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Anotacija 

Žmogus aplinką suvokia skirtingais receptoriais, kurie yra akyse (regėjimu), nosyje (uodimu), burnoje (skonio 

pajutimu), ausyse (girdėjimu). Tačiau aplinkoje egzistuoja ir daug objektų, kurių atitinkamas savybes išsamiau suvokti 

ir įvertinti įmanoma dar ir čiuopiant, braukiant jų paviršiumi ar vien tik liečiant (aplinkos bei objekto temperatūros, 

drėgmės kiekio suvokimas). Lytėdamas objektus žmogus tuo pačiu patiria pojūčius, kurie sukelia tam tikrus jausmus, 

prisiminimus ar asociacijas. Straipsnyje apžvelgiami lytėjimo pojūčio aspektai, analizuojamas jų jutiminis (taktilinis) 

suvokimas liečiant sumedėjusių augalų dalis ir su tuo susijusių pojūčių (jausmų) įvairovė. Aptariamos augalų, turinčių 

įvairius lytėjimo pojūčius sukeliančių dalių, panaudojimo galimybės potyrių vietovių kraštovaizdžio planavime. 

Reikšminiai žodžiai: potyrių vietovės, lytėjimo pojūtis, kraštovaizdis. 

 

Abstract 

Humans perceive the environment with different receptors, which are in eyes (seeing), nose (smelling), mouth 

(tasting), ears (hearing). However, there is and a lot of objects in the environment which we understand and evaluate by 

feeling, scraping the surface or just touching (ambient and object temperature, the moisture content of perception). The 

man by touching can feel different experiencing sensations that cause certain feelings, memories and associations. The 

article gives an overview of aspects of the touch sense, analyze its sensory (tactile) perception of touching the woody 

plants and variety of related sensations (feelings). There are discussed plants with various touch sense causing parts and 

their usability in the landscape planning of experience areas. 

Key words:experiences area, touch sense,landscape. 

 

Įvadas 

 

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

mes jaučiame penkiais jutikliais: 

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

pojūčiams teikiame pirmenybę tuomet, kai negalime gerai matyti.  

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

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

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

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

pojūčius: sūrumą, kartumą ir rūgštumą.  

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

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

situaciją, kurioje sakoma kalba. Muzika padeda sužadinti jausmus.  

 Prisilietimas. Prisilietimas perduoda jausmus.  

Potyriai turi būti formuojami patraukiant visus penkis pojūčius (Pav.), sensoriniai 

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

patirtis patraukia, tuo efektyvesnis ir labiau atsimenamas potyris (Kučinskienė et al., 2011).  
 

 

Pav. Žmogaus potyriai gaunami per pojūčius 

(schema J. Kučinskienės) 

Fig. Human experiences obtained through the 

senses (scheme by J. Kučinskienė) 
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Prisilietimas – tai objekto palietimas kuria nors kūno dalimi ar visu kūnu. Tai vienas iš 

jutimų, kurio metu atspindimas materialus objektas ar vidinė žmogaus organizmo būklė (jausena) 

konkretiems objektams ar aplinkai tiesiogiai veikiant jutimo organus (Kaffemanas, 2002). Jutimas – 

tai psichinis procesas, kurio metu formuojasi jutimo rezultatas – pojūtis, kai centinė nervų sistema, 

reaguodama į dirgiklį, smegenyse sukuria (atspindi) liečiamo (juntamo) daikto ar aplinkos vaizdą 

(Kaffemanas, 2002; Gučas, 1980). Tai yra, prisiliesdami mes pajuntame liečiamo objekto savybes: 

formą, dydį, paviršiaus ypatybes, temperatūros lygį ir kt., bei lytėdami objektą tuo pačiu gauname 

tam tikrą informaciją, kurio metu formuojasi atitinkamos emocijos, gali atgyti prisiminimai, kilti 

tam tikros asociacijos ir pan. 

Prisilietimas – medicinoje (paprastai analizuojamas psichologijos srityje) vadinamas 

„lytėjimu“, kuris patiriamas taktiliniu (lietimo) ir kinesteziniu (raumenų ir sąnarių judėjimu 

vykstant lytėjimo veiksmams) pojūčiais, sukeliamais dirginant lytėjimo receptorius, esančius odoje. 

Lytėjimas – tai gebėjimas justi ir suvokti mechaninius ir terminius aplinkos dirgiklius (Kaffemanas, 

2002).  

Lytėjimo (lietimo) pojūtis įvardinamas vienu iš sudėtingiausių, ir įvairiapusiškiausių, kadangi 

jis iš visų pojūčių – vienas seniausių ir ilgiausiai evoliucionavusių. Tyrinėjimai parodė, kad pirmieji 

gyvūnai, nieko nematę, negirdėję ir neužuodę, lietimo pojūtį jau turėjo. Ir šiandien olose ar 

vandenyno dugne dar randama aklų žuvų, sutinkama negirdinčių gyvūnų, tačiau jie visi turi 

lytėjimo pojūtį. Ne veltui lytėjimo pojūtis dar vadinamas „pojūčių pramote“ (Podolnas, 1970).  

Kūdikiui lytėjimo pojūtis susiformuoja dar esant gimdoje. Gimus lytėjimo nerviniai tinklai 

būna išsivystę gerokai labiau nei regos ir klausos. Naujagimiams liečiant aplinką vystosi galvos 

smegenų žievė (Cicero, 2016).  

Pagrindinis lytėjimo organas yra oda. Žmogus dėl įvairių priežasčių (fizinių, aplinkos 

poveikio, ligos) gali prarasti vieną ar net kelis savo pojūčius. Persišaldžius užgula nosį – netenkama 

uoslės pojūčio, užsidengus rankomis ausis – netenkama klausos, akis – regos pojūčių. Yra ligų, 

kuriomis susirgus netenkama skonio pojūčio. Tik vienintelis – lytėjimo (lietimo) pojūtis žmogaus, 

kol jis yra sąmoningas, neprarandamas visiškai, nes juntama bet kuria odos dalimi: visu kūnu ar 

rankomis (pirštais, plaštaka), kojomis (padais), nosimi, kitomis kūno dalimis. Taigi, oda ne tik 

kvėpavimo, bet ir vienas didelis lytėjimo organas. Skirtingos odos vietos turi nevienodą kiekį 

lytėjimo receptorių (visame kūne jų priskaičiuojama ne mažiau kaip puse milijono), todėl lytėdami 

skirtingomis kūno dalimis juntame nevienodo stiprumo pojūčius. Daugiausia jų yra liežuvio gale, 

pirštuose ir delnuose (Podolnas, 1970; Kaffemanas, 2002).  

Lytėjimo metu aplinką suvokti galima pasyviai (vadinamasis jutimas oda), t. y. kam nors 

prisilietus prie odos: aplinkos ar daikto temperatūros skirtumų, drėgnumo, sukeliamo skausmo ar 

švelnumo, lipnumo ir pan. pajutimas. Aplinkos objektus suvokti galima lytint ir aktyviai: liečiant, 

čiupinėjant, maigant, spaudžiant, braukiant paviršiumi ir pan. Tai vadinamasis haptinis jutimas. Be 

aktyvaus lytėjimo silpnai suvoktume liečiamų objektų daiktiškumo požymius, t.y. tam tikrus jų 

ypatumus ir savybes, o lytėjimo pojūčiai būtų primityvesni ir skurdesni (Леонтьев, 1981; 

Kaffemanas, 1989; Kaffemanas, 2002). 

Aktyvaus lytėjimo metu dažniausiai mes naudojame pirštus. Apčiupinėjimas, maigymas, 

braukimas pirštais per objekto paviršių ar jo kontūrus ir pan. leidžia atpažinti, išsamiau suvokti 

objekto esmę, prasmę, paskirtį ir taip sukaupti apie jį gana daug informacijos. Aktyvaus taktilinio 

pažinimo metu mūsų sąmonėje susidaro objekto vaizdas, susigeneruojantis iš lytėjimo metu 

susiformavusių tam tikrų pojūčių, kuriuos centrinė nervų sistema pasiuntė reaguodama į dirgiklį. 

Šių nervų sistemos siunčiamų signalų pagalba mes ir patiriame įvairius pojūčius (šalta, švelnu, 

bjauru, malonu, skauda, dirgina, erzina bei susikuriame tam tikras asociacijas su kitais objektais: 

„dygus kaip ežys“, „švelnus kaip kačiukas, „lipnus kaip medus“ ir pan.  

Lytėjimo pojūtis ypač svarbus tiems, kurie yra iš dalies ar visiškai praradę regėjimą. Didžiąja 

dalimi tik liesdami jie suvokia aplinką: padėtį tam tikroje erdvėje, daiktų ir kitų objektų savybes bei 

ypatumus, atpažįsta aplinką. Didelis pirštų jautrumas neregiams praverčia skaitantiems Brailio 
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raštu. Tačiau lytėjimo pojūtis informacijai perduoti gali būti naudojamas ir sveikiems 

žmonėms, pavyzdžiui mokant pažinti aplinką dar nekalbančius vaikus (Dočkienė, 2012). 

Užsienio mokslininkai įspėja apie tai, kad šiuolaikiniame pasaulyje esame pernelyg 

sureikšminę regą, o kitus pojūčius nustūmę į šoną, kas gali neigiamai paveikti žmonijos fizinę ir 

psichinę sveikatą. Daktaras Charlesas Spence iš Oksfordo universiteto tvirtina, jog mūsų vaikai 

auga jausdami prisilietimų alkį, jis netgi siūlo mokyklose ir žaidimų aikštelėse įrengti specialių 

taktilinių priemonių (Zykutė, 2009).  

Šio straipsnio tikslas aptarti lytėjimo pojūčio aspektus liečiant sumedėjusių augalų dalis, 

kurios sukelia įsimenamus lytėjimo pojūčius, ir tokių augalų panaudojimą potyrių vietovių 

kraštovaizdžio planavime. 

 

Tyrimų metodika 

 

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

klausimais analizė; Lietuvoje augančių sumedėjusių augalų, turinčių aktyviai liečiant pojūčius 

sukeliančių dalių, savybių analizė (BRUNS Pflanzen..., 2006; Navasaitis, 2004; 2008a; Navasaitis, 

2008b; Januškevičius, 2013); lytėjimo pojūtį sukeliančių augalų panaudojimo potyrių 

kraštovaizdžio planavime vertinimas. 

Tyrimas atliktas vadovaujantis sisteminės ir palyginamosios analizės metodais. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Potyrių vietovės gali būti įvairios (1 lentelė). Visose įvardintose vietovėse formuojama ir 

mažesnė ar didesnė lauko erdvė. Lytėjimas padeda orientuotis erdvėje, nustatyti aplinkos objektų 

dydį, paviršiaus savybes (faktūrą – šiurkštumas, glotnumas, lygumas; formą – daikto ilgis, plotis, 

tūris; tankį – sunkumą), temperatūrą, padėtį erdvėje ir t.t. 

1 lentelė. Potyrių vietovių kraštovaizdžio įvairovė (pagal Tuch et al., 2008) 

Table 1. The variety of experience places landscape (by Tuch et al., 2008) 

Viešų erdvių lauko  Edukacinės erdvės Kitos erdvės 

Pramogų centrai Muziejai Bibliotekos 

Parduotuvių centrai Paveldo vietovės Bažnyčios teritorija 

Įvairios paskirties urbanizuoti centrai Kultūrinės pramogos Ligoninių vaikų skyriai 

Restoranai Mokslo centrai Gydomieji sodai 

Viešbučiai Gamtinės vietos Vėžio gydymo centrai 

Svečių namai Prekių ženklų vietos Senjorų centrai 

Žaidimų centrai Pramonės muziejai Automobilių stovėjimo aikštelės 

Sporto parkai Gamyklų turai Gyvenamieji rajonai 

Koncertų salės Studentų miesteliai Dienos priežiūros centrai 

Bendruomenių poilsio centrai Ligoninių teritorijos Alzhaimerio priežiūros centrai 

 

Formuodami potyrių vietovių kraštovaizdį mes akcentuojame pojūčius. Vienose teritorijose 

panaudojami visi penki pojūčiai, kitose didesnis dėmesys skiriamas kažkuriam vienam iš jų. 

Lytėjimo pojūčiai, kartu su kitais pojūčiais, vis dažniau panaudojami edukacinėje praktikoje. 

Šiuo metu jau daugelyje šalių botanikos soduose, kitose edukacinėse ar poilsio erdvėse turintiems 

regėjimo negalią įrengiami kvapiųjų augalų sodeliai, lentelės Brailio raštu su augalų pavadinimais.  

Galima paminėti edukacinę programą "Pojūčiai gamtoje" Krekenavos regioniniame parke 

(Panevėžio r.) (Pojūčiai gamtoje, 2016). Jame nutiestas edukacinis takas su stotelėmis, kuriose 

atliekant užduotis patiriami įvairių pojūčių sukeliami įspūdžiai. Lytėjimo pojūčius edukaciniame 

take galima patirti basomis išbandant skirtingus žemės paviršius, išmėginant natūralų medžio 

masažą. 
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Kultūriniai renginiai, susiję su įvairiais, taip pat ir lytėjimo jutimais, vyksta 2007 m. Kaune 

įkurtame Psilikono teatre (Muziejus neregiui, 2016), kuriame vaidina miniatiūrinės silikono lėlės. 

Jos yra lanksčios, tąsios, atsparios reljefinės skulptūrėlės. Vaidinimas jomis tampa matomas 

žiūrovui kaip šviesi ir spalvinga vaizdo projekcija, tačiau neregiai silikono figūrėles gali apčiuopti, 

o jų lytėjimas gali suteikti įdomių patirčių, nes silikoninė skulptūra yra elastinga – jos detales 

galima įspausti, patempti. Vėliau buvo išvystyta idėja sukurti ir silikoninį herbariumą, pasakojantį 

augalų atsiradimo istorijas. Figūrų kompozicijos, sutalpintos dviejuose silikono reljefuose, remiasi 

Ovidijaus Metamorfozėmis. Neregiui siūloma apčiuopti dramatiškas lauro medžio ir gėlės 

anemonos (plukės – aut. pastaba) atsiradimo istorijas. Dailėje šios metamorfozės daugybę kartų 

įkūnytos pačiose įvairiausiose medžiagose – pradedant marmuru ir baigiant skaitmenine spauda. 

Tačiau pateikti klasikines metamorfozes neregiui kaip savotišką skulptūrinį komiksą su Brailio 

rašto intarpais ir silikoninėmis elastingomis figūromis buvo vėl iš naujo įdomu. Lytėdamas neregys 

formos kitimą suvokia lėtai ir palaipsniui, visai kitaip, negu regintysis, galintis aprėpti žvilgsniu 

visą formą iškart.  

Augalų sukeliami pojūčiai. Aktyviai tyrinėjant augalų dalių paviršių savybes paprastai 

naudojamas, kaip jau minėta, haptinis lytėjimo būdas, t.y. taktilinis (lietimas tyrinėjant, aiškinantis 

objekto savybes) ir kinestetinis (judėjimo – raumenų, sąnarių – pojūčiai). Lytėjimo metu jaučiant 

formą, savybes smegenyse generuojasi daikto vaizdas ir jo atpažinimas. Suvokti ir išsamiau įvertinti 

augalų dalių savybes bei ypatybes ir tuo pačiu pažinti ar atpažinti augalus mes galime tik aktyviai 

lytėdami: čiupinėdami pirštais suvokiame augalo dalies paviršiaus faktūrą ir jos ypatybes, laikydami 

delne – formą, tuo pačiu ir dydį, svorį, net temperatūrą. 

Sumedėjusių augalų dalių galimybės sukelti įvairius lytėjimo pojūčius priklauso nuo jų 

morfologinės sandaros. Tyrinėjant augalus pojūčius gali sukelti šios žmogaus dažniausiai liečiamos 

dalys: lapai (dydis, storis, glotnumas, plaukuotumas, lapo krašto ypatybės), spygliai (dygumas, 

dydis, forma), šakos, ūgliai (forma, paviršiaus nelygumai, išaugos, plaukuotumas), pumpurai 

(dydis, forma, paviršiau ypatybės), kamienas (žievės paviršiaus ypatybės, išaugos), žiedai, žiedynai 

(stambumas, forma), vaisiai (kankorėžiai), vaisynai (dydis, forma, paviršiaus ypatybės, tvirtumas 

(Navasaitis, 2004; 2008a; Navasaitis, 2008b). Pagal tai, kokius jutimus augalų dalių lytėjimo metu 

jaučiame, lytėjimo pojūčius būtų galima suskirstyti į dvi grupes: malonius ir nemalonius. Šie 

pojūčiai liečiant augalų dalis suklasifikuoti remiantis trimis tyrimo aspektais: 1) pagal visuotinai 

suprantamus atitinkamų požymių sukeliamus pojūčius (pvz. dygumas asocijuojasi su skausmu, t.y. 

nemaloniu, neigiamu pojūčiu, o pūkuotumas, minkštumas – su švelnumu, jaukumu, t.y. maloniu, 

teigiamu pojūčiu); 2) pagal straipsnio autorių ilgalaikę praktinę patirtį tyrinėjant sumedėjusius 

augalus įvairiuose užsienio ir Lietuvos želdynuose; 3) pagal kitų žmonių atsiliepimus neoficialaus 

verbalinio bendravimo metu. 

Analizuojant sumedėjusių augalų įvairovę išskirtos gentys, kuriose yra didesnioji dalis 

lytėjimo pojūtį turinčių augalų bei išskiriamos rūšys, kurių atitinkami požymiai yra itin ryškūs 

(2 lentelė).  

2 lentelė. Lytėjimo pojūčius sukeliančių sumedėjusių augalų dalys  

Table 2. The parts of the woody plants influencing touch sense 

Sumedėjusių 

augalų dalys 

Parts of the 

woody plants 

Lytėjimo 

pojūčio pobūdis 

Character of 

touch sense  

Lytėjimo pojūtį sukeliantys augalai 

The plants influencing touch sense  

1 2 3 

Spygliai 

Teigiamas 
Kėnis (Abies), maumedis (Larix), Cūga (Tsuga ), pocūgė (Pseudotsuga), 

juodoji ir veimutinė pušis (Pinus nigra, P. strobus), tuja (Thuja). 

Neigiamas 
Eglė (Picea), kadagys (Juniperus). 

žirniavaisis puskiparisis (Chamaecyparis pisifera). 
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2 lentelės tęsinys 

1 2 3 

Lapai 

Teigiamas 

Ginkmedis (Ginkgo), tulpmedis (Liriodendron), ąžuolas (Quercus), bukas 

(Fagus), cidonija (Cydonia), blindė (Salis caprea), vilnotasis karklas (Salix 

lanata), baltoji tuopa (Populus alba), mahonija (Mahonia), klevalapis 

platanas (Platanus x hispanica), klevas (Acer), kaštonas (Aesculus), 

miltingasis šermukšnis (Sorbus aria), ptelija (Ptelea), gebenė (Hedera), 

rododendras (Rhododendron) – visžalių grupė, riešutmedis (Juglans), 

sodinis putinas (Viburnum lantana), triskiautis vynvytis (Parthenocissus 

tricuspidata), žilakrūmis (Elaeagnus), buksmedis (Buxus), didžialapė 

kartuolė (Aristolochia durior), šliandra (Mespilus), katalpa (Catalpa). 

Neigiamas 
Guoba, skirpstas (Ulmus glabra, U. minor), lazdynas (Corylus), mahonija 

(Mahonia), bugienis (Ilex), žilakrūmis (Elaeagnus). 

Šakelės, ūgliai, 

stiebai 

Teigiamas 

Paprastasis skirpstas var. suberosa (Ulmus minor var. suberosa), lazdynas 

(Corylus), žagrenis (Rhus), ožekšnis (Euonymus), sausakrūmis 

(Sarothamnus). 

Neigiamas 

Aralija (Aralia), erškėtis (Rosa), gledičija (Gleditsia), gudobelė (Crataegus), 

kaukazinė slyva (Prunus cerasifera), raugerškis (Berberis), robinija 

(Robinia), karpotasis beržas (Betula pendula), japoninis svarainis 

(Chaenomeles japonica), dyglainė (Pyracantha), šaltalankis (Hippophae), 

šliandra (Mespilus), kalopanaksas (Kalopanax). 

Pumpurai 
Teigiamas 

Magnolija (Magnolia), tulpmedis (Liriodendron ), kaštonas (Aesculus), 

paprastasis šermukšnis (Sorbus aucuparia). 

Neigiamas Kaštonas (Aesculus), tuopa (Populus), drebulė (Populus tremula). 

Žiedai, žiedynai 
Teigiamas 

Magnolija (Magnolia), tulpmedis (Liriodendron), alyvos (Syringa), blindė 

(Salis caprea), karklas (Salix), drebulė (Populus tremula), tuopa (Populus), 

robinija (Robinia), kaštonas (Aesculus), lazdynas (Corylus), lanksvūnė 

(Sorbaria), liepa (Tilia), hortenzija (Hydrangea), klevalapis platanas 

(Platanus x hispanica), pūkenis (Cotinus), pupmedis (Laburnum), alksnis 

(Alnus), beržas (Betula), krūminis bijūnas (Paeonia suffruticosa), ląstūnė 

(Campsis). 

Neigiamas – 

Vaisiai 

(kankorėžiai), 

vaisynai 

Teigiamas 

Puskiparisis (Chamaecyparis), pušis (Pinus), dygioji eglė (Picea pungens), 

maumedis (Larix), tulpmedis (Liriodendron), ąžuolas (Quercus), skroblas 

(Carpinus), drebulė (Populus tremula), tuopa (Populus), cidonija (Cydonia), 

erškėtis (Rosa), gledičija (Gleditsia), karagana (Caragana), turkinis 

lazdynas (Corylus colurna), magnolija (Magnolia), meškytė 

(Symphoricarpos), ožekšnis (Euonymus), klevalapis platanas (Platanus x 

hispanica), rausvažiedis (Aesculus x carnea), raudonžiedis (A. pavia), 

geltonžiedis (A. flava) kaštonas, ptelija (Ptelea), pūkenis (Cotinus), pūslenis 

(Physocarpus), paprastasis putinas (Viburnum opulus), raganė (Clamatis), 

raugerškis (Berberis), kaukazinė slyva (Prunus cerasifera), šaltalankis 

(Hippophae), šermukšnis (Sorbus), žagrenis (Rhus), beržas (Betula), 

japoninis svarainis (Chaenomeles japonica), obelis (Malus), kriaušė (Pyrus), 

šliandra (Mespilus), pūslius (Colutea), katalpa (Catalpa). 

Neigiamas 

Paprastoji eglė (Picea abies ), tuja (Thuja) – sausi, išsiaižęs kankorėžiai, 

eglių (Picea), kėnių (Abies), pušų (Pinus) – jauni sakuoti kankorėžiai, bukas 

(Fagus), paprastasis kaštonas (Aesculus hippocastanum), kaštainis 

(Castanea); sultingieji vaisiai, kuriuos nuskynus lengvai susitraiško (ištežta). 

Kamienas, žievė 

Teigiamas 

Ginkmedis (Ginkgo), kėnis (Abies), maumedis (Larix), pocūgė 

(Pseudotsuga), pušis (Pinus), ąžuolas (Quercus), bukas (Fagus), skroblas 

(Carpinus), žaliažievis klevas (Acer tegmentosum), Makio ieva (Padus 

maackii), trešnė (Prunus avium), smailiadantė slyva (Prunus serrulata), 

kamštenis (Phellodendron), pilkasis klevas (Acer griseum), šeivamedis 

(Sambucus), beržas (Betula), drebulė (Populus tremula), tuopa (Populus), 

robinija (Robinia). 

Neigiamas 

Eglė (Picea), gledičija (Gleditsia), klevalapis platanas (Platanus x 

hispanica), skiauterėtoji gudobelė (Crataegus crus-galli), kalopanaksas 

(Kalopanax). 
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Apibendrinant surinktus duomenis matyti, kad teigiamus (malonius) lytėjimo pojūčius sukelia 

žymiai daugiau sumedėjusių augalų. Daugiausia neigiamų pojūčių susijusių su augalų šakelėmis, 

ūgliais, stiebais bei su vaisiais (kankorėžiai). Augalų žiedai sukelia vien teigiamus pojūčius ne tik 

regėjimo, bet ir lytėjimo atžvilgiu. Reikia pasakyti, kiekvienoje gentyje galima rasti dar daugiau 

Lietuvoje rečiau auginamų augalų rūšių, kurių įvairios dalys gali sukelti lytėjimo pojūčius, o 

apžvelgus nepaprastai gausią augalų veislių įvairovę, šį sąrašą būtų galima labai praturtinti siekiant 

panaudoti juos lytėjimo pojūčių pagrindu formuojamiems potyrių vietovių kraštovaizdžiams. 

Reikėtų paminėti, kad kraštovaizdžio planavime panaudojant nemalonius (neigiamus) 

lytėjimo pojūčius sukeliančius augalus reikėtų sodinti atokiau nuo pagrindinių pėsčiųjų, dviračių 

trasų, o visuomeninės paskirties želdynuose juos naudoti netgi draudžiama (Želdynų įstatymas, 

2007). Tačiau potyrių vietovių kraštovaizdis ar jo dalis gali būti suformuota ir skirta išskirtinių 

lytėjimo pojūčių mėgėjams bei augalų pažinimui žingeidiems lankytojams. Todėl augalai, turintys 

neigiamus pojūčius sukeliančių dalių, gali būti naudojami tokio pobūdžio vietovių kraštovaizdžio 

planavime, kadangi kuo daugiau pojūčių patiriama, tuo efektyvesnis ir labiau atsimenamas potyris. 

 

Išvados 

 

1. Lytėjimo pojūtis yra svarbiausias mūsų gyvenime, nors patys to nesuvokiame. Lytėjimas nuo 

gimimo įtakoja mūsų smegenų žievės vystymąsi, aplinkos pažinimą bei suvokimą. 

Prisiliesdami mes juntame liečiamo objekto savybes: formą, dydį, paviršiaus ypatybes, 

temperatūros lygį ir kt., bei lytėdami objektą tuo pačiu gauname informaciją, formuojasi 

atitinkamos emocijos, atgyja prisiminimai, kyla tam tikros asociacijos ir pan. 

2. Tiriant augalus lytėjimo potyrių aspektu buvo išskirtos žmogaus dažniausiai liečiamos 

sumedėjusių augalų dalys. Pagal tai lytėjimo pojūčiai suskirstyti į dvi grupes, teigiamus 

(malonius) ir neigiamus (nemalonius) pojūčius, iš kurių daugiausia teigiamus lytėjimo 

pojūčius sukeliančių augalų dalių. Daugiausia neigiamų pojūčių sukelia augalų šakelės, ūgliai, 

stiebai bei vaisiai (kankorėžiai). Augalų žiedai sukelia vien teigiamus lytėjimo pojūčius.  

3. Potyrių vietovių kraštovaizdžio planavime naudotini tiek teigiamus, tiek neigiamus lytėjimo 

pojūčius sukeliantys augalai, kadangi kuo daugiau pojūčių patiriama, tuo efektyvesnis ir 

labiau atsimenamas yra potyris. 
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Summary 
 

The touch sense is the most important in our lives, even though we do not realize it mostly. Touch sense since 

birth influences our brain cortex development, environmental knowledge and awareness. We are feeling the touch-

object attributes by touching them: shape, size, surface properties, temperature levels, etc. at the same time we get 

information, forming emotions, memories come to life, coming certain associations and so on. 

There were highlighted human frequently touched woody parts of plants for aspect of touch sense experience, 

which provide two basic sense of touch - positive (pleasant) and negative (unpleasant) sensations. The plants have the 

most positive tactile sensations causing parts. Most negative sensations caused by plant twigs, shoots, stems and fruits 

(cones). 

It should be mentioned that in the landscape planning the use of unpleasant (negative) tactile sensations by the 

plants should be planted away from the main pedestrian, bicycle trails, and public greenery, to use them it is even 

prohibited by the law. However, experience area landscape may be formed and designed for exceptional tactile 

sensations lovers and for who want to know more. There may be used for both positive and negative tactile sensations 

producing plants in the experience areas landscape planning. Therefore, plants having negative feelings causing parts 

may be used in this kind of landscape planning areas, since the more sensations experienced, the more effective and 

more remembered the experience. 

 

 
 


