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Anotacija 
Straipsnyje aptariami regėjimo pojūčio aspektai potyrių vietovių kraštovaizdžio planavime. Nagrinėjamas 

potyrių vietovių kraštovaizdžio planavimui įtaką darantis regėjimo pojūtis. Aptariamos galimybės regėjimo pojūčio bei 
sumedėjusių augalų dekoratyvinių savybių pagalba suplanuoti skirtingo vizualinio ir emocinio pobūdžio potyrių 
vietovių kraštovaizdžius. 

Reikšminiai žodžiai: potyrių vietovės, regėjimo pojūtis, kraštovaizdis. 

 

Abstract 
The article analyzes aspects of the visual sense in the experience areas landscape planning. There are presenting 

the influence of the visual sense to experience areas landscape planning. There are analyzing the possibility of use of 
the visual sense and woody plants ornamental quality in the planning of different kind of visual and emotional 
experiences areas landscape.  

Key words: experiences area, visual sense, landscape. 

 

Įvadas 

 
Žmogus apie savo aplinką sužino 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.  
Kaip šis pojūčių aparatas bus panaudotas, priklauso nuo smegenų veiklos. Žmogaus 

(vartotojo) suvokimui Rūta Urbanskienė (2000) kaip būdingas išskiria šias ypatybes : 
1. Visų pirma žmogus pastebi toli gražu ne visą aplinkos informaciją. Smegenys turi 

nuostabią savybę neapsunkinti savęs tuo, kas nebūtina. Nereikalinga žmogui informacija 
„atsijojama“ ir jis pastebi tik tai, kas atkreipia jo dėmesį. O dėmesį patraukia tai, kas siejasi su jo 
poreikiais, arba tai, kas yra netikėta ir išsiskiria iš aplinkos. 

2. Antroji aplinkos suvokimo ypatybė – polinkis „pataisyti“ gaunamą informaciją, priderinti 
prie savo norų ir įsitikinimų. Netinkama informacija arba visiškai praleidžiama, arba 
pakoreguojama: žmogus mato tai, ką nori matyti, girdi tai, ką nori girdėti. 

3. Trečias suvokimo ypatumas – sugebėjimas atsiminti tik dalį gautos informacijos. Turint 
galvoje tai, kad žmogus galbūt ne viską pastebėjo, kai ką iškraipė, o dabar dar ir kai ką pamiršo – 
atmintimi per daug pasitikėti neverta.  

Fizinės bet kurios vietos aplinkybės apima lengvai matomas jos savybes, kurios veikia mūsų 
penkis pojūčius (1 lentelė). 
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1 lentelė. Fizinės aplinkos elementai (Urbanskienė ir kt., 2000) 
Table 1. The physical elements of the environment (Urbanskienė ir kt., 2000) 

Paslaugos teikimo aplinka 

Environment of service provision 
Kiti požymiai ir priemonės 

Other features and measures 

Išorinės priemonės 

• Išorinis dizainas (eksterjeras) 
• Paslaugų organizacijos ženklas 

(pavadinimas) 
• Automobilių stovėjimo vieta 
• Gamtovaizdis 
• Aplinka  

Firminio stiliaus elementai 

• Raštinės reikmenys 
• Ataskaitos 
• Darbuotojų apranga 
• Uniformos 
• Lankstinukai 
• Vizitinės kortelės 

Vidinės priemonės 

• Interjeras 
• Įranga 
• Firminio stiliaus elementai 
• Temperatūra 
• Apšvietimas  

Atmosfera ir jausmai 

• Profesionalumas 
• Malonus priėmimas 
• Niūrumas 
• Atstūmimas 
• Šiluma  

 
Fizinės paslaugų teikimo aplinkos sukūrimas veikia paslaugų vartotojo elgesį trimis būdais 

(Altman, 1992; Urbanskienė ir kt., 2000): 
• kaip dėmesio pritraukimo priemonė. Fizinė aplinka padeda išsiskirti iš konkurentų ir 

pritraukti tikslinio segmento vartotojus; 
• kaip informacijos perdavimo priemonė. Paslaugos teikimo aplinka komunikuoja su 

potencialiais vartotojais, o naudojami įvairūs simboliai pabrėžia laukiamos paslaugos 
kokybę; 

• kaip reikiamos naudos kūrimo priemonė. Spalvomis, muzika, garsais ir kvapais, tinkamu 
erdviniu įrengimų išdėstymu sužadinamas prekių, paslaugų poreikis ir sukeliamas 
pasitenkinimas gautais potyriais. 

Planuojant ir kuriant fizinę aplinką, būtina atsižvelgti į tai, kokį poveikį ji sukelia vartotojams 
ir kaip jį valdyti. Aplinka turėtų sustiprinti paslaugą, sukurti malonią vartojimo atmosferą ir 
patogias darbo sąlygas. 

Pažymėtina, kad gamtinės aplinkos vertybės yra ypatingos: jos turi ne tik naudos, bet ir 
estetinį aspektą, kurį galima įvertinti naudojant net apie 100 įvairių metodikų (Vaznonis, 
Rauluškevičienė, 2008; Riepšas, 2007). 

Gamtinės aplinkos vertybės yra vienos pagrindinių rekreacinę aplinką gamtoje formuojančių 
elementų. Rekreacinių poreikių įvairovė rodo, kad jų nustatymas yra vienas iš svarbesnių 
rekreacinės kraštotvarkos uždavinių. Poreikių analizės pagrindu vertinami ir tvarkomi rekreacinių 
miškų ištekliai, poilsio ir atrakcionų parkai, sanatorijų, mokslo centrų, gyvenamųjų rajonų ir kitų 
objektų aplinka (Kučinskienė, Baravykaitė, 2012). 

Potyrių vietovių kraštovaizdžio viena iš sudėtinių dalių yra augalai. Tiek natūrali 
kraštovaizdžio augalija, tiek želdiniai daro didelę ekologinę įtaką teritorijoms ir kartu yra viena iš 
lengviausiai keičiamų ir sparčiai besikeičiančių kraštovaizdžio sudėtinių dalių. Sumaniai 
panaudojus tam tikras augalų savybes ir ypatybes, galima paveikti net tik vietovės mikroklimatą, 
padidinti biologinę įvairovę ar įgyvendinti kitokią aplinkos reguliavimo paskirtį, bet ir padidinti 
kraštovaizdžio estetinę vertę, sukuriant pageidaujamo vizualinio ir emocinio pobūdžio potyrių 
vietovės kraštovaizdį su jam būdingais ar išskirtiniais požymiais (Budriūnas ir kt., 1998).  

Šio straipsnio tikslas aptarti regėjimo pojūčio aspektus potyrių vietovių kraštovaizdžio 
planavime panaudojant sumedėjusių augalų estetines savybes. 
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Tyrimų metodika 

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

klausimais analizė; duomenų apie potyrių vietoves projektavimo galimybių palyginimas, 
apibendrinimas ir klasifikavimas. Išanalizuotos 5 sumedėjusių augalų gentys (neišskiriant jų rūšių 
dėl panašių dekoratyvinių požymių) ir 86 rūšys. Iš jų 47 introdukuotos rūšys jau auginamos ar 
rekomenduojamos auginti natūraliam (miškų, rekreacinių miškų) ar kultūriniam (gyvenviečių) 
kraštovaizdžiui paįvairinti (Ėringis ir kt., 2002; Januškevičius ir kt., 2006; Kučinskienė, 
Baravykaitė, 2012). Taip pat išanalizuotos 93 Lietuvos savaiminių (vietinių) medžių ir krūmų 
dekoratyvinės savybės, kurias turi 39 sumedėję augalai (Navasaitis ir kt., 2003). Duomenys 
apibendrinti įvertinant jų dekoratyvines savybes, sukeliančias atitinkamus regėjimo pojūčius, 
kuriuos galima panaudoti potyrių vietovių kraštovaizdžiui planuoti. Tyrimas atliktas vadovaujantis 
sisteminės ir palyginamosios analizės metodais.  

 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Žmonių suvokimas apie tą patį dalyką gali skirtis. Suvokimas yra labai subjektyvus. 

Suvokimas – procesas, kurio metu stimulai pajaučiami, atrenkami ir interpretuojami į prasmingą ir 
vientisą išorinio pasaulio vaizdą. 

Išskiriamos šios suvokimo proceso stadijos (Bakanauskas, 2006; Urbanskienė ir kt., 2000):  
• Pirma – kontaktas. Suvokimo procesas prasideda nuo kontakto su stimulu. Pojūtis 

įvyksta, kai individas atsitiktinai ar sąmoningai susiduria su aplinkiniais stimulais.  
• Antra – dėmesys. Dėmesys įtakoja mūsų pasirinkimą. Dėmesys – tai stimulų apdorojimo 

apimtis.  
• Trečia – pojūtis. Suvokimas yra procesas, kurio metu gauname informaciją penkiais 

pojūčiais. Pojūtis – jutimo receptorių (akys, ausys, nosys, burna, pirštai) atsakas į 
stimulus.  

• Ketvirta – interpretacija. Interpretacija parodo, kokią reikšmę vartotojas teikia pojūčių 
stimulams. 

Potyrių projektavimo vietovės gali būti įvairios. Dažniausiai kalbant apie potyrius 
pagalvojame apie teminį parką, tačiau tokių vietovių gali būti įvairių (Tuch et al., 2008; 
Kučinskiene, Baravykaitė, 2012): viešos erdvės (pramogų centrai, parduotuvių centrai, restoranai, 
viešbučiai ir pan.), edukacinės vietos (muziejai, paveldo vietovės, mokslo centrai ir pan.), kitos 

erdvės (bibliotekos, ligoninių vaikų skyriai, gyvenamieji rajonai ir pan.). Taip pat tai gali būti ir 
sąlyginai natūralaus (kuriame vyrauja natūralūs gamtiniai aplinkos elementai) ar sukultūrinto 

kraštovaizdžio dalys: gamtovaizdžiai, vietovaizdžiai, panoramos, peizažai, regyklos, perspektyvos ir 
pan. (Budriūnas, Ėringis, 2000). Aplink mus yra daug įvairių vietovių, kuriose galima projektuoti 
potyrius ir tenkinti žmonių poreikį hedoninei aplinkai. 

Rega užima dominuojančią padėtį žmogaus jutimų sistemoje. Regėjimo receptorius yra akys. 
Regėjimo pojūčiams susidaryti svarbiausia receptoriaus dalis yra akies tinklainė. Galima sakyti, kad 
regos pojūčiai yra spalvų pojūčiai. Akis gauna šviesos energiją ir paverčia ją elektrocheminiais 
nervų sistemos procesais. Žmonės linkę matyti – raudoną, geltoną, žalią, mėlyną, violetinę spalvas. 
Mūsų akys priima šviesą iš aplinkos objektų ir perveda šią šviesą į neutralius impulsus, kurie teikia 
informaciją apie formą, spalvą, gylį, paviršiaus kokybę ir judėjimą smegenims. 

Apklausos rodo, kad iš visų augalų požymių želdynų lankytojai pirmiausia pastebi augalų 
žiedus (jų spalvą, dydį, gausumą). Puošniai žydintys augalai įtakoja tam tikrą kraštovaizdžio estetinį 
suvokimą (Motiejūnaitė, 2003). Estetinis aplinkos suvokimas nuo pažinimo skiriasi tuo, kad jis yra 
ne tik apibūdinamas, bet ir įvertinimas. Vertintojas dažniausiai aplinką suvokia per savąją, 
idealizuotą, jos vertę. Tad kraštovaizdžio ar jo dalies vertė didžiąja dalimi priklauso nuo stebėtojo, 
vertintojo sau susikurto idealo, kuris priklauso nuo kiekvieno individo socialinės grupės, 
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įsilavinimo, grožio bei kitų estetinį skonį formuojančių dalykų (Budriūnas ir kt., 1998). Vienaip ar 
kitaip mūsų regėjimo pojūčiui želdiniai daro didelę įtaką. Vieni jų skirti dėmesiui atkreipti, kiti 
mums sukelia prisiminimus, dar kiti sukuria foną, o mūsų smegenys jau interpretuoja savaip. Visi 
dekoratyviniai medžiai ir krūmai neprivalo turėti, mūsų supratimu, gražią lają, ornamentinius 
spalvingus lapus, puošnius žiedus ar dekoratyvius vaisius.Tačiau priklausomai nuo vietovės ir 
siekiamų potyrių patenkinimo mes įvairius augalus pirmiausia renkamės dėl jų dekoratyvumo 
požymių. 

Planuojant potyrių vietovių kraštovaizdį be tam tikrų meninės išraiškos priemonių 
(proporcijų, mastelio, akcentų, kontrastų ir kitų bendrųjų kompozicinių priemonių) aplinka regėjimo 
pojūčiu gali būti suvokiama per tam tikras medžių ir krūmų savybes, požymius – tai spalvą (lapų, 
spyglių, kamieno, šakų, ūglių, žiedų, vaisių), faktūrą (lajos, kamieno, šakų, stiebų), formą (lajos, 
lapų, žiedynų, vaisių), dydį (stambumą) (augalo, jo šakų, lapų, žiedų, žiedynų, vaisių). Šių 
priemonių pagalba potyrių vietovių kraštovaizdis gali įgauti itin savitą ar tam tikros paskirties 
aplinkai atpažinti reikalingą vaizdą bei nuotaiką. 

Planuojant potyrių vietovių kraštovaizdį vienas pagrindinių aplinkos elementų dažniausiai yra 
medžiai ir krūmai. Gamtiniame, o dažniausiai ir kaimiškame, kraštovaizdyje paprastai vyrauja 
savaiminiai Lietuvos medžiai ir krūmai. Tačiau Lietuvos miškų, rekreacinių miškų, savaiminės 
augalijos asortimento paįvairinimui maždaug prieš 160 metų pradėti sodinti ir introdukuoti augalai. 
Iš jų pirmieji miškuose pasodinti europiniai maumedžiai (Larix decidua Mill.), Kuršių Nerijos 
kraštovaizdyje smėlio sulaikymo tikslais atsirado kalninės pušys (Pinus mugo Turra) (Januškevičius 
ir kt., 2006). Šiuo metu iš viso Lietuvos miškuose auginami apie 53 taksonai introdukuotų augalų. 
Tačiau rekomenduojama auginti dar apie 70–80 augalų taksonų, tinkančių kraštovaizdžių 
ekoestetinėms vertybėms praturtinti (Ėringis ir kt., 2002; Januškevičius ir kt., 2006).  

Lietuvoje auga 93 savaiminių medžių ir krūmų rūšys. Iš jų 39 augalai turi dekoratyvinių 
savybių, kurias galima būtų panaudoti potyrių vietovių kraštovaizdžiams planuoti (2 lentelė). 
Daugiausia jų turi išskirtinę lapų ir žiedų spalvą (kiekvienoje grupėje po 25 rūšis). 13 augalų rūšių 
gali būti panaudotos kaip turinčios išskirtinę šakų, struktūrą, lajos formą ar ūglių, stiebų, kamieno 
spalvą ar formą. 16 augalų, tarp jų ir 8 erškėčio genties augalai, gali būti originalūs vaisių spalva. 

 
2 lentelė. Sumedėjusių augalų dekoratyvinės savybės įtakojančios regėjimo pojūtį  

Table 2. Decorative features the woody plants influencing the visual sense 

Eil. 
Nr. 
No. 

Augalo gentis, rūšis 
Plant genus, plant species 

Augalo dalių dekoratyvinės savybės 
Ornamental features parts of the plant  

Šakos, ūgliai, 
stiebai  

Branches, stemps 

Lapai (spygliai) 
Leaves (needles) 

Žiedai 
Flowers 

Vaisiai 
Fruits 

1 2 4 5 6 7 
          PINOPHYTA 
1. Abies concolor (Gord. et 

Glend.) Lindl. ex Hildebr. 
Šakos kyla į viršų 
ir suformuoja 
taisyklingą 
kūgišką lają 

Pilki, stambūs – – 

2. Larix Mill. (L. decidua, 

L. archangelica) 
Ūgliai gelsvi Pavasarį spygliai 

šviesiai žali, 
rudenį ryškiai 
geltoni 

– – 

3. Picea A. Dietr. 
(P. abies*, P. pungens, 
P. engelmannii, 

P. omorika) 

Šakos suformuoja 
kūgišką lają, 

P. omorika šakos 

išlinkusios, o 

viršūnės kyla 
aukštyn 

P. abies – tamsiai 

žali, P. pungens –

melsvai  žali, 

P. engelmannii – 

šviesiai melsvai 
žali, P. omorika – 

apatinėje pusėje 

melsvai balti 

– – 
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2 lentelės tęsinys 

1 2 4 5 6 7 
4. Pinus L. (P. sylvestris*, 

P. nigra) 
Brandžių medžių 
išraiškinga šakų 
struktūra 

P. nigra – tamsiai 
ryškiai žali, 
stambūs 

– – 

5. Pseudotsuga menziesii 
(Mirb.) Franco 

Šakos 
horizontalios, 
formuoja 
kūgišką, senų 
medžių – 
netaisyklingą 
lają. 

Pilkšvai žali – Kankorėžiai 
pasišiaušę dėl 
ilgesnių už 
sėklinius 
dengiamųjų 
žvynelių 

6. Thuja plicata D. Don Horizontaliai 
išsidėsčiusios 
šakos formuoja 
plačiai kūgišką 
lają 

Tamsiai žali, 
žvilgantys 

– – 

7. Tsuga canadensis (L.) Carr. Ūgliai liauni, 
svyrančiomis 
viršūnėmis, šakos 
formuoja plačiai 
kūgišką lają 

Tamsiai žali, 
žvilgantys 

– – 

          MAGNOLIOPHYTA 
8. Acer platanoides L.* Išraiškinga šakų 

struktūra 
Pavasarį šviesiai 
žali, rudenį 
geltoni, rausvi, 
oranžiniai 

Gelsvai žali – 

9. Acer pseudoplatanus L. Išraiškinga šakų 
struktūra 

Rudenį ryškiai 
geltoni 

– – 

10. Acer tataricum L. – Geltoni arba šiek 
tiek parausta 

– Ryškiai raudoni 

11. Acer ginnala Maxim. – Ryškiai raudoni – Ryškiai rausvi 
12. Acer campestre L. Šakos formuoja 

rutulišką lają 
Ryškiai geltoni – – 

13. Aesculus hippocastanum L. Išraiškinga šakų 
struktūra 

– Balti su raudona 
dėme centre, 
tankiuose 
stačiuose 
žiedynuose 

– 

14. Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn.* 

Išraiškinga šakų 
struktūra 

– Kuokeliniai 
žiedai rausvai 
rudi, žirginiuose 

– 

15. Amelanchier Medik. (A. 

spicata, A. canadensis, 
A. ovalis) 

– A. spicata – jauni 
purpuriniai, 
rudenį pagelsta ir 
paraudonuoja, 
A. canadensis – 

jauni rausvi, 
rudenį geltonai 
oranžiniai arba 
raudoni, A. ovalis 

– rudenį pagelsta 
ir parausta  

Balti – 

16. Berberis L. (B. vulgaris*, 
B. thunbergii) 

– Rudenį 
B. vulgaris – 
rausvi, 
B. thunbergii – 
oranžiškai rausvi 

Ryškiai geltoni Ryškiai raudoni 
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2 lentelės tęsinys 

1 2 4 5 6 7 
17. Betula L. (B. pendula*, 

B. pubescens*, 
B. papyrifera) 

Kamieno žievė 
balta, B. pendula 

– balta su 
juodomis 
dėmėmis, 
išraiškingos 
faktūros, ūgliai ir 
šakelės 
svyrančios 

Geltoni Kuokeliniai 
žiedai geltoni, 
žirginiuose 

– 

18. Caragana arborescens 

Lam. 
– – Žiedai geltoni – 

19. Calluna vulgaris (L.) Hull* – – Rausvai 
violetiniai, žydi 
antroje vasaros 
pusėje ir rudenį 

– 

20. Carpinus betulus L.* – Rudenį geltoni – – 
21. Cercidiphyllum japonicum 

Siebold et Zucc. 
Pavasarį ūgliai 
ryškiai raudoni 

Pavasarį 
besiskleidžiantys 
ir rudenį ryškiai 
raudoni 

– – 

22. Cornus alba L. Žiemą šakelės 
raudonos 

Ryškiai raudoni – – 

23. Cornus mas L. – – Geltoni, pražysta 
anksti pavasarį 

Ryškiai raudoni 

24. Cotoneaster horizontalis 

Decne. 
– Rudenį ryškiai 

raudoni 
– Ryškiai raudoni 

25. Cotoneaster lucidus Schldl. – Rudenį geltonai 
oranžiniai ir 
tamsiai raudoni 

– – 

26. Crataegus L.(C. laevigata*, 
C. rhipidophylla*, 
C. monogyna*, 
C. submollis) 

– Rudenį geltoni Balti Raudoni, išsilaiko 
per žiemą 

27. Corylus avellana L.* Šakos formuoja 
rutulišką ar 
plačiai ovalią lają 

Rudenį geltoni Kuokeliniai 
žiedai geltoni, 
žirginiuose 

– 

28. Euonymus 
L.(E. europaeus*, 
E. verrucosus*) 

– Rudenį ryškiai 
raudoni 

– Ryškiai raudoni 

29. Hippophae rhamnoides L. – Sidabriškai pilki – Oranžiniai 
30. Forsythia Vahl Šakelės gelsvos Rudenį geltoni su 

rausvu, 
purpuriniu ar 
violetiniu 
atspalviu 

Ryškiai geltoni – 

31. Fraxinus L. (F. excelsior*, 
F. pensylvanica) 

– Rudenį 
F. excelsior – 
gelsvi, 
F. pensylvanica –
ryškiai geltoni 

– – 

32. Laburnum Fabr. – – Aukso 
geltonumo, 
stambiuose 
žiedynuose 

– 

33. Ligustrum vulgare L. – – Balti – 
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2 lentelės tęsinys 
1 2 4 5 6 7 

34. Lonicera tatarica L. – – Nuo šviesiai iki 
tamsiai rausvų 

Raudoni ar 
oranžiniai 

35. Malus baccata (L.) Borkh. – – Balti su rausvu 
atspalviu 

– 

36. Malus x purpurea (Barbier) 
Rehd. 

– Pavasarį lapai 
purpuriniai 

Purpuriniai Tamsiai raudoni 

37. Malus sylvestris (L.) Mill.* – – Balti – 
38. Malus toringo Siebold  – Geltoni Balti Ryškiai geltoni 
39. Padus Mill. (P. avium*, 

P. serotina, 
P. virginiana,P. maackii) 

P. maackii žievė 
vario spalvos 

Rudenį P. avium 
– ryškiai raudoni, 
P. virginiana– 

geltoni ir rausvi, 
P. serotina – 
geltoni 

Balti, 
nusvirusiuose 
žiedynuose 

P. serotina –
nokstantys ryškiai 
raudoni, vėliau 
juodi, žvilgantys  

40. Phellodendron amurense 

Rupr. 
Kamieno žievė 
išraiškingos 
faktūros ir 
tekstūros 

Rudenį ryškiai 

geltoni 

– – 

41. Philadelphus L. 

(Ph. coronarius, 

Ph. inodorus)  

– – Balti, stambūs – 

42. Physocarpus opulifolius 

(L.) Maxim. 

Šakelės ir ūgliai 
rausvai rudi 

Rudenį pagelsta 
ir parausta 

Balti ar šviesiai 
rausvi 

Nokstantys rausvi 

43. Pyrus pyraster (L.) 
Burgsd.* 

– Geltoni Balti – 

44. Populus alba L.  – Ryškiai žali, 
apatinėje pusėje 
balti, rudenį 
geltoni 

– – 

45. Populus tremula L.* – Pavasarį jauni 
rūdžių spalvos, 
rudenį geltoni 
oranžiniai ir 
raudoni 

– – 

46. Prunus cerasifera Ehrh. Šakos formuoja 
rutulišką lają 

– Balti, žydi labai 
gausiai 

Ryškiai geltoni 

47. Quercus L.(Q. robur*, 
Q. petraea*, Q. rubra) 

Išraiškinga šakų 
struktūra, ypač 
žiemą 

Q. rubra – rudenį 
raudoni, vėliau 
paruduoja, gali 
būti ir labai 
stambūs, 
Q. petraea – 
parausta, pagelsta 
ir paruduoja 

– – 

48. Rhus typhina L. Išraiškinga šakų 
struktūra, šakos ir 
ūgliai stori, 
apaugę 
aksominiais 
rudais plaukeliais 

Rudenį lapai 
geltoni, 
oranžiniai ir 
purpuriniai 

– Tamsiai raudoni, 
stačiuose 
vaisynuose 

49. Ribes aureum Pursh 
 

– Šviesiai ryškiai 
žali, rudenį 
tamsiai raudoni 
su violetiniu 
atspalviu. 

Ryškiai geltoni 
 

Noksta 
palaipsniui: vienu 
metu būna nuo 
geltonos iki 
purpurinės ir 
juodos spalvos 
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2 lentelės tęsinys 
1 2 4 5 6 7 

50. Robinia pseudoacacia L. Išraiškinga 
kamieno žievės 
faktūra ir 
tekstūra, žiemą – 

šakų struktūra 

– Žiedai balti – 

51. Rosa L. (R. canina*, R. 

majalis*, R. rubiginosa*, 
R. ciesielski* ir kt.*, 
R. rugosa, R. ferruginea, 
R. pimpinellifolia, R. 

multiflora ir kt.) 

– Rudenį pagelsta, 
kai kurių ir 
parausta 

Dažniausiai 
rausvos, rausvai 
violetinės ar 
baltos spalvos 

Oranžiniai, 
šviesiai raudoni 
ar raudoni, 
R. pimpinellifolia 
– juodi 

52. Rubus odoratus L. Stiebai formuoja 
plačią 
pusrutulišką lają 

Triskiaučiai–
penkiaskiaučiai, 
stambūs (iki 25 
cm skersmens), 
rudenį geltoni 

Raudoni, 
stambūs, žydi 
visą vasarą 

Rausvai raudoni 

53. Salix alba L.* Žiemą šakelės 
gelsvos, kai kurių 
su oranžiniu 
atspalviu, ūgliai 
rausvai rudi, 
žvilgantys  

Rudenį pagelsta – – 

54. Salix purpurea L.* Žiemą ūgliai ir 
šakelės gelsvai 
rausvos 

Tamsiai žali su 
melsvu atspalviu 

– – 

55. Salix caprea L.* Šakos formuoja 
rutulišką ar 
pusrutulišką lają 

– Kuokeliniai 
žiedai geltoni 

– 

56. Sambucus L. (S. nigra, 
S. racemosa) 

– – Balti ar gelsvi S. racemosa – 
ryškiai raudoni 

57. Sarothamnus scoparius (L.) 
W. D. J. Koch 

Ūgliai ir šakelės 
ryškiai žalios 

– Ryškiai geltoni – 

58. Syringa L. Šakos formuoja 
pusrutulišką lają 

– Balti, rausvi ar 
rausvai violetiniai 

– 

59. Sorbus L. (S. aucuparia*, 
S. intermedia, S. aria) 

S. intermedia, 
S. aria – šakos 
formuoja 
taisyklingą ovalią 
ar kiaušinišką lają 

Rudenį 
S. aucuparia – 
gelsvi ir rausvai 
oranžiniai, 
S. intermedia –
pagelsta, S. aria – 
pagelsta ir 
parausta 

Balti ar gelsvai 
balti 

Oranžiniai ar 
raudoni 

60. Spiraea L. (S. x billardii, 
S. chamaedryfolia, S. 

salicifolia, S. x vanhouttei 

ir kt.) 

– Rudenį pagelsta 
ir parausta 

Balti ar rausvi, 
kai kurios rūšys 
žydi labai gausiai 

– 

61. Tilia Mill. (T. cordata*, 
T. platyphyllos, T. x 
vulgaris) 

T. x vulgaris – 
ūgliai raudoni 

Rudenį geltoni Žiedai šviesiai 
geltoni 

– 

62. Ulmus L. (U. glabra*, 
U. minor*, U. laevis*) 

– Rudenį geltoni – – 

63. Viburnum opulus L.* – Rudenį ryškiai 
raudoni 

Balti  Ryškiai raudoni 

Pastaba:*– augalas Lietuvoje savaiminis 
Note:*– plant in Lithuania is native 
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Apibendrinant analizės duomenis nustatyta, kad iš 86 rūšių ir 5 genčių augalų tam tikrą 
regėjimo pojūtį potyrių vietovių kraštovaizdyje gali sukelti 43 augalai savo išskirtine ūglių, stiebų 
ir / ar šakų struktūra, spalva ar lajos forma, 8 lapų (spyglių) spalva pavasarį ir vasarą, apie 55 
augalai – rudenį (iš jų apie 28 turi geltoną ir apie 15 oranžinę ir raudoną spalvą ar jų derinius). Lapų 
(spyglių) dydžiu (stambumu) išsiskyrė penki augalai. Žiedais dekoratyvios įvertintos 48 augalų 
rūšys bei išskirtinai erškėčio (Rosa L.), forsitijos (Forsythia Vahl), pupmedžio (Laburnum Fabr.), 
lanksvos (Spiraea L.) ir alyvų (Syringa L.) genčių augalai. Daugiausia augalai žydi baltai. Geltona 
ar gelsva žiedų spalva išsiskiria apie 20 rūšių augalų (iš jų ryškiai geltona – 12). Rausvą, raudoną 
žiedų spalvą ir jų atspalvius turi apie 10 augalų rūšių. Regėjimo pojūtį sukeliančiam kraštovaizdžiui 
formuoti tinka 28 ryškią (dažniausiai raudoną) vaisių spalvą turinčios augalų rūšys ir dauguma 
erškėčio genties augalų. Ryškiai geltonais vaisiais yra dvi, oranžiniais ar rausvai oranžiniais – 
penkios rūšys. 

Be abejo, gamtinio kraštovaizdžio vizualiam paįvairinimui tinkamiausi, nes išraiškingiausi, 
yra magnolijūnai. Ypač rekreacinių zonų miškuose, miško parkuose, kraštovaizdžiuose, kur 
atsiveria panoramos, regyklos, jie galėtų būti gražiais dekoratyviniais akcentais ir formuotų 
patrauklų kaimišką bei priemiestinių rekreacinių zonų kraštovaizdį. Šie augalai gausiau galėtų būti 
naudojami ir miesto kraštovaizdyje. Tačiau žiemą ne mažiau kraštovaizdžio grožiui, vizualinei 
aplinkos įvairovei svarbūs ir visžaliai pušūnai.  

Ryškias (raudoną, ryškiai geltoną, oranžinę) įvairų dalių spalvas turintys augalai labiau tinka 
pramoginės paskirties potyrių vietovių kraštovaizdžiams projektuoti. Pastelinių spalvų ir visžaliai 
augalai tinkamesni emociškai ramesnei (sanatorijų, gydyklų, poilsio namų) aplinkai ar vietovėms, 
kuriose būtina akcentuoti kultūros paveldo ar kitus išskirtinius objektus, meno kūrinius ir pan. 
Tačiau tokių vietovių kraštovaizdyje nereikėtų vengti ir ryškesnių spalvų ar išraiškingos šakų 
struktūros augalų. Jie gali tapti puikiais orientyrais, tam tikrų objektų ar vietų bei vietovių 
atpažinimo ženklais.  

Tam tikri medžiai ir krūmai ar jų dekoratyvinės savybės per regėjimo pojūtį gali ne tik suteikti 
atitinkamą emocinę būseną, bet ir kelti vienokias ar kitokias asociacijas su jau matytomis 
vietovėmis, vaizdais ar kažkur patirtomis emocijomis. Pavyzdžiui, geltonos spalvos augalų lapai 
gali priminti rudenį ir vieniems sukelti liūdesį, o kitiems priminti smagų grybavimo sezoną. 
Vienišas ąžuolas ar beržų baltais kamienais alėja gali priminti vaikystę, tėvų sodybą, kurioje šie 
augalai tokiu būdu pasodinti augo, ir sukelti nostalgijos pojūtį. Pabuvojusiems kraštuose, kur 
kraštovaizdžiui būdingos tam tikros savaiminės augalų rūšys, kitoje vietovėje, kur šie augalai 
introdukuoti, pamačius jų medyną, be abejonės, per regimąjį suvokimą sugrįš atitinkami 
prisiminimai apie įvykusią kelionę į tuos kraštus ir tenai patirtus pojūčius. Tad regėjimo pojūčio 
dėka naudojant atitinkamas augalų savybes, požymius yra didelės galimybės planuoti įvairaus 
pobūdžio, paskirties, panaudojimo, emocinio suvokimo (nuotaikos) potyrių vietoves. 

 
Išvados 

 
1. Regėjimu mes suvokiame 80 proc. aplinkos, o 70 proc. potyrių vietovės kraštovaizdžio sudaro 

augalai. Planuojant potyrių vietovių kraštovaizdį galima panaudoti tam tikrus medžių ir 
krūmų ūglių, stiebų, žievės, lapų, žiedų, vaisių dekoratyvinius požymius: spalvą, faktūrą, 
formą ar dydį (stambumą). Šių priemonių pagalba per regėjimo pojūtį potyrių vietovių 
kraštovaizdžiui galima suteikti savitą vaizdą bei nuotaiką.  

2. Iš 70–80 įvairiuose literatūros šaltiniuose rekomenduojamų auginti ar jau auginamų 
introdukuotų medžių ir krūmų rūšių potyrių vietovių kraštovaizdžiui planuoti būtų galima 
panaudoti 47 rūšis ir dar 5 genčių augalus, o iš 93 Lietuvoje savaiminių – 39 turinčius 
dekoratyvinių savybių augalus. 

3. Iš 86 analizuotų ir pagal dekoratyvumą atrinktų augalų rūšių ir 5 genčių dalis augalų išsiskiria 
šakų, žievės, vaisių, o dauguma – žiedų ir dažniausiai rudenine lapų spalva.  
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Experiences Areas of Landscape Design Features: Visual Sense 
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Summary 

 
With vision we realize 80 percent of the environment and 70 percent of the experiences area landscape consist of 

plants. We can used for a number of tree and shrub shoots, stems, bark, leaves, flowers, fruit decorative features: color, 
texture, shape and size (coarse) in the experiences area landscape planning. These measures through the sense of sight 
in the experiences areas landscape can provide a distinctive look and mood. 

This article aims to discuss aspects of the visual sense of the experiences areas landscape planning using woody 
plants aesthetic qualities. Bright colors (red, bright yellow, orange) of the different parts of the plants are more suitable 
for purposes of the entertainment landscape design. Pastel colors and evergreens are more suited for emotionally calmer 
(sanatoriums, rest homes) environment or to areas where it is necessary to highlight the cultural heritage and other 
exceptional items. However, the landscape of these areas should not be avoid and brighter colors and expressive 
branches of the structure of the plant. They can be a great landmark of certain objects or places and as the identification 
signs of the area. 

Some trees and shrubs or decorative features with their visual sense can provide and the appropriate emotional 
state, and also to raise one or another seen association areas, images or somewhere incurred emotions. So, thanks to the 
visual sense and using the properties of plants we have a large range for emotional perception (mood) experiences areas 
landscape planning. 


