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Anotacija 

Urbanizuotos teritorijos Klaipėdos r. sudaro apie 44 proc. Tyrimas buvo atliktas 6 didesniuose miesteliuose. 

Visuose pastebimas nedidelis medžių bei krūmų asortimentas, vyrauja liepos, eglės, mažai gyvatvorių, krūmų ir 

daugiamečių gėlynų. Želdynai yra seni, sodinti prieškario metu ir papildyti sovietiniu laikotarpiu, Dituvoje – 

kolektyvinių sodų palikimas. Nėra bendros, miesteliams unikalios, želdinimo koncepcijos, gėlynai sutelkti tik centruose, 

vyrauja vienmečiai augalai ir gėlinės. Nesistengiama pasirinkti estetinio ekonominio želdinimo – kai atsižvelgiama į 

bendrą visuminį kraštovaizdį, namų stilių, gatvių ir komunikacijų tinklą. Daugiametės gėlės ir krūmai, želdynuose 

sudarė labai mažą dalį.  

Reikšminiai žodžiai: želdynai, urbanizuota teritorija, asortimentas.  

 

Abstract 

In the Klaipeda district urban areas are about 44 percent. In the work greenery situation of 6 biggest towns was 

analysed. The plant assortment in all places was very minor, only a few species of trees and scrubs, dominated Tilia, 

Picea in all places, a few of perennial flowers, gardens and hedges. The plants were planting before the War II or in a 

soviet time, they are old, in Dituva planting heritage is from collective gardens’ style. In the towns, there are not feeling 

of unique greenery conception, the flower gardens are located in the centres, dominate seasonal, annual plants. 

Esthetical economical gardening, when priority is on the overall landscape, style of houses, streets and communication 

system, never was chosen. In the greenery the annual plants and scrubs comprised a very small part. 

Key words: greenery, urban areas, assortment. 

 

Įvadas 

 

Želdynų reikšmė miesto bendruomenei yra didelė ir įvairiapusiška. Jie ne tik formuoja miesto 

žaliąsias erdves, padeda kurti estetišką miesto aplinką, praturtina pastatų ir kompleksų 

architektūrines kompozicijas, bet ir mažina triukšmą, oro užterštumą, gerina jo sudėtį, 

mikroklimatą, psichologiškai teigiamai veikia gyventojus, t y. atlieka urboekologinio 

kompensavimo, techninę-apsauginę ir architektūrinę-socialinę funkcijas. Mieste turi būti išlaikomi 

užstatytų ir atvirų (žaliųjų) gyventojų poilsiui ir sveikatai skirtų teritorijų optimalūs ploto santykiai, 

ekologiniai, funkciniai ir estetiniai ryšiai, išsaugomi esami vertingi želdiniai, o esamos saugomos 

gamtinės teritorijos turi būti įtraukiamos į miesto želdynų sistemą (Burinskienė ir kt., 2003). Nuo 

2007 m. pirmą kartą daugiau kaip pusė pasaulio gyventojų, o JAV net apie 80 proc., gyvena 

miestuose. Pastaraisiais metais migravimas iš kaimo į miestą tik spartėja, dažniausiai dėl 

ekonominių ir socialinių problemų (www.groasis.com; www.sciencedaily.com). Miestas – 

sudėtingiausia teritorijos apgyvendinimo forma, kurioje atsispindi tautos materialinė ir dvasinė 

kultūra, krašto visuomeninė politinė sandara, ekonominis lygis, tautos papročiai, tradicijos 

(Prapiestienė, 2001, Poškus, Sadauskienė, 2015). Želdynų nauda urbanizuotoms teritorijoms yra 

išskiriama keliais lygmenimis, tai ir oro filtrai, temperatūrų amortizatoriai, ir svarbiausia, estetinis 

vaizdas, kuris lemia žmonių emocinę ir psichologinę būseną. Taigi, augalai gali pakeisti viską, netgi 

pakelti socialinį ir ekonominį miestų ir kitų urbanizuotų teritorijų lygį. (www.sciencedaily.com). 

Siekiama, kad žaluma (medžiai, krūmai, žolynai, gėlynai ir pan.) miesto struktūroje sudarytų bent 

1/3. Medis tampa svarbia miesto žaliąja „statybine medžiaga“, kuri turi atitikti tam tikrus 

reikalavimus. Jie turi būti atsparūs klimatui, druskai, užterštam orui, vėjui, ligoms, kenkėjams, 

ilgaamžiai, negadinti infrastruktūros ir jų priežiūra nereikalautų didelių lėšų (Poškus, Sadauskienė, 

2015). Pagal LR Želdynų įstatymą (2008) želdynai ir želdiniai turi gerinti aplinkos kokybę, tenkinti 

visuomenės sveikos gyvensenos ir rekreacijos poreikius, nekelti pavojaus žmonėms, statiniams, 
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pastatams, saugiam eismui gatvėse, automobilių ir geležinkelio keliuose. Želdynus ir želdinius 

būtina išsaugoti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus. 

Iki Želdynų įstatymo priėmimo Lietuvos Respublikoje nebuvo įstatymo, reglamentuojančio su 

želdynų veikla susijusių visuomeninių santykių visumos. Kai kuriuose teisės aktuose galima rasti 

nuostatų, kurios tik iš dalies susijusios su želdynų apsaugos ir tvarkymo veikla, tačiau jos 

neužtikrina visapusiško teisinio želdynų reguliavimo. Todėl dabartinė Lietuvos miestų medžių 

rūšinė sudėtis labai pažeidžiama (nestabili), dominuoja tik 2 gentys: liepa ~70 % ir klevas – 15–

20 %, o kitos sudaro tik 10–15 %, tarp kurių vyrauja keršakandžių vis labiau pažeidžiami paprastieji 

kaštonai ir dangas gadinančios įvairios tuopos (Poškus, Sadauskienė, 2015). 

Klaipėdos rajonas – teritorinis vienetas į rytus nuo Klaipėdos miesto, prie Kuršių marių ir 

Baltijos jūros, užimantis 1336 km² ir turintis 47800 gyventojų. Rajono centras – Gargždai. Didesnės 

gyvenvietės – Agluonėnai, Dituva, Dreverna, Ketvergiai, Veiviržėnai, Vėžaičiai, Kretingalė ir kt. 

Rajono kultūrinį palikimą lėmė Kryžiuočių ordinas, LDK, vėliau carinės Rusijos okupuota Lietuva, 

Prūsija (iki 1871 m.). Prūsijos valdžia siekė kuo tankiau apgyvendinti kraštą, buvo kuriamos 

gyvenvietės pagal nutiestas gatves. 18 a. pr. kiekvienoje sodyboje liepta kurti vaismedžių sodus, 

kokybiškus daržus. Sodus, laukus reikėjo apsodinti karklų, erškėčių bei kitokiomis žalitvorėmis, 

akmeningose vietose tvoras juosti iš akmenų (Purvinas, 2008). 53 % Klaipėdos rajono savivaldybės 

teritorijos patenka į kultūrinio istorinio karkaso sudėtį. Tipiškas gamtinis kraštovaizdis aptinkamas 

tik prie Baltijos jūros pakrantės. Didžiojoje dalyje, 51,85 % teritorijos, vyrauja kaimiškasis 

kraštovaizdis. Urbanizuotos teritorijos sudaro 27 %, vidutiniškai urbanizuotas – 17,0 % bendro 

ploto teritorijos. Kaimai natūraliuose plotuose – 11,49 % teritorijos (Klaipėdos raj. kraštovaizdžio 

tvarkymo specialus planas, 2013). Klaipėdos rajoną sudaro nedideli miesteliai, iš kurių tik Priekulė 

yra išlaikiusi istorinio užstatymo savitumą, miestelio centre nemažai erdvių su senais medžiais.  

Straipsnio tikslas – pateikti Klaipėdos r. miestelių želdynų ir želdinimo tendencijų analizę. 

 

Tyrimo metodika 

 

Tyrimo objektas – Klaipėdos r. miestelių želdynai (rūšinė sudėtis ir įvairovė). Tyrimas buvo 

atliktas 2016 m., vertinamos 6 didesnės Klaipėdos rajono gyvenvietės (miesteliai): Priekulė, Dituva, 

Agluonėnai, Gargždai, Veiviržėnai, Vėžaičiai. Tyrimo metu analizuota oficiali viešai skelbiama 

informacija apie rajono kraštovaizdį ir želdynus. Buvo vykstama į vietą ir vizualiai vertinti 

miestelių centrų, daugiabučių kiemų, parkų, gatvių želdynai. Miestelių želdynai buvo vertinami 

pagal šiuos kriterijus: želdynų rūšinė sudėtis, augalų būklė, suderinamumas su kraštovaizdžiu ir 

miestelio urbanistika. 

 

Rezultatai ir diskusijos 

 

Atlikus miestelių apžvalgą, pastebėta, kad želdinant jų viešąsias erdves vyrauja likę seni 

želdynai, kurie suteikia savitumo ir išskirtinumo. Priekulėje ir Agluonėnuose vyrauja ąžuolai, 

Vėžaičiuose, Veiviržėnuose ir Gargžduose – liepos, o Dituvoje – kolektyviniams sodams būdingi 

eklektiški mišrūs medynai.  

Gargžduose pastebėta tendencija – želdinimui panaudoti rečiau sodinamus augalus ir jų 

atsikartojimus, pavyzdžiui, šaltalankius, kurie labai efektingai atrodo esamų gyvenamų namų fone, 

plaukuotąsias robinijas, vertikaliam želdinimui panaudotas triskiautis vynvytis. 

Priekulėje, centre yra išlikusių senosios urbanistinės teritorijos bei senųjų želdinių plotai, 

svarbi kraštovaizdžio dalis yra Minijos upė bei esantys 4 parkai: Vingio, Mokyklos, Dvaro ir kiek 

atokiau Kliošų. Parkai yra peizažinio tipo, kuriuose vyrauja vietiniai lapuočiai medžiai ir krūmai. 

Tačiau, juose labai daug savaiminių medžių, kurie keičia parko visuminį vaizdą. Agluonėnai 

išsiskiria gyvatvorėmis, kurios yra formuojamos iš eglių ar lapuočių augalų. Vėžaičiuose – 
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dvarvietė ir medinė bažnyčia bei medžių alėja į ją. Deja, medžių alėja labai išretėjusi, o bažnyčios 

šventoriuje iš senųjų medžių likę tik nupjauti kamienai. 

Miestelių teritorijos suskaidytos, tarp takų įvairių formų ir dydžių žaliais lopinėliais, apsėtais 

veja, kuri dažnai yra jau nekokybiška, ypač vasarą, kai nuo saulės išdžiūsta. Trūksta krūmų, kurie 

takų susikirtimuose, prie mašinų stovėjimo vietų, gyvenamų namų žaliųjų plotelių pagerintų 

aplinkos estetinę pusę bei nuimtų ir dalinį nuolatinio žolės pjovimo krūvį. Krūmai karštu periodu 

sulaiko dirvos drėgmę, kuri kartu suteikia sąlygas išgyventi ir įvairiems smulkiems gyvūnams: 

vabalams, sliekams, taip reikalingiems palaikyti nenutrūkstamai gyvūnų maisto grandinei. Gerai 

įsitvirtinusiems krūmams reikia mažai priežiūros: kartą per metus genėti arba kas penkerius metus 

laipsniškai išgenėti senas šakas. Dauguma krūmų vienoje vietoje gali augti 20–30 ir daugiau metų, 

periodiškai vykdant atjauninamąjį genėjimą (Navys, 2008). Krūmų kompozicijos galėtų pakeisti kai 

kuriuos vienmečių ir daugiamečių gėlių gėlynus, kuriems reikia gana daug priežiūros. Daugiamečių 

gėlynų miesteliuose, grunte yra įrengti vos keli, dažniau gėlinėse. Gėlynų formos nėra išlaikomos, o 

į anksčiau buvusius gėlynus dažnai sodinamos kalninės pušys, o likusiuose vyrauja astilbės, 

vilkdalgiai, melsvės. Kai tuo tarpu Švedijos miestų gėlynuose galima identifikuoti 48 daugiamečių 

ir vienmečių gėlių rūšis, kur vyrauja šliaužiančioji vaisgina, darželinė aubretė, begonijos, melsvės, 

lobelijos ir šilokai (Nekrošienė, 2015). 

Visose miesteliuose ar didesnėse gyvenvietėse – problematiškiausios vietos yra daugiabučių 

kiemų ir centrų aplinka. Individualių namų kvartaluose labiausiai išskirtina gatvės medžių 

problema. Kurią reiktų palaipsniui šalinti. Pastebima, kad per aukštai susiformavusios medžių lajos 

yra pasekmė per tankaus sodinimo. Be to, ant liepų lapų plinta dėmėtligių (suodligės, rudmargės ir 

šviesmargės) sukėlėjai (Nekrošienė, 2012). Tačiau, jei lygintume kitų Lietuvos miestų ir miestelių 

medžių būklę, matytume, kad ji niekuo nesiskiria nuo Klaipėdos r. Vyrauja lengvai pažeidžiama 

(nestabili) rūšių įvairovė – liepos sudaro net apie 70 %. O stabiliai gatvių medžių įvairovei sudaryti 

reiktų bent 20–30 rūšių. Gatvių medžių įvairovę patartina planuoti genčių lygmeniu taip, kad viena 

gentis sudarytų ne daugiau kaip 20 %. Pagrindinį gatvėms tinkamiausių medžių penketuką turėtų 

sudaryti: klevai, skroblai, ąžuolai, šermukšniai ir liepos. Priskaičiuojama daugiau kaip 700 

introdukuotų medžių pavadinimų (taksonų) (Januškevičius, 2002), iš kurių galima rinktis želdinti 

miestelius ir miestus. Be to, kasmet sukuriamos naujos veislės, atsparesnės ligoms ir kenkėjams, 

pasižyminčios naujomis dekoratyvinėmis savybėmis. Klaipėdos r., kaip ir visoje Lietuvoje, šiuo 

metu dominuoja netinkamu genėjimu sugadinti, ligų ir puvinio pažeisti gatvių medžiai – artimiausiu 

laiku juos reikės pakeisti naujais. Dabartinė miestų medžių rūšinė sudėtis labai pažeidžiama 

(nestabili), nes dominuoja tik 2 gentys: liepa ~70 % (Žeimavičius, 2010) ir klevas – 15–20 % 

(Januškevičius, 1999), o kitos sudaro tik 10–15 %, tarp kurių vyrauja kaštonai ir tuopos (Poškus, 

Sadauskienė, 2015). Be to, kai kurios medžių rūšys labiau tinka urbanizuotoms teritorijoms dėl savo 

specifinių savybių, o kai kurios – natūralioms. Todėl svarbus yra ir paties augalo gerovės 

supratimas (Kopinga, 2015). 

 

Išvados 

 

1. Pastebėta, kad želdinant visų analizuojamų miestelių viešąsias erdves vyrauja likę seni 

želdynai, kurie suteikia savitumo ir išskirtinumo. Tik Gargžduose želdinimui naujai panaudoti 

rečiau sodinami augalai, t. y. šaltalankiai, plaukuotosios robinijos, vertikaliam želdinimui – 

triskiaučiai vynvytčiai. 

2. Visuose Klaipėdos r. miesteliuose užfiksuotas nedidelis medžių bei krūmų asortimentas, 

vyrauja liepos, eglės, mažai gyvatvorių, krūmų ir daugiamečių gėlynų. Trūksta krūmų, kurie 

takų susikirtimuose, prie mašinų stovėjimo vietų, gyvenamų namų žaliųjų plotelių pagerintų 

aplinkos estetinę pusę bei nuimtų ir dalinį nuolatinio žolės pjovimo krūvį. 

3. Visuose miesteliuose problematiškiausios vietos – centrinė dalis ir daugiabučių namų kiemai. 

Nei viename iš šešių miestelių nebuvo unikalios želdinimo koncepcijos, visur gėlynai sutelkti 
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tik centruose, vyrauja vienmečiai augalai ir gėlinės. Gėlių asortimentas skurdus, vyrauja 2–3 

rūšys. Jeigu palygintume su Švedija, pamatytume, kad šios šalies miesteliuose galima 

identifikuoti bent 48 rūšis. 
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Summary 

 
In the Klaipeda district, about 44 percentage of total area is urban. The main and biggest town is Gargždai, it also 

is the centre of district. In this work the gardening situation in 6 towns: Gargždai, Priekulė, Agluonėnai, Vėžaičiai, 

Veiviržėnai and Dituva was analysed. The analysis was carried out in 2016 spring-autumn seasons. In all territories the 

plant assortment was very small, there were only a few species of trees and scrubs. In all areas dominate Tilia, and 

Picea genus plants, but Quercus in Agluonėnai and Gargždai dominate too. There the green areas were planted long 

time ago, one period was – before War II and second – in soviet time. Only in one place in Dituva, which is established 

in the place of collective gardens, there are not old trees, but there also is not any public area gardening style. The 

problem comes with not correct pruning of old trees in all places. With that are connected plant diseases and no 

esthetical view too. In all towns there is not feeling of originality and uniqueness or accent of place differences. More 

imaginative are only the centers of all towns. In Priekulė more interesting places are in four town parks and Minija 

River bank. In Vėžaičiai, the place of old manor and church, there is a residual alley of old trees but some of trees are 

dead and new ones are not planted. In the flower gardens in all 6 places dominate seasonal and annual plants. Among 

perennial flowers more popular are Astilbe, Hosta and Iris plants but usually, at the place of flower gardens are planted 

Mountain pines, or grows grass. 

 


