ir tipologijos.  

2. A. Piorr ir kt. (2011), M. Antrop (2000, 2004) pateikti modeliai leidžia prognozuoti ir 

analizuoti, kaip miestui augant vystysis ir išsidėstys skirtingo užstatymo tankumo, charakterio ir 

funkcijų teritorijos, numatyti naujų želdynų kūrimo poreikį ir galimybes, įvertinti esamų apželdintų, 

gamtinių teritorijų, kultūrinio kraštovaizdžio elementų panaudojimo galimybes miesto įtakos 

zonoje. 

3. D. Low Choi ir kt. (2008) pateiktas modelis rodo, kaip urbanizacijos procesas ir miesto-

kaimo aplinkos sąveikos kryptys ir pobūdis priklauso nuo teritorijos geografinės situacijos ir 

transporto koridorių plėtros. Skirtingi miesto įtakos zonoje besiformuojančių urbanizuotų teritorijų 

tipai ir charakteriai – tranzitinės teritorijos, rekreacinės, kurortinės teritorijos, nedideli urbanizuoti 

centrai miesto įtakos zonoje ir kt. – kelia savus reikalavimus rekreacinių teritorijų ir želdynų 

formavimui.  

4. Miesto įtakos zonos ir joje vykstančių pokyčių nagrinėjimas remiantis M. Antrop (2000, 

2004), D. Low Choi ir kt. (2008) pateiktais modeliais leidžia analizuoti ir prognozuoti vertingų 

istorinių kaimo gyvenviečių – miestelių, kaimų, bažnytkaimių – ir vertingų kaimo kraštovaizdžio 

elementų pokyčius urbanizacijos poveikyje ir nustatyti rekreacinių teritorijų plėtros galimybes 

panaudojant ir išsaugant kaimo aplinkos vertingąsias savybes. 

3. Istorinių kaimo kraštovaizdžio tipų panaudojimas formuojant Lietuvos miestų 

želdynus. Europos kraštovaizdžio raida reikšmingai susijusi su urbanizacijos plėtra į kaimiškąsias 
teritorijas, tuo tarpu Lietuvos kraštovaizdis iš esmės yra nulemtas antropogenizacijos procesų, 
susijusių su žemės ūkio vystymusi. Santykinai nedidelė šalies teritorija ir istoriškai susiklosčiusios 
gilios žemės dirbimo ir su juo susijusių verslų tradicijos nulėmė kaimiškojo kraštovaizdžio 
susiformavimą (Bučas, 2001). Priešingai nei daugeliui Europos šalių, Lietuvai nebūdinga nuosekli 
kraštovaizdžio raida (6 pav.).  

 

 
6 pav. Šuoliška ir nuosekli kraštovaizdžio raida: apibendrintas kraštovaizdžio raidos modelis pagal M. Antrop (2008) ir 

Lietuvos kaimo kraštovaizdžio raidos modelis pagal J. Bučą (2001) 
Fig. 6. Continuous landscape development and landscape development with interruptions and direction changes: 

generalized landscape development model by M. Antrop (2008) and model of development of Lithuanian rural 

landscape by J. Bučas (2001) 



E. Brinkytė, I. Gražulevičiūtė-Vileniškė / Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 30–41
 

37 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

6 pav. pateikti apibendrintas M. Antrop (2008) kraštovaizdžio raidos modelis, rodantis 
šuoliškus kraštovaizdžio pokyčius įvykus staigiai žemėtvarkos ar kitokiai permainai, ir J. Bučo 
(2001) šuoliško Lietuvos kaimo kraštovaizdžio formavimosi modelis. Lietuvos kraštovaizdžio 
formavimosi raidos procese išskiriamos veiksnių grupės – evoliucinių permainų, esminio 
pertvarkymo, kompensaciniai (Bučas, 2001) – yra glaudžiai susijusios su politinėmis ir socialinėmis 
permainomis ir krašto planavimo veiklomis. Išskiriami ikivalakinis, valakinis, vienkieminis, 
kolūkinis (Bučas, 2001) ir posovietinis Lietuvos kaimo kraštovaizdžio raidos etapai, kurie mūsų 
šalies kraštovaizdžio vystymuisi, kaitai ir identitetui turėjo didžiulę reikšmę. Šie etapai, keisdami 
vienas kitą, drastiškai keisdavo susiformavusį kraštovaizdį ir iki šių dienų išliko tik kai kurių 
struktūrų fragmentai arba jos visai sunyko (Kavaliauskas, 2011).  

D. Bardauskienė ir M. Pakalnis (2012), nagrinėję Lietuvos miestų plėtros ypatumus, taip pat 
pastebėjo Lietuvos miestų plėtros šuoliškų pokyčių, susijusių su bendrais socialiniais, ekonominiais, 
politiniais, statybų ir planavimo pokyčiais po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m.: gana 
kompaktišką centralizuotai suplanuotą tarybinio laikotarpio urbanizuotų teritorijų formavimo 
principą keičia sunkiai valdoma ekstensyvi, kartais taškinio pobūdžio mažaaukščio sodybinio 
užstatymo plėtra, daugiausiai lemiama rinkos jėgų ir spekuliacijų žeme. Šią tendenciją patvirtina ir 
S. Gadal ir J. Lekavičiūtės (2009) atlikti Lietuvos miestų struktūros ir jos raidos nuo 1990 iki 
2007 m. tyrimai (7 pav.). D. Bardauskienė ir M. Pakalnis (2010) pateikia tokį šiandieninių Lietuvos 
miestų pakraščių apibūdinimą: „...priemiesčiuose matome formuojantis naują, menkavertį 
kraštovaizdžio tipą, kuris pasižymi monofunkcinių kvartalų arba jų fragmentų, atskirų pastatų 

padriku atsiradimu apie didžiuosius miestus“. 
Tyrinėtojai ir planuotojai įvardija identiteto, 
infrastruktūros, želdynų formavimo problemas 
tiek glaudžiai su miestu susijusiose, tiek padrikai 
formuojamose priemiestinėse teritorijose. E. 
Neniškis (2009) nurodo, kad priemiestinės 
teritorijos dėl specifinių miesto plėtros sąlygų 
tiesiog difuziškai suauga su miesto vidinėmis 
teritorijomis, prarasdamos savo identitetą ir 
bendruomenės dvasią. D. Bardauskienė ir M. 
Pakalnis (2010) teigia, kad šiandien priemiestinį 
kraštovaizdį charakterizuoja „degraduojantys 
gamtiniai elementai ir nuolat augantis gamtos ir 
energetinių išteklių vartojimas, infrastruktūros, 
viešų erdvių, tvarkomų želdynų poreikis, aplinkos 
tarša“. 

Šuoliškas Lietuvos kaimo kraštovaizdžio 
formavimosi pobūdis paliko skirtingos kokybės ir 
identiteto istorinių kaimo aplinkos reliktų, tuo 
tarpu Lietuvos miestų plėtros šuoliški pokyčiai 
lemia, kad šiuo metu miesto ir kaimo aplinkos 
sąsajų kraštovaizdį formuoja ne intensyvaus 
užstatymo konkūro ir gamtinės aplinkos sąveika, 
bet daugiau padrikų, taškinių naujos urbanizacijos 
intarpų atsiradimas kaimo ir gamtinėje aplinkoje. 
Toks urbanizacijos pobūdis ir jo poveikis kaimo ir 
gamtiniam kraštovaizdžiui gali būti vertinamas 
įvairiai. Viena vertus, tai, kad neformuojami dideli 
urbanizuoti masyvai ir dispersiškas urbanizacijos 
pobūdis gali padėti išsaugoti kai kuriuos kaimo 

 
 

7 pav. Urbanizacija Kauno mieste ir jo įtakos zonoje 
1990 m. – 2007 m., S. Gadal ir J. Lekavičiūtės 

(2009) schemos 
Fig. 7. Urbanization in the city of Kaunas and its 

region from 1990 to 2007, schemes by S. Gadal ir 

J. Lekavičiūtė (2009) 
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aplinkos elementus. Kita vertus, nekoordinuota priemiestinių teritorijų urbanizacija ir ekstensyvi 
drieka menkina kaimo ir gamtinės aplinkos identitetą, sumažina produktyvių žemės ūkio teritorijų, 

formuoja menkos kokybės, chaotiškus rurbanizuotus (angl. rurban) kraštovaizdžius. Chaotiškai 

kuriant urbanizuotos aplinkos intarpus miesto įtakos zonoje, tampa itin sudėtinga ne tik saugoti 

vertingąsias kaimo ir gamtinio kraštovaizdžio savybes, bet ir kurti estetišką kraštovaizdį miesto ir 

kaimo aplinkos sąveikos zonoje ir priemiestinių teritorijų gyventojų poreikius tenkinančias 

rekreacines teritorijas. Visgi želdynai yra vieni iš svarbiausių elementų planuojant urbanizuotas 

teritorijas, kadangi jie skirti išsaugoti kraštovaizdžio struktūrą ir istorinę vertę, gerinti 

gyvenamosios ir darbo aplinkos sąlygas, palaikyti teritorijos ekologinį stabilumą. Į miestuose 

kuriamą darnią želdynų sistemą turėtų būti įtraukiami ir priemiestinių teritorijų želdynai. 2 lentelėje 

parodytos galimybės istorinių kaimo kraštovaizdžio tipų fragmentus panaudoti kuriant želdynus ir 

rekreacines teritorijas kaimiškojo ir urbanizuotojo kraštovaizdžio sąveikos teritorijose: remiantis 

J. Buču (2001) išskiriami pagrindiniai istorinių kaimo kraštovaizdžio tipų ir jų apželdinimo bruožai, 

pateikiami istorinių kaimo kraštovaizdžio tipų fragmentų atsiradimo miesto įtakos zonoje 

pavyzdžiai, aptariamos jų panaudojimo galimybės želdynams ir rekreacinėms teritorijoms formuoti. 

Taip pat, remiantis W. Nohl (2001), parodoma, kokie darnaus kraštovaizdžio tipai galėtų formuotis 

urbanizuotojo ir kaimiškojo kraštovaizdžių sąveikos zonoje. 

 
2 lentelė. Istorinio Lietuvos kaimo kraštovaizdžio tipai ir jų panaudojimas rekreacijai miesto įtakos zonoje 

Table 2. Types of Lithuanian historic rural landscapes and their adaptation for recreation in the territories  

influenced by urbanization 

Istorinio kaimo 

kraštovaizdžio 

tipai pagal 

J. Bučą (2001), 

J. Bučo (2001) 

iliustracijos 

Ikivalakinis 
 

Valakinis 
 

Vienkieminis 
 

Kolūkinis 
 

 

1 2 3 4 5 

Pagrindiniai 

bruožai pagal 

J. Bučą (2001) 

Užstatymo struktūros 

elementai: padrikos ir 

kupetinės 
gyvenvietės, pilys, 

dvarų sodybos. Kelių 

tinklo elementų 

vyraujanti forma – 

linijinė plastiškoji. 

Užstatymo struktūros 

elementai: pilys, 

dvarų sodybos, 
valakinių kaimų 

gyvenvietės, 

bažnytkaimiai ir 

miesteliai. Kelių 

tinklo elementų 

vyraujanti forma – 

linijinė plastiškoji ir 

tūrinė tiesinė. 

Užstatymo struktūros 

elementai: 

vienkieminės 
sodybos, dvarų 

sodybos, išretintos 

gyvenvietės, 

bažnytkaimiai ir 

miesteliai. Kelių 

tinklo elementų 

vyraujanti forma – 

linijinė plastiškoji ir 

tūrinė plastiškoji. 

Užstatymo struktūros 

elementai: kolūkinės 

gyvenvietės, 
susikūrusios senųjų 

gyvenviečių bazėje, ir 

kolūkinės 

gyvenvietės, 

įsikūrusios naujose 

vietose. Kelių tinklo 

elementų vyraujanti 

forma – linijinė 

plastiškoji ir tiesinė. 

Apželdinimo 

bruožai pagal 

J. Bučą (2001) 

Miško tipo želdynai, 

natūralios teritorijos. 

Pagoniškos želdinimo 
tradicijos, laikomasi 

gamtiškumo principo. 

Agroželdynai ir 

miško tipo želdynai. 

Erdves skaidančios 
želdynų struktūros - 

pavieniai medžiai, 

erdves įrėminančios 

struktūros – medžių 

juostos, medžių 

masyvai. 

Etnokultūrinės 

sodybų želdinimo 

tradicijos, vyrauja 

racionalumo 

principas. 

Agroželdynai. Erdves 

skaidančios želdynų 

struktūros - pavieniai 
medžiai ir medžių 

grupės, erdves 

įrėminančios 

struktūros - medžių 

eilės, juostos, 

masyvai. 

Etnokultūrinės 

sodybų želdinimo 

tradicijos, vyrauja 

funkcionalumo 

principas. 

Agroželdynai. Erdves 

įrėminančios želdynų 

struktūros – medžių 
juostos ir masyvai. 

Nyksta etnokultūrinės 

želdinimo tradicijos, 

įsivyrauja 

generalizacijos 

principas. 
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2 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 

Istorinio kaimo 

kraštovaizdžio 

tipų rudimentai 

Kauno mieste ar 

jo įtakos zonoje 
(šaltinis: 

www.maps.lt) 

Veršvo upelio slėnis 

Kaune 

Maironiškių 
gyvenvietė, Linkuvos 

dvaro sodyba Kaune 

Teritorija į vakarus 

nuo Kauno netoli 

Akademijos 

Giraitės gyvenvietė 

Rekreacinis 

istorinio kaimo 

kraštovaizdžio 

tipų potencialas 

miesto įtakos 

zonoje 

Gamtinės aplinkos, 

asociatyvinių 
kraštovaizdžių 
fragmentų 
išsaugojimas, 
pritaikymas 
rekreacijai. 

Istorinio užstatymo ir 
infrastruktūros 
elementų, dvarų 
sodybų želdinių, 
kaimo gyvenviečių 
želdinių, pavienių 
medžių ir medžių 
juostų panaudojimas 
priemiestinio 
kraštovaizdžio 
formavimui, 
rekreacijai. 

Istorinio užstatymo ir 
infrastruktūros 
elementų, kaimo 
gyvenviečių, sodybų 
želdinių, pavienių 
medžių ir medžių 
juostų, masyvų 
panaudojimas 
priemiestinio 
kraštovaizdžio 
formavimui, 
rekreacijai. 

Medžių juostų, 
masyvų, kolūkinių 
gyvenviečių želdinių, 
atvirų erdvių 
panaudojimas 
priemiestinio 
kraštovaizdžio 
formavimui, 
rekreacijai. 

Nauji darnaus 

kraštovaizdžio 

tipai pagal W. 

Nohl (2001) 

priemiestiniame 

kraštovaizdyje su 

istorinio kaimo 

kraštovaizdžio 
tipų rudimentais 

Savaiminis, natūralus 
kraštovaizdis 
(spontaniškas, 
laukinis, dinamiškas 
kraštovaizdis miesto 
aplinkoje). 

Tradicinis kultūrinis 
kraštovaizdis 
(lengvai atpažįstami 
kultūrinio kaimo 
kraštovaizdžio 
fragmentai miesto 
aplinkoje). 

Kaimiškas funkcinis 
kraštovaizdis (žemės 

ūkio naudmenų 
fragmentai 
urbanizuotoje 
aplinkoje) 
Tradicinis kultūrinis 
kraštovaizdis 
(lengvai atpažįstami 
kultūrinio kaimo 
kraštovaizdžio 
fragmentai miesto 
aplinkoje). 

Gamybinis 
kraštovaizdis 
(įdomus, chaotiškas 
kraštovaizdis su 
industrinio kolūkinio 
kaimo kraštovaizdžio 
elementais miesto 
aplinkoje) 
Kaimiškas funkcinis 
kraštovaizdis (žemės 

ūkio naudmenų 
fragmentai 
urbanizuotoje 
aplinkoje). 

Panaudojimo 

miesto plėtroje 

galimybės: galimi 

želdynų tipai 

pagal Lietuvos 

Respublikos 
želdynų įstatymą 

(2007) 

priemiestiniame 

kraštovaizdyje su 

istorinio kaimo 

kraštovaizdžio 

tipų rudimentais 

Atskirieji rekreacinės, 

mokslinės, kultūrinės 

ir ekologinės 

paskirties želdynai. 

Atskirieji 

rekreacinės, 

mokslinės, kultūrinės 

ir memorialinės, ir 

ekologinės paskirties 

želdynai. 
Priklausomieji 

gyvenamųjų 

teritorijų, 

visuomeninės 

paskirties objektų, 

komercinės paskirties 

objektų ir rekreacinės 

paskirties objektų 

teritorijų želdynai. 

Priklausomieji 

gyvenamųjų teritorijų, 

visuomeninės 

paskirties, komercinės 

paskirties objektų ir 

rekreacinės paskirties 
objektų teritorijų 

želdynai. 

Priklausomieji 

gyvenamųjų teritorijų, 

visuomeninės 

paskirties, pramonės 

ir sandėliavimo 

objektų, komercinės 
paskirties objektų, 

inžinerinės 

infrastruktūros ir 

rekreacinės paskirties 

objektų teritorijų 

želdynai. 
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Išvados 

 

1. Miestų drieka ir skverbimasis į kaimiškąsias teritorijas skatina naujų kraštovaizdžių tipų 
formavimąsi. Urbanizuotojo ir kaimiškojo kraštovaizdžių sąveikoje besiformuojančios 
teritorijos pasižymi dinamiškumu, kompleksiškumu, urbanistinės ir agrarinės kilmės 
kraštovaizdžio bruožais, daugiau ar mažiau glaudžiu ryšiu su centriniu miestu. 

2. Miesto ir kaimo aplinkos sąveikos modelių analizė ir ypatumai miesto želdynų formavimo 
kontekste atskleidė, kad priemiestinių teritorijų plėtrą ir rekreacinių teritorijų bei želdynų 
formavimo galimybes jose veikia ne tik miesto ir jo plėtros pobūdis, bet ir miestą supančių 
teritorijų charakteris, vertės ir tipologija.  

3. Lietuvai nebūdinga nuosekli kaimo kraštovaizdžio raida, kadangi ją stipriai veikė drastiški 
kraštovaizdžio planavimo priemonių pokyčiai ir socialinių bei ekonominių reformų (valakų, 
vienkieminė, tarybinė, dabartinė) kaita, lėmę skirtingų istorinių kaimo kraštovaizdžių tipų 
susiformavimą. Lietuvos miestų plėtra taip pat pasižymi šuoliškais pokyčiais po 1990 m. 
pereinant nuo gana kompaktiško užstatymo prie ekstensyvios taškinės plėtros. Kaimo 
kraštovaizdžio reliktų įvairovė pasižymi išskirtiniu potencialu formuojant rekreacines 
teritorijas priemiesčiuose ir miesto įtakos zonoje, tačiau šiandieninė chaotiška urbanizacija 
neleidžia šio potencialo visiškai realizuoti ir sukurti darnią Lietuvos miestų aplinką.  
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Summary 

 
The aim of the research was to analyze the definitions and typology of rural urban interface and the possibilities 

of use of fragments of rural environment in formation of urban green areas. The methodology of the research included 

the analysis of Lithuanian and international literature concerning rural-urban interface and urban landscapes, the 

analysis and classification of the definitions applied to landscapes that emerge in the territories of interface of rural and 

urban environment. The methods of systematic and comparative analysis were applied to different models of rural-

urban interface, the relicts of different historical types of Lithuanian rural landscape and the possibilities of their use 
developing green areas in peri-urban and urban environment. The analysis of literature has demonstrated that urban 

sprawl into natural and rural areas cause the development of the areas of rural-urban interface with such features as 

complexity, dynamism, certain dependence on the central city, and mixed characteristics of rural and urban 

environment. The analysis of different theoretical models of rural-urban interface had revealed that the character and 

quality of urban areas, including the potential to develop recreational territories and green structures, is strongly 

dependent not only on the character of expanding city, the location of transport routes, but also on the features, values, 

and typology of surrounding rural and natural areas. The analysis of the possibilities to use the relicts of historical types 

of Lithuanian rural landscape in formation of green areas in peri-urban and urban landscapes had demonstrated that the 

development of Lithuanian rural landscape was not continuous and was influenced by radical social, economical, and 

political changes, such as land reforms. Development and expansion of urban areas in the country were uneven as well: 

centrally planned rather compact development of the Soviet era was replaced with extensive dispersed sprawl after 

1990. The diversity of the relicts of historical types of Lithuanian rural landscapes has a significant potential for the 
development of recreational areas and green structures in the territories of rural-urban interface; however, contemporary 

dispersed chaotic urbanization raises difficulties for employing this potential. 

 


