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Anotacija  
Straipsnyje aptariama senųjų liuteronų kapinių būklė. Tyrimai atlikti 40-tyje kapinių teritorijų Saugų seniūnijoje, 

Šilutės rajone (Klaipėdos krašte) 2012 metais. Kapinės buvo skirtingos pagal teritorijos plotą, jų priežiūros ir naudojimo 
intensyvumą. Nustatyta, kad didžioji dalis visų kapinių yra daugiau ar mažiau prižiūrimos, kai kurios jų dar ir dabar 
naudojamos. Tokiose kapinėse nustatyta didžiausia dekoratyviųjų augalų rūšių įvairovė (daugiau nei po 20 rūšių). Iš 
viso kapinėse inventorizuota beveik 60 rūšių dekoratyviųjų augalų.  

Reikšminiai žodžiai: kapinės, tvarkymas, dekoratyvieji augalai. 
 
Abstract 
The article analyzes the state of the old Lutheran cemeteries. Investigations were carried out in the territories of 

40 cemeteries in Saugai rural administrative area, Šilutė district (Klaipėda region) in 2012. Cemeteries were different 
according to the area covered, the care and intensity of use. It was found that the majority part of all the cemeteries is 
more or less maintained, some of which are still used today. In such cemetery the largest amount of ornamental plant 
species diversity (more than 20 species) were founded. The total number of ornamental plants species established in the 
cemeteries was under 60. 

Key words: cemetery, handling, decorative plants. 
 

Įvadas 

 
Pripažįstama, kad kapinių tvarkymas, priežiūra buvo ir yra viena iš tautos kultūrinio lygio 

sampratų. Lietuvoje ir visoje Europoje kapinės yra kultūros ir istorijos paveldas (Gudžinskas, 
2005). Kapinės atspindi skirtingų laikotarpių madas, skirtingų visuomenės sluoksnių skonį ir 
papročius, jų kaitą skirtingose vietovėse. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje, apželdinant kapinių 
teritorijas ar atskiras kapavietes pirmiausia atsižvelgiama į kapinių tvarkymo taisykles, o augalų 
biologiniai augimo poreikiai lieka antroje vietoje. Pagrindinis reikalavimas sodinamiems 
augalams – jų aukščio ribojimas. Įvairių rūšių, formų ir veislių alyvas leidžiama sodinti tik kapinių 
pakraštyje arba bendroje poilsio zonoje lankytojams, jų aukštį ribojant iki 5–6 pėdų. Rožės, azalijos, 
rododendrai, lanksvos turi būti parenkamos tokių rūšių ir formų, kad užaugusių šių krūmų aukštis 
neviršytų 4–5 pėdų. Taip pat pateikiamos rekomendacijos ir dėl žolinių dekoratyvių augalų 
asortimento. Pavasarį siūloma sodinti hiacintus, tulpes, narcizus, krokus. Nužydėjusias pavasarines 
gėles rekomenduojama pakeisti kuklių, pastelinių spalvų žiedais žydinčiomis vienametėmis 
gėlėmis: šalavijais, našlaitėmis, sprigėmis, lobelijomis, pelargonijomis (Faloon, 2012). 

1976 m. Anglijoje įsikūrusi Naujojo Hempšyro (New Hampshire) senųjų kapinynų asociacija 
išleido „Senųjų kapinynų apsaugos ir atkūrimo gidą“ (A guide..., 2003), kuriame išsamiai nusakomi 
želdinių tvarkymo senose istorinėse kapinėse svarbiausi aspektai. Inventorizavus sumedėjusius ir 
žolinius augalus, rekomenduojama išanalizuoti jų bioekologines savybes ir pasiruošti šalinti 
agresyvius, lengvai atžalomis plintančius krūmus, taip pat ir žolinius augalus. Akivaizdu, kad 
senosiose kapinėse Anglijoje aptinkami masiškai išplitę alyvų, erškėčių, žagrenių sąžalynai, nes 
minėtame dokumente labai išsamiai aptariami šių rūšių krūmų šalinimo būdai. Tai rodo, kad 
kapinės dažniausiai buvo želdinamos chaotiškai, neturint pakankamų botanikos žinių. Kartu 
pabrėžiama būtinybė išsaugoti senąsias, galbūt tik kapinėse (dėl menkos jų priežiūros) išlikusias 
reliktines augalų rūšis (A guide..., 2012). Tuo tarpu Bruklino (viename iš Niujorko rajonų, JAV) 
kapinių priežiūros taisyklėse nusakomas net dekoratyviaisiais augalais galimas užsodinti plotas. 
Rekomenduojama sodinti melsves, šilokus, veronikas (General rules..., 2012). Kapinių vadybininkai 
turi teisę pareikalauti pašalinti kenksmingus, pavojingus augalus. O Kinijoje, ypač budistų tikėjimo 



R. Nekrošienė / Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 191–197 

192 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 
© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

kapinėse, formuojant želdynus, parenkant dekoratyviųjų augalų rūšis didžiausias dėmesys 
kreipiamas į augalų tarpusavio harmoniją, siekiama išlaikyti nepertraukiamą ryšį su aplinka, net su 
tolimesniais aplinkos komponentais, kas paprastai svetima katalikų, evangelikų liuteronų ir kitų 
krikščioniškųjų kapinių aplinkai (Yang, 1994; Shao, 2009).  

Objektyvios informacijos apie tai, kaip Klaipėdos krašte buvo želdinamos evangelikų 
liuteronų kapinės, kokie buvo keliami reikalavimai jų priežiūrai, nėra išlikę. Bendrais bruožais apie 
kapinių tvarkymą galima spręsti iš istorinių šaltinių apie šios konfesijos kapinių aplinkotvarką 
Klaipėdos mieste (Tatoris, 1994). Manoma, kad kokybišką kapinių priežiūrą Klaipėdos krašte 
neigiamai veikė kai kurie istoriniai įvykiai. Klaipėdos kraštui po 1945 m. netekus didžiosios vietos 
gyventojų dalies, iškilo realus pavojus ir čia esančiam kultūros paveldui. Vietiniams gyventojams 
po 1960 metų likus tik mažuma, prasidėjo krašto senųjų kapinių nykimas, o 1971–1990 m. ypač 
suaktyvėjo vandalizmo mąstai kapinėse (Baublys, 2012).  

Šio tyrimo tikslas – įvertinti senųjų liuteronų kapinių būklę, remiantis jų priežiūros pobūdžiu, 
želdinių įvairovės analize. 

 

Tyrimų metodika  

 

Tyrimai vykdyti ekspediciniu būdu 2012 m. gegužės–liepos mėnesiais.  
Iš viso įvertinta 40 senųjų evangelikų liuteronų kapinių, esančių Saugų seniūnijoje, Šilutės 

rajone.  
Tyrimų metu buvo fiksuojama bendra kapinių būklė, jų priežiūros pobūdis, inventorizuojami 

kapinių teritorijose aptinkami augalai (žoliniai ir sumedėję, Lietuvos floros ir introdukuoti), taip pat 
fiksuojami vertingi dendrofloros atstovai, vertinamas augalų paplitimas. 

Tyrimai atlikti ir straipsnis parengtas vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamos mokslo 
programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projektą „Klaipėdos krašto etnokonfesinio 
paveldo tyrimai, sukuriant geografinę informacinę sistemą“ (2012-2014 m., Nr. VAT-12018). 

 

Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 

 

Pagal Lietuvos Respublikos (toliau LR) želdynų įstatymą kapinių želdynai priskiriami 
atskirųjų, memorialinės paskirties želdynų tipui. Atskirieji želdynai išskiriami, jungiami į vientisą 
sistemą ir žymimi regiono, rajono ir vietovės lygmens bendruosiuose bei specialiuosiuose teritorijų 
planuose. Atskirieji želdynai pagal Žemės įstatyme nustatytą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo 
paskirtį priskiriami kitos paskirties žemei, o pagal naudojimo būdą – atskirųjų želdynų teritorijoms, 
išskyrus želdynus – kultūros paveldo objektus, kurie priskirti konservacinės paskirties žemei (LR 
želdynų..., 2008). Taigi, tiriamieji Saugų seniūnijos kapinių želdynai turi būti tvarkomi, 
inventorizuojami, remiantis LR želdynų įstatymu, taip pat šiuo metu Lietuvoje galiojančiu 
Vyriausybės 2006 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 144 „Dėl kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 
(Lietuvos Respublikos..., 2006). Kapinių želdynai, kaip visuomeninės paskirties teritorijos, turi 
tenkinti tam tikrus poreikius ir atitikti tam tikras sąlygas. Teritorijos, įeinančios į gamtinį karkasą, 
be ekokompensacinių funkcijų turi dar ir urbanistinę – utilitarią paskirtį.  

Kaip rodo tyrimų rezultatai, visas senąsias liuteronų kapines, aptiktas Šilutės rajone, Saugų 
seniūnijoje pagal priežiūros lygį galima suskirstyti į 5 grupes:  

• Sunykusios (kapinių vietą žymi tik pavieniai artefaktai ar jų dalys); 
• Apleistos, nenaudojamos (visi palaidojimai senesni nei 10 metų); 
• Minimaliai prižiūrimos, nenaudojamos (visi palaidojimai senesni nei 10 metų);  
• Prižiūrimos, nenaudojamos (visi palaidojimai senesni nei 10 metų); 
• Prižiūrimos, naudojamos (yra naujų palaidojimų). 
Per 30 % visų kapinių yra apleistos ar net jau visiškai sunykusios (1 pav.).  
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1 pav. Klaipėdos krašto, Saugų seniūnijos senųjų  liuteroniškų kapinių pasiskirstymas pagal priežiūros 
pobūdį, 2012 m. 

Fig. 1. Distribution of the old Lutheran cemeteries of Klaipėda Region Saugai rural administrative 
area according to handling character

 
Apleistose, nenaudojamose kapinėse dar galima aptikti konfesinio paveldo atributų: antkapių, 

kryžių ir epitafijų liekanų. Tačiau viską slepia aukšta žolė, krūmų sąžalynai. Tikėtina, kad tokios 
kapinės, nesulaukusios deramos priežiūros, yra pasmerktos sunykti (2 pav.). Nemaža dalis kapinių 
yra paliktos likimo valiai: jose džiaustomi skalbiniai, ganomi gyvuliai, žaidžiama, girtaujama 
(Sliužinskas, 2012). 

 

 
2 pav. Apleistos, nenaudojamos Barvų kapinės. Saugų seniūnija, Šilutės rajonas, 2012 

Fig. 2. Neglected, unused cemeteries of Barvai. Saugai rural administrative area, Šilutė district, 2012 
 

Visiškai sunykusiomis galima laikyti Aisėnų dvaro kapines. Vietiniai gyventojai patvirtino, 
čia buvus palaidotą dvarininko šeimą. Dar prieš keletą metų buvo aptinkami tam tikri artefaktai: 
kryžius, kapų tvorelės. Šiuo metu nėra jokių kapinių egzistavimo požymių, išskyrus toje teritorijoje 
augančius, miško ekosistemai nebūdingus žolinius augalus. Visiškai sunykusios, tamsiame miške 
sunkiai pastebimos yra Bundalų kapinės. Kapinių vietą žymi keletas įspūdingų matmenų vakarinių 
tujų (Thuja occidentalis L.). Viduryje ganyklų, atviroje pievoje aptiktos sunykusios Petrelių III 
kapinės. Tik vienintelio antkapio liekanos ir urbanizuotai teritorijai būdingi augalai (paprastasis 
kietis, paprastoji usnis, paprastoji dilgėlė ir kt.) žymi buvusių kapinių vietą.  
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Tiriamoje teritorijoje pasitaikė kapinių, kuriose vienintelis tvarkymo požymis – ant kai kurių 
kapų padėtos dirbtinės gėlės (3 pav.). Vargu, ar tokį dėmesį mirusiesiems galima įvardinti kaip 
nuolatinę kapinių priežiūrą. Pavyzdžiui, Rudynų, Lapalių kapinėse aptikti pavieniai kapai, papuošti 
dirbtinėmis gėlėmis, tačiau likusi teritorijų dalis netvarkoma, neprižiūrima. 

 

 
3 pav. Vienintelis Lapalių kapinių minimalios priežiūros (lankymo) požymis – ant kelių išlikusių kapų aptiktos 

dirbtinės gėlės. Saugų seniūnija, Šilutės rajonas, 2012  
Fig. 3. The only one feature of cemetery minimal care (visiting) - artificial flowers discovered on a few remaining 

graves.  Saugai rural administrative area, Šilutė district, 2012. 
 

Visgi, didžiąją dalį aplankytų kapinių galima vertinti teigiamai aplinkotvarkos požiūriu: 65 %  
visų kapinių yra daugiau ar mažiau prižiūrimos (1 pav.). Kapinių priežiūra dažniausiai rūpinasi 
seniūnija, kartais – privatūs asmenys. Kai kurios kapinės prižiūrimos tik minimaliai: kartą per 
sezoną nušienaujama žolė, pašalinamos didesnės medžių ar krūmų atžalos. Tačiau didelė dalis 
nenaudojamų kapinių prižiūrimos, tvarkomos ir gana kruopščiai: šienaujama visa teritorija, nuo 
kapų šalinamos piktžolės, sodinami nauji augalai, dažniausiai vienmetės gėlės. Net ir atokesnėse 
seniūnijos vietose, miškuose įkurtos kapinės prižiūrimos gana kokybiškai. Galima paminėti Dieglių, 
Stankaičių II, Čiutelių, Čiutelių dvaro, Vytulių, Petrelių ir kai kurias kitas kapines. Tiriamoje 
teritorijoje aptiktos septynios kapinės, kuriose iki šiol laidojama. Tokios kapinės tvarkomos puikiai 
(4 pav.).  

Naujos kapavietės įrengiamos naudojant šiuolaikiškas medžiagas, technologijas. Tokios 
liuteronų kapinės aplinkotvarkos idėjų požiūriu praktiškai nesiskiria nuo katalikų kapinių. Kapinių 
konfesinę priklausomybę išduoda tik senųjų palaidojimų artefaktai, būdingi protestantų kapinėms. 
Kapinėse prižiūrimi ne tik želdynai, bet atnaujinami, remontuojami ir įvairūs mažosios 
architektūros elementai: tvoros, tvorelės, vartai, suoliukai. Didžioji dalis visų kapinių įkurtos 
miškuose, kur medžiai šiuo metu yra visiškai suaugę. Jie suformuoja pavėsingas erdves, todėl 
daugelyje kapinių yra visiškai sunykusi žolinė danga, kai kur žemę ištisai dengia samanos. 

Kapinių priežiūros intensyvumas lemia ir augalų rūšių įvairovę. Didžiausia bendra augalų 
rūšių įvairovė (daugiau nei 50 rūšių) nustatyta nuolat tvarkomose, intensyviai prižiūrimose, o kai 
kuriais atvejais dar ir iki šiol naudojamose kapinių teritorijose (Nekrošienė, 2012). Nuolatinis 
šienavimas, medžių ir krūmų atžalų šalinimas suformuoja geresnes sąlygas biologinei įvairovei 
klestėti. Be to, tokiose kapinėse apie 20–30 % visų augalų rūšių skaičiaus sudaro ant kapinių 
pasodinti dekoratyvieji žoliniai ir sumedėję augalai. Apleistose kapinėse paprastai įsivyrauja viena 
ar kelios augalų rūšys, kurios ištisu sąžalynu padengia dirvožemį ir nustelbia kitus augalus. 
Neprižiūrimose kapinėse labai greitai išplinta varpinių šeimos augalai (Bryson, 2011).  
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4 pav. Puikiai prižiūrimos Kukorų kapinės. Saugų seniūnija, Šilutės rajonas, 2012 

Fig. 4. Well maintained cemetery of Kukorai. Saugai rural administrative area, Šilutė district, 2012 
 

Štai Šilininkų, Vilkmedžių I ir Vilkmedžių II, Lapalių kapinėse aptikti ištisiniai paprastųjų 
garšvų sąžalynai. Lapynų, Bružų, Barvų, Saugų-Lenkių, Sakutėlių II kapinėse vyrauja paprastųjų 
pakalnučių sąžalynai. Kai kuriose kapinėse aptikti ištisiniai krūmų ir krūmokšnių sąžalynai. 
Dažniausiai tai tokių rūšių augalai, kurie intensyviai plinta šaknų atžalomis. Mantvydų II, iš dalies 
Berciškių II kapinėse aptikti ištisiniai japoninių reinutrių sąžalynai. Tai praeitame šimtmetyje į 
Lietuvą iš Japonijos atkeliavęs iki 2–2,5 metrų aukščio galintis užaugti gana įdomiais lapais 
krūmas. Iš pradžių kėlė susižavėjimą ir buvo intensyviai sodinamas sodybose, dvarų parkuose, 
kapinėse. Tik pastebėjus nesuvaldomą jo plitimą, buvo pradėtas naikinti. Šiuo metu tai apyretis 
augalas Lietuvoje. Saugų kapinėse ties įėjimu ištisinį sąžalyną sudaro šermukšnialapė lanksvūnė. 
Taip pat gana seniai į Lietuvą atkeliavęs krūmas. Savaime auga Japonijoje, taip pat aptinkamas 
Sibire. Kai kuriose kapinėse gausiai aptikta baltauogių meškyčių. Paminėti augalai yra labai 
atsparūs nepalankioms aplinkos sąlygos, lengvai plinta ir dauginasi, todėl tikėtina, kad net ir 
visiškai sunykus kapams, jie dar ne vieną šimtmetį primins apie žmogaus invaziją.  

Tirtose Saugų seniūnijos kapinėse nustatytas gana įvairus augalijos rūšių skaičius: nuo 6 rūšių 
Čiutelių dvaro kapinėse iki 76 rūšių Kukorų kapinėse.  

Daugiau nei pusė visų kapinių yra vidutiniškai turtingos augalų rūšių skaičiumi, t. y. jose iš 
viso aptinkama nuo 21 iki 40 augalų rūšių (Nekrošienė, 2012). Visose kapinėse vyrauja vietinės 
floros savaiminiai sumedėję ir žoliniai augalai. Svetimžemių (kai kuriais atvejais, sulaukėjusių, 
vietinės floros augalais tapusių) augalų, kurie kapinėse buvo sodinami dekoratyvumo užtikrinimo 
tikslais, aptikta perpus mažiau: nuo vienos iki 26 rūšių. Tačiau bendra dekoratyviųjų augalų rūšių 
įvairovė gana didelė. Didžiausia dekoratyviųjų augalų rūšių įvairovė nustatyta prižiūrimose, šiuo 
metu naudojamose kapinėse: Mantvydų 1-osiose ir Kukorų.  

Medžiai, krūmai, puskrūmiai sudarė beveik 40 % visų tirtose kapinėse inventorizuotų 
dekoratyviųjų augalų bendro skaičiaus. Dažniausiai buvo aptinkamos šios sumedėjusių 
dekoratyviųjų augalų rūšys: baltauogė meškytė (Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake), japoninė 
lanksva (Spiraea japonica L.), japoninė reinutrė (Reynoutria japonica Houtt.), paprastasis erškėtis 
(Rosa canina L.), šermukšnialapė lanksvūnė (Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun), vakarinė tuja 
(Thuja occidentalis L.). Visų šių rūšių augalų paplitimas tiriamoje teritorijoje buvo didesnis nei 
10 %. Kitų rūšių sumedėjusių dekoratyviųjų augalų aptikta tik pavienėse kapinėse (Nekrošienė, 
2012). 

Nors želdinių kompozicijos, priklausomai nuo bendro kapinių tvarkymo plano, gali būti laisvo 
tipo arba geometrinės, Lietuvoje vyrauja mišrios kompozicijos. Kapinėse nuo seno sodinamos 
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puošniai žydinčios gėlės (Minkevičius, 1994). Ne išimtis ir kapinės Saugų seniūnijoje. Kai kuriose 
iki šiol tvarkomose ir naudojamose kapinėse aptiktos modernios, šiuolaikiškos sumedėjusių ir 
žolinių augalų kompozicijos. Visgi, didžiąją dalį dekoratyviųjų augalų kapinėse sudarė žoliniai 
augalai. Daugelyje kapinių aptikti sulaukėję, kadaise ant kapų puošybiniais tikslais auginti 
svetimžemiai žoliniai augalai. Kai kurių rūšių vietinės floros augalai aptikti tik pavienėse kapinėse. 
Pavyzdžiui, tik Kukorų kapinėse aptikta gana gausi paprastųjų čiobrelių populiacija. Kai kuriose, 
ypač tamsiuose eglynuose įkurtose kapinėse augalinė danga vietomis sunykusi, įsivyravę samanų 
sąžalynai.  

Iš visų dekoratyviųjų žolinių augalų tirtose kapinėse dažniausiai buvo aptinkamos melsvės 
(Hosta L.). Net ir ant sunykusių kapų aptikti kelių rūšių šios genties augalai. Melsvės yra visiškai 
nereiklios aplinkos sąlygoms, gerai auga pavėsingose vietose (tokios sąlygos būdingos daugeliui 
kapinių), labai lengvai dauginamos. Tai vieni populiariausių augalų ne tik Lietuvoje, Europoje, bet 
ir kituose žemynuose.  

Prižiūrimose ir dar naudojamose kapinėse aptikta didelė įvairovė šiuo metu populiarių ir 
plačiai paplitusių vienmečių žolinių dekoratyviųjų augalų: kelių rūšių serenčių (Tagetes L.), 
begonijų (Begonia L.), kininių ratilių (Aster chinensis L.), darželinių našlaičių (Viola wittrockiana 
Gams.). Iki šiol populiarumo nepraradę serenčiai dabartinėje Lietuvos teritorijoje atsirado, manoma, 
XVII amžiaus pabaigoje arba XVIII amžiaus pradžioje. Tikėtina, kad pirmiausia buvo pradėti 
auginti tuometinėje Rytų Prūsijoje, o iš ten pateko į kitas Lietuvos teritorijas. Vokietija buvo viena 
iš pirmųjų šalių, kurioje serenčiai pradėti auginti dekoratyviniais tikslais (Gudžinskas, 2010). 

 
Išvados 

 

1. Pagal priežiūros lygį senąsias liuteronų kapines Saugų seniūnijoje (Šilutės rajonas) 
galima būtų suskirstyti taip: 10 % – sunykusios, 25 % – apleistos, kurioms gresia sunykimas, 22,5 
% – minimaliai prižiūrimos, 42,5 % – kokybiškai prižiūrimos (dalis jų – iki šiol naudojamos). 

2. Prižiūrimose, dar naudojamose kapinėse nustatyta didžiausia dekoratyviųjų ir vietinės 
floros augalų rūšių įvairovė. Iš sumedėjusių dekoratyviųjų augalų dažniausiai kapinėse buvo 
aptinkamos vakarinės tujos (Thuja occidentalis L.) ir paprastosios alyvos (Syringa vulgaris L.). 
Tarp žolinių dekoratyviųjų augalų vyravo melsvės (Hosta L.) ir paprastieji sinavadai (Aquilegia 
vulgaris L.).  

3. Nuolat prižiūrimose kapinėse dažniausiai organizuojami tik įprasti aplinkotvarkos 
darbai, nauji želdiniai nesodinami, išskyrus tik vienmetes gėles ant kapų. Neaptikta jokių 
originalesnių želdinių kompozicijų. Veikiančiose kapinėse nauji kapai įrengiami ir prižiūrimi 
naudojant šiuolaikiškas medžiagas ir technologijas, apželdinant tuo metu rinkoje populiariais 
želdiniais. Apželdinimo stilius tokiose kapinėse bendrais bruožais panašus į katalikų kapinių 
apželdinimą.  
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Summary 

 
Investigations were carried out in the territories of 40 cemeteries in Saugai rural administrative area, Šilutė 

district (Klaipėda region) in 2012. Cemeteries were different according to the area covered, the care and intensity of 
use. The care level of the old Lutheran cemeteries is distributed as follows: 10 % – degraded, 25 % – abandoned, 
threatened to disintegrate, 22.5 % – a minimum of care, 42.5 % – good quality care (part of them - used until now).  

The principal factor that accounts for the diversity of plants is the intensity of cemetery care. The greatest total 
diversity of plant species was established in such cemeteries which were regularly and intensively maintained and in 
some cases still used. The most frequently met species among ligneous ornamental were Thuja occidentalis L., Syringa 
vulgaris L. Among herbaceous ornamental plants in the examined cemeteries Hosta L. were most frequent.  

For regular and intensive care of cemetery usually are offered only conventional landscaping works, new 
plantations are not planted, with the only exception of annual flowers on the graves. There are no detected more original 
compositions of plantations. New graves in cemetery are installed and maintained using new materials and 
technologies. Cemetery planting style in broad terms is similar to the Catholic cemetery planting. 


