
L. Januškevičius, J. A. Mlinkauskienė / Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 118–124 

118 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 
© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

Senųjų parkų renovacijos ir tvarkymo dendrologiniai, kraštovaizdiniai ir 

gamtosauginiai aspektai 
 

Laimutis Januškevičius*1
, Aušra Mlinkauskienė

2 
 

Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto 
Architektūros ir kraštotvarkos katedra. Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas 

Tel. (8-37) 451546, el. paštas: 1laimis_jan@yahoo.com, 2ausra.mlinkauskiene@ktu.lt 
(Gauta 2013 m. sausio mėn.; atiduota spaudai 2013 m. kovo mėn.; prieiga internete nuo 2013 m. balandžio 25 d.) 

 
Anotacija 
Šiuo metu mūsų šalyje priskaičiuojama apie 250 (300) senųjų parkų. Mūsų tyrimų duomenimis, nemaža dalis šių 

želdynų neturi parkams būdingos erdvinės struktūros, yra nedidelio ploto ir todėl juos derėtų priskirti ne parkų, bet 
buvusių dvarų sodybų želdynų kategorijai. Pagal parkų suplanavimo pobūdį ištirtus parkus galima būtų suskirstyti taip: 
geometrinio plano – 55 parkai (27,5 %), mišraus – 107 (53,5 %) ir peizažiniai – 38 (19 %). Iš viso šalies dvarų parkuose 
šiuo metu auga apie 350 introdukuotų sumedėjusių augalų rūšių ir dekoratyvinių formų (Pinophyta – 95, 
Magnoliophyta – 255), priklausančių 39 šeimoms ir 93 gentims (Pinophyta – 4 šeimos ir 11 genčių, Magnoliophyta – 
35 ir 82). Daugumos šalies senųjų parkų erdvinę struktūrą formuoja vietinės medžių rūšys, jas reikėtų naudoti ir 
atkuriant parkų erdvinę struktūrą. Atkuriant parkų introdukuotos dendrofloros rūšinį asortimentą reikėtų orientuotis į 
anksčiau čia augusias rūšis. Kiekvienas parkas turi tam tikras, tik jam būdingas savybes, kurios ir sudaro vadinamąją 
parko savastį. Renovuojant ir tvarkant vieną ar kitą parką visa tai reikia ištirti, pajausti ir išsaugoti. 

Reikšminiai žodžiai: parkas, skveras, rūšis, forma. 
 
Abstract 
Circa 250 (300) old parks can be found in our country today. Our studies show that the substantial part of these 

green areas have no spatial structure characteristic to parks, they cover only small areas and, therefore, should not be 
classified as parks, but as the green areas of the former manor residencies. The analyzed parks can be classified 
according to their layout into: parks of geometric design (55 parks, 27 %), parks of mixed design (107 parks, 53.5 %), 
landscape style parks (38 parks, 19 %). Currently in the manor parks of the country 350 species of introduced woody 
plants and decorative forms (Pinophyta – 95, Magnoliophyta – 255), belonging to 39 families and 93 genera (Pinophyta 
– 4 families and 11 genera, Magnoliophyta – 35 and 82) can be found. Local species of trees form the spatial structure 
of the majority of the country's old parks; thus they should be used restoring the spatial structure of such parks. 
Restoring the assortment of the introduced woody plants the species that grew there previously should be taken into 
account. Each park has the specific characteristics, which form the identity of the park. Renovation and management 
efforts of one or another park should be directed to exploring, feeling and saving all the aspects. 

Key words: park, square, species, form (cultivar). 
 

Įvadas 

 
Daugelis Lietuvos senųjų dvarų parkų pirmiausia yra vertinami kaip puikūs kraštovaizdžio 

architektūros meno kūriniai, projektuoti ir kurti tokių žinomų kraštovaizdžio architektų kaip E. 
Andrė (Edouard Andre) (Palangos, Trakų Vokės, Lentvario ir Užutrakio parkai), Stuokos-
Gucevičiaus (Verkių parkas), Rygos sodų ir parkų direktoriaus G. Kufalto (G. Kuphaldt) (Žagarės, 
Terespolio parkai). Daugelio parkų projektų autoriai nežinomi, bet, sprendžiant iš šių parkų 
erdvinės struktūros ir augalų rūšinio asortimento parinkimo, juos kūrė profesionalių meistrų rankos. 
Gana daug senųjų parkų vertingi ir dendrologiniu požiūriu dėl juose augančių retų egzotinių 
medžių. Iš tokių visų pirma reikėtų paminėti Palangos botanikos parką, Degaičių (Telšių raj.), 
Žagarės (Joniškio raj.), Rietavo, Terespolio, Dotnuvos, Lančiūnavos ( Kėdainių raj. ), Kretingos ir 
kt. Tačiau, jau kuris laikas, lankantis dvarų sodybose bene didžiausią nerimą kelia parkų būklė. 
Daug dvarų parkų tvarkomi tik minimaliai, o kai kurie ir visiškai palikti likimo valiai. Šie želdynai, 
neretai, jau praradę buvusią erdvinę struktūrą ir daugiau panašėja į blogai prižiūrimus miško parkus. 
Džiugina tai, kad nemažai senųjų parkų atgimė arba po truputį atgimsta naujam gyvenimui tautinio 
atgimimo metais. Jų renovacijai buvo panaudotos ar naudojamos Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų ir privačių asmenų lėšos. Iš tokių paminėtini Šešuolėlių (Širvintų raj.), Taujėnų (Ukmergės 
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raj.), Bistrampolio (Panevėžio raj.), Aštriosios Kirsnos (Lazdijų raj.), Plungės, Pakruojo, Veisiejų, 
Švėkšnos ir kai kurie kiti parkai. Tačiau renovuojant ir tvarkant senuosius parkus iškyla nemažai 
problemų, kurias sprendžiant neretai pridaroma grubių klaidų, daugiau ar mažiau veikiančių 
pirminius parkų architektūrinius sprendimus ir, be abejonės, jų estetinį vaizdą. Ypač tai pasakytina 
apie renovuojamų parkų erdvinės struktūros atkūrimą bei medžių ir krūmų rūšinio asortimento 
parinkimą. Neretai susiduriama ir su gamtosauginėmis problemomis, kylančiomis ne tik dėl kol kas 
netobulo Aplinkos apsaugos įstatymo, bet ir stebėtinai formalaus jo nuostatų taikymo 
dekoratyviniuose želdynuose. 

Šio darbo tikslas – trumpai apžvelgti autorių atliktų ilgamečių šalies senųjų dvarų parkų 
dendrologinių ir kraštovaizdinių tyrimų rezultatus bei, kiek tai leido galimybės, įvertinti tautinio 
atgimimo metais prasidėjusį ir dabar vykstantį šių parkų renovacijos procesą, nurodant pagrindines 
problemas, su kuriomis susiduriama vykdant šiuos darbus, ir galimus jų sprendimo kelius.  

 
Tyrimų metodika 

 
Įvertinant ir aptariant darbo rezultatus bei vertinant situaciją, buvo pasinaudota Lietuvos 

senųjų dvarų parkų dendrologinių ir kraštovaizdinių tyrimų duomenimis, surinktais ekspediciniu 
būdu 1999–2012 m., bei literatūriniais šaltiniais (Tauras, 1966). Tyrimus iš dalies finansavo 
Aplinkos ministerija. 1999–2005 m. pagrindinis dėmesys buvo skiriamas parkų dendrologiniams 
tyrimams (Januškevičius, 2003, 2004, 2005, 2010). Kiekviename parke buvo registruojami ir 
vertinami šie duomenys ir rodikliai: tikslus parko adresas, valdytojas (naudotojas), parko plotas 
(ha), būklė, parke augančių vietinių medžių rūšinė sudėtis, introdukuotų sumedėjusių augalų 
inventorizaciniai duomenys ir ypač vertingų (įspūdingų matmenų) vietinių medžių (paprastųjų 
ąžuolų, uosių, klevų…) taksaciniai rodikliai (aukštis, skersmuo, būklė). Egzotiniams medžiams ir 
krūmams buvo registruojama augalų sistematinė priklausomybė (rūšis, porūšis, varietetas, forma), 
augalų aukštis (m), medžių kamienų skersmuo (cm) krūtinės aukštyje (1,3 m), augalų žydėjimo ir 
derėjimo laipsnis ir būklė. Augalų sistematinė priklausomybė, reikalui esant, buvo patikslinta 
remiantis literatūros šaltiniais (Ramanauskas ir kt., 1973; Snarskis, Galinis, 1974; Krüssmann 1976, 
1977, 1978, 1983; Griffiths, 1997; Navasaitis, 2004).  

Parkų būklė buvo vertinama pagal 4 balų skalę: 1 – labai gera (parkas gerai sutvarkytas, nėra 
sausuolių, menkaverčių medžių ir krūmų, suformuotos erdvės, gerai prižiūrimi takai, vejos ir 
tvenkiniai; 2 – gera (nuo labai gerai tvarkomų parkų skiriasi kiek blogiau prižiūrimomis, rečiau 
šienaujamomis vejomis ir kiek blogesne bendra parko tvarka); 3 – patenkinama (parkas apleistas, 
prastai prižiūrimos vejos, takai, yra pavienių sausuolių, menkaverčių medžių ir krūmų); 4 – bloga ir 
labai bloga (parkas praktiškai neprižiūrimas ir paliktas likimo valiai: nešienaujamos vejos, gausu 
menkaverčių medžių ir krūmų, užžėlę takai ir tvenkiniai). 

2006–2012 m. didesnis dėmesys buvo skiriamas kraštovaizdiniams šalies senųjų parkų 
tyrimams ir jų būklei įvertinti bei privatizacijos ir renovacijos problemoms nagrinėti (Januškevičius, 
2010, 2011; Januškevičius, Kamičaitytė-Virbašienė, 2010). Vykdant šiuos tyrimus bei 
apibendrinant ir vertinant jų rezultatus buvo daugiau ar mažiau pasiremta ir kitų autorių atliktais 
tyrimais bei publikacijomis (Tauras, 1966; Jakovlevas-Mateckis, 2008; Aidukaitė, 2010). 2009–
2012 m. pakartotinai buvo aplankyta ir įvertinta dauguma tautinio atgimimo metais renovuotų ar 
šiuo metu renovuojamų parkų.  

 
Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 

 
Trumpa bendroji parkų apžvalga. Šiandien mūsų šalyje priskaičiuojama apie 250 (300) 

senųjų parkų (atskiri autoriai šį skaičių nurodo labai nevienodai). Mūsų tyrimų duomenimis, 
nemaža dalis šių želdynų neturi parkams būdingos erdvinės struktūros, būtiniausių infrastruktūros 
elementų, yra nedidelio ploto ir juos derėtų priskirti ne parkų, bet buvusių dvarų sodybų želdynų 
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kategorijai. Tokiu būdu realus senųjų parkų skaičius būtų apie 200. Iš viso 1999–2012 m. buvo 
aplankyta per 250 senųjų dvarų parkų bei buvusių dvarų sodybų želdynų. Išsamesni tyrimai buvo 
atlikti 200 objektų. Pagal plotą ištirtus šalies senuosius parkus galima būtų suskirstyti į 4 
kategorijas: dideli parkai (>30 ha), vidutiniai (10–30 ha), maži parkai (2–10 ha) ir parkai-sodybos, 
kurių plotas paprastai neviršija 2 ha. Pastarieji paprastai neturi ir parkams būdingos erdvinės 
struktūros. Juos dažniausiai sudaro vaismedžių sodai bei sodybos teritorijoje padrikai išsibarstę 
želdiniai. Šiuo požiūriu ištirti šalies parkai skirstomi taip: dideli parkai – 24 (11,9 %), vidutinio 
dydžio – 53 (26,4 %), maži – 112 (55,7 %) ir parkai-sodybos 11 (6 %).  

Dauguma ištirtų parkų yra mišraus plano su vyraujančiais peizažinio stiliaus elementais. Apie 
mišrų šių parkų planavimą byloja daugelyje jų išlikę medžių alėjos ir eilės bei geometrinio plano 
dvarų rūmų teritorijos su simetriškos formos parterine dalimi, privažiavimo keliais ir takais. 
Ryškiausi šalies peizažinių parkų pavyzdžiai yra E. Andre projektuoti Palangos, Trakų Vokės, 
Lentvario ir Užutrakio parkai bei Kretingos dvaro parkas. Pagal erdvinę struktūrą ir želdinių 
išsidėstymo specifiką į atskirą kategoriją reiktų išskirti pilių parkus, kurių šiandien pagrindinė 
paskirtis – tinkamai įkomponuoti į vieno ar kito šalies regiono gamtinę aplinką pagrindinius šių 
objektų akcentus – pilis. Tokių parkų šalyje yra nedaug, bet jie labai saviti ir įdomūs. Iš jų 
paminėtini Biržų, Vytėnų (Jurbarko r.), Siesikų (Ukmergės raj.), Raudonės (Jurbarko raj.) pilių 
parkai, taip pat aplinkiniai Trakų pilies bei Vilniaus Gedimino kalno želdiniai. Pagal parkų 
planavimo pobūdį ištirtus parkus galima būtų suskirstyti taip: geometrinio plano – 55 parkai 
(27,5 %), mišraus – 107 (53,5 %) ir peizažiniai – 38 (19 %). Nors, kaip jau buvo kalbėta, šis šalies 
parkų suskirstymas yra daugiau ar mažiau sąlyginis, nes tipiškų geometrinio suplanavimo ir, tuo 
labiau, stilistinių parkų mūsų šalyje nėra. 

Atsižvelgiant į egzotinių medžių bei krūmų asortimentą, senuosius dvarų parkus galima 
suskirstyti į 4 kategorijas: parkai – dendrologinės kolekcijos (>50 egzotinių medžių bei krūmų rūšių 
ir žemesnio rango taksonų), turtingi parkai (30–50), vidutinio turtingumo (20–30) ir neturtingi 
(<20). Iš turtingiausių šalies parkų, kuriuos galima būtų priskirti dendrologinėms kolekcijoms, 
paminėtini Palangos botanikos parkas (300 augalų rūšių ir žemesnio rango taksonų), Degaičių 
(150), Žagarės (61), Dotnuvos (62), Rietavo (58) ir Terespolio (51). Šie parkai sudaro 4,5 % visų 
ištirtų parkų. Prie dendrologiniu požiūriu turtingų galima priskirti 24 parkus (11,9 %). Iš jų 
paminėtini Lančiūnavos (48 rūšys ir žemesnio rango taksonai), Beinoravos (44), Kretingos (44), 
Plinkšių (44), Antazavės (41), Trakų Vokės (41). Vidutinio turtingumo parkų rasta 37 (18,5 %) ir 
neturtingų – 131 (65,1 %). Iš viso šalies dvarų parkuose šiuo metu auga apie 350 introdukuotų 
sumedėjusių augalų rūšių ir žemesnio rango taksonų (Pinophyta – 95, Magnoliophyta – 255), 
priklausančių 39 šeimoms ir 93 gentims (Pinophyta – 4 šeimos ir 11 genčių, Magnoliophyta – 35 ir 
82).  

Nerimą kelia parkų būklė. Geros ir pakankamai geros būklės šiuo metu yra apie 45 parkai 
(apie 23 % visų tirtų parkų): Palangos, Alantos, Antazavės, Birštono, Biržų pilies, Burbiškio 
(Radviliškio raj.), Paežerių (Vilkaviškio raj.), Plinkšių, Renavo (Mažeikių raj.), Rokiškio ir kai 
kurie kiti. Patenkinamos būklės rasta 78 parkai (38,8 %) ir blogos ir labai blogos būklės – 77 
(38,2 %). Pagrindinė  priežastis čia, matomai, yra ta, kad daugelis parkų kol kas neturi gerų 
šeimininkų. Dažniausiai jie priskiriami seniūnijoms, kurios nesuranda nei laiko, nei lėšų jų 
tvarkymui ir priežiūrai. Nors yra ir gražių išimčių. Čia galima būtų paminėti Alantos (Molėtų raj.), 
Raudondvario (Radviliškio raj.), Švėkšnos (Šilutės raj.), Veisiejų (Lazdijų raj.) ir kai kuruos kitus 
seniūnijų tvarkomus parkus.  

Parkų renovacija ir tvarkymas – dendrologiniai aspektai. Aptariant senųjų šalies parkų 
renovacijos dendrologinius aspektus reikia turėti galvoje dvi gana specifines šio klausimo puses – 
parkų erdvinės struktūros atkūrimas ir buvusio egzotinių medžių ir krūmų rūšinio asortimento 
suformavimas. Daugumos šalies senųjų parkų erdvinę struktūrą formuoja tokios vietinės medžių 
rūšys, kaip mažalapė liepa, paprastasis klevas, karpotasis ir plaukuotasis beržai, paprastasis uosis, 



L. Januškevičius, J. A. Mlinkauskienė / Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 118–124 

121 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 
© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

ąžuolas, paprastasis skroblas, juodalksnis, paprastoji eglė, paprastoji pušis. Taigi į šias rūšis reikėtų 
orientuotis ir atkuriant parkų erdvinę struktūrą. Žinoma, visada, prieš imantis šio darbo kiekviename 
konkrečiame objekte, pirmiausia reikia išsiaiškinti, kokios rūšys formuoja parko masyvus ir grupes. 
Būtent jos turėtų būti naudojamos ir atkuriamiems želdiniams. Naudojant kitas medžių rūšis, reikėtų 
atsižvelgti į tai, kad jos būtų artimos savo architektūrinėmis ir dekoratyvinėmis savybėmis. 
Atkuriant parkų introdukuotos dendrofloros rūšinį asortimentą reiktų orientuotis į anksčiau čia 
augusias rūšis. Tačiau tai nereiškia, kad šis asortimentas negali būti papildytas naujais augalais ir 
ypač dekoratyvinėmis formomis, kurių šiandien be galo didelis pasirinkimas. Tačiau tai daryti 
reikėtų labai atsargiai, kad nebūtų suardyti ar vienaip ar kitaip pažeisti pirminiai parko 
architektūriniai sprendimai. Tai ypač svarbu renovuojant parkus, kuriuos projektavo ir kūrė žinomi 
kraštovaizdžio architektai ir kurie priklauso mūsų šalies kraštovaizdžio architektūros paveldo aukso 
fondui. Manytume, kad neteisinga yra kartais pasitaikanti nuomonė, kad, renovuojant senuosius 
parkus, reikia ne tik apsiriboti buvusio asortimento atstatymu, bet ir naudoti rūšis ir kultivarus, kurie 
buvo būdingi parko kūrimo laikmečiui, atmetant visą taksonominę įvairovę, kuri  naudojama 
šiandieniniuose dekoratyviniuose želdynuose. Mūsų nuomone, parkų augalų rūšinis asortimentas, 
be abejonės, gali keistis, tačiau tai daryti reikia labai apgalvotai ir atsargiai. Gražus ir, manytume, 
sektinas to pavyzdys – Palangos botanikos parkas, kuris šiandien praktiškai funkcionuoja kaip 
Palangos miesto botanikos sodas, pasižymintis didele ne tik sumedėjusių, bet ir žolinių 
dekoratyvinių augalų įvairove, ir kartu nepraradęs savasties – ir šiandien čia gyva šio parko kūrėjo 
Eduardo Andre dvasia.  

Taigi tokio likimo galima būtų palinkėti visiems seniesiems šalies parkams. Panašia linkme, 
dėka ilgamečio Lietuvos Dendrologų draugijos nario Adolio Kišono pastangų, renovuojamas ir 
tvarkomas Degaičių dvaro parkas (Telšių raj.), kuriame šiandien jau auga apie 150 egzotinių 
sumedėjusių augalų rūšių ir formų. Beje, kalbant apie parkų dekoratyvinių medžių ir krūmų 
asortimentą ir jo įvairovę, visada reikėtų prisiminti, kad būtent tai yra viena iš priežasčių, dėl ko 
mes aplamai lankomės senuose parkuose, juos vertiname ir džiaugiamės. 

Kraštovaizdiniai aspektai. Vertinant senuosius parkus kraštovaizdžio architektūros požiūriu, 
matyt, reikėtų susitaikyti su ta mintimi, kad šalyje neturime tikrų geometrinio ar peizažinio plano 
stilistinių parkų, kuriais galima pasigrožėti Vakarų Europoje. Išimtį čia sudaro tik Eduardo Andre 
palikimas – Palangos, Užutrakio, Trakų Vokės ir Lentvario dvarų parkai, kurie priskiriami 
prancūziškųjų peizažinių parkų kategorijai.  

Dauguma gi kitų mūsų senųjų parkų yra mišraus plano su vyraujančiais peizažinio ar 
geometrinio plano elementais. Bet, nepaisant to, kiekvienas parkas turi tam tikras, tik jam būdingas 
savybes, kurios ir sudaro vadinamąją parko savastį. Tai erdvinė struktūra bei ją formuojančios, 
masyvuose ir grupėse augančios medžių rūšys, retieji egzotiniai medžiai, būdingi parko 
infrastruktūros elementai (takų sistema, tvenkiniai, jų forma ir išsidėstymas, poilsio vietos ir t. t.).  

Taigi renovuojant ir tvarkant vieną ar kitą parką visa tai reikia ištirti, pajausti ir, be abejonės, 
išsaugoti. Ir bene svarbiausia čia parko erdvinė struktūra, kurią reikia maksimaliai stengtis atkurti ir 
suformuoti tokią, kokios buvo siekta parko projekte, o jeigu jo nėra, tai, kokia ji buvo pirminiuose, 
mums žinomuose parko planiniuose sprendimuose. Ne mažiau svarbu atkurti ir buvusius parko 
infrastruktūros elementus – takų sistemą, apžvalgos aikšteles, poilsio vietas, vakarinio apšvietimo 
šviestuvus, pavėsines, skulptūras. Gal būt čia tik nereikėtų siekti visiško tapatumo, bet viskas turi 
atitikti bendrą parko ir dvaro (jei tai dvaro parkas) sodybos dvasią ir atlikta, prisilaikant stiliaus 
vientisumo principo. Beje, pasitaiko atvejų, kada „lazda kiek perlenkiama“. Keistokai atrodo, kada 
parko ir sodybos teritorijos vakariniam apšvietimui norima panaudoti deglus ar aliejinius bei 
žibalinius šviestuvus, kurie parko lankytojams gali sukelti įvairių nenumatytų nepatogumų. 
Renovuojant parko infrastruktūros elementus, matyt, nereikėtų pamiršti, kad mes visgi gyvename ne 
Viduramžių epochoje, o XXI a. ir esame pripratę prie tam tikrų savo laikmečio privalumų. Taigi 
minėtieji „archajiškieji“ infrastruktūros elementai atskirose vietose galėtų būti naudojami išimties 
tvarka, bet, jokiu būdu, ne vyrauti visumoje. 
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Gamtosauginiai aspektai. Čia norėtųsi šiek tiek pakalbėti ne apie bendruosius gamtosaugos 
ir paveldosaugos reikalavimus ir principus, kurie taikomi ir kurių reikia prisilaikyti renovuojant ir 
tvarkant senuosius parkus ir kitus istorinius želdynus (tai darbus atliekantys dendrologai ir 
kraštovaizdžio architektai dažniausiai puikiai žino), bet apie tai, kas šiuose reikalavimuose 
(Aplinkos apsaugos  įstatyme) neaptarta ir nenumatyta, bet, kad ir keista, būtent tai neretai tampa 
stabdžiu, atliekant dekoratyvinių želdynų renovacijos ir kūrimo darbus, ir apkartina nuotaiką. O 
bėdų ir spragų čia tikrai netrūksta. Visų pirma stebina tai, kad Aplinkos apsaugos įstatyme iki šiol į 
parką ar bet kurį kitą dekoratyvinį želdyną žiūrima kaip į eilinį mišką ar laukų bei vandens 
apsauginius želdinius. Tai reiškia, kad mūsų gamtosaugos sistema kol kas paprasčiausiai ignoruoja 
kraštovaizdžio architektūros principus, kuriais vadovaujamasi tvarkant ir prižiūrint dekoratyvinius 
želdynus ir lig šiol sėkmingai renka baudas ir papildo valstybės biudžetą už „pažeidimus“, kurie 
kraštovaizdžio architekto ir dendrologo akimis yra neišvengiami ir būtini kuriant ir tvarkant 
dekoratyvinius želdynus ir, ypač, parkus. Jų atsisakyti – reiškia ignoruoti pagrindinius 
kraštovaizdžio architektūros principus ir nuostatas. O kalbama, atrodytų, apie elementarius dalykus 
– mažesnio ar didesnio slenksčio įrengimą per parką tekančiame upelyje, tvenkinio ar tako įrengimą 
šalia šio upelio ir t. t. Kraštovaizdžio architektas ir netgi eilinis žmogus čia mato grožį, galimybę 
pasigėrėti tvenkinio paviršiaus vandens veidrodžio efektais, pasiklausyti per slenkstį tekančio 
vandens čiurlenimo, o gamtosaugininkai – grubų įstatymo pažeidimą, lyg tai būtų ne parke, o 
viduryje tamsaus miško ar ūkininko laukuose. Taip, sakykime, dabar veikiančiame Aplinkos 
apsaugos įstatyme tie dalykai dėl kažkieno kaltės ar aplaidumo iki šiol deramai neaptarti... Bet 
įstatymus juk taiko ne robotai, o žmonės, kurie tai turėtų daryti ne mechaniškai, o protingai, 
kūrybiškai, ir, reikalui esant, matyti toliau ir giliau, negu tai daro neretai netobulas įstatymas. Deja, 
mūsų gamtosaugos sistemoje tokių žmonių labai nedaug ir, vertinant iš esmės, taikant šį įstatymą jie 
negali turėti įtakos. Taigi dažniausiai viršų ima uolūs ir beatodairiški įstatymo vykdytojai. Įdomu 
tai, kad net ir jie mato šiandien veikiančio įstatymo spragas, bet lieka jam paklusnūs, paprasčiausiai 
norėdami „apsidrausti,“jei kalbėtume aiškiau – tiesiog saugo savo „kėdes“. Dar didesnę nuostabą 
kelia tai, kokiais principais savo darbe vadovaujasi dauguma regioninių departamentų darbuotojų. 
Pasirodo, čia net nesistengiama ieškoti pažeidimų ar pažeidėjų, bet, paprasčiausiai, dirbama „pagal 
skundus“. Kaip rodo gana skaudi patirtis, gamtosaugininkai neretai tampa paprasčiausiu 
susidorojimo įrankiu nesąžiningo ir negarbingo „skundiko“ rankose. Skaudina ir tai, kad kartais net 
nesistengiama išsiaiškinti esmės, o baudžiama vien dėl to, kad minėtasis „skundikas“ nurimtų. 
Nurodžius arba, atvirai kalbant, tiesiog „pirštu dūrus“ į šalia esančius gamtosauginius pažeidimus, 
dažniausiai atsakoma, kad „dėl jų niekas nesiskundė“. Vadinasi, dėl tokios juokingos ir kartu 
liūdnos situacijos belieka tik apgailestauti ir tikėtis bent kiek protingesnės pažiūros į minėtus 
dalykus tiek iš įstatymų leidėjų, tiek ir vykdytojų pusės. Norėtųsi, kad sprendžiant ir šiuos 
klausimuos būtų vadovaujamasi blaiviu protu ir bendražmogiškomis vertybėmis, kurių vis labiau 
pasigendame mūsų valstybės gyvenime. 

 
Išvados 

 
Apibendrinus atliktų tyrimų duomenis galima padaryti šias išvadas:  

1. Šiandien mūsų šalyje priskaičiuojama apie 250 (300) senųjų parkų. Mūsų tyrimų duomenimis, 
nemaža dalis šių želdynų neturi parkams būdingos erdvinės struktūros, yra nedidelio ploto ir 
juos derėtų priskirti ne parkų, bet buvusių dvarų sodybų želdynų kategorijai. Tokiu būdu 
realus senųjų parkų skaičius būtų apie 200. Pagal plotą šalies senuosius parkus galima būtų 
suskirstyti į 4 kategorijas: dideli parkai (>30 ha), vidutiniai (10–30 ha), maži parkai (2–10 ha) 
ir parkai-sodybos, kurių plotas paprastai neviršija 2 ha. Pagal parkų suplanavimo pobūdį 
ištirtus parkus galima būtų suskirstyti taip: geometrinio plano – 55 parkai (27,5 %), mišraus – 
107 (53,5 %) ir peizažiniai – 38 (19 %). Iš viso šalies dvarų parkuose šiuo metu auga apie 350 
introdukuotų sumedėjusių augalų rūšių ir žemesnio rango taksonų (Pinophyta – 95, 
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Magnoliophyta – 255), priklausančių 39 šeimoms ir 93 gentims (Pinophyta – 4 šeimos ir 11 
genčių, Magnoliophyta – 35 ir 82). 

2. Daugumos šalies senųjų parkų erdvinę struktūrą formuoja tokios vietinės medžių rūšys, kaip 
mažalapė liepa, paprastasis klevas, karpotasis ir plaukuotasis beržai, paprastasis uosis, 
ąžuolas, paprastasis skroblas, juodalksnis, paprastoji eglė, paprastoji pušis. Taigi šias rūšis 
pravartu naudoti ir atkuriant parkų erdvinę struktūrą. Atkuriant parkų introdukuotos 
dendrofloros rūšinį asortimentą reikėtų orientuotis į anksčiau čia augusias rūšis. Tačiau tai 
nereiškia, kad šis asortimentas negali būti papildytas naujomis rūšimis ir ypač 
dekoratyvinėmis formomis, bet tai daryti reikėtų labai apgalvotai ir atsargiai, kad nebūtų 
suardyti ar pažeisti pirminiai parko architektūriniai sprendimai.  

3. Kiekvienas parkas turi tam tikras, tik jam būdingas savybes, kurios sudaro parko savastį. Tai 
erdvinė struktūra bei ją formuojančios masyvuose ir grupėse augančios medžių rūšys, retieji 
egzotiniai medžiai, būdingi parko infrastruktūros elementai. Renovuojant ir tvarkant vieną ar 
kitą parką visa tai reikia ištirti, pajausti ir, be abejonės, atkurti ir išsaugoti.  

4. Aplinkos apsaugos įstatyme iki šiol į parką ar bet kurį kitą dekoratyvinį želdyną žiūrima kaip į 
natūralius miškų ar laukų želdinius ignoruojant kraštovaizdžio architektūros principus, kuriais 
vadovaujamasi tvarkant ir prižiūrint šiuos želdynus. 
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Summary 

 
Circa 250 (300) old parks can be found in our country today. Our studies show that the substantial part of these 

green areas have no spatial structure characteristic to parks, they cover only small areas and, therefore, should not be 
classified as parks, but as the green areas of the former manor residencies. In this way, a real number of old parks would 
be circa 200. According to their area the country's old parks can be divided into four categories: large parks (>30 ha), 
medium parks (10–30 ha), small parks (2–10 ha), and parks-residencies, which generally cover an area of less than 2 ha. 
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According to the layout type the parks can be classified as follows: parks of geometric plan (55 parks (27.5 %), parks of 
mixed plan (107(53.5 %)), and parks of landscape style (38 (19 %)). Currently circa 350 species of introduced woody 
plants and decorative forms (Pinophyta – 95, Magnoliophyta – 255) are growing in the parks of the manor residencies, 
these plants belong to 39 families and 93 genera. Local species of trees form the spatial structure of the majority of the 
country's old parks; thus they should be used restoring the spatial structure of such parks. Restoring the assortment of 
the introduced woody plants the species that grew there previously should be taken into account. Each park has the 
specific characteristics, which form the identity of the park. Renovation and management efforts of one or another park 
should be directed to exploring, feeling and saving all the aspects. The Law of Environmental Protection of the 
Republic of Lithuania views the park or any other decorative green area as an ordinary forest or as the protective 
plantings of fields or water bodies. This means that our environmental protection system simply ignores the landscape 
architecture principles, which should be applied in handling and maintaining of the decorative green areas. 


