
J. Abromas, P. Grecevičius, A. M. Olšauskas, A. Sebeckas, A. Rimkus / Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 8–14 

8 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 
© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

Kretingos miesto Vilniaus gatvės želdinių fizinės būklės  

ir dekoratyviųjų savybių tyrimai 
 

Jonas Abromas*
1/2

, Petras Grecevičius
1
, Algimantas M. Olšauskas

1
,  

Antanas Sebeckas
1
, Andrius Rimkus

1 

 
1Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra 

H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda. Tel. (8-46) 398830 
2Kauno technologijos universiteto Architektūros ir kraštotvarkos katedra 
Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas. El. paštas jonasabromas@yahoo.com 

(Gauta 2013 m. sausio mėn.; atiduota spaudai 2013 m. kovo mėn.; prieiga internete nuo 2013 m. balandžio 25 d.) 
 

Anotacija 
Straipsnyje pateikta Kretingos miesto Vilniaus gatvės želdinių fizinės būklės ir dekoratyviųjų savybių tyrimų 

medžiaga. Tyrimo metu nustatyta želdinių rūšinė sudėtis, įvertinta dabartinė jų būklė ir priežiūros klaidos, atlikta 
fotofiksacija. Siekiant nustatyti želdinių svarbą priklausomai nuo abipus gatvės esančių teritorijų ar objektų tipų, 
Vilniaus gatvė buvo suskirstyta į charakteringas atkarpas, taip pat atsižvelgta ir į skirtingą želdinių būklę bei priežiūrą. 
Pateikiamos rekomendacijos Vilniaus gatvės želdiniams tvarkyti vykdant gatvės rekonstrukcijos darbus. Parengtos ir 
bendresnio pobūdžio išvados, atkreipiančios dėmesį į bendrą prastą Kretingos centrinės dalies želdinių būklę.  

Reikšminiai žodžiai: miesto kraštovaizdis, gatvės želdiniai, želdinių būklė, Vilniaus gatvė, ekologija. 
 
Abstract 
The article presents the research material on the physical conditions and decorative qualities of Kretinga city’s 

Vilnius street plants. The study was focused on identifying plant species, evaluating their current state and mistakes 
made during maintenance, photo documentation was also made. In order to determine the importance of green plantings 
depending on the areas on both sides of the street or object types, Vilnius street was divided into characteristic 
segments, the different greenery condition and care was taken into consideration. In the paper the recommendations for 
Vilnius street greenery management in pursuance of the street reconstruction are presented. Also more general findings, 
highlighting the total poor state of green plantings of Kretinga central part are prepared. 

Key words: urban landscapes, street planting, greenery condition, Vilnius Street, ecology. 
 

Įvadas 

 
Želdynai ir želdiniai yra svarbus miesto struktūros elementas, nes nuo jų priklauso gyvenimo 

sąlygos, žmogaus savijauta (Juškevičius, 2003). Želdiniai ne tik formuoja miesto žaliąsias erdves, 
padeda kurti estetišką miesto aplinką, bet ir mažina triukšmą, oro užterštumą, gerina jo sudėtį, 
mikroklimatą, psichologiškai teigiamai veikia gyventojus, t. y. atlieka urboekologinio 
kompensavimo, techninę apsauginę, architektūrinę ir socialinę funkcijas (Baravykaitė, 2006).  

Miestų gatvių želdiniai – pačiomis nepalankiausiomis sąlygomis mieste augantys augalai. 
Gatvėje tarp važiuojamosios ir pėstiesiems skirtos dalies yra vieta, skirta augalams. Vienaip ar 
kitaip pasodinti medžiai (krūmai, gėlės, žolės) auga labai sunkiomis sąlygomis: nelaidžiomis orui ir 
vandeniui dangomis padengta didesnė pomedžio dalis, skurdus dirvožemis, gatvės ir šaligatvio 
dangos bei netolimų namų sienos sukuria nepalankų mikroklimatą, kurio temperatūra keliais 
laipsniai aukštesnė, o drėgmės mažiau negu užmiestyje. Tokios sąlygos augalams, ypač 
sumedėjusiems, augti sunkios. Dėl sudėtingų sąlygų medžių rūšių, tinkamų augti gatvėse, įvairovė 
nėra didelė. Lietuvos miestų gatvių želdiniuose pagrindinė medžių gentis liepos (Tilia L.), iš kurių 
gausiausiai auga mažalapės (T. cordara Mill.) – 45 %, europinės (T. europea L.) – 25 % ir 
didžialapės (T. platyphyllos Scop.) – 10 %, o kitus 20 % sudaro mažiau paplitusios rūšys: 
paprastasis kaštonas (Aesculus hippocastanum L.), klevas uosialapis (Acer negundo L.) ir 
paprastasis (A. platanoides L.) (Юронис, Снешкене, 2002). Šių kelių medžių rūšių būklė ir 
atspindi gatvių želdinių būklę (Snieškienė, Stankevičienė, Vitas, 2012). Visos paminėtos problemos 
išryškėja vertinant ir Kretingos miesto Vilniaus gatvės želdinius. Šią gatvę galime įvardinti kaip 
svarbiausią ne tik susisiekimo, bet ir istoriniu aspektu – ji jungia miesto centrinę Rotušės aikštę, 
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bažnyčią su svarbiu istoriniu objektu – grafų Tiškevičių rūmais. Todėl šioje gatvėje (ypač atskirose 
gatvės atkarpose) esantiems želdiniams tenka svarbus vaidmuo ne tik gerinant miesto ekologinę 
būklę, bet ir veikiant žmones lajų formomis, spalvomis, kamienų ritmika. Estetinė šios gatvės 
želdinių reikšmė yra svarbesnė negu ekologinė. 

Tyrimo tikslas – įvertinti Kretingos miesto Vilniaus gatvės atkarpos (nuo Birutės g. iki 
Vilniaus g. 20) želdinių būklę. 

Tyrimo objektas – Kretingos miesto Vilniaus gatvės želdiniai. 
 

Tyrimų metodika 
 

Kretingos miesto Vilniaus gatvės atkarpos (nuo Birutės g. iki Vilniaus g. 20) želdinių 
vertinimas atliktas 2012 m. spalio 29-30 dienomis. Vertinti belapiai medžiai. Defoliacijos laipsnis, 
nesant lapams, buvo nustatomas pagal suformuotų sveikų pumpurų gausą. 

Atliekant vertinimą naudoti ortofotografiniai žemėlapiai ORT5LT ir ORT10LT (atspausdinti 
M 1:2000 masteliu). Kamieno skersmuo matuotas žerglėmis, medžių aukštis – aukštimačiu. 

Darbo metu atlikta visų medžių inventorizacija pagal patvirtintas Želdynų ir želdinių 
inventorizavimo ir apskaitos taisykles (patvirtintas LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. 
įsakymu Nr. D1-5) bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įsakymu (2007 m. birželio 28 
d. Nr. X-1241). Želdinių būklės ekspertizė atlikta vadovaujantis Želdinių būklės ekspertizės tvarkos 
aprašu (patvirtintas LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673).Vertinant 
nustatyta medžių rūšinė sudėtis, amžius (m.), aukštis (m), skersmuo vieno metro nuo pagrindo 
aukštyje (cm), medžių fizinė būklė. Atlikta kiekvieno medžio fotofiksacija. Vertintos medžių lajų 
geometrija, projekcijos vertikalioje ir horizontalioje plokštumose, fiksuotas šakų tankis ir 
dekoratyvumas nukritus lapams. 

Želdinių lotyniški pavadinimai patikslinti pagal M. Navasaičio „Dendrologiją“ (2004). 
 

Rezultatai 
 

Įvairių publikacijų autoriai tvirtina, kad geriausia medžių išvaizda tada, kai augalai išlaiko 
savo prigimtinę lajos formą, o esant reikalui šalinamos tik jų apatinės šakos. Tačiau dėl siauros 
gatvių važiuojamosios dalies bei antžeminių komunikacijų atsiranda būtinybė juos formuoti 
drastiškiau, ignoruojant paveldėtą lajos vystymosi formą. Dėl Lietuvos miestams būdingo mažo 
saulėtumo ir dažno debesuotumo gatvėse turėtų vyrauti pusiau atvirojo tipo želdiniai, tačiau to retai 
paisoma (Jakovlevas-Mateckis, 2003). Tenka pastebėti, kad gatvės želdinių genėjimas yra 
neišvengiamas. Vienintelis uždavinys – kaip tinkamiau ir kuo mažiau žalojant augalus tai padaryti 
(Burinskienė, Jakovlevas-Mateckis ir kt., 2003). 

Pagrindinės medžių priežiūros klaidos – brandaus amžiaus medžių viršūnių redukavimas, 
grubus lajų genėjimas ar visiškas jų pašalinimas, šakų nupjovimas viename lygyje, šakų kelmelių 
palikimas bei pjūvių vietų neapsaugojimas dezinfekavimo priemonėmis (Navys, 2003). Dėl dviejų 
pastarųjų priežiūros klaidų per atsivėrusias žaizdas medžiai užsikrečia grybinių ligų sukėlėjais, dėl 
kurių prastėja jų fizinė būklė, estetiškumas bei dekoratyvumas. Atsiranda tokių medžių šalinimo ir 
keitimo naujais sodinukais poreikis.  

Daugelis miestų gatvių apsodintos perimetru 1960–1970 metais. Ilgą laiką jie augo natūraliai 
ir tik 1994–1995 metais visuose Lietuvos miestuose imta labai intensyviai genėti medžius. Šis 
darbas buvo atliekamas po ilgos pertraukos: paskutinį kartą prieš tai genėti medžiai buvo prieš 10–
20 metų. Todėl tokie neprižiūrėti, ištįsusiomis šakomis medžiai buvo stipriai nupjaustomi, neretai 
paliekami tik kamienai, neatsižvelgiant nei į medžio rūšį, nei į amžių. Vėliau jų viršūnėse 
susiformavo savotiški „šluotražiai“. Skirtingų rūšių medžiai nevienodai reaguoja į intensyvų 
genėjimą. Po tokio stipraus nugenėjimo normalias lajas išaugino ne visų rūšių medžiai 
(Žeimavičius, Snieškienė, Stankevičienė, 2011). 
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Atliekant Kretingos miesto Vilniaus gatvės želdinių būklės tyrimą, akivaizdžiai pastebėta, kad 
yra susiduriama su visomis paminėtomis problemomis.  

Atlikus gatvės struktūros vertinimą (1 pav.) ji buvo suskirstyta į atskiras atkarpas pagal 
skirtingą miesto teritorinės funkcinės struktūros tipą ir pagal želdinių išorinę būklę: 

• nuo Birutės g. iki Akmenės g. (A) / nuo Akmenės g. iki Žemaitės al. (B) / nuo Žemaitės 
al. iki tilto (B) (vakarinėje gatvės pusėje); 

• nuo autobusų stotelės (Rotušės a.) iki J. K. Chodkevičiaus g. (A) / nuo 
J. K. Chodkevičiaus g. iki Kretingos miesto senųjų kapinių (B) / nuo Kretingos miesto senųjų 
kapinių iki Žemaitės al. (C) / nuo Žemaitės al. iki tilto (D) (rytinėje gatvės pusėje). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 pav. Tiriama Vilniaus g. atkarpa (pažymėta juodai, o vertinimo atkarpos pažymėtos raidėmis (A-D) 
Kartografinis pagrindas VGDB10 Kretinga Nacionalinė žemės tarnyba) 

Fig. 1. Examination of a segment of Vilnius street (marked in black, cartographic base VGDB10 Kretinga  
The National Land Agency) 

 

Želdinių būklės įvertinimo apibendrinimas pagal išskirtas atkarpas (vakarinėje Vilniaus 
gatvės pusėje). Nuo Birutės g. iki Akmenės g. (A). Šioje gatvės atkarpoje medžiai dviejų rūšių – 
mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) (7 vnt.) arba didžialapės liepos (Tilia platyphyllos Scop.) 
(2 vnt.). Visiems medžiams visiškai nesuformuotos arba suformuotos per mažos pomedžio aikštelės 
(2 pav.). Esamos yra tik 0,8 x 0,8 m arba 1 x 1 m dydžio. Šioje atkarpoje dalis medžių auga 
šaligatvio bortelio vietoje. Visi šioje atkarpoje esantys medžiai suformuoti netinkamai (anksčiau 4–
5 m aukštyje yra buvę nupjauti kamienai). 
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 a  b 
   

 c  d 

2 pav. Želdinių priežiūros problemos: a – dėl viršuje esančių elektros linijų visiškai pašalintos lajos; b – 
suformuotos pomedžio aikštelės, tačiau žiemos metu užpilamos sniego ir druskos mišiniu; c – visiškai 

nesuformuota pomedžio aikštelė, medis auga šaligatvio bortelio vietoje; d – pažeistas mažalapės liepos (Tilia 
cordata Mill.) kamienas (nuotr. aut. A. Rimkus, 2012) 

Fig. 2. Plant maintenance problems: a – completely removed crowns due to power lines above; b – formed sub 
tree pitches, witch end up covered by a mixture of snow and salt during the winter; c – no sub tree pitch formed. 
Tree growing in the spot of the sidewalk curb; d – damaged trunk of a small-leaved lime (photo A. Rimkus, 2012) 

 
Nuo Akmenės g. iki Žemaitės al. (B). Beveik visi medžiai vienos rūšinės sudėties – mažalapės 

liepos (Tilia cordata Mill.) (46 vnt.). Kitos rūšys šioje atkarpoje – paprastasis uosis (Fraxinus 
excelsior L.) (2 vnt.), paprastasis klevas (Acer platanoides L.) (2 vnt.). Esančių medžių laja 
negenėta arba nupjauta dalis žemesniųjų šakų. Visiems (išskyrus 2 vnt.) šioje atkarpoje esantiems 
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medžiams nesuformuotos pomedžio aikštelės. Beveik visi medžiai auga šaligatvio bortelio vietoje. 
Keletas medžių pavojingai pasvirę į važiuojamąją ir išilgai važiuojamosios gatvės dalies. Dėl 
pasvirimo į važiuojamąją dalį, kai kurių medžių kamienai pažeisti pravažiuojančio transporto. Kelių 
medžių labai sumažėjęs gyvybingumas.  

Nuo Žemaitės al. iki tilto. (C). Šioje atkarpoje dalis medžių yra labai seni (120–150 m), turi 
istorinę vertę. Nors ir sumažėjęs jų gyvybingumas, siūloma geriausiai išlikusius išsaugoti. Vyrauja 
paprastieji klevai (Acer platanoides L.), mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.), paprastieji uosiai 
(Fraxinus excelsior L.). Šioje atkarpoje taip pat daug savaiminių paprastųjų klevų (Acer 
platanoides L.), paprastųjų uosių (Fraxinus excelsior L.) ir daugiabučių (Nr. 31, 33A, 35) namų 
gyventojų pasodintų medžių. 

Želdinių būklės įvertinimo apibendrinimas pagal išskirtas atkarpas (rytinėje Vilniaus 
gatvės pusėje). Rotušės a. (nuo autobusų stotelės) iki J. K. Chodkevičiaus g. (A). Visi želdinai 
vienos rūšinės sudėties – mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) (8 vnt.). Pomedžio aikštelės 
suformuotos apie 1 m skersmens (2 pav.). Visiems medžiams anksčiau yra buvusi nupjauta visa laja 
(paliktas tik kamienas). Dabartinis visų medžių aukštis, kamieno skersmuo panašus. Kadangi 
suformuotos pomedžio aikštelės yra arti važiuojamosios gatvės dalies, taip pat žiemos metu jos 
užpilamos sniego ir druskos mišiniu, dėl šių priežasčių mažalapių liepų (Tilia cordata Mill.) 
gyvybingumas labai sumažėjęs. 

Nuo J. K. Chodkevičiaus g. iki Kretingos miesto senųjų kapinių (B). Minėtoje atkarpoje be 
dygiosios eglės (Picea pungens Engelm.) ir paprastojo kaštono (Aesculus hippocastanum L.) auga 
vienos rūšinės sudėties medžiai – didžialapės liepos (Tilia platyphyllos Scop.) (19 vnt.). Visoms 
didžialapėms liepoms anksčiau buvo pašalinta visa laja (paliktas tik kamienas). Tai padaryta dėl 
nutiestų elektros energijos perdavimo orinių linijų (2 pav.). Pomedžio aikštelės suformuotos tik 
pirmiesiems trims gatvės atkarpoje esantiems medžiams. 

Nuo Kretingos miesto senųjų kapinių iki Žemaitės al. (C). Šios atkarpos pradžioje esančių 
medžių polajyje suformuota žalioji juosta. Visų medžių anksčiau yra buvusi pašalinta visa laja 
(paliktas tik kamienas). Dominuoja mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) (11 vnt.). Vertinamoje 
atkarpoje taip pat auga vienas paprastasis kaštonas (Aesculus hippocastanum L.), vienas paprastasis 
uosis (Fraxinus excelsior L.) ir viena dygioji eglė (Picea pungens Engelm.). Paprastojo kaštono 
(Aesculus hippocastanum L.) laja anksčiau taip pat buvo pašalinta. Šiuo metu iš ataugusių šakų yra 
susiformavusi aukšta laja, tačiau viršutinėms šakoms gresia pavojus – esant stipriam vėjui jos gali 
lūžti. Kadangi šioje gatvės vietoje šaligatvio plotis didelis, yra galimybė medžius atsodinti. Taip 
pagerėtų ir ekoestetinė padėtis, sumažėtų triukšmo ir oro tarša. Esama mokykla tiesiogiai nebūtų 
veikiama vizualinės ir oro gatvės taršos. 

Nuo Žemaitės al. iki tilto (D). Medžių rūšinė sudėtis: mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) 
(6 vnt.), paprastieji klevai (Acer platanoides L.) (2 vnt.), paprastieji kaštonai (Aesculus 
hippocastanum L.) (2 vnt.). Kai kuriuos medžius būtina šalinti, nes jų gyvybingumas stipriai 
sumažėjęs, esant stipriam vėjui jie gali nulūžti. 

 
Rezultatų aptarimas 

 
Tyrimo metu iš viso įvertinti 147 medžiai ir nereikšmingas kiekis krūmų, tarp jų 91 medis 

vakarinėje ir 56 medžiai rytinėje gatvės pusėje. Atlikus vertinimą nustatyta, kad Vilniaus gatvės 
medžių asortimentą sudaro: mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) (74 vnt.), didžialapės liepos 
(Tilia platyphyllos Scop.) (33 vnt.), paprastieji uosiai (Fraxinus excelsior L.) (13 vnt.), paprastieji 
klevai (Acer platanoides L.) (13 vnt.), paprastieji kaštonai (Aesculus hippocastanum L.) (8 vnt.), 
dygiosios eglės (Picea pungens Engelm.) (5 vnt.), paprastieji skroblai (Carpinus betulus L.) 
(2 vnt.). 

Vertintų želdinių dirvožemiai stipriai suplūkti, mažos arba visai neįrengtos pomedžio 
aikštelės. Dėl šių priežasčių šaknys itin blogai aprūpinamos oru ir lietaus vandeniu. Tuo tarpu 



J. Abromas, P. Grecevičius, A. M. Olšauskas, A. Sebeckas, A. Rimkus / Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 8–14 

13 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 
© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

specialiai įrengtų laistymo ir aeracijos priemonių nėra. Didžioji dalis vertintų medžių auga tiesiog 
šaligatvio bortelio vietoje ir ardo asfalto ar šaligatvio trinkelių dangas. Kai kurių į važiuojamąją 
gatvės dalį pasvirusių medžių kamienai sužaloti mechaniškai (pravažiuojančio krovininio 
transporto). Žiemos metu medžių pomedis užpilamas sniego ir druskos mišiniais, todėl kai kurių 
medžių gyvybingumas labai sumažėjęs (tesiekia 20–50 %). 

Dėl netinkamo genėjimo medžių skeletinių (pagrindinių) šakų kambliuose išsivystęs puvinys, 
kuris pereina (arba jau pasiekęs) kamieno vidurį. Medžių lajos neturi pagrindinio lajos stiebo, yra 
daugiaviršūnės, todėl kilus vėjui ar susiformavus sunkiai sniego dangai galimas šakų skilimas ir 
lūžimas. Lajos neatitinka natūralių, rūšiai būdingų formų, defoliacijos laipsnis padidėjęs dėl blogų 
augimo sąlygų ir pažeidimų. 

Medžiai suformuoti nevienodai, be aiškios kraštovaizdinės koncepcijos. Savo skirtinga 
chaotiška lajos forma, darko gatvės planinę struktūrą, bendrą estetinį vaizdą.  

Vertinamoje Vilniaus gatvės atkarpoje nuo Žemaitės al. iki tilto dalis medžių yra labai seni. 
Pavyzdžiui, mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.), kurios kamieno skersmuo 150 cm, amžius yra 
didesnis nei 200 metų, paprastojo kaštono (Aesculus hippocastanum L.) – kamieno skersmuo 100 
cm, amžius didesnis nei 120 metų. Neabejotinai tikslinga juos išsaugoti. Paminėtą mažalapę liepą 
(Tilia cordata Mill.) būtų galima įrašyti į vietinės reikšmės paminklinių medžių sąrašą. 

Nustatyta, kad rekonstruojant gatvę bent trečdalio esamų medžių nepavyks atsodinti naujais 
sodinukais, todėl rekomenduojamas kompensacinis atsodinimas kitose centrinės miesto dalies 
vietose. Deja, miesto savivaldybė neturi parengto plano, pagal kurį galima būtų vykdyti tokio 
atsodinimo darbus. Pagal vizualinį gretimose teritorijose esančių želdinių vertinimą nustatyta, kad 
panašios medžių būklės problemos būdingos ir joms. Siekiant aukštesnės miesto kraštovaizdžio 
kokybės būtina kuo skubiau atlikti visų miesto želdinių būklės vertinimą ir jų rekonstrukciją, 
tvarkymą ar renovavimą vykdyti nelaukiant, kol atsiras lėšų gatvių dangoms tvarkyti. Taip pat turi 
pasikeisti ir želdinių priežiūros kokybė. 

Apibendrindami galime įvardinti šias pagrindines Vilniaus gatvės medžių priežiūros klaidas: 
netinkamas lajų genėjimas – prarandama estetinė vertė; dėl anksčiau pašalintų storų šakų ir 
nedezinfekuotų pjūvio vietų atsirado puvinys; visiškai nesuformuotos pomedžio aikštelės; atskirose 
vertinimo atkarpose medžiai auga tiesiog šaligatvio bortelio vietoje; žiemos metu pomedžio 
aikštelės užpilamos sniego ir druskos mišiniu; nėra nuolatinės (reikalingos gatvių želdiniams) 
priežiūros (ypač atkarpoje nuo Žemaitės alėjos iki tilto).  

 
Išvados 

 
1. Atlikus Kretingos miesto Vilniaus gatvės želdinių fizinės būklės ir dekoratyviųjų savybių 

tyrimus nustatyta, kad didžiąją dalį želdinių būtina šalinti: daugelis medžių auga tiesiog 
šaligatvio bortelio vietoje, kai kurie medžiai pavojingai pasvirę į važiuojamąją gatvės dalį. 
Medžių kamienai pažeisti mechaniškai pravažiuojančio transporto, anksčiau pašalintos lajos, 
pažeisti puviniu. 

2. Šiaurinėje gatvės atkarpoje (Nuo Žemaitės al. iki tilto) yra vertingų medžių, kai kurie jų labai 
seni (120–150 m.), turi paveldinę vertę. Nors ir sumažėjęs jų gyvybingumas, būtina geriausiai 
išlikusius išsaugoti, pagerinti jų augimo sąlygas padidinant dirvos ventiliavimą, pralaidumą 
lietaus vandeniui. 

3. Siekiant ateityje išvengti problemų, susijusių su esamų medžių dekoratyvumo išsaugojimu, 
rekomenduojama atlikti visų Kretingos miesto želdinių inventorizaciją, parengti medžių 
apsaugos bei atnaujinimo projektą, nustatyti efektyvios priežiūros tvarką. 
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Summary 

 
The article presents information on the physical conditions and decorative qualities of Kretinga city’s Vilnius 

street plants. The study was focused on identifying plant species, evaluating their current state and mistakes made 
during maintenance, photo documentation was also made. In order to determine the importance of green spaces, Vilnius 
street was divided into characteristic segments. Field assessment of the plantations was carried out in October 29-30, 
2012. The evaluation was carried out during the leafless stage of trees. Orthophotographic maps ORT15 and ORT10 
where used for the assessment (printed in M1:2000 scale). During the work process an inventory of all the trees was 
made in accordance with existing planting and green space inventory and accounting rules (approved by the Minister of 
Environment order No. D1-5, January 8, 2008). The examination of the plants state was carried out in accordance with 
the description for Green status examination procedure (approved by the Minister of Environment order No. D1-673, 
December 14, 2007). The assessment found the composition of growing tree species, there age (in years), height (in 
meters), diameter, which was measured at a height of one meter from the base (in centimetres), their physical condition 
was also evaluated. Photographs of each tree were taken. Tree crown geometry and projections in the vertical and 
horizontal planes were evaluated, the density of branches and their decorativity without leaves were noted. 

During the study a total of 147 trees (91 in the western part and 56 trees in the eastern part of the street) were 
evaluated. The study shows that the assortment of trees in Vilnius street consists of small-leaved lime (Tillia cordata 

Mill.) (74 trees), large-leaved linden (Tillia platyphyllos Scop.) (33 trees), common ash (Fraxinus excelsior L.) 
(13 trees), Norway maple (Acer platanoides L.) (13 trees), horse chestnuts (Aesculus hippocastanum L.) (8 trees), Blue 
Spruce (Picea pungens Engelm.) (5 trees), common hornbeam (Carpinus betulus L.) (2 trees). 

The study on the physical conditions and decorative qualities of Kretinga city’s Vilnius street plants showed that 
most trees need to be removed: many trees are simply growing in the spot of the sidewalk curb; some trees are 
dangerously leaning above the road space of the street. Tree trunks are mechanically damaged by vehicles, the crowns 
are removed, and rotten parts are visible. Some valuable trees grow in the northern part of the street; some are estimated 
to be 120-150 years old. Despite the loss of their viability, it is necessary to protect the best of the surviving trees, 
improve their growing conditions. 
 


