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Alėjos ir pavieniai senieji medžiai dvarų ir  miestų 
parkuose. Kaip kurti pagrindinius akcentus?

Pranešėjas Steponas Deveikis, LKAS asocijuotas narys, parkotyrininkas,  
KŽEG direktorius, E. F. André klubo Lietuvoje narys 

Mokslinė ir praktinė konferencija
„Istorinių parkų išsaugojimas ir jų priežiūra“

Kretinga, 2019 m. balandžio 11–12 d.

Įvadas
Parko amžių suvokiame per 
senuosius medžius, senąsias 
alėjas.

Alėja, linijinis želdynas mūsų 
kraštuose yra vienas seniausių 
ir tradicinių želdyno elementų.

Alėjas ir pavienius senuosius 
medžius reikia tausoti, saugoti.

Parkų privažiavimo alėjos kai 
kur miestuose tapo gatvėmis.

Todėl pranešime akcentuosiu keletą 
situacijų: 

1) medžiai gatvėse;

2) medžiai aikštėse-skveruose; 

3) senosios alėjos parkuose;

4) senųjų medžių pagarbus 
eksponavimas
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Medžiai gatvėse 

• Tvarkant gatves tenka ne tik medžius sodinti, bet ir 
nukirsti. Kaune ir kituose miestuose plynas gatvės 
medžių iškirtimas miestiečių buvo priimtas kaip 
vandalizmo apraiška. 

• Kaune 2017 m. Vytauto prospekte, A. Smetonos 
alėjoje, Zanavykų ir Miško gatvėse nukirsta 589 
medžiai. Jose bus pasodinta iš viso 659 medžiai arba 
70 medžių daugiau.

• Medžių tvarkyba – visada subtilus ir kūrybiškas 
procesas.  Gatvių želdinius reikia kūrybiškai ir socialiai 
atsakingai projektuoti. 
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Medžiai gatvėse – visuomenė stebi...

Kaune 

Lietuvos dendrologų
draugijos ekspertų 
išvados: medžiai galėjo 
gyvuoti.

Žurnalas Rasos, 

2017 m. rugsėjo 6–20 d., Nr. 17.
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Atstumai tarp sodinamų medžių

Medžiai gatvėse – Vokietijos pavyzdys 

Grauželinės gudobelės medeliai Hanoverio gatvėje, Vokietijoje, 
2003 m. rugsėjo 25 d. Pavyzdys tiktų Šilutei, Priekulei, kitiems ...
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Medžiai aikštėse*

• Senosios Lietuvos miestų aikštės XX a. tapo skverais su 
želdiniais ir poilsio vietomis.

• XXI a. pradžios miestų ir miestelių aikščių pertvarkymas 
daugeliu atvejų nėra tinkamas, dažniau – diskusinis, 
brangus ir nebūtinai efektyvus.

• Plataus profilio architektai, įgiję absoliučią teisę projektuoti 
aikščių pertvarkymus, siekia jas ištisai išgrįsti, palikdami tik 
„skyles“ medžiams augti. 

* Iš leidinio Lietuvos kraštovaizdžio architektų darbai, 2008–2018

[R. Pilkauskas, dr. L. Dringelis, dr. E. Ramanauskas ir kt.]
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Medžiai aikštėse

Septyni raudonlapiai paprastieji klevai
(Acer platanoides ‘Royal Red‘) Kaune  Nepriklausomybės aikštėje 
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Medžiai aikštėse – kas žino tinkamai išsaugotą seną medį 
ir jo aplinką? 

Nepriklausomybės a. Kaune.
Įėjimas į Mykolo Žilinsko dailės galeriją.

Jaunam ąžuolui palikta 8 kv. m mitybos ploto.
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Medžiai aikštėse – Kupiškis, 1 versija*

UAB „Želdynai“ projektuojamos Kupiškio aikštės pagrindinis planas ir vaizdas iš 
paukščio skrydžio. * Iš leidinio Lietuvos kraštovaizdžio architektų darbai, 2008–2018, p. 164–172.
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Medžiai aikštėse – Kupiškis, 2 versija*

UAB „Urbasta“ projektuojamos Kupiškio aikštės pagrindinis planas ir bendras
vaizdas (Iš www.kupiskis.lt) * Iš leidinio Lietuvos kraštovaizdžio architektų darbai, 2008–2018, p. 164–172
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Senosios alėjos parkuose

Drįstu teigti, kad beveik visi senieji (XVIII a. 
pab. – XIX a.)  parkai turi alėjas  ar jų 
fragmentus. Tokių parkų pavyzdžiai:

Vilniuje: Kairėnų parkas, Trakų Vokės 
parkas, Sapiegų parkas ir kt.

Šaukėnų parkas (Kelmės r.), Šilutės 
parkas, Rietavo parkas, Plungės parkas, 
Rokiškio parkas, Ilzenbergo parkas;

Joniškėlio parkas, Taujėnų parkas 
(Ukmergės r.), Raguvėlės parkas 
(Anykščių r.) ir kt.  

Kairėje viršuje: Trakų Vokės dvaro sodyba, 2017
Kairėje apačioje: Šaukėnų dvaro sodyba, 2007

http://www.kupiskis.lt/
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Trakų Vokės parko alėjų likimas
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Senųjų alėjų fragmentų panaudojimas
Daugelyje senųjų parkų senosios alėjos yra 
apnykę, apleistos, sulaukėjusios. 
Pvz., Ilzenbergo parke (Rokiškio r.) senųjų alėjų 
struktūra buvo užgožta, sulaukėjusi.

Parko gaivinimo projekte (2012–2016) ši 
struktūra buvo išsaugota ir tapo svarbiu parko 
planinės ir erdvinės struktūros  akcentu

Alėjos įrengimas, atkūrimas – Ilzenbergo parko pavyzdys (1)
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Alėjos įrengimas, atkūrimas – Ilzenbergo parko pavyzdys (2)

Ilzenbergo parkas – esami medžiai (1)

Eil.

nr.

Medis

(kartojamas tik genties 

pavadinimas) 

Skersmuo

(d), cm

Atstumas nuo vartų 

linijos / nuo tako 

briaunos, m

Eil.

nr.

Medis

(kartojamas tik genties 

pavadinimas)

Skersmuo

(d), cm

Atstumas nuo 

vartų linijos / nuo 

tako briaunos, m

Rytinė, dešinioji pusė (einant nuo vartų) Vakarinė, kairioji pusė (einant nuo vartų)

1. Klevas paprastasis 32 20,5 / 0,7 1. Eglė paprastoji 40 4,3 / 1,0

2. Ąžuolas paprastasis 20 23,8 / 0,7 2. Klevas paprastasis 26 21,0 / 1,5

3. Klevas 26 30,4 / 0,5 3. Klevas 28 24,8 / 1,9

4. Klevas 40 32,2 / 1,0 4. Klevas 26 26,8 / 1,9

5. Ąžuolas 30 48,2 / 1,0 5. Ąžuolas paprastasis 24 35,2 / 1,8
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Ilzenbergo parkas – esami medžiai (2)
6. Uosis paprastasis (saus.) 20 53,0 / 2,0 6. Eglė 38 40 / 1,3

7. Ąžuolas 20 53,1 / 2,0 7. Ąžuolas 51 55,7 / 1,7

8. Klevas 34 60,1 / 2,4 8. Ąžuolas 50 65,0 / 2,2

9. Ąžuolas 52 87,8 / 2,3 9. Ąžuolas 68 83,3 / 2,3

10. Ąžuolas 42 72,3 / 2,7 10. Liepa mažalapė 58 96,0 / 3,0

11. Klevas 34 84,5 / 1,75 11 Liepa mažalapė 56 96,0 / 3,0

12. Klevas 28 87,7 / 1,6 12. Klevas 38 101,0 / 2,8

13. Klevas 36 94,5 / 2,0 –
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Senųjų medžių pagarbus eksponavimas

• Saugoti šaknyną ir polajo dirvą 

• Kurti ir palaikyti aplinkos sąlygas

• Taikyti arboristines priemones

Problemos: 

➢takų per alėją tiesimas

➢ alėjų genėjimas

➢ alėjų atkūrimas, jų įvairiaamžiškumas

➢ medžių atramos (senolių lazdos)

Senųjų medžių pagarbus eksponavimas:
takų tiesimas senuose parkuose visada 
komplikuotas  [Šilutė, 2018; Ilzenbergas, 2016] 
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Medžiai su uoksais – gamtos ritmo pojūtis

Kartais stuobrys puošia ir gražiai dera parke

Ačiū už dėmesį


