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Anotacija 
Balkoniniai augalai ne tik papuošia aplinką savo įvairiaspalviais žiedais ir lapais, bet ir ją valo, drėkina bei 

prisodrina orą drėgmės. Todėl į butus patenka švaresnis ir geresnės kokybės oras, kuris pagerina patalpų oro kokybę ir 
žmonių gyvenimo sąlygas. Balkoniniai augalai į balkonų aplinką paskleidžia fitoorganines medžiagas, kurios sunaikina 
įvairių rūšių mikroorganizmus, o išskirtieji eteriniai aliejai stimuliuojančiai veikia žmonių organizmą. 

Straipsnyje analizuojami kai kurie Klaipėdos miesto gyvenamųjų namų balkonų interjero ekologinio-higieninio 
ir kompozicinio vystymosi aspektai, susieti su sveikos gyvenamosios aplinkos formavimo galimybėmis. Pateikiami 
preliminarūs siūlymai, gerinantys pastatų balkonų interjero estetinę kokybę bei formuojantys sveiką ir švarią 
gyvenamąją aplinką. 

Reikšminiai žodžiai: balkoniniai augalai, aplinkos kokybė, sveika ir švari gyvenamoji aplinka. 

 
Abstract 
Balcony plants not only decorate your environment with multicolored flowers and leaves, but they purify it, 

moisturize and enrich the air with moisture. Therefore, the cleaner and of better quality air enters into the flats and 
improves indoor air quality and people's living conditions. 

Balcony plants spread into balconies environment phyto-organic materials that destroy various types of 
microorganisms and secrete essential oils that stimulate functioning of human body. This article analyzes the aspects of 
eco-hygienic and compositional development of balconies interior of some residential houses in Klaipeda city, these 
aspects are associated with the opportunities of healthy living environment formation. The article presents the 
preliminary proposals for improving aesthetic quality of balconies' interior and forming a healthy and clean living 
environment.  

Keywords: balcony plants, environmental quality, healthy and clean living environment. 
 

Įvadas 

 
Tyrimo aktualumas. Vis didėja susirūpinimas aplinkos kokybe, būsto ekologija, žmonijos 

išlikimu intensyviai urbanizuojamoje aplinkoje, kartu auga kraštovaizdžio architektų, biologų, 
medikų domėjimasis pažangiausiomis technologijomis, galinčiomis priartinti žmogų prie natūralios 
gamtinės aplinkos. Pastarajame dešimtmetyje suaktyvėjo augalų, kaip kompozicinės priemonės, 
panaudojimas ant pastatų stogų, fasaduose, balkonuose, terasose bei patalpų interjere. Naujausios 
kraštovaizdžio technologijos, gerinant miesto aplinkos kokybę, buvo demonstruojamos 2010 metais 
Šanchajuje (Kinija) vykusioje pasaulinėje parodoje (Grecevičius ir kt., 2011). 

Moksliniai tyrimai, atlikti įvairiuose pasaulio universitetuose, rodo, kad miestų gyventojai 
didesnę paros laiko dalį praleidžia uždarose patalpose, kurias veikia daug neigiamų veiksnių. 
Patalpose, kuriose nėra arba pernelyg mažai augalų, susiformuoja nepalankios sąlygos – didelis 
dulkėtumas, gausu mikroorganizmų, žema santykinė oro drėgmė, beveik nėra neigiamų deguonies 
jonų. Visus paminėtus faktorius dar labiau sustiprina ir biologiškai išnaudotas patalpų oras. Visa tai 
kelia pastebimą grėsmę žmonių sveikatai, sukelia įvairius negalavimus ar net ligas (Bischof, 1995). 

Balkoniniai augalai prieš kelis dešimtmečius buvo naudojami kaip estetiškos aplinkos 
formavimo priemonė, siekiant sukurti patrauklią poilsio aplinką ir prisodrinti ją malonių kvapų. 
Dabar augalais siekiama valyti aplinkos orą, optimizuoti mikroklimatą, šalinti kenksmingas 
medžiagas, gerinti gyvenimo ir poilsio sąlygas bute ir balkone. Augalus balkone galima sodinti taip, 
kad jie taptų patikima užsklanda užterštam orui ir atliktų „žaliojo filtro“ funkcijas (Braun-Bernhart, 
2006). Balkoniniai augalai gerai auga tik tinkamo drėgnumo dirvožemyje ir šaknimis siurbdami 
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vandenį per lapus į balkono aplinką išgarina sudrėkintą orą. Toks oras pro praviras balkono duris 
cirkuliuoja po buto patalpas ir pagerina buto ir jo aplinkos mikroklimatą (Rätsch, 1996). Augalai 
augdami balkone sukuria ir išspinduliuoja energetinius virpesius, kurie daro teigiamą įtaką žmogui. 
Augalų energetinė būklė turi tam tikrų gydomųjų savybių ir aktyvinančiais ar raminančiais 
impulsais stiprina teigiamas ar neigiamas žmogaus emocijas (Brown, 1997). Augalai augdami ir 
vystydamiesi skleidžia į balkonų aplinkos orą įvairius eterinius aliejus, kurie suformuoja 
įvairiakomponentį aromatą (Juknevičienė ir kt., 2006). Kvapai daro teigiamą įtaką žmogaus jutimo 
organams. Natūralūs augalinės prigimties kvapai teigiamai veikia žmogaus organizmą – priešingai 
nei sintetiniai kvapai, neturintys energetinio poveikio (Frischer-Rizzi, 1995). 

Balkoniniai augalai (stiebai, lapai, žiedai) turi kai kurių profilaktinių-gydomųjų savybių, 
kurias nagrinėja fitoterapijos mokslas. Moksliniais stebėjimais nustatyta, kad vietinių augalų rūšių 
energetinis potencialas vietiniams gyventojams dažnai yra priimtinesnis negu atvežtinių (Boericke, 
1993). Balkoniniai augalai (gėlės, vijokliai, puskrūmiai, krūmokšniai, krūmai, medeliai) gerai auga 
ne tik esant tinkamam apšvietimui, šilumai, drėgmei, bet ir kitų augalų draugijoje (Recht, 1994). 
Vienos augalų rūšys geriausiai auga pavieniui, kitos – savo rūšies draugijoje, o trečios – mišrioje 
kompozicijoje. Smulkesnės augalų rūšys turi silpnesnį energetinį lauką, o stambesnės – stipresnį ar 
net agresyvų energetinį lauką (Scheffer-et al., 1995; Hoffman, 1997). 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti balkone auginamų augalų teigiamą poveikį formuojant sveiką ir 
švarią gyvenamąją aplinką. Straipsniu siekiama atskleisti balkoninių augalų naudą balkonų interjero 
architektūrai, žmogaus sveikatingumui, estetinei ir fizinei kokybei bei savitumui stiprinti. 

Tyrimo objektas – balkone augantys spygliuočiai, lapuočiai, vijokliniai augalai ir gėlės. 
 

Tyrimų metodai 

 
Autoriai naudoja natūrinių tyrimų, sistemines ir lyginamosios analizės metodus, 

gyvenamojoje aplinkoje vykstančių procesų dinamikos modeliavimo metodą. Balkoninių augalų 
rūšių įvairias teigiamas savybes įvairių šalių mokslininkai tyrinėja ne vieną dešimtmetį 
(Hahnemann, 1996), panašius eksperimentinius darbus vykdo ir straipsnio autoriai.  

Augalų integravimo į balkonų interjerus galimybėms atskleisti ir gyvenamosios bei poilsinės 
aplinkos optimizavimo tyrimams atlikti buvo pasirinktos 64 balkoninių augalų rūšys. Ypač didelis 
dėmesys buvo kreipiamas į augalų rūšių gebėjimą išskirti į aplinką fitoncidus – mikroorganizmus, 
naikinančius medžiagas ir kvapiuosius eterinius aliejus, gerinančius balkonų mikroklimatą. Be to, 
meniškai apželdinti balkonai ne tik puošia namą, bet ir sudaro vieną iš būtinų naujo architektūrinio 
planavimo elementų bei priartina gamtą prie žmogaus (Rätsch, 1996). 

Objektas – gyvenamųjų namų balkonai ir jų apželdinimui tinkamos augalų rūšys.  
 

Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 

 
Stebėjimas rodo, kad Klaipėdos miesto gyvenamųjų namų balkonai, kuriuose vidurvasarį 

galima matyti augančius augalus, vidutiniškai sudaro apie 3 %. Didesnis apželdintų balkonų 
skaičius yra centrinėje miesto dalyje (Mažvydo al., H. Manto g., Taikos pr.). Mažesnis skaičius 
apželdintų balkonų užfiksuotas labiau nutolusiuose nuo centro gyvenamųjų namų kvartaluose. 
Gėlių loveliuose dažniau auginama gumbinė begonija, daugiametė saulutė, gvazdikinis serentis, 
darželinė našlaitė, aitrusis šilokas, skydalapė ir garbanotoji pelargonijos, didžiažiedė portulaka, 
sidabrinė celiozija ir kt., jie tvirtinami iš vidaus ar išorės (1, 2 pav.).  

Gėlių vazonai sukabinami balkone eilute ar išdėstomi šachmatiškai, juose dažniausiai auga 
svyrančios augalų rūšys, tokios kaip svyrančioji ir hibridinė petunija, siauralapė sprigė, rožinė 
surfinija, juostuotoji pelargonija, mėlynoji lobelija ir t. t. Gėlių žiedynai yra gerai matomi iš išorės 
(gatvės) ir iš vidaus (balkono). Šiuo atveju trūksta gyvųjų balkono žaliuzių, sukomponuotų iš 
vienmečių vijoklinių rūšių, padedančių sukurti jaukią asmeninę erdvę.  



A. M. Olšauskas, R. Urbonienė, J. Abromas / Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 220–226
 

222 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

  
1 pav. Margažiedė augalų kompozicija namo terasoje. 

Nuotr. aut. A. M. Olšauskas 
Fig. 1. Motley flower plant composition in the house 

terrace. Photo A M. Olšauskas 

2 pav. Margažiedė augalų kompozicija balkone  
(Braun-Bernhart, 2006) 

Fig. 2. Motley flower plant composition on the balcony 

(Braun-Bernhart, 2006) 
 
Įvairūs šaltiniai informuoja apie oro užterštumą dulkėmis (gumos, asfalto ir kt.), kurių 

leistinas sanitarines normas viršija nuo kelių dešimčių procentų iki kelių kartų. Šios dulkės patenka 
į žmogaus kvėpavimo takus sukeldamos įvairius negalavimus. Atvėrus langus dulkės patenka ir į 
gyvenamąsias patalpas. Norint to išvengti galima balkonus gausiai apželdinti vijokliniais augalais ir 
taip suformuoti „žaliąjį filtrą“, kuris išvalytų į patalpas patenkantį orą. Per „žaliąjį filtrą“ 
patenkantis į patalpas oras ne tik išvalomas, bet ir prisotinamas molekuliniu vandeniu, neigiamais 
deguonies jonais, fitoncidais, eteriniais aliejais ir kitomis fitoorganinėmis medžiagomis. 

Klaipėdos miestas yra įsikūręs ant Baltijos jūros rytinio kranto, tad turi ir pakankamai ilgą 
augalų vegetacijos periodą. Todėl žydinčios augalų rūšys gali būti auginamos balkonuose nuo 
gegužės mėnesio pradžios iki spalio mėnesio pabaigos, o sumedėję spygliuočiai ir lapuočiai 
(tinkamai juos paruošus) ir per žiemą. Gyventojai palankias miesto klimatines sąlygas menkai 
išnaudoja, nes ir vasarą nedaug balkonų yra apželdinti augalais ir menkai gyventojams gerina 
gyvenimo ir poilsio sąlygas (3, 4 pav.).  

 

  
3 pav. Apželdinta gyvenamojo namo palangė. 

Nuotr. aut. Andrius Rimkus  
Fig. 3. Planted windowsill of residential houses.  

Photo A. Rimkus 

4 pav. Įvairiaspalvė paprastosios lobelijos (Lobelia erinus) 
kompozicija. Nuotr. aut. A. M. Olšausakas 

Fig. 4. Motley ordinary Lobelia erinus composition.  

Photo A. M. Olšausakas 

 
Balkonas, kur jis bebūtų, kiekvienam gali tapti malonia laisvalaikiui ir poilsiui vieta viso 

šiltojo sezono metu. Apgalvotai naudojant augalų teigiamas savybes, per pakankamai trumpą laiką 
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galima sukurti jaukią gamtinę aplinką balkone. Balkoniniai vijokliniai augalai sėkmingai 
„laipiojantys“ įvairios konstrukcijos atramomis suformuoja retesnę ar tankesnę užsklandą 
(„gyvąsias“ žaliuzes) nuo gatvės triukšmo, dulkių ir kitų neigiamų veiksnių. Vienmetės 
laipiojančios augalų rūšys sukuria estetišką, įvairiaspalvę aplinką balkone. Iš vienmečių augalų 
labiausiai tinkami auginti balkone yra: didžioji nasturtė, kvapnusis pelėžirnis, sparnuotoji tubergija, 
egiptinė lobija, rausvasis skiauterutis, ausytasis plumbagis, skaisčiažiedė nuogrėda ir kitos rūšys. 
Šie vijokliniai augalai atramomis sugeba pakilti į 2–4 metrų aukštį. Pakankamai gausiai laistant ir 
tręšiant gali žydėti visą vasarą, o žiedų skleidžiamas kvapas varijuoti nuo silpno, vos užuodžiamo, 
iki nepaprastai svaigaus aromato. Vijokliniai augalai patikimai apsaugo nuo tiesioginių saulės 
spindulių, sukuria šešėliuotą aplinką ir sudaro geresnes augimo sąlygas kitiems jautresniems 
balkoniniams augalams.  

Želdinant balkonus pageidaujami ir spygliuočiai augalai, kurie sukuria gražų žalios spalvos 
foną visus metus. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad įvairios spygliuočių augalų rūšys, 
priklausomai nuo metų laiko, į aplinkos (balkono ar buto) orą išskiria nemažai įvairių fitoncidinių 
medžiagų, sterilizuojančių erdvę (Ratsch, 1996). Šie junginiai susidaro augaluose medžiagų 
apykaitos proceso metu ir gali sunaikinti virusus, bakterijas, pelėsinius grybus. Todėl daugelio 
kambarinių, balkoninių augalų rūšių gerosios savybės priklauso ir nuo išskiriamų į aplinką fitoncidų 
kiekio. Balkone galima auginti mažaūgius ar nykštukinių veislių spygliuočius augalus. Vazonuose 
galinčių augti spygliuočių ne tiek ir mažai, tai yra: paprastasis kadagys, žemoji pušis, kanadinė 
cūga, europinis kukmedis, kalninė pušis, vakarinė tuja, baltoji eglė, balzaminis kėnis, žirniavaisis 
puskiparisis ir kt. Aukštoji araukarija ir auksinis kiparisas balkone gali augti nuo pavasario pabaigos 
iki rudens pradžios, o likusį laiką šildomose patalpose. Spygliuočiai balkonuose auginami 
dažniausiai atskiruose vazonuose bet galimos ir kompozicijos iš trijų ar penkių skirtingų formų ir 
skirtingų spyglių spalvos augalų. Vasarą spygliuočių kompozicijos gali būti papildytos spalvingais 
vienmečiais augalais pvz. gvazdikiniu serenčiu ar mėlynžiede lobelija (5, 6 pav.).  

 

  
5 pav. Spygliuočių augalų kompozicija 

(Sokolowska, 1988) 
Fig. 5. Conifer plant composition  

(Sokolowska, 1988) 

 

6 pav. Spygliuočių augalų kompozicija derinama su 
vienmečiais ir daugiamečiais žoliniais augalais. 

Fig. 6. Conifer plant composition combined with annual 

and perennial herbaceous plants  

 
Kvapniosios kompozicijos formuojamos ne tik uždarose gyvenamose patalpose, bet ir 

balkonuose. Kvapniosios kompozicijos gali būti formuojamos iš trijų–penkių skirtingų augalų rūšių, 
labiausiai kompozicijoms tinka: kvapioji pelargonija, kvapusis rozmarinas, tikroji levanda, vaistinis 
šalavijas, vaistinis čiobrelis, vaistinė melisa, citrininė aloyzija, kalninis dašis, kilnusis, lauramedis, 
tikroji mirta, vaistinis yzopas, kvapusis mairūnas ir kt. (7, 8 pav.). 
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7 pav. Kvapiųjų augalų kompozicija 

(Braun-Bernhart, 2006) 
Fig. 7. Aromatic plant composition  

(Braun-Bernhart, 2006) 

8 pav. Kvapiųjų augalų kompozicija formuojama ant 
palangės ir terasoje (Braun-Bernhart, 2006) 

Fig.8. Aromatic plant composition formed on the 

windowsill and in the terrace (Braun-Bernhart, 2006) 

 
Dauguma kvapiųjų augalų rūšių gerai auga loveliuose ar vazonuose. Saulės apšviestame 

balkone augančios kvapiosios žolės intensyviau išskiria aromatinius aliejus net augdamos šešėlyje 
(Gümbel, 1996). 

Chaotiško ir neapgalvoto augalų komponavimo balkonų erdvėse rezultatas ne visada tenkina, 
todėl svarbu parengti ne tik erdvės augalų formavimo projektą, bet ir numatyti augalų asortimentą 
(9, 10 pav.).  

 

  
9 pav. Augalų komponavimo konteineryje schema 

(Sokolowska, 1988) 
Fig. 9. Plant composition in container scheme  

(Sokolowska, 1988) 

10 pav. Balkoninių augalų kompozicijos schema 
(Sokolowska, 1988) 

Fig. 10. Balconies plant composition scheme  

(Sokolowska, 1988) 

 
Svarbu suderinti augalus pagal žiedų spalvą, lapų tekstūrą, stiebų aukštį, plotį ir kt. elementus. 

Šiltuoju metų sezonu atvirose erdvėse ir balkonuose praleidžiama daug laiko, todėl ši aplinka turi 
būti jauki ir patraukli poilsiui. Tyrimais nustatyta, kad žmones veikia raminančiai aplinkoje esantys 
mėlynų ir violetinių spalvų žiedai, raudonos ir oranžinės spalvos žiedai suteikia jėgų, o rožinė 
spalva nuteikia optimistiškai. 

Išvedamos vis naujos balkoninių augalų rūšys ir formos, kurios išsiskiria savo stambesniais, 
kvapnesniais, išraiškingesniais žiedynais, margesniais lapais ir intensyvesniu augimu. Todėl galima 
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rinktis tokias augalų rūšis ir veisles, kad balkoniniai augalai pastoviai žydėtų nuo ankstyvo 
pavasario iki vėlyvo rudens. Vienos iš populiariausių balkonuose auginamų gėlių yra svyrančios 
petunijos ir surfinijos, svyrančios begonijos. Šios augalų rūšys auga loveliuose, o jų stiebai per 
neilgą laiką užauga iki 0,5 m ilgio. Balkonų augalai dažnai auga vešlesni, gausiau žydi, kai yra gerai 
prižiūrimi (nuolat laistomi ir tręšiami) ir apšviesti saulės. Tai tokios augalų rūšys: svyruoklinė 
begonija, auksalapis lakišius, spalvingoji kuprutė, paprastoji ragilė, paprastoji mudrė, puošnusis 
tabakas, gulsčioji gaulterija, tankiažiedė šilingė, raudonžiedis šalavijas, gulsčioji sanvitalija, 
gluosninė skėvola ir kt.  

Klaipėdos miesto gyvenamųjų namų balkonuose siūlomos augalų rūšys:  
• Spygliuočiai (paprastasis kadagys – Juniperus communis, žemoji pušis – Pinus pumila, 

aukštoji araukarija – Araucaria heterophylla, kaliforninis kiparisas – Cupressus macrocarpa, 
kanadinė cūga – Tsuga canadensis, europinis kukmedis – Taxus baccata, kalninė pušis – Pinus 

mugo, vakarinė tuja – Thuja occidentalis, balzaminis kėnis – Abies balsamea, žirniavaisis 
puskiparisis – Chamaecyparis pisifera) ir kitos žemaūgės spygliuočių formos. 

• Kvapieji augalai (tikroji levanda – Levandula angustifolia, paprastasis raudonėlis – 
Origanum vulgare, kvapusis rozmarinas – Rosmarinus officinalis, vaistinis čiobrelis – Thymus 

vulgaris, vaistinis šalavijas – Salvia officinalis, kvapusis bazilikas – Ocinum basilicum, pipirinė 
mėta – Mentha piperita, vaistinė melisa – Melissa officinalis, citrininė aloyzija – Aloysia triphylla, 
kalninis dašis – Satureja montana, kvapioji palargonija – Pelargonium graveolens, kilnusis 
lauramedis – Laurus nobilis, tikroji mirta – Myrtus communis, vaistinis isopas – Hyssopus 
officinalis, kvapusis mairūnas – Majorana hortensis, žalioji rūta – Ruta graveolens) ir kitos 
kvapiosios augalų rūšys. 

• Vijokliniai augalai (didžioji nasturtė – Tropaeolum majui, kvapusis pelėžirnis – 
Lathyrus odoratus, sparnuotoji tumbergija – Thunbergia alata, egiptinė lobija – Lablab pupureus, 
rausvasis skiauterutis – Asarina erubescens, kvapusis šiurkštis – Trachelospermum jasminoides, 
ausytasis plumbagis – Plumbago auriculata, skaisčiažiedė nuogrėda – Rhodochiton atrosanguineus) 
ir kitos rūšys. 

• Gėlių rūšys dažniau augintinos balkonuose (gumbinė begonija – Begonia tuberhibrida, 
daugiametė saulutė – Bellis perennis, gvazdikinis serentis – Tagetos patula, darželinė našlaitė – 
Viola wittrockiana, svyrančioji petunija – Petunia atkinsiana, hibridinė petunija – Petunia hybrida, 
aitrusis šilokas – Sedum acre, skydalapė pelargonija – Pelargonium peltatum, garbanotoji 
pelargonija – Pelargonium crispum, didžiužiedė portulaka – Portulaca grandiflora, sidabrinė 
celiozija – Celosia argentea, valerio sprigė – Impatiens walleriana, paprastoji lobelija – Lobelia 

erinus, paprastoji laumakė – Dimorphotheca sinuata, jūrinė lobuliarija – Lobuliaria maritima, 
krūminė nemezija – Nemesia fruticans, gulsčioji sutera – Sutera diffusa, mėlynoji lobelija – Lobelia 

erinum) ir kt. 
• Gėlių rūšys rečiau augintinos balkonuose (svyruoklinė begonija – Begonia 

semperfforians, auksalapis lakišius – Bidens ferulifolia, spalvingoji kuprutė – Cuphea liavea, 
paprastoji ragilė – Diascia barberae, paprastoji mudrė – Delosperma cooperi, puošnusis tabakas – 
Nicotiana sanderea, gulsčioji gaulterija – Gaultheria procumbens, tankiažiedė šilingė – Lysimachia 

congestiflora, raudonžiedis šalavijas – Salvia splendens, gulsčioji sanvitalija – Sanvitalia 

procumbens, gluosninė skevola – Scaevola saligna) ir kt.  
Išvardintos augalų rūšys yra dekoratyvios, lengvai prižiūrimos, intensyviai vykdančios 

transpiraciją, puikiai valančios aplinkos orą ir išskiriančios fitoncidus ir įvairius eterinius aliejus.  
 

Išvados 

 

1. Balkone augantys augalai į aplinką išskiria fitoorganines medžiagas (fitoncidus, eterinius 
aliejus) ir sumažina įvairius mikroorganizmus, bakterijas ir pelėsius. Augalai valo iš aplinkos 
oro chemines medžiagas, įsisavina anglies dvideginį ir išgarina vandens molekules.  
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2. Klaipėdos miesto aplinkai poveikį daro švelnus jūrinis klimatas, kuris pailgina augalų 
vegetacijos periodą. Šiltesnis klimatas leidžia išplėsti balkoninių augalų asortimentą ir 
formuoti įvairiaspalves jų kompozicijas.  

3. Apželdinti gyvenamųjų pastatų balkonai akivaizdžiai padidina pastato eksterjero estetinį 
vaizdą, raišką, ekologinio-higieninio ir kompozicinio vystymosi raidą, didina sveikos 
gyvenamosios aplinkos formavimo galimybes.  
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Summary 

 
Currently increasing concerns about environmental quality, housing ecology, the humanity survival in 

the intense urban environment, and activation plant as a composite measure on the buildings roofs, facades, balconies 
terraces, and indoor interior. The research has shown that in the premises, where are not or are a little plants, are formed 
unfavorable conditions – high dustiness, abundant microorganisms, relatively low humidity, there are almost no 
negative oxygen ions. All of this raises a significant threat to human health and triggers a variety of ailments or even 
diseases (Bischof, 1995). The balcony plants‘ aims are to clean the air, to optimize the microclimate, remove hazardous 
materials improving the living and the rest conditions in the apartment and on the balcony. Plants can be planted on the 
balcony so, that they would become reliable saver from polluted air (Braun-Bernhart, 2006). When plants are growing 
on the balcony, they create and emit energy vibrations which have a positive influence on people. When the plants are 
growing and developing, they emit into the balcony and in the ambient air various essential oils, which form various 
flavor components (Juknevičienė et al., 2006)  

Research aim – to analyze the plants‘,which grow on a balcony, positive effect on a healthy and clean living 
environment formation. The article seeks to uncover balcony plants‘ benefits for balconies interior, architecture, human 
health, aesthetic and physical quality and individuality strengthening. 

Research object – on a balcony growing conifers, aromatic, climbing plants and flowers. 
Monitoring shows that there are only about 3 % of residential houses in Klaipeda city, where plants are grown on 

the balconies. A higher number of planted balconies are in the central part of the city (Mažvydo al. H. Manto St., 
Taikos Ave.). A lower percentage of planted balconies are in the residential houses neighborhoods which are far from 
the city center. Usually Klaipedians‘ balconies are decorated with: begonia tuberhybrida, Bellis perennis, Tagetes 

patula, Viola wittrockiana, Sedum acre, Pelargonium peltatum, Portulaca grandiflora, Celosia argentea and etc. 


