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Anotacija 
Straipsnyje nagrinėjamos miško želdinių formavimo valstybinių parkų kraštovaizdyje aktualijos. Analizuojama 

Lietuvos ir užsienio literatūra miško želdinių formavimui valstybinių parkų kraštovaizdyje klausimais, trumpai 

apžvelgiami reglamentai, nustatantys miško želdinių formavimo valstybiniuose parkuose teisinę bazę bei želdinių 

valstybiniuose parkuose specializuoto tvarkymo ir pritaikymo visuomenės reikmėms ypatumus. Įstatymas Lietuvoje 

miško želdinius apibrėžia kaip žmogaus pasodintus arba įveistus miško medžius ir krūmus ne mažesniame kaip 0,1 ha 

plote, atkuriant arba įveisiant mišką (Miško..., 2008). Medžių rūšis parenkama atsižvelgiant į augimvietės sąlygas, 

miško paskirtį. Pirmenybė teikiama brandiems spygliuočių ir lapuočių želdiniams. 

Reikšminiai žodžiai: miško želdiniai, valstybinis parkas, kraštovaizdis. 

 

Abstract 
The article deals with the theme of forming forest plantations in state parks’ landscape. Analysis of Lithuanian 

and foreign literature on the issue of forming forest plantations in national parks’ landscape, a brief overview of the 

regulations on the legal basis for forming forest plantations in state parks, its specialized management and application of 

features for public use. A Lithuanian law defines forest plantations as man-made or novel trees introduced by man in 

forests not less than 0.1 ha area, restoration or afforestation. A tree species is selected by taking into account the 

conditions of the forest's growing site, its experience. Mature coniferous - deciduous trees are given priority. 

Key words: forest plantations, national park, landscape. 

 

Įvadas 

 

Valstybinių parkų kraštovaizdį formuoja įvairaus dydžio ir pobūdžio urbanizuotos ir gamtinės 

erdvės: reljefas, želdiniai, natūralūs ir dirbtiniai vandenys. Žmogaus poveikis šiems kraštovaizdžio 

elementams didžiulis – žmogus formuoja, performuoja reljefą, sodina ar šalina želdinius, kuria 

miesto sodus, užmiesčio miškus, tvenkia upes, keičia jų vagas ir pan. Tačiau ne mažesnė ir 

kraštovaizdžio elementų įtaka žmogui, jo emocijoms ir sveikatai. Žmogaus veikla, formuojant 

miško želdinius valstybiniame parke yra svarbi kraštovaizdžio kokybei, gamtinėms ir urbanistinėms 

vertybėms. Miško želdiniai kultūros paveldo objektuose – kultūriniuose draustiniuose turi būti 

tvarkomi pagal paveldosaugos reikalavimus taip, kad fiziškai nepakenktų kultūros paveldo objekto 

vertingosioms savybėms. Želdinimui turi būti naudojamos tik konkrečiam valstybiniam parkui 

būdingos medžių rūšys, atsižvelgiama į apželdinimo tradicijas.  

Lietuvoje įkūrus valstybinius parkus, veiklos apribojimai tapo svarbia kraštovaizdžio 

formavimo problema, kuriai daug dėmesio skiria mokslininkai, valstybinių parkų ir miškų 

specialistai.  Tačiau miško želdinių įrengimo optimizavimas reikalauja ne tik nustatyti šios veiklos 

problemas, bet turėti moksliškai pagrįstas rekomendacijas, padėsiančias taikyti kryptingo ir darnaus 

kraštovaizdžio vystymo principus, numatyti galimas pasekmes. 

Estetiškai vertingų želdinių įrengimo procesą sunkina tai, kad, vykdant želdinių planavimo 

darbus būtina pažinti kraštovaizdį, jo formavimosi ypatumus, želdinimo valstybiniuose parkuose 

specifiką. Vykdant tyrimą, buvo analizuojama ar želdinant valstybinių parkų teritorijas, 

vadovaujamasi teisės aktų reikalavimais, mokslininkų rekomendacijomis. Miestų ar rajonų 

savivaldybės, kuriose įsteigti valstybiniai parkai, atsakingi už želdinių kūrimą, išsaugojimą, 

nepažeidžiant nustatytų teritorijos vertingųjų savybių, gyventojų teisių į jų gyvenimo kokybę, 
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užtikrinimą (Klaipėdos..., 2008). Tačiau, vykdant teisės aktų nuostatas, ne mažiau svarbu yra ir 

gyventojų dalyvavimas želdinių planavimo ir projektavimo procese. Gyventojams visada bus 

palankiau turėti jų poreikiams pritaikytus želdinius, nepaisant reikalavimų, į kuriuos privalo 

atsižvelgti želdinių planuotojai.  

Analizuojant želdinių pritaikymo visuomenės poreikiams galimybes, atsižvelgta ir į istoriškai 

susiklosčiusią miško želdinių rūšinę sudėtį, medžių amžių. Želdinių formavimo specialistų teigimu, 

želdiniai turi tenkinti didesnio žmonių kiekio bei įvairaus amžiaus poreikių skalę. Todėl reikalinga 

analizuoti miesto gamtinių erdvių formavimo teorijos principus ir studijuoti istorinę patirtį 

(Malakauskienė, Gerikienė, 2012).  

Darbo objektas – Kuršių nerijos ir Žemaitijos nacionalinių parkų, Nemuno deltos ir Pajūrio 

regioninių parkų miškų želdiniai.   

Darbo tikslas – išanalizuoti žmogaus veiklos įtaką miško želdinių formavimui valstybiniuose 

parkuose.  

 

Tyrimų metodika 
 

Darbe taikyti šie metodai: Lietuvos ir užsienio literatūros analizė, teisės aktų analizė; 

duomenų apie želdinių įkūrimą Kuršių nerijos ir Žemaitijos nacionaliniuose parkuose, Nemuno 

deltos ir Pajūrio regioniniuose parkuose apžvalga ir palyginimas. Tyrimas atliekamas nuo 2008 

metų, fiksuojant želdinių įrengimo (sunykimo) pokyčių įtaką kraštovaizdžiui. 

 

Rezultatų aptarimas 

 

Miško želdinių valstybiniuose parkuose problemos koncepcija arba kaip dirbtinai 

kuriamoje aplinkoje išsaugoti gamtos idėją. K. Jakovlevas-Mateckis bendro naudojimo želdynus 

skirsto į šiuos tipus:  

 miesto poilsio paskirties želdynai – bendrieji parkai ir jų kompleksai, gyvenamųjų 

rajonų parkai, mikrorajonų parkai, aikštės, skverai, pėsčiųjų gatvės, alėjos;  

 mokslinės ir kultūrinės paskirties želdynai – botanikos ir zoologijos sodai, vaikų, 

sporto ir pramogų parkai, istoriniai etnografiniai parkai, memorialiniai ir parodų 

parkai;  

 memorialiniai gedulo paskirties želdynai – civilinių kapinių, religinių bendruomeninių 

kapinių, karių kapų, istorinių memorialinių kapų ir kolumbarijų teritorijų želdynai;  

  priemiesčio rekreacinės paskirties želdynai – miško parkai, kurortiniai miškai, 

vandens ir pievų parkai, paplūdimiai, valstybinių parkų rekreacinių zonų miškai ir 

rekreaciniai miško sklypai (Jakovlevas-Mateckis, 2003). 

Darbe bus analizuojamas vienas iš mokslininko pateikiamų bendrojo naudojimo želdynų 

tipų – priemiesčio rekreacinės paskirties želdynai, t. y. valstybinių parkų miško parkai ir rekreacinių 

zonų miškai.  

Mokslinėje, populiariojoje ir mokomojoje literatūroje nesutariama, kada Kuršių nerijoje buvo 

masiškai kertami miškai. Miškų tyrinėtojų teigimu XV bei XVI amžiais Kuršių nerijoje nebuvo 

jokia ištisinė giria. Jos kraštovaizdyje miškai galbūt dominavo XIII a., XIV a. ir, geriausiu atveju, 

XV a. pirmoje pusėje (Brukas, Naureckaitė, 2013). Tačiau sutariama dėl to, kad iki miškų 

atsodinimo pradžios, nerijoje augę miškai jau buvo pavojingai išretinti ar išretėję, o nestabdomas 

smėlis veržėsi į neriją, užpustydamas namus ar gyvenvietes. Judančių smėlynų tvirtinimo ir miškų 

įveisimo darbai, atlikti nerijoje nuo XIX a. pradžios iki Pirmojo pasaulinio karo (Daujotas, 1958).  

A. R. Budriūno ir K. Ėringio kraštovaizdžio estetinio rekreacinio vertinimo metodikoje 

nurodoma, kad kraštovaizdžio estetinę vertę lemia gamtinių komponentų – miškų masyvų, ežerų, 

tvenkinių, upių ir jų slėnių, išlikusių natūralių pievų ir ganyklų, kitų natūralių biotopų, kurie 

užtikrina biologinę įvairovę ir jos išsaugojimą, gausa (Budriūnas, Ėringis, 2000). Atlikta nemažai 
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biologinės įvairovės miškuose tyrimų ir nustatyta, kad didžiausia biologinė įvairovė – jaunuolyne ir 

brandžiame medyne.  

Lietuva yra mišriųjų ir plačialapių miškų sąlytyje, todėl čia, priklausomai nuo dirvožemio 

sąlygų, drėgmės režimo, miškų įvairovė gana didelė (Ėringis ir kt., 2002). Kuršių nerijos 

nacionaliniame parke, Pajūrio regioniniame parke vyrauja spygliuočių medynai, o Pajūrio 

regioniniame parke ir Žemaitijos nacionaliniame parke – mišrūs medynai. Priklausomai nuo medžių 

rūšies,  kraštovaizdžio pobūdžio, Lietuvoje lankytojų gausa pasižymi rytų Lietuvos valstybiniai 

parkai ir Pajūrio regioninis parkas bei Kuršių nerijos nacionalinis parkas. 

Miškas atsikurti ar įsiveisti ten, kur jo nebuvo, gali natūraliai. Tačiau tai užtrunka ilgai. Kol 

medynas pasieks rekreaciniam naudojimui tinkamą amžių, reikėtų laukti nuo 30 iki 200 metų. 

1 lentelėje pateikiami minimalūs pagrindinių miško gamtinės brandos amžiai. O kad miškas kuo 

greičiau pasiektų gamtinės brandos amžių ir būtų vertinamas kaip rekreacijai palankus miškas, 

miškai auginami. Dažniausiai sėjant sėklas arba sodinant sodinukus.  
 

1 lentelė. Minimalūs pagrindinių miško kirtimų ir gamtinės brandos amžiai (Miškų kirtimų taisyklės, 2010) 

Table 1. The minimal ages of main forest cuttings and natural maturity (Miškų kirtimų taisyklės, 2010) 

Medžių rūšys 

Tree species 

Minimalus pagrindinių miško kirtimų amžius 

Minimal age of main forest cuttings 

IV miškų grupė 

Forest group IV 

III miškų grupė 

Forest group III 

II miškų grupė 

Forest group II 

Pušis, maumedis, uosis, klevas, bukas, guobiniai /  

Pine, larch, ash, maple, beech, elm 
101 111 171 

Eglė / Fir 71 81 121 

Ąžuolas / Oak 121 141 201 

Beržas, juodalksnis / Birch, black alder 61 61 91 

Liepa, skroblas / Linden, hornbeam 61 71 91 

Drebulė / Aspen 41 41 81 

Baltalksnis, blindė, gluosnis / Gray alder, sallow, willow 31 31 51 
 

Lankytojams patraukliausi ir gausiausiai lankomi vidutinio skalsumo medynai. Tačiau net ir 

labai tinkami poilsiui medynai bus mažai lankomi, jeigu jie yra toli nuo maudymuisi, žvejybai ar 

kitoms poilsio formoms tinkamų vandens telkinių. Pajūrio zonoje be Neringos miesto miškų, 

kuriame įsikūręs Kuršių nerijos nacionalinis parkas, poilsiui labiausiai tinka Plungės, kuriame 

įsikūręs Žemaitijos nacionalinis parkas ir Šilutės, kuriame įsikūręs Nemuno deltos regioninis 

parkas, rajonų miškai (Riepšas, 1990).  

Analizuojamų valstybinių parkų miškuose vyrauja II grupės miškai. Kuršių nerijos nacionalio 

parko ir Pajūrio regioninio parko žemė yra išskirtinė valstybės nuosavybė. Dėl to šiose saugomose 

teritorijose miškai priskirti II grupės miškams, t. y. ekosistemų apsaugos miškai (II A grupė) ir 

rekreaciniai miškai (II B grupė). 

II B grupės miškų ūkinis režimas išskirtas ekstensyviam ir intensyviam rekreaciniam 

naudojimui, reglamentuojant tam tikrą rekreacinę infrastruktūrą ir želdinių formavimą. Šie miškai 

skirti žmonių poilsiui ir juose turi būti sukurta ir palaikoma palanki lankytojams rekreacinė aplinka.  

Komfortabilios rekreacinės aplinkos palaikymas miškuose priklauso nuo keleto faktorių – medžių 

rūšies, amžiaus, miško tankumo, teritorijos pasiekiamumo, miško aplinkos įvairovės 

(Gurdauskienė, Ivavičiūtė, 2008) ir kitų kriterijų. Ne mažiau svarbu ir augalų ir gyvūnų rūšinė 

sudėtis, įvairovė. Ekosistemų apsaugos miškai išskirti retomis augalų, gyvūnų ir grybų rūšimis 

apsaugoti ir jų ištekliams gausinti. Šiuose miškuose steigiami botaniniai, zoologiniai, telmologiniai 

botaniniai draustiniai. O rekreaciniai miškai – tai miškai, kurių svarbiausia funkcija yra žmogaus 

rekreacinių poreikių gamtoje tenkinimas ir poilsiavimo sąlygų sudarymas (Kuršių..., 2012). 1 pav. II 

grupės miškas Žemaitijos nacionaliniame parke, Pakastuvos telmologiniame draustinyje. 

Pajūrio regioninio parko miškai Plazės gamtiniame rezervate ir Žemaitijos nacionalinio parko 

miškai, esantys Plokštinės rezervate priskirti I miškų grupei. Karklės etnokultūriniame draustinyje 

(Pajūrio regioninis parkas) ir Pakastuvos telmologiniame, Laumalenkų hidrografiniame ir Paplatelės 
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botaniniame zoologiniame Juodupio botaniniame draustinyje (Žemaitijos nacionalinis parkas), 

taikomas II miškų grupės ūkinis režimas. 

Nemuno deltos regioniniame parke esančio Žalgirio miško didžioji dalis yra savaiminio 

atsikūrimo, t. y., kuomet medžiai auga savaime, nesodinami. Šiame miške vyrauja pelkėms būdingi 

medžiai – juodalksniai, baltalksniai, drebulės, uosiai, gluosniai mažiau palankūs poilsiui. 

Iš visų XIX a. sėjimo ir sodinimo būdu įveistų miškų, Kuršių nerijos želdiniai sudarė beveik 

10 proc. Be to visi kontinentinėje Lietuvos dalyje sodinti miškai siekė ekonominių tikslų, o Kuršių 

nerijos želdiniai buvo išimtinai apsauginiai (Kuršių..., 2013). Miškų sodinimas apsaugojo Kuršių 

neriją nuo smėlio, suformavo apsauginį pajūrio kopagūbrį. Skelbiant Kuršių neriją UNESCO 

kultūros paveldo objektu buvo išskirtas būtent žmonių rankomis sukurtas kultūrinis kraštovaizdis 

(2 pav.). 
 

  

1 pav. Žemaitijos nacionaliniame parke vyrauja  

II grupės specialios paskirties miškai.  

Pakastuvos telmologinis draustinis  

Fig. 1. In Žemaitija National Park dominate the 

special-purpose forests of group II.  

Pakastuva Telmological Reserve 

2 pav. Kuršių nerijos kraštovaizdis – žmogaus rankomis 

sukurti apsauginio kopagūbrio želdiniai  

Fig. 2. Landscape of Curonian Spit – man-made protective 

dune crest plantations 

 

Dar prieš 200 metų pradėtas smėlynų tvirtinimas turi išskirtinę vertę miškų ūkio istorijoje. 

Turtingesnio ir reikšmingesnio miškininkystės istorine patirtimi krašto kaip Kuršių nerijos 

nacionalinis parkas, Lietuvoje neturime (Kuršių..., 2013). 

Želdiniais kopos tvirtinamos ir Pajūrio regioniniame parke (3–4 pav.). Čia miško želdinių ir 

miškų išteklių išsaugojimas ir gausinimas vykdomas, vadovaujantis visuotinai pripažintais tvaraus 

ir subalansuoto miškų ūkio principais (Kretingos..., 2007) Kadangi Pajūrio regioninis parkas 

priskiriamas žemyniniam pajūriui, dėl to želdinių formavimo veikla labiau orientuota į miškų 

produktyvumo didinimo, auginamos medienos kokybės gerinimo, miškų ūkio ekonominio 

efektyvumo didinimo užtikrinimą. 
 

  

3–4 pav. Kopų tvirtinimas Pajūrio regioniniame parke vykdomas žabtvorėmis (kairėje) ir  

želdinant kopas paprastąja pušimi (dešinėje) 

Fig. 3–4. Dune reinforcement in Seaside Regional Park 
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Kiekvienu laikotarpiu socialinėje visuomenėje naujoms kultūroms, stiliams didelę įtaką darė 

naujos technologijos, moksliniai atradimai, ekonominių, socialinių pokyčių dinamika 

(Malakauskienė, Gerikienė, 2012). Ne mažiau svarbi technologijų ir mokslinių tyrimų įtaka ir 

miško želdinių formavimui Lietuvos saugomose teritorijose.  

Miško želdinių formavimo valstybiniuose parkuose teisinė bazė. 

Žmogus visą kraštovaizdžio kūrimo istoriją buvo jėga, formuojanti jo apylinkes, o tam, kad ši 

veikla vyktų tikslingai, kryptingai ir taikant darnaus vystymo principus, būtinos žinios, padedančios 

suprasti kūrimo sąlygas ir galimas intervencijos į kraštovaizdį, pasekmes. 

Lietuvos saugomų teritorijų sistema, kuriai priskiriami ir visi saugomi kraštovaizdžio objektai 

bei paminklai, sudaro 1 026,0 tūkst. ha, t. y. 15,7 proc. viso šalies ploto (Gamtos..., 2014). 

Saugomos teritorijos steigiamos atlikus gamtiniu ir kultūriniu požiūriais vertingų kraštovaizdžių, 

tipiškų arba unikalių ekosistemų tyrimus. Saugomos teritorijos steigiamos, siekiant atkurti 

sunaikintus ir pažeistus gamtinius bei kultūrinius kompleksus ir objektus, sudaryti sąlygas 

moksliniams tyrimams, propaguoti Lietuvos regionų etnokultūros tradicijas, sudaryti sąlygas 

pažintiniam turizmui, plėtoti aplinkosauginį švietimą, propaguoti ekologinę žemdirbystę 

(Saugomų..., 2001). Nustačius, kad teritorija turi kultūrinę, mokslinę, ekologinę ar kitokią vertę, 

nustatomas specialus tvarkymo ir naudojimo režimas (Jurkonis, 2012).  

Želdiniai taip pat priskiriami vertingiems kraštovaizdžio elementams. Nemuno deltos 

regioniniame parke esančių istorinių dalių planinė struktūra ir užstatymo bruožai jau yra dalinai 

pakitę. Dėl to, nustatant rekomenduojamas veiklos vystymo teritorijoje kryptis, būtina užtikrinti 

pastatų, statinių, želdinių ir teritorijos elementų tvarkybos darbus, saugant esamus ir atsodinant 

sunykusius vertingus želdinius (Kultūros..., 2014). 

Analizuojamų valstybinių parkų – Kuršių nerijos ir Žemaitijos nacionaliniuose parkuose, 

Nemuno deltos bei Pajūrio regioniniuose parkuose miško želdinių tvarkymo darbai vyksta, 

vadovaujantis teisės aktais, moksliniais tyrimais, miško specialistų rekomendacijomis. Teisės aktų 

reikalavimai miško kūrimui konkretizuojami ir rengiamuose Neringos, Klaipėdos, Šilutės ir Plungės 

savivaldybių bendruosiuose planuose, vidinės miškotvarkos projektuose. Tačiau ar šios teisės aktų 

nuostatos įgyvendinamos, sunku nustatyti.  

Išanalizavus valstybinių parkų teisės aktus, reglamentuojančius želdinių tvarkymo veiklą, 

nustatyta, kad visuose valstybiniuose parkuose aiškiai nustatyti reikalavimai, reglamentuojantys 

miško želdinių darbus: 

 Kuršių nerijos nacionaliniame parke draudžiama: keisti kraštovaizdžio vertingąsias 

savybes: erdvinę kompoziciją, panoramas ir siluetus, siekiant išlaikyti pastatais 

neužgožtą mišku apaugusių kopų foną (Kuršių..., 2012);  

 Pajūrio regioniniame parke numatyta: išlaikyti neapželdintas pajūrio pievas, želdinant 

naudoti vietinės kilmės sėklas, plėsti želdinius agrarinėse teritorijose ir vandens 

telkinių apsaugos zonose, šalia Palangos plento ir kitų kelių (Pajūrio...,  2005); 

 Žemaitijos nacionaliniame parke, atkuriant mišką formuoti artimos natūraliam miškui 

rūšinės sudėties mišrius medynus, pirmenybę teikiant savaiminiam atžėlimui; 

želdinimui  naudoti tik vietinės kilmės sėjinukus. Draudžiama įveisti mišką iš 

svetimžemių medžių ir krūmų rūšių. Pritaikant archeologines ir mitologines vertybes 

lankymui, želdiniai tvarkomi vykdant kraštovaizdžio kirtimus. Saugomi parkai ir 

etnokultūrinių sodybų želdiniai (Žemaitijos..., 2014).  

 Nemuno deltos regioniniame parke numatyta pritaikyti kultūros paveldo objektus 

lankymui, sutvarkant aplinką, įrengiant lankymui ir eksponavimui būtiną 

infrastruktūrą, formuojant želdinius, atveriant kultūros paveldo objektus ar reginius 

kraštovaizdžio kirtimais (Nemuno..., 2014). 

Valstybiniuose parkuose numatyti ne tik kraštovaizdžio formavimo kitimai, bet, atsižvelgiant 

į miškų želdinių amžių, būklę, atliekami ir ugdomieji, sanitariniai ar specialieji kitimai bei 

vykdomas nuolatinis želdinių sanitarinės būklės gerinimas. Rekreaciniuose miškuose dažniausia 
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vykdomi kraštovaizdžio formavimo kirtimai Kraštovaizdžio formavimo kirtimai – medžių ir krūmų 

kirtimas ar tvarkymas kraštovaizdžiui formuoti, sudarant sąlygas optimaliai apžvelgti estetiniu, 

gamtiniu, istoriniu ar kultūriniu požiūriu vertingą vaizdą (Miškų..., 2010). 

Kuršių nerijos nacionalinio parko miškuose gausu kalninės pušies medynų. Šie medžiai 

neatsparūs miško gaisrams, dėl to, įgyvendinant Tvarkymo ir Gamtotvarkos planuose numatytas 

gamtotvarkos priemones, siūloma kirsti dėl biologinių, antropogeninių ar kitų priežasčių sunykusius 

ir gamtinę brandą pasiekusius kalninių pušų medynus Alksnynės, Karvaičių kraštovaizdžio 

draustiniuose.  

Visi numatyti darbai valstybiniuose parkuose turi būti atliekami nuosekliai, siekiant, kad 

ateityje susiformuotų nauji įvairiaamžiai medynai. 

Želdinių valstybiniuose parkuose specializuotas tvarkymas ir pritaikymo visuomenės 

reikmėms ypatumai. 
Miško želdiniai yra nepakeičiamas oro filtras. Ypač gerai jie sulaiko dulkes. Miške sumažėja 

vėjo greitis, todėl ore esančios įvairios kilmės nuosėdos kritulių pavidalu nuplaunamos į dirvožemį. 

Vienas ha miško per metus sulaiko 30–70 t dulkių. Geriausiai dulkes sulaiko ąžuolynai – 56 t/ha, 

gerai filtruoja pušynai 36 t/ha bei eglynai – 32 t/ha per metus. Miško ore bakterijų yra 300 kartų 

mažiau nei mieste. Miške į kvėpavimo takus patenka apie 200 kartų mažiau dulkių nei mieste 

(Riepšas, 1981).  

Visuomenės poreikiams formuojami želdiniai turi gerinti aplinkos kokybę, tenkinti sveikos 

gyvensenos ir rekreacijos poreikius, nekelti pavojaus žmonėms, statiniams, pastatams, saugiam 

eismui gatvėse, automobilių ir geležinkelio keliuose. Želdynus ir želdinius būtina išsaugoti kaip 

estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus (Želdynų..., 2007). 

Kad esantys miško želdiniai gerintų aplinkos kokybę, nekeltų pavojaus žmonėms, juos būtina 

formuoti, atveriant vaizdingas vietoves (5 pav.). 

Mokslininkai, vertinantys kraštovaizdžio 

estetiką, nurodo, kad estetiškas kraštovaizdis 

vertingas reljefo išraiškingumu, vandens plotų 

gausumu, vietovaizdžio tinkamumu rekreacijai, 

natūralios gamtos gausumu ir dominavimu 

urbanizuotame kraštovaizdyje. 

Kad valstybinių parkų kraštovaizdyje 

išsiskirtų regioninis savitumas, kraštovaizdžio ir 

geomorfologiniuose draustiniuose bei vandens 

telkinių pakrančių apsauginėse zonose būtini 

tvarkomojo pobūdžio darbai. Ėringio teigimu tokie 

darbai būtini, nes gamtovaizdžiuose ir turizmui bei 

poilsiui pritaikytose vietose vyksta savaiminis 

užkrūmijimas, žalingas vietovės ekoestetinei 

kokybei (Ėringis ir kt., 2001). Būtina, kad vietinės 

augalų grupės ir bendrijos neišnyktų arba kad dėl 

užkrūmijimo gamtovaizdyje nebūtų užgožtos 

krūmų bei medžių grupės.  

Tinkamas želdinių grupavimas, atsižvelgiant į reljefo ypatumus, pagerina vietovės 

eksponavimo galimybes bei atspindi būdingus gamtinius ir kultūrinius kraštovaizdžio struktūros 

elementus.  

Analizuotuose valstybiniuose parkuose miško želdiniai įveisti arti gyvenamųjų teritorijų, dėl 

ko pagerėja gyvenviečių estetinis vaizdas, sukuriama apsauga vietos florai ir faunai, gerinamas 

gyvenvietės mikroklimatas.  

Ilgą laiką manyta, kad geriausias būdas išsaugoti gamtos vertybes – tai uždrausti jų buveinėje 

žmogaus veiklą, tačiau laikas parodė, kad šis būdas nepasiteisino, nes ekstensyvi žmogaus veikla 

5 pav. Nemuno deltos regioniniame parke miško 

želdiniai suformuoti taip, kad atsivertų vaizdingas 

kraštovaizdis 

Fig. 5. Forest plantations in Nemunas Delta Regional 

Park are formed in a manner so as to open the scenic 

landscape 
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dažnai ir lėmė vertingos buveinės egzistavimą. Šiuo atveju skatinama žmogaus veikla, kuri 

užtikrina gamtos vertybių egzistavimą toje vietoje (www.glis.lt). Ne mažiau svarbu žmogaus 

elgesys saugomoje teritorijoje – ar žmogaus veikimas (neveikimas) išsaugos tai, kas yra sukurta 

gamtos ir žmogaus pastangomis.  

Daugelyje mokslinių darbų įrodinėjama bei įrodoma, kaip aplinkos erdvė stimuliuoja arba 

stabdo žmogaus elgesį, lemia jo veiklos pobūdį bei nuoseklumą. Veikiant aplinką, galima reguliuoti 

žmogaus asmenybės formavimą (Kučinskienė, 2006). 

 

Išvados 

 

1. Atlikti miško želdinių formavimo tyrimai keturiuose valstybiniuose parkuose – Kuršių nerijos 

ir Žemaitijos nacionaliniuose parkuose, Pajūrio bei Nemuno deltos regioniniuose parkuose – 

parodė, kad turima želdinių kūrimo teisinė bei normatyvinė bazė aprašoma visuose 

rengiamuose miestų bendruosiuose, detaliuosiuose planuose, tačiau nepakankamai 

panaudojama, įgyvendinant šiuos planus. 

2. Analizuotų valstybinių parkų miškai nėra savaime susiformavę, jie suformuoti žmogaus 

pagalba taip, kad atitiktų žmogaus poreikius, padidėtų vietovės estetinis potencialas, būtų 

įgyvendintos sanitarinės-higieninės ir estetinės savybės, pagerėtų vietovės mikroklimatas. 

3. Tvarkant Kuršių nerijos ir Žemaitijos nacionalinių parkų bei Nemuno deltos ir Pajūrio 

regioninių parkų miškų želdinius, patenkančius į rekreacinio funkcinio prioriteto zonas, 

didinamas vietovės estetinis potencialas, įgyvendinamos sanitarinių-higieninių ir estetinių 

savybių gerinimo, reginių formavimo, medynų atsparumo rekreacinėms apkrovoms didinimo 

priemonės, įrengiami pliažai, poilsiui pritaikomos pakrantės.  

4. Miško želdinių kokybę, jų tinkamumą žmogaus visaverčiam poilsiui lemia ir visuomenės 

dalyvavimas želdinių formavimo veikloje. Žmogus prie miško želdinių kokybės gali prisidėti 

dalyvaudamas planuojant miško kirtimo, įveisimo darbus, gerinant miško želdinių genetinį 

fondą, t. y. nesodinant svetimžemių augalų ar aktyviai dalyvaujant miško želdinimo veikloje. 
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Summary 

 
State Parks’ landscape is shaped by varying the size and nature of the urban and natural space: terrain, greenery, 

natural and artificial waters. The human impact on these landscape elements is tremendous – the man forms, 

reconfigures the terrain, plants or removes greenery, creates city gardens, urban forests, rivers, ponds, changes their 

beds, and so on. However, the landscape’s features have an influence on man as well, his emotions and health. Human 

activities while forming the forest plantations in a public park is important to landscape quality of the natural and 

historic urban values which must be preserved and used sustainably for learning and scientific research. 

Out of all the forests planted (seeding and planting) by cultural methods in the nineteenth century in the current 

Lithuanian territory, the Curonian Spit plantations amount to 10 percent. In addition, all forests in the continental part of 

Lithuania were meant to achieve economic goals, and the Curonian Spit’s plantations were purely protective. This kind 

of work has enabled the Curonian Spit to be called a cultural heritage object by UNESCO under criterion v, i.e. – man –

made cultural landscape. 

In every period of time social society, new cultures, styles were strongly influenced by new technologies, 

scientific discoveries, economic and social dynamics. No less is the power of important technological and scientific 

research and the formation of Lithuanian forest plantations in protected areas. 

The management activities of the forest plantations in the analysed national parks – the Curonian Spit and 

Žemaitija National parks, the Nemunas Delta and Seaside Regional Park - take place in accordance with the legislation, 

research, and the advice of forest experts. Legislative requirements for forest development are concretized and 

organized in Neringa, Klaipėda, Šilutė and Plungė municipal master plans. But whether these provisions are carried out 

or not, it is difficult to determine. 

The quality of forest plantations or their suitability for human wholesome vacation, are also influenced by public 

participation in the plantation formation activities. One can contribute to the quality of forest plantations by 

participating in the planning of forest harvesting, planting work, improving forest plantation genetic pool, i.e. by not 

planting alien plants or actively participating in afforestation activities. 

 


