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Anotacija 

Straipsnyje plėtojama miesto gamtos, kaip kraštovaizdžio architektūros objekto, tema ir ekologijos bei estetikos 

santykis darnaus vystymosi principais paremtoje miesto kraštovaizdžio architektūroje. Pirmajame skyriuje aptariamos 

plačiausiai žinomos kraštovaizdžio estetikos teorijos ir jų taikymo galimybės kraštovaizdžiui formuoti urbanizuotoje 

aplinkoje. Išsamiau analizuojami amerikiečių mokslininkės ir kraštovaizdžio architektės J. I. Nassauer ekologinės 

funkcijos estetinės raiškos miesto aplinkoje teoriniai siūlymai, juos iliustruojant realiais žaliųjų erdvių miestuose 

pavyzdžiais. Antrajame skyriuje pateikiamos praktinės rekomendacijos miesto kraštovaizdžių formavimui remiantis 

J. I. Nassauer koncepcijomis. Tyrimo rezultatai gali būti naudingi tiek toliau tyrinėjant teorinius miesto gamtos raiškos 

ir formavimo klausimus, tiek ir kraštovaizdžio architektūros praktikoje ieškant darnių sprendimų urbanizuotoms 

erdvėms. 

Reikšminiai žodžiai: miesto gamta, miesto kraštovaizdžio architektūra, ekologija, ekosistema, estetika.  

 

Abstract 

The article is devoted to the topic of urban nature as the object of landscape architecture and the links between 

the ecology and aesthetics in sustainable urban landscape architecture. The first section of the text presents the most 

widely known landscape aesthetics theories and discusses the possibilities to apply them in designing landscapes in 

urban environment. The theoretical proposals of aesthetic expression of ecological function in urban environment 

developed by the American researcher and landscape architect J. I. N Nassauer are analyzed in detail; these proposals 

are illustrated with the examples of existing green urban spaces. The second part of the text presents the practical 

recommendation for urban landscape architecture based on the concepts by J. I. Nassauer. The results of the research 

can be useful for both the further analysis of theoretical issues of expression and development of urban nature and for 

the practice of landscape architecture in searching the sustainable solutions for urban spaces.  

Key words: urban nature, urban landscape architecture, ecology, ecosystem, aesthetics. 

 

Įvadas 

 

Fizinę urbanistinę aplinką ir jos raišką modeliuoja trys pagrindiniai elementai: statinių 

struktūros, atviros urbanistinių srautų erdvės ir gamtos elementai (Deveikienė, 2016). Miesto 

gamta – miestų administracinėse ribose esančios teritorijos ir įvairaus dydžio plotai, kuriuose 

vizualiai vyrauja gamtiniai elementai (Gražulevičiūtė-Vileniškė, 2016) – yra svarbi ekologiniu 

požiūriu. Net gi miestas – urbanizuota aplinka, kurioje gyvena vis didesnė dalis pasaulio 

gyventojų – gali būti apibūdinamas kaip ekosistema (Nassauer, 1995). Tačiau miestai ir juose 

esančios įvairaus dydžio gamtinės teritorijos neabejotinai yra ir estetinio suvokimo bei 

kraštovaizdžio architektūros objektai. Kraštovaizdžio architektūra straipsnyje vadinama taikomoji 

mokslo ir meno disciplina, kurios tikslas – formuoti žmogaus erdvinę aplinką, siekiant statinių ir jų 

kompleksų dermės su kraštovaizdžio gamtiniu pagrindu ar jo pavieniais elementais (Lietuvos..., 

2004).  

Kraštovaizdžio estetika ir socialinis-psichologinis priimtinumas yra tokia pat neatsiejama 

darnaus urbanizuotos aplinkos vystymosi dalis, kaip ir ekologinis tvarumas. Literatūros apžvalga 

atskleidė psichologinio priimtinumo, projektavimo veiklų ir miesto gamtos santykio, miesto gamtos 

teritorijų tvarkymo ir kūrimo ir gamtinių elementų estetinės raiškos svarbą miesto gamtos tyrimų 

kontekste (Gražulevičiūtė-Vileniškė, 2016). Šiame tarpdisciplininiame tyrime toliau plėtojama 

miesto gamtos tema, analizuojami ekologijos kaip mokslinės koncepcijos ir kraštovaizdžio 
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estetikos, kaip kultūrinės kategorijos (Nassauer, 1995) ryšiai miesto kraštovaizdžio architektūroje. 

Dėmesys sutelkiamas ne į apliestas teritorijas ir renatūralizacijos procesus, bet į sąmoningas 

žmogaus pastangas formuoti estetišką ir ekologišką erdvinę aplinką miestuose.  

Straipsnio tikslas – aptarti ekologinės funkcijos estetinės raiškos miesto kraštovaizdžio 

architektūroje aspektus ir, remiantis plačiausiai žinomomis kraštovaizdžio estetikos teorijomis ir 

amerikiečių mokslininkės ir kraštovaizdžio architektės Joan Iverson Nassauer kraštovaizdžio 

projektavimo urbanizuotoje aplinkoje koncepcijomis (Nassauer, 1995; Gobster ir kt., 2007), 

atskleisti ekologiškai vertingų ekosistemų kūrimo miestuose estetines galimybes.  

 

Metodai 

 

Atliekant tyrimą taikyta keletas metodų: literatūros apžvalga, siekiant išskirti svarbiausias 

kraštovaizdžio estetikos teorijas ir įvertinti jų taikymo galimybes urbanizuotoje aplinkoje ir 

remiantis šiomis teorijomis suformuotų kraštovaizdžių potencialų ekologinį tvarumą; J. I. Nassauer 

mokslo darbų, atstovaujančių ekologijos ir estetikos dermės urbanizuotoje aplinkoje idėją, apžvalga, 

siekiant išskirti svarbiausias idėjas ir siūlymus; apželdintų miestų erdvių fotofiksacija ir analizė, 

siekiant pavyzdžiais iliustruoti kai kurias J. I. Nassauer idėjas; apibendrinimas ir sintezė, siekiant 

suformuluoti J. I. Nassauer koncepcija paremtas praktines miesto kraštovaizdžio architektūros 

kūrimo rekomendacijas. 

 

Kraštovaizdžio estetikos teorijos ir jų taikymas miesto kraštovaizdžio architektūroje 

 

Svarstymai apie grožio paskirtį ir jo raiškos formas menuose, aplinkoje, taip pat grožio 

poveikį asmeniui siekia antikos laikus, tačiau estetikos disciplina susiformavo tik XVIII a. Sąvoką 

„estetika“ pirmą kartą 1735 m. pavartojo vokiečių filosofas A. G. Baumgartenas. Terminas 

kildinamas iš graikų kalbos žodžio, reiškiančio „aš matau, jaučiu“. Kaip leidžia numanyti pati 

sąvoka, estetika gilinasi į jausminį grožio suvokimą, vaizdines potencijas (Alexander…, 2016), 

kurios, kaip teigia W. Welsch (2004), yra tokios pat reikšmingos šiandien, kaip ir tada, kai gimė ši 

disciplina. Kaip buvo minėta anksčiau, gamtinė aplinka, kraštovaizdis bei miestovaizdis yra 

estetinio suvokimo objektai ir potencialas estetinei kraštovaizdžio kokybei kurti. Estetinė 

kraštovaizdžio kokybė – „tai visais žmogaus pojūčiais suvokiama kraštovaizdžio kokybė; kadangi 

regėjimu suvokiama 85 proc. aplinkos ir dėl to subjektas – suvokėjas – gauna tam tikrą dvasinį-

estetinį patyrimą, estetinės kokybės pagrindą sudaro vizualinė kokybė. Kraštovaizdžio vizualinė 

kokybė – regėjimu suvokiama, matoma kraštovaizdžio kokybė; nematerialus gyvenamosios 

aplinkos kokybinis išteklius, kurį galima objektyviai įvertinti ir reguliuoti ir kuris priklauso nuo 

subjekto – suvokėjo ir objekto – kraštovaizdžio“ (Kamičaitytė-Virbašienė, 2003).  

Kraštovaizdžio estetinio (vizualinio) suvokimo ir vertinimo klausimus išsamiai nagrinėjo 

R. Kaplan ir S. Kaplan (1989), W. Nohl (2001), J. Kamičaitytė-Virbašienė (2003), M. Tveit (2006), 

A. Ode (2008) ir daugelis kitų. M. Tveit ir kt. (2006) išskiria tris kraštovaizdžio estetikos teorijų – 

aiškinimų, kodėl vieni kraštovaizdžiai žmonėms atrodo patrauklūs, o kiti ne – kategorijas: 

evoliucinės arba biologinės teorijos, kultūrinių prioritetų teorijos ir jungtinės, tiek biologinių, tiek 

kultūrinių teorijų bruožus jungiančios koncepcijos. Evoliucinės arba biologinės kraštovaizdžio 

estetikos teorijos remiasi žmogaus prioritetais kraštovaizdžio atžvilgiu, kylančiais iš aplinkos 

savybių, leidžiančių žmonių rūšiai išlikti ir klestėti. Kultūrinių prioritetų kraštovaizdžio estetikos 

teorijos remiasi prielaida, kad kraštovaizdžio suvokimas ir patyrimas daugiausiai remiasi stebėtojo 

kultūrine patirtimi ir asmeninėmis savybėmis. Pavyzdžiui, biologinių teorijų kategorijai priskiriama 

Biofilijos teorija (hipotezė) teigianti, kad būtent žmonijos evoliucija nulėmė, kad žmogui iš 

prigimties yra priimtina ir patrauklu tai, kas gyva, gyvybinga. Šioje teorijoje kraštovaizdžio estetinis 

priimtinumas stebėtojui siejamas su biologine ir kraštovaizdžio tipų įvairove bei kraštovaizdžio 

gyvybingumu ir ekologiniu tvarumu. Kultūrinių teorijų kategorijai M. Tveit ir kt. (2006) priskiria 
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J. I. Nassauer ir S. R. J. Sheppard pasiūlytą Priežiūros estetikos teoriją, kurioje kraštovaizdžio 

estetinis patrauklumas aiškinamas nuolatinės palaikomosios aplinkos priežiūros ženklų buvimu. 

Jungtinėms kraštovaizdžio estetikos teorijoms priskiriama, pavyzdžiui, Topofilijos teorija, paremta 

emociniu žmogaus ryšiu su aplinka. Tokį ryšį gali lemti tiek biologiniai, tiek kultūriniai veiksniai. 

Platus miesto kraštovaizdžio architektūros estetinės raiškos spektras apima tiek geometrinio 

suplanavimo renesansinius sodus ar barokinius parkus, reikalaujančius nuolatinės intensyvios 

priežiūros, tiek beveik vien tik kietomis dangomis grįstas aikštes, tiek pastaraisiais dešimtmečiais 

išpopuliarėjusius miesto gamtos parkus (rezervatus) – ekologiškai vertingas nepaliestos, natūralios 

gamtos teritorijas mieste pritaikytas lankymui ir visuomenės švietimui. Šie kraštutinumai 

akivaizdžiai rodo, kad skirtingos miesto kraštovaizdžio architektūros raiškos kryptys, 

atstovaujančios skirtingoms kraštovaizdžio estetikos teorijomis, gali pasižymėti skirtingu 

ekologiniu tvarumu. Lygiai taip pat ekologiniu požiūriu vertingos miesto teritorijos gali įgyti labai 

skirtingą estetinę raišką.  

Lentelėje pateikiama kraštovaizdžio estetikos teorijų apžvalga, preliminariai įvertinant jų 

raiškos ypatumus urbanistiniame kraštovaizdyje ir remiantis šiomis teorijomis sukurtų 

kraštovaizdžio architektūros objektų urbanizuotoje aplinkoje socialinį ir psichologinį priimtinumą ir 

ekologinį naudingumą. 

 
Lentelė. Kraštovaizdžio estetikos teorijų aptarimas darnios miesto kraštovaizdžio architektūros aspektu 

(remiantis J. I. Nassauer (1995), M. Tveit ir kt. (2006), A. Ode ir kt. (2008) sudarė autorės) 

Table. Discussion of landscape aesthetic theories in an aspect of sustainable urban landscape architecture 

(based on Mr Nassauer, I. (1995), M. Tveit et al. (2006), A. Ode et al. (2008), made by the authors) 

Kraštovaizdžio estetikos 

teorija, jos autoriai, 

kategorija 

Tikėtina estetinė raiška 

miesto kraštovaizdžio 

architektūroje 

Tikėtinas 

ekologinis 

tvarumas 

Tikėtinas socialinis-

psichologinis 

priimtinumas 

Tikėtinas 

ekonomišku

mas 

1 2 3 4 5 

Perspektyvos-prieglobsčio 

teorija (Prospect-refuge 

theory) 

J. Appleton 

Evoliucinė (biologinė) 

Atvirų erdvių suteikiamos 

apžvalgos galimybės ir 

ribojančių elementų 

suteikiama galimybė 

stebėtojui likti nematomam 

Atvirų erdvių, ribojamų 

želdinių ir kitų objektų 

kompozicija, kraštovaizdinio 

suplanavimo (angliško parko 

tipo) želdynas 

Vidutinės 

ekologinės 

vertės 

teritorijos 

urbanizuotoje 

aplinkoje 

Visuomenei 

priimtinos vaizdingos 

teritorijos, dažnai 

tapatinamos su 

gamtine aplinka  

Vidutinio 

intensyvumo 

palaikomoji 

priežiūra 

Informacijos apdorojimo 

teorija (Information 

processing theory) 

R. Kaplan ir S. Kaplan 

Evoliucinė (biologinė) 

Aplinkos suvokiamumas, 

skaitomumas 

Miesto aplinkoje 

suvokiamumo, skaitomumo 

kriterijus atitinka 

urbanizuotai aplinkai 

būdingos saikingai 

apželdintos aikštės, skverai, 

geometrinio ir 

kraštovaizdinio suplanavimo 

miesto parkai 

Mažos arba 

vidutinės  

ekologinės 

vertės 

teritorijos 

urbanizuotoje 

aplinkoje 

Visuomenei 

priimtinos, visuotinai 

paplitusį miesto 

erdvių įvaizdį 

atitinkančios 

teritorijos 

Intensyvi 

arba 

vidutinio 

intensyvumo 

palaikomoji 

priežiūra 

Biofilija (Biophilia, 

Biophilia hypothesis) 

S. R. Kellert ir E. O. Wilson  

Evoliucinė (biologinė) 

Kraštovaizdžio įvairovė, 

gyvybingumas, natūralumas 

Gamtinės aplinkos 

fragmentai urbanizuotoje 

aplinkoje 

Ekologiškai 

vertingos 

teritorijos 

urbanizuotoje 

aplinkoje 

Nesant apgalvotų 

kraštovaizdžio 

architektūros 

sprendimų, visuomenė 

tokias teritorijas gali 

laikyti apleistomis, 

netvarkomomis 

Mažo 

intensyvumo 

palaikomoji 

priežiūra 
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Lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 

Rekreacinė aplinka 

(Restorative landscapes) 

R. Kaplan ir S. Kaplan,  

R. S. Ulrich ir daugelis 

kitų 

Jungtinė 

Jėgų atgavimas, rekreacija 

gamtinėje aplinkoje 

Kraštovaizdinio suplanavimo 

(angliško parko tipo) želdynas 

Vidutinės 

ekologinės 

vertės 

teritorijos 

urbanizuotoje 

aplinkoje 

Visuomenei priimtinos 

vaizdingos teritorijos, 

dažnai tapatinamos su 

gamtine aplinka  

Vidutinio 

intensyvumo 

palaikomoji 

priežiūra 

Ekologinė estetika 

(Ecological aesthetics) 

P. H. Gobster, A. Carlson 

Jungtinė 

Kraštovaizdžio 

natūralumas ir ekologinis 

tvarumas 

Gamtinės aplinkos fragmentai 

urbanizuotoje aplinkoje 

Ekologiškai 

vertingos 

teritorijos 

urbanizuotoje 

aplinkoje 

Nesant apgalvotų 

kraštovaizdžio 

architektūros 

sprendimų, visuomenė 

tokias teritorijas gali 

laikyti apleistomis, 

netvarkomomis 

Mažo 

intensyvumo 

palaikomoji 

priežiūra 

Topofilija (Topophilia) 

Y. Tuan 

Jungtinė 

Išskirtinumas, 

įsimintinumas, istorinės 

sąsajos 

Labai įvairūs kraštovaizdžio 

architektūros sprendimai miesto 

aplinkoje, atitinkantys konkretų 

kultūrinį ir urbanistinį 

kontekstą, istoriniai želdynai, 

didelis dėmesys gali būti 

skiriamas tiek gamtiniams, tiek 

antropogeniniams 

komponentams 

Mažos arba 

vidutinės 

ekologinės 

vertės 

teritorijos 

urbanizuotoje 

aplinkoje 

Visuomenei 

priimtinos, 

įsimintinos, žmonių 

pamėgtos teritorijos  

Intensyvi 

arba 

vidutinio 

intensyvumo 

palaikomoji 

priežiūra 

Formalioji estetika (Formal 

aesthetics) 

S. Bell 

Kultūrinių prioritetų 

Kraštovaizdis analizuojamas 

kaip meno kūrinys, 

vertinamos formos, linijos, 

spalvos ir pan. 

Galimi labai įvairūs 

kraštovaizdžio architektūros 

sprendimai miesto aplinkoje 

nuo geometrinio iki 

kraštovaizdinio suplanavimo 

želdyno  

Mažos arba 

vidutinės 

ekologinės 

vertės 

teritorijos 

urbanizuotoje 

aplinkoje 

Visuomenei 

priimtinos, visuotinai 

paplitusį miesto 

erdvių įvaizdį 

atitinkančios 

teritorijos 

Intensyvi 

arba 

vidutinio 

intensyvumo 

palaikomoji 

priežiūra 

Istoriniai kraštovaizdžiai 

(Landscape heritage / 

historic landscapes) 

D. Lowenthal, G. 

Fairclough ir kiti 

Kultūrinių prioritetų, 

istorinis tęstinumas ir 

kultūrinių elementų 

įvairovė 

Labai įvairūs miesto 

kraštovaizdžio architektūros 

sprendimai, atitinkantys 

konkretų kultūrinį ir urbanistinį 

kontekstą, istoriniai želdynai, 

didelis dėmesys gali būti 

skiriamas antropogeniniams 

komponentams 

Mažos arba 

vidutinės 

ekologinės 

vertės 

teritorijos 

urbanizuotoje 

aplinkoje 

Visuomenei 

priimtinos, 

įsimintinos, žmonių 

pamėgtos teritorijos  

Intensyvi 

palaikomoji 

priežiūra 

Vietos dvasia, identitetas 

(Spirit of place / genius loci) 

K. Lynch, R. B. Litton, S. 

Bell 

Kultūrinių prioritetų 

Vizualinis įspūdis, 

išskirtinumas, įsimintinumas 

Labai įvairūs miesto 

kraštovaizdžio architektūros 

sprendimai, atitinkantys 

konkretų kultūrinį ir 

urbanistinį kontekstą, didelis 

dėmesys gali būti skiriamas 

antropogeniniams 

komponentams 

Mažos arba 

vidutinės 

ekologinės 

vertės 

teritorijos 

urbanizuotoje 

aplinkoje 

Visuomenei 

priimtinos, 

įsimintinos, žmonių 

pamėgtos teritorijos  

Intensyvi 

arba 

vidutinio 

intensyvumo 

palaikomoji 

priežiūra 

Priežiūros estetika 

(Aesthetics of care) 

J. I. Nassauer,  

S. R. J. Sheppard 

Kultūrinių prioritetų 

Priežiūros ženklai 

kraštovaizdyje 

Labai įvairūs miesto 

kraštovaizdžio architektūros 

sprendimai: urbanizuotai 

aplinkai būdingos saikingai 

apželdintos aikštės, skverai, 

geometrinio ir kraštovaizdinio 

suplanavimo miesto parkai, 

„įrėminti“ natūralių teritorijų 

fragmentai ir t.t.  

Labai 

įvairios 

ekologinės 

vertės 

teritorijos 

Visuomenei 

priimtinos, visuotinai 

paplitusį miesto 

erdvių įvaizdį visiškai 

arba iš dalies 

atitinkančios 

teritorijos 

Intensyvi 

arba 

vidutinio 

intensyvumo 

palaikomoji 

priežiūra 
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Kraštovaizdžio estetikos teorijų apžvalga atskleidė biologinio-ekologinio, antropologinio-

kultūrinio komponentų ir vietos tapatumo svarbą miesto kraštovaizdžio architektūros estetikoje. 

Apžvalga taip pat leidžia daryti išvadą, kad nors kraštovaizdžio estetikos teorijos skirstomos į 

biologines, kultūrines ir jungtines, tačiau remiantis jomis sukurtuose kraštovaizdžiuose iš esmės 

galima integruoti tiek estetinį, tiek ekologinį aspektą ir gauti įvairius estetinės raiškos variantus. 

Taigi, estetinės ekologinės funkcijos raiškos miesto kraštovaizdžio architektūroje problema yra 

panaši į iššūkius ieškant ekologiškos, vadinamosios „žaliosios“, architektūros estetinės išraiškos; 

kaip rodo praktika, gali egzistuoti daug tokios raiškos krypčių (Wines, 2002). Kraštovaizdyje 

ekologija ir estetika kai kuriais atvejais viena kitą papildo, o kartais viena kitai prieštarauja (Gobster 

ir kt., 2007; Kučinskienė, 2009). Ekologiniu požiūriu vertingos teritorijos dažnai atrodo 

netvarkingos, apžėlę, neprižiūrėtos ir tai kelia problemų rengiantiems projektus kraštovaizdžius 

ekologinei kokybei pagerinti (Nassauer, 1995) (1 pav.). Populiarus klaidingas įsitikinimas, kad 

gamta „kalba pati už save“ ir gamtinei aplinkai bei gyvybingoms ekosistemoms nereikia jokio 

ypatingo pateikimo ar pristatymo. Kartais laikomasi nuomonės, kad visuomenei turėtų pakakti 

paaiškinimų apie tai, kas ekologiniu požiūriu naudinga ir kultūra neturėtų įsiterpti tarp mokslo ir vis 

labiau aplinkosauginiu požiūriu sąmonėjančios visuomenės (Nassauer, 1995). Visgi ekologijos 

mokslo žinios gali paskatinti intelektualinį naujų kraštovaizdžio tvarkymo būdų suvokimą, tačiau 

nebūtinai ekologinės vertės suvokimas paskatins estetinį pasigėrėjimą ekologiškai vertingais 

kraštovaizdžiais (Nassauer and Opdam, 2008).  

Kontekstas – tiek įvairūs kraštovaizdžio tipai (gamtinis, miesto, kultūrinis ir kt.), tiek 

konkretūs asmeniai-socialiniai ypatumai – turi įtakos estetiniam kraštovaizdžio suvokimui (Gobster 

ir kt., 2007). Žmonėms gali rūpėti aplinkos ekologinės kokybės gerinimas plačiąja prasme, tačiau ne 

jų gyvenamosios aplinkos, kasdien matomų kraštovaizdžių sąskaita (Nassauer, 1995). Miesto namų, 

kaimynysčių, parkų, pakelių ir darbo vietų kraštovaizdžiai yra tarsi viešai matomi miesto gyventojų 

portretai, o įsitikinimas, kad kiemo ar sodybos kraštovaizdis žmogų reprezentuoja kaip pilietį ir 

gyventoją, yra giliai įsišaknijęs. Daugeliui žmonių tvarkingas ir aiškus kraštovaizdis siejasi su 

kaimyniškumu, sunkiu darbu ir pasididžiavimu, tačiau tokie kraštovaizdžiai paprastai ypatingai 

nepagerina ekologinės aplinkos kokybės (Nassauer, 1995, 2007). Kaip rodo literatūros apžvalga 

(Nassauer, 1995; Gandy, 2013), tikėtina, kad urbanizuotoje aplinkoje išpuoselėtas parkas ar skveras 

socialiniu-psichologiniu požiūriu bus kur kas priimtinesnis, nei laukinės, neįžengiamos apleistos 

teritorijos, kuriose vyksta savaiminiai procesai. Bioįvairovė ir kraštovaizdžio įvairovė miesto 

aplinkoje dažnai sutapatinama su priežiūros stoka (Nassauer, 1995) (2 pav.). Žvelgiant iš kitos 

pusės, žmonės prioritetą dažnai teikia kraštovaizdžiams, kuriuos suvokia kaip gamtinius. 

Natūralumą, gamtiškumą kraštovaizdyje išreiškia tokie elementai, kaip augalija, ypač medžių lajos, 

ir vanduo. Tačiau visuomenėje gamtiniais dažnai laikomi kraštovaizdžiai, savo raiška įkūnijantys 

XVIII a. suformuluotas „vaizdingo“ ir „gražaus“ kraštovaizdžio koncepcijas, naudotas angliškųjų 

kraštovaizdinių parkų projektavime. Realybėje remiantis tokiomis koncepcijomis sukurtas 

kraštovaizdis yra labiau „prižiūrėtas“, negu laukinis. I. J. Nassauer (1995, 2007) tyrimai taip pat 

rodo, kad žmonėms ne visokia augalija yra priimtina, pavyzdžiui, ąžuolų giraitė bus labiau 

priimtina, nei pelkės ar stepė; miškas su labai tankiomis medžių lajomis arba labai tankiu pomiškiu 

irgi gali būti mažiau priimtinas. Kitaip tariant, nepriimtina tokia gamta, kuri yra „pernelyg 

gamtiška“ (Nassauer, 1995, 2007). 

Taigi, žvelgiant per įprastinę kultūrinio gamtos ir miesto aplinkos suvokimo prizmę, 

ekosistemos gali būti ir suvokiamos kaip gamta ir ne (Nassauer, 1995). Kraštovaizdžio suvokimas 

yra socialinis procesas (Nassauer, 1992). Žmonių apgyventi kraštovaizdžiai funkcionuoja ir kaip 

ekologinės sistemos ir kaip komunikacijos sistemos. Kraštovaizdžio vaizdingumas – kultūrinė 

gamtos koncepcija dažnai yra painiojamas su moksline ekologijos koncepcija – kraštovaizdžio 

ekologine kokybe (Nassauer, 1992, 1995). J. I. Nassauer (1992, 1995) skatina suvokit skirtumą tarp 

ekologinės funkcijos ir kultūriškai suvokiamos gamtinės estetikos, kritiškai analizuoti kultūrinę 

gamtiškumo, natūralumo kalbą ir ją sąmoningai panaudoti ekologinei kraštovaizdžio architektūros 
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kūrinio funkcijai išreikšti (Nassauer, 1995). Kraštovaizdžio architektai privalo suprasti ir išmanyti 

dominuojančią kraštovaizdžių formavimo ir interpretavimo kalbą (Nassauer, 1995). Taigi, taikomoji 

kraštovaizdžio ekologija iš principo yra kraštovaizdžio projektavimo problema, susijusi su 

kultūriniais visuomenės lūkesčiais ir reikalaujanti ekosistemų bruožus „išversti“ į kultūrinę kalbą ir 

nepažįstamas, dažnai nepageidautinas formas pateikti atpažįstamoje ir patrauklioje „pakuotėje“, 

netvarkingoms ekosistemoms suteikiant tvarkingus rėmus (Nassauer, 1992, 1995).  

 

  

1 pav. Ekologiniu požiūriu vertingos teritorijos dažnai neatitinka kultūrinės žaliųjų erdvių urbanizuotoje aplinkoje 

koncepcijos. Kauno priemiestis (I. Gražulevičiūtės-Vileniškės nuotraukos) 

Fig. 1. Territories valuable from the ecological point of view very often do not correspond with the cultural concept 

of green areas in urban surroundings. Kaunas urban fringe (Photos by I. Gražulevičiūtė-Vileniškė) 

 

  

2 pav. Žaliųjų erdvių raiškos urbanizuotoje aplinkoje dilema: įprastinis „tvarkingas ir aiškus“, tačiau menkos 

ekologinės vertės kraštovaizdis ir ekologiniu požiūriu vertinga teritorija, tačiau visuomenės suvokiama kaip 

netvarkinga ir apliesta. Kauno priemiestis (I. Gražulevičiūtės-Vileniškės nuotraukos) 

Fig. 2. The dilemma of expression of green spaces in urban environment: the traditional “neat and clear” landscape 

of low ecological value and the territory valuable from the ecological point of view, however, perceived by the 

society as messy and abandoned. Kaunas urban fringe (Photos by I. Gražulevičiūtė-Vileniškė) 

 

Taigi, tam, kad žmonės atpažintų, vertintų ir saugotų, projektuojant ekosistemas svarbu 

sukurti tam tikrus žmogaus intencijų ženklus (Nassauer, 1988, 1995). Ekologinę funkciją kultūrine 

kalba išreiškiantis kraštovaizdžio architektas privalo įprastinius kultūrinio kraštovaizdžio simbolius 

pritaikyti kitam tikslui. Kraštovaizdžio nuolatinės priežiūros ženklai, aiški ir tvarkinga aplinka yra 

simboliai, kuriuos panaudojus, ekologiniu požiūriu vertingi kraštovaizdžiai gali būti pateikti 

žmonėms ir tapti jų kasdienės kultūros dalimi (Nassauer, 1992, 1995). Kraštovaizdžio estetinė 

raiška neturėtų apsiriboti vien tik vaizdingumo kategorija. Pavyzdžiui, ūkininkui kraštovaizdį gražiu 

daro tiesios vagos ir nušienautos pakelės. Šios charakteristikos kuria veiksmingą prižiūrėto 

kraštovaizdžio įspūdį (Nassauer, 1988, 1995). Kraštovaizdžio priežiūros ženklai yra kultūriniai 

simboliai, kuriuos galima panaudoti ekologiniu požiūriu vertingoms ekosistemoms žmonių 

gyvenamuose kraštovaizdžiuose įdiegti. Tokiu būdu yra suderinami kultūriniai lūkesčiai ir didesnė 
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kraštovaizdžio bioįvairovė. Kraštovaizdžio priežiūros ženklai naujus dalykus paverčia žinomais ir iš 

pažiūros netvarkingoms ekosistemoms suteikia bruožų, leidžiančių suvokti, jog jos yra tam tikro 

projektinio sumanymo dalis (Nassauer, 1995). Daugelis ekologinių procesų vyksta žmogui 

tiesiogiai nesuvokiamame arba sunkiai suvokiamame mastelyje, todėl kraštovaizdžio planavimo, 

projektavimo ir tvarkymo sprendiniai, sukuriantys funkcinius ryšius tarp ekologiškai vertingų 

reiškinių ir estetiškai patrauklių kraštovaizdžių yra esminis veiksnys siekiant kultūrinio gyvybiškai 

svarbių ekosistemų tvarumo (Gobster ir kt., 2007; Nassauer, 2011), tai ypač svarbu formuojant 

žaliąsias erdves urbanizuotoje aplinkoje. 

 

Praktinės rekomendacijos miesto kraštovaizdžių formavimui 

 

Daugelyje Lietuvos miestų susiklostė aiški žemės paviršiaus reljefo ir vandenų sumodeliuota 

bei istorijos raidos įprasminta gamtinių, kultūrinių ir urbanistinių verčių sistema (Deveikienė, 

2015), kuriai iš esmės būdinga organiška ir glaudi gamtinių ir atropogeninių elementų sąveika, o 

natūralus gamtinis pagrindas nepakeistas ar mažai pakeistas bei kol kas nepraradęs savo natūralios 

regeneracijos potencialo. Daugelyje Lietuvos vietovių tiek agrarinėje, tiek urbanizuotoje aplinkoje 

vyrauja gana natūralus gamtinis kraštovaizdis, o tai sudaro labai palankias sąlygas: 

 esamų gamtinių komponentų potencialo išnaudojimui integruojant jau funkcionuojančias 

gamtines ekosistemas, ruderalines bendrijas į miesto kraštovaizdį, panaudojant įvairias 

funkcinio bei estetinio ryšio formavimo priemones; 

 naujų želdynų sistemos komponentų kūrimui panaudojant ir imituojant natūralių 

ekosistemų funkcionavimo principus, remiantis Biofilijos teorija bei atsižvelgiant į 

visuomenės nuomonę ir galimybes priimti tokio tipo želdynų estetiką. 

Kultūrinė mūsų šalies tradicija iš esmės suformavo palankų požiūrį į natūralią gamtinę 

aplinką ir jos savybes, kurios kitų šalių kultūriniuose kontekstuose dažnai vertinamos kaip 

nepakankamai estetiškos. Glaudus žmogaus ir gamtos ryšys paremtas natūralumo, abipusio 

bendradarbiavimo ir žalos vengimo principais turi gilias šaknis mūsų krašto etnokultūroje ir 

architektūroje (Misius, 2012), todėl tokiomis sąlygomis ekologizuoto kraštovaizdžio, kaip naujos 

estetinės kategorijos suvokimas galėtų būti pasiektas naudojant pakankamai paprastas priemones. 

Ribos estetika. Mus kasdien supančioje nesukultūrintoje gamtinėje aplinkoje, kuri stebėtojų 

dažniausiai yra įvardijama kaip apleista ir reikalaujanti intensyvaus tvarkymo, iš tiesų slepiasi 

didžiulis estetinis potencialas, kurio atskleidimui pakaktų minimalių intervencijų (3 pav.). 

 

  

3 pav. Ekologinis ir estetinis teritorijų potencialas Kauno mieste (I. Gražulevičiūtės-Vileniškės nuotraukos) 

Fig. 3. The ecological and aesthetic potential of territories in Kaunas city (Photos by I. Gražulevičiūtė-Vileniškė) 

 

Pirmoje straipsnio dalyje aptartuose mokslininkų darbuose ryškiai išskiriama pagrindinė idėja, 

kuri jau gana plačiai taikoma šiuolaikinėje kraštovaizdžio architektūroje. Vizualiai suvokiama riba 

funkciškai ir semantiškai atskirianti antropogeninės veiklos erdvę yra gana populiarus ir dažnai 
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naudojamas projektinis sprendinys. Nors žmogaus paliestos ir natūralios gamtos kontrasto 

eksponavimas nėra visiškai nauja patirtis ar praktika kraštovaizdžio architektūros istorijoje, 

šiuolaikinė ekologizuoto kraštovaizdžio ribos estetikos koncepcija yra kiek kitokia. Visų pirma tai 

bendrai visuomenėje pakitęs požiūris į estetiką, jos vertinimo kriterijus ir raiškos priemones, kurios 

suvokimui didelę įtaką padarė XX a. suklestėjusi minimalizmo / funkcionalizmo koncepcija. 

Kraštovaizdžio architektūroje XX a. viduryje ji susipynė su ekologijos mokslo paradigma, kuri 

atnešė naują suvokimą ir sisteminį požiūrį tiek į gamtoje vykstančius procesus, tiek į žmogaus vietą 

ir įtaką juose. Profesionalų ir visuomenės sąmonėje tai pradėjo tam tikrus procesus, kurie 

palaipsniui išsirutuliojo į naują kraštovaizdžio architektūros kryptį, kurios principams būdingas ne 

siekis pertvarkyti gamtą, bet bandymai panaudoti ir imituoti jos stipriąsias puses. Tačiau 

šiuolaikinio žmogaus gyvenamoji erdvė ir poreikiai pakankamai sunkiai suderinami su natūraliomis 

gamtos savybėmis ir joje vykstančiais procesais, todėl poreikis ir būtinybė atskirti šias dvi skirtingų 

interesų sritis vis dar egzistuoja nuo seniausių laikų iki šiandien. Tokiam atskyrimui įvairiais 

istoriniais laikotarpiais buvo suteikiamos skirtingos prasmės. Tarkime, XIX a. romantiškame 

kraštovaizdyje riba tarp natūralios gamtos ir žmogaus tvarkymo pėdsakų nėra labai akcentuojama, 

didesnį dėmesį skiriant pačių kraštovaizdžio erdvių projektavimui ir jų estetikai, kompozicijai ir 

harmonijai, augalijoje gana aktyviai naudojamos dekoratyvios introdukuotų augalų rūšys, o erdvių 

kompozicija, nors ir imituojanti natūralią aplinką, dažnai yra pernelyg išgryninta ir tobula, 

pataikaujanti estetinėms kultūrinėms dogmoms, kas savo ruožtu sukelia dirbtinumo įspūdį. Tuo 

tarpu šiuolaikinė ribos estetikos samprata akcentuoja natūralios laukinės aplinkos ir joje vykstančių 

procesų savarankiškumą bei jo respektavimo ir eksponavimo galimybes, stebėtojui minimaliai arba 

visai nesikišant į ekosistemos natūralią raidą, o tarsi egzistuojant šalia tik tiek kiek jam būtina 

užtikrinti savo komfortui (saugumui, funkcionalumui, estetiniam suvokimui ir pan.) ar pažinimo 

poreikiams. Ribos akcentavimas čia yra labai svarbus ir išreiškiamas gana įvairiai (4 pav.).  

Vizualinis atskyrimas – kontrasto kūrimas naudojant kompozicines priemones (forma, spalva, 

faktūra). Tai pakankamai tradicinis būdas labai įvairiai traktuojamas ir taikomas kraštovaizdžio 

architektūroje ir dažnai sudarantis kraštovaizdžio kompozicijos pagrindą. 

Fizinis atskyrimas – sąmoningas žmonių veiklą ribojančių priemonių naudojimas (tvorelės, 

barjerai, grioviai ir pan. atitvaros) nesukeliant apribojimų ekosistemos funkcionavimui. Jų 

pasirinkimo spektras gali būti labai platus (nuo menamos nupjautos vejos sukuriamos ribos ar 

simbolinių stulpelių iki tvorų su apšvietimu ar net silpna joje tekančia elektros srove) ir priklauso 

nuo lankytojų / naudotojų srauto bei veiklos pobūdžio, estetinių poreikių. Ekologinis aplinkos 

potencialas gali būti didinamas pasitelkiant įvairias priemones, padedančias ne tik gerinti jo 

ekspozicines savybes bet ir užtikrinti tvarų integravimą ir bendrą egzistavimą su antropogeninės 

kilmės geosistemomis. Šios priemonės pagal poveikio mastą ir pobūdį galėtų būti skirstomos į 

bendrąsias ir vietines. 

Bendrųjų priemonių lygmuo yra paremtas bendraisiais ekologijos ir gamtotvarkos principais 

(Mierauskas, 2009) ir padeda užtikrinti teritorijoje jau gyvuojančios ar naujai kuriamos ekosistemos 

gyvybingumą ir tvarią raidą. Šioms priemonėms galima priskirti: 

 biologinės įvairovės užtikrinimą, įvertinant ne tik kiekybinius bet ir kokybinius 

ekosistemos parametrus. Čia svarbu ne tik ekosistemoje sutinkamų rūšių kiekis, bet ir jų 

struktūros kokybė. Biologinės įvairovės didėjimą taip pat padeda užtikrinti pakankamai 

įvairi esamų ar naujai kuriamų kraštovaizdžio elementų struktūra; 

 natūralumą, kuris iš dalies užtikrina ekosistemos tvarumą ir prisitaikymą prie vietos 

sąlygų. Todėl ekosistemų kūrimui ir palaikymui visada tikslingiau naudoti vietines rūšis, 

o sistemos pokyčių stebėsenai pasitelkti vietovei būdingas indikatorines rūšis; 

 hierarchiją, daugiapakopiškumą. Želdynų atveju tai išlaikyta arba dirbtinai suformuota 

ardinė struktūra, leidžianti efektyviai panaudoti didesnį rūšių kiekį bei sukurti įvairesnes 

buveines kitoms rūšims; 
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 tikslingą ribų formavimą, šiuo atveju akcentuojant ne tiek estetines ar funkcines ribos 

charakteristikas, kiek ekologinę ribos, kaip ekotonų formanto (Jurkonis, 2012) svarbą. 

Bendrosios priemonės gali būti taikomos tiek tvarkant ar koreguojant jau egzistuojančias 

gamtinės aplinkos formas, tiek kuriant naujus antropoekologinius kompleksus ir siekiant užtikrinti 

jų efektyvų funkcionavimą (5 pav.). Esamų struktūrų pertvarkymo atveju aktualiausia problema yra 

jų esminių sisteminių savybių nustatymas ir srautų (fizinių, energijos, informacinių ir t. t.), t. y. 

esminių sistemos veikimo principų, išaiškinimas ir suvokimas. Tokiu atveju projektuojant 

kraštovaizdį yra atsižvelgiama į būsimą planuojamų pokyčių poveikį gamtinės sistemos 

komponentams ir numatomos būtinos priemonės šiam poveikiui išvengti arba kompensuoti 

(atstatyti sumažintai įvairovei, atkurti suardytai hierarchinei struktūrai ar nutrauktiems 

migraciniams srautams ir pan.). 

 
4 pav. Vizualinis funkcinių kraštovaizdžio erdvių atskyrimas naudojant  

faktūros poveikį ir simbolines atitvaras. Berlynas (J. Vitkuvienės nuotraukos) 

Fig. 4. Visual separation of functional landscape spaces  

using textures and symbolic partitions. Berlin (Photos by J. Vitkuvienė) 
 

 
5 pav. Bendrųjų priemonių taikymas kuriant dirbtines ekosistemas ir panaudojant inovatyvius inžinerinius sprendimus, 

užtikrinančius sistemos funkcionavimą. Berlynas, Potsdamo aikštė (J. Vitkuvienės nuotraukos) 

Fig. 5. Application of the universal means and innovative engineering solutions ensuring the functioning of the system 

developing man-made ecosystems. Berlin, Potsdamer Platz (Photos by J. Vitkuvienė) 
 

Kuriant dirbtines ekosistemas naujose miestų želdynų vietose arba iš esmės rekonstruojant 

esamas, taip pat būtina prisilaikyti pagrindinių tvarios ekosistemos principų. Praktika rodo, kad 

geriausių rezultatų pasiekiama projektuose naudojant vietines, atsparias augmenijos rūšis, 

ornitochorinius ir kitus gyvūniją pritraukiančius augalus, pasitelkiant hierarchijos principą kuriant 

ardinę želdyno struktūrą, iš anksto numatant galimus vietovės mikroklimato pokyčius, turinčius 

įtakos ne tik stebėtojui, bet ir paties želdyno raidai (pvz., saulę mėgstantys augalai gali sunykti 

suvešėjus kitiems greičiau augantiems augalams) (6, 7 pav.). Svarbiausia tokiu atveju – sisteminis 

požiūris į želdyną kaip savarankišką ekosistemą ir jos vietą platesniame teritorijos kontekste. 

Natūralioje gamtoje tvari ekosistema pasižymi rūšių įvairove ir kokybe, kurios padeda 

užtikrinti nuoseklią ir pastovią ekosistemos raidą. Todėl kuriant dirbtines ekosistemas reikia 

apgalvoti itin daug veiksnių ir stengtis išvengti sprendinių iškreipiančių tiek sistemos erdvinę, tiek 
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raidos struktūrą. Planuojamoje aplinkoje neturėtų būti potencialiai pavojingų ar invazinių rūšių, 

galinčių sukelti pavojų ekosistemos nuosekliai raidai ar aplinkos saugumui ir kokybei. 
 

 
6 pav. Bendrųjų priemonių taikymas kuriant dirbtines ekosistemas. Augalų parinkimas atsižvelgiant į  

vietos mikroklimato sąlygas. Berlynas (J. Vitkuvienės nuotraukos) 

Fig. 6. Application of the universal means developing man-made ecosystems. Selection of plants based on  

local microclimatic conditions. Berlin (Photos by J. Vitkuvienė) 

Natūralios gyvybingos ekosistemos ne tik yra labai svarbios ekologinės aplinkos kokybės 

gerinimui (taršos mažinimui, stabilių aplinkos savybių palaikymui, mikroklimatui ir .t.t.), bet ir gali 

būti svarbios estetiniu aspektu. Tokia aplinka gali būti itin efektyviai ir be papildomų sudėtingų 

priemonių suvokiama visais žmogaus jutimais: vaizdu (forma, spalva, faktūra, judesys), garsu 

(gyvūnų skleidžiami garsai, skirtingi augalų šlamėjimo tonai), kvapais (žydintys ir kitaip kvapą 

skleidžiantys augalai), skoniu (vaisiai ir valgomi augalai), lytėjimu (lapų, žiedų, vaisių, žievės 

faktūra, vabzdžiai), todėl įgyja papildomų estetinių charakteristikų. 

 
7 pav. Gyvybingų ekosistemų pavyzdžiai Berlyno miesto centro želdynuose. J. Vitkuvienės nuotraukos 

Fig. 7. Examples of viable ecosystems in the green areas in the center of Berlin. Photos by J. Vitkuvienė 

Kai kurios ekosistemos pasižymi tarpinėmis savybėmis, susiformuoja laikinai ir yra 

kintančios, todėl papildomos kraštovaizdžio formavimo priemonės ir elementai tokiu atveju taip pat 

turėtų pasižymėti lankstumu ir universalumu, pavyzdžiui naudojant atsparias, ištvermingas, gerai 

prisitaikančias prie vietos sąlygų rūšis, kuriant lengvai keičiamus arba mobilius infrastruktūros 

objektus, naudojant natūralias medžiagas. Kuriant kraštovaizdį natūralių gamtinių ekosistemų 

pagrindu svarbu tinkamai išdėstyti organiškai susiklosčiusias ir kontrastingas žmogaus prižiūrimas 

erdves ir teritorijas. Tai gali turėti įtakos ne tik estetinėms formuojamo kraštovaizdžio ypatybėms, 

bet ir sustiprinti ar susilpninti visus stebėtojo pojūčius veikiančias teigiamas ir neigiamas aplinkos 

savybes. Pavyzdžiui, kvepiančių augalų sodinimas atsižvelgiant į vietovės mikroklimatą ir 

vyraujančių vėjų kryptį gali sustiprinti vizualinį erdvės suvokimą, sukurti naują biofilinės vertės 

sluoksnį. Taip pat aktyvios ir pasyvios žmogaus veiklos zonos turėtų būti išdėstomos atsižvelgiant į 

galimą negatyvų natūralių gamtinių kompleksų poveikį. Natūralios ekosistemos paprastai pasižymi 

didesne biologine įvairove, tarp jų ir įvairių nepageidaujamų augalų ir gyvūnų (dirginantys augalai, 

uodai, erkės, vorai ir pan.), kurie gerai jaučiasi augmenijos tankmėje. Todėl, pavyzdžiui, formuojant 

atokvėpio vietas, takus, aikšteles ir kt. būtina jiems parinkti geriau insoliuotas vietas, taip 

sumažinant tikimybę susidurti su nepageidaujamais palydovais. 
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Vietinių priemonių lygmuo yra daugiau orientuotas į sistemos apsaugą nuo išorinio poveikio, 

galinčio turėti neigiamą įtaką įvairiems jos komponentams bei estetinių savybių išryškinimui ir 

demonstravimui, simbolinių priežiūros ženklų kūrimui. Vietinės priemonės padeda fiziškai ir 

vizualiai atskirti žmogaus įtakos zoną, sureguliuoti veiklas ir judėjimo srautus teritorijoje. 

Formavimas – tai viena svarbiausių ir populiariausių vietinių priemonių, kuri gali būti 

išreikšta įvairiais būdais. Formavimui pasiduoda praktiškai visi kraštovaizdžio komponentai, o šio 

tipo priemonėmis grindžiama didžioji dalis kraštovaizdžio architektūros sprendinių (8 pav.). Tačiau 

perteklinės formavimo priemonės gali tapti ir kraštovaizdžio devastavimo ar net degradavimo 

priežastimi ar stimulu, todėl turėtų būti naudojamos labai apgalvotai. Formavimo priemonėmis 

išgauti tradiciškai suvokiami kraštovaizdžio priežiūros ženklai (reljefo formavimas, genėjimas, 

retinimas, piktžolių šalinimas ir pan.) dažnai gana drastiškai keičia net tik natūralios aplinkos 

vizualinę struktūrą, bet ir gali reikšmingai paveikti jos sisteminius komponentus bei tarp jų 

vykstančius procesus (lokali tarša, mikroklimato pokyčiai, bioįvairovės sumažėjimas). Tačiau bent 

minimalūs priežiūros ženklai būtini kraštovaizdžio stebėtojui kaip jo tapatinimosi su kraštovaizdžiu 

ir savęs suvokimo kraštovaizdyje simbolis, todėl sąmoningai kuriamame kraštovaizdyje jų išvengti 

neįmanoma ir net netikslinga, bet planuojant būtina įvertinti galimą negatyvų jų poveikį. 
 

 
8 pav. Formavimo ir priežiūros ženklai Berlyno miesto centro želdynuose. J. Vitkuvienės nuotraukos 

Fig. 8. The signs of formation and care in the green areas in the center of Berlin. Photos by J. Vitkuvienė 
 

Infrastruktūra yra labai svarbus miesto kraštovaizdžio elementas, sukuriantis ir nukreipiantis 

pagrindinius erdvės naudojimo srautus. Tai kietųjų dangų, transporto ir rekreacinė paskirties ir kitų 

infrastruktūros objektų įrengimas bei priežiūra. Infrastruktūra atlieka labai svarbų vaidmenį 

išsaugant ekologizuotų kraštovaizdžių kokybę, nes padeda prognozuoti, tikslingai formuoti ir 

valdyti veiklos kryptį bei pobūdį teritorijoje, koncentruoti negatyvius žmogaus veiklos padarinius iš 

anksto numatytose vietose ir paprasčiau bei efektyviau juos neutralizuoti. Be to tam tikros estetinės 

kokybės infrastruktūros objektų buvimas yra itin efektyvus kraštovaizdžio priežiūros ženklas, ne tik 

palengvinantis jo skaitymą ir suvokimą bet ir galintis nustatyti stilistinę kryptį (9 pav.). 

 

  

9 pav. Infrastruktūros objektai Berlyno miesto centro želdynuose. J. Vitkuvienės nuotraukos 

Fig. 9. Objects of infrastructure in the green areas in the center of Berlin. Photos by J. Vitkuvienė 
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Vizualinių erdvių struktūros estetika. Kokybiškas kraštovaizdis paprastai pasižymi aiškiai 

išreikšta vizualinių erdvių struktūra ir hierarchija, kuri nusako jo savitumą ir sudaro jo estetinio 

potencialo karkasą, kuris gali būti užpildomas ir pabrėžiamas pačiomis įvairiausiomis priemonėmis. 

Suformavus lengvai suvokiamą kraštovaizdžio erdvinį kompozicinį karkasą, galima pasiekti tokį 

efektą, kada palaipsniui tampa nebesvarbu kokios estetinės kokybės komponentais jis yra 

užpildomas, todėl net itin natūralistinio pobūdžio ekosistemos stebėtojo nebus identifikuojamos 

kaip atsitiktinės, netvarkingos ir apleistos.  

Šiuolaikinė ekologizuoto kraštovaizdžio kūrimo tendencija grindžiama prielaida, kad optimali 

reikiama ir pakankamai suvokiama kraštovaizdžio estetinė kokybė gali būti pasiekta naudojant 

minimalias, bet labai tikslingai ir kryptingai parinktas formavimo priemones. Pavyzdžiui, pjaunant 

veją tik intensyviai naudojamose trasose ir plotuose, retinant ir formuojant ir genint tik tuos augalus, 

kurie realiai sukuria pageidaujamą vizualinį efektą (tarkime uždaro vizualines erdves). Aplinkoje 

lengvai identifikuojami kraštovaizdžio priežiūros ženklai ir aiški erdvinė struktūra leidžia 

pakankamai laisvai elgtis su jo „užpildu“ neprarandant erdvių estetiškumo. Tokiu atveju želdinimui 

gali būti naudojami augalai tradiciškai nepriskiriami dekoratyviesiems, bet pasižymintys geromis 

ekologinėmis savybėmis (kai kurios techninės kultūros, mažinantys taršą, ornitochoriniai augalai ir 

t. t.). Kraštovaizdžio architektams tai atveria naujas galimybes inovatyvių estetinių kompozicinių 

sprendimų paieškai. 

 

Išvados 

 

1. Ekologinio projektavimo urbanizuotoje aplinkoje kultūrinis darnumas yra viena iš efektyvaus 

ekologiniu požiūriu reikšmingų teritorijų funkcionavimo miestuose ir miestų darnaus 

vystymosi bendrai sąlygų. Tikslingai ir profesionaliai kuriamas miesto kraštovaizdis 

organiškai integruojantis natūralius gamtinius kompleksus ir papildantis juos naujais, 

sėkmingai funkcionuojančiais elementais, kuria naują estetinę raišką, priimtiną ir aktualią 

visuomenei ir keičiančią jos suvokimą apie savo vaidmenį supančioje aplinkoje. Todėl miesto 

kraštovaizdžio ekologizavimas, išlaikant estetines jo charakteristikas, turėtų tapti prioritetine 

kraštovaizdžio architektūros strategine kryptimi.  

2. J. I. Nassauer išplėtota „tvarkingo netvarkingų ekosistemų įrėminimo“ koncepcija leidžia 

urbanizuotoje aplinkoje įdiegti vertingas ekosistemas kartu joms suteikiant kultūrinius 

visuomenės lūkesčius atitinkančią formą. Labai svarbus šios aplinkos tvarkymo koncepcijos 

elementas / komponentas – atpažįstamos ribos kūrimas. Tam gali būti panaudojamos įvairios 

priemonės, kuriančios vizualiai atpažįstamą kontrastą, o taip pat fizinį ar menamą barjerą 

skiriantį stebėtoją ir eksponuojamą aplinką. 

3. Kalbant apie ekologizuotos aplinkos integravimą miesto kraštovaizdyje tikslinga pasitelkti ne 

tik į vizualinių charakteristikų koregavimą orientuotas vietinio lygmens kraštovaizdžio 

formavimo priemones, bet atsižvelgti į sisteminį natūralizuotos aplinkos ir joje vykstančių 

biologinių procesų pobūdį bei jo transformavimo galimybes pritaikant gamtines miesto 

ekosistemas visuomenės naudojimui. 
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Summary 

 
The material of urban environment and its expression are shaped by the main three elements: built structures, 

open spaces, and natural elements. Urban nature is the territories and lots of different size existing in the 

administrational limits of the urban area and visually dominated by natural elements. Urban nature is undoubtedly 

significant from the ecological point of view. Even the cities themselves can be seen as ecosystems. However, the urban 

settings with natural territories and lots of different size are the objects of aesthetic perception and landscape 

architecture as well. Thus, the cultural sustainability of ecological design in urban landscapes is one of the main 

premises of effective functioning of ecologically valuable territories in urban environment and of the general 

sustainability of the urban environment. Bearing this in mind, the article is devoted to the topic of urban nature as the 

object of landscape architecture and the links between the ecology and aesthetics in sustainable urban landscape 

architecture. The first section of the text presents the most widely known landscape aesthetics theories and discusses the 

possibilities to apply them in designing ecologically valuable and psychologically and socially acceptable landscapes in 
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urban environment. The theoretical proposals of aesthetic expression of ecological function in urban environment 

developed by the American researcher and landscape architect J. I. N Nassauer are analyzed here in detail; these 

proposals are illustrated by the examples of green urban spaces. The concept of “messy ecosystems in orderly frames” 

developed by J. I. Nassauer allows introducing valuable ecosystems into urban environment by providing them with 

landscape architecture features meeting general social expectations and by demonstrating the so-called cues of care. The 

second part of the text presents the practical recommendation for urban landscape architecture based on the concepts by 

J. I. Nassauer. The aesthetics of borders and limits, the universal and local landscape architecture means are 

distinguished and discussed in this part of the text. The results of the research can be useful for both the further analysis 

of theoretical issues of expression and development of urban nature and for the practice of landscape architecture in 

searching the sustainable solutions for urban spaces. 

 


