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Anotacija 
Palyginti didelis 19 ha dydžio Šiaulių centre esantis parkas pradėtas kurti 1950 m., turtingas perspektyvių 

medžių, vertingų įtaisinių, tačiau literatūroje nepakankamai išnagrinėtas ir aprašytas. Straipsnyje nušviečiama parko 
kilmė, gamtos sąlygos, želdinių inventorizavimo duomenys, pateikiami želdinių rekonstrukcijos, naujų takų tiesimo ir 
parko erdvių formavimo siūlymai. 

Reikšminiai žodžiai: Šiaulių centrinis parkas, parko inventorizacija, erdvių formavimas. 
 
Abstract 
The relatively large park of the size of 19 hectares was established in 1950 in the center of Šiauliai. Park is rich 

in viable trees, valuable structures, but was never widely examined and described in literature. The article describes the 
origins of the park, nature conditions and plan inventory data, gives suggestions for plant reconstruction, construction of 
new paths and park space development. 

Key words: Šiauliai Central Park, park inventory, shaping of spaces. 

 
Įvadas 

 
Miesto želdynų kūrimas ir parengtų projektų skelbimas iki šiol kelia problemų. Visų pirma 

želdynų projektai yra kūrybiniai darbai, dažnai didelės apimties, kaupia daug informacijos, turi 
didelę išliekamąją vertę, net jeigu jie nėra realizuojami. Daug archyvuose laikomų projektų 
neišlieka, kaip rodo ir Šiaulių centrinio parko projektinės dokumentacijos atvejis. Todėl projektų 
paskelbimas ir aptarimas yra reikalinga sąlyga kraštovaizdžio architektūros pažangai.  

Kita vertus, kraštovaizdžio architektūroje sunku nubrėžti ribą tarp mokslo ir meno, nes jie 
glaudžiai susiję ir susipynę: tiriant ir vertinant kraštovaizdį naudojami mokslo metodai ir duomenys, 
tuo tarpu projektavimas yra kūrybos procesas, grindžiamas meno dėsniais ir mokslo duomenimis.  

Šio darbo tikslas – atlikti Šiaulių centrinio parko tyrimus, parengti parko tvarkymo pradus ir 
projektinius pasiūlymus. 

Svarbiausi šio darbo uždaviniai: surinkti duomenis apie parko raidą; parengti parko 
topografinę nuotrauką M 1:500; įvertinti gamtos sąlygas; inventorizuoti medžius ir krūmus; 
parengti augančių želdinių geografinių informacinių sistemų (GIS) duomenų bazę; pateikti parko 
želdinių rekonstrukcijos, naujų takų tiesimo ir parko erdvių formavimo pasiūlymus. 

 
Metodika 

 
Parko istoriniai duomenys surinkti iš literatūros ir gyvų liudininkų prisiminimų. 
Tiriant Šiaulių centrinio parko kraštovaizdį laikytasi sisteminio požiūrio, kai jame išskiriamos 

ir įvertinamos vientisos teritorijos. Kraštovaizdžio teritoriniams vienetams (KTV) išskirti naudota 
kraštovaizdžio tipologinė sistema, kuri kraštovaizdžio erdvės įvairumą skirsto į 4 pakopas: 
žemėvaizdis – vietovaizdis – apyrubė (elementari, sudėtinė) – facija (Basalykas, 1965, 1971, 1977). 
Kraštovaizdžiui įvertinti naudota metodika (Pilkauskas, 1975, 1979), pagal kurią trijų balų skalėje: 
tinka, iš dalies tinka, netinka, atvaizduojamoje grafine forma, nustatomas atskirų kraštovaizdžio 
teritorinių vienetų (KTV) tinkamumas panaudoti (1 lentelė). Optimalu, kai projekte priimami tokie 
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sprendiniai, kad gamtos teikiami galimumai tinkamai panaudojami, išryškinami ir išvengiama 
gamtos įvairovės sunaikinimo. 

Parko želdinių inventorizavimas buvo atliekamas remiantis Želdynų ir želdinių 
inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis (Lietuvos..., 2008), būklė vertinta pagal taisyklėse 
nurodytą metodiką, tačiau želdiniams inventorizuoti buvo naudojamos ne 1:2000, 1:5000 mastelio 
aerofotonuotraukos, o topografinė nuotrauka M1:500. Parengus Centrinio parko topografinę 
nuotrauką M 1: 500, ištisinio medžių įvertinimo metodu inventorizuoti visi storesni kaip 9 cm 
skersmens krūtinės aukštyje medžiai, taip pat krūmai ir lianos nuo 1,5 m aukščio, kiekvienam 
medžiui buvo suteiktas atskiras numeris (2 lentelė), nurodyta medžio ar krūmo rūšis, amžius, 
aukštis, skersmuo. Medžių ar krūmų būklė vertinta naudojant 4 balų skalę (1 – gera būklė, 2 – 
patenkinama, 3 – bloga, 4 – žuvęs želdinys). Želdinių būklė vertinama apibendrinant kelis rodiklius 
(pagal taisyklėse nurodytą metodiką): genėjimo intensyvumo laipsnį, defoliacijos laipsnį, ligų 
intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pakenkimo laipsnį, medžio kamieno (žievės) mechaninio 
pažeidimo intensyvumą, pasvirimo laipsnį. Numatytos kiekvieno medžio ar krūmo tvarkymo 
priemonės: saugoti, genėti, kirsti 1 etapu, kirsti 2 etapu, kirsti 3 etapu. Jei inventorizacijos kortelėje 
šioje grafoje nieko nėra įrašyta, vadinasi, kad jokios tvarkymo priemonės per artimiausius 10 metų 
nereikalingos. Pastabose nurodyti papildomi požymiai (pvz. nulaužta medžio viršūnė; nustelbtas; 
džiūsta; lapai užpulti miltligės, pažeistas puvinio ir pan.), dažniausiai pagrindžiantys numatytas 
tvarkymo priemones. 

Parko želdinių geografinių informacinių sistemų (GIS) duomenų bazei sukurti naudota 
programa ArcGIS, kuri sudaro galimumą projektuoti tvarkymo priemones kiekvienam medžiui 
atskirai ir stebėti jų būklę, koreguoti ir dokumentuoti tvarkymo priemones. 

Šiaulių centrinio parko tyrimus ir projektinius pasiūlymus finansavo Šiaulių miesto 
savivaldybės administracija (2012 m. rugpjūčio 31 d. sutartis Nr. SŽ-711). 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Parko kilmė ir raida. Šiaulių centrinis parkas pagal savo programą (vasaros teatras, 

atrakcionai, stadionas, sporto aikštynai, tiesios plačios alėjos ir kt.) visiškai atitinka kultūros ir 
poilsio parkų tipą. Panašaus tipo parkas 1928 m. Maskvoje Rusijos žemės ūkio parodos vietoje 
buvo įkurtas ir pavadintas M. Gorkio kultūros ir poilsio parku. Šiems parkams būdinga plačios 
teritorijos. Minėtasis Maskvos parkas užima 576 ha plotą. Per dieną jį aplanko 100 tūkstančių 
žmonių. Šiaulių centrinis parkas miesto mastu taip pat yra didelis, nors užima tik 19 ha plotą. Parko 
medynų vyravimas ir vejos aikščių stoka buvo būdingas bruožas Sovietų Sąjungoje paplitusiems 
kultūros ir poilsio parkams. Tai būdinga ir Šiaulių centriniam parkui. Kultūros ir poilsio parkai 
kildinami iš XX a. pradžioje Vokietijoje paplitusių tautos (liaudies) parkų (vok. Der Volkspark). 
Lenkijoje tokio tipo parkai kuriami nuo 1930 m. ir vadinami Kultūros parkais (lenk. Parki kultury). 
1947 m. iš tuometinio Leningrado atvykęs architektas V. G. Veselovskis Vilniuje parengė Vingio 
parko projektą pagal visus kultūros ir poilsio parkų kūrimo kanonus. 1958 m. Veselovskio projektą 
toliau tobulino „Lietprojekto“ architektės, o realizacija prasidėjo nelauktai ir ne pagal projektą. 
Ruošiantis dainų šventei 1960 m. Vingio parke buvo pastatyta estrada, panaudojus estų architektų 
projektą, kuris jau buvo įgyvendintas Taline. 1953–1955 m. ir Kaune vyko Centrinio kultūros ir 
poilsio parko „Ąžuolynas“ projektavimas. Pagrindinis autorius architektas Vladimiras Zubovas 
(1909–2007), o jam talkino miškininkas Bronius Matuliauskas (1928–1983) (Pilkauskas, 2004).  

Šiaulių centrinio parko kūrimas prasidėjo po Antrojo Pasaulinio karo. Architektė Vitalija 
Petronytė (1985) savo knygelėje rašo: „Apie 1950 m. buvo užsodinamas K. Požėlos parko naujasis 
masyvas buvusiose, vadinamosiose Šapyro pievose. Parkui eskizą paruošė arch. T. Šešelgienė. 
Sodinimo darbams vadovavo ir dirbo su talkomis A. Nistelienė (tekste parašyta Nistelkienė – aut. 
pastaba). Daugelis vyresnės kartos šiauliečių tikriausiai prisimena sodinę medelius šiame parke. 
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Nors landšafto specialistų ir kritikuojamas už sodinimo netobulumą, šis parkas yra tarsi paminklas 
pokario metų entuziazmui. Tai vienintelis stambesnis masyvas miesto centre.“ 

Tenka suabejoti dėl arch. Teklės Šešelgienės (1925–1982) dalyvavimo ankstyvajame parko 
kūrimo periode. Studijas Kauno politechnikos institute ji baigė 1951 m., o kraštovaizdžio 
architektės darbo plačiau ėmėsi tik nuo 1962 m., kai pradėjo dirbti Komunalinio ūkio projektavimo 
instituto Kauno filiale įkurtoje Želdynų projektavimo grupėje (tada vadinosi Apželdinimo grupe). 
Šiame padalinyje 1964–1969 m. ji projektavo daugelio Lietuvos miestų parkų pertvarkymus, o tarp 
jų ir Šiaulių centrinio parko pertvarkymą. 

Architektė Apolonija Nistelienė (g. 1925 m.) Šiauliuose gyveno ir dirbo keturias dešimtis 
metų (nuo 1950 iki 1990 m.). 2012 m. lapkričio mėnesį A. Nistelienė pasakojo, kad 1951–1956 m. 
kiekvieną pavasarį ir rudenį ji, kaip miesto Vykdomojo komiteto architekto tarnybos atstovė, 
vadovavo mokinių ir studentų talkoms sodinant miesto želdinius. Tuo laikotarpiu Šapyro pievose 
buvo pasodinta labai daug medžių. Pietinėje, aukštesnėje dalyje, buvo sodinamos liepos, ąžuolai ir 
kaštonai, o šiaurinėje dalyje, pašlapusiose pievose – beržai ir tuopos. Daug buvo pasodinta eglių ir 
tujų, bet jos kažkodėl išnyko. Prie įėjimo į parką iš Aušros alėjos buvo daug pastatų griuvenų, tad 
buvo sunku ir medžius pasodinti. Parko planą tuomet buvo parengęs gamybinės grupės prie 
vyriausiojo architekto tarnybos inžinierius Stasys Valentinaitis. Jam vadovavo tuometinis miesto 
vyriausiasis architektas P. Uogintas. Parko plano likimas kol kas nežinomas. Vykdomojo komiteto 
tarnybų archyvų beveik neliko. Jie buvo išvogti arba išmėtyti.  

Duomenų apie Šiaulių Centrinį parką pateikė kraštovaizdžio architektas Antanas Tauras 
(1912–1988). 1966 m. išleistoje knygoje „Lietuvos TSR parkai“ įdėjo Šiaulių naujojo parko planą 
(1 pav.). Matyt, tuomet mūsų aprašomas parkas dar neturėjo Karolio Požėlos vardo ir dar nebuvo 
vadinamas Centriniu. Kaip matyti iš plano, šiame parke nebuvo nei vasaros teatro (estrados), nei 
atrakcionų. 

 

 
1 pav. Šiaulių centrinio parko planas (Tauras, 1966) 
Fig.1. Plan of Šiauliai Central Park (Tauras, 1966) 
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Apie 1965 m. buvo pradėta statyti estrada. Estrados areną projektavo architektė A. Nistelienė. 
Ji sakė, kad patyrė nemalonių išgyvenimų, kai ruošiant plotą statyboms, teko iškirsti daug jos pačios 
pasodintų medžių. Estrados tribūnas projektavo ir statė kiti specialistai.  

Kraštovaizdžio architekto Antano Tauro jau po jo mirties išleistoje knygoje „Mūsų parkai“ 
(1989) pateikta K. Požėlos parko Šiauliuose naujosios dalies rekonstrukcijos projekto schema 
(2 pav.). Projektas parengtas 1981 m., bet autorius nenurodytas. Projekto schemoje jau matyti 
estrada su tribūna (vasaros teatras) ir atrakcionai. Iš schemos matyti, menkai kreipiamas dėmesys į 
gamtos sąlygas. Parko šiaurinėje dalyje, durpyne, numatytos vaikų žaidimo aikštelės, kurios iš 
dalies buvo realizuotos, bet sunyko. Apie jų buvimą liudija elektros apšvietimo stulpai ir elektros 
kabeliai. Parko plane prie pagrindinio įėjimo iš Aušros alėjos buvo numatyti tualetai, o dabar čia 
stovi komercinės paskirties pastatas. Tankus takų tinklas parko teritoriją suskaido į daugybę 
trikampių. Mūsų vertinimu toks parko planas susmulkina gamtinio pobūdžio teritoriją, kurią sudaro 
vietinių medžių rūšių medynai, durpyno pievos, šaltiniai, pelkutės. Toks planavimas, arba kitaip 
sakant žemės plotų smulkinimas, sutrikdo augalų bendrijų savireguliacijos procesus, skatina gamtos 
degradaciją. Parkas praranda gamtos įvairovę, savitumą, kartu ir savo didžiąją vertę.  

 

 
K. Požėlos parko Šiauliuose naujosios dalies rekonstrukcijos projekto schema (1981): 

1 – estrada su tribūna, 2 – atrakcionai, 3 – stadionas ir šaudykla, 4 – sporto salė, 5 – parko administracijos pastatas, 6 – 
automobilių stovėjimo aikštelė, 7 – vaikų žaidimo aikštelės, 8 – vasaros kavinė, 9 – tualetai, 10 – vaikų biblioteka, 11 – 

pagrindinis įėjimas, 12 – alėja į senąją parko dalį 
 

2pav. Šiaulių Centrinio parko projekto schema (Tauras, 1989) 
Fig.2.Plan of Šiauliai Central Park (Tauras, 1989) 

 
Kraštovaizdžio nagrinėjimas ir vertinimas. Pagal Lietuvos fizinį-geografinį rajonavimą 

Šiaulių miesto centrinis parkas priklauso Kuršo-Žemaičių sričiai, Rytų Žemaičių plynaukštės 
rajonui. Kraštovaizdžio tipologijos požiūriu Centrinis parkas yra moreninės lygumos žemėvaizdyje 
(ML) ir stambiai banguotos priemolingos lygumos vietovaizdyje (BM) (Basalykas,1965). Šiame 
vietovaizdyje išskyrėme du žemesnio rango kraštovaizdžio teritorinius vienetus (KTV): stambiai 
banguotos priemolingos nuolaidžios lygumos apyrubę (BML) ir stambios pelkėtos priemolingos 
įlomės apyrubę (PMD1). Pastarojoje aiškiai matyti dvi facijos: įlomės šlaito, kuriame auga liepos, 
ąžuolai, ir įlomės dugno, kurį dengia 30–70 cm storio durpių sluoksnis ir kuriame auga karpotieji 
beržai ir kanadinės tuopos.  
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Pagal tinkamumą panaudota iš pirmo žvilgsnio labai vientisa teritorija dalijasi į dvi gerokai 

skirtingas apyrubes (KTV) (1 lentelė).  

Priemolinga nuolaidi lyguma (BML) turi visas moreninei lygumai būdingas savybes. Joje 

puikiai auga vešlūs miškai, gaunami dideli grūdinių kultūrų derliai ir todėl šias žemes reikia tausoti, 

riboti jose miestų statybą. Be to, statyti pastatus molingose žemėse yra sunkiau. Vešlūs miškai ir 

atsparios mindymui vejos šiame KTV sudaro palyginti geras sąlygas poilsiui.  

Gerokai skiriasi pelkėtos įlomės apyrubė (PMD1), kurioje dėl drėgmės pertekliaus kaupiasi 

durpės. Jose prastai auga miškai, prastos pievos, o žemei dirbti visiškai netinka. Nutiesus pakeltus 

takus ši pelkėta žemė tampa tinkama pasivaikščiojimams, ramiam poilsiui gamtoje. Ji visiškai 

netinka statyboms ir turėtų būti saugoma kaip drėgmės kaupiklis, paukščių ir įvairių gyvūnų 

buveinė.  

Svarbiausias Centrinio parko bruožas yra jo mažas rekreacinis talpumas (t. y. poilsiautojų 

kiekis viename ploto vienete). Jis mažiausias yra šiaurinėje dalyje (PMD1 apyrubėje, kurios plotas 

9 ha) ir didesnis pietinėje (BML apyrubėje, 6 ha). Pietinėje parko dalyje galėtų būti kuriamos 

erdvios vejos žaidimams, gulėjimui ant žolės, tačiau šioje dalyje auga daug vertingų medžių ir visų 

pirma – ąžuolų. Projektuojant parko medynų retinimą, išryškėjo vietos, kur bus galima suformuoti 

erdves vejoms. 
 

1 lentelė. Kraštovaizdžio tinkamumas panaudoti  

Table 1. Fitness of landscape for use 

 
 
Dabartinė parko būklė. Dabartinis parko planas yra funkcionalus (6 pav.). 15 ha (o su 

stadionu, kuris neseniai išimtas iš parko struktūros, iš viso buvo 19 ha) dydžio Centrinis miesto 

parkas turi keletą magistralinių žvyruotų takų (3 pav.), lengvai iš miesto pasiekiamus svarbius 

įtaisinius: šiuo metu apleistą estradą, atrakcionų sektorių (5 pav.) ir po visą parką be tvarkos 

pabirusių suolų. Parko estrada (vasaros teatras) yra turtas, kuris įprasmina parko gyvavimą. Parko 

estrada šiuo metu yra visiškai apleista, be to, detaliajame parko plane (UAB „Archinova“, 2010) 

šalia estrados siūloma statyti požeminius garažus. Mūsų vertinimu, tai yra nesusipratimas, veiksmas 

priešingas gamtos sąlygoms ir labai brangiai kainuojantis. Vienoje estrados pusėje tektų statyti 
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pelkėje, o kitoje, aukštesnėje, ąžuolais apaugusioje vietoje. Požeminiai garažai būtų nusikaltimas, 
naikinantis parką. 

Parengus Šiaulių centrinio parko želdinių inventorizacijos planą (7 pav.; 2 lentelė), kuriame 
suregistruotos ir grafiniu būdu pavaizduotos visos medžių ir krūmų rūšys bei numatytos jų 
tvarkymo priemonės, nustatyta, kad Šiaulių centriniame parke vyrauja lapuočiai (8 pav. A): 
mažalapės liepos sudaro 30 %, karpotieji beržai – 29 %, paprastieji ąžuolai – 14 %, paprastieji 
kaštonai – 7 %, paprastieji klevai – 6 %, o spygliuočiai – 1 %. Dauguma medžių prieš 60 metų buvo 
pasodinti tinkamai, ne per giliai ir ne per sekliai, dirva gerai suminta, todėl užaugo daug gražių 
medžių. Dabar parko medynai yra tankūs, medžiai aukštai pakilusiomis, suspaustomis lajomis, 
liemenys nusivalę nuo šakų. Daugelio medžių sausos šakos apatinėje lajos dalyje yra ne dėl 
ligotumo, o dėl šviesos stokos. Tokie medynai yra panašūs į ūkinių miškų tankius ir produktyvius 
medynus. Išlakūs kamienai miškininko akimis yra gražūs ir kuria ne parko, bet miško nuotaiką. 

Didžiausia parko vertybė yra jo želdiniai, visų pirma pribręstantys ąžuolai, labai gyvybingi, 
gražiai išaugę, nors kai kur ir stelbiami greičiau augančių paprastųjų kaštonų. Šiuo atžvilgiu Šiaulių 
centrinį parką galima palyginti su Kauno Ąžuolynu. Abu jie auga molingojoje lygumoje, abiems 
būdingi paprastieji ąžuolai, kaip pagrindinė medžių rūšis, tačiau Kauno Ąžuolyne pagal medžių 
amžių ir būklę daug savo gyvenimo amžių baigiančių, išeinančių ąžuolų, o Šiaulių centriniame 
parke – daug sveikų ir labai perspektyvių. Vertingas yra ir gebenės lipikės (Hedera helix L.) 
sąžalynas (6 pav.), kurį užtiko Mantas Pilkauskas, tyrinėdamas parko augaliją. Gebenės lipikės auga 
pačiame parko centre, įlomės pašlaitėje, po mažalapės liepos lajomis. Keletas gebenių liepos 
kamienu buvo įkopusios į 4–5 m aukštį, tačiau per šaltąsias žiemas virš sniego dangos nušalo ir 
dabar iš naujo kopia (4 pav.). Ši gebenių radavietė yra prie tako, kuriuo galima nueiti ir apžiūrėti 
šiuos į Lietuvos raudonąją knygą įrašytus augalus. 

Medžių kirtimas, krūmų sodinimas, takų tiesimas ir erdvių formavimas. Parko erdvės 
kuriamos kertant ir sodinant medžius bei krūmus. Šiaulių centriniame parke per jo pirmuosius 60 
metų želdyno erdvės beveik nebuvo kuriamos. Takų koridoriai arba medžių retmės pelkėje, tai ir 
buvo šio parko erdvės. Tankus daugiausiai vietinių medžių rūšių, atsižvelgiant į jų mėgstamas 
augavietes, sodinimas buvo parko kūrėjų tikslas. 

Kadangi parko medžių kirtimas numatytas trimis etapais, tai šių dienų arba I etapo 
svarbiausias uždavinys yra parko medžių retinimas. Todėl Šiaulių centriniame parke numatyta 
pirmiausia iškirsti mažiau vertingas medžių rūšis (8 pav. B): paprastuosius kaštonus, kurie tarp 
kertamų medžių sudaro 24 %, uosialapius klevus – 4 %, kanadines tuopas – 15 %. Po to reikėtų 
kirsti išlinkusius, išstypusius karpotuosius beržus, kurie tarp kertamų medžių sudaro 28 %, 
mechaniškai ar puvinio pažeistas liepas – 11 %, nustelbtas egles, tujas ir kitus neperspektyvius 
medžius. Kirtimų būdu išretinus parko medyną (8 pav. C), pasikeičia jų rūšinė sudėtis. Likę ąžuolai, 
liepos ar klevai galės plėtoti savo lajas ir savo pavidalu vis labiau panašėti į plačialajus parko 
medžius.  

Tolimesnę parko plėtotę numatyta vykdyti formuojant parko erdves bei parko medžių ir 
krūmų kokybę gerinančius kirtimus. Parko erdvių kūrimo procesą siūloma pradėti parko pakraščiais 
nutiesiant takus. Tarp šių takų ir tvoros siūloma sodinti krūmus, aukštus ir vidutinio aukščio, rūšis 
parenkant pagal augimo sąlygas: dirvos drėgmę ir užtamsinimo laipsnį. Aukšti krūmai skirti sukurti 
bendrą parko erdvę, atskiriant parką nuo gatvių, ūkinių pastatų ir kt. Vidutinio aukščio krūmai skirti 
parko vidaus erdvėms sudaryti, pvz., centrinė parko aikštelė su vieta dekoratyvinei skulptūrai 
didžiausioje parko takų sankirtoje siūloma apsodinti įvairių rūšių lanksvomis. 

Tose vietose, kur telkiasi mažiau vertingi medžiai, numatoma juos iškirsti ir formuoti 
nedideles parko erdves. Palei takus ir aikštelėse numatyta pastatyti suolų, orientuotų į parko vidų, į 
erdves, į gražius vaizdus. Šiukšlių urnos statomos atokiau nuo suolų, atskirose aikštelėse prie takų, 
kad būtų patogu jomis pasinaudoti. 

Naujų medžių siūloma pasodinti palyginti nedaug, nes parke jų jau dabar daug auga. Šlapiose 
augavietėse siūloma sodinti juodalksnius vietoje iškirstų kanadinių tuopų. Prie kūdros numatyta 
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pasodinti kelis baltuosius gluosnius. Spygliuočiams galėtų atstovauti europiniai kukmedžiai 
(Taxusbaccata L.), kurie mėgsta karbonatingus priemolius, yra ūksmingi, gali augti ir senesnių 
medžių apsuptyje.  

 

 
3 pav. Pagrindinis Šiaulių Centrinio parko takas einant iš šiaurės į pietus, 2012 10 04 

Fig.3. The main path of Šiauliai Central Park on the way to the south, 04 10 2012 
 

  
4 pav. Gebenės lipikės sąžalynas parko centre,2012 10 04  
Fig. 4.Hedera helix in center of the park , 04/10/2012  

5 pav. Parko atrakcionai, 2012 08 21  
Fig. 5. Attractions in the park 21/08/2012 
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6 pav. Šiaulių centrinio parko projektiniai pasiūlymai 
Fig. 6. Proposition project of Šiauliai Central Park 
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7 pav. Ištrauka iš Šiaulių Centrinio parko želdinių inventorizacijos plano 

Fig. 7. An excerpt from Šiauliai Central Park tree inventory plan  
 

2 lentelė. Ištrauka iš želdinių inventorizavimo kortelės 

Table2. An excerpt from tree inventory table 

 Šiaulių miesto centrinio parko  2012 m. spalis 

 ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO KORTELĖ  
Medžio 

nr. 

plane Medžio, krūmo rūšis 

Amžius, 

m. 

Aukš-

tis, m 

Skers-

muo, 

cm 

Medžių, 

krūmų 

būklė 

Tvarkymo 

priemonės Pastabos 

1532 Paprastasis ąžuolas 60 19 34 1 kirsti 1 etapu kreivas stelbiamas 

1533 Paprastasis ąžuolas 60 22 54 1  gražus 

1534 Paprastasis kaštonas 60 17 46 2 kirsti 1 etapu  

1535 Paprastasis kaštonas 60 18 56 2 kirsti 1 etapu  
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A Retmės su varpinių žolių vejomis 
numatytos dviejose vietose pietinėje parko 
dalyje. Tai pirmieji bandymai Centrinį 
parką paversti ne tik gražių medynų, bet ir 
parko erdvių želdynu.  

Pastaraisiais metais Lietuvoje 
steigiami pramogų parkai, kuriuose 
įrengiamos laipiojimo trasos medžiuose. 
Šiandieną sunku numatyti, kokias pasekmes 
sukels parkams ir miestų miškų medynams 
šie atrakcionai. Skirtinguose medžio 
aukščiuose įrengiamos platformos, kurios 
laikosi ant apkabų veržiančių medžių 
liemenis. Kadangi Šiaulių miesto Taryba 
yra priėmusi sprendimą lesti Centriniame 
parke kurti tokių pramogų sektorių, parke 
jam numatyta vieta (6 pav., 2). Parke 
numatyta, kad laipiojimo trasose lynais bus 
apraišiota daugelis kirstinų medžių, bet 
pateks ir daug gražių ąžuolų. 
Inventorizacijos metu visi šie medžiai yra 
pažymėti duomenų bazėje ir šešiakampiu 
kertamų medžių plane. Reikia tikėtis, kad 
pramogų parko eksperimentas nesunaikins 
Šiaulių centrinio parko medynų. 

Sodmenų parinkimo biologinis ir 
ekonominis aspektas. Projektuojant 
želdinius teko susidurti su sodmenų 
kokybės reikalavimais ir kritiškai įvertinti 
šiuo metu galiojančius dokumentus. Pagal 
nustatytą tvarką, sodmenys perkami ir 
sodinami vadovaujantis LR Aplinkos 
ministro įsakymu Dėl sodmenų kokybės 
reikalavimų patvirtinimo (Lietuvos..., 
2007), tačiau konkrečiu Šiaulių centrinio 
parko atveju, kyla ir abejonių. Įsakymo 
2011 m. gruodžio 16 d. Nr. D1-983 
redakcijoje nėra apibrėžta, kam jis 
taikomas. Reikalavimas lapuočiams 
medžiams „4.4.2. kamieno apimtis – ne 
mažesnė kaip 10–12 cm;“ vadinasi, nebus 
galima panaudoti Lietuvos miškų urėdijose 
iš vietinių sėklų išaugintų atvirame grunte, 
šalčiams atsparių, FSC (Miškų valdymo 
tarybos) sertifikuotų, kokybiškų ir pigių, nes 
dėl ekologinių sumetimų ir mažo poreikio, 
tokio dydžio sodmenys Lietuvoje 
neauginami. 

B 

C

8 pav. Esamų, kertamų ir liksiančių po kirtimų medžių 
skaičiaus pasiskirstymas pagal rūšis 

Fig. 8. Tree number distribution by species at present, felled 
and remaining after cutting 
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Palyginimui buvo išanalizuota kelių didžiųjų Europos medelynų sodmenų pasiūla ir kainos. 
Alnus glutinosa – juodalksnis (kilmė – Centrinė Europa) lygaus kamieno, tris kartus persodintas, 
augintas eilėse su labai dideliais tarpais, parduodamas aprištomis šaknimis. Kai liemens apimtis 1 m 
aikštyje 12–14 cm, 1 vieneto kaina yra 725 Lt (210 eurų), perkant daugiau kaip 10 vienetų 638 Lt 
(185 eurai); kai liemens apimtis 1 m aikštyje 14–16 cm, 1 vieneto kaina didesnė – 949 Lt (275 
eurų), perkant 10 vnt. – 835 Lt (242 eurų) ir t. t. Salix alba– baltasis gluosnis (kilmė – Centrinė 
Europa), lygus kamienas, tris kartus persodintas, auginta eilėse su labai dideliais tarpais, 
parduodamas aprištomis šaknimis, liemens apimtis 1 m aukštyje 12–14 cm, 1 vieneto kaina 683 Lt 
(198 eurų), perkant 10 vienetų – 602 Lt (174,50 eurų) už vnt. Stambesni sodmenys 14–16 cm 
apimties, 949 Lt (275 eurų) už vienetą, perkant 10 vienetų – 835 Lt (242 eurų). Kainos iš 
„Lorenzvon Ehret“ medelyno katalogo (2011). Analogiškos kainos ir „BRUNS Pflanzen“ 
medelyne, dideliems sodmenims skiriasi mažiau kaip 10 procentų, bet priklauso nuo augalo rūšies. 
Žinoma, abu Vokietijos medelynai parduoda ir mažesnius taip pat kokybiškus sodmenis. 
Pavyzdžiui, Salix alba – baltasis gluosnis, be žemės gumulo, apimtis 6 cm, aukštis 150–200 cm, 
vieneto kaina 50 Lt (14,60 eurų) (BRUNSPflanzen), kiek mažesnis augintas konteineryje 100–150 
cm aukščio, medelis „Lorenzvon Ehret“ medelyne parduodamas už 28 Lt (8,05 euro), o perkant 
daugiau kaip 10 vienetų po 24,50 Lt (7,10 euro).  

Kadangi Šiaulių centriniame parke projektuojama pasodinti 71 juodalksnį pelkinėje 
augavietėje, todėl rekomenduojama sodinti 1 m aukščio juodalksnio medelius, kuriuos augina pvz., 
Utenos miškų urėdijos medelynas ir kurie kainuoja 1,00 Lt už vienetą. Patirtis rodo, kad maži 
medeliai geriau ir greičiau prisitaiko prie vietos augimo sąlygų, pirmaisiais augimo metais 
suformuoja šaknų sistemą ir paskui sparčiai auga. Dažnai po kelių metų jie pralenkia ir stambių 
sodmenų želdinius. 

Kaip matyti iš šios analizės, Vyriausybės nutarimai nepajėgia aprėpti visų praktikoje 
iškylančių atvejų. Todėl kai kada projektuotojams ir administratoriams tenka vadovautis sveiku 
protu pagal tikslingumo kriterijus.  

 
Išvados 

 
1. Šiaulių centrinis parkas, pradėtas kurti 1950 metais, šalia miesto centro buvusiose pievose 

sodinant medžius, o vėliau nutiesiant takus ir statant įvairius įtaisinius: stadioną, vasaros 
teatrą, atrakcionų sektorių. 

2. Dabartinių pagrindinių parko įtaisinių išdėstymas atitinka gamtos ir susisiekimo sąlygas, o 
augančios medžių rūšys – jų augimo sąlygas. 

3. 2012 m. rudenį atlikta želdinių inventorizacija ištisinio medžių įvertinimo metodu, sukurta 
parko želdinių geografinių informacinių sistemų (GIS) duomenų bazė, kuri sudaro galimumą 
projektuoti tvarkymo priemones kiekvienam medžiui atskirai ir stebėti jų būklę, koreguoti ir 
dokumentuoti tvarkymo priemones. 

4. Parko augalijos tyrimo metu aptiktas gebenės lipikės (Hedera helix L.) sąžalynas, augantis 
parko centre, įlomės pašlaitėje, po mažalapės liepos lajomis.  

5. Parko takų tinklas turėtų formuoti stačiakampius plotus, todėl juos numatyta vesti parko 
paribiais, naikinti pramintus įstrižus takus, kurie parko plotą dalija į trikampius ir 
nepageidaujamai susmulkina. Numatytos formuoti dvi vejos aikštės yra pietinėje parko dalyje, 
prie naujai tiesiamų takų ir atsiveria į pietus bei rytus. 

6. Retinant parko medynus, pirmiausia kertami ne itin vertingų rūšių medžiai: paprastieji 
kaštonai, uosialapiai klevai ir kanadinės tuopos. Pietinėje parko dalyje puoselėjami paprastieji 
ąžuolai, o šiaurinėje – karpotieji beržai ir naujai sodinami juodalksniai. 

7. Parko, kaip uždaros erdvės, sukūrimui naudojami naujai sodinami želdiniai, daugiausiai 
laisvai augančios gyvatvorės, kurios sodinamos parko pakraščiais. 
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Summary 

 
Šiauliai Central Park development began after the Second World War in 1950, when tree planting was started in 

the former 19 ha grassland area near the city center.  
According to Lithuanian landscape typological classification, Central Park is in morainic plain intrazonal land 

type (ML) and largely wavy loamy plain locality (BM). It can be delineated into two physiographic site types: largely 
wavy sloping loamy plain (BML) and large swampy loamy hollow plain (PMD1). 

According to fitness of landscape for use in physiographic site types BML is fit for agriculture and forestry, 
partly fit for building and provides good conditions for recreation. Due to excessive moisture peat accumulates in 
physiographic site typesPMD1. It is unfit for construction, agriculture, partly fit for forests, because only birch and alder 
can grow there, meadows are poor, but in general it could be protected and used as a water reservoir, fauna and 
especially small bird habitat. After laying elevated paths the site can be used for quiet recreation in nature. 

Park path design plan created some years after the planting of the park, has not survived, but current layout of 
the main park constructions fit nature and transport conditions, the tree species growing in park fit growing conditions. 

During park inventory at a scale 1:500, every tree was measured and marked in geographic information systems 
(GIS) database. Created tool empowers park maintenance and tree monitoring at individual tree level. 

Authors suggest building new paths in park periphery, in parallel to park boundaries. Elimination of beaten 
diagonal path will unite unwanted patches. It is intended to form two lawns in the southern part of the park. Lawns will 
open up to morning and midday sunlight. 

Less valuable tree species are cut during the thinning: common horse-chestnut (Aesculus hippocastanum), 
boxelder maple (Acer negundo) and Canadian poplar (Populus canadensis). The target species are common oak 
(Quercus robur) in the southern part and silver birch (Betula pendula) and black alder (Alnus glutinosa) in the northern 
part. Free-growing hedges are suggested to plant at the park edges in order to enclose the park and separate it from 
streets and buildings. Benches along the paths will direct people sight to interior of the park, open spaces, beautiful 
views.  


