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ĮVADAS
Kraštovaizdis yra daugybės gamtinių procesų ir
teritorijos naudojimą bei apsaugą lemiančių funkcinių
interesų rezultatas, integruotas gamtos jėgų ir visuomenės kraštotvarkinių pastangų kūrinys. Todėl valstybės ir
visuomenės priedermė yra išplėtoti kraštovaizdžio naudojimo ir apsaugos būdų įvairovę siekiant, kad visų tipų
kraštovaizdis būtų formuojamas pagal darnaus (subalansuoto) vystymo principus, taptų kokybišku žmogaus ir
gamtinės aplinkos sambūvio rezultatu, tenkinančiu biologinius, informacinius, estetinius, socialinius, ergonominius ir ekonominius gyvenamosios, darbo bei poilsio
aplinkos kokybės reikalavimus.
Sėkmingam visų šių tikslų realizavimui yra būtina
pažinti patį kraštovaizdį, jo formavimosi ir vidinės struktūros ypatumus, išsiaiškinti visą egzistuojančią jo įvairovę. Įvardytų uždavinių sprendimą smarkiai komplikuoja
tai, kad kraštovaizdis nėra paprastas homogeniškas reiškinys ar objektas, o neabejotinai pats sudėtingiausias iš
žmogaus bandomų pažintį žemiškųjų darinių, kurio dia
lektinei sampratai reikia daugelio įvairių mokslinių ir net
meninių disciplinų patirties bei metodų. Populistinės
kraštovaizdžio, kaip tiesiogiai suvokiamo Žemės paviršiaus aplinkos pobūdžio, sampratos nepakako, tad ėmė
formuotis sudėtingesnis jo, kaip teritorijos integracinio
įvaizdžio, supratimas.
Pažinimo dialektika įpareigoja skirti bent tris krašto
vaizdžio bendrosios sampratos koncepcijas arba paradig
mas:
1. Mokslinė (analitinė) samprata – kraštovaizdis suprantamas kaip apibrėžtą erdvinę (teritorinę) raišką turintis tarpusavyje įvairiais ryšiais susijusių Žemės
paviršiaus gamtinių ir antropogeninių komponentų
junginys bei jų integraciją išreiškiantis įvaizdis;
2. Meninė (percepcinė) samprata – kraštovaizdis suprantamas kaip jutimo organais ir emociškai suvokiamas,
paprastai regimas arba nupieštas Žemės paviršiaus
aplinkos vaizdas;
3. Kraštotvarkinė (utilitarinė) samprata – kraštovaizdis
suprantamas kaip technologinių ir ekonominių jo
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savybių nulemtas Žemės paviršiaus gamtinės-antropogeninės aplinkos kompleksas arba planavimo
dokumentuose pagal funkcinę paskirtį bei tvarkymo
ypatumus nustatytas teritorijos tipas.
Suprantama, kad šiame darbe, kaip mokslinėje studijoje, pagrindinis dėmesys bus skirtas būtent kraštovaizdžio įvairovę determinuojančiai mokslinei sampratai
ir atitinkamoms šios įvairovės pažinimo galimybėms išaiškinti. Tam tikru mastu bus paliesti ir teritorijų planavimui svarbūs kraštovaizdžio meninės bei kraštotvarkinės sampratos realizavimo klausimai.
Teikiamas darbas buvo inicijuotas LR aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Kraštovaizdžio skyriuje vykdant
2000 m. spalio 20 d. pasirašytą Europos kraštovaizdžio
konvenciją, įpareigojusią ją pasirašiusias šalis didinti vi
suomenės ir jos institucijų supratingumą apie kraštovaizdį
ir visoje teritorijoje nustatyti bei įvertinti savo kraštovaiz
džius. Tai LR aplinkos ministerijos pradėto vykdyti šalies
kraštotvarkos optimizavimui būtino Europos kraštovaizdžio konvenciją realizuojančių principinių dokumentų
komplekto (LR kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas, LR kraštovaizdžio vizija, LR kraštovaizdžio erdvinės
struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija,
Kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimo taisyklės, Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo specialusis
planas) sudėtinė dalis, įtraukta į 2005 m. Vyriausybės patvirtintą LR kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo priemonių planą.
Darbas buvo rengiamas įvertinant tiek užsienio šalyse, tiek mūsų šalyje turimą kraštovaizdžio pažinimo
patyrimą, taip pat kraštotvarkos poreikius, teritorijų
planavimo tradicijas bei bendruosius visuomenės interesus. Ši ataskaita – tai pirmoji visos numatytos studijos
dalis, kol kas teikianti tik metodologines kraštovaizdžio
supratimo ir jo erdvinės struktūros pažinimo nuostatas.
Šalies kraštovaizdžio struktūros įvairiapusė analizė ir jos
kartografinė raiška pagal dabar pristatomą metodiką numatyta atlikti 2006 m. antrojoje studijos dalyje.
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1. Kraštovaizdžio sampratos problema

1.1. Bendrasis kraštovaizdžio
supratimas
Kraštovaizdžio mokslinės sampratos atsiradimas
yra glaudžiai susijęs su geografiniu teritorijos pažinimu
ir formavosi šios mokslinės sistemos šerdinėje grandyje – kraštovaizdžio geografijoje (Landschaftskunde,
landšaftovedenije, landscape geography, gèographie de la
paysage, geografia paysajica). Ypač stiprius metodologinius pagrindus sukūrė vokiečių ir rusų kraštovaizdžio
geografijos mokyklos, kurių tiesioginėje įtakoje formavosi analogiškos mokslinio pažinimo kryptys ir visose
Baltijos šalyse.
Kraštovaizdžio bendrojo supratimo pamatas yra
mokslinė paradigma apie visų Žemės paviršiaus abioge
ninių, biogeninių ir sociogeninių (antropogeninių, tech
nogeninių) komponentų erdvinę integraciją (1.1.1 pav.)
ir šio proceso dėsningą teritorinę raišką, leidžiančią iš

skirti kraštovaizdžio struktūros įvairovę atspindinčius jo
teritorinius kompleksus. Būtent šių, apibrėžtas teritorijas užimančių, kraštovaizdžio kompleksų fizinio pobūdžio bei juos formuojančių procesų vyksmo ypatumai
išreiškia kraštovaizdžio mokslinę sampratą ir bendrąjį
jo geografinio pažinimo objektą. Šio objekto pažinimo
rezultatai sudaro objektyvųjį pamatą kraštovaizdžio
struktūrinei įvairovei nustatyti ir jo naudojimo bei apsaugos kraštotvarkinėms nuostatoms formuoti, t. y. racionaliam teritorijų planavimui vykdyti.
Kraštovaizdžio komponentais laikomi šie įvairaus
pobūdžio ir kilmės Žemės paviršiaus dariniai (1.1.1 pav.):
• abiogeniniai – pamatinės uolienos, pažemio oras, paviršiaus vandenys, dirvožemis (iš dalies);
• biogeniniai – dirvožemis (iš dalies), augmenija, grybija, gyvūnija, žmonės (iš dalies);
• sociogeniniai – žmonės (iš dalies), archeologinės liekanos, žemės naudmenos, statiniai, inžineriniai įrenginiai, informacinis laukas (iš dalies).

Kraštovaizdžio komponentai:
L – pamatinės uolienos, A – pažemio oras, H – paviršiaus vandenys, P – dirvožemis, F – augmenija, M – grybija,
Z – gyvūnija, X – žmonija, R – archeologinės liekanos, U – žemės naudmenos, S – statiniai, T – inžineriniai
kompleksai, N – informacinis laukas
Integracijos lygmenys:
I – abiogeninis, II – biogeninis, III – sociogeninis
1.1.1 pav. Kraštovaizdžio komponentų integracija
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Žemės evoliucijos raidoje jos paviršiuje kontaktuojančių materialiųjų aplinkos komponentų skaičius ir
pobūdis keitėsi. Po ilgo milijardus metų trukusio abiogeninės fiziosferos integracijos periodo Žemės paviršiuje atsirado gyvybė, iš esmės pakeitusi visos kraštovaizdžio sferos, kaip Žemės paviršiaus kontaktinės erdvės,
raidą ir pradėjusi joje naują biogeninį etapą. Biogeninio
lygmens kraštovaizdžio integracijoje jau aktyviai dalyvavo kokybiškai nauji biotiniai komponentai, dėl kurių
atsirado tiek naujas sisteminės sąveikos komponentas – dirvožemis, tiek evoliucijos metu savitas pirminės
biologinės kilmės komponentas – žmonija, arba antroposfera. Savo ruožtu antroposferos formavimasis ir
jos ypatinga raida suteikė Žemės kraštovaizdžiui naujų
esminių bruožų, nes integracijos erdvę papildė žmonių
veiklos sukurtais technosferos komponentais – archeologinėmis liekanomis, žemės naudmenomis, statiniais,
inžineriniais kompleksais, pagaliau vadinamuoju informaciniu lauku. Tai lėmė dar sudėtingesnį – sociogeninį – etapą kraštovaizdžio struktūros raidoje, su naujomis kokybiškai skirtingomis tikslingo jos formavimo
tendencijomis.
Ypatingą vaidmenį kraštovaizdžio struktūros formavimesi atliko ir dabartiniu metu atlieka mišrios
prigimties, arba vadinamieji sinergetiniai (emerdžentiniai), komponentai, kurių atsiradimas bei integracija
žymi net atskirus tiek sisteminės raidos, tiek sampratos lygmenis, – tai dirvožemis, žmonės ir informacinis
laukas. Suprantama, kad neaiškiausias ir mokslo iki
šiol nepakankamai suvoktas yra kraštovaizdžio informacinis laukas, arba jo intelektualinis-dvasinis klodas,
kartais vadinamas kraštovaizdžio aura, netgi siela. Bendroje kraštovaizdžio sampratoje jis traktuojamas kaip
noosferinis (pagal T. de Šardeną) komponentas, savotiški vartai į kol kas nepažinų transcendentinį Žemės
erdvėlaikį. Deja, kraštovaizdžio geografijos mokslas šio
komponento pažinimo dar nėra įvaldęs ir kol kas apsiriboja tik jo konstatavimu arba bendru pripažinimu.
Šiuolaikiniam bendrajam kraštovaizdžio supratimui labai svarbus yra jo įsisavinimo arba kultūrinimo
proceso, kaip esminės struktūrinės raidos sociogeninės
integracijos lygmenyje, pažinimas. Žemiau pateikiamas
principinis struktūrinis kultūrinio kraštovaizdžio modelis (1.1.2 pav.) išskiria svarbiausius kraštovaizdžio
struktūrą integruojančius gamtinius (vandens, energijos, cheminę ir biomasės apykaitas), kultūrinius (ekonominį naudojimą, techninį transformavimą, informacinį valdymą ir percepcinį semantizavimą) procesus bei
atskirų fiziosferos-biosferos komponentų raiškos socializacijos (terminas pagal F. Sen-Marką) ir technosferos-noosferos komponentų natūrizacijos (terminas pagal A. Basalyką) galimą santykinį intensyvumą.
Taigi kultūrinis kraštovaizdis yra labai sudėtingų
ir įvairiapusių gamtinių (natūrinių) bei antropogeninių (kultūrinių) procesų vyksmo ir sąveikos rezultatas.
Kraštovaizdžio sferos antropogenizavimo intensyvėji-

mas yra būdinga paskutinių 3–4 šimtmečių tendencija, ypač pastebima ji buvo tankiai apgyvendintose bei
sparčiai besivystančiose šalyse, kur reiškėsi didesnėje
tų šalių teritorijos dalyje, nykstant pirmykštei gamtai ir
mažėjant natūralų pobūdį turinčių plotų. Perdėm ir ne
dialektiškai sureikšminant antropogeninius procesus bei
pamirštant rezistencines ir rekuperacines gamtos galimy
bes, kai kam susidarė įspūdis apie visuotinį Žemės pa
viršiaus sukultūrinimą ir gamtinio kraštovaizdžio, kaip
atraminio kraštovaizdžio tipo, visišką išnykimą. Laimei,
tai yra tik į tendencingus pervertinimus linkusių ir rei
kiamos informacijos neturinčių asmenų iliuzija. Iš tikrųjų šiuo metu išsivystęs kultūrinis kraštovaizdis su pilna
komponentine struktūra užima tik apie 15 proc. Žemės
paviršiaus, dar 5 proc. sudarytų žmogaus veikiamas,
tačiau neišbaigtą ir silpną antropogeninę struktūrą turintis marginalinio pobūdžio kraštovaizdis. Likusią
dalį (apie 80 %) Žemėje užima gamtinis kraštovaizdis,
didžiąja dalimi jūrinis – apie 65 proc. Žemės paviršiaus. Sausuminis gamtinis kraštovaizdis užima beveik
15 proc. Žemės paviršiaus, arba apie 38 proc. sausumos
(1.1.3 pav.).
Antra vertus, negalima pamiršti, kad net intensyviai sukultūrintame kraštovaizdyje jo gamtiniai komponentai niekur nedingsta, tik įgyja naujų bruožų. Iš esmės, nors ir morfologiškai pakitusi, gamtinė kultūrinio
kraštovaizdžio struktūra išlieka, tuo labiau visi gamtiniai integruojantys procesai, veikiantys jo materialiuosius antropogeninius komponentus ar jų kompleksus.
Todėl antigamtinės pakraipos ideologija kraštovaizdžio
sampratoje yra ne tik kad nepagrįsta moksliniais duomenimis, bet ir žalinga iš esmės, kaip nesugebanti įvertinti gamtinių procesų ir komponentų vietos ir svarbos
šiuolaikinėje kraštovaizdžio struktūroje ir nepagrįstai
pervertinanti žmogaus galimybes jos formavime. Juo
labiau kad paskutiniaisiais dešimtmečiais vykstantis
stichinių gamtos jėgų suaktyvėjimas gana akivaizdžiai
demonstruoja antropogeninių darinių kraštovaizdyje
trapumą ir jo visuotinio sukultūrinimo ideologijos nepagrįstumą.
Principiniu klausimu kraštovaizdžio sampratoje
galima laikyti jo teritorinių vienetų nustatymą ir išskyrimą, nes būtent jie išreiškia tiek kraštovaizdžio
tipologinės įvairovės galimybes, tiek pačių galimybių
konkretų erdvinį realizavimą. Iš esmės, kraštovaizdžio
teritorinis vienetas yra kartografiškai apibrėžtoje erdvėje
bei laike integruotas (apibendrintas) jo struktūros kom
ponentų ar ryšių kompleksas.
Pati galimybė tyrimo metu apibendrinti nevienodą skaičių kraštovaizdį formuojančių komponentų ar jų
ryšių leido atsirasti įvairioms kraštovaizdžio išraiškos
traktuotėms, besiskiriančioms teritorinės integracijos
išsamumu. Atsirado atskirų kraštovaizdžio geografijos
mokslinių mokyklų propaguojami pilnieji, integruojantys įmanomai didesnio kiekio komponentų savybes,
arba nepilnieji, akcentuojantys 2–3 struktūrines ypaty7
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GAMTINĖS SFEROS:
F – FIZIOSFERA
B – BIOSFERA

KULTŪRINĖS SFEROS:
T – TECHNOSFERA
N – NOOSFERA

A – ANTROPOSFERA

INTEGRUOJANTYS KULTŪRINIAI PROCESAI:

INFORMACINIS LAUKAS
(INTELEKTUALINIS-DVASINIS KLODAS)
ARCHEOLOGINĖS
LIEKANOS

ŽEMĖS
NAUDMENOS

A
B
F

INŽINERINIAI
ĮRENGINIAI

STATINIAI

ŽMONIJA
GRYBIJA

GYVŪNIJA

AUGALIJA
PAVIRŠIAUS VANDENYS

PAŽEMIO ORAS

PAMATINĖS UOLĖNOS

DIRVOŽEMIS

INTEGRUOJANTYS GAMTINIAI PROCESAI:
energijos apykaita,
vandens apykaita,
cheminė apykaita,
biomasės apykaita.
1.1.2 pav. Principinis struktūrinis kultūrinio kraštovaizdžio modelis
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T
A
SOCIALIZACIJA

NATURALIZACIJA

ekonominis naudojimas,
informacinis valdymas,
techninis transformavimas, percepcinis semantizavimas.

1.1.3 pav. Gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio globalinė teritorinė sklaida

bes, teritoriniai kraštovaizdžio kompleksai. Vienos universalios metodologijos kraštovaizdžio teritoriniams
vienetams skirti suradimas pasirodė neįmanomas tiek
teoriškai, tiek praktiškai. Teko pripažinti, kad kraštovaizdžio sampratos sudėtingumas gali būti atskleidžiamas tik įvairiapusės jo analizės priemonėmis, kur racionalūs yra įvairūs tyrimo metodai, pritaikyti skirtingiems kraštovaizdžio pažinimo tikslams pasiekti arba
skirtingiems praktiniams jo tvarkymo uždaviniams
spręsti.
Taip susiformavo kraštovaizdžio erdvinės raiškos
daugiaplaniškumo principas, leidžiantis paralelinį skirtingo integracijos lygmens ar pobūdžio teritorinių vienetų nustatymą ir išskyrimą. Jos principinės nuostatos
pateikiamos specialioje schemoje (1.1.4 pav.).
Išsiskiria dvi kokybiškai skirtingos kraštovaizdžio
tyrimų ir jo teritorinių vienetų nustatymo grupės:
1. Fundamentalieji kraštovaizdžio tyrimai, kurių
metu kraštovaizdis nagrinėjamas kaip objektyvus
Žemės paviršiaus reiškinys, stengiantis išaiškinti jį
formuojančios komponentinės sąveikos ypatumus,
formavimosi bei raidos dėsningumus, struktūros
erdvinį (teritorinį) diferencijavimąsi.
2. Taikomieji kraštovaizdžio tyrimai, kurių metu kraštovaizdis nagrinėjamas kaip visuomenės gyvenamoji ir veiklos erdvė (namai), stengiantis išaiškinti
jo struktūros savybes ir vidinių procesų ypatumus,
lemiančius arba galinčius daryti poveikį žmonių socialinei ir ekonominei veiklai, sveikatai, emocijoms.

Pirmuoju atveju šiuolaikiniame moksle glaudžiai
susipindamos plėtojasi dvi tyrimų kryptys:
1a) kraštovaizdžio morfologinis pažinimas, kuris
atstovauja mokslinei morfologinei jo sampratos koncepcijai ir yra orientuotas į kraštovaizdžio fizinės komponentinės sudėties ir pobūdžio įvairovės bei identiteto nustatymą, kur kraštovaizdžio sampratos pagrindu
tarnauja jo abiogeninių, biogeninių ir sociogeninių
komponentų teritorinių kompleksų sudėties bendrasis
pobūdis;
1b) kraštovaizdžio procesologinis pažinimas, kuris
atstovauja mokslinei geosisteminei jo sampratos koncepcijai ir yra orientuotas į kraštovaizdyje vykstančių fizikinių, cheminių, biologinių, informacinių procesų mechanizmo, jo erdvinės sąveikos, t. y. geosisteminių ypatumų, išaiškinimą bei struktūros raidos prognozavimą,
kur kraštovaizdžio sampratoje akcentu tarnauja ne tiek
jo sudedamieji komponentai, kiek kraštovaizdžio sferoje
vykstanti medžiagų, energijos bei informacijos apytaka.
Antruoju atveju turime visuomenės praktinių, pirmiausia kraštotvarkos, poreikių nulemtas ir dabartiniu
metu ypač sparčiai besivystančias taikomąsias kraštovaizdžio pažinimo kryptis:
2a) kraštovaizdžio percepcinis pažinimas, kuris atstovauja meninei architektūrinei jo sampratos koncepcijai ir nagrinėja kraštovaizdžio erdvinio jutiminio, daugiausiai vizualinio, suvokimo sąlygas, teritorinę integraciją, kraštovaizdžio informacinio-emocinio potencialo
tipus bei arealus;
9
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2b) kraštovaizdžio resursinis pažinimas, kuris atstovauja kraštotvarkinei jo sampratos koncepcijai ir nagrinėja bei apibendrina kraštovaizdžio technologines
ir produkcines savybes bei parametrus, lemiančius jo,
kaip ūkinių išteklių komplekso, tipus bei arealus;
2c) kraštovaizdžio projektinis pažinimas, kuris atstovauja kraštotvarkinės jo sampratos koncepcijos ant
rajai pusei ir nustato esamus arba teritorijų tvarkymo
planavimo formuojamus ir modeliuojamus funkcinius
bei reglamentinius kraštovaizdžio tipus ir arealus.

Kraštovaizdžio teritoriniai vienetai yra nustatomi ir išskiriami visais anksčiau išvardytais atvejais
(1.1.4 pav.) pagal nagrinėjamų savybių ar procesų erdvinį homogeniškumą. Šiems vienetams įvardyti tikslinga
būtų naudoti vieną bendrą terminą, ko gero, labiausiai
tam tiktų kraštovaizdžio geografijoje dažnai sutinkamas
„choros“ terminas, savo semantine prasme koduojantis
bet kokį Žemės paviršiaus arealą. Kitiems konkrečiose
kraštovaizdžio pažinimo kryptyse nustatomiems teritorinių vienetų tipams įvardyti galima būtų formuoti ter-

1.1.4 pav. Kraštovaizdžio teritorinių vienetų skyrimo metodologinė schema
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minologinio vieningumo kriterijų atitinkančią sąvokų
sistemą, giminine dalimi naudojančią tarptautinį sandą
„topos“ (gr. topos – vieta) su įvairias pažinimo kryptis arba konkretizuotas rūšis nurodančiais pirmaisiais
graikiškais ar lotyniškais sandais, pavyzdžiui, morfotopas, toposistema, resursotopas, planotopas, videotopas
ir pan. Nemaža dalis iš pateiktų kraštovaizdžio teritorinių vienetų tipų pavadinimų jau yra paplitę mokslinėje
literatūroje, kiti kol kas priklausytų prie naujų terminų,
šio darbo autorių rekomenduojamų pagal terminologijos sisteminio kūrimo taisyklių reikalavimus.
Būtent visų galimų nustatyti kraštovaizdžio teritorinių vienetų įvairovė ir išreiškia bendrąjį jo erdvinės
struktūros įvairovės potencialą, o teritorijos rajonavimo metu kartografuojami šių vienetų tinklai teikia
kraštovaizdžio įvairovės konkrečią erdvinę raišką.
Skiriant ir nagrinėjant šiuos vienetus susiformavo
ar formuojasi ankščiau minėtos atitinkamos kraštovaizdžio struktūros sampratos koncepcijos, teikiančios
Žemės paviršiaus kontaktinės erdvės – kraštovaizdžio –
dalijimo arba rajonavimo procesui vienokį ar kitokį metodologinį pagrindą. Šiame darbe detaliau pristatomos
šios pagrindinės kraštovaizdžio sampratos versijos:
1. Morfologinė, kaip kraštovaizdžio geografijos šerdinė dalis, teikianti komponentinės sudėties pobūdžiu
nustatomų tiek sausuminių, tiek jūrinių kraštovaizdžio
teritorinių vienetų ir įvairaus komponentinės integracijos pobūdžio jų versijų mokslinius pagrindus.
2. Geosisteminė, kaip kraštovaizdžio geografijos periferinė dalis, teikianti apytakos ryšiais nustatomų kraštovaizdžio teritorinių vienetų (toposistemų) įvairaus
pobūdžio bei lygmens jų apytakinės integracijos versijų
mokslinius pagrindus.
3. Architektūrinė, kaip kraštovaizdžio architektūros
(iš dalies ir kai kurių sričių, pavyzdžiui, miškininkystės,
urbanistikos, geografijos) praktikoje besiformuojanti metodologija, nustatanti pojūčiais suvokiamų arba
skirtingo emocinio potencialo kraštovaizdžio erdvinių
vienetų (sensotopų) skyrimo bei analizės principus.
4. Kraštotvarkinė, kaip teritorijų planavimo ir ūkinėje praktikoje nustatomų kraštovaizdžio resursinių
arealų (resursotopų) bei tikslinio tvarkymo arealų (pla
notopų) metodologija.
Konkrečiai šioje studijoje apsistota prie mokslinėje
bei planavimo literatūroje dažniausiai nagrinėjamų ir
labiausiai pripažintų konkrečių kraštovaizdžio vienetų
tipų: morfologinės pažinimo krypties fiziomorfotopų,
biomorfotopų bei technomorfotopų, procesologinės krypties geocheminių toposistemų, percepcinės krypties video
topų ir funkcinės krypties planotopų. Būtent šiais skirtingas kraštovaizdžio sampratos koncepcijas išreiškiančiais
pjūviais ir bus pabandyta nustatyti galimą Lietuvos kraštovaizdžio struktūrinę įvairovę.

1.2. Kraštovaizdžio sampratos
morfologinė koncepcija
Kraštovaizdžio morfologinė samprata pagrįsta suvokimu, kad kraštovaizdis – tai gamtinių ir antropogeninių komponentų sankloda, tikrovėje pasireiškianti
kaip teritorinių vienetų (kraštovaizdžio kompleksų)
junginys. Tai reiškia, kad kraštovaizdį galima analizuoti
ir vertikaliame pjūvyje (išskiriant jį sudarančius komponentus – nuo litosferos iki noosferos) ir horizontaliame – išskiriant įvairaus rango teritorinius vienetus,
kurie santykinai vienalyčiai savo viduje, tačiau skiriasi
nuo gretimų, su jais besiribojančių teritorinių vienetų.
Iš tikrųjų teritorinę kraštovaizdžio kompleksų diferenciaciją nulemia jį sudarančių komponentų (litosferos,
hidrosferos ir t. t.) derinių skirtumai, t. y. pačių komponentų teritorinio pasiskirstymo netolygumas.
Kraštovaizdžio morfologija, kurios pradžia siejama
su XIX a. pabaigos–XX a. pradžios rusų (L. G. Ramenskij, S. S. Neustrujev, L. S. Berg), vokiečių (A. Hettner,
S. Passarge), amerikiečių (C. O. Sauer, P. W. Bryan),
anglų (J. F. Unstead), prancūzų (J. Brunes) ir suomių
(J. G. Granö) mokslininkų darbais, išgyveno kelis pagrindinius raidos etapus.
Iki Antrojo pasaulinio karo kraštovaizdžio mokslas apskritai tik kūrėsi, ir buvo daug dėmesio skiriama
kraštovaizdžio sampratos kūrimui. Medžiagą tam teikė
didžiulis šalityrinės informacijos kiekis, sukauptas per
didžiųjų atradimų ir ekspedicijų laikus. Šis laikotarpis
pasižymėjo stambių kraštovaizdžio arealų skyrimu ir tik
pavieniais lokalių kraštovaizdžio tyrimų atvejais. Šiuo
metu savarankiškai plėtojama stiprėja vizualinės morfologinės kraštovaizdžio sampratos, turinčios tiesioginį
pritaikymą krašto tvarkyme, mokykla, nagrinėjanti kraštovaizdį kaip vizualiai priimamą tikrovės objektą, kaip
kraštovaizdį, kuris tarsi „keliauja“ kartu su žmogumi.
Po Antrojo pasaulinio karo iki pat aštuntojo dešimt
mečio kraštovaizdžio morfologinė samprata sudėtingėja
ir ypač intensyviai vystosi Sovietų Sąjungoje bei Rytų ir
Centrinės Europos šalyse (Rytų Vokietijoje, Lenkijoje,
Čekoslovakijoje). Svarbiausi to laikmečio mokslininkai,
padėję pagrindus šiuolaikinei kraštovaizdžio morfologijai, buvo N. A. Solncev, F. N. Milkov, S. V. Kalesnik,
D. L. Armand, A. G. Isačenko, A. S. Viktorov (Rusija),
K. Raman, A. Jaunputnin (Latvija), J. Kondracki (Lenkija), J. Demek (Čekoslovakija), E. Neef, J. Schmithüsen,
H. Richter (Vokietija), M. Pesci (Vengrija). Tuo tarpu
Vakarų pasaulyje ši samprata, išskyrus atskirus atvejus
(G. Bertrand (Prancūzija), F. Lopez (Ispanija), H. Carol (Šveicarija)), autonomiškai buvo mažai plėtojama, o
pagrindiniai kraštovaizdžio morfologijos teoriniai teiginiai būdavo inkorporuojami į naujai besiformuojančios
procesologinės kraštovaizdžio tyrimų krypties, vadinamosios kraštovaizdžio ekologijos (geoekologijos), pagrindus.
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Morfologinės kraštovaizdžio sampratos tobulinimas davė rezultatus – pradėtas detalus kraštovaizdžio
kartografavimas įvairiose Rytų bei Vidurio Europos šalyse, Sibire, taip pat ir Lietuvoje, kur 1965 m. buvo išleistas Lietuvos TSR fizinės geografijos II tomas (autorius
A. Basalykas), kuriame išskirta ir apibūdinta 250 kraštovaizdžio mikrorajonų, sujungtų į 22 rajonus, 6 sritis ir
3 provincijas. Pagrindinis šio etapo bruožas – gamtinio
kraštovaizdžio tyrimų litotopų lygmenyje dominavimas, nesutelkiant pakankamo dėmesio į kraštovaizdžio
antropogeninę dedamąją (gyvenvietes, pramonės, infrastruktūros, netgi agrarines teritorijas).
Prasidėjus XX a. aštuntajam dešimtmečiui, kraštovaizdžio morfologinė samprata pasipildė antropogeninėmis sudedamosiomis. Palengva buvo pripažįstama,
kad žmogus, jo kūriniai kraštovaizdyje yra neatskiriama
kraštovaizdžio dalis. Juo labiau kad kaip tik tuo laiku į
kraštovaizdžio mokslą atėjo bendroji sistemų teorija ir
kraštovaizdis imtas nagrinėti kaip sudėtinga sistema.
Morfologinėje kraštovaizdžio sampratos koncepcijoje tradiciškai skiriami net trys skirtingi kraštovaizdžio
traktavimo variantai:
1) kraštovaizdis kaip teritorinis kompleksas, bend
ra sąvoka, analogiška tokioms kaip dirvožemis, reljefas,
klimatas, t. y. vienodai pritaikoma bet kokiam išskirtam
teritoriniam kompleksui, nepriklausomai nuo jo dydžio
ar sudėtingumo;
2) kraštovaizdis kaip realiai egzistuojantis Žemės
paviršiaus plotas, tam tikro taksonominio rango teritorinis vienetas – geografinis individas, imamas kaip atskaitos taškas kraštovaizdžio rajonavime. Kaip individas
jis nepakartojamas erdvėje bei laike ir apibūdinamas teritoriniu vientisumu, t. y. negali susidėti iš atskirtų kito
kraštovaizdžio dalių;
3) kraštovaizdis kaip tipologinė kategorija, t. y. apibendrinanti sąvoka, skirta apibūdinti teritorijos dalis,
turinčias bendrų bruožų. Šia prasme tam tikras kraštovaizdis kaip teritorijos tipas gali kartotis erdvėje ir laike,
o jo arealas gali būti sutrūkinėjęs.
Šiame darbe terminą „kraštovaizdis“ rekomenduojama vartoti bendrąja (pirmąja) bei tipologine (trečiąja)
traktuote, antrąją (taksonominę) laikant logiškai nepagrįsta.
Kraštovaizdžio teritoriniai morfologiniai vienetai
egzistuoja ir gali būti skiriami tiek sausumoje, tiek ir
vandenyje. Jie savo viduje visada yra nevienalyčiai, tačiau tuo pačiu vienijami tam tikrų bendrų bruožų, kurie
suteikia kraštovaizdžiui vienalytiškumo. Nevienalytiškumas pasireiškia tuo, kad:
1) kraštovaizdžio komponentai skiriasi pagal savo
prigimtį (oro masės, vandens telkiniai, dirvožemio danga ir pan.) ir pagal savo egzistavimo pobūdį (vandens
telkiniai būna kaip požeminis vanduo, upės, ežerai, jūros, ledynai);
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2) kraštovaizdžius sudaro įvairūs žemesnio rango
teritoriniai kompleksai, pavyzdžiui, regioniniai kraštovaizdžio vienetai skaidomi į žemesnio arba lokalinio
rango vienetus ir pan.
Kraštovaizdžio morfologinio teritorinio vieneto
vienalytiškumas pasireiškia dėsningu ir jam vienam būdingu geografinės struktūros pasikartojimu. Tai erdvinis
darinys, sistema, kur bet kuris kraštovaizdžio taškas ar
elementas susijęs su visais kitais taškais ar elementais.
Morfologiniu erdviniu požiūriu kraštovaizdis traktuojamas kaip sluoksnių sankloda, kurioje vienas kitą
dengia ir iš dalies vienas į kitą persismelkia kraštovaizdžio komponentai, sferos, kas buvo pristatyta jau bend
rajame kraštovaizdžio supratime (1.1 sk., 1.1.2 pav.).
Kiekviena sfera turi savitą teritorinę struktūrą, kuri iš
vienos pusės formuojasi veikiama tos pačios sferos vidinių dėsningumų, iš kitos pusės – veikiama kitų sferų
(pvz., vanduo skystas ir mobilus, todėl yra veikiamas
savitų molekulinės traukos dėsnių, lengvai keičia savo
dislokacijos vietą, garuoja, t. y. gali kraštovaizdyje ir „išnykti“, tačiau jo teritorinė struktūra priklauso nuo Žemės paviršiaus pobūdžio).
Kraštovaizdžio komponentai nėra vienodi sandaros požiūriu: vieni susideda iš neindividualizuotų horizontaliai slūgsančių medžiaginių sluoksnių arba laukų
(abiotinės gamtinės sferos ir antropogeninė noosfera),
kiti – iš individualių objektų, tarp kurių medžiaginiai,
energiniai ir informaciniai ryšiai gali būti palaikomi tik
per juos supančių pirmojo tipo komponentų aplinką
(tai biosferai, antroposferai ir technosferai priklausantys
objektai). Pirmojo tipo sferas galima pavadinti substancinėmis, o antrojo tipo – objektinėmis sferomis (1.2.1
lentelė).
Kraštovaizdžio teritoriniai skirtumai, jo morfologinė įvairovė suvokiama atlikus kraštovaizdžio kartografavimą. Tam kuriami kraštovaizdžio žemėlapiai – tipologiniai ir rajonavimo. Tipologinis kraštovaizdžio žemėlapis pateikia informaciją apie kraštovaizdžio pobūdį,
o rajonavimo žemėlapis parodo, iš kokių individualių
(unikalių, vienintelių) teritorinių kompleksų susideda
tiriama teritorija. Kraštovaizdžio rajonavimas atliekamas tik po to, kai išsiaiškinami kraštovaizdžio tipų paplitimo dėsningumai, kai baigtas kraštovaizdžio tipologinis kartografavimas.
Kraštovaizdžio komponentai erdvėje išsidėsto pagal juos veikiančius dėsningumus ir sąveiką su kitais
komponentais. Kiekvienas iš šių komponentų sukuria
savitus teritorinius kompleksus, vadinamus morfotopais (gr. morfē – išvaizda, pavidalas, forma, topos – vieta,
vietovė). Tokiu būdu išskirtini įvairaus taksonominio
rango litomorfotopai, biomorfotopai, hidromorfotopai, sociomorfotopai, technomorfotopai ir pan. Tokios
nevienodos prigimties morfotopai ir tipizuojami pagal
tam tikrus, skirtingiems komponentams būdingus požymius.

Komponento morfotopų visuma kraštovaizdyje
sukuria morfostruktūrą. Galima kalbėti apie litomorfostruktūrą, hidromorfostruktūrą ir t. t. Apibendrinant
morfostruktūras pagal jų prigimtį, galima skirti tris jų
tipus kraštovaizdyje: fiziogeninę, biogeninę ir technogeninę (1.2.1 pav.).
Kraštovaizdžio morfostruktūra – tai visų jame esančių įvairios prigimties makrokūnų (suvokiamų vizualiai) visuma. Santykinai pastovią formą turi tik kietosios
fazės kūnai, o skysčiai ir dujos pripildo ertmes arba kietųjų kūnų viduje, arba užpildo erdvę aplink kietuosius
kūnus. Todėl kraštovaizdžio fiziogeninė morfostruktūra
pirmiausia išreiškiama jo pamato paviršiumi – reljefu.
Atmosferos ir hidrosferos reiškiniai (bei kiti reiškiniai,
susiję su Saulės energija ir Žemės vidine energija) keičia
reljefą, vadinasi, ir pačią morfostruktūrą, todėl akivaizdu, kad morfostruktūra dinamiška. Fiziogeninę morfostruktūrą galima tipizuoti pagal kilmę (fliuvialinė, eolinė
ir pan.), ir tai yra tiesioginis geomorfologijos mokslo
tyrimo objektas.
Gyvųjų organizmų visuma suformuoja biogeninę
kraštovaizdžio morfostruktūrą. Gyvieji organizmai, būdami santykinai stabilios formos, kraštovaizdyje išsidėsto įvairiomis kombinacijomis, sukurdami kraštovaizdžio
biomorfostruktūros mozaiką. Augalai ir grybai, būdami
labiau prisirišę prie substrato, formuoja pastovesnius
biotinius kompleksus (biokompleksus) kraštovaizdyje
ir sudaro natūralią aplinką gyventi gyvūnams. Pastarieji
pasirenka sau optimalias gyvenamąsias sąlygas ir savo
ruožtu susiformuoja į atitinkamus faunos kompleksus.
Augalai, gyvūnai, grybai kartu su kitais biotiniais (bakterijomis, virusais) ir abiotiniais elementais yra susiję

funkciniais ryšiais ir Žemės paviršiuje formuoja tam
tikras struktūras – ekosistemas.
Kraštovaizdžio biokomponentų (augalijos, grybijos, gyvūnijos) morfologinė koncepcija iš esmės remiasi
šiuolaikinėje kraštovaizdžio ekologijoje egzistuojančia
kraštovaizdžio, kaip realiai kartografuojamų elementų –
ekosistemų (miško, pievos, pelkės ir kt.) mozaikos samprata. Ekosistemos tampa kraštovaizdžio biomorfostruktūros elementais. Pastarieji kraštovaizdyje išsidėsto ne
chaotiškai, o priklausomai nuo jų egzistenciją determinuojančių veiksnių – gamtinių (klimatinių, edafinių,
topografinių, biotinių) ir antropogeninių sudedamųjų.
Visi šie veiksniai tuo pačiu metu yra ir kraštovaizdžio
komponentai – gamtiniai: pažemio oras, paviršinės uolienos, reljefas, gyvieji organizmai, ir antropogeniniai:
statiniai, inžineriniai įrenginiai, žemės naudmenos,
susiję erdviniais ir funkciniais ryšiais bei paklūstantys
tarpusavio santykių dėsningumams – pakitus vienam
komponentui, atitinkamai keičiasi ir kiti.
Teritoriškai šių gamtinių ir antropogeninių kraštovaizdžio komponentų ryšius galima išreikšti išskiriant
arealus, kuriuose visi kraštovaizdžio komponentai yra
santykinai vienalyčiai. Ten, kur yra bent vieno kraštovaizdžio komponento kokybinis pokytis, ima formuotis
naujas teritorinis vienetas. Tokiu būdu gamtinių ir antropogeninių kraštovaizdžio komponentų tarpusavio
ryšiai atsispindi kraštovaizdžio teritorinės biostruktūros
deriniuose – savituose teritoriniuose kompleksuose –
biomorfotopuose.
Biomorfotopai pasižymi dviem pagrindinėmis ypatybėmis – edafiškumu bei struktūriškumu (1.2.2 pav.),
kurių teritoriniai skirtumai lemia ribų išvedimą žemėla-

1.2.1 lentelė. Kraštovaizdžio komponentai ir jų sukuriami teritoriniai vienetai
SUBSTANCINĖS
SFEROS

KOMPONENTAI

TERITORINIAI
VIENETAI

NOOSFERA

INFORMACINIS LAUKAS

INFOMORFOTOPAI

KOMPONENTAI

OBJEKTINĖS
SFEROS

ARCHEOLOGINĖS
LIEKANOS
TECHNOMORFOTOPAI

ŽEMĖS NAUDMENOS

TECHNOSFERA

STATINIAI IR
INŽINERINIAI IRENGINIAI
SOCIOMORFOTOPAI

ŽMONĖS

ANTROPOSFERA

GYVŪNAI
BIOMORFOTOPAI

GRYBAI

BIOSFERA

AUGALAI
PEDOSFERA

DIRVOŽEMIS

PEDOMORFOTOPAI

ATMOSFERA

PAŽEMIO ORAS

METEOMORFOTOPAI

HIDROSFERA

PAVIRŠINIS
IR POŽEMINIS VANDUO

HIDROMORFOTOPAI

LITOSFERA

PAVIRŠIAUS UOLIENOS

LITOMORFOTOPAI
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Morfostruktūrų tipai

Morfostruktūras
formuojančios jėgos

Disciplinos, kurių sandūroje atsiduria
atitinkama morfostruktūra

Technogeninė

technotechninės
Technologiniai mokslai

Biogeninė
biotinės

Fiziogeninė
fizinės

Bendroji kraštovaizdžio
morfostruktūra

Biologiniai mokslai

fizinė (gamtinė)

Fiziniai mokslai

Geografiją papildantys mokslai

Kraštovaizdžio geografija

bio-

integruota
balansuojančios,
struktūrą formuojančios
Sinergetika

1.2.1 pav. Kraštovaizdžio morfostruktūros, jas formuojančios jėgos ir tiriančios disciplinos

pyje bei skirtingų kraštovaizdžio teritorinės biostruktūros derinių formavimąsi.
Gamtinių kraštovaizdžio komponentų – dirvodarinių uolienų, dirvožemio ir reljefo tipologiniai ypatumai,
atspindintys stabilaus Žemės paviršiaus pagrindo teritorinius skirtumus ir kraštovaizdžio biokomponentui suteikiantys edafiškumo bruožą, biomorfotopuose geriausiai išreiškiami santykinai stabiliausia Žemės paviršiaus
pagrindo edafines skirtybes atspindinčia potencialia
augaline danga.
Kita vertus, biomorfotopuose turi atsispindėti ir
aktuali kraštovaizdžio biokomponento situacija, kuri
priklauso nuo žmogiškojo faktoriaus. Žmogus, vis labiau užvaldydamas naujas teritorijas, pirmiausia veikia
natūralią mūsų krašto dangą – miškus, juos kirsdamas
ir taip suformuodamas naujas agrarines ar urbanizuotas
teritorijas. Tokiu būdu antropogeninis kraštovaizdžio
komponentas suteikia struktūriškumo bruožą ir biomorfotopuose geriausiai atsispindi per skirtingą miškų
dangos sąskaidos laipsnį, vertikaliosios bei horizontaliosios kraštovaizdžio biokomponento teritorinės struktūros ypatumus.
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Taigi, biomorfotopas – tai teritorinis kompleksas,
apibūdinamas subnatūralių, antropogeninių bei renatūralizuotų ekosistemų (kraštovaizdžio biomorfostruktūros elementų) vertikaliąja ir horizontaliąja organizacija
Žemės paviršiuje, susiformuojančia santykinai vienalytėje, edafinių sąlygų požiūriu, teritorijoje. Pats kraštovaizdis biomorfologinėje interpretacijoje yra suvokiamas kaip minėtų biokomponentų suformuojamų savitų
teritorinių kompleksų – biomorfotopų visuma.
Kultūriniame kraštovaizdyje žmogaus sukurta daug
techninės kilmės objektų – pastatų, kelių, tiltų, užtvankų („teigiamos“ masės objektai), griovių, karjerų, šachtų, tunelių („neigiamos“ masės objektai). Šie objektai
fizikiniu požiūriu yra kietosios fazės, jie formuoja vadinamąją kraštovaizdžio technogeninę morfo
struktūrą.
Techninių įrenginių įvairovę galima prilyginti gamtos
jėgų suformuotos morfostruktūros darinių įvairovei.
Technogeninės morfostruktūros tyrimai – tai technogeografijos mokslo sritis (1.2.1 pav.).
Morfostruktūrą galima nagrinėti siaurąja ir plačiąja
prasme. Pavyzdžiui, technogeninė morfostruktūra siaurąja prasme – tai tik žmogaus sukurtų objektų, turin-

čių santykinai pastovią formą ir kietųjų kūnų savybes,
visuma. Plačiąja prasme – tai visuma antropogeninių
ir gamtinių formų, atsiradusių dėl žmogaus techninės
veiklos. Tokiu būdu įvairios naudmenos su savo augalija, dirvožemiais, gyvūnija taip pat priklauso technogeninei morfostruktūrai. Galima sakyti, kad visos minėtos
kraštovaizdžio morfostruktūros (fiziogeninė, biogeninė
ir technogeninė) gali būti suprantamos siaurąja ir plačiąja prasme. Siauroji prasmė apima tik tos morfostruktūros elementus, o plačioji – ir visus veiksnius, kurie
lemia morfostruktūros erdvinę sąrangą, ir tų veiksnių
įtakoje suformuotus elementus kitose morfostruktūrose
(t. y. morfostruktūros nėra griežtai viena nuo kitos atsiribojusios, jos persidengia). Fiziogeninę struktūrą formuoja temperatūrų svyravimas, gravitacinė, vėjo, vandens ir ledynų jėgos, biogeninės struktūros formavimo

veiksniai apima ir pačius organizmus, ir ekologines sąlygas, o technogeninės morfostruktūros formuotojai yra
įvairios techninės prigimties jėgos, valdomos žmogaus.
Tokiu būdu žmogus, naudodamas techniką, suformuoja
įvairius technogeninės morfostruktūros plačiąja prasme
elementus pedosferoje (armens sluoksnis), biosferoje
(želdiniai, gyvulių bandos), litosferoje (technogeninės
reljefo formos – pylimai, piliakalnių dalys). Biogeninė
morfostruktūra plačiąja prasme išplitusi litosferoje kaip
organizmų suformuotos reljefo formos, technosferoje –
kaip įvairūs biogeniniai technoobjektų pažeidimai, t. y.
trūkiai, urveliai, landos, išrausos ir pan. Fiziogeninė
morfostruktūra plačiąja prasme palieka pėdsakus biosferoje vėjo išvartų, krušos išmušų, augalijos dangos ribų
pavidalu, o technosferoje – tai svarbus ardantysis arba

Paviršiaus genezė
Mechaninė sudėtis
Orografijos pobūdis

gEO-

Edafišk

umas

BIOMORFOTOPAS

St r u k t ū

riškum

as

ANTROPOEkosistemų genezė
Vertikali struktūra
Horizontali struktūra

1.2.2 pav. Geobiokomplekso arba biomorfotopo formavimosi principinė schema
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(tikslingai naudojant abiotinės energijos išteklius) kuriantysis veiksnys.
Išskirti skirtingus kraštovaizdžio tipus galima tik
iki galo išnagrinėjus visų jį sudarančių komponentų savybes ir teritorinę diferenciaciją. Kraštovaizdžio komponentai pasižymi nevienodomis savybėmis, kuriomis
remiantis atliekama pačių komponentų teritorinė tipizacija ir rajonavimas. Todėl ir kraštovaizdžio tipas apibūdinamas pagal jį sudarančių komponentų savybes,
pavyzdžiui, „stambiai kalvotas, ežeringas, miškingas
kraštovaizdis“. Todėl labai svarbu pirmiausia pažinti atskirus komponentus ir jų teritorinio paplitimo dėsningumus, tarpusavio priklausomybę.
Visi minėti kraštovaizdžio komponentai sudaro sudėtingus tarpusavio derinius, sukurdami kraštovaizdžio
teritorinius kompleksus, kurie savo viduje pagal tam tikrą
požymį yra vientisi. Šių teritorinių vienetų rangas kinta
nuo globalaus (geografinės zonos) iki lokalaus (facijos).
Pati smulkiausia kraštovaizdžio dalis (facija) pasižymi
visų jį sudarančių komponentų vientisumu, tolygumu:
vienodu reljefo polinkiu, litogenine sudėtimi, drėkinimo ir mikroklimato sąlygomis, dirvožemiu, augalija.
Paprastai facijų plotas svyruoja nuo kelių kvadratinių
metrų (sudėtingo reljefo sąlygomis) iki kelių dešimčių
arų (lyguminio reljefo sąlygomis). Be to, egzistuoja ne
tik gamtinės facijos, bet ir antropogeninės.
Gamtinės facijos susideda tik iš natūralių komponentų, tokių kaip reljefas, paviršiaus uolienos, drėgmė,
augalija ir pan. Antropogeninės facijos skirstomos į patyrusias žmogaus ūkinės veiklos poveikį antropogenizuotas ir technika sukurtas iš statybinių medžiagų technogenines facijas.
Yra sukurta labai didelė technogeninių facijų įvairovė, kuri iki galo nėra ištirta. Tai daugiausia iš statybinių
medžiagų sukurti įvairaus polinkio (nuo horizontalaus
iki vertikalaus) bei ekspozicijos paviršiai: kelių, geležinkelių, gatvių, šaligatvių atkarpos, statinių sienos ir stogai
ir t. t. Facijų skyrimo metodinių problemų iškyla nagrinėjant pastatų interjerą, požemines komunikacijas, kur
sukurta daug ertmių su skirtingu mikroklimatu.
Aukštesnio rango teritoriniai kompleksai, sudaryti
iš kelių smulkesnio rango teritorinių vienetų, pasižymi kai kurių komponentų nevientisumu, o jų santykinį
vientisumą sudaro tam tikrų sąlygų bendrumas, požymis, pagal kurį vienas teritorinis kompleksas skiriasi
nuo kito. Pavyzdžiui, iš kelių facijų sudaryta apyrubė,
t. y. kalva, pasižymi reljefo polinkių, drėkinimo sąlygų,
augalijos rūšinės sudėties ir pan. įvairove, tačiau vienijantis požymis, pagal kurį skiriama ši apyrubė, – reljefo formos tipas. Apyrubės, kaip ir facijos, taip pat yra
gamtinės ir antropogenizuotos. Gamtinių apyrubių tipų
skaičius yra gana ribotas: elementarių apyrubių (sudarytų iš vienos reljefo formos – kalvos, lomos, kalvaragio,
ežeruotos daubos ir t. t.) Lietuvos teritorijoje išskiriami
49 tipai, sudėtingų apyrubių (sudarytų iš kelių smul16

kių elementarių apyrubių) – 24 tipai. Įvertinus tai, kad
kiekvienas apyrubių tipas gali būti skirtingos litogeninės
sudėties, iš viso teoriškai gali būti išskirti 438 gamtinių
apyrubių tipai Lietuvos teritorijoje.
Kiek yra antropogeninių apyrubių tipų, iki šiol nėra
nustatyta dėl sparčios kraštovaizdžio kaitos, kurią skatina žmogaus ūkinė veikla, ir tyrimų medžiagos trūkumo. Tačiau preliminari užstatyto kraštovaizdžio analizė
rodo, kad antropogeninių apyrubių (antropogeninės
kilmės reljefo formų, tarp jų piliakalnių, pastatų, sampilų ir pan.) įvairovė yra ne mažesnė nei gamtinės kilmės
kraštovaizdžio mezokompleksų.
Aukštesnio rango teritorinis vienetas – vietovė – išsiskiria iš kitų vietovių tuo, kad yra sudaryta iš panašaus tipo apyrubių, turinčių panašią formą ir litogeninę
sudėtį (1.2.3 pav.), nors jos viduje kraštovaizdžio sąlygų
įvairovė gali būti dar didesnė nei atskirose apyrubėse.
Vietovė – tai mažiausias teritorinis vienetas, kuriuo
apibūdinamas kraštovaizdžio tipas, ir apskritai tai – pagrindinis kraštovaizdžio lauko tyrimų objektas. Kaip
ir facijų bei apyrubių atveju, vietovių įvairovę smarkiai
padidina šiuolaikinė kraštovaizdžio antropogenizacija.
Gamtinių vietovių apibūdinimas susideda iš jas sudarančių gamtinių komponentų tipizavimo, atsižvelgiant
ir į jų tarpusavio priklausomybę, todėl gaunamas gana
sudėtingas tipologinis vietovės pavadinimas (pvz.,
„smulkiai ir stačiai kalvotoji, daubotoji, smulkiai ežeringoji priemolingoji vietovė“, „stambiai banguotosios, negiliai slėniuotosios priemėlingosios lygumos vietovė“).
Toks pavadinimas, nors ir nepateikiantis išsamaus kraštovaizdžio komponentų apibūdinimo vietovėje, vis tiek
yra per sudėtingas, todėl įprasta taikyti kraštovaizdžio
teritorinių vienetų lakoniško apibūdinimo indeksus
(pvz., k3deM, BR1Sl). Šiuos indeksus praėjusio amžiaus
7-ajame dešimtmetyje pasiūlė Vilniaus universiteto profesorius A. Basalykas. Indeksų sistema kraštovaizdžio
teritorinių vienetų aprašymui toliau buvo taikoma ir regioniniame kraštovaizdžio tyrimų lygmenyje, rajonuojant Lietuvos kraštovaizdį, apibūdinant kraštovaizdžio
apylinkes, rajonus, sritis, ruožus.
Išsami antropogeninių vietovių klasifikacija dar
nėra atlikta – turime tik atskirus bandymus skirti miesto
kraštovaizdžio morfologinius vienetus. Akivaizdu, kad
stambių technogenizuoto kraštovaizdžio arealų tyrimai
šiuo aspektu pareikalaus kraštovaizdžio morfologijos
mokslo metodologinio plėtojimo. Preliminari žmogaus
ūkinės veiklos poveikį patyrusių vietovių analizė rodo,
kad antropogeninės vietovės gali būti skirstomos į antropogenizuotas ir technogenines, visai kaip facijos ir
apyrubės. Technogeninės vietovės labai aiškiai išsiskiria kompaktiškose gyvenvietėse, kur matyti skirtingo
užstatymo tipo sklypai (pvz., žemaaukštė, daugiaaukštė
statyba, skirtingi architektūriniai ir urbanistiniai tipai ir
pan.).

Kylant teritorinių vienetų hierarchijos laipteliais,
kraštovaizdžio teritoriniai kompleksai skiriami pagal
dar kitus požymius, pavyzdžiui, sukultūrinimo laipsnį
(svarbiausias kraštovaizdžio apylinkės išskyrimo požymis), reljefo ir paviršiaus uolienų genezę (kraštovaizdžio
rajono skyrimo identifikatorius) ir pan.
Klasifikuojant kraštovaizdžio teritorinius vienetus,
susiduriama su nemažais sunkumais tuo požiūriu, kad
kartais teritorinių vienetų išskyrimo požymiai sparčiai
keičiasi dėl kraštovaizdžio antropogenizacijos. Žmogaus įtaka pasidarė didelė tiek facijų, apyrubių, vietovių

ar net apylinkių lygmenyje, kas smarkiai padidino jų
įvairovę, pakeitė netgi komponentus, kurie buvo laikomi pastoviais kraštovaizdžio teritorinės diferenciacijos
požymiais. Skiriant teritorinius vienetus, greta gamtinės
kilmės skiriamųjų požymių atsiranda nauji, antropogeninės kilmės skiriamieji teritorinių vienetų požymiai.
Pavyzdžiui, kai kuriose pasaulio dalyse jau galima skirti
regionus ne vien pagal gamtinės, bet ir pagal antropogeninės kilmės mezoklimatą (makroklimatinės sąlygos,
nors ir veikiamos žmonijos veiklos pasauliniu mastu,
dar išlieka natūralios prigimties), paviršiaus uolienas ir
reljefą, augaliją ir pan.

1.2.3 pav. Vietinio lygmens kraštovaizdžio teritoriniai kompleksai ir jų hierarchija
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1.3. Kraštovaizdžio sampratos
geosisteminė koncepcija
Remiantis bendrąja sistemų teorija, kraštovaizdis –
tai hierarchinė procesiniais ryšiais susietų geosistemų
visuma, vienu metu esančių ir aukštesnio rango geosistemų dalimis (posistemiais), ir savo ruožtu sudarytų iš
žemesnio rango posistemių. Ši geosisteminė kraštovaizdžio sampratos koncepcija detaliau pateikiama 1.3.1
paveiksle. Kraštovaizdžio geosisteminė koncepcija susiformavo XX a. antroje pusėje, o ją plėtojo daugelio šalių
mokslininkai – F. N. Milkov, V. B. Sočava, V. N. Soln
cev, B. B. Polynov, M. A. Glazovskaja, V. N. Sukačev,
S. M. Zubov, A. J. Retejum (Rusija), C. Troll, G. Haase,
H. Neumeister, J. Löffler, K. Billwitz, H. Lesser (Vokietija), I. S. Zonneveld (Olandija), A. Farina (Italija),
M. Godron (Prancūzija), R. T. T. Forman, P. Dansereau,
Z. Naveh (JAV), N. Beručašvili (Gruzija), A. Krauklis
(Latvija), G. Pauliukevičius (Lietuva) ir kt.
Geosisteminiu požiūriu kraštovaizdis suprantamas
kaip penkių matavimų autoreguliacinis atviras, tarpusavyje susijusių vertikalių geosistemos aukštų ir žemesnio rango geosistemų kompleksas, funkcionuojantis
kaip viena visuma. Penki išmatavimai – tai penki atskiri, bet glaudžiai susiję paradinaminiai (gr. para – šalia,
prie) kraštovaizdžio komplekso posistemiai.

Pirmasis posistemis – vidinis komponentinis. Tai
vertikalusis kraštovaizdžio geosistemos posistemis, apimantis dirvožemius su dabartine dūlėjimo pluta ir biotas (struktūriniu požiūriu susidedančias iš fito-, miko-,
zoo- ir mikrobobiostromų) su pažemio oro sluoksniu.
Jis dar vadinamas biogeocenologiniu, nes jame vyksta
vienas svarbiausių procesų – fotosintezė, kurios procese geosistemoje gaminasi organinė medžiaga. Vidinio
komponentinio posistemio nariams priskiriamos motininės uolienos, paviršiniai ir požeminiai vandenys,
oras, dirvožemiai, augalija, grybija, gyvūnija, žmogaus
techninės veiklos pasaulis. Visi šie komponentai įvairia
koncentracija aptinkami visoje geosistemos vertikalinėje storymėje. Priklausomai nuo jų tarpusavio santykio,
išskiriama keletas vertikaliųjų horizontų: atmosferinis,
antžeminis, požeminis arba pedostruktūrinis, litogeninis, technogeninis. Visi šie kraštovaizdžio geosistemos
horizontai vienas kito atžvilgiu yra atskiros kontrastingos aplinkos, tačiau tarp jų vykstanti aktyvi medžiagų,
energijos bei informacijos apykaita, kurią užtikrina
vertikalieji priešingos krypties srautai, jungiantys juos
į vientisą harmoningą visumą.
Antrasis posistemis – vidinis struktūrinis morfo
loginis. Bet kurio taksonominio rango kraštovaizdžio
geosistema susideda iš smulkesnių morfologinių dalių
(toposistemų), kurių tarpusavio sąveikos ryšiai lemia
visos geosistemos specifinius bruožus.

1.3.1 pav. Kraštovaizdžio geosistemos struktūra.
Medžiagų ir energijos srautai posistemiuose:
1 – vidiniame komponentiniame, 2 – vidiniame struktūriniame morfologiniame, 3 – išoriniame kompleksiniame,
4 – išoriniame oro, 5 – paklotiniame litogeniniame;
ribos:
6 – struktūrinių dalių, 7 – kraštovaizdžio komplekso
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Trečiasis posistemis – išorinis geosisteminis. Jis
rodo kraštovaizdžio geosistemos sąveiką su kitomis
geosistemomis. Ryškiausia ji yra riboje su gretimomis
kraštovaizdžio geosistemomis, kur neretai formuojasi
specifinės ekotoninės geosistemos, tačiau dažniausiai
geosistemų sąveika nėra tokia ryški ir dažniausiai ją
rodo gruntinio vandens, pažemio oro srautų apykaita,
floros ir faunos elementų keitimasis.
Ketvirtasis posistemis – išorinis oro. Tai kanalas, per
kurį vyksta šilumos ir drėgmės pernaša. Per jį patenka į
kraštovaizdžio geosistemą ir iš jo išspinduliuojama saulės radiacija, vyksta sąveika su įvairiausių geografinių
tipų oro masėmis, pasižyminčiomis tam tikromis temperatūromis, drėgme bei skaidrumu. Per šį posistemį
vyksta aktyvi ir gyvosios medžiagos apykaita (sezoninės
paukščių migracijos, įvairiausių sėklų ir kt. pernašos).
Penktasis posistemis – paklotinis litogeninis. Per jį
vyksta geosistemos sąveika su litogeniniu pagrindu, apimančiu visą Žemės plutą ir mantiją. Procesai, vykstantys mantijoje ir Žemės plutoje, atsispindi ir geosistemoje
įvairių reiškinių pavidalu (Žemės drebėjimai, vulkanizmas, mineralinių ir terminių vandenų išeigos ir kt.). Taip
pat ir geosistemoje vykstantys procesai veikia litogeninį
pagrindą, papildant gruntinių ir požeminių vandenų atsargas, lemiant dabartinės dūlėjimo plutos savybes, geomorfologinių procesų eigą, taigi ir reljefo formas.
Ne visi posistemiai kraštovaizdžio geosistemoje atlieka vienodas funkcijas. Vidiniai posistemiai – komponentinis ir struktūrinis morfologinis – lemia geosistemos individualumą (dėl to galima atskirti vieną
geosistemą nuo kitos). Šių abiejų posistemių funkcinis
suderinamumas lemia geosistemos atsinaujinimo galimybes, vadinamąjį autoreguliacijos potencialą. Išoriniai posistemiai – išorinis kompleksinis, išorinis oro ir
paklotinis litogeninis – sudaro sąveikos lauką su aplinka, per jį į geosistemą patekęs medžiaginis-energetinis
impulsas gali sustiprinti arba susilpninti spontaniško
geosistemos vystymosi galimybes. Tarpusavyje susiję
vidiniai ir išoriniai posistemiai atskleidžia kraštovaizdžio geosistemos struktūrinę-dinaminę organizaciją,
kurios pažinimui taikomi medžiagų bei energijos balanso metodai.
Kraštovaizdžio geosistemose (toposistemose)
vykstančių procesų modeliavimas, taikant sisteminius
modelius bei grafus, naudojantis kibernetikoje sukurta
autoreguliacijos schema, yra labai svarbus atskleidžiant
jos funkcionavimo mechanizmą. Geosistemų funkcio
navimą galima apibūdinti kaip labai sudėtingą svarbiausių pagal mechanikos, fizikos, chemijos ir biologijos dėsnius vykstančių procesų tarpusavio sąveiką. Tai
medžiagų, energijos ir informacijos apykaitos bei transformacijos procesų – Saulės energijos transformacijos,
drėgmės apytakos, geocheminės apytakos, biologinio
metabolizmo, mechaninio medžiagos persiskirstymo
dėl svorio jėgos – visuma. Atliekant funkcionavimo
tyrimus, labai svarbus kraštovaizdžio sistemą formuo-

jančių kraštovaizdžio vertikaliųjų (tarpkomponentinių)
bei lateralinių (tarpsisteminių) ryšių pažinimas, gaunamas analizuojant svarbiausių energijos, vandens ir
medžiagų srautų balansinių skaičiavimų duomenis. Toposistemos, tiriant jų metabolizmą sisteminiu požiūriu,
yra suskaidomos į elementus, funkcionuojančius santykinai autonomiškai. Į elementų sąveiką žvelgiama kaip
į vienų elementų signalų perdavimą kitiems, o funkcionavimas – tai tų signalų perdirbimas. Pavyzdžiui, į
geosistemą patenka tam tikras medžiagų ir energijos
kiekis. Dalis substancijų (medžiagos bei energijos) išeina iš geosistemos, o dalis lieka viduje, kur vyksta jų perdirbimas bei persiskirstymas arba apsikeitimas su kaimyninėmis teritorijomis. Taigi substancijų patekimas
į toposistemą, jų išėjimas bei virsmai joje – svarbiausi
funkcionavimo rodikliai, lemiantys jos produktyvumą,
autoreguliaciją, dinamiką bei evoliuciją.
Vertikalusis geosistemos funkcionavimas priklauso nuo trijų pagrindinių gamtinės sferos sluoksnių specifinių savybių (1.3.2 pav.). Šiuos sluoksnius veikia intensyvi visų kraštovaizdžio gamtinių bei antroposferų
sąveika, o patys sluoksniai formuoja tam tikrą erdvinę
struktūrą su laidžiomis įvairiems srautams (medžiagos,
energijos ir informacijos) ribomis. Be to, šiai struktūrai
būdingas išskirtinis kompensacinis, buferiškumo bei
autoreguliacijos pajėgumas, kuris palaiko pusiausvyrą
geosistemoje įvairių stresinių situacijų (pvz., oro tarša)
bei natūralių svyravimų (pvz., sausringi laikotarpiai) ar
spontaniškai kilusių ekstremumų (pvz., liūtys) metu.
Teoriškai pagrindinius kraštovaizdžio geosistemos vertikalinius sluoksnius galima apibūdinti pagal jų vertikaliąją apimtį ir grupuoti į homogeniškų mikrosferų
posluoksnius, arba geohorizontus.
Vertikalioji kraštovaizdžio geosistemų struktūra
ir funkcionavimas yra apibrėžiami kaip hidrologinių
ir atmosferinių atributų sintezė erdvėje ir laike. Tai
įvairios poveikio substancijos bei inertiški kintamieji,
susijungę skirtinguose sluoksniuose arba geohorizontuose. Įnašo ir išeigos santykiai kraštovaizdžio geosistemoje nusako medžiagos ir (ar) energijos pernašą tarp
sluoksnių arba atskirų jų elementų. Energiją ilgiau ar
trumpiau sulaikantys elementai vadinami surinkėjais,
arba kaupėjais (pvz., vandens kiekis dirvožemyje, gruntinis vanduo, biomasė, organinė medžiaga dirvožemyje,
maisto medžiagų atsargos).
Reguliatoriais vadinami elementai, kurie reguliuoja
materijos ar energijos srauto pasiskirstymą (lemiamieji
reguliatoriai) kraštovaizdyje arba jo kiekį (intensyvumo reguliatoriai). Lemiamiesiems reguliatoriams priskirtini:
• struktūros reguliatoriai – padėtis reljefe, gruntingumas,
poringumas, augalijos pobūdis ir tankis;
• imlumo reguliatoriai – infiltracinis imlumas, laidumas
vandeniui, dirvožemio drėgmės imlumas, dirvožemio
sorbcinis imlumas, spindulių sugėrimas paviršiaus
plote;
19

1. Kraštovaizdžio sampratos problema

1.3.2 pav. Vertikalioji geosistemos struktūra ir funkcionavimas (įtraukiant žmogaus veiklą) pagrindiniuose gamtinės sferos
sluoksniuose

• intensyvumo reguliatoriai – grynasis spinduliavimas,
potenciali evapotranspiracija, mineralizacijos laipsnis.
Stiprėjantys santykiai tarp toposistemos elementų (pozityvioji kumuliacinė sąveika) lemia pozityviųjų
(teigiamų) grįžtamųjų ryšių atsiradimą. Tai skatina geosistemos evoliuciją (spartesnį vystymąsi arba tiksliau –
senėjimą). Ilgiau trukę tokie santykiai sukelia grėsmę
kraštovaizdžio geosistemų pusiausvyrai, nes sukeliamos grandininės reakcijos (pvz., dėl intensyvios ūkinės
veiklos degraduoja dirvožemis – didėja erozija bei cheminių elementų išplovimas – spartėja vandens telkinių
eutrofikacija), mažėja jų atsparumas antropogeniniam
poveikiui. Natūraliose kraštovaizdžio geosistemose pozityvieji (teigiami) grįžtamieji ryšiai formuojasi retai ir
yra trumpalaikiai.
Slopinantys santykiai tarp kraštovaizdžio elementų
(negatyvioji kompensuojanti sąveika) lemia negatyvųjį
grįžtamąjį ryšį, užtikrinantį geosistemoje pusiausvyrą,
autoreguliacinį pajėgumą bei homeostazės būseną. Siekiant užtikrinti negatyvųjį grįžtamąjį ryšį geosistemoje,
svarbu žinoti toposistemų stabilumą palaikančius parametrus (pvz., miško želdinių erdvinio išdėstymo, įvairių žemės naudmenų santykio rodikliai ir kt.).
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Problema, su kuria susiduriama kraštovaizdžio
lauko tyrimuose, kaip buvo minėta, yra didelė atskirų
veiksnių ir dydžių, veikiančių toposistemų funkcionavimą, įvairovė, tikslaus lauko eksperimento ir griežtos
jo metodikos poreikis. Geosistemų ritmų, funkcionavimo režimo bei erdvinių priklausomybių tyrimui steigiami poligonai transektai, kuriamos kompleksinės stacionarių stebėjimų metodikos. Atliekant tyrimus tenka
dirbtinai apriboti sistemos elementų įvairovę, išskiriant
svarbiausiuosius, nes pavaizduoti geosistemos metabolizmą apskritai kol kas nepajėgūs nei geografai, nei
ekologai. Tyrimai dažniausiai koncentruojasi ties podirvio ir dirvožemio, dirvožeminio vandens sąnaudų,
mikroklimato, išsidėstymo reljefe ir reljefo struktūros
tyrimais, nes nuo jų priklauso geosistemos ritmika bei
procesų režimas.
Atliekant kraštovaizdžio geosisteminę erdvinę analizę dažniausiai remiamasi toposistemas nustatančiais ir
išskiriančiais sinergetikos (sisteminami bei klasifikuojami geomerai – homogeniški gamtiniai arealai) bei choretikos (operuojama geochoromis – heterogeninėmis
erdvinėmis sistemomis, kurių vientisumą užtikrina jas
sudarančių geomerų sąveika) bendraisiais principais.

Toposistemos gali būti apibūdinamos pagal savo
struktūrą ir procesus ne tik skirtingose erdvės, bet ir
skirtingose laiko skalėse. Kiekvienas procesas ar reiškinys, vykstantis geosistemoje, turi savo struktūrą
laike arba vadinamąjį būdingą laiką, kuris bet kuriuo
momentu išreiškiamas tam tikru svyravimų pobūdžiu
(pvz., suminė spinduliuotė per parą kinta diskrečiai,
tuo tarpu spinduliuotės balansas – kontinualiai), dažniu (pvz., aukšto dažnio temperatūros, vėjo greičio
pasikeitimai įvyksta per laiko tarpą, mažesnį nei para)
bei amplitude (atskiros smulkios fluktuacijos vyksta vidutinių ar dar stambesnių ciklų fone). Dėl to dažniai
susipina ir ne visada lengva nuspėti, kokiam dažniui
priskiriamas kiekvienas iš stebimų reiškinių. Kaip matome, priklausomybė tarp atskirų procesų ir reiškinių
pagal jų keitimąsi laike yra labai sudėtinga, todėl visa
tai komplikuoja ir kraštovaizdžio geosistemų būsenų
apibrėžimą laikinių dimensijų požiūriu.
Pagrindiniai fiziniai mechaniniai ir biologiniai
procesai, dažniausiai lemiantys toposistemų funkcionavimą momentinės ar trumpalaikės dimensijos skalėje,
rodo jiems atitinkančius sekundinius (pvz., lyja lietus,
griaudžia ir kt.) bei sezoninius (augalijos dangos, gruntinio vandens lygio kaita ir kt.) procesus. Derinant procesų bruožų rodiklius kiekvienoje laiko skalėje, geosistema gali būti apibrėžiama keturiomis požymių (erdvės
ir laiko) dimensijomis. Taigi galima kalbėti apie procesų
hierarchiją laike (1.3.3 pav.).
Žemiausiame kraštovaizdžio integracijos lygmenyje
svarbiausi procesai, lemiantys geosistemų funkcionavimą, vyksta trumpalaikių būsenų metu. Aukščiausiame
integracijos lygmenyje sąsajos procesai lemia santykinai
ilgalaikę geosistemų genezę. Taigi galima rasti skirtumų
tarp geosistemos funkcionavimo, kuris apibrėžiamas kaip
procesų sintezė žemiausioje laiko skalėje, geosistemos
dinamikos, kuri laikoma kaip procesų sintezė vidutinėje
laiko skalėje, ir geosistemos genezės, reprezentuojančios
procesų sintezės aukščiausią laiko skalės pakopą. Kraštovaizdžio geosistemų dinamiką, kuri vyksta dažniausiai
invariantinės struktūros rėmuose, atspindi vidutinė arba

Masteliai

Laikinės
dimensijos

giga-

evoliucinė
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pastovumo

makro-

ilgalaikė

meso-

vidutinės
trukmės

mikro-

trumpalaikė

nano-

tiesioginė

Procesai
geosistemose
geosistemos
genezė
geosistemos
dinamika
geosistemos
funkcionavimas

ilgalaikė dimensijos (nuo 1 iki 100 arba nuo 100–1 000
metų). Geosistemų genezės procesas apibūdinamas pastovia arba evoliucine laiko dimensijomis, kurios trunka
paprastai tūkstančius metų ir atitinka tam tikrą klimatinį
ar geologinį periodą. Klimatinio ar geologinio periodo
pakitimas paprastai atitinka evoliucinį geosistemos virsmą, kurio metu geosistema pereina iš vienos invariantinės struktūros į kitą (1.3.4 pav.).
Apibendrinant galima teigti, kad kraštovaizdžio
geosistema – tai teorinė abstrakcija, integruojanti erdvės
ir laiko požymius. Remiantis faktu, kad nevienoda laiko
trukmė lemia skirtingus geosistemų funkcionavimo procesus, galima teigti, jog erdvinės dimensijos koreliuoja su
procesų charakteristikomis ir laiko dimensijoje. Geosistemų vertikaliosios struktūros ir funkcionavimo tyrimui
taikomas mažiausias erdvinis vienetas – elementarusis
geomeras (1.3.5 pav.).
Tai ne tik kraštovaizdžio morfologinė samprata, bet
gamtinių reiškinių komplekso požiūriu vientisas arealas – energijos bei medžiagų apykaitos pirminis aparatas. Jis, apibrėžtas horizontaliuoju homogeniškumu, yra
heterogeniškas vertikalioje dimensijoje. Kitas erdvinis
vienetas, taip pat gamtinių reiškinių požiūrių vientisas
arealas, – elementarioji toposistema. Ją sudaro vienas su
kitu susijusių elementariųjų geomerų erdvinė išraiška
(1.3.6 pav.). Tai fundamentalus erdvinis kraštovaizdžio
vienetas, pagrįstas lateraliniais funkcionavimo procesais
(pvz., gruntinio ir paviršinio vandens dinamika, šalto
oro srautai ir kt.) ir vertikaliųjų procesų homogeniškumu (krituliai, infiltracija, transpiracija ir kt.). Erdvinė
toposistemų kompozicija yra analizuojama kartografuojant kraštovaizdžio geosistemų horizontaliąsias struktūras, remiantis jos dalinių blokų požymiais.
Pavyzdžiui, reljefo pobūdis (genezė, polinkio kampai), vandens bei cheminių elementų migracijos srautų
struktūra, dirvožemio ypatybės (genetinis tipas, granuliometrinė sudėtis), vertikalioji vegetacinė struktūra (augalų rūšinė kompozicija ir gausumas), taip pat galimas
vegetacinių tipų klasifikavimas priklausomai nuo reljefo
požymių (ekspozicija, insoliacija, įlinkiai), žemėnaudos

Procesų trukmė
> 10 000 m.
~1 000–10 000 m.
~100–1 000 m.
~1–100 m.

Pavyzdžiai
geologiniai periodai (kvarteras)
klimato periodai (ledynmetis)
istoriniai periodai (Viduramžiai)
biologiniai periodai (miško augimas)

savaitės–mėnesiai

sezonai (gruntinio vandens lygio svyravimai)

sekundės–dienos

įvykiai (krituliai)

1.3.3 pav. Laikinės procesų geosistemose dimensijos
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1.3.4 pav. Epifacijos modelis.
1 – pagrindinės facijos, 2 – tariamai pagrindinės facijos, 3 – serijinės facijos, 4 – antropogeniškai transformuotos
facijos, 5 – evoliucinių pokyčių ašis, 6 – evoliucijoje vienas kitą keičiantys invariantai

tipas ir kiti požymiai – visi jie gali būti naudojami skiriant elementariąsias kraštovaizdžio geosistemas.
Apibendrinant galima pasakyti, kad kraštovaizdžio
geosistemos topologinėje dimensijoje yra aprašomos
apibūdinant jų vertikaliąsias struktūras ir procesus. Topologinėje dimensijoje geosistemų struktūros analizės
rezultatai turi būti derinami su erdvinio funkcionavimo rodikliais. Lateralių procesų kryptys, medžiagų bei
energijos srautų kiekybiniai rodikliai gali būti nusakomi tik turint elementariųjų geomerų tyrimo rezultatus.
Elementariosios kraštovaizdžio geosistemos gali būti
klasifikuojamos išskiriant elementariųjų toposistemų tipus, kurie naudojami didesnio rango toposistemos – geochoros – apibūdinimui pagal jų erdvinį derinį
(1.3.7 pav.).
Toposistemos, nagrinėjamos didesniu erdvės masteliu, suprantamos kaip elementarių kraštovaizdžio geo
sistemų mozaika. Ši erdvinė elementarių geosistemų
kompozicija analizuojama per struktūrą ir didesnio teritorinio vieneto, sudaryto iš heterogeninės elementarių
geosistemų mozaikos, funkcionavimą. Ši teorinė nuostata atsispindi chorologinėje dimensijoje (gr. choros – grupė), kur geosistemos apibūdinamos kaip geochoros. Taip
pat šios kraštovaizdžio vienetų heterogeninės kompozicijos gali būti sudarytos skirtingame abstrakcijos rezultatų lygyje, t. y. skirtingose subdimensijose (nanogeoochoros, mikrogeochoros, mezogeochoros, makrogeochoros, žr. 1.3.8 pav.). Rusų mokslininkų hierarchinėje
geosistemų (topinių ir chorinių arealų, atskleidžiančių
kraštovaizdžio sferos struktūrinę-dinaminę organiza22

ciją) klasifikacijoje geochorų samprata gerokai sudėtingesnė, nes apima ne tik topologinį, bet ir regioninį
(provincijos, zonos) bei globalų (subkontinentai, fizinės
geografinės juostos) rangą.
Taikant chorologinę dimensiją, atsisakoma homogeniškumo koncepcijos, kuria buvo remiamasi apibrėžiant elementariąją geosistemą. Laikantis naujos
homogeniškumo koncepcijos chorologiniu lygmeniu
galima pereiti prie naujos informacijos – erdvės su vidiniu heterogeniškumu – suvokimo, kuri aukštesniame
abstrakcijos lygyje apibrėžiama taip pat kaip homogeniška. Ši teorinė moduliacija jau buvo taikoma aptariant
kraštovaizdžio erdvės heterogeniškumą elementariosios
geosistemos pavyzdžiu, sujungus daugybę elementariųjų geomerų, apibendrintų aukštesniame abstrakcijos
lygmenyje. Sujungiant elementariąsias kraštovaizdžio
geosistemas, kurios buvo nagrinėjami topologinėje dimensijoje, į mozaiką galima išskirti naują erdvinį vienetą – geochorą (1.3.9 pav.). Vadovaujantis prielaida, kad
kraštovaizdyje yra neįmanoma apibrėžti absoliutaus homogeniškumo kriterijų, geochora visada bus tam tikro
apibendrinimo (skyrimo) rezultatas, ir jos tipiniai požymiai gali būti priimami tik kaip prielaida.
Kaip parodyta 1.3.9 paveiksle, kraštovaizdžio topologinius vienetus jungia procesai (drėgmės bei maisto
medžiagų prietaka su krituliais, jų sunkimasis dirvožemio storyme iki gruntinių vandenų, laterali pernaša su
paviršiniu vandens srautu ir kt.), vykstantys vandens
surinkimo baseinėliuose. Baseinėlius tarpusavyje jungia procesai, besiformuojantys bendroje slėnio sistemoje

(gruntinis ir paviršinis nuotėkis, oro masių pernaša ir
kt.), kurią galima analizuoti kaip geochorų mozaiką.
Visoms šioms elementarių kraštovaizdžio geosistemų kompozicijoms, esančioms skirtinguose vandens
surinkimo baseinėliuose, tinka tie patys geosistemų
funkcionavimo topologinėje dimensijoje principai. Procesai, kurie lemia visos slėnio sistemos funkcionavimą,
susiformuoja pavienėse elementariosiose geosistemose,
kurioms atstovauja elementarusis geomeras. Galima vadovautis ir kitu abstrakcijos lygiu: elementariosios geosistemos, pavaizduotos 1.3.7 paveiksle, sujungiamos į
geochorą, kuri funkcionuoja kaip atskiras kraštovaizdžio
vienetas. Be to, slėnio sistemoje funkcionuoja skirtingos
geochoros. Abiejuose abstrakcijos lygiuose skirtingos geosisteminės kraštovaizdžio struktūros ir procesai yra suvokiami kaip išsiskiriantys savo išraiška skirtingose erdvės dimensijose ir formavimusi naujų nenuspėjamybių,

kurių atsiranda persitvarkant minėtoms struktūroms.
Pavyzdžiui, šalto oro srauto procesai gimsta atskirose
elementariosiose kraštovaizdžio geosistemose, kur susidaro sąlygos jų formavimuisi. Šalto oro srovė vandens
surinkimo baseinėlyje priklauso nuo tų pačių pagrindinių šalto oro formavimosi procesų skirtingose elementariosiose geosistemose, todėl šalto oro srautas visuose be
išimties vandens surinkimo baseinėliuose yra naujai atsirandantis chorologinis procesas aukštesniame erdviniame lygmenyje. Dar aukštesniame abstrakcijos lygmenyje
(iliustruojant tuo pačiu pavyzdžiu) aptinkamas tas pats
naujai atsirandančių procesų principas – šalto oro srovę
slėnyje suformuoja iš skirtingų baseinėlių sutekėjęs oras.
Apibendrinant svarbu apibrėžti, kad kraštovaizdžio
geosisteminė koncepcija remiasi toposistemų – integralios erdvės ir laiko procesų teorinės abstrakcijos –
samprata, kuri yra labai svarbi ir laikoma metodologiniu

1.3.5 pav. Elementaraus geomero struktūra ir funkcionavimas modifikacija
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1.3.6 pav. Erdvinė elementariųjų geosistemų struktūra

1.3.7 pav. Erdvinės ekotopų mozaikos mažame baseine (ekochoroje) schema
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geosistemų mozaika Top

dirvožemio drėgmės
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geosistema
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subtopologinė

Sąvokos pagal
K. Herz,
R. Klug ir
O. Lang,
H. Leser,
Erdvinė sąranga
K. Bilwitz

ekonų mozaika

Standortgefüge
Standort

sunkimasis /
dirvožemio tekstūra

1.3.8 pav. Geosistemų kompleksai ir lygmenų perėjimai tarp skirtingų erdvinių dimensijų; juodos rodyklės žymi dominavimą,
baltos – subordinaciją

1.3.9 pav. Procesų mažame baseino plote schema, iliustruojanti geochorų mozaiką slėnio sistemoje
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kraštovaizdžio mokslo pagrindu. Geografinių dimensijų
teorijoje (1.3.3 ir 1.3.8 pav., kur pateiktos pagrindinių
teorinių principų, atstovaujančių erdvinėms ir laikinėms
dimensijoms, schemos) išskiriamos geosistemos pateikiamos hierarchine tvarka, derinant su atitinkamais
erdvės masteliais. Išanalizavus minėtuose paveiksluose
pateiktas schemas, būdingus kraštovaizdžio geosistemų
funkcionavimo tyrimų metodologinius bruožus galima
apibendrinti taip: subtopologinėje dimensijoje procesai analizuojami atsižvelgiant į vertikaliąją geosistemų
struktūrą ir funkcionavimą; topologinėje dimensijoje vertikaliosios struktūros ir procesai yra pagrindinis tyrimo
objektas, tačiau elementariųjų toposistemų mozaika yra
analizuojama pagal jų erdvinį išsidėstymą ir funkcinę
sąveiką. Abiejuose lygmenyse analizuojami momentiniai ir trumpalaikiai procesai, lemiantys kraštovaizdžio
geosistemos būseną (tai tam tikras geosistemos vertikaliosios struktūros ir funkcionavimo parametrų santykis
tam tikru laiko momentu, kada įeigos procesų funkcijos
transformuojasi į išeitines).
Pereinant nuo detalios analizės topologinėje dimensijoje į chorologinę ir aukštesnes kraštovaizdžio dimensijas, nagrinėjami požymiai tampa svarbūs laiko dimensijų
pjūvyje (vidutinės trukmės bei ilgalaikių procesų analizė
ypač svarbi geosistemų dinamikos bei genezės prognozavimui). Kraštovaizdžio geosistemų dinamika, fiksuojant vidutinę metinę arba daugiametę būsenų kaitą,
dažniausiai tiriama stacionariais bei pusiau stacionariais
metodais. Toposistemų genezės tyrimai dažniausiai remiasi paleogeografinėmis didesnio rango kraštovaizdžio
geosistemų (provincijų, gamtinių zonų) ribų migracijos
skirtingais laiko tarpsniais rekonstrukcijomis.
Svarbu pabrėžti kraštovaizdžio geosistemų vystymosi heterochroniškumą keičiantis geografinio apvalkalo gamtai, einant iš vietos į vietą. Aptariant toposistemų
amžių, skiriamos absoliutaus ir santykinio laiko sąvokos, kuriomis apibūdinami atskiri konkretūs bet kurio
taksonominio rango toposistemų kompleksai, tiek jų
tipologinės kategorijos (rūšys, klasės ir kt.). Pastaroji laiko sąvoka dar vadinama būdinguoju laiku, kurio metu
galėjo susiformuoti dabartinė kvazipatvari toposistemų
morfologinė struktūra. Svarbi ir proceso būdingojo laiko sąvoka, kuri autoreguliacinėse geosistemose atitinka
laiką, kurio metu grįžtama į pusiausvyros būseną. Taigi kraštovaizdžio geosistemų amžius lemia toposistemų
struktūros bei atsparumo išoriniam gamtiniam ir antropogeniniam poveikiui susiformavimo lygį.
Kraštovaizdžio geosistemų erdvinė ir laikinė organizacija yra suvokiama kaip visuma procesų, formuojančių
ir keičiančių pačias šias toposistemas, užtikrinančių jų
tarpusavio ryšius, vidinę organizaciją ir kartu palaikančių jų vientisumą, taip pat dėsningą įvairių būsenų kaitą
laike. Atsižvelgimas į kraštovaizdžio geosistemų pozicinius ypatumus, t. y. buvimą tam tikrame erdvės ir laiko
kontinuume, turi didelę pažintinę bei praktinę reikšmę.
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1.4. Kraštovaizdžio sampratos
architektūrinė koncepcija
Kraštovaizdžio sampratos architektūrinę koncepciją pagal jos ištakas, matyt, būtų galima priskirti prie
ilgiausią raidą išgyvenusių aplinkos pažinimo doktrinų.
Jau seniausių civilizacijų laikais architektūrinių objektų
bei ansamblių projektavime aiškiai išreikštas jų sudėtinių
elementų erdvinės harmonijos bei ypatingo tiksliniu požiūriu programuojamo ryšio su supančia gamtine aplinka ar urbanistine erdve siekis. Tai rodo menine ideologija pagrįstos kraštovaizdžio, kaip suvokiamos vizualinės
erdvės, sampratos egzistavimą.
Iš esmės kraštovaizdžio architektūrinės sampratos
formavimosi istorinė raida reiškėsi dviem kryptimis:
1. Miestų planavime – čia buvo ieškoma optimalios, vienos ar kitos epochos dvasią labiausiai atitinkančios,
urbanizuotos erdvinės struktūros – urbanizuoto
kraštovaizdžio tipo arba modelio, kur greta funkcinių technologinių reikalavimų didelę svarbą turėjo
ir percepciniai, pirmiausia, estetiniai, reikalavimai ar
nuostatos.
2. Sodų-parkų planavime (dažnai vadinamame tiesiog
sodu-parkų, netgi kraštovaizdžio menu ar architektūra) – kur buvo vykdoma detali lokalinio erdvės
skaidymo analizė ir tikslingai formuojamos žaliųjų
erdvių sistemos, pasižyminčios įvairiu uždarumo
laipsniu (atviros, pusiau atviros, pusiau uždaros, uždaros) bei emocinio poveikio pobūdžiu.
Laikui bėgant buvo sukurti ir realizuoti įvairūs urbanizuoto bei parkinio kraštovaizdžio architektūriniai
modeliai, atspindintys įvairių epochų funkcines nuostatas bei meninius idealus. Beveik visus juos pagal principinę teritorinę išraišką galima būtų skirti į tris pagrindines grupes:
• reguliarumo (geometrinio taisyklingumo) principais
pagrįstas kultūrinio kraštovaizdžio erdvines struktūras, dominavusias iki pat XVIII a.;
• laisvumo (natūralumo) principais pagrįstas kultūrinio
kraštovaizdžio erdvines struktūras, atsiradusias romantizmo laikmetyje ir po jo;
• skirtingais formavimo principais sukurtas mišraus
simbiotinio pobūdžio erdvines kultūrinio kraštovaizdžio struktūras, ypač paplitusias XIX–XX amžiais.
Būdinga, kad meninė estetizuota kraštovaizdžio
samprata jo architektūrinėje koncepcijoje ypač reiškėsi
naujaisiais amžiais, t. y. menų klestėjimo epochoje, pradedant Renesansu ir baigiant secesija (modernu). Po to
prasidėjusioje funkcionalizmo epochoje meninė kraštovaizdžio architektūrinės koncepcijos prigimtis tarsi
nustumiama į antrąjį planą, ją smarkiai papildant technologinėmis, o XX a. antroje pusėje ir ekologinėmis motyvacijomis. Ir tik pačioje XX a. pabaigoje palaipsniui vėl

ima reikštis estetinio prado architektūriniame planavime
stiprėjimas, gerokai pamirštų percepcinių motyvacijų
prisiminimas.
Ypatingais bruožais kraštovaizdžio sampratos architektūrinės koncepcijos raidoje išsiskiria XX a. antroji pusė,
kai teritorijų planavimo racionalizavimo poreikiai ima
keisti iki tol buvusį gana intuityvų bei subjektyvų kraštovaizdžio erdvių formavimą, dėl ko pradedama nagrinėti
objektyvias kraštovaizdžio erdvinio jutiminio, daugiausiai vizualinio, suvokimo sąlygas, teritorinę erdvių integraciją bei informacinį-emocinį potencialą. Tiek jau išsidiferencijavusioje kraštovaizdžio architektūroje, tiek kai
kuriose su kraštovaizdžio tyrimais susietose mokslinėse
ar kraštotvarkinėse disciplinose (kraštovaizdžio geografija, ekologija, miškininkystė, rekreacinis teritorijų planavimas ir kt.) pradėta sudarinėti pojūčiais suvokiamų arba
skirtingo emocinio potencialo kraštovaizdžio erdvinių
vienetų skyrimo metodikas, vykdyti konkretaus vizualiai
suvokiamo kraštovaizdžio erdvinę analizę.
Nors bendros kraštovaizdžio erdvės skaidymas į tam
tikras suvokimu apibrėžtas dalis („laukus“, „kambarius“,
„koridorius“ ar pan.) buvo pradėtas jau senovės architektūrinėje tradicijoje, iki šiol tai išlieka principine kraštovaizdžio sampratos architektūrinės koncepcijos problema. Tai siejama su poreikiu turėti galimų kartografuoti,
analizuoti ir vertinti jo erdvinės struktūros teritorinių
vienetų formalizuotą (algoritmizuotą ir parametrizuotą) nustatymą. Tokių vienetų skyrimo metodologiniu
pagrindu dar XX a. 7–8 dešimtmečiuose imama laikyti
suvokiamos kraštovaizdžio erdvės vientisumą. Pirminė
idėja buvo realizuota automobilių kelių kraštovaizdinio
projektavimo bei rekreacinių ir urbanizuotų teritorijų
planavimo praktikoje, kur pradėta skirti vadinamuosius
architektūrinius arba vizualinius baseinus, reiškiančius
iš pagrindinių taškų vientisai suvokiamus kraštovaizdžio
erdvinius vienetus (D. Appleyard, P. Dzienis, V. Reinfeld, V. Babkov, V. Krogius, T. Searth, K. Krause, D. Engel, A. Vergunov, M. Vilner, V. Antonov, G. Albers, M. le
Caen, A. Melluma, G. Daniulaitis ir kt.). Realiai tai išreiškė orientaciją į savotiškų erdvinių „duburių“ bend
roje kraštovaizdžio struktūroje išskyrimą bei jų tolesnę
analizę.
Ypač svarbų vaidmenį kraštovaizdžio architektūrinės sampratos raidoje suvaidino vizualinės vietovės arba
videotopo sąvoka ir griežtesnių formalizuotų jos nustatymo bei analizės metodikų parengimas, leidęs galutinai pereiti nuo atskirų reginių, daugiausia panoraminių,
nagrinėjimo bei vertinimo prie kraštovaizdžio totalinės
erdvinės diferenciacijos realizavimo. Žengti tokį žingsnį
leido kraštovaizdžio architektūroje parengtos vizualinių
ryšių tarp topografinių taškų kartografavimo (D. Boitreaud) bei kraštovaizdžio erdvinės sandaros pirminių vienetų ir šios sandaros hierarchijos (M. Purvinas, A. Vergunov) nustatymo metodikos.
Pirmoji iš anksčiau minėtų metodikų akcentuoja
kraštovaizdyje vizualinius ryšius nutraukiančias topo-

grafines (keterines) reljefo linijas, sujungiančias iš bet
kurio erdvės taško galimus suvokti elementarius topografinius paviršius, kurių suma ir sudaro pagrindinius
struktūrinius bendros kraštovaizdžio erdvės teritorinius vienetus. Būtent ši metodika pabrėžė, kad dominuojančių taškų vizualinius ryšius nutraukiančiose linijose agresyvus „užgrobimas“ veda prie turimo kraštovaizdžio vizualinio „išsigimimo“, ko galima išvengti tik
racionalaus vizualine analize paremto kraštovaizdžio
planavimo priemonėmis. Šios metodikos taikymas autentiška forma yra ribotas ir reikalauja ją interpretuoti
biotinės bei technogeninės dangos sąlygomis bei papildomai įvesti erdvių taksonomijos nustatymą.
Antrojoje metodikoje (M. Purvinas) buvo pagrįsti erdvinio suvokimo Žemės paviršiuje dėsningumais
(efektyvaus stebėjimo spinduliu) nulemti pirminės
vizualinės vietovės, kaip atviros, vientisai ir tiesiogiai
suvokiamos erdvės, parametrai bei nustatytos ją galinčios apriboti vizualinės kliūtys – reljefo formos, tankūs
medynai, statinių kompleksai. Buvo teigiama, kad realią kraštovaizdžio mozaiką sudaro vizualinių vietovių,
vizualinių kliūčių ir uždarų nepražvelgiamų erdvių kaita. Tačiau bene vertingiausias pristatomos metodikos
indėlis į architektūrinę kraštovaizdžio sampratą buvo
vizualinių vietovių hierarchijos (pirminės, antrinės,
tretinės ir t. t.) pagal stebėjimo taškų reliatyvų aukštį.
Vis tik šios metodikos autentišką taikymą sudėtingomis
tiek gamtinio, tiek kultūrinio kraštovaizdžio sąlygomis
komplikuoja joje koduojamas didelių plotų (vizualinės
kliūtys, uždaros erdvės) išskyrimas iš vizualinių vietovių sistemos, kuri buvo orientuojama tik į žemiausių
paviršių – savotiškų vizualinių „dugnų“ – skyrimą.
Bene geriausi kraštovaizdžio vizualinės struktūros
nustatymo rezultatai buvo gauti integravus (P. Kavaliauskas) abiejų aukščiau minėtų metodikų stipriąsias
puses – vizualinius ryšius nutraukiančių linijų ir vizualinės hierarchijos principus – į vientisą videotopinę paradigmą. Tai bus detaliau aptarta paskutinėje šio darbo
dalyje.
Pažymėtina, kad kraštovaizdžio vizualinės sąrangos aiškinimo ir jos tolesnės percepcinės analizės
pagrindu susiformavo praėjusio amžiaus 8–9 dešimt
mečių modernioji lietuviškoji kraštovaizdžio architektūros mokykla (G. Daniulaitis, M. Purvinas, V. Palys,
V. Stauskas, J. Bučas, P. Kavaliauskas ir kt.), kurios tradicijų atgimimą galima stebėti kai kuriuose paskutiniuose
kraštovaizdžio architektūros bei urbanistikos darbuose
(A. Vyšniūnas, M. Pakalnis, Z. Daunora, J. Kamičaitytė-Virbašienė, I. Alistratovaitė ir kt.).
Kraštovaizdžio architektūrinės sampratos koncepcija apima ne tik jo struktūros erdvinių vienetų skyrimą
bet ir kryptingą suvokimo sąlygų bei informacinio-estetinio potencialo analizę. Pirmiausia tai išreiškiama
svarbiausių regyklų (pagal R. A. Budriūną ir K. Eringį),
arba despektų, t. y. taškų, linijų ar arealų, iš kur atsiskleidžia platesni, ypač panoraminiai, kraštovaizdžio
27

1. Kraštovaizdžio sampratos problema

reginiai (inspektai), išaiškinimas bei kartografavimas
ir tolesnis jų struktūros bei kokybės nagrinėjimas. Ypatingą svarbą reginių, arba inspektinėje, analizėje turi
vizualinių dominantų bei vizualinės taršos objektų ir jų
vizualinės įtakos arealų, dominantų vizualinės įtampos
zonų, taip pat aktyvaus matymo („auksinių“) taškų –
videofokusų bei panoramų silueto akcentų nustatymas.
Visa tai formuoja videotopų suvokimą lemiančias są-

1.4.1 pav. Kraštovaizdžio emocinio suvokimo principinė schema
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lygas ir išreiškia kraštovaizdžio sampratos architektūrinės koncepcijos ypatumus.
Vis tik šios koncepcijos pamatu tenka laikyti kraštovaizdžio sensorinių teritorinių vienetų ir jų hierarchijos išaiškinimą bei vėlesnį šių vienetų informacinės
ir estetinės kokybės potencialų nustatymą. Deja, šiuolaikinė kraštovaizdžio architektūra yra daugiau ar ma-

žiau orientuota tik į vizualiai suvokiamų kraštovaizdžio
erdvių – videotopų – išskyrimą bei analizę. Kitais pojūčiais (klausos, uoslės ir pan.) fiksuojamo kraštovaizdžio suvokimo bei vertinimo nagrinėjimas kol kas yra
tik epizodinis ir fragmentinis – erdvių diferenciacijos
(pvz., akustinio fono analize paremtų teritorinių vienetų – sonotopų – išskyrimo) bei vertinimo problema iki
šiol dar nėra išspręsta.
Pažymėtina, kad kraštovaizdžio erdvių informacinės kokybės analizėje išsiskiria dvi kryptys:
• su galimos priimti informacijos kiekio nustatymu susijusi jo signalinio sensorinio potencialo analizė;
• su kraštovaizdžio erdvės teikiamo įvaizdžio struktūros nustatymu susijusi jo asociacinio semantinio potencialo analizė.
Savo ruožtu, kraštovaizdžio erdvių estetinės kokybės (grožio) analizės metodologijoje taip pat skirtinos
dvi kryptys:
• paremta vientiso nedalomo emocinio įspūdžio nuostata, reikalaujančia vertinti tik bendrą kompleksinį
kraštovaizdžio poveikį;
• paremta skaidyto įspūdžio galimybės principu, leidžiančiu bendrąjį kraštovaizdžio emocinį potencialą
traktuoti kaip apskaičiuojamą dalinių komponentinių
potencialų sumą.
Bene daugiausiai neaiškumų ir diskusijų, nustatant
kraštovaizdžio estetinės kokybės potencialą, kyla dėl jo
raiškos kriterijų išskyrimo ir naudojimo. Šiuolaikinėje
kraštovaizdžio architektūroje naudojami įvairūs kraštovaizdžio estetinės kokybės potencialo kriterijai, tokie
kaip erdvinės sąrangos raiškumas, elementų kompozicinis harmoningumas, teikiamo vaizdo originalumas
(individualumas, identiškumas arba atpažįstamumas),
struktūrinė įvairovė (informacinė apkrova), gamtinės bei kultūrinės aplinkos gyvybingumas ir kt. Visų
jų naudojimas kelia nemažai technologinio pobūdžio
problemų, nes ne visada pasiduoda griežtesniam algoritmizavimui ir parametrizavimui, ypač kompozicinis bei
originalumo kriterijai. Dėl to praktikoje paprastai būna
realizuojama tik dalis kraštovaizdžio sampratos architektūrinės koncepcijos teikiamų galimybių, apsiribojama vienų ar kitų kraštovaizdžio percepcinių ypatumų
bei emocinio potencialo bruožų analize.
Kraštovaizdžio sampratos architektūrinės koncepcijos pristatymo pabaigoje pateikiame jos metodologinio
pamato – kraštovaizdžio emocinio suvokimo proceso –
bendrąją schemą (1.4.1 pav.), demonstruojančią visus
svarbiausius etapus, per kuriuos realaus kraštovaizdžio
savybių jutiminis poveikis atsispindi mūsų sąmonėje.
Kraštovaizdžio emocinio poveikio pagrindas yra jo vaizdiniuose užsikoduojantis emocinis potencialas, tačiau šis
dar yra veikiamas sąmonės socialinio išsivystymo, psichologinės nuostatos ir paralelinio racionalaus supratimo metu generuojamo intereso efekto.

1.5. Kraštovaizdžio sampratos
kraštotvarkinė koncepcija
Kraštovaizdžio sampratos kraštotvarkinės koncepcijos pradžia, matyt, galima būtų laikyti žemių kokybės
vertinimo darbų – geokvalimetrijos, atsiradimą dar vėlyvaisiais Viduramžiais, kai buvo pradėta skirti arealus
su skirtingu galimo ūkinio naudojimo potencialu. Vis
labiau plėtojantis šiai resursinei kraštovaizdžio pažinimo krypčiai ir atsirandant sudėtingoms žemių, miškų
bei vandenų ūkinio bonitavimo metodologijoms darosi
įmanoma kalbėti apie geokvalimetriniais (kokybės matavimo) metodais nustatomus ūkinius kraštovaizdžio
tipus bei arealus, nuo tam tikrais fizinių-cheminių savybių parametrų rinkiniais išsiskiriančių ūkinių sklypų
iki išteklių savitumu pasižyminčių stambių resursinių
kraštovaizdžio rajonų. Tokių teritorinių kraštovaizdžio
vienetų – resursotopų – identifikacija neabejotinai yra
viena svarbiausių kraštotvarkos, ypač racionalios gamtonaudos, pagrindimo ir optimizavimo prielaidų.
Priklausomai nuo ūkinės analizės tiksluose akcentuojamų kraštovaizdžio struktūros technologinio-dislokacinio (ergonominio) patogumo išaiškinimo ar produkcinės-vertinės (ekonominės) naudos nustatymo,
kraštovaizdyje gali būti išskiriami atitinkami dviejų
tipų resursiniai arealai, kurių įvardijimui kol kas neturime nusistovėjusių specialių terminų. Pagal šiame darbe bandomą formuoti ir naudoti vientisą terminologinę
sistemą tokius resursinius arealus būtų galima vadinti
pirmuoju atveju ergonotopais, kaip išskirtus pagal kraštovaizdžio ergonominį tinkamumą veiklos organizavimui, o antruoju atveju – ekonotopais, kaip išreiškiančius teritorijos ekonominio potencialo diferencijavimą.
Visais atvejais resursinė kraštovaizdžio analizė
turi aksiologinį (vertinamąjį) pobūdį ir neišvengiamai
naudoja vienus ar kitus geokvalimetrinius metodus. Jos
griežtai utilitarinė orientacija paprastai netgi trukdo
suvokti šią sritį kaip kraštovaizdžio tyrimus ir išblaško
ją po įvairias ūkines ar technologines disciplinas. Antra
vertus, tai iš tikrųjų labai sudėtinga ir funkciškai diferencijuota kraštovaizdžio, kaip teritorijos, utilitarinių
savybių komplekso, pažinimo sritis, kurios pateikimas
pareikalautų netgi atskiros studijos. Dėl šių priežasčių
kraštovaizdžio resursinis pažinimas ir jame nustatomi
teritorijos tipai bei arealai (resursotopai) šiame darbe
toliau nebebus nagrinėjami ir kraštovaizdžio sampratos kraštotvarkinėje koncepcijoje pristatymas apsiribos
tik antrąja jos kryptimi – funkciniu pažinimu ir jame
nustatomais kraštovaizdžio tipais bei teritoriniais vienetais (planotopais).
Pažymėtina, kad kraštovaizdžio funkcinė kraštotvarkinė interpretacija susiklostė gerokai vėliau nei
resursinė ir yra siejama su funkcionalizmo (konstruktyvizmo) epochos pradžia. Teritorijų naudojimo
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ir planavimo praktikoje vis labiau įsigalint griežtoms
technokratine ideologija paremtoms nuostatoms XX a.
pirmoje pusėje ėmė formuotis funkcionalistinis požiūris į visą planuojamą aplinką, o kraštovaizdžio tipizavimo metodologijoje atsiranda dar vienas struktūrinis jo
skirstymas – pagal atliekamų ar projektuojamų socialinių funkcijų grupes bei funkcinę technogeninių komponentų klasifikaciją.
Funkciniai kraštovaizdžio tipų pavadinimai
(rekreacinis kraštovaizdis, agrarinis kraštovaizdis, pramoninis kraštovaizdis ir pan.) teritorijų planavimo projektuose bei metodologinėje kraštotvarkos literatūroje
tapo ypač populiarūs XX a. antrojoje pusėje. Kai kuriose šalyse (Didžioji Britanija, Austrija, Švedija, buvusi
SSSR ir kt.) funkciniai kraštovaizdžio tipai buvo netgi
bandomi aprobuoti normatyviniuose arba teisės dokumentuose, nustatant jų identifikacinius bruožus ir formavimo tikslus bei pagrindines priemones. Ypač daug
dėmesio susilaukė rekreacinio kraštovaizdžio įvedimas
į buvusių tradicinių funkcinių tipų sistemą, kadangi šis
kraštovaizdžio tipas su gana neaiškiomis teritorinėmis
ribomis ir nenusistovėjusiais išskyrimo kriterijais ėmė
radikaliai perdengti kitų funkcinių kraštovaizdžio tipų
teritorijas. Pažymėtina, kad analogiškos problemos iškilo ir mūsų šalyje, kai architektas G. Daniulaitis praėjusio amžiaus 7-ame dešimtmetyje pirmąkart pabandė
apibrėžti Lietuvos rekreacinį kraštovaizdį ir jo arealus.
Iš esmės funkcinis kraštovaizdžio erdvės diferencijavimas yra taip pat gana komplikuotas dėl pačių socialinių funkcijų lokalizacijos mozaikiškumo bei frag
mentiškumo, kas neišvengiamai veda prie didesnio
ar mažesnio apibendrinimo nustatant vienus ar kitus
kraštovaizdžio funkcinius tipus. Antra vertus, ne visos
socialinės funkcijos gali būti teritoriškai atribotos, kai
kurios jų realioje erdvėje tiesiog susipina, suteikdamos
polifunkcinį pobūdį. Ypač tokiomis integracinėmis savybėmis pasižymi konservacinė bei rekreacinė funkcijos, o vandens ūkio funkcijos mūsų šalies sąlygomis iš
viso neįmanoma naudoti kaip kraštovaizdžio tipų identifikatoriaus, nes ji atlieka daugiau lydinčiosios funkcijos vaidmenį kitų prioritetų erdvėse.
Šiame darbe naudojamą kraštovaizdžio funkcinę
tipologiją išreiškia supaprastinta principinė schema
(1.5.1 pav.), kuri nustato šiuos kraštotvarkos praktikoje
taikomus funkcinius kraštovaizdžio tipus: konservacinį, rekreacinį, miškų ūkio, agrarinį, gyvenviečių ir technologinį. Šių funkcinių kraštovaizdžio tipų lokalizavimas ir projektinis modeliavimas yra vienas svarbiausių
kraštotvarkos uždavinių, kurio sprendimas reikalauja
nelengvai realizuojamo taikomojo mokslinio (pirmiausia geografinio) ir meninio (pirmiausia architektūrinio)
pagrindimo.
Šioje klasifikacijoje mažiausiai naudojamu ir žinomu, matyt, tektų laikyti technologinio kraštovaizdžio
terminą, kuriuo studijos autoriai rekomenduoja įvardyti technogeniniais inžineriniais objektais prisotintas
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teritorijas, atliekančias įvairias utilitarines funkcijas.
Tai galėtų būti:
• pramoninės ir sandėliavimo objektų teritorijos,
• eksploatacinės (naudingųjų iškasenų gavybos) teritorijos,
• susisiekimo infrastruktūros teritorijos,
• inžinerinės infrastruktūros teritorijos,
• ekologinės infrastruktūros (atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo) teritorijos,
• gynybinių (krašto apsaugos) objektų teritorijos.
Su funkcine kraštovaizdžio klasifikacija glaudžiai
susijęs yra dar vienas kraštotvarkoje taikomas kraštovaizdžio skirstymas pagal jo sukultūrinimo laipsnį, tam
tikru mastu atspindintis ir bendruosius kraštovaizdžio
morfologinės struktūros ypatumus. Iš esmės tai būtų
bazinių arba kokybinių ontologinių šiuolaikinio kraštovaizdžio kategorijų išskyrimas dažniausiai naudojamose
tripakopėje ar penkiapakopėje skirstymo sistemose.
Pirmuoju atveju skiriami šie kraštovaizdžio tipai:
• gamtinis arba natūralus kraštovaizdis,
• sukultūrintas arba kaimiškasis (agrarinis, ruralinis)
kraštovaizdis,
• urbanizuotas arba miestiškasis kraštovaizdis.
Antruoju atveju dažniausiai skiriami šie kraštovaizdžio tipai:
• gamtinis arba natūralus kraštovaizdis,
• mažai sukultūrintas arba subnaturalus kraštovaizdis,
• sukultūrintas arba agrarinis kraštovaizdis,
• mažai urbanizuotas arba suburbanizuotas kraštovaizdis,
• urbanizuotas arba miestiškasis kraštovaizdis.
Anksčiau minėti skirstymai yra svarbūs nustatant
detalesnę funkcinę kraštovaizdžio tipologiją, nes jais
tarsi fiksuojamas arba modeliuojamas tam tikras antropogeninės invazijos į gamtinę kraštovaizdžio struktūrą
lygis, nustatomas šios struktūros pertvarkymo laipsnis.
Tokia kraštovaizdžio sukultūrinimo laipsnio integracija
į jo funkcinę klasifikaciją neišvengiamai suteikia pastarajai konstruktyvesnę kraštotvarkinę interpretaciją ir
labiau tenkina kompleksiškumo poreikį skiriant funkcinius kraštotvarkinius kraštovaizdžio tipus bei arealus
(tipologinius planotopus). Šiuo principu paremta konk
reti kraštovaizdžio struktūros analizės metodologija bus
pristatyta paskutinėje šio darbo dalyje.
Būtina paminėti dar vieną kraštotvarkoje, konkrečiau – kultūrinio kraštovaizdžio apsaugoje, palyginti visai neseniai (1997 m.), pasirodžiusį kraštovaizdžio klasifikacijos pjūvį, kuriame bandoma išreikšti visuomenės
tikslinės veiklos atspindį šiuolaikinėje kultūrinio kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje. Tai būtų Pasaulio paveldo
centro (World Heritage Center, PPC) rekomenduoti kultūrinio kraštovaizdžio, kaip bendro gamtos ir žmogaus
kūrinio, tipai:

KRAŠTOVAIZDŽIO PLANAVIMAS

TECHNOLOGINIS
KRAŠTOVAIZDIS

GYVENVIEČIŲ
KRAŠTOVAIZDIS

AGRARINIS
KRAŠTOVAIZDIS

MIŠKŲ ŪKIO
KRAŠTOVAIZDIS

REKREACINIS
KRAŠTOVAIZDIS

KONSERVACINIS
KRAŠTOVAIZDIS

NEGAMYBINĖS
FUNKCIJOS

GAMYBINĖS
BIOPRODUKCINĖS
FUNKCIJOS

URBANISTINĖS
IR GAMYBINĖS
INDUSTRINĖS
FUNKCIJOS

1.5.1 pav. Kraštovaizdžio funkcinių tipų principinis diferencijavimas

1. Tikslingai suformuotas (parkai-sodai);
2. Natūraliai (organiškai) istoriškai susiformavęs:
• reliktinis (fosilinis),
• tradicinis (besivystantis);
3. Asociacinis (išskiriamas remiantis stipriomis re
liginėmis, meninėmis ar kultūrinėmis asociacijomis su
gamtiniais aplinkos elementais daugiau nei materialia
kultūra, kuri šiuo atveju yra nereikšminga arba gali ir iš
viso jos nebūti).
Pripažįstant šios klasifikacijos kraštotvarkinę prasmę bei tam tikrą reikšmę ieškant ir apibrėžiant saugotinus kultūrinio kraštovaizdžio kompleksus, negalima
nepastebėti ir tam tikro nelogiškumo ar tiesiog klaidos

nuostatoje, kad tik parkai-sodai gali atstovauti tikslingai suformuotam kraštovaizdžiui. Akivaizdi tiesa yra tai,
kad tikslingai pagal specialius projektus paprastai būna
suformuoti ir miestai, ir net agrarinis arba kaimiškasis
kraštovaizdis, išreiškiantis vienokių ar kitokių tikslinių
žemėtvarkos reformų nuostatas. Pagaliau, tikslingai pagal miškotvarkos projektus gali būti suformuoti ir ūkinių,
ypač plantacinių, miškų kraštovaizdžio kompleksai. Tokių faktų ignoravimas neišvengiamai veda prie grubaus
istorinio ir metodologinio falsifikavimo, pavyzdžiui, valakinio kaimiškojo kraštovaizdžio mūsų šalyje teikimo kaip
natūraliai (organiškai) susiformavusio (J. Bučas), kai tai
yra tik anuometinės valdžios įvykdytos visuotinės tikslinės, netgi prievartinės, agrarinės reformos rezultatas.
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Kita šios klasifikacijos bėda susijusi su kultūrosaugoje originalios ir labai svarbios asociacinio kultūrinio
kraštovaizdžio idėjos realizavimu. Šio kraštovaizdžio
tipo (istorinių, legendinių, sakralinių, literatūrinių ar
pan. vietovių) išskyrimas kol kas nėra aiškiai reglamentuotas ir sudaro nemažą metodinę painiavą. Pavyzdžiui,
visai nepagrįstas yra šiuo metu teikiamas mūsų garsiojo
Kryžių kalno priskyrimas tokiai kultūrinio kraštovaizdžio kategorijai, nes šio objekto suvokimas vis tik yra
nulemtas ne asociaciniais ryšiais, o jame esančiais materialios kultūros elementais – kryžiais ir jų gausa. Matyt,
būtinas asociacinio kraštovaizdžio griežtesnis reglamentavimas, nustatant būtent neturinčių materialaus kultūrinio pamato asociacinių ryšių prioritetą. Priešingu atveju,
visus kultūrinio kraštovaizdžio kompleksus galima būtų
skelbti asociaciniais, nes vienokios ar kitokios asociacijos
yra neatsiejamas kultūrinio kraštovaizdžio atributas, jo
informacinio lauko dalis.
Patirtis rodo, kad kraštotvarkoje naudojamos panašios neišbaigtos klasifikacijos, taikant jas mechaniškai,
gali sujaukti kraštovaizdžio sampratos racionalumą ir
iškreipti jo tipų kraštotvarkinę esmę. Pati PPC rekomenduota kultūrinio kraštovaizdžio klasifikacija kol kas yra
per daug grubi ir nepakankamai konkretizuota, todėl jos
naudojimas kraštotvarkoje reikalauja tikslinimo ir sisteminimo. Savo genetine prigimtimi ji atspindi ne funkcinę, o daugiau sociogeninę morfologinę kraštovaizdžio
struktūrą, ir jos plėtojimas bei tobulinimas ateityje galėtų
pasitarnauti bene pačios jauniausios ir mažiausiai išvystytos kraštovaizdžio pažinimo linijos – socialinio santykio apibrėžtų jo erdvinės struktūros vienetų – sociomorfotopų – sampratos bei klasifikacijos formavimui.
Šioje studijoje teikiama kraštotvarkos tikslams tarnaujanti funkcinė tipologinė kraštovaizdžio samprata,
kaip generuojanti vieną iš kraštovaizdžio struktūrinės
įvairovės erdvinės išraiškos formų, yra labai svarbi jo taikomojo pažinimo kryptis, talkinanti tiek kraštovaizdžio
įsisavinimo ir naudojimo, tiek apsaugos planavimui.
Pažymėtina, kad be tipologinio pobūdžio planotopų
teritorijų planavimo, ypač specialiojo, praktikoje gali būti
nustatomi ir tam tikri projektiniai kraštovaizdžio arealai – individualieji planotopai, pagal kuriuos būna rekomenduojama vykdyti tiek žemesnio, tiek ir aukštesnio lygmens planavimo darbus. Pavyzdžiui, šalies valstybinių
parkų teritorijų planavime būdavo apibrėžiami vidiniai
planotopai, pagal kuriuos tikslinga rengti strateginius
gamtotvarkos planus. Panašių teritorinių kraštovaizdžio
vienetų nustatymas aktualus taps formuojant specialiųjų
kraštovaizdžio tvarkymo planų rengimo sistemą. Vis tik
individualiųjų kraštovaizdžio planotopų skyrimas išreiškia daugiau teritorijų ar strateginio planavimo objektų
nustatymą ir yra vidinė technologinė planavimo darbų
organizavimo problema. Ji neturi tiesioginio ryšio su
kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės tipizavimu
ir šioje studijoje toliau nenagrinėjama.
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1.6. Kraštovaizdžio sampratos
mistifikacijos problema
Antrojo tūkstantmečio pabaigoje krašto tvarkymo
problematika sparčiai sudėtingėjo, apimdama vis daugiau ir daugiau įvairių aplinkos suvokimo ir formavimo
aspektų. Vienu būdingų laikmečio bruožų europinėje
kraštotvarkos tradicijoje tampa jos humanizavimas, grąžinęs teritoriniam planavimui psichologinius bei sociologinius kriterijus. Šį procesą visą laiką skatina ir aktyviai
palaiko metodologinis virsmas, įvykęs svarbiausio kraštotvarkos objekto – kraštovaizdžio – sampratoje. XX a.
pirmojoje pusėje bei viduryje viešpatavęs kraštovaizdžio
tik kaip gamtinio teritorinio komplekso supratimas tapo
jau praeities reiškiniu netgi lietuviškoje kraštovaizdžio
geografijoje, kuri bene sunkiausiai įsileido kultūrinio
kraštovaizdžio teoriją.
Integralinės gamtinės-kultūrinės sampratos plitimas
ėmė smarkiai keisti tradicines kraštovaizdžio traktuotes,
o antropogeninių elementų įjungimas į bendrą erdvinį
kompleksą subordinavo naujus jo pažinimo bei tvarkymo aspektus, skatino žvelgti į patį kraštovaizdį per žmogiškąją prizmę, aiškintis jo subjektyviąsias puses. Visa
tai pavertė kraštovaizdžio sampratą beveik filosofiniu
reiškiniu, nepaprastai išplėtė jos ribas ir, deja, smarkiai
supainiojo turinį. Tam tikru mastu šis reiškinys buvo atspindėtas ir pristatant kraštovaizdžio sampratos diferenciaciją į sudėtingą įvairios prigimties koncepcijų sistemą.
Šiame skyriuje bandoma paliesti vieną iš ypatingų, pastaruoju metu vis stiprėjančių kraštovaizdžio humanizacijos proceso formų, kurią tikslinga būtų įvardyti netgi
„kraštovaizdžio mistifikacijos“ (gr. mystes – įslaptintas,
paslaptingas; lot. facio – darau) terminu. Šio naujo reiškinio analizė ir racionali traktuotė būtina siekiant išlaikyti
bendrosios kraštovaizdžio sampratos objektyvumą, ypač
jos mokslinius pamatus.
Kraštovaizdžio mistifikacijos fenomeno atsiradimą
daugiausiai lemia šie mokslinio pažinimo bei kraštotvarkos raidos veiksniai:
• kultūrinio kraštovaizdžio struktūrinė sankloda,
• paraenergetinių kraštovaizdžio tyrimo metodų plėtra,
• naujosios intencijos kultūrosaugoje.
Apskritai šiuolaikinė kraštovaizdžio geografija savo
tyrimų objektą, kas buvo aptarta ankstesniuose skyriuose, supranta kaip apibrėžtą morfologinę sandarą bei vidinius funkcinius ryšius turinčią geosistemą arba integruotą gamtinį-technogeninį kompleksą. Tai savotiškas
objektyvusis kraštovaizdžio pažinimo lygmuo, įgalinąs
mus suvokti materialiąją kraštovaizdžio struktūrą, jo sąrangos ypatumus, medžiagų bei energijos apytakos balansus, bendrąjį gamtos ir kultūros (visuomenės) santykį.
Žmogaus veiklos stipriai paveiktas ir jo sambūvį su
aplinka atspindintis kraštovaizdžio tipas paprastai vadinamas kultūriniu kraštovaizdžiu. Jame, ypač urbanizuo-

tame, aštriai suponuojamos ir konfliktuoja pagrindinės
komponentinės struktūros – gamtinė, technogeninė,
etnogeninė ir noogeninė. Būtent noosferinis sluoksnis, kaip sąmonės ir dvasingumo atspindys (R. Serafin,
Z. Naveh), labiausiai ir prisideda prie kraštovaizdžio mistifikacijos fenomeno, nes tai mažiausiai iki šiol suvoktas
bei pažintas kraštovaizdžio informacinės struktūros
klodas. Deja, į šio klodo, atstovaujančio tam, ką galima
būtų pavadinti netgi kraštovaizdžio dvasia (P. Kavaliauskas), sampratą atėjome tik šio amžiaus pabaigoje. Įdomu,
kad apie realiai egzistuojančią savotišką kraštovaizdžio
„sielą“ pas mus buvo pradėta kalbėti dar septintajame
dešimtmetyje (V. Gudelis), tačiau tik psichologinės juslinės pajautos aspektu. Dabartinis informacinio lauko
supratimas apima jame užprogramuota kūrybinę energiją, dvasinės kultūros atspaudus, t. y. savotišką mintinį
kultūrinį sluoksnį, prie kurio netgi galima „prisijungti“
ir gauti įkvėpimą, praregėjimą ar pan. (H. Abe). Tai, kad
šie prisijungimai galimi per pasąmonę ir bioenergetinį
poveikį (O. F. G. Sitwell, O. F. S. Bilach, I. Gaidamavičienė), per kosminius laukus (L. Gumiliov), neišvengiamai
mistifikuoja kraštovaizdžio energetinio lauko sampratą,
apgaubia ją parapsichologine paslaptingumo skraiste.
Kraštotvarkoje pamažu plintantys paraenergetiniai kraštovaizdžio tyrimo metodai sudaro geras sąlygas stiprinti anksčiau minėtą prigimtinę kraštovaizdžio
mistifikacijos galimybę. Beje, paraenergetiniai metodai
gali būti panaudoti ne tik kultūrinio, bet net ir gamtinio kraštovaizdžio struktūrai pažinti. Vienas įdomiausių
tokios analizės pavyzdžių yra XX a. devintajame dešimtmetyje parengtas bioaktyvių geofizinių zonų išaiškinimu besiremiantis bene pats originaliausias iš analogiškų
darbų – Latvijos gamtinio karkaso lokalizavimo modelis
(R. Griškian).
Naujausią impulsą kraštovaizdžio paslaptingumo
stiprinimui suteikė paskutiniojo dešimtmečio intencijos
kultūrosaugoje, kada, tikslinant kultūros vertybių įrašymo į Pasaulio paveldo sąrašą procedūras, kultūrinio
kraštovaizdžio vietovių grupėje buvo įvesta asociacinio,
t. y. daugiausia savo gamtine aplinka susieto su visuomeninės sąmonės asociacijomis, kraštovaizdžio tipas, apie
kurį detaliau jau buvo kalbėta ankstesniame šios studijos
skyriuje. Tai tiesiogiai aktyvina kraštovaizdžio pažinimo
bei tvarkymo ryšį su jau minėtu kraštovaizdžio struktūros informaciniu lauku.
Tenka skirti dvi kokybiškai antinomiškas kraštovaizdžio mistifikavimo kryptis:
• pozityviąją (pagal semantinę prasmę) – kultūrinio
kraštovaizdžio apgaubimą paslapties skraiste, įslaptinimą;
• negatyviąją (pagal leksinę prasmę) – metodologinį
klaidinimą suteikiant tiesos regimybę.
Pozityvioji mistifikacija
Pozityvioji mistifikacija pirmiausia reiškiasi teorinėje kultūrinio kraštovaizdžio sampratos plotmėje ir susi-

jusi su anksčiau minėto informacinio lauko (intelektualinio dvasinio klodo) įvedimu į bendrąją kraštovaizdžio
struktūrą. Dabartinis šio lauko pažinimo silpnumas,
sunkiai suvokiamas bioenergetinis poveikis, parapsichologijos sričiai atstovaujantys ryšiai ir kiti objektyvūs bei
subjektyvūs apribojimai neišvengiamai apgaubia visą šią
problemą tam tikra paslaptingumo aura.
Tačiau be teorinių pozityviosios mistifikacijos prielaidų formuojasi ir kraštotvarkos interesų nulemtos sąlygos šio fenomeno plėtrai. Pirmiausia tai anksčiau jau minėta šiuolaikinėje kultūrosaugoje aktyviai besiformuojanti asociacinio kultūrinio kraštovaizdžio koncepcija, kol
kas neteikianti aiškesnių kriterijų konkrečiam šio tipo
kraštovaizdžio lokalizavimui, jo teritorinių kompleksų
išskyrimui. Kaip buvo pažymėta ankstesniame skyriuje,
šioje srityje tiesiog būtina identifikacinį prioritetą teikti
neturintiems materialaus kultūrinio pamato asociaciniams ryšiams, nes priešingu atveju šioje gana mistifikuotoje kultūrinio kraštovaizdžio kategorijoje neišvengiama tampa metodologinė ir praktinė painiava. Antra
vertus, būtina pažymėti neabejotiną šios kategorijos
kultūrinio kraštovaizdžio ryšį su kai kuriais asociaciniais
vadinamosios meno geografijos (J. Vedenin) aspektais.
Gaila, kad mūsų šalyje ši įdomi ir perspektyvi geografijos
kryptis dar net nėra užsimezgusi.
Kita kultūrosauginė doktrina yra simbolizuoto kultū
rinio kraštovaizdžio koncepcija. Tai būtų simbolinės vertės predikatų įtvirtinimas kultūrinio kraštovaizdžio (ypač
urbanizuoto) kompleksų kraštotvarkoje bei jo apsaugos
jurisdikcijoje, t. y. kraštovaizdžio kompleksų ar objektų
semiotinis įprasminimas, idealizavimas, romantizavimas
bei įpaminklinimas. Ypač ši koncepcija aktyviai reiškiasi
urbanizuoto kraštovaizdžio tvarkyme bei apsaugoje, turinčioje stiprias semiotinės analizės tradicijas (K. Lynch,
L. Gurevič, V. Jurkštas, L. B. Rowntree, N. V. Conkey,
E. Staniūnas, V. Ivanov, V. Kaganskij ir kt.). Pagal šios
koncepcijos nuostatas vos ne visą kultūrinį kraštovaizdį
galima teikti kaip tam tikrą simbolių sistemą, atspindinčią jo formavimo istorines kultūrines intencijas, savotišką istorinių kultūrinių vaizdinių sluoksninę sanklodą.
Suprantama, kad bet koks simbolizavimas visada turi
tam tikrą paslaptingumo laipsnį ir vienokiu ar kitokiu
mastu mistifikuoja objektą. Netgi pagrindinė kultūrinės
paminklosaugos procedūra – kultūros vertybių įpaminklinimas – savyje slepia neišvengiamą pozityviojo mistifikavimo momentą.
Negatyvioji mistifikacija
Ši kraštovaizdžio mistifikacijos kryptis reiškiasi įvairiais šalutiniais efektais, kurių svarbesniais galima būtų
laikyti šiuos:
• atsitiktinumų ir dėsningumų kraštovaizdžio struktūros
ryšiuose painiojimas,
• kraštovaizdžio subjektyvizacijos tendencijų hipertrofavimas,
• gamtinio kraštovaizdžio diskriminacija.
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Suprantama, kad bet koks kraštovaizdžio struktūros paslaptingumo augimas sudaro ir prielaidas atotrūkiui nuo realybės formuotis. Antra vertus, to paslaptingumo neįmanoma išvengti, nes egzistuoja neišvengiama
būtinybė pažinti ne tik materialiąją bet ir idealiąją kraštovaizdžio, kaip sudėtingo integralaus reiškinio, pusę.
Negatyvus efektas šiame pažinime gali formuotis tik ne
objektyviai ir nesistemiškai vertinant vienus ar kitus kraštovaizdžio požymius, nesugebant atskirti atsitiktinumų
nuo dėsningumų, kas nėra pageidautina ir kraštotvarkos
metodologijos aspektu. Paprastai tokioms pseudomokslinio pažinimo elementų neišvengiamai turinčioms kryptims atstovauja gana dažnas aiškiai atsitiktinių skirtingos
genetinės prigimties struktūrinių sutapimų paskelbimas
tariamai determinuotais ryšiais, tarsi įrodančiais tų reiškinių ar savybių priežastinę priklausomybę. Vienas būdingiausių ir gana populiarus net tarp kai kurių mūsų
šalies geologų tokios tariamos priklausomybės pavyzdžių
yra mokslinėje ir ypač mokslo populiarinimo literatūroje
sutinkamas etnokultūrinės regioninės diferenciacijos bei
tektoninių ar geologinių pamatinių kraštovaizdžio struktūrų genetinis „surišimas“. Suprantama, kad bet koks
tokio ryšio aiškinimas visada paskęsta mistifikuotuose
samprotavimuose bei išvedžiojimuose, kuriuose surasti
logišką racionalų paaiškinimą būna labai sunku ar net
neįmanoma.
Nemažesnius pavojus racionaliam kraštotvarkos
vyksmui gali sukelti kraštovaizdžio mistifikavimo išdavoje stiprėjanti subjektyvizacijos banga, galinti pasireikšti
tiek perdėtu susižavėjimu paraenergetiniais kraštovaizdžio tyrimo metodais ar totaliniu kultūrinio kraštovaizdžio simbolizavimu, tiek ir kai kurių modernių subjektyvizuotų mokslinio tyrimo metodų galimybių bei vietos
kraštovaizdžio sampratoje hipertrofavimu. Ypač toks
pavojus tyko urbanistikos, kurioje percepcinė biheivioristinė (K. Lynch) bei latentinė psicholingvistinė (Ch. Osgood) urbanizuoto kraštovaizdžio analizės metodologijos
per paskutiniuosius porą dešimtmečių išsikovojo gana
tvirtas pozicijas. Bėda yra ne šiuose įdomiuose aplinkos
pažinimo metoduose, o tikimybėje jiems tapti prioritetiniais ar net vieninteliais tyrimo būdais. Tokio subjektyviojo virsmo požymių Vakarų šalių urbanistikos teorijoje
bei praktikoje jau galima pastebėti, kur nukrypstant nuo
normalaus saikingo pozityviosios mistifikacijos kelio jau
vyksta savotiškas hipertrofuotas madingo populistinio
percepcinio mintinio aplinkos įvaizdžio įtvirtinimas,
stipriai pervertinant jo realias kraštotvarkines galimybes.
Suprantama, kad tikslinga yra išsaugoti įvairias kraštovaizdžio struktūros pažinimo kryptis, palaikyti tam tik
rą jų pusiausvyrą, nenukrypti į vienpusį pažinimą, kad ir
koks madingas jis būtų. Kraštotvarkos interesai yra daugiaplaniai, juos gali tenkinti tik įvairiais kriterijais vertinama informacija apie kraštovaizdžio erdvinę struktūrą
bei jos įvairovę. Būtent tokią nuostatą ir buvo stengiamasi
išlaikyti šioje studijoje, kuo išsamiau pristatant gana platų
galimų kraštovaizdžio pažinimo krypčių spektrą.
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Jau pirmajame šios studijos skyriuje pristatytas trečiasis kraštovaizdžio negatyviosios mistifikacijos efektas – gamtinio kraštovaizdžio totalinis ignoravimas bei
diskriminacija. Tai kraštotvarkos požiūriu bene pavojingiausias recidyvas, galintis smarkiai pakenkti jos racionaliam vyksmui ir bendros ekologinės kraštovaizdžio
pusiausvyros užtikrinimui. Šis nukrypimas, kaip buvo
minėta, pasireiškia dabar gana madingos tezės apie totalinį gamtinio kraštovaizdžio sukultūrinimą, apie nepaliesto ar nepakeisto gamtinio kraštovaizdžio nebebuvimą propaganda. Ši iš esmės populistinė tezė susiformavo
technokratų, ekonomistų bei kai kurių kultūrosaugininkų ir net aplinkosaugininkų terpėje jiems diletantiškai
suvokiant paties kraštovaizdžio struktūrinius ypatumus
ir pamirštant elementarias geografines žinias apie mūsų
planetos surėdymą. Tokios mistifikacijos nepagrįstumas jau buvo pademonstruotas šiame darbe pateiktoje
specialioje schemoje (1.1.3 pav.).
Gaila, kad tokios kultūrinio kraštovaizdžio hipertrofinės mistifikacijos keliu paskutiniame dešimtmetyje
pasuko ir šiuo metu žymiausias Lietuvos kultūros paveldo apsaugos specialistas prof. J. Bučas, šios doktrinos
pagrindu pradėjęs propaguoti kultūros ir gamtos paveldo derinimo interesų prioritetų kraštotvarkoje reviziją.
Esminė jo propagandos tezė – nepaliestos gamtos nebeliko, gamta šiuo metu egzistuoja tik visuomenės (kultūros) prieglobstyje, o aplinkosaugoje turi būti įtvirtintas
kultūros interesų prioritetas. Suprantama, kad toks mistifikuotas kraštovaizdžio problemos traktavimas neturi
nieko bendro su globalinėmis mokslinėmis geografinės sferos, biosferos, ekosferos ar Gajos koncepcijomis
(A. Knabikas, R. Serafin) ir geriausiu atveju atstovauja tik
tam tikrai perdėm lokaliai mąstančių specialistų grupei,
suburtai į UNESCO Rytų Europos šalių kultūrosaugos
ekspertų komisiją. Tuo labiau tai neišreiškia J. Bučo deklaruojamo, tariamai nuo 1996 metų prasidėjusio naujo
metodologinio etapo aplinkosaugoje. Tokį etapą galėtų
reikšti tik esminiai pokyčiai visoje globalinėje aplinkosaugos sistemoje, o ne atskirų siauros srities specialistų
asmeniniai ar net jų grupės subjektyvūs norai tapti vyresniaisiais broliais šios srities plėtroje. Reiškiamos hipertrofuotos insinuacijos su kategoriškais reikalavimais
perredaguoti ne tik kraštotvarkos metodologiją, bet
netgi visą aplinkosaugos teisinę bazę nieko gero be papildomos sumaišties ir laiko gaišinimo tuščioms diskusijoms duoti negali. Mūsų šalyje daug tikslingiau tęsti dar
1993 metų LR Saugomų teritorijų įstatymo redakcijoje
pradėtą gamtos ir kultūros paveldo apsaugos metodologinės integracijos liniją, ją stiprinti ir papildyti jau seniai
subrendusia institucine šių sričių integracija. Gamtos ir
kultūros paveldo, sudarančio svarbią struktūrinę kraštovaizdžio dalį, apsaugos integraciją būtina vykdyti tik
paritetiniais pagrindais, nepropaguojant „vyresniojo
brolio“ sindromo, atsižvelgiant į jau turimas apsaugos
tradicijas bei daugiafaktorinės ekologizuotos bei humanizuotos kraštotvarkos poreikius.
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2.1. Termino „kraštovaizdis“ problema
Prieš pradedant konkrečių su kraštovaizdžio samprata, apsauga bei planavimu susijusių terminų pristatymą, būtina trumpai stabtelti ties viena lietuviška visos
kraštovaizdžio terminijos problema, jau seniai įgavusia savotišką paranoidinį atspalvį. Tai lingvistinės ir
leksinės painiavos, susidariusios įvardijant patį nagrinėjamąjį objektą, problema, atsiradusi tiek dėl mūsų
kalbinės raiškos unikalių galimybių, tiek dėl įvairių
kraštovaizdžio tyrinėtojų ar planuotojų didžiulio noro
taikyti šio objekto įvardijimui ištisas sudėtingas, dažnai
suprantamas tik jų autoriams, terminų sistemas. Būtent svarbiausio atraminio termino paieškos ir siūlymai
ištisus dešimtmečius kėlė lietuviškoje mokslinėje bei
populiarioje literatūroje kitų kalbų atstovams visiškai
nesuprantamas karštas diskusijas, painiojo administracinę-institucinę kraštovaizdžio tyrimų, planavimo bei
apsaugos veiklą, netgi tapdavo simpatijų ar antipatijų
priežastimi.
Nors didžiausias diskusijų karštis paskutiniame
dešimtmetyje, laimei, smarkiai atvėso ir lietuviškoji terminija palaipsniui normalėja, tačiau pati problema dar
nėra galutinai išspręsta. Buvusios daugiažodystės aidų
dar galima rasti tiek specialioje mokslinėje bei informacinėje literatūroje ar planavimo-projektavimo darbuose, tiek ir žiniasklaidoje. Problemos esmė yra unikali
viso pasaulio kontekste mūsų lietuviškoji situacija, kada
gamtiniam-antropogeniniam Žemės paviršiaus komponentų kompleksui lietuvių kalbos galimybės leido
prisiskolinti tiek svetimžodžių (landšaftas, peizažas),
tiek prikurti ištisas plejadas savų terminų, pavyzdžiui:
• kraštovaizdis, gamtovaizdis, žemėvaizdis, vietovaizdis, miestovaizdis, jūrovaizdis;
• kraštoveidis, gamtoveidis, žemėveidis, miestoveidis,
vietoveidis;
• kraštobūdis, gamtobūdis, žemėbūdis, miestobūdis,
vietobūdis;
• kraštavietė, gamtavietė;
• kraštovė, kraštuva.
Savaime suprantama, kad tokios gausybės terminų,
skirtų iš esmės vieno objekto (reiškinio) įvardijimui,
vartosena reikalauja tam tikro reglamentavimo, griežtesnių leksinių taisyklių – priešingu atveju gresia neišvengiamas lingvistinis ir semantinis chaosas. Kai kurie
žinomi geografai (A. Basalykas, V. Gudelis, Č. Kudaba
ir kt.) bei architektai (V. Stauskas, J. Bučas, M. Purvinas
ir kt.) praėjusio amžiaus 7–9 dešimtmečiuose bandė rekomenduoti savas gana skirtingas 3–5 terminų kompleksų vartojimo taisykles, žinoma, taip ir nesulaukusias
visuotinio pritarimo ar aprobavimo. Pagrindinėmis to
priežastimis, matyt, reikėtų laikyti siūlomų terminijos
sistemų vidinį prieštaringumą, dažnai elementarių lietuvių kalbos dėsningumų ar logikos taisyklių nepaisy36

mą. Šiame kontekste pažymėtini tokie būdingi lietuviškosios kraštovaizdžio terminijos formavimosi bruožai:
1) nei logika, nei lingvistika nepagrįsta terminų „kraštovaizdis“, „landšaftas“ ir „peizažas“ konkurencija,
suteikiant šiems sinonimams visiškai skirtingas
prasmes;
2) kraštovaizdžio dualistinės (materiali struktūra–matomas vaizdas) traktuotės recidyvo formavimas
(V. Gudelis, V. Stauskas) ir bandymai tai įtvirtinti
netgi specialiai tam skirtais terminais (landšaftas–
kraštovaizdis; landšaftas–peizažas, kraštobūdis–
kraštoveidis; kraštuva–kraštovaizdis ir pan.);
3) lingvistiniu melu paremta vokiško skolinio „land
šaftas“ traktuotė kaip tariamai tarptautinio visose
kalbose vartojamo termino;
4) prancūziško skolinio „peizažas“ vartosena tik išimtinai menine (paveikslo) ar regimąja prasme;
5) semantinės prasmės ir taisyklių nepaisymas vartojant „kraštovaizdžio“, „žemėvaizdžio“ ir „gamtovaizdžio“ terminus.
Siekiant išpainioti visą lietuviškosios kraštovaizdžio terminijos kamuolį, pirmiausia būtina išsivaduoti iš minėto lingvistinio melo ir suvokti, kad terminas
„landšaftas“ (die Landschaft) nėra tarptautinis terminas,
visuotinai vartojamas materialiajam žmonių aplinkos
kompleksui pažymėti. Absoliuti dauguma Europos tautų kalbų tam turi savus sudurtinius terminus, paprastai pasižyminčius netgi panašia daryba, kur pirmasis
sandas reiškia „krašto“ arba „žemės“ sąvoką, kas germanų kalbose nusakoma žodžiu „land“, romanų kalbose – žodžiu „pay“, slavų kalbose – žodžiu „kraj“, suomių kalboje – žodžiu „maa“ ir pan. Ir tik rytiniai slavai,
bulgarai ir lietuviai (?) tam tebevartoja vokišką skolinį
„landšaftas“… Beje, absoliuti dauguma Europos tautų
kalbų, tarp jų latvių ir estų, kraštovaizdžio terminijoje išsiverčia su vienu, būtent savos darybos, terminu, o
ten kur tradiciškai buvo susiformavęs biterminizmas,
pavyzdžiui, lenkų ar serbų-kroatų, skolinys (vokiškas
ar prancūziškas) jau pasitraukė arba sparčiai traukiasi
iš vartosenos.
Būdingi savos darybos kraštovaizdiniai terminai
germanų, romanų, slavų bei estų ir latvių kalbose:
die Landchaft vok.; landskaber dan.;
landskapet norv., šved.; landschap oland.;
landscape angl.;
paysage pranc.; paysaje isp.; paesaggio ital.;
paysajul rum.;
krajobraz lenk.; krajina ček.; krajolik serb., kroatų;
kraevid balt.;
maastik est.; ainava latv..

Antroji korektiškos lietuviškos kraštovaizdžio terminijos formavimo sąlyga yra būtinumas laikytis bent
jau šių elementarių taisyklių:
a) skolinti terminai turi būti vartojami analogiškomis reikšmėmis kaip originalo kalboje, todėl „landšafto“ ir „peizažo“ vartosena, neatitinkanti vokiečių ar
prancūzų kalbų tradicijos, nėra korektiška;
b) semantinių analogų ir vedinių vartosena turi atitikti jų reikšmę ar jos niuansus. Apibrėžti jais visiškai
skirtingas sąvokas yra nekorektiška (pvz., kraštovaizdis–landšaftas–peizažas, kraštovaizdis–žemėvaizdis ir
pan.);
c) lietuvių kalboje objektų materialioji ir regimoji išraiškos nėra žymimos skirtingais terminais, dėl to
leksinis dualizmas lingvistiškai yra nekorektiškas, juk
terminologiškai būnant nuosekliems reikėtų įvesti tai
visiems objektams (pvz., stalavaizdis, medžiavaizdis,
žmogavaizdis ir pan.), o ne tik kraštovaizdžiui;
d) terminas „vaizdas“ lietuvių kalboje turi ne vieną,
o tris reikšmes (reginio, įsivaizdavimo arba įvaizdžio ir
paveikslo), todėl priekaištai „kraštovaizdžiui“ dėl tariamai išimtinio regimojo jo pobūdžio yra subjektyvūs ir
nepagrįsti, tuo labiau kad sandas „-vaizdis“ tiesiogiai
nurodo ryšį su „įvaizdžiu“;
e) lietuvių kalboje neleistina ir nerekomenduojama
yra sudurtinių žodžių iš savų ir svetimų šaknų daryba,
todėl nekorektiškas ir nevartotinas yra kol kas geografų
darbuose dar populiarus „landšaftotyros“ terminas, o
pats šis mokslas nėra tapatus geografiniam „landšafto“
pažinimui, kaip gamtotyra nėra tapati gamtinei geo
grafijai.
Trečiąja lietuviškosios terminijos optimizavimo
sąlyga kaimyninių kalbų pavyzdžiu, matyt, būtų savos
darybos jau porą šimtmečių skaičiuojančio termino
„kraštovaizdis“ įtvirtinimas pagrindiniu atraminiu ter
minu gamtiniam-antropogeniniam Žemės paviršiaus
komponentų kompleksui žymėti. Visus kitus sinonimus bei analogus reikėtų laikyti tik papildomais, savo
semantine prasme galinčiais pabrėžti vienus ar kitus
kraštovaizdžio, kaip materialaus erdvinio komplekso,
struktūrinius ypatumus, kartu nutraukti naujų nereikalingų išvestinių terminų formavimą bei esamų perteklinių šios grupės terminų vartojimą. Dėl to galima
tik džiaugtis, kad plačiau neprigijo ir savaime nunyko
dauguma „kūrybingų“ specialistų siūlytų lietuviškų terminų, bei sveikinti, kad iš lietuviškosios vartosenos beveik išnyko dar prieš keliolika metų buvusi tiesiog nepakeičiama „landšafto architektūra“, sparčiai traukiasi
ir „landšafto ekologija“ ar „landšafto morfologija“.

2.2. Kraštovaizdžio sampratos
terminija
BAZINIAI TERMINAI
Kraštovaizdžio sandara ir tipai
Kraštovaizdis – Žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių
uolienų, pažemio oro, paviršinių ir gruntinių vandenų,
dirvožemio, gyvųjų organizmų) ir (ar) antropogeninių
(archeologinių liekanų, žemės naudmenų, statinių, inžinerinių įrenginių bei informacinio lauko) komponentų, susijusių medžiaginiais, energetiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys.
Rekomenduojama vienaskaitinė termino „kraštovaizdis“ vartosena, daugiskaitoje tikslingiau vartoti
kraštovaizdžio tipus, kraštovaizdžio kompleksus ar pan.
Kraštovaizdžio komponentai – kraštovaizdžio sudedamosios dalys, nepertraukiamais sluoksniais (paviršinės
uolienos, pažemio oras) arba fragmentiškai (sausumos
paviršiniai vandenys, gyvieji organizmai ar statiniai)
dengiančios Žemės paviršių.
Kraštovaizdžio elementai – atskirų kraštovaizdžio
komponentų elementarios sudedamosios dalys, kompaktiški kraštovaizdžio struktūros objektai.
Kraštovaizdžio aukštas (geohorizontas) – geofiziniu ir
vidiniu funkciniu požiūriu santykinai vientisas kraštovaizdžio geosistemos sluoksnis.
Kraštovaizdžio erdvinė / teritorinė struktūra – trimačiu ar projekciniu kartografiniu vaizdu išreiškiami ir
komponentiniu, dinaminiu bei taikomaisiais (percepciniu, resursiniu, funkciniu) požiūriais nustatomi kraštovaizdžio sandaros ypatumai.
Kraštovaizdžio erdvinę / teritorinę struktūrą formuojantys veiksniai – jėgos ir procesai, keičiantys kraštovaizdžio erdvinę sandarą. Skiriami gamtiniai, technogeniniai ir planavimo veiksniai.
Kraštovaizdžio vertikalioji struktūra – kraštovaizdžio
gamtinių ir kultūrinių komponentų, formuojamų tarpusavio ryšiais susietų sluoksnių (horizontų), visuma.
Kraštovaizdžio horizontalioji struktūra – lateraliniais
ryšiais susietų kraštovaizdžio teritorinių vienetų bei
tipų visuma.
Kraštovaizdžio kompozicinė struktūra – trimatėje erd
vėje išreikšti morfologiniai kompoziciniai kraštovaizdžio ypatumai.
Kraštovaizdžio morfostruktūra – kraštovaizdžio komponentų ar jų kompleksų teritorinė morfologinė struktūra, susidedanti iš nagrinėjamame lygmenyje santykinai vienalyčių teritorinių vienetų – morfotopų.
Kraštovaizdžio gamtinė morfostruktūra – gamtinių
komponentų suformuota kraštovaizdžio erdvinės struktūros dalis.
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Kraštovaizdžio antropogeninė morfostruktūra – žmogaus sukurta kraštovaizdžio erdvinės struktūros dalis.
Kraštovaizdžio tipas – bendra sąvoka, nusakanti kraštovaizdžio erdvinės struktūros pobūdį pagal fundamentalaus arba taikomojo pažinimo kriterijus.
Gamtinis (natūralus arba subnatūralus) kraštovaizdis –
gamtinių procesų įtakoje atsiradęs ir tebesiformuojantis
kraštovaizdis, kurio raidai gamtiniai procesai daro esminę, o žmogaus veikla – minimalią įtaką (išlikę santykinai natūralūs miškai, pelkės, vandens telkiniai).
Kaimiškasis (antropogenizuotas, agrarinis) kraštovaizdis – dėl gamtinių procesų ir žmonių veiklos sąveikos
susiformavęs ir svarbiausius gamtinės struktūros bruožus išsaugojęs kraštovaizdis (žemės ūkio naudmenos,
ekstensyviai ir padrikai užstatyti kaimai).
Miestiškasis (antropogeninis, urbanizuotas) kraštovaizdis – žmogaus labai pakeistas, jo veiklos veikiamas, palaikomas ir vystomas kraštovaizdis (miestai, miesteliai,
kompaktiškai užstatytų kaimų ir didelių techninių inžinerinių kompleksų teritorijos).
Kultūrinis kraštovaizdis (tiek kaimiškasis, tiek miestiškasis) – žmogaus veiklos sukurtas ir jo sambūvį su
aplinka atspindintis kraštovaizdis.
Plačiąja ontologine prasme sujungia kaimiškojo
ir miestiškojo kraštovaizdžio tipus ir išreiškia fundamentalią kultūros (civilizacijos) priešpriešą gamtai.
Aplinkosaugoje šis terminas vartojamas ir siauresne aksiologine (vertybine) prasme, kaip žmogaus
ir aplinkos harmoningo sambūvio rezultatas. Tokia
prasme tai kryptingai formuojamas, tenkinantis biologinius, psichologinius (informacinius, estetinius),
socialinius, ergonominius (tinkamumo veiklai), ekonominius gyvenamosios, darbo ir poilsio aplinkos
kokybės poreikius kraštovaizdis, priešinant jį kokybės
kriterijų iš dalies ar visiškai neatitinkančiam akultūriniam (degraduotam, devastuotam) kraštovaizdžiui.
Šiame darbe vartojama ir rekomenduojama fundamentalioji (ontologinė) kultūrinio kraštovaizdžio,
kaip objektyvaus geografinio reiškinio, samprata,
vertybinį jo interpretavimą nusakant harmoningo,
optimalaus, visaverčio kultūrinio kraštovaizdžio terminais.
Funkcinis kraštovaizdis – tam tikros socialinės-ekonominės paskirties (funkcijos) prioritetą ir jam atitinkančią morfostruktūrą turintis kraštovaizdžio tipas.
Gamtovaizdis – gamtinio (natūralaus arba subnatūralaus) kraštovaizdžio morfotipas, pasižymintis jį sudarančios gamtinės erdvinės struktūros vienove.
Miestovaizdis – miestiškojo kraštovaizdžio morfotipas,
pasižymintis užstatymo, aukštingumo ir architektūrinio įvaizdžio vienove.
Kraštovaizdžio mozaika – gamtinių, antropogenizuotų bei antropogeninių kraštovaizdžio elementų arba
kompleksų junginio apibendrintas kartografinis vaizdas.
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Kraštovaizdžio lokusas – nagrinėjamo kraštovaizdžio
objekto kartografinė projekcija.
Kraštovaizdžio teritoriniai vienetai
Kraštovaizdžio taksonominiai lygmenys – morfologinių požymių tipizavimo arba funkcinių ryšių analizės
apibendrinimo pakopos, kuriose kraštovaizdžio sferos
horizontalaus dalijimo (rajonavimo) metu nustatomos
įvairaus dydžio teritorijos (akvatorijos).
Kraštovaizdžio individualaus dalijimo taksonomijoje naudojami įvairūs tradiciniai hierarchinių pakopų pavadinimai, pvz., sektorius, juosta, šalis, provincija, apygarda, ruožas, sritis, rajonas, apylinkė, vietovė, apyrubė ir kt. Tipologinėje kraštovaizdžio geografinių taksonų eilėje skiriama ne daugiau kaip trys
hierarchinės pakopos, įvardijamos kaip rūšis, šeima ir
klasė. Tipizavimo poreikis ir jo sudėtingumas didėja
žemesnėse individualių taksonų pakopose.
Kraštovaizdžio teritorinis vienetas (geotopas) – bendra
sąvoka, apibrėžianti įvairaus rango ir dydžio teritoriją
arba akvatoriją, išskirtą pagal nustatytus kraštovaizdžio
analizės aspektus.
Morfotopai – pagal abiogeninių, biogeninių ir sociogeninių komponentų bei jų kompleksų erdvinio pobūdžio
bendrumą išskiriami kraštovaizdžio tipologiniai teritoriniai vienetai.
Toposistemos – pagal kraštovaizdyje vykstančių medžiagų, energijos bei informacijos apytakos erdvinius dėsningumus išskiriami kraštovaizdžio tipologiniai teritoriniai
vienetai.
Sensotopai – pojūčiais suvokiami skirtingo emocinio potencialo kraštovaizdžio erdviniai tipologiniai vienetai.
Resursotopai – skirtingu galimo socialinio-ekonominio
naudojimo potencialu išsiskiriantys kraštovaizdžio teritoriniai tipologiniai vienetai.
Planotopai – pagal tikslinio tvarkymo ypatumus teritorijų planavimo dokumentais nustatomi kraštovaizdžio
teritoriniai tipologiniai vienetai.
Biomorfotopai – kraštovaizdžio morfologiniai kompleksai, apibūdinami santykinai vienalytėse edafinių sąlygų
požiūriu teritorijose susiformuojančia subnatūralių, antropogeninių bei renatūralizuotų ekosistemų vertikaliąja
ir horizontaliąja teritorine organizacija.
Technomorfotopai – kraštovaizdžio morfologiniai kompleksai, apibūdinami santykinai vienatipe antropogeninių
bei dėl žmogaus techninės veiklos atsiradusių subnatūralių formų vertikaliąja ir horizontaliąja teritorine organizacija.
Videotopai – vizualiai vientisai suvokiami kraštovaizdžio
erdvinės struktūros vienetai.
Kraštovaizdžio facija – žemiausio taksonominio rango
kraštovaizdžio morfotopas, pasižymintis visų komponentų vienalytiškumu: vienoda uolienų sudėtimi, reljefo

polinkiu, drėgmės režimu, mikroklimatinėmis sąlygomis, augalijos tipu, antropogenizacija.
Kraštovaizdžio apyrubė – antroji iš taksonominių pakopų lokaliniame kraštovaizdžio morfologinių vienetų
lygmenyje, suprantama kaip genetiškai ir erdviškai susijusių facijų arba jų grupių junginys.
Kraštovaizdžio vietovė (vietovaizdis) – trečioji iš taksonominių pakopų lokaliniame kraštovaizdžio morfologinių vienetų lygmenyje, suprantamas kaip dėsningas
vientisumu išsiskiriantis tarpusavyje susietų kraštovaizdžio apyrubių teritorinis junginys.
Kraštovaizdžio apylinkė – aukščiausias lokalinio rango
kraštovaizdžio morfotopas, sujungiantis vietoves, išsiskiriančias kilmės ir sukultūrinimo pobūdžio panašumu.
Kraštovaizdžio mikrorajonas – pereinamosios tarp lokalinio ir regioninio lygmenų taksonominės pakopos kraštovaizdžio morfotopas, sujungiantis genetiškai susietas
kraštovaizdžio apylinkes.
Kraštovaizdžio rajonas – pirmasis regioninio rango kraštovaizdžio morfotopas, sujungiantis geomorfologinį,
biotinį bei mezoklimatinį bendrumą turinčius kraštovaizdžio mikrorajonus.
Kraštovaizdžio sritis – antrasis regioninio rango kraštovaizdžio morfotopas, sujungiantis genetiškai susietus
kraštovaizdžio rajonus.
Kraštovaizdžio ruožas – trečiasis regioninio rango kraštovaizdžio morfotopas, sujungiantis orografinį bendrumą turinčias kraštovaizdžio sritis.
Elementarusis geomeras – kraštovaizdyje vykstančių
procesų požiūriu vientisas arealas, energijos bei medžiagų apykaitos pirminis aparatas.
Kraštovaizdžio pažinimas
Kraštovaizdžio įvairovė – gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio individualiųjų bei tipologinių teritorinių kompleksų visuma.
Fundamentiniai kraštovaizdžio tyrimai – eksperimentiniai ir (ar) teoriniai darbai, atliekami pirmiausia kraštovaizdžio esmei ir jo erdvinei / teritorinei struktūrai
pažinti, be tikslo konkrečiai panaudoti gautus rezultatus.
Taikomieji kraštovaizdžio tyrimai – eksperimentiniai
ir (arba) teoriniai kraštovaizdžio pažinimo darbai, pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti.
Kraštovaizdžio pažinimas – procesas, kurio metu geografijos, ekologijos, architektūros ir kitų disciplinų metodais išaiškinama kraštovaizdžio struktūra bei jame
vykstančių integracinių procesų dėsningumai, taip pat
įvairiais pažintiniais kriterijais yra nustatomas kraštovaizdžio teritorinis diferencijavimasis.
Kraštovaizdžio geografija – mokslo disciplina, tyrinėjanti kraštovaizdžio morfologinę sandarą, jame vykstančius geoekologinius procesus ir pagrindžianti kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir planavimo metodiką.

Kraštovaizdžio morfologija – kraštovaizdžio geografijos
mokslo dalis, nagrinėjanti teritorinę morfologinę kraštovaizdžio struktūrą.
Kraštovaizdžio ekologija – nevienareikšmiškai vartojamas terminas. Terminas atsirado geografijos moksle,
kur jis vartojamas nusakyti geosisteminei analizei atstovaujančią procesologinę kraštovaizdžio geografijos
dalį. Vėliau šį terminą perėmę biologijos mokslo atstovai kraštovaizdžio ekologiją supranta kaip discipliną,
tyrinėjančią ekosisteminę kraštovaizdžio sandarą bei ją
formuojančius bioekologinius ryšius.
Kartais sutinkamas ir ypač platus apibendrinantis kraštovaizdžio ekologijos, kaip tarpdisciplininio
integralaus mokslo, tiriančio žmonių poveikį Žemės
paviršiaus aplinkai, kraštovaizdžio gamtinių ir ant
ropogeninių veiksnių struktūrą ir santykius, erdvinę
medžiagų ir energijos apykaitą geosistemose bei jos
pokyčius, terminas.
Kraštovaizdžio architektūra – taikomoji disciplina, formuojanti žmogaus erdvinę aplinką: statinių ir jų kompleksų dermę su kraštovaizdžio gamtiniu pagrindu ar jo
atskirais elementais.
Kraštovaizdžio genomas – visuma kraštovaizdžio aktyviųjų elementų, pasižyminčių savaiminiu sugebėjimu
vystytis.
Kraštovaizdžio ekonas – smulkus homogeniškas arealas, išskirtas didesnio kraštovaizdžio vieneto ribose dėl
vertikaliosios kraštovaizdžio struktūros funkcionavimo
analizės.
Kraštovaizdžio steksai – kraštovaizdžio komplekso funkcionavimo paros būsenos, adekvačiausiai nusakančios
metinę kraštovaizdžio dinamiką.
Kraštovaizdžio teritorinių vienetų riba – gretimus kraštovaizdžio teritorinius kompleksus skirianti zona, kurioje ryškiausiai keičiasi struktūrinės arba geosisteminės
savybės. Jos kartografinis lokalizavimas linijos pavidalu
yra sutartinė loginė abstrakcija.
Kraštovaizdžio socialinė ir ekonominė funkcija – teritorijai nustatyto socialinio ir ekonominio vaidmens atlikimas, tenkinant visuomenės poreikius.
Kraštovaizdžio ekologinė funkcija – teritorijos gamtinių
geosistemų funkcionavimo ir visuomenės poreikius atitinkančios gyvenamosios aplinkos ekologinės kokybės
užtikrinimas.
Kraštovaizdžio produktyvumas – tam tikru laiko intervalu kraštovaizdžio struktūroje generuojamų medžiagų,
energijos ir informacijos kiekis.
Kraštovaizdžio identitetas – požymių, pagal kuriuos
įmanoma nustatyti kraštovaizdžio erdvinės struktūros
tapatumą, atpažinti jo unikalius bruožus, visuma.
Kraštovaizdžio vizualinis identitetas – saugotina, kitur
nepasikartojanti, istoriškai susiformavusi ar suformuota
vizualinė gamtinių ir antropogeninių elementų visuma,
kurianti vietovės individualų įvaizdį.
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GRETIMI TERMINAI
Struktūriniai
Geografinė įvairovė – gamtinių, kraštovaizdžio bei visuomenių teritorinių struktūrų ir jų tipų visuma.
Biologinė įvairovė – gyvųjų organizmų rūšių, jų bendrijų, buveinių, ekosistemų ir genetinių tipų visuma.
Miškai – ne mažesni kaip 0,1 ha žemės plotai, apaugę medžiais, kurių aukštis natūralioje augavietėje
brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus, kita
miško augalija, išretėję ar dėl žmogaus veiklos bei
gamtinių veiksnių laikinai netekę augalijos buvusio
miško plotai (kirtavietės, degavietės, žuvę medynai,
aikštės).
Medžių ir krūmų želdiniai – miškais nelaikomi želdiniai ir žėliniai, miestuose ir kaimuose žmogaus įveisti
parkai, užsodinti ar natūraliai medžiais apaugę plotai
iki 0,1 ha, žemė, užimta dirbtinai įveistais ar natūraliai
apaugusiais krūmais (sumedėjusiais, iš vieno kelmo
daug stiebų išaugančiais augalais).
Miško parkai – ekstensyviam rekreaciniam naudojimui pritaikyti miškai.
Želdynai – intensyviam rekreaciniam naudojimui skirti ir pritaikyti miesto žalieji plotai.
Pelkė – nuolat šlapias žemės paviršiaus plotas, kurio
augalija pamažu virsta durpėmis. Pagal mitybos sąlygas ir augaliją skirstomos į tris tipus: aukštapelkė, žemapelkė ir tarpinio tipo.
Paviršinio vandens telkiniai – reljefo įdaubos, nuolat
arba laikinai užpildytos tekančiu arba stovinčiu vandeniu. Tai – upės, ežerai, tvenkiniai, kanalai ir kt.
Dirvožemis – Žemės plutos viršutinis purusis sluoksnis, susidaręs iš gimtosios uolienos, veikiant dirvodaros procesams (kompleksiškai veikiant vandeniui,
orui, gyviesiems organizmams), ir turintis potencialų
derlingumą.
Žemės ūkio naudmenos – žemės naudmenos (ariamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos), naudojamos
arba tinkamos naudoti žemės ūkio produkcijai auginti.
Infrastruktūra – įvairių veiklos sričių objektų, aptarnaujančių ūkį ir gyventojus, kompleksas (inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, komunaliniai, visuomeniniai, prekybos ir kiti gyventojų paslaugoms teikti ar aplinkos kokybei gerinti reikalingi
objektai).
Gamtos ištekliai – gyvosios ir negyvosios gamtos komponentai, kuriuos žmogus naudoja ar gali naudoti poreikiams tenkinti.
Ekologiniai
Aplinka (ekologinis požiūris) – ką nors supanti erdvė
arba objektų visuma.
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Fundamentali filosofinė ekologinio požiūrio
sąvoka, nusakanti supančios terpės arba „namų“ fenomeną ir nurodanti privalomą kokio nors su tuo
sąveikaujančio objekto arba „šeimininko“ buvimą.
Niekieno aplinkos logiškai būti negali, visada turime
kieno nors aplinką. Bendrapažintinis ekosistemos,
kaip objekto (subjekto) ir jo aplinkos funkcinės sistemos, supratimas, yra gerokai platesnis už ekologijos
mokslo rėmuose suformuotą tradicinę biocentrinę jos
sampratą. Aplinkos terminas dažniausiai vartojamas
„objekto–subjekto“ arba antropocentrinių bei biocentrinių ekologinių ryšių kontekste. Gali būti skiriamos įvairios aplinkos rūšys: gamtinė (fizinė, natūrali),
abiotinė, biotinė, antropogeninė, techninė, ekonominė, socialinė, dvasinė ir pan., parodančios nagrinėjamos supančios terpės pobūdį arba dominančius erdvės komponentus.
Aplinka (geografinis požiūris) – žmogų (visuomenę) supanti ir abipusiais ryšiais su juo susijusi žemiškoji negyvosios ir gyvosios gamtos bei antropogeninių teritorijos
elementų visuma.
Geografinė aplinkos samprata dažniausiai taikoma gamtos ir žmogaus ekologinių santykių Žemėje
kontekste, ypač formuojant šios sąveikos metodologines nuostatas bei organizuojant aplinkosaugą. Svarbus
joje yra antropoekosistemos supratimas, įvardijantis
ekologinę sistemą, kurios centrinis organizuojantis
elementas („šeimininkas“) yra žmogus, o kiti su juo
susiję gamtiniai ar antropogeniniai dariniai sudaro jo
gyvenamąją aplinką („namus“).
Ekosfera – viršutinė Žemės rutulio dalis ir atmosferos
sluoksnis, kuriame vyksta aktyvi organizmų veikla.
Ekosistema – funkcinė gyvųjų organizmų ir jų gyvenamosios aplinkos sistema, kurios komponentus sieja
tarpusavio ryšiai, medžiagų apykaitos bei energijos pasikeitimo procesai.
Ekotopas – homogeniškų aplinkos sąlygų teritorinis
kompleksas.
Ekotonas – pereinamoji zona tarp dviejų teritorinių
struktūrų, turinti abiejų jų savybių.
Ekologinė niša – kompleksas biotinių ir abiotinių veiksnių, nuo kurių priklauso organizmo padėtis ekosistemoje.
Natūrali buveinė – natūralaus (gamtinio) ar subnatūralaus pobūdžio ekotopas.
Šiuo metu terminas plinta kaip surogatinis kraštovaizdžio teritorinio komplekso pakaitalas, įvardijantis
biocenozių užimamus sausumos arba vandens plotus su
nustatytais būdingais geografiniais, abiotiniais ir biotiniais visiškai natūraliais ar pusiau natūraliais požymiais.
Bendrija – apibrėžtoje erdvėje ir apibrėžtu laiku egzistuojanti gyvųjų organizmų įvairių rūšių visuma.

2.3. Kraštovaizdžio tvarkymo
terminija
BAZINIAI TERMINAI
Veiklos tipai
Kraštovaizdžio vadyba (valdymas) – tai darnios (subalansuotos) plėtros perspektyva besiremiantys tęstiniai
reguliarūs veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti nuolatinę kraštovaizdžio priežiūrą, suderinant gamtinių,
socialinių ir ekonominių veiksnių sukeliamus pokyčius.
Kraštovaizdžio kultūrinimas – žmogaus vykdomas
teritorijos naudojimo procesas, kurio metu keičiamos
gamtinės kraštovaizdžio savybės ir antropogenizuojama jo erdvinė struktūra.
Kraštovaizdžio formavimas – kraštovaizdžio politikos
krypčių įgyvendinimo veiksmai, kuriais siekiama išsaugoti, tobulinti, atkurti arba kurti kraštovaizdį ir kurie
apima kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, naudojimo
ir planavimo priemones.
Kraštovaizdžio optimizavimas – veikla ir priemonės,
užtikrinančios efektyviausią ir subalansuotą nustatytų
socialinių-ekonominių funkcijų vykdymą ir ekologinės
pusiausvyros palaikymą.
Kraštovaizdžio konservacija – kraštovaizdžio teritorinių kompleksų išbraukimas iš ūkinio naudojimo, nustatant tikslinę konservacinę žemės paskirtį.
Kraštovaizdžio degradavimas (devastavimas) – negrįžtamus pakitimus kraštovaizdžio struktūroje ir atitinkamus vykdytų socialinių, ekonominių ir ekologinių
funkcijų sutrikimus sukelianti žmogaus veikla arba stichiniai procesai.
Kraštovaizdžio apsauga – veiksmai, kuriais siekiama
išsaugoti ir palaikyti svarbias arba būdingas kraštovaizdžio ypatybes, pateisinami jo paveldo verte, atsiradusia
dėl natūralių procesų ir (arba) žmonių veiklos.
Kraštovaizdžio renatūralizavimas – veiksmai ir priemonės, kuriais siekiama grąžinti sukultūrintiems kraštovaizdžio kompleksams jų pirmykštį gamtinį pobūdį.
Kraštovaizdžio monitoringas (stebėsena) – sistemingas
kraštovaizdžio teritorinės struktūros, jo komponentų
būklės ir kitimo stebėjimas, vertingąsias savybes naikinančių ar žalojančių veikų vertinimas, apibendrinimas
ir prognozavimas.
Gamtos apsauga – priemonių sistema sąveikai tarp
žmogaus veiklos ir gamtinės aplinkos palaikyti. Ji padeda racionaliai naudoti ir atkurti gamtinius išteklius,
saugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo kenksmingų
tiesioginio ar netiesioginio ūkinės veiklos poveikio
padarinių.
Saugomų teritorijų apsauga – procesas, susidedantis iš
saugomų teritorijų planavimo bei projektavimo, konk
rečių apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimo,
kontrolės, taip pat aplinkosauginio švietimo.

Saugomų teritorijų tvarkymas – veiksmai, kuriais siekiama išsaugoti, racionaliai naudoti ir atkurti pažeistus
gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus bei
objektus (vertybes), pritaikyti saugomas teritorijas pažintiniam turizmui.
Saugomų teritorijų kontrolė – saugomų teritorijų apsaugos proceso dalis – kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros, gamtos ir kultūros paveldo teritorinių
kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugos ir saugomų
teritorijų lankymo reikalavimų, nustatytų įstatymais,
kitais teisės aktais bei saugomų teritorijų planavimo
dokumentų sprendiniais, laikymosi priežiūra.
Paveldotvarka – gamtos ir kultūros paveldosaugos norminių teisės aktų sistemos kūrimas, institucijų formavimas ir jų veiklos organizavimas, paveldosaugos programų projektų rengimas ir įgyvendinimas, tvarkybos
administravimas, stebėsena.
Žemės naudojimas – tai žmogaus veikla kraštovaizdyje,
apimanti gamtos apsaugą, rekreaciją, miškininkystę, žemės ūkį, pramoninius statinius, gyvenamuosius kvartalus, kelius arba transporto sistemą ir kt. Žemės naudojimo intensyvumą ir kartu kraštovaizdžio plėtrą visada
lemia esama gamtinių išteklių struktūra bei jų tinkamumas naudojimui (pvz., dirvožemio derlingumas, gruntinio vandens atsargos, techninės grunto savybės ir kt.).
Dirvožemio apsauga ir naudojimas – suderintų priemonių visuma, susidedanti iš žemės fondo racionalaus
panaudojimo, jo kokybės gerinimo bei apsaugos priemonių sistemų.
Požeminio vandens apsauga – tai kompleksas priemonių (valstybinių, administracinių, juridinių, technologinių, valdymo, ekonominių, visuomeninių), užtikrinančių racionalų vandens naudojimą, pagausinimą ir
kokybės išsaugojimą esamoms ir būsimoms kartoms.
Žemių melioracija – agrotechninės ir hidrotechninės
priemonės, kuriomis iš esmės pagerinama žemė ir padaroma tinkama žemės ir miškų ūkiui. Tai – pelkių ir
šlapių žemių sausinimas, tvenkinių rengimas, sausų žemių drėkinimas, pievų ir ganyklų kultūrinimas, rūgščių
dirvožemių kalkinimas, krūmų naikinimas, priemonių
prieš eroziją įgyvendinimas.
Žemių rekultivavimas – techninių, inžinerinių, statybos
ir biologinių darbų, kuriais siekiama pažeistą žemę padaryti tinkamą žmogaus ūkinei veiklai, visuma.
Teritorijos konversija – teritorijoje esamo naudojimo
arba jai nustatytos funkcinės paskirties pakeitimas.
Kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra
Kraštovaizdžio funkcionavimas – tai labai sudėtinga
svarbiausių kraštovaizdyje pagal mechanikos, fizikos,
chemijos ir biologijos dėsnius vykstančių ekologinių
procesų tarpusavio sąveiką.
Kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra – vystymosi ir
funkcionavimo metu pasiekiama santykinė harmonija
tarp kraštovaizdžio natūralių vidinės savireguliacijos
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jėgų ir jo erdvinę struktūrą formuojančių išorinių gamtinių bei antropogeninių veiksnių.
Atsparus (stabilus, inertiškas) kraštovaizdis – kraštovaizdžio struktūros būsena, kurią gali užtikrinti pakankamas kraštovaizdžio komponentų reprodukcinis,
biocheminis ir genetinis pajėgumai atlaikyti tiek fizinę,
tiek cheminę antropogeninę apkrovą.
Degradavęs (devastuotas) kraštovaizdis – tai negrįžtamai pažeistas ir (arba) sunaikintos struktūros, praradęs
invariantines (pamatines) savybes ir nepajėgiantis atlikti savo pagrindinių – resursinės, erdvinės, informacinės genofondo bei ryšių, užtikrinančių autoreguliacinį
pajėgumą, reguliavimo – funkcijų kraštovaizdis.
Kraštovaizdžio patikimumas (plastiškumas) – kraštovaizdžio struktūros geba funkcionuojant išsaugoti tipiškas būsenas, režimus ir ryšių charakteristikas tarp
sistemos komponentų bei elementų. Priklauso nuo
kraštovaizdžio struktūros atsparumo (inertiškumo),
elastingumo ir digresijos greičio.
Kraštovaizdžio atsparumas (stabilumas, inertiškumas) – kraštovaizdžio geosistemų gebėjimas, esant išoriniam poveikiui, išsaugoti savo struktūrą ir funkcionavimo režimą nustatyto laiko intervalo rėmuose.
Kraštovaizdžio vizualinis atsparumas – kraštovaizdžio
struktūros sugebėjimas absorbuoti savo vizualinėje
struktūroje naujus antropogeninius objektus, nekeičiant turimo invarianto tipo.
Kraštovaizdžio digresija (pasikeitimas, nukrypimas) –
kraštovaizdžio struktūros ir jos būklės kitimas veikiant
išorės veiksniams.
Kraštovaizdžio elastingumas (autoreguliacija) – kraštovaizdžio geosistemų gebėjimas grįžti į normalią būseną, sutrikdytą išorės arba vidaus veiksnių. Pasireiškia
digresijai vykstant iki tam tikros kritinės ribos.
Kraštovaizdžio jautrumas (pažeidžiamumas, trapumas) – kraštovaizdžio struktūros savybė, traktuojama
kaip priklausanti nuo galimo jo degradavimo santykinio greičio trumpalaikė kraštovaizdžio geosistemų
reakcija į išorinį poveikį.
Kraštovaizdžio jautrumas – tai kraštovaizdžio atsparumo dalinis rodiklis, kuris traktuojamas kaip trumpalaikė kraštovaizdžio ekologinės sistemos reakcija į išorinį
poveikį, priklausantį nuo galimo struktūros degradavimo santykinio greičio.
Kraštovaizdžio invariantas – kraštovaizdžio teritorinio
komplekso struktūros atspariausių bruožų visuma, lemianti kraštovaizdžio tipologinį identitetą.
Kraštovaizdžio kritinė būklė – nestabili kraštovaizdžio
struktūros būsena, kai kiekvienas tolesnis antropogeninis jos keitimas gali sukelti negrįžtamus pakitimus ir socialinių, ekonominių ar ekologinių funkcijų praradimą.
Kraštovaizdžio talpumas – teritorijos naudojimo maksimalus intensyvumas, dar leidžiantis normalų kraštovaizdžio geosistemų funkcionavimą ir nesukeliantis
negrįžtamų neigiamų kraštovaizdžio struktūros pokyčių. Nustatomas pagal biotinius, higieninius, psicholo42

ginius, sociologinius, ergonominius bei ekonominius
kriterijus.
Kraštovaizdžio demografinis (bendrasis) talpumas –
maksimaliai leistinas teritorijos apgyvendinimo lygis.
Kraštovaizdžio sukcesija – kraštovaizdžio savybių
komplekso kitimas invariantinės struktūros rėmuose.
Kraštovaizdžio savivala – kraštovaizdžio gamtinio
komplekso turima geba neutralizuoti arba pašalinti iš
savo geosistemų į jas patenkančius taršos produktus ar
perteklinę energiją.
Pozityvieji (teigiami) grįžtamieji ryšiai – ryšių, pagrįstų pozityviąja kumuliacine sąveika, grandinė, dėl kurių
stiprėjantys santykiai tarp geosistemos elementų skatina kraštovaizdžio evoliuciją (spartesnį vystymąsi arba
senėjimą).
Negatyvieji (neigiami) grįžtamieji ryšiai – ryšių, pagrįstų negatyviąja kompensuojamąja sąveika, grandinė,
dėl kurių slopinantys santykiai tarp geosistemos elementų užtikrina kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą
bei savireguliacinį pajėgumą.
Kraštovaizdžio tarša – dėl neracionalios žmogaus veiklos vykstantis kraštovaizdžio cheminių, energetinių ir
vizualinių savybių nukrypimas nuo jų natūralių foninių
arba nustatytos kokybės rodiklių.
Kraštovaizdžio vizualinė tarša – dėl neracionalios
žmogaus veiklos vykstantis kraštovaizdžio vizualinės
struktūros estetinės kokybės praradimas.
Kraštovaizdžio indikatoriai – įvairios sistemos kraštovaizdžio kiekybinių ir kokybinių rodiklių, susietų grandine priežastinių ryšių, kuriais bandoma kiekybiškai
įvertinti kraštovaizdžio būklę ir pokyčius.
Kraštovaizdžio apkrovos indikatoriai – įvairūs kiekybiniai rodikliai, kuriais įvertinamas antropogeninės
apkrovos mastas, kraštovaizdyje veikiant įvairioms socialinėms ir ekonominėms jėgoms (pvz., urbanizacijos,
pramonės, transporto, energetikos, žemės ūkio, rekreacijos ir kt.).
Kraštovaizdžio būklės indikatoriai – kokybinių ir kiekybinių rodiklių sistema, atspindinti kraštovaizdžio natūralumą arba pažeistumą, t. y. kraštovaizdžio struktūros, gamtinių ritmų ir režimo, gamtinių išteklių būklę
bei pokyčius.
Kraštovaizdžio apsaugos atsako indikatoriai – priemonės, kurių turi imtis vyriausybinės aplinkosauginės
institucijos, įmonės, organizacijos bei pavieniai asmenys, siekiantys sumažinti neigiamą poveikį kraštovaizdžiui, pobūdį bei efektyvumą.
Ekologinių problemų ir situacijų arealai – kraštovaizdžio įvairaus pažeidimo laipsnio ir pobūdžio arealai,
susiformavę antropogeninėms apkrovoms viršijus kraštovaizdžio atsikūrimo (apsivalymo) bei resursinį potencialą.
Buveinės apsaugos būklė – tokia būklė, kai bendras poveikis buveinei ir jos tipiškoms rūšims gali turėti ilgalaikę įtaką buveinės natūraliam paplitimui, struktūrai ir
funkcijoms bei jos tipiškų rūšių ilgalaikiam išlikimui.

Tinkama buveinės apsaugos būklė – tokia būklė, kai
natūralus buveinės paplitimo arealas ir jos plotai tame
areale nekinta arba didėja, kai egzistuoja ir tikėtina, kad
neišnyks, jos ilgalaikiam palaikymui būtina specifinė
struktūra ir funkcijos, kai šiai buveinei būdingų rūšių
apsaugos būklė yra tinkama.
Rūšies apsaugos būklė – tokia būklė, kai rūšį veikiantys veiksniai gali turėti ilgalaikį poveikį jos paplitimui
ir gausumui.
Tinkama rūšies apsaugos būklė – tokia būklė, kai rūšies
populiacijos pokyčiai rodo, kad populiacija pajėgi ilgą
laiką išlikti kaip gyvybingas savo natūralios buveinės
komponentas, ir kai rūšies natūralaus paplitimo arealas
nemažėja ir nėra tikėtina, kad mažės, ir buveinė, kurioje populiacija galės išlikti ilgą laiką, yra ir, tikėtina, bus
pakankamai didelė.
Teritorijų tvarkymo reglamentai ir būdai
Konservacinė (saugojimo) paskirtis – teisės aktų nustatyta tvarka įteisinta saugomo objekto, objekto teritorijos
ar vietovės sklypų naudojimo paskirtis, kai naudojimo
tikslas yra išsaugoti tokio sklypo ar daikto vertingąsias
savybes, naudojant arba pritaikant naudoti juos pirminiu ar istoriškai susiklosčiusiu, jam artimu ar tikslingai
parinktu būdu (paskirtimi), kuris užtikrintų tinkamą
priežiūrą ir atskleistų vertingąsias savybes.
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos – įstatymais
ar Vyriausybės nutarimais nustatyti ūkinės ir kitokios
veiklos apribojimai, priklausantys nuo geografinės padėties, gretimybių, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, žemės sklypo naudojimo būdo ir
pobūdžio bei žemės sklype esančių statinių ir aplinkos
apsaugos poreikių.
Saugomų teritorijų nuostatai – teisės aktai, nustatantys saugomų teritorijų ar jų tipų bendrus apsaugos ir
tvarkymo ypatumus, valdymo bei veiklos organizavimo
principus.
Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai –
Vyriausybės patvirtinti kraštovaizdžio tvarkymo zonų,
nustatomų rengiant saugomų teritorijų tvarkymo planus (planavimo schemas), kraštovaizdžio apsaugos
naudojimo ir tvarkymo reikalavimai.
Saugomų teritorijų individualūs apsaugos reglamentai – Vyriausybės įgaliotų institucijų patvirtinti teisės
aktai, nustatantys specialius saugomų teritorijų apsaugos, projektavimo ir statybų šiose teritorijose reikalavimus bei tvarkymo ir naudojimo ypatumus. Laikinieji
reglamentai – Vyriausybės įgaliotų institucijų patvirtinti teisės aktai, nustatantys specialius saugomų teritorijų apsaugos, projektavimo ir statybų šiose teritorijose
reikalavimus bei tvarkymo ypatumus ir galiojantys ne
ilgiau kaip 1 metus.
Paveldosaugos reikalavimai – saugomo objekto ar vietovės valdymo, naudojimo, disponavimo jais sąlygos,
teritorijos ir apsaugos zonos žemės ir kitos specialiosios

naudojimo sąlygos, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos vertingosioms savybėms apsaugoti.
Paveldo objektų apsaugos reglamentai – dokumentai,
nustatantys šių objektų tvarkymo ir naudojimo sąlygas.
Laikinieji kultūros paveldo apsaugos reglamentai –
dokumentai, kuriais nustatomos pagal Statybos įstatymą saugomų kultūros paveldo statinių privalomos
projektavimo sąlygos ir pagal Teritorijų planavimo įstatymą privalomos teritorijų planavimo sąlygos.
Kultūros paveldo tvarkyba – kultūros paveldui išsaugoti
atliekami darbai: tyrimas (taikomasis), remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, pritaikymas,
restauravimas, atkūrimas, šių darbų planavimas ir projektavimas.
Kultūros paveldo tvarkybos reglamentai – privalomųjų tvarkybos norminių dokumentų, nustatančių
darbų planavimo, projektavimo, vykdymo ir su tvarkyba susijusių procedūrų atlikimo taisykles ir reikalavimus, užtikrinančius autentiškumo išsaugojimą,
sistemos dalis.
Konservavimas – kultūros paveldo objekto vertingąsias
savybes naikinančių ar žalojančių veiksnių poveikio
sustabdymas ir autentiškumo požymių sutvirtinimas
atliekant tyrimais pagrįstus tvarkomuosius paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbus.
Užkonservavimas – avarijos grėsmės pašalinimas ir kiti
veiksmai, reikalingi kultūros paveldo statinio vertingosioms savybėms išsaugoti, kai laikinai sustabdomi jo
tvarkybos darbai ar nustojama juo naudotis.
Restauravimas – visų išlikusių kultūros paveldo objekto
autentiškų dalių ar elementų konservavimas, atskirų neišlikusių elementų ar dalių atkūrimas, nekilnojamosios
kultūros vertybės požymių išsaugojimas, atskleidimas
ir išryškinimas atliekant tyrimais pagrįstus tvarkomuosius paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbus.
Atkūrimas – neišlikusios nekilnojamosios kultūros vertybės atkūrimas išimtiniais atvejais pagal nustatytas
neišlikusias vertingąsias savybes, atliekant tyrimais pagrįstus tvarkomuosius paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbus. Atkuriant išsaugomos atkuriamos
vertybės išlikusios dalys ir elementai, jie grąžinami į
pirminę vietą, tiksliai pakartojamos ar naujai sukuriamos neišlikusios dalys ir elementai.
Pritaikymas – kultūros paveldo objekto ar jo sudedamųjų dalių pertvarkymas naudoti, suderinant valdytojo ir visuomenės poreikius, minimaliai keičiant vertingąsias savybes ir sudarant galimybes atkurti būklę,
buvusią iki šių pakeitimų, atliekant tyrimais pagrįstus
tvarkomuosius paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbus.
Tvarkomieji paveldosaugos darbai – tvarkybos darbai,
atliekami pagal specialias technologijas, užtikrinančias
autentiškumo išsaugojimą.
Tvarkomieji statybos darbai – statybos ar griovimo
darbai, kaip apibrėžta Statybos įstatyme, atliekami kultūros paveldo statinyje ar jo teritorijoje.
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GRETIMI TERMINAI
Saugomų teritorijų sistema
Saugomos teritorijos – sausumos ir (ar) vandens plotai nustatytomis aiškiomis ribomis, turintys pripažintą
mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę ir kuriems teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas (tvarka).
Konservacinės apsaugos prioriteto (išsaugančios) teritorijos – teritorijos, kuriose saugomi unikalūs arba
tipiški gamtinio ir (ar) kultūrinio kraštovaizdžio kompleksai bei objektai ir biologinė įvairovė.
Rezervatai – saugomos teritorijos, įsteigtos išsaugoti
bei tirti moksliniu požiūriu ypač vertingus gamtinius
ar kultūrinius teritorinius kompleksus, užtikrinti natūralią gamtinių procesų eigą arba kultūros vertybių
autentiškumo palaikymą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų apsaugą. Šiose
teritorijose nustatoma konservacinė pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nutraukiant jose ūkinę
veiklą.
Rezervatinė apyrubė – nedidelio ploto gamtinis arba
kultūrinis rezervatas, kurio apsaugai ir priežiūrai nėra
steigiama direkcija.
Draustiniai – saugomos teritorijos, įsteigtos išsaugoti
moksliniu bei pažintiniu požiūriu vertingas gamtos ir
(ar) kultūros vietoves, jose esančius gamtos ir kultūros
paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes),
kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei genetinį fondą.
Šiose teritorijose esančių vertybių išsaugojimas užtikrinamas nenutraukiant jose ūkinės veiklos.
Paveldo objektai – atskiri arba tankias grupes sudarantys
kraštovaizdžio elementai, kuriems dėl jų vertės teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas.
Gamtos paminklai – vertingiausi gamtos paveldo objektai.
Kultūros paminklai – nacionalinės reikšmės kultūros
paveldo objektai.
Kultūros paveldo vietovė – teritorija, kuri pasižymi istoriškai susiformavusiais ypatumais, visumos darna ir
(ar) derme su gamtine aplinka ir kurioje yra kultūros
paveldo objektų. Jai apsaugoti Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka steigiamas kultūrinis rezervatas
ar kultūrinis draustinis, istorinis nacionalinis ar istorinis regioninis parkas.
Saugomas objektas (statinys) – kultūros paveldo objektas (statinys), šio įstatymo nustatyta tvarka paskelbtas
saugomu ar kultūros paminklu.
Kompleksinės saugomos teritorijos – gamtiniu ir (ar)
kultūriniu vientisumu pasižyminčios teritorijos, kuriose pagal bendrą apsaugos, tvarkymo ir naudojimo
programą sujungiamos įvairių apsaugos krypčių prioriteto, taip pat rekreacinės ir ūkinės zonos.
Valstybiniai (nacionaliniai ir regioniniai) parkai –
didelio ploto saugomos teritorijos, įsteigtos gamtiniu,
kultūriniu ir rekreaciniu požiūriais sudėtingose, ypač
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vertingose teritorijose, kurių apsauga ir tvarkymas siejamas su teritorijos funkcinių bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų nustatymu.
Nacionaliniai parkai – saugomos teritorijos, įsteigtos
nacionalinės svarbos gamtiniam ir kultūriniam kraštovaizdžiui, reprezentuojančiam šalies etnokultūrinių sričių gamtos bei kultūros savitumus, saugoti ir tvarkyti.
Istorinių Lietuvos valstybingumo centrų kultūriniams
kompleksams ir jų gamtinei aplinkai išsaugoti steigiami
istoriniai nacionaliniai parkai.
Regioniniai parkai – saugomos teritorijos, įsteigtos
gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriais regioninės svarbos kraštovaizdžiui ir ekosistemoms saugoti, jų
rekreaciniam bei ūkiniam naudojimui reglamentuoti.
Istoriškai vertingiausiems regioniniams kultūriniams
kompleksams bei jų gamtinei aplinkai išsaugoti steigiami istoriniai regioniniai parkai.
Biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos – saugomos teritorijos (biosferos rezervatai ir biosferos poligonai), įsteigtos globalinei bei regioninei biosferos
stebėsenai (monitoringui) ir gamtosaugos eksperimentams vykdyti, taip pat jose esantiems gamtos kompleksams išsaugoti.
Ekologinės apsaugos prioriteto (apsaugančios) teritorijos – teritorijos, kuriose palaikoma ekologinė kraštovaizdžio pusiausvyra, siekiama išvengti neigiamo poveikio saugomiems gamtos ir kultūros paveldo teritoriniams kompleksams bei objektams (vertybėms) arba
neigiamo antropogeninių objektų ir veiklos poveikio
aplinkai.
Ekologiškai svarbios teritorijos – kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir vandenų apsaugai svarbios teritorijos.
Ekologinės apsaugos zonos – teritorijos, kuriose nustatomi veiklos apribojimai norint apsaugoti gretimas
teritorijas ar objektus, taip pat aplinką nuo galimo neigiamo veiklos poveikio.
Apsaugos zonos – greta saugomo kultūros paveldo
objekto ar vietovės esančios teritorijos, kurioms nustatomos žemės sklypų ir kitų nekilnojamųjų daiktų tvarkymo ir naudojimo specialiosios sąlygos, kad kultūros
paveldo objekto ar vietovės vertingosios savybės būtų
apsaugotos nuo galimo neigiamo veiklos tose gretimose
teritorijose poveikio.
Atkuriamosios apsaugos prioriteto (atkuriančios ir
palaikančios) teritorijos – teritorijos, kuriose saugomi, atkuriami, palaikomi, gausinami bei ribotai
naudojami veiklai ir visuomenei svarbūs gamtos ištekliai.
Atkuriamieji sklypai – saugomos teritorijos, skirtos
veiklos nuskurdintoms gamtos išteklių rūšims arba jų
kompleksams apsaugoti, atkurti, pagausinti bei ribotai
naudoti gamtos išteklius.
Genetiniai sklypai – saugomos teritorijos, skirtos sėkliniams medynams ir kitų rūšių natūraliems genetiniams
ištekliams išlaikyti.

Gamtinis karkasas – vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, užtikrinantis ekologinę
kraštovaizdžio pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, kitų aplinkosaugai svarbių teritorijų ar
buveinių, taip pat augalų ir gyvūnų migraciją tarp jų.
Ekologinis tinklas – gamtinio karkaso dalis, jungianti
didžiausią bioekologinę svarbą turinčias buveines, jų
aplinką bei gyvūnų ir augalų migracijos koridorius.
Europos ekologinis tinklas „Natura 2000“ – Europos
Bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas,
susidedantis iš buveinių ir paukščių apsaugai svarbių
teritorijų, skirtas išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti
natūralius buveinių tipus ir gyvūnų bei augalų rūšis Europos Bendrijos teritorijoje.
Europos Bendrijos svarbos teritorija – teritorija, skirta
natūralių buveinių tipų ir rūšių apsaugai bei Europos
ekologinio tinklo „Natura 2000“ vientisumui užtikrinti.
Buveinių apsaugai svarbios teritorijos – saugomos teritorijos, skirtos apsaugoti ar atkurti Europos Bendrijos
svarbos natūralių buveinių tipus, saugomų gyvūnų ir
augalų rūšių buveines dėl jų svarbos gyvūnų ir augalų
rūšių išsaugojimui.
Paukščių apsaugai svarbios teritorijos – saugomos teritorijos, skirtos laukinių paukščių rūšių natūralioms populiacijoms jų paplitimo arealuose išsaugoti, taip pat migruojančių paukščių perėjimo, šėrimosi, mitybos, poilsio
ir migracijos susitelkimo vietoms išsaugoti, atsižvelgiant
į poreikį konkrečiame jūros ar sausumos areale.
Kultūros paveldo sampratos ypatumai
Kultūros paveldo objektai – pavieniai ar į kompleksą įeinantys objektai, registruoti kaip nekilnojamosios
kultūros vertybės, t. y. žemės sklypuose, sklypų dalyse,
vandens, miško plotuose ar jų dalyse esantys statiniai ar
kiti nekilnojamieji daiktai, kurie turi vertingųjų savybių
ir kartu su jiems priskirta teritorija yra atskiri daiktinės
teisės objektai ar gali jais būti.
Kultūros paveldas – karta iš kartos paveldimos, perimamos, sukurtos ir perduodamos kultūros vertybės, svarbios etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu.
Kultūros paveldo objekto teritorija – kultūros paveldo objekto užimamas ir jam naudoti reikalingas žemės
sklypas ar kitas plotas, kuriam nustatomi paveldosaugos reikalavimai.
Nekilnojamasis kultūros paveldas – kultūros paveldo dalis, kurią sudaro praeities kartų pastatytos, įrengtos, sukurtos ar istorinių įvykių sureikšmintos išlikusios ar neišlikusios medžiaginės kultūros vertybės, tiesiogiai susijusios su
užimama ir joms naudoti reikalinga teritorija.
Kultūros paveldo statinys – vertingųjų savybių turintis
pastatas, jo dalis, inžinerinis statinys ar jo išlikusi dalis,
monumentalūs nekilnojamieji dailės kūriniai.
Archeologiniai radiniai – tyrimų metu ar kitaip rasti žmogaus sukurti ar turintys žmogaus būties ženklų
daiktai ar jų liekanos, patys bei sąsaja su kitais ženklais

turintys mokslinę istorijos pažinimo vertę. Šių daiktų
buvęs savininkas negali būti nustatytas paprastai dėl to,
kad praėjo daug laiko nuo tų daiktų užkasimo ar išmetimo. Archeologiniais radiniais taip pat laikomi senovės
laikų žmonių palaikai ar jų liekanos.
Etnoarchitektūra – savaimingai susiformavusi etnoarchitektūros objektų visuma, išreiškianti regionų ir
atskirų bendruomenių kultūrą, ilgalaikę raidą, sąveiką, socialinę savastį. Etnoarchitektūros nekilnojamojo kultūros paveldo objektai yra neprofesionaliosios
architektūros statiniai, sodybos ir kaimo gyvenvietės,
suformuoti remiantis tradicine būsto ir gyvenamosios
aplinkos samprata.
Kultūros paveldo vertingoji savybė – kultūros paveldo
objekto, vietovės, jų dalies ar elemento bruožas, vertingas etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu.
Autentiškumas – kultūros paveldo objekto ar vietovės
išlikusios savybės, apimančios pirminę ar istoriškai susiklosčiusią objekto paskirtį, išraišką ir savitą fizinį pavidalą – formą, panaudotas medžiagas, konstrukcijas,
suplanavimą, atlikimo technologiją, aplinką.
Autentiškumas – tikrumas, tapatumas prigimčiai,
objekto estetinių, medžiaginių, tektoninių, funkcinių
savybių tikrumas. Autentiškumas pasireiškia objekto
forma, aplinka, medžiaga, statybos būdu, naudojimu.
Tradiciškumas – bendrų savybių, pasireiškiančių daugelyje etnokultūrinės zonos objektų, apraiška.
Etnoarchitektūros tradiciškumo kriterijus yra
taikomas objekto pavidalui: plano ir erdvės struktūrai, masteliui ir proporcijoms, architektūros formoms,
konstrukcinei schemai, puošybai, taip pat objekto
aplinkos plano ir erdvės struktūrai, funkcinei, medžiaginei sandarai ir statybos būdui (atlikimui). Praeityje buvusius tradicinius bruožus gali išreikšti unikalūs reliktiniai etnoarchitektūros objektai. Išskirtine
kultūrine verte pasižymi teritorijos, kuriose išlikę istorinio kraštovaizdžio (ikivalakinio, valakinio ar vienkieminio) fragmentai, sudaromi ne tik statinių, bet
ir kitų istorinio kraštovaizdžio komponentų: senojo
kelių tinklo, vandens telkinių, istorinės žemėvaldos ir
žemėnaudos objektų, istorinių želdynų.
Istorinis informatyvumas – objekto istorinis, mokslinis,
pažintinis išraiškingumas.
Kraštovaizdžio sistemos lygmenyje išskirtiniu istoriniu informatyvumu pasižymi, istorinį kontekstą
atskleidžia ikivalakinio kraštovaizdžio reliktai ir kompleksiniai teritoriniai sisteminiai valakinio kraštovaizdžio dariniai, apimantys dvarų sodybas, palivarkus,
kaimų gyvenvietes, senąjį kelių tinklą, feodalinės žemėvaldos ir rėžinės žemėnaudos liekanas.
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2.4. Kraštovaizdžio planavimo
terminija
BAZINIAI TERMINAI
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Vandentvarka – vandens išteklių naudojimo bei apsaugos ir vandens telkinių tvarkymo priemonių planavimo
sistema.
Aplinkotvarka – kryptinga aplinkosaugos veiksmų ir
priemonių planavimo sistema.

Bendras supratimas

Zonavimo pagrindai

Kraštotvarka – teritorijų planavimo priemonėmis
įgyvendinamas žmonių veiklos erdvinis organizavimas
ir aplinkos tvarkymas, siekiant suderinti teritorijos naudojimo socialinius, ekonominius ir ekologinius interesus
bei kurti harmoningą kultūrinį kraštovaizdį.
Kraštovaizdžio politika suprantama kaip kompetentingų valdžios institucijų bendrų principų, strategijų ir
gairių, leidžiančių imtis konkrečių priemonių kraštovaizdžiui saugoti, valdyti ir planuoti, raiška.
Kraštovaizdžio vadyba (tvarkymas, valdymas) – tai
darnios (subalansuotos) plėtros perspektyva besiremiantys tęstiniai reguliarūs veiksmai, kuriais siekiama
užtikrinti nuolatinę kraštovaizdžio priežiūrą, suderinant gamtinių, socialinių ir ekonominių veiksnių sukeliamus pokyčius.
Kraštovaizdžio kokybės etalonas (tikslas) – tai konkrečiam kraštovaizdžiui moksliškai pagrįstas ir kompetentingų valdžios institucijų nustatytas bendruosius
visuomenės siekius atitinkančių jo bruožų ir ypatumų
kompleksas.
Kraštovaizdžio formavimas – kraštovaizdžio politikos
krypčių įgyvendinimo veiksmai, kuriais siekiama išsaugoti, tobulinti, atkurti arba kurti kraštovaizdį ir kurie
apima kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, naudojimo
ir planavimo priemones.
Kraštovaizdžio planavimas – strateginiais ir teritorijų
planavimo dokumentais išreikšti ir patvirtinti į ateitį
orientuoti veiksmai, kuriais siekiama išsaugoti, tobulinti, atkurti arba kurti kraštovaizdį.
Kraštovaizdžio tvarkymo planas – specialiojo teritorijų
planavimo dokumentas, kuriame nustatoma kraštovaizdžio kūrimo, tvarkymo, naudojimo bei apsaugos koncepcija, jos įgyvendinimo priemonės ir reikalavimai.
Urbanistika (miestotvarka, ekistika) – urbanizuotų teritorijų raidos ir tvarkymo planavimo sistema. Apima
gyvenvietes formuojančių veiksnių analizę, funkcinių
urbanistinių struktūrų plėtrą bei gyvenviečių teritorijos
tvarkymą.
Žemėtvarka – žemės, kaip žmogaus gamybinės veiklos
bazės ir gamybos priemonės, ūkinio naudojimo ir tvarkymo darbų planavimas. Žemėtvarka apima kartografavimą, apskaitą, žemėnaudų ir kitų žemės naudojimo
objektų planavimą, projektų ženklinimą vietoje, žemės
naudmenų kontrolę ir kt.
Miškotvarka – miškų ūkio planavimo sistema, apimanti
miškų inventorizaciją ir apskaitą, miškų būklės, naudojimo ir ūkinės veiklos analizę bei miškų ūkio organizavimo ir plėtros projektų rengimą.

Žemė – Žemės plutos (litosferos) dalis, apimanti Lietuvos
Respublikos žemės paviršiuje esančius sausumos plotus
bei paviršinius vidaus ir teritorinius vandenis ir apibrėžiama gamtinėmis bei ūkinėmis charakteristikomis.
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – teritorijos gamtinių ypatumų, tradicinės žmonių veiklos
ir socialinės bei ekonominės plėtros poreikio nulemta
pagrindinio žemės naudojimo kryptis, numatyta teritorijų planavimo dokumente, lemianti šios teritorijos
planavimo ir žemės naudojimo sąlygas.
Teritorijos zonavimas – teritorijos dalijimas kokiu nors
tikslu. Bendrojo ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo procese vykdomas teritorijų prio
ritetinės paskirties nustatymas vadinamas funkciniu
zonavimu, o teritoriškai diferencijuotas kraštovaizdžio
formavimo, gamtonaudos, infrastruktūros kūrimo bei
kitų tvarkymo priemonių nustatymas – tvarkomuoju
(ūkiniu) zonavimu.
14a. Funkcinis zonavimas – bendrojo ar specia
liojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo procese, koncepcijos rengimo stadijos metu pagal funkcinius prioritetus ar naudojimo būdą atliekamas planuojamos teritorijos suskirstymas.
14b. Tvarkomasis (ūkinis) zonavimas – bendrojo ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų
rengimo procese, sprendinių konkretizavimo stadijos
metu pagal nustatytus teritorijos naudojimo ir apsaugos tvarkymo reglamentus atliekamas planuojamos
teritorijos ir jos funkcinių zonų suskirstymas.
Funkcinio prioriteto zona – nustatytus visuomeninės
paskirties prioritetus turinti teritorijos dalis, apimanti
gamtinės ir / arba sukultūrintos aplinkos kompleksą.
Kraštovaizdžio tvarkymo zona – apibrėžtos tikslinės
paskirties teritorija, turinti nustatytas naudojimo ir apsaugos sąlygas (reglamentą) bei joms adekvačias kraštovaizdžio formavimo ir tvarkymo priemones. Išskiriamos kaip ūkiniai teritorijos tipai, atsižvelgiant į pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir nuo žemės
nuosavybės formos nepriklausantį teritorijos apsaugos
ir naudojimo pobūdį.
Teritorijos tvarkymo reglamentas – bendrųjų ir specialiųjų planų sprendiniuose nustatyti teritorijos naudojimo prioritetai bei veiklos plėtojimo reikalavimų ir
apribojimų visuma.
Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas – detaliųjų planų sprendiniuose nustatyta teritorijos naudojimo

būdo ar pobūdžio ir veiklos joje plėtojimo reikalavimų
ir apribojimų visuma, privaloma rengiant statinių statybos ir kitos veiklos projektus.
Žemės sklypo naudojimo būdas – teritorijų planavimo
dokumentuose numatyta veikla, kuri teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemėje.
Žemės sklypo naudojimo pobūdis – tam tikrame žemės
sklype teisės aktų nustatyta tvarka leidžiamos vykdyti
veiklos specifika.
GRETIMI TERMINAI
Strateginis planavimas
Darnus (subalansuotas) vystymasis – vystymasis, kuris
tenkina dabartinius visuomenės poreikius, nemažinant
ateinančių kartų galimybių tenkinti savus poreikius ir
neviršijant leistinų poveikio aplinkai ribų.
Darnaus (subalansuoto) vystymosi koncepcijos pagrindą sudaro siekimas kompromiso tarp trijų lygiaverčių raidos krypčių – socialinio vystymosi
(įskaitant geopolitinio stabilumo užtikrinimą), ekonominės plėtros ir aplinkos apsaugos (įskaitant ilgalaikio pažeidžiamumo neutralizavimą). Ši koncepcija reikalauja atsižvelgti į visus šiuo metu turimus
interesus, įvertinti ateinančių kartų poreikius bei
užtikrinti visuomenės bendrųjų interesų prioritetą.
Strateginis planavimas – procesas, kurio metu parengiama veiklos valdymo strategija, numatanti veiklos
prognozę, tikslus, prioritetines kryptis, veiksmus ir būdus, kaip efektyviausiai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialinius ir darbo išteklius
numatytiems tikslams pasiekti, strategijos nuostatų įgyvendinimas, veiklos stebėsena (monitoringas) ir atsiskaitymas už rezultatus.
Teritorijos vystymas – procesas, kurio metu siekiama
kokybiškai pagerinti ar išlaikyti planuojamos teritorijos
ekonominę, socialinę ir ekologinę (aplinkosaugos) būklę.
Regioninė plėtra – visuomenei ir aplinkai palanki gamtinė, kultūrinė bei socialinė ir ekonominė raida, atitinkanti nacionalinę regioninę plėtros politiką.
Nacionalinė regioninė plėtros politika – diferencijuota
krašto plėtros politika, siekianti gerinti gyvenimo kokybę, racionaliai panaudoti teritorijos ypatumus bei esamą potencialą, sudaryti palankias sąlygas socialinei ir
ekonominei bei ekologinei raidai.
Nacionalinis regionų plėtros planas – strateginis dokumentas, formuluojantis nacionalinės regioninės plėtros
politikos tikslus ir numatantis veiksmus bei priemones
šiems tikslams įgyvendinti.
Regiono plėtros planas – strateginis dokumentas, numatantis regiono plėtros tikslus, veiksmus ir priemones
šiems tikslams įgyvendinti.

Įgyvendinimo projektas – Nacionalinį regionų plėtros
planą ir regionų plėtros planus įgyvendinantis dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis
investicijų sugrįžimą, kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projektui įgyvendinti reikalingas lėšas, finansavimo šaltinius ir terminus.
Regionas – pakankamai didelis savitas teritorinis vienetas (gamtinis, kraštovaizdžio, ekonominis, politinis,
administracinis, kultūrinis, kraštotvarkinis ir pan.).
Jam gimininga ir dažniausiai kaip sinonimas vartojama
sąvoka „rajonas“ suprantama kaip nustatytais požymiais apibrėžtas geografinės sferos teritorinis vienetas.
Regioninės politikos kontekste suprantamas kaip valstybės teritorijos integrali dalis, kurioje įgyvendinama nacionalinė regioninė plėtros politika ir teikiama pagalba,
atitinkanti regionų plėtros tikslus.
Rajonavimas (regionavimas) – teritorijos dalijimas į rajonus (regionus). Pagal nustatomų dalijamos geografinės erdvės teritorinių vienetų didumą bendrąja prasme
skiriami mikroregionai (mikrorajonai), mezoregionai
(mezorajonai), makroregionai (makrorajonai) ir megaregionai (megarajonai).
Lietuvos teritorijos regionavimui taikytini skirstymo lygmenys galėtų atitikti tokios orientacinės
apimties teritorinius vienetus: a) makroregionai –
20–25 tūkst. km2, b) mezoregionai – 5–8 tūkst. km2,
c) mikroregionai – 1–2 tūkst. km2. Dabartinės šalies
apskritys atitinka mezoregionų, o savivaldybės – mikroregionų lygmenis.
Rekreacija – žmogaus fizinių ir dvasinių jėgų atgavimo
procesas, žmogaus laisvalaikio veikla, kurios tikslas yra
poilsiauti, keliauti bei gydytis sanatorijose, kurortuose.
Pažintinis turizmas – turizmo kryptis, orientuojanti į
tikslingą krašto gamtos ir kultūros paveldo teritorinių
kompleksų ir objektų (vertybių), kraštovaizdžio bei istorijos pažinimą, taip pat skirtą mokslui ir mokymui.
Teritorijų planavimas
Teritorijų planavimas – nustatyta procedūra teritorijos
vystymo bendrajai erdvinei koncepcijai, žemės naudojimo
prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms sąlygoms nustatyti, žemės, miško ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos bei infrastruktūros sistemai
formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių ir juridinių asmenų veiklos plėtojimo teisėms teritorijoje nustatyti.
Bendrasis teritorijų planavimas – kompleksinis planavimas teritorijos erdvinio vystymo politikai, teritorijos
naudojimo ir apsaugos prioritetams bei svarbiausioms
tvarkymo priemonėms nustatyti.
Specialusis teritorijų planavimas – atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų erdvinio organizavimo, tvarkymo, naudojimo, apsaugos priemonių planavimas.
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2. KRAŠTOVAIZDŽIO SAMPRATOS, TVARKYMO IR PLANAVIMO TERMINIJA

Detalusis teritorijų planavimas – savivaldybės teritorijos
dalių planavimas žemės sklypo riboms nustatyti, naudojimo ir veiklos jame plėtojimo sąlygoms nustatyti, pakeisti arba panaikinti.
Teritorijų planavimo dokumentai – bendrieji (generaliniai), specialieji ir detalieji planai, kuriuose raštu ir grafiškai pateikti sprendiniai dėl teritorijų, žemės sklypų ar
jų grupių tvarkymo, naudojimo ir apsaugos bei teritorijos vystymo reikmių ir sąlygų.
Bendrasis planas – teritorijų kompleksinio planavimo
dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatyta planuojamos
teritorijos plėtros erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai. Valstybės ar apskrities teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame,
atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatyta planuojamos teritorijos plėtros erdvinė
koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai, vadinamas bendruoju (generaliniu) planu.
Specialusis planas (projektas) – teritorijų planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo
lygmenis ir tikslus, nustatytos atskiroms veiklos sritims
reikalingų teritorijų vystymo, infrastruktūros tvarkymo
ir (ar) apsaugos kryptys, priemonės ir reikalavimai.
Detalusis planas – teritorijų planavimo dokumentas,
kuriame yra nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos
tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos
privalomosios sąlygos).
Teritorijų planavimo dokumento sprendinys – raštu
arba grafiškai išreikštas teritorijų planavimo uždavinių
sprendimo rezultatas, nusakantis plėtros kryptis, erdvinio organizavimo nuostatas, žemės sklypų arba jų grupių, infrastruktūros objektų išdėstymo, naudojimo ir apsaugos sąlygas bei tvarką.
Sprendinių įgyvendinimo programos – strateginio planavimo dokumentai, nustatantys teritorijų planavimo
dokumentų sprendinių įgyvendinimo būdus.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio
vertinimas – teritorijų planavimo proceso etapas, kurio
metu surenkama ir analizuojama informacija, jos pagrindu (nustatytais aspektais ir tvarka) įvertinamas rengiamo
teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo galimas teigiamas ir (ar) neigiamas ilgalaikis ir (ar)
trumpalaikis poveikis.
Saugomų teritorijų planavimo dokumentai – specialieji teritorijų planavimo dokumentai, nustatantys saugomų teritorijų sistemą arba jos dalis, saugomų teritorijų
ribas, funkcines ir (ar) kraštovaizdžio tvarkymo zonas,
patikslinantys apribojimus bei nustatantys priemones
gamtos ir (ar) kultūros paveldo teritoriniams kompleksams ir objektams (vertybėms) išsaugoti, atkurti ir ra
cionaliai naudoti, rekreacijai, ypač pažintiniam turizmui, organizuoti, taip pat strateginio planavimo dokumentai, nustatantys veiksmus bei tvarkymo priemones,
jų įgyvendinimo eiliškumą, lėšų poreikį ir atsakingas
institucijas.
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Saugomų teritorijų tinklų ir atskirų jų dalių schemos –
specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, nustatantys
saugomų teritorijų tinklų formavimo, naudojimo ir apsaugos bendrąją koncepciją.
Saugomų teritorijų ir jų zonų planai (projektai) – spe
cialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose nustatomos saugomų teritorijų arba atskirų jų dalių naudojimo ir apsaugos kryptys, funkcinio prioriteto bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų ribos ir reglamentai, konkrečios
tvarkymo priemonės.
Žemėtvarkos schema – specialiojo teritorijų planavimo
dokumentas, kuriame valstybės, regionų ar rajonų lyg
meniu nustatomi kaimiškųjų teritorijų žemės naudmenų
naudojimo ir tvarkymo prioritetai.
Žemėtvarkos planas (projektas) – specialiojo teritorijų
planavimo dokumentas, kuriame nustatoma kaimo vietovių žemės naudojimo ir apsaugos koncepcija bei konkrečios tvarkymo priemonės.
Žemėvaldų planai (projektai) – specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, nustatantys žemės sklypų formavimą, pertvarkymą, paėmimą, konsolidavimą, taip pat
naudojimo sąlygas (tikslinę paskirtį, apribojimus, servitutus ir pan.).
Miškų tvarkymo schema – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, rengiamas miško valdytojų bei regionų
teritorijoms ir skiriamas bendrajai miško žemės naudojimo politikai nustatyti, jų tvarkymo koncepcijai parengti.
Vidinės miškotvarkos projektas – specialiojo teritorijų
planavimo dokumentas, rengiamas miško valdytojų bei
privačioms miškų valdoms ir skiriamas konkrečių tvarkymo priemonių sistemai jose nustatyti.
Vandentvarkos schema – specialiojo teritorijų planavimo
dokumentas, nustatantis vandens išteklių bendrąją naudojimo ir apsaugos koncepciją.
Vandentvarkos planas (projektas) – specialiojo teritorijų
planavimo dokumentas, kuriame nustatomos paviršinių vandens telkinių racionalaus naudojimo ir apsaugos
priemonės.
Infrastruktūros vystymo planas (projektas) – specialiojo planavimo dokumentas, kuriame numatomas infrastruktūros objektų išdėstymas, šių objektų bei gretimų
teritorijų naudojimo ir apsaugos priemonės.
Infrastruktūros vystymo schema – specialiojo teritorijų
planavimo dokumentas, kuriame nustatoma infrastruktūros objektų plėtojimo bendroji koncepcija.
Žemės naudmenos – žemės plotai, kurie nuo kitų žemės
plotų skiriasi jiems būdingomis gamtinėmis savybėmis
arba ūkinio naudojimo ypatumais.
Žemėvalda – nuosavybės teise valdomas žemės sklypas ar
bendra ūkine veikla susieti keli žemės sklypai.
Žemės sklypas – teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas,
kadastro duomenis ir įregistruota Nekilnojamojo turto
registre.
Žemės tvarkymas – teisės aktais reglamentuojamas žemės
sklypų ribų, žemės naudmenų sudėties, žemės sklypų
priklausinių vietos, pagrindinės tikslinės žemės naudo-

jimo paskirties, žemės naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymas ir pakeitimas derinant ekonominius, aplinkosaugos, kitus privačius ir viešuosius interesus.
Formuojamas žemės sklypas – žemės sklypas, kurio planuojamoje teritorijoje nustatomos ribos, plotas, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis bei teritorijos
tvarkymo ir naudojimo režimas.
Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas – visuma
žemėtvarkos veiksmų, apimančių žemės sklypų projektavimą, šių sklypų ribų ženklinimą vietovėje ir kadastro
duomenų nustatymą bei jų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą.
Žemės servitutas – teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį,
suteikiama naudotis tuo svetimu žemės sklypu ar jo dalimi (tarnaujančiuoju daiktu), arba žemės savininko teisės
naudotis žemės sklypu apribojimas siekiant užtikrinti
daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą.
Rekreacinės teritorijos – gamtines ar kultūrinės aplinkos
savybes ir sąlygas visaverčiam fiziniam bei dvasiniam
poilsiui organizuoti ir teritorijų planavimo dokumentais
ar kitais teisės aktais nustatytą rekreacinio naudojimo
prioritetą bei ribas turinčios teritorijos / akvatorijos.
Rekreacinių teritorijų sistemos taksonomiją sudaro: rekreacinė sritis, rekreacinis rajonas, rekreacinė
vietovė, rekreacinis žemės sklypas.
Urbanizuotos teritorijos – statiniais užstatytos miestų,
miestelių ir kompaktiškai užstatytų kaimų gyvenamųjų
vietovių teritorijos.
Urbanistinis karkasas – aktyviausios ūkinės bei kultūrinės plėtros centrų ir ašių teritorinė sistema su labiausiai
pertvarkyta gamtine aplinka bei išvystytais techninės inžinerinės infrastruktūros kompleksais.
Urbanistinė struktūra – miesto struktūrinių elementų
(gatvių, kvartalų, aikščių, skverų, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektų, kt.) išsidėstymo ir funkcionavimo ypatumų visuma.
Miesto kompozicinis karkasas – kompozicinių branduolių (visuomeniškai ir architektūriškai reikšmingų pastatų
kompleksų) ir kompozicinių ašių (centrinių miesto gat
vių) erdvinė struktūra.
Užstatymo intensyvumas – visų pastatų antžeminės dalies patalpų bendrojo ploto sumos santykis su žemės
sklypo plotu.
Užstatymo tankumas – pastatais užstatomo ploto, nustatomo pagal sienų išorines ribas, santykis su visu žemės
sklypo plotu.
Statinys – visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant
statybos produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme. Tai
pastatai, sta tiniai ar mišrios rūšies statiniai, taip pat statinių priestatai, antstatai ir jų dalys, įrenginių, technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų
statybinės konstrukcijos. Apibrėžimas „tvirtai sujungta
su žeme“ reiškia, kad statinio konstrukcijos yra įleistos į

žemę (jūrų, ežerų, upių ar kitų vandens telkinių dugną)
ar remiasi į žemės paviršių (vandens telkinių dugną).
Laikinas statinys – statinys, skirtas naudoti ne ilgiau kaip
3 metus, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamųjų konstrukcijų, kurį galima išardyti ar perkelti į kitą
vietą ir kuris neturi pamatų, bet remiasi į žemės paviršių.
Pastatų aukštis – aukštis, skaičiuojamas statinio statybos
zonoje metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės
altitudės iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško.
Užstatymo foninis aukštis – vidutinis esamas arba perspektyvinis miesto dalies ar kvartalo užstatymo aukštingumas, nurodytas metrais nuo žemės paviršiaus iki pastatų stogų ar statinių konstrukcijų aukščiausių taškų.
Aukštybinis pastatas – statinys, kurio aukštis nuo žemės
paviršiaus altitudės iki pastato stogo konstrukcijos aukščiausio taško yra lygus ar viršija 30 m.
Aukštybinis užstatymas – aukštybiniais pastatais numatoma užstatyti teritorija (žemės sklypas), turinti nustatytus šių pastatų išdėstymo reglamentus ir sąlygas.
Panorama – matomas iš tam tikro apžvalgos taško daugiaplanis urbanizuotos ir / ar gamtinės aplinkos vaizdas.
Siluetas – tolimas kontūrinis užstatymo vaizdas dangaus
skliauto ir gamtinių elementų fone.
Vizualinio kontakto zona – vizualiniais ryšiais su nagrinėjamu objektu susietos kraštovaizdžio dalys.
Teritorijų planavimo organizacija
Planavimo sąlygos – planuojamai teritorijai taikomi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir teritorijų planavimo
normų reikalavimai ir galiojančių teritorijų planavimo
dokumentų sprendiniai, taip pat ūkio šakų plėtros programų ir strateginių dokumentų nuostatos, sąlygas išduodančių institucijų reikalavimai dėl teritorijų planavimo
dokumentų rengimo.
Planavimo organizatoriai – Vyriausybė arba jos įgalioti
viešojo administravimo subjektai, apskrities viršininkas,
savivaldybės administracijos direktorius, juridiniai ir
fiziniai asmenys, organizuojantys teritorijų planavimo
dokumentų rengimą, derinimą, konsultavimąsi ar viešą
svarstymą ir teikimą tvirtinti.
Planų rengėjai – juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys teisę rengti teritorijų planavimo dokumentus šio Įstatymo
ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Konsultavimasis – teritorijų planavimo viešumą užtik
rinanti procedūra, kurios metu su kompetentingomis
suinteresuotomis organizacijomis tariamasi dėl parengtų valstybės ir regiono lygmens teritorijų planavimo
dokumentų sprendinių.
Viešas svarstymas – teritorijų planavimo viešumą užtikrinanti procedūra, kurios metu visuomenė nustatyta
tvarka supažindinama su parengtu teritorijų planavimo
dokumentu, organizuojamas viešas susirinkimas teritorijų planavimo dokumento sprendiniams, jų alternatyvoms bei pateiktiems pasiūlymams aptarti.
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3. LIETUVOS KRAŠTOVAIZDŽIO ERDVINĖS SĄRANGOS FORMAVIMO VEIKSNIŲ ANALIZĖ

3.1.	Gamtiniai veiksniai
Kraštovaizdžio kompleksas – integrali erdvės ir
laiko struktūra. Kraštovaizdžio erdvinė ir laikinė organizacija suvokiama kaip visuma procesų tiek formuojančių ir keičiančių morfotopus bei toposistemas, tiek
užtikrinančių jų tarpusavio ryšius, vidinę organizaciją
ir palaikančių jų bendrąjį vientisumą.
Globalioje geografinėje dimensijoje (geografinių
zonų dimensijoje) Žemės rutulys yra diferencijuojamas veikiant Žemės gelmių ir Saulės energijai, sukeliančiai zoninius ir azoninius procesus, kuriuos modifikuoja žemynų ir vandenynų pasiskirstymas. Šio
aukšto abstrakcijos lygio procesai, atsispindintys organiniame pasaulyje, dirvožemio dangos struktūroje,
hidrologiniame režime ir kitur bei užtikrinantys savitų geosistemų atsiradimą, yra iš esmės meteorologinės
prigimties ir gali būti iliustruojami globalios klimato
cirkuliacijos teorija. Klimatinis zonavimas – tai fundamentalus erdvinis karkasas, skirtas apibūdinti zonas,
kurios dažniausiai kartografuojamos remiantis struktūriniais požymiais. Zonos (poliarinė, borealinė, vidutinė, subtropinė ir tropinė) apibrėžiamos kaip geo
grafinės zoninės sistemos, kurias galima klasifikuoti
pagal tokius kokybinius požymius, kaip dirvožemio
formacija, augalijos struktūra ir reljefas, arba pagal tokius kiekybinius požymius, kaip integruoti energijos
bei medžiagų sąnaudų rodikliai (biomasė, pirminė ir
antrinė produkcija). Globaliu mastu Lietuvos krašto
vaizdžio kompleksai yra priskiriami vidutinių platumų
geografinėms zoninėms sistemoms.
Regioninėje geografinėje dimensijoje kraštovaizdyje aptinkamas struktūras ir procesus formuoja
hipsometrinių okeaninių-kontinentinių, poliarinių-ekvatorinių, struktūrinių-petrografinių ir paleo
grafinių požymių pokyčių integracija ir tarpusavio
sąveika. Šie požymiai formuoja regionų mozaiką.
Regionus galima apibūdinti kaip stambius kraštovaizdžio vienetus, nulemtus jų geografinės padėties,
veikiant planetinio lygmens (zoniniams bei azoniniams) procesams kaip posistemiams stambesniame
kraštovaizdžio vienete (zonoje) bei autonomiškus vidinių procesų atžvilgiu.
Lokalinėje geografinėje dimensijoje kraštovaizdžio kompleksai – tai fiziniu geografiniu požiūriu
(zoniniu ir azoniniu aspektais) vientisos teritorijos.
Jų mozaika priklauso nuo išorinės zoninės ir azoninės
aplinkos procesų bei jų transformacijų.
Planetiniai gamtiniai veiksniai ir procesai, kuriantys Lietuvos kraštovaizdžio erdvinės sąrangos formavimuisi foninę aplinką, yra tie patys kaip ir bet kurioje teritorijoje, kad ir gerokai nutolusioje nuo Lietuvos.
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Vidinė Žemės energija suaktyvina endogeninius
procesus, formuojančius stambius orotektoninius vienetus – tektonines struktūras (stambūs žemės paviršiaus nelygumai), kurios lemia teritorijos provincialumo bruožus. Skiriamos kelių eilių tektoninės struktūros: megastruktūros kontinentinio bloko (platforminės
lygumos, plynaukštės, orogeninės sritys), okeaninio
bloko (šelfai, okeaniniai įdubimai) ir makrostruktūros
(aukštumos, žemumos, kalvagubriai, tarpukalvių duburiai). Žemės paviršiaus tektoninė struktūra atspindi
teritorijos azoninę diferenciaciją. Kraštovaizdžio erdvinės sąrangos formavimuisi labai svarbūs ir minėtų orotektoninių vienetų struktūriniai petrografiniai faktoriai,
t. y. litosferos viršutinės storymės sandara ir medžiaginė sudėtis, lemianti motininių uolienų bei dirvožemių
mineralinę sudėtį, fizines-chemines, trofines savybes,
elementų, dalyvaujančių geocheminėje apykaitoje, sudėtį, augalijos pobūdį, hidrografinio tinklo tankumą.
Išorinė Saulės energija, reguliuodama atitinkama
šilumos ir drėgmės balansą, kuria zoniškumo bruožus
bei suaktyvina egzogeninius procesus, kuriančius reljefo skulptūrą. Zoniškumui turi įtakos ne tik metinis
šilumos ir drėgmės kiekis, bet ir jų pasiskirstymas per
metus. Klimatinis zoniškumas (kurį lemia radiacinis,
atmosferinės cirkuliacijos bei drėkinimo zoniškumai)
atsispindi hidrologiniame režime, nuotekio formavimesi, gruntinio vandens lygyje, dūlėjimo plutos formavimesi, dirvodariniuose procesuose, organiniame
pasaulyje. Geografinį zoniškumą atspindi organinis
pasaulis, dirvožemio dangos zoniškumas, reljefo skulptūros pobūdis. Zoniškumas jaučiamas net labai giliai
litosferoje (pvz., atsispindi artezinių vandenų savybėse,
priklausomai nuo platumos skiriasi jų terminės chrakteristikos, mineralizacija bei druskų sudėtis). Zoniškumas atsispindi pasauliniame vandenyne (tiek paviršiuje, tiek dugne). Oro masės troposferoje taip pat turi
zoninį charakterį. Taigi zoniškumas pasireiškia visuose
kraštovaizdį formuojančiuose procesuose, taip pat ir
geosistemų išsidėstyme Žemės paviršiuje. Dabartinė
epigeosferos zoninė struktūra nėra dabartinio klimato
atspindys. Kiekviena gamtinė geografinė zona turi savo
amžių. Manoma, kad dabartinė zoninė struktūra nusistovėjo kainozojuje. Zonų pasislinkimus lemia makroklimatiniai pasikeitimai, susiję su astronominiais faktoriais: Saulės aktyvumo svyravimu, sukimosi ašies padėties pasikeitimu, potvynių ir atoslūgių poveikiu Žemės,
Mėnulio ir Saulės sistemoje. Paskui klimatą keičiasi kiti
kraštovaizdžio koponentai. Inertiškiausi komponentai – dirvožemis ir augalija – nesuspėja keistis drauge
su klimato pasikeitimu, todėl neretai yra sutinkami
reliktiniai dirvožemiai, augalijos bendrijos, reliktinės
reljefo formos arba motininės uolienos, kaip tam tikrų
geologinių periodų atspindys.
Svarbus gamtinės aplinkos veiksnys, darantis įtaką
kraštovaizdžio erdvinei sandarai, yra meridianinis zo
niškumas (sektoriškumas), kurį lemia azoninė atmosfe-

3.1.1 pav. Kraštovaizdžio erdvinę struktūrą formuojančių gamtinių veiksnių tipizacija ir išsidėstymas gamtinių sferų atžvilgiu.
1 – gamtinės sferos: A – atmosfera, H – hidrosfera, L – litosfera, B – biosfera;
2 – kraštovaizdžio erdvinę struktūrą formuojantys gamtiniai veiksniai: Flv – fliuvialiniai, Ltr – litoraliniai, Bg – biogeniniai, Gch – geocheminiai, Dlm – dūlėjimo, Eol – eoliniai, Krs – karstiniai, Drv – dirvodaros, Šlt – šlaitiniai;
3 – gamtinių sferų sąlyčio paviršiai

ros cirkuliacija, pasireiškianti per kontinentinę-okeaninę oro masių pernašą, musoninę veiklą, jūrų srovių
poveikį. Be šilumos ir drėgmės iš okeano į sausumą patenka ir įvairios druskos. Meridianiniai sektoriai kerta
platumines zonas, todėl kiekviena jų patiria tam tikras
transformacijas.
Kraštovaizdžio erdvinę sandarą veikia ir vertika
linis zoniškumas. Su aukščiu keičiasi šiluminis balansas (vertikaliniai temperatūrų gradientai šimtus kartu
viršija horizontalinius tarp gretimų platuminių zonų),
drėkinimo sąlygos (mažėja oro drėgmė). Soliarinė (in-

soliacinė) ir cirkuliacinė (vėjinė) ekspozicija užtikrina
terminio režimo kontrastus, barjerinė (barjerinė papėdė, barjerinis šešėlis) – kritulių pasiskirstymą bei fioninius reiškinius (krituliai iškrenta barjerinėje reljefo pusėje, šiltas oras iš kalnų (kalvų) šlaitais leidžiasi žemyn).
Išimtinais atvejais gali būti stebima vertikalinių juostų
inversija – aukštesniuose hipsometriniuose aukščiuose
gali būti sutinkamos labiau pietinės bendrijos nei apatiniuose.
Taigi tiek platuminis zoniškumas, tiek meridianinis
sektoriškumas, tiek vertikalinis juostiškumas bei barje53
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riškumas pirmiausia veikia šilumos ir drėgmės režimą, o
per juos – visus kraštovaizdžio komponentus.
Lokaliniai gamtiniai veiksniai ir procesai, kuriantys kraštovaizdžio erdvinę struktūrą ir aktyviausiai
ją veikiantys kaip formuojantys kraštovaizdžio paviršių (jį ardantys arba kuriantys), būtų egzogeninių jėgų
veikiami procesai: mechaninis ir cheminis dūlėjimas,
erozinė ir akumuliacinė tekančio vandens veikla, karstas, defliacija, sufozija, nuošliaužos ir pan. Egzogeninių
jėgų sumodeliuotos mezo- ir mikroreljefo formos kraštovaizdyje transformuoja planetinio rango procesų suformuotą zoninį foną, keisdamos foninį spinduliuotės
kiekį, foninį kritulių kiekį, fonines substrato savybes,
zonines augalijos bendrijas.
Anksčiau minėtų egzogeninių procesų veiklos intensyvumą lemia:
• endogeninių jėgų suformuotų morfostruktūrų pobūdis, aukštis, dydis, polinkiai, lūžiai bei tektoninių judesių pobūdis;
• uolienų atsparumas mechaninei ir cheminei erozijai;
• hidroterminės sąlygos (kritulių kiekis ir intensyvumas,
temperatūros, vėjo greitis ir kryptis);
• proceso trukmė.
Didžiausią įtaką dabartiniam Lietuvos kraštovaizdžio erdvinės struktūros formavimuisi turėjo pleistoceno ledynmečių glacialiniai ir akvaglacialiniai procesai
bei poledynmetyje vykę intensyvūs geomorfologiniai
procesai (kriogeniniai, termokarstiniai, sufoziniai fliuvialiniai ir t. t.) Tačiau ir šiuo metu Lietuvos kraštovaizdžio erdvinę sandarą nepaliaujamai modeliuoja daugybė gamtinių procesų, iš kurių ryškiausi yra klimatiniai,
dūlėjimo, šlaitiniai, eoliniai, fliuvialiniai, litoraliniai,
dirvodariniai, geocheminiai, biotiniai procesai ir daugelis kitų (3.1.1 pav.).
Veiksniai, turintys įtakos dabartiniam Lietuvos kraštovaizdžio erdvinės struktūros formavimuisi
Klimatas. Kaip jau buvo minėta, klimatas formuoja
bendrą kraštovaizdžio, priklausomai nuo jo geografinės padėties (t. y. kokiai klimatinei juostai priklauso),
pobūdį. Klimato poveikis kraštovaizdžiui gali būti suvokiamas trimis lygmenimis: makro-, mezo- ir mikromasteliuose. Klimatinių procesų, formuojančių kraštovaizdžio erdvinę struktūrą, pobūdį lemia šios atmosferos savybės ir faktoriai: temperatūra, oro drėgmė, garavimas, debesuotumas, saulės šviesa, krituliai, greitis
ir vėjo kryptis, saulės spinduliuotė, šilumos apykaita,
dirvožemio temperatūra.
Makroklimatas – vidutinė daugiametė atmosferos būsena, kurią lemia Žemės energetinis balansas,
bendroji atmosferos cirkuliacija, nevienalytis paklotinio paviršiaus pobūdis ir žmonių visuomenės veikla.
Bendrosios atmosferos cirkuliacijos kompleksas reiškinių, kuriančių makroklimatą, pasižymi globaliu pobūdžiu (makroklimatiniai reiškiniai apima maždaug
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10 000 km2 arealą ir jų viršutinė riba sutampa su troposferos viršutine riba). Makroklimatiniai reiškiniai
susiformuoja kraštovaizdžio sferoje sąveikaujant okeanui, atmosferai ir sausumai. Makroklimatinius bruožus
dar gali lemti ir procesai, vykstantys kosmose. Eurazijos
žemyne lemiamą reikšmę klimatinių procesų vystymuisi turi Atlanto okeanas, iš kur į kontinentą patenka pagrindinės šilumos ir drėgmės masės.
Mezoklimatu vadinama konkretaus regiono klimatinių sąlygų visuma, kurią lemia makroklimatinių procesų transformacija konkrečiais kraštovaizdžio komponentais (reljefu, paviršiniais vandenimis, dirvožemiu,
augalija, urbanizuotomis teritorijomis). Mezoklimatą
formuoja atmosferos ir paklotinio paviršiaus (priklausomai nuo kraštovaizdžio tipo) sąveika (lyguminiame
kraštovaizdyje lemiamas vaidmuo tenka biotiniam
komponentui ir, žinoma, socialiniams ir ekonominiams
veiksniams). Mezoklimato erdvinis pasireiškimas apima apie 1 000–10 000 km2 arealą, vertikalinis išreikštumas siekia iki 1 500 m atmosferoje (iki šio aukščio
jaučiama paklotinio paviršiaus įtaka).
Mikroklimatu vadinamas nedidelės teritorijos, pasižyminčios vientisu paklotiniu paviršiumi, oro režimas. Tai gali būti tam tikro polinkio bei ekspozicijos
šlaitas, pasižymintis tam tikru paklotiniu paviršiumi,
tam tikro pločio bei užstatymo gatvė, javų laukas ir t. t.
Mikroklimatas apima arealą nuo kelių dešimčių kvad
ratinių metrų iki keleto kilometrų, vertikalinis išreikštumas – 1,5–2,0 m virš paviršiaus.
Dūlėjimas. Tai fizinis sausumos paviršiaus ardymas
ir cheminis jo keitimas. Dėl to susiformuoja produktai,
esantys pusiausvyroje su kraštovaizdyje vyraujančiomis
fizinėmis ir cheminėmis sąlygomis ir tuo besiskiriantys
nuo pirminių uolienų. Dūlėjimo procesų intensyvumą
lemia kraštovaizdžio klimatinės sąlygos. Skiriamos dvi
pagrindinės dūlėjimo rūšys: fizinis (mechaninis) ir cheminis.
Fizinis dūlėjimas – tai uolienų mechaninio ardymo
procesas, kurio intensyvumą lemia šie veiksniai:
• tiesioginių saulės spindulių energijos kitimas (insoliacija). Ši dūlėjimą sukelia daugkartinis uolienos
įšilimas ir atvėsimas. Jo intensyvumas priklauso nuo
uolienų struktūros ir jas sudarančių mineralų plėtimosi koeficientų;
• temperatūrų svyravimai (kongeliacija). Be cikliško
temperatūrų kitimo šio dūlėjimo intensyvumui didelę įtaką turi uolienos plyšiuose esantis vanduo. Užšaldamas vanduo didele jėga spaudžia uolienų sieneles
ir taip jas ardo;
• uolienų drėgmės kitimas (deflokuliacija). Periodiškai
kintant drėgmei molingose uolienose (vykstant jų tūrio plėtimuisi joms įmirkus ir tūrio mažėjimui joms
džiūnant) jų paviršiai ima raukšlėtis ir trūkinėti, o
plyšiuose neretai pradeda kristalizuotis druskos, dar
labiau sukeldamos uolienų pleišėjimą;

• druskų kristalizacija uolienoje (eskudacija). Garuodamas vanduo uolienų kapiliaruose palieka druskas.
Kristalizuodamosi druskos plečia uolienų kapiliarus,
kurie pleišėja, ir suskaldo uolieną į labai smulkias daleles;
• organizmų veiklos aktyvumas. Augalų šaknys mechaniniu būdu ardo uolienas.
Cheminis dūlėjimas. Cheminis dūlėjimas ardo ir
keičia uolienų minerologinę sudėtį. Pagrindinis dūlėjimo agentas yra vanduo, kurį galime pavadinti universaliu gamtiniu tirpikliu. Taip pat aktyvūs dūlėjimo
agentai yra įvairios mineralinės ir organinės rūgštys,
šarmai ir vandenyje ištirpusios druskos bei oras. Cheminio dūlėjimo pagrindiniai procesai yra hidrolizė, tirpimas, katijonų apykaita, oksidacija, redukcija. Dėl visų
šių procesų formuojasi molio mineralai, hidroksidai,
karbonatai, lengvai tirpios druskos. Molio mineralai
ir netirpūs oksidai paprastai koncentruojasi dūlėjimo
plutoje, o tirpios druskos yra aktyviai išplaunamos.
Geocheminiai procesai. Tai visuma tarpusavyje susijusių biogeocheminių, fizinių-cheminių, fizinių reiškinių, dėl kurių tarpusavio sąveikos kraštovaizdžio sferoje, veikiant Saulės ir vidinei Žemės energijai, nuolat
vyksta gyvosios medžiagos atsinaujinimas, organinių,
organinių-mineralinių ir mineralinių junginių transformacija. Viso to išraiška – cheminių elementų erdvinė diferenciacija. Du pagrindiniai faktoriai, lemiantys
pagrindines kraštovaizdžio geocheminių procesų kryptis, yra vanduo ir gyva medžiaga.
Ryšių funkciją tarp atskirų kraštovaizdžio struktūrinių dalių, komponentų ir elementų vykdo migraciniai
srautai, kurie susideda iš nešėjo fazės ir migranto. Nešėjo fazė – tai vandens, oro, kietų masių (defliacinių,
gravitacinių) srautai. Migrantai juda kartu su nešėju
būdami jame įvairiomis formomis: jonine, molekuline,
koloidine, suspenduota. Vidiniai cikliniai migraciniai
srautai, pirmiausia biologinė apykaita, užtikrina ryšių
glaudumą tarp atskirų kraštovaizdžio sistemos blokų.
Vidiniai kryptingi srautai lemia cheminių elementų diferenciaciją tarp kraštovaizdžio sistemos blokų veikiant
fiziniams-cheminiams migracijos faktoriams. Dėl to
dalis cheminių elementų yra sulaikoma geocheminiuose barjeruose, o dalis tampa dar judresni. Migrantai,
nedalyvaujantys cikliniuose migraciniuose procesuose
ir nesikaupiantys geocheminiuose barjeruose, esančiuose tam tikroje sistemoje, išeina iš jos ribų ir tampa
išorinių migracinių srautų komponentais, jungiančiais
elementarias kraštovaizdžio sistemas su gretimomis ir
toliau nutolusiomis.
Dirvodariniai procesai. Dirvožemis yra pats paviršinis dūlėjimo plutos sluoksnis, susiformavęs dėl dirvodarinių procesų. Dirvožemio formavimosi procesas yra
labai ilgas ir priklauso nuo bioklimatinių, litologinių ir

geomorfologinių faktorių kombinacijos. Taigi, pagrindinį vaidmenį dirvožemio formavimesi vaidina tam
tikras šilumos ir drėgmės santykis, biogeocenozių charakteris, motininių uolienų litologija, dūlėjimo plutos
amžius, paviršiaus polinkis, dūlėjimo produktų migracijos ir akumuliacijos pobūdis. Dėl dirvodarinių procesų, kurie yra klimato zoniškumo atspindys, pirminė
vienalytė dūlėjimo pluta susiskaido į dirvožemio genetinius horizontus, kurie pasižymi skirtingomis savybėmis (struktūra, humuso kiekiu, chemine sudėtimi).
Dirvožemis formuojasi tuo atveju, jei dirvodariniai
procesai viršija erozinius procesus. Jei eroziniai procesai viršija dirvodarinius, prasideda dirvožemio profilio
destrukcija, mažėja derlingumas, degraduoja augalija.
Priklausomai nuo egzogeninio geomorfologinio faktoriaus vyravimo skiriama dirvožemio vandens erozija ir
dirvožemio vėjo erozija.
Eoliniai procesai. Eolinių procesų intensyvumas
priklauso nuo vėjo jėgos, greičio, jo kartojimosi dažnumo, oro drėgmės, paviršinių nuogulų sąrangos, augalijos ir žmogaus ūkinės veiklos. Dirvožemio vėjo erozija
pasireiškia perklostant dirvožemio daleles paviršiuose,
kurie yra mažai sutvirtinti augaline danga. Intensyviausiai ši veikla pasireiškia aliuvinėse, litoralinėse, fliuvioglacialinėse bei limnoglacialinės kilmės nuogulose.
Defliacijos metu medžiagos išpustymas skatina paviršiaus žemėjimą, sukuriamos įvairaus dydžio neigiamos
reljefo formos. Tačiau vėjas atlieka ir akumuliacinį darbą – formuojasi smulkios smėlio bangelės – ruzgos bei
kopos (pajūrio, paežerių, paupių, zandrų).
Šlaitiniai procesai. Šlaitinių procesų pasireiškimas
kraštovaizdyje labai svarbus, nes jame vyrauja pasvirę paviršiai. Šlaituose gali pasireikšti šlaitinių procesų
kompleksas. Kiekvienos šio komplekso sudedamosios
rūšis ir reikšmė priklauso nuo klimato, šlaito atkarpos, šlaito vystymosi stadijos. Šlaitų forma, ekspozicija,
morfometriniai rodikliai taip pat yra labai svarbūs perskirstant saulės radiaciją, drėgmę, formuojant konkrečią hidroterminę aplinką, prie kurios prisitaiko augalija
ir gyvūnija.
Šlaitiniai procesai yra labai įvairūs:
• Denudacija ir akumuliacija. Šlaituose vyksta
ne tik uolienų dūlėjimas, bet ir dūlėsių transportavimas visu šlaito pločiu dėl svorio jėgos (gravitacijos).
Didžiausią įtaką gravitaciniams procesams turi šlaito
polinkis, tačiau dūlėsių transportavimą lemia ir kiti
veiksniai: vanduo, sniegas, ledas, gyvieji organizmai.
Denudaciniai procesai lėkština šlaitus. Birios uolienos,
besikaupiančios šlaitų apatinėse dalyse, kuria akumuliacines reljefo formas.
• Nuošliaužos. Nuošliaužos formuojasi stačiuose
dūlėjimo danga dengiamuose šlaituose – tai gana greitas procesas (uolienos juda šlaitu žemyn iki kelių m/s
greičiu). Skiriami šie nuošliaužų formavimosi būdai:
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šlaito nuošliaužos (nušliaužusi medžiaga lieka šlaito
papėdėje), upių šlaitų nuošliaužos (formuojasi upei paplaunant krantus), nuošliaužos, besiformuojančios šaltiniuotuose cirkuose, klifų nuošliaužos, besiformuojančios stačiuose skardžiuose (dažniausiai pajūryje).
• Solifliukcija. Sudūlėjusios medžiagos lėtas slinkimas (tekėjimas) žemyn. Jį veikia šaltis, vanduo ir dirvožemio įšalas. Laisvas vanduo, dėl dirvožemio įšalo
negalėdamas skverbtis gilyn, yra priverstas judėti šlaitu
žemyn, mažindamas grunto dalelių sankabumą. Dėl to
įmirkęs gruntas virš įšalusio horizonto pradeda slinkti žemyn, papėdėje suformuodamas plačius nedidelio
nuolydžio paviršius.
• Dirvožemio vandens erozija. Vandens erozijos
intensyvumą lemia šie faktoriai: dirvožemio ir augalinės dangos tipas, kritulių kiekis ir intensyvumas, šlaito
forma ir statumas, nuotolis nuo vandenskyros ir, žinoma, žmogaus ūkinės veiklos pobūdis. Priklausomai nuo
eroduojamų produktų pernešimo pobūdžio, ji gali būti
skirstoma plokštuminę, linijinę ir griovelinę.
Karstiniai ir sufoziniai procesai
• Karstiniai procesai. Pagrindinė sąlyga, lemianti
karstinio reljefo formavimąsi, yra tirpios uolienos. Krituliai ir tekantis vanduo, prisisotinęs anglies dvideginio, atlieka tirpinimo darbą tiek uolienų paviršiuje, tiek
ir gilesniuose sluoksniuose. Karstinis procesas formuoja savitas tik jam būdingas reljefo formas: paviršinio
karsto metu formuojasi tik neigiamos reljefo formos
(įvairios išgraužos bei uždari pažemėjimai), požeminio
karsto metu sukuriamos labai sudėtingos reljefo formos
(olos, urvai, koridoriai, galerijos). Karstinės akumuliacijos metu kuriami stalaktitai ir stalagmitai.
• Sufoziniai procesai. Sufozija – tai mechaniškas
medžiagos išplovimas filtruojantis požeminiams vandenims. Jos metu susidaro gana didelės požeminės ertmės. Įgriuvus požeminėms ertmėms, susidaro uždaros
neigiamos formos – antrinės sufozinės formos. Paviršinės sufozinės formos primena karstines – tai įvairaus
dydžio piltuvo formos smegduobės arba negilūs plokščiadugniai dubenys.
Fliuvialiniai procesai. Srautais tekantis vanduo, jo
tekėjimo pobūdis – tai vienas svarbiausių žemės paviršių formuojančių veiksnių. Fliuvialinės reljefo formos
yra labai įvairios ir dinamiškos. Turbulentinis sūkuringas tekėjimas atlieka erozijos darbą, kuris priklauso
nuo vagos dugno ir paviršiaus nuolydžio. Jei vandens
paviršiaus nuolydis mažesnis nei dugno, vyksta akumuliaciniai procesai, jei didesnis – eroziniai procesai.
Vandens srautų dugnu velkama medžiaga vykdo dugno
bei krantų koraziją (gremžimo procesus). Transportuojamų dalelių sedimentacijos pobūdis (banguotoji, kopinė, plokščioji, antikopinė, sliuoginė) priklauso nuo
vandens tekėjimo greičio ir pobūdžio. Krantų ardymo
procesai gali turėti simetrinį ir asimetrinį šoninės ero56

zijos pobūdį. Gilinamoji ir šoninė erozijos keičia ne tik
išilginį upės vagos profilį, bet ir planinę vagos padėtį.
Upės meandros gali atsirasti ankstyvose upės vystymosi
stadijose dėl reljefo nelygumų bei brandos ir senatvės
stadijose, sumažėjus srovės tekėjimo greičiui. Pasiekusi
brandos stadiją upė klaidžioja po savo suformuotą plačią lygumą, perklostydama savo nešmenis ir formuodama akumuliacinius darinius: salpas, terasas, išnašų
kūgius bei deltas, kurie skiriasi savo medžiagine sudėtimi ir forma. Kraštovaizdį smarkiai įvairina ir pats
vandentėkmių tinklas, kuris priklausomai nuo geologinių struktūrų gali turėti labai įvairią formą (dendritinę,
lygiagrečią, gardelinę ir pan.)
Litoraliniai procesai. Lietuvoje litoraliniai procesai
sutinkami ne tik jūros pakrantėje, bet ir mažesniuose
vandens baseinuose: ežeruose, tvenkiniuose. Pagrindinis litoralinius procesus skatinantis veiksnys – bangavimas, kurio pagrindinė priežastis yra vėjas. Taip pat
šių procesų intensyvumui turi įtakos kranto sandara,
tektoniniai ir egzogeniniai veiksniai. Vėjo sukeltos bangos performuoja litoralę, vykdydamos abrazinę arba
akumuliacinę veiklą. Abrazinės reljefo formos yra įvairūs klifai, nišos, abrazinės platformos. Abrazinę veiklą
krantuose vykdo ir gyvi organizmai, formuodami įvairaus dydžio urvus bei išgraužas. Dėl nešmenų akumuliacijos formuojasi įvairaus aukščio kopos bei nerijos,
akumuliacinės terasos.
Sedimentaciniai procesai. Nešmenų sedimentaciniai procesai upių, jūros bei ežerų dugne priklauso nuo
vandens tėkmės galios ir tekėjimo pobūdžio bei turbulentinio vandens maišymosi procesų. Sumažėjus srovės
greičiui, nešmenys yra akumuliuojami. Priklausomai
nuo vandens tėkmės suformuotų akumuliacinių formų,
jų medžiaginės sudėties bei suklojimo tekstūros, yra
skiriama keletas sedimentacijos formų: banguotoji, kopinė, plokščioji, sliuoginė ir kitos.
Biogeniniai procesai. Gyvosios medžiagos kūrimas – vienas iš svarbiausių procesų, formuojančių
biogeninę kraštovaizdžio struktūrą. Gyvi organizmai,
transformuodami kraštovaizdį, gali atlikti aktyvų ir
pasyvų vaidmenį. Jie gali savarankiškai kurti reljefo
formas ir dalyvauti dūlėjimo procese bei netiesiogiai
veikti procesus, formuojančius kraštovaizdį. Biogeninės reljefo formos yra organika pripildytos daubos ir
duburiai, virstančios žemapelkėmis bei aukštapelkėmis,
priekrančių organinės kilmės dumblingos seklumos.
Kraštovaizdį gali įvairinti ir zoogeninės reljefo formos – olos, kauburėliai. Vandens telkinių pakrantėse
ondatrų ir bebrų užtvankos transformuoja fliuvialinius
procesus, skatina pakrančių pelkėjimą. Dėl naminių
galvijų bandos ganymo, trypimo keičiasi kraštovaizdis,
transformuojasi reljefas, skatinami eoliniai ir eroziniai
procesai.

3.2. Technogeniniai veiksniai
Tobulėjant žmonijos technologijoms ir pačiai technikai vis labiau keičiamas kraštovaizdis, jame vis daugiau
atsiranda technogeninių formų, linijų, objektų, teritorinių vienetų. Greta gamtinių endogeninių (Žemės gelmių
energijos keliamų) ir egzogeninių (Saulės energijos ir
gravigeninių paviršiaus procesų nulemtų) kraštovaizdį
formuojančių veiksnių sparčiai reiškiasi technogeniniai
veiksniai. Pagal savo prigimtį jie yra egzogeniniai, nes veikia kraštovaizdį žemės paviršiuje arba nuo jo (tiek gilyn,
tiek aukštyn kraštovaizdis transformuojamas pradedant
veiklą žemės paviršiuje). Kita vertus, pagal energijos šaltinį,
kuris maitina technogeninius veiksnius, jie užima tarpinę
padėtį tarp egzogeninių ir endogeninių energijos šaltinių
maitinamų procesų (daugeliu atveju pagrindinis šiuolaikinių techninių priemonių energijos šaltinis yra iš Žemės
gelmių paimamas degusis arba branduolinis kuras).
Technogeniniai veiksniai, t. y. jėgos, formuojančios
ir / arba keičiančios kraštovaizdį, nėra tokie galingi kaip
planetos endogeninės arba egzogeninės kraštovaizdį
performuojančios jėgos. Apskaičiuota, kad technogeninių jėgų energija 2000 metais siekė apie 0,41 EJ, tuo
tarpu saulės spindulių energija, kuri pasiekia planetos
kraštovaizdį, sudaro apie 5 400 EJ. Tačiau atskirose teritorijose technogeninės energijos, suvartojamos vienam ploto vienetui, kiekis yra sulyginamas su gaunama
saulės energija. Pavyzdžiui, Niujorko mieste technogeninės energijos tankis viršija iš saulės gaunamą energijos tankį daugiau nei 7 kartus, Maskvoje – 3 kartus, o
Hamburge yra 4 kartus mažesnis. Deja, tokių skaičiavimų dar nėra atlikta Lietuvos teritorijoje.
Technogeninė energija veikia žemės paviršių gana
koncentruotai ir tik tam tikrose vietose net labiausiai
įsavintoje ir eksploatuojamoje planetos sausumos dalyje (20 % sausumos). Ši technogeninės energijos ypatybė
pasireikšti labai apribotose teritorijose daro dar sudėtingesnę endo-, egzo- ir technogeninių kraštovaizdį
formuojančių veiksnių struktūrą.
Kraštovaizdžio erdvinę sandarą formuojantys
technogeniniai veiksniai yra labai susiję ir su kraštovaizdžio planavimo veiksniais, tačiau veikdami kraštovaizdį tiesiogiai jie panašūs į fizinius bei cheminius
gamtinius procesus, juo labiau kad ne visi technogeniniai reiškiniai ar įvykiai yra planuojami (avarijos,
karo veiksmai). Tokiu būdu jie yra tarpinėje padėtyje
tarp planavimo ir gamtinių kraštovaizdį formuojančių
veiksnių. Be to, technogeniniai veiksniai pagal savo prigimtį gali egzistuoti ir be planavimo, t. y. kraštovaizdį
galima keisti naudojant techniką ir visiškai neplaningai,
spontaniškai. Šiuo atžvilgiu technogeniniai kraštovaizdį formuojantys veiksniai yra nepriklausomi ir galimas
savarankiškas jų nagrinėjimas neatsižvelgiant į planavimo ir juo labiau į gamtinius veiksnius.

Technogeninius veiksnius galima klasifikuoti pagal
jų sukuriamus kraštovaizdžio elementus. Reikia pažymėti, kad technogeniškai gali būti sukuriami ne tik
dirbtiniai kraštovaizdžio elementai (pastatai, karjerai,
sąvartynai), tačiau ir gamtinės prigimties elementai
(miškai, žemės ūkio augalų bendrijos, gyvatvorės, netgi šiuolaikinėse ganyklose galvijai yra prižiūrimi naudojant techniką – girdymas, aptvėrimas ir t. t.). Todėl
technogeninių veiksnių, formuojančių kraštovaizdžio
erdvinę sandarą, įvairovė yra tikrai didelė.
Svarbu ir tai, kad šiuo metu Lietuvos teritorijoje beveik visur pasireiškia nors vienas technogeninis
veiksnys. Tik griežčiausią apsaugos statusą turinčiose
teritorijose (rezervatuose) technogeninio veiksnio įtaka
sumenksta iki vieno kito įrenginio, skirto moksliniams
stebėjimams. Žemiau pateikiama technogeninių veiksnių klasifikacija su trumpu kiekvieno jų apibūdinimu.
Statybinis ir konstrukcinis veiksnys. Tai geriausiai
technogenizavimo procesą reprezentuojantis veiksnys.
Jo sukuriamos kraštovaizdžio formos būdingos aukščiausiu technogenizacijos laipsniu pasižyminčioms
teritorijoms – miestams, pramoniniams arealams.
Santykinai šį veiksnį galima būtų skirstyti į pastatų ir
techninių įrenginių statybos potipius. Techniniai įrenginiai, kurie nėra pastatai (gręžiniai, laistymo, girdymo
įrenginiai, korinio ryšio bokštai ir pan.), neužima didelės kraštovaizdžio dalies ir apskritai atlieka tik pagalbinį vaidmenį technologiškai keičiant kraštovaizdį.
Didžiausia dalis technogeninių veiksnių energijos ir
kraštovaizdžio transformavimo balanse, be abejonės,
tenka pastatų statybos veiksniui.
Statybų metu sukuriamos naujos antropogeninės,
tiksliau, technogeninės arba urbanizuotosios, kraštovaizdžio facijos (pvz., namų sienos, stogų šlaitai),
apyrubės (patys pastatai), vietovės (pastatų grupės) ir
apylinkės ar net porajoniai (stambių miestų atveju).
Lokaliame lygmenyje technogeninis pastatų statybos
veiksnys gali reikštis ir ne visada reglamentuotas planavimo veiksnių (pasitaiko nelegalių, spontaniškų statybų), tačiau jau pradedant vietovės lygmeniu nagrinėjamas veiksnys glaudžiai susiejamas su krašto tvarkymo
reglamentais, t. y. susipina su planavimo veiksniais.
Biologinių teritorijos išteklių gamybos ir gavybos
veiksnys. Tai nėra technogeninis veiksnys, paverčiantis
kraštovaizdį dirbtiniu, kaip tą atlieka statybos, tačiau
jį būtina įvertinti dėl jo masto platumo ir specialios
technikos naudojimo. Tai ekstensyvusis technogeninis veiksnys, tik modifikuojantis gamtinį kraštovaizdį.
Sukuriamas agrarinis ir ūkinių miškų kraštovaizdis
pasižymi savitu komponentų kompleksu. Žemės ūkio
kraštovaizdyje įsigali monokultūrinis biokompleksas,
iškyla vėjo ir vandens erozijos grėsmė, pasikeičia kraštovaizdžio vizualinė kokybė (atsiveria erdvės). Agrari57
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nėse teritorijose speciali technika atlieka dirvožemio
paviršinio sluoksnio transformacijos darbą, periodiškai
pašalina biomasės dalį (derliaus nuėmimo metu), neretai naudojant techniką įnešama papildoma medžiaga
(trąšos), tokiu būdu nuolat palaikant medžiagų balansą
kraštovaizdyje. Lietuvos teritorijoje žemės ūkio technogeninio veiksnio transformuotos teritorijos užima apie
2/3 ploto.
Miškininkystės veiksnys, transformuojantis gamtiškiausią kraštovaizdžio dalį, miškus, pasireiškia didžiojoje Lietuvos miškų dalyje, t. y. apie 30 proc. Lietuvos teritorijos. Miškininkystės technogeninis veiksnys
pasireiškia ne tik kirtimais (t. y. biomasės išvežimu iš
teritorijos), tačiau ir želdinimu, nes tam irgi naudojama
technika (kraštovaizdžio morfologiniu požiūriu tai pasireiškia dirvožemio adaptavimu sodinukams ir nedidelio biomasės kiekio perkėlimu). Šiuo metu Lietuvoje
kirtimų ir želdinimo teritoriniai mastai yra panašūs, o
tai reiškia, kad vyksta miško biomasės naikinimas (dėl
didžiulių miško ataugimo ir kirtimo greičių skirtumo).
Naudingųjų iškasenų gavybos (išskyrus gręžinius)
arba kasybos veiksnys. Tai dar vienas stiprus ir intensyvus technogeninis veiksnys, panašiai kaip ir statybų
veiksnys, tačiau kiek mažiau paplitęs. Gręžiniai neįtraukiami į šį technogeninį veiksnį dėl jų mažos teritorinės raiškos, jie priskirtini tiesiog kraštovaizdžio
techniniams įrenginiams. Naudingųjų iškasenų gavybos veiksnio padariniai kraštovaizdžiui pasireiškia neigiamų dirbtinių reljefo formų atsiradimu, tai susiję su
didelio tūrio litomasių išvežimu iš teritorijos. Be abejonės, kasybos veiksnys kraštovaizdyje sukelia ir daugiau
šalutinių pasekmių – paviršinio ir požeminio vandens
erdvinio pasiskirstymo poslinkius, mikroklimato kaitą,
šlaitinių procesų suaktyvėjimą, teritorijos augalijos nuskurdinimą ir pan.
Komunikacijų tiesimo veiksnys. Tai ypatingas kraštovaizdį transformuojantis technogeninis veiksnys, nes
jo sukuriamos formos turi linijinį pobūdį: plokščio,
erdvinio arba taškinio skerspjūvio ištęstiniai objektai
driekiasi kraštovaizdžiu nuo kelių dešimčių metrų iki
kelių šimtų ar net tūkstančių kilometrų. Pagal morfologinę sukuriamų objektų prasmę šis veiksnys gali būti
skirstomas į tris pagrindines žemesnio rango veiksnių
grupes:
• kelių motorizuotam transportui tiesimas,
• požeminių arba viršžeminių linijų tiesimas,
• ribojančių kraštovaizdžio elementų statyba.
Didžiausią reikšmę kraštovaizdžiui turi kelių motorizuotam transportui tiesimas, ypač paplitęs paviršinių kelių tiesimas. Sukuriami kraštovaizdžio elementai,
išsidėstę teritorijoje tiesiogiai, todėl atsiduria medžiagų, energijos ir informacijos lateralinių (horizontaliųjų, paviršinių, susijusių su teritorija, jos paviršiaus sa58

vybėmis) srautų veikimo lauke. Ir nors jų visuomeninė
reikšmė – sudaryti sąlygas medžiagų, energijos arba informacijos srautų judėjimui (automobilių transportas,
geležinkelio transportas), kraštovaizdžio morfologijos
požiūriu jie atlieka dar viena svarbų, tačiau dažniausiai
ne teigiamą vaidmenį – šios linijos suskaido kraštovaizdį nenatūraliais arealais, kurių ribos dažniausiai neturi
nieko bendra su kraštovaizdyje veikiančiais paviršiniais
srautais: vandentėkmių arba gyvūnų migracijos. To pasekmė – lateraliniai srautai stabdomi (jie yra statmeni
keliams) arba nenatūraliai intensyvinami (srautų ir kelių kryptys sutampa). Be to, keliai ne tik tampa ištęstomis taršos ašimis, tačiau ir kraštovaizdžio fragmentacijos priežastimi. Apskaičiuota, kad Lietuvos teritorijoje
magistraliniai, krašto ir rajonų keliai (Lietuvos automobilių kelių direkcijos duomenimis jų bendras ilgis
apie 21,3 tūkst. km, iš jų 59 % yra su patobulinta danga)
suskaido kraštovaizdį į daugiau nei 1 200 arealų (į analizę įtraukus vietos kelius, kurių ilgis apie 45 tūkst. km,
kelių sukurtų kraštovaizdžio arealų skaičius dar labiau
išaugtų). Suskaidytos ekosistemos (kurių šerdinė dalis
tampa palyginti mažesnė už pakraščių) tampa mažiau
atsparios išoriniam poveikiui, o praradusioms vientisumą vietos organizmų rūšių populiacijoms kyla grėsmė
būti lengvai sunaikintoms arba išstumtoms kosmopolitinių rūšių.
Naujas, technogeninis kraštovaizdžio suskaidymas
reikalauja naujų kraštovaizdžio geografijos ir ekologijos
tyrimų, atsakančių į klausimus, kaip pasikeičia kraštovaizdžio sistemos atsparumas išoriniam poveikiui, kaip
suveikia autoreguliacijos mechanizmas ir persitvarko
kraštovaizdžio komponentų sistema, kokią įtaką apskritai kelių tinklas (gamtinio kraštovaizdžio atžvilgiu –
tai ne kas kita kaip barjerų ir ribų tinklas) turi kraštovaizdžio organizacijai, kaip pasikeičia jos entropija
(netvarka).
Požeminės ir viršžeminės komunikacijos (požeminiai ir viršžeminiai vamzdynai, elektros linijos, kabeliai
ir pan.) nėra tokios reikšmingos kraštovaizdžio funkcionavimui, be to, jų negalima laikyti kraštovaizdžio
fragmentacijos (suskaidymo) priemone, nes jie iš esmės
neužkerta kelio lateraliems srautams. Tačiau didelis šių
objektų tankumas daro įtaką kraštovaizdžio vizualiajai
kokybei (pvz., apie 2 mln. elektros stulpų, pastatytų Lietuvos teritorijoje, sukuria savitą „elektrifikuoto“ kraštovaizdžio veidą). Be abejonės, nors ir būdami labai smulkūs, bet labai paplitę kraštovaizdžio elementai, elektros
stulpai ir laidai, natūraliai tampa kraštovaizdžio dalimi
ir yra panaudojami įvairių gyvūnų, daugiausia paukščių. Šių elementų įtaka kraštovaizdžio biotai dar nėra
iki galo ištirta.
Ribojančiais kraštovaizdžio elementais apibendrintai pavadinti ištįsę elementai, kurių funkcija – ką

nors skirti kraštovaizdyje. Tai įvairiausio pobūdžio
tvoros, gyvatvorės arba pirmųjų dviejų elementų tipų
deriniai. Tai gana sudėtingas kraštovaizdžio technogeninis elementas, morfologiniu požiūriu galintis atlikti
įvairius vaidmenis. Gyvatvorių atveju jis tampa savitų
biotos bendrijų priebėga. Tvorų atvejai gali būti keleriopi, priklausomai nuo medžiagos, iš kurios tvora pagaminta (storos mūrinės tvoros tampa kliūtimi lateraliniams srautams, ažūrinės vielinės tvoros „filtruoja“ tik
stambesnius organizmus).
Technogeninio judėjimo veiksnys. Šio veiksnio veikimo pasekmė – sukurtos 1) labai specializuotos paskirties mobilios erdvės (dar vadinamos reljefidais) ir
2) savitos reljefo formos žemės paviršiuje. Pirmuoju
atveju kraštovaizdis pasipildė ir toliau pildosi vis didėjančiu skaičiumi judančių elementų su prie jų „pririšta“
nedidele erdve, kurioje dažnai sukuriamos palankios
žmogui terminės sąlygos – tai automobiliai, traukiniai, laivai. Šios transporto priemonės, ypač turinčios
galimybę laisvai judėti kraštovaizdyje, sukuria savitas
mikroreljefo formas žemės paviršiuje – tai įvairios provėžos, vėžės ir pan.
Kai kuriuose kraštovaizdžio tipuose (urbanizuotame kraštovaizdyje) technogeninio judėjimo veiksnys
reiškiasi labai intensyviai, nuolat judantys reljefidai yra
neatskiriama šiuolaikinio miestovaizdžio dalis. Kraštovaizdžio morfologijos požiūriu šis elementas elgiasi
uzurpuojančiai kitų mobilių (t. y. biotos ir žmogaus)
kraštovaizdžio elementų atžvilgiu, nes reikalauja didelės erdvės savo judėjimui. Pavyzdžiui, mieste leistinu
50 km/h greičiu judantis lengvasis automobilis per sekundę užima apie 50 m3, dešimt kartų lėčiau judantis
žmogus – apie 1,4 m3 erdvės. Iš tiesų automobilis šiuo
atveju santykinai užima daug mažiau vietos nei žmogus,
tačiau augantis automobilių skaičius daro pačią erdvę
neprieinamą žmonėms. Tokio pobūdžio skaičiavimai
labai reikalingi nustatant tankiai apgyvendintų ir technogeniškai eksploatuojamų kraštovaizdžių talpumą.
Vandens masių reguliavimo veiksnys. Tam tikromis
techninėmis priemonėmis žmogus valdo hidromases
siekdamas jas arba sulaikyti, kur jų trūksta, arba pašalinti iš teritorijos kaip perteklinį vandenį. Be to, dar
būna atliekami vandentėkmių tiesinimo darbai, keičiantys vandens masių tūrį ir judėjimo kryptį. Pirmuoju atveju, kai siekiama padidinti, sukaupti kraštovaizdyje daugiau vandens masių, tvenkiamos vandentėkmės,
statomos užtvankos ir slėnyje atsiradęs naujas vandens
telkinys pakeičia kraštovaizdžio savybes: mikroklimatą,
gruntinio vandens lygį, ties naująja krato linija prasideda krantų erozija (abrazija) arba medžiagos akumuliacijos procesai, vandens tėkmės greitis čia dažniausiai
smarkiai sulėtėja, todėl intensyvėja sedimentologiniai
procesai, keičiasi dugno sudėtis, kuri ir taip komplikuota dėl buvusios sausumos paviršiaus: naujojo telkinio

dugne likęs dirvožemis ir organinė medžiaga pradeda
irti, o tai paveikia vandens kokybę. Be to, tai pakeičia ir
kraštovaizdžio biotą, keičiasi jos rūšinė sudėtis, daugėja
hidrofilinės augalijos ir gyvūnijos.
Kompaktiškos ir dažniausiai nedidelės vandens
masės (tvekiniai, kūdros) kraštovaizdyje suformuojamos ir pripildžius vandeniu natūralią arba dirbtiną reljefo įdubą. Neretai tokiu atveju reikia specialaus dugno paruošimo, siekiant sumažinti infiltraciją. Kaip ir
anksčiau aptartu atveju, toks vandens telkinys sudaro
sąlygas kraštovaizdžio pokyčiams – tiek abiotinių, tiek
biotinių komponentų sudėties atžvilgiu.
Antruoju atveju, kai vanduo turi būti pašalintas
iš kraštovaizdžio (daugeliu atvejų – tai melioraciniai
darbai), kraštovaizdis pasipildo dirbtinėmis linijinėmis neigiamomis formomis (kanalizacijos grioviai) ir
po dirvožemiu įrengta drenažo vamzdžių sistema. Dėl
griovių kraštovaizdis įgauna technogenizuotą agrarinį
vaizdą, kuriame vyrauja tiesios, gilios linijos. Drenažo
vamzdynai kraštovaizdžio išorės taip nesudarko, tačiau
keičia jo hidrologines (padidėja teritorijos nuotėkio
koeficiento reikšmė), hidrogeologines (mažiau vandens
patenka į gilesnius horizontus), hidrotermines (sausėja dirvožemis ir aplinka, pasikeičia garavimo režimas,
kontrastingėja mikroklimatas), tuo pačiu ir biogeografines savybes (transformuoja rūšinę sudėtį, padaugėja
sausesnę aplinką mėgstančių augalų).
Sandėliavimo veiksnys. Tai savitas kraštovaizdžio
erdvinę struktūrą keičiantis veiksnys, susijęs su žmogaus ūkinei veiklai būdingu įvairių medžiagų koncentravimu įvairiais tikslais tam tikrose vietose. Didžiausią
poveikį aplinkai daro atvirasis atliekų sandėliavimas
sąvartynuose, kurių gali būti įvairių rūšių (buitinių
atliekų, pramoninės gamybos atliekų, naudingųjų iškasenų, šlako ir t. t.). Sąvartynai pirmiausia asocijuojasi
su vizualine ir geochemine kraštovaizdžio degradacija,
t. y. sudarko kraštovaizdžio vizualinę kokybę ir išskiria
į aplinką daug kenksmingų aplinkai neorganinių (sunkieji metalai) ir organinių (naftos produktų ir pan.)
medžiagų. Šis technogeninis veiksnys, nors ir neišvengiamas, tačiau gali būti kontroliuojamas ir iš dalies neutralizuojamas, tobulinant sąvartyno izoliacines savybes,
galų gale – atliekų perdirbimo organizavimą.
Kitas sandėliavimo pavyzdys – produkcijos arba
medžiagų sandėliavimas atviroje erdvėje. Kaip ir sąvartynų atveju, čia susikuria naujos, tačiau nepastovios
(priklausomai nuo sandėliavimo trukmės) reljefo formos (įvairios medžiaginės sudėties terikonai). Teritorijos, kuriose reiškiasi šis technogeninis veiksnys, paprastai yra stipriai technogenizuotos, čia aktyvi transporto
priemonių ir kitokių techninių įrenginių veikla, beveik
nėra augalijos arba ji suniokota, nors aplink šią teritoriją gali būti santykinai natūrali aplinka.
Medžiagos (atliekų arba kt.) sandėliavimas gali
būti ir požeminis, kraštovaizdžio morfologijos požiūriu
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tai reiškia naujų technogeninių ertmių atsiradimą. Jei
jos nėra tinkamai izoliuotos nuo aplinkos, jose esančios
medžiagos gali kelti grėsmę aplinkai (pvz., branduolinio kuro atliekos).
Sklaidžiosios taršos veiksnys. Tai, be abejo, didžiausią poveikį kraštovaizdžiui turintis veiksnys. Šis veiksnys tik netiesiogiai veikia kraštovaizdžio morfologijos
pokyčius. Tarša cheminėmis medžiagomis susijusi su
pramonės ir transporto struktūrų išsidėstymu. Atmosferos, vandens, dirvožemio tarša daro didžiulę įtaką
biotai, keisdama jos rūšinę sudėtį (išlieka atspariausios

rūšys) ir būklę (daugelio rūšių individai, esant užterštumui, skursta). Trąšų sklaida žemės ūkio teritorijose
tai pat veikia ne tik kultūrinę, bet ir laukinę augaliją, o
per ją ir gyvūniją aplinkiniuose arealuose, ypač ežeruose. Fizikinė tarša, pasireiškianti akustine, elektromagnetine ir paskleistų atliekų formomis, taip pat sudaro
nepalankių sąlygų laukus, kur kraštovaizdis tampa apleistas, akultūrinis. Elektromagnetinis spinduliavimas,
ko gero, yra mažiausiai ištirtas kraštovaizdį formuojantis veiksnys, tačiau net ir dabar galima pastebėti netiesioginę šio lauko įtaką kraštovaizdžiui. Pavyzdžiui,
miestuose išilgai aukštos elektros įtampos linijų nelei-

3.2.1 lentelė. Kraštovaizdžio erdvinę sandarą formuojantys technogeniniai veiksniai

Technogeninis
veiksnys

1. Statybinis
ir konstrukcinis
veiksnys
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Paplitimo
teritorijoje
forma

Sukuriamos formos

Poveikį patiriantys kraštovaizdžio komponentai

Maksimalus
pasireiškimo
Lietuvos
teritorijoje
lygmuo

Urbokompleksai

Beveik visi: išstumti arba
transformuoti

Regioninis

2. Biologinių teritorijos
išteklių gamybos ir Arealai
gavybos veiksnys

Savitos biologinės
bendrijos

Dirvožemis, biota

Regioninis

3. Naudingųjų
iškasenų gavybos
(išskyrus
gręžinius) arba
kasybos veiksnys

Židiniai

Depresinės reljefo formos

Reljefas, biota,
hidrogeologinė struktūra

Lokalus

4. Komunikacijų
tiesimo veiksnys

Linijos,
juostos

Technogeninės juostos,
paviršiai, stygos ir
vamzdžiai

Paviršiaus fragmentacija

Regioninis

5. Technogeninio
judėjimo veiksnys

Judantys
taškai

Judančios mikroreljefo
formos (reljefidai)

Erdvės uzurpavimas,
mikroreljefas

Lokalus

6. Vandens masių
reguliavimo
veiksnys

Židiniai,
arealai

Dirbtiniai vandens
telkiniai, dirbtinių
požeminių tėkmių tinklai

Hidrologinė ir
hidrogeologinė struktūra,
mikroklimatas, biota,
iš dalies reljefas

Regioninis

7. Sandėliavimo
veiksnys

Židiniai

Dirbtinės laikino pobūdžio
reljefo formos

Reljefas, hidrogeologinė
struktūra, biota

Lokalus

8. Sklaidžiosios taršos
veiksnys

Arealai

–

Biota, gyvenviečių
struktūra

Regioninis

9. Destrukcinis
tikslingasis
veiksnys

Židiniai,
arealai

Destrukcinės formos

Visi

Lokalus

10. Destrukcinis
netikslingasis
(avarinis) veiksnys

Židiniai,
arealai

Destrukcinės formos

Visi

Lokalus

Židiniai

džiamas pastovus žmogaus buvimas, todėl čia vyrauja
prižiūrimos, bet natūralios augalijos plotai, elektros
linijos miškingose vietovėse tampa nenašių skynimų
priežastimi (saugumo sumetimais čia neleidžiama želti
miškui). Tokiu būdu elektromagnetinis laukas, tiksliau
jo šaltiniai, netiesiogiai keičia kraštovaizdžio sandarą.
Akustinė tarša, daugiausia susijusi su miesto aplinka
ir intensyvaus eismo keliais, daro įtaką gyvūnijai, taip
pat riboja privačių žemės valdų radimąsi prie pat kelių
ir triukšmingų vietų. Iš kitos pusės, intensyvaus eismo
keliai tampa traukos zonomis, jų artumas skatina gyventojus ten telktis.
Tikslingasis destrukcinis veiksnys – tai tikslingi
veiksmai, susiję su karo technikos, vandalizmo veikla
ir kita masinio, bet nereglamentuoto pobūdžio teritorijos išteklių naudojimo veikla. Militarinė šio veiksnio
atmaina intensyviausiai pasireiškia vykstant atviriems
karo veiksmams. Taikos metu šis veiksnys apsiriboja
karinių mokymų poligonų teritorijomis. Militarinio
veiksnio sukuriamos kraštovaizdžio formos yra destrukcinio pobūdžio – duobės, grioviai, sunkiosios vikšrinės ir ratinės technikos pažeistas dirvožemis, sužalota
augalija, suniokota kultūrinė aplinka. Kraštovaizdžio
sandarą gali transformuoti ir vandalizmo pasireiškimai,
ypač jei akultūrinė žmonių veikla turi masinį pobūdį
arba ilgai koncentruojasi kokiame nors viename areale. Rekreacinė veikla, didelis lankytojų srautas taip pat
daro įtaką kraštovaizdžio veidui: trypiamas dirvožemis,
automobiliais išvažinėjamos pievos, niokojama augalija, stresą patiria gyvūnija. Kraštovaizdis žalojamas ir
dar vienu būdu, kai vyksta nereglamentuotas, nelegalus
ir masinio pobūdžio teritorijos išteklių (miškų, dirvožemio, naudingųjų iškasenų) eksploatavimas.
Netikslingasis (avarinis) destrukcinis veiksnys. Tai
dar vienas destrukcinis kraštovaizdį formuojantis veiksnys, kurį sudaro nenumatyti techninės veiklos sutrikimų atvejai, pasireiškiantys didele žala aplinkai per cheminių medžiagų išsiliejimus, technikos sukeltus gaisrus,
sprogimus ir pan.
Apibendrinta technogeninių kraštovaizdį formuojančių veiksnių schema pateikta 3.2.1 lentelėje.
Pristatyti technogeniniai veiksniai reiškiasi kraštovaizdyje lokaliai, o kai kurie išeina jau ir į regioninį
lygmenį. Analizuojant kraštovaizdžio sandarą Lietuvos
(regioniniame) lygmenyje, kai kurie technogeniniai
veiksniai gali būti ignoruojami dėl jų daromo poveikio
lokalumo. Tokiu būdu išryškinus tik pačius stipriausius,
didžiausią mastą pasiekusius veiksnius, galima nustatyti
kraštovaizdžio technogeninės morfologinės struktūros
dėsningumus bei išskirti kraštovaizdžio morfologinius
teritorinius vienetus (technomorfotopai), apibūdinamus pagal įvairius technogeninės struktūros rodiklius.

3.3. Planavimo veiksniai
Bet kurios šalies kraštovaizdžio išraiška ir kaita
yra tarpusavyje susipynusių stichinių (gamtinių ir visuomeninių) formavimosi jėgų ir tikslinės planavimo
veiklos rezultatas. Vienais istoriniais laikmečiais dominuoja chaotiškos stichinės raidos jėgos, kitais dominuojantį vaidmenį kraštovaizdžio raidoje vaidina
planavimo veiksniai ir jų įtaka. Svarbu suvokti, kad bet
kokio plano realizavimas vienokiu ar kitokiu mastu yra
lydimas tam tikrų chaotiškų visuomenės veiksmų, nesuderintų su planuose nubrėžtomis pertvarkos gairėmis
(M. Antrop). Ypač tokie nuokrypiai (chaoso „apvalkalai“) būdingi liberalioms demokratiškoms kapitalizmo
sistemos visuomenėms, tuo metu centralizuotose, ypač
otalitarinėse, valstybėse planavimo veiksnių poveikis
reiškiasi beveik grynąja forma. 3.3.1 paveiksle pateiktos
apibendrinančios kraštovaizdį formuojančių savaiminių (stichinių) bei planavimo veiksnių santykio tendencijos.
Lietuvos kraštovaizdžio raida buvo labai dinamiška, su evoliucinės raidos ir staigių permainų laikotarpiais. Tai susiję su socialinių, ekonominių, politinių
sąlygų kaita, gausiomis socialinėmis-ekonominėmis
reformomis (valakų, vienkieminė, tarybinė, dabartinė).
Žemės reformų metu buvo keičiama žemės nuosavybės forma, technikos ir mokslo progresas lėmė žemės
dirbimo būdų ir taikomų priemonių pasikeitimus. Tai
lėmė žemėnaudos struktūros, naudmenų sudėties ir
sąskaidos kaitą, skirtingomis kryptimis veikė gamtinių
procesų eigą bei pobūdį: atsirado skirtingi kaimo kraštovaizdžio tipai (ikivalakinis, valakinis, vienkieminis,
kolūkinis, dabartinis pereinamasis) ir skirtingą erdvinę
struktūrą bei išraišką turinčios miestų dalys.
Visa tai lėmė, kad mūsų šalies kultūrinio kraštovaizdžio teritorinės struktūros esminius bruožus jau
nuo XVI a. vidurio formavo tikslingo planavimo poveikis, didžiąja dalimi reiškęsis gana stipraus centralizuoto
valdymo sąlygomis. Todėl tiek kaimiškojo (agrarinio),
tiek miestiškojo (urbanizuoto) kraštovaizdžio struktūrose nuolat buvo įtvirtinami griežtai nustatytais planavimo tikslais bei siektais idealais koduojami atspaudai,
ir dabartinę kultūrinio kraštovaizdžio principinę struktūrinę įvairovę formuoja būtent šių atspaudų mozaika. Savaiminio, organiškai susiformavusio kultūrinio
kraštovaizdžio ženklesnių arealų iš esmės nebeturime,
išskyrus nebent kai kurias miškų masyvuose išlikusias
agrarines teritorijas ar sparčiai pertvarkomus buvusio
savaiminio chaotiško užstatymo miestų kvartalus. Netgi mūsų gamtinio (miškų) kraštovaizdžio struktūra yra
daugiau ar mažiau paliesta planavimo veiksnių, pirmiausia tikslinės miškotvarkos poveikio.
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Kraštovaizdžio struktūros pertvarkymai

Liberalizuotas valdymas
Planavimo poveikis
Stichinės raidos poveikis

Centralizuotas valdymas
Laikas

3.3.1 pav. Planavimo veiksnių ir savaiminės (stichinės) kraštovaizdžio raidos santykis

Svarbiausiais planavimo veiksniais, iš esmės paveikusiais šalies kraštovaizdžio erdvinės struktūros
formavimą praeityje, laikytini:
LDK laikmečiu
1. Miestų teisių, turėjusių tam tikrą reguliuojamąją įtaką miestotvarkos nuostatoms bei priemonėms, suteikimas svarbiausiems tuometės Lietuvos miestams
ir didikų pilių bei rezidencijų statyba.
2. Valakų reformos (1557 m.), ženklinusios planuojamosios kompleksinės kraštotvarkos pradžią Lietuvoje, įvedimas, sukuriant iš principo naujas tiek
agrarinio kraštovaizdžio (modulinė žemės dirbimo ir apgyvendinimo sistema), tiek mažųjų miestų
(gotikinis planas) planines struktūras bei sukuriant
miškų teritorinio tvarkymo organizacinius pagrindus (girininkijų sistemą).
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XVI a. įvykdytos Valakų reformos sukurti agrarinio ar urbanistinio kraštovaizdžio dariniai lėtai
keičiami dideliu mastu išsilaikė iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1918 metais. Bendros iš viršaus nuleistos tikslinės modulinės žemėtvarkinės
sistemos rėmuose (3.3.2 pav.) savaiminis griežtai
nereguliuojamas vystymasis išliko tik pastatų architektūros raidoje, kur ji išsidiferencijavo etnografinių
zonų pagrindu.
Rusijos imperijos laikmečiu
3. Didžiųjų miestų planavimas (XVIII–XIX a.), naujuosiuose generaliniuose planuose pritaikęs reguliarų klasicistinį miestų planavimo modelį, realizuotą
tiek Vilniuje ir Kaune, tiek kituose svarbesniuose to
meto miestuose – Šiauliuose, Panevėžyje, Ukmergė-

VALAKŲ ŽEMĖS REFORMOS METU SUKURTOS KAIMO APGYVENIMO SISTEMOS MODELIS
1 – dvaro sodyba ir jos ribos; 2 – palivarko sodyba ir jo ribos; 3 – kaimavietė ir kaimų ribos

GATVIŲ RĖŽINIŲ KAIMŲ MODELIAI
A kaimavietė viduriniame lauke (Ankštakių k.; 1771 m.);
B kaimavietė dviejų laukų sandūroje (Kiauleikių k., 1771 m.);
C kaimavietė šliejasi prie upės, sodybos vienoje gatvės pusėje (Kretingos k., 1771 m.). Vienam valstiečiui skirtos žemės
rėžiai užbrūkšniuoti (brėžinys suarytas pagal LVIA. F. SA. B. 19548)

XVI a. antrosios pusės Virbalio plano schema

3.3.2 pav. Valakų reformos koncepcija Lietuvoje (K. Šešelgis)
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je, Zarasuose, Druskininkuose ir kituose (3.3.3 pav.),
Kauno fortifikacija bei neobizantinio stiliaus architektūros plitimas.
4. Pirmųjų vienkieminio kaimo struktūrų tikslinis formavimas (Žemaitija – XVIII a., Užnemunė – XIX a.,
kitur – XX a. pr.).
Įvykdyti planavimo veiksmai suformavo šalies
kraštovaizdyje individualizuotą pobūdį įgavusio urbanizuoto kraštovaizdžio židinius bei paįvairino
agrarinio kraštovaizdžio plotus naują kapitalizmo
epochą ženklinančiais vienkieminio kaimo arealais.
Tarpukario Lietuvos laikmečiu
5. Agrarinės vienkieminės reformos (M. Krupavičius)
tikslinis realizavimas, sukūręs beveik 200 tūkst.
vienkiemių ir iš esmės pakeitęs buvusią valakinę žemėnaudos bei apgyvendinimo struktūrą.
6. Miestų planavimo (daugiau kaip 30 generalinių
planų) ir jų architektūrinio vaizdo gerinimo darbai
(architektai – V. Landsbergis-Žemkalnis, M. Songaila, V. Dubeneckis, F. Vizbaras, A. Lukošaitis ir kt.),
ypač rezultatyviai vykdyti laikinojoje sostinėje Kaune (3.3.4 pav.).
7. Valstybinės miškotvarkos sistemos sukūrimas
(P. Matulionis) ir tikslinio miškų tvarkymo darbų
pradžia.
Įvykdyti žemėtvarkinio planavimo veiksmai suintensyvino žemės ūkio gamybą, išplėtė žemės ūkio
naudmenų (iki 67 % visos šalies ploto) ir ariamų dirvų plotus (iki 47 % šalies ploto), beveik 0,5 mln. ha
leido atlikti pirmuosius žemių melioravimo darbus,
suformavo pagrindines agrarinio kraštovaizdžio erdves su palyginti dar nedidele antropogenine apkrova
bei išsilaikiusiais etnokultūriniais savitumais ir Valakų reformos kaimiškojo kraštovaizdžio fragmentais.
Urbanistinis planavimas iš esmės pakeitė Kauno centrinės dalies vaizdą, nustatė pagrindinių šalies miestų
teritorinio vystymo kryptis.
Sovietinės Lietuvos laikmečiu
8. Valstybinės rajoninio planavimo koncepcijos sukūrimas (S. Stulginskis, D. Cesevičius, V. Gubavičius,
K. Šešelgis, V. Maldžiūnas ir kt.) ir parengimas šalies
bei regionų vystymo planų, lėmusių sparčią ir teritoriškai tolygesnę urbanizuoto kraštovaizdžio plėtrą,
technogenizuotų pramoninių mazgų jame gausėjimą.
9. Planinga komunikacinės sistemos pertvarka ir formavimas stambių technogenizuoto kraštovaizdžio
juostų su naujomis ar rekonstruotomis automobilių
kelių, geležinkelio bei inžinerinėmis magistralėmis,
sudėtingomis sankryžomis, viadukais ir pan.
10. Esminė kaimiškojo kraštovaizdžio pertvarka, kaip
planuojamos tikslinės kolektyvizacijos, gamybos
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

koncentracijos ir specializacijos bei totalinės žemių
melioracijos rezultatas, pasireiškęs atvirų erdvių
dauginimu ir stambinimu, sparčiu naujų standartizuotų gyvenviečių kūrimu, gamtinių bei etnokultūrinių kaimo kraštovaizdžio skirtumų niveliavimu.
Miestų generaliniuose planuose suprojektuota urbanizuoto kraštovaizdžio vidinė pertvarka, pakeitusi
buvusią urbanistinę miestų sandarą ir sukūrusi didžiulius naujos standartizuotos masinės gyvenamosios statybos rajonus.
Vandentvarkos bei sausinamosios melioracijos planais ir projektais įvykdytas ženklus paviršinio hidrografinio tinklo pertvarkymas, sukūręs visoje
šalyje daug įvairaus dydžio tvenkinių bei kanalų ir
sunaikinęs didžiąją dalį natūralių smulkiųjų vandentėkmių tinklo.
Planuojamos cheminės ir energetinės apkrovos
gamtinėms kraštovaizdžio geosistemoms nuolatinis
didinimas ir ekologinės kokybės standartų pažeidimas, praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio pabaigoje sukėlęs ekologinės krizės reiškinius.
Stambių rekreacinės infrastruktūros kompleksų
(poilsio namų, turistinių bazių, poilsio stovyklų,
kempingų, sanatorijų ir pan.) planavimas, sukūręs
naujus urbanizacijos židinius gamtinio kraštovaizdžio zonose.
Intensyvus miškotvarkos darbų planavimas ir vykdymas, įtvirtinęs tikslinį miško kraštovaizdžio formavimą bei suintensyvinęs jo išteklių naudojimą.
Gamtosauginio ir kultūrosauginio planavimo formavimasis, sukūręs saugomų teritorijų ir objektų
tinklą, nustatęs ir įgyvendinęs specialias vertybių
apsaugos bei regeneracijos priemones ir padėjęs apsaugoti nuo sunaikinimo daugelį gamtinių bei kultūrinių kraštovaizdžio vertybių, iš dalies sušvelninti
neigiamus ekologinius reiškinius.

Dėl planingai vykdomų esminių socialinių pertvarkymų ir gamybos industrializavimo iki 1940 metų
susiklostęs Lietuvos kraštovaizdis pasikeitė iš esmės –
daug kur prarasdamas tradicines etnografines ypatybes,
ekologinį stabilumą ir tik atskirose vietovėse įgaudamas
savitą kompoziciją, atitikusią to laikmečio intensyvios
gamybos reikalavimus, ir naują estetinę kokybę.
Vykdyti planavimo darbai labiausiai paveikė kaimiškojo kraštovaizdžio raidą, nes nukėlus 115 tūkst. vienkiemių, sunaikinus sodybų ir laukų želdinius, naujai ir pakartotinai nusausinus apie 80 proc. šalies teritorijos įsivyravo 20–50 km2 melioruotos plynės su retomis miškų
ar kitų želdinių salomis. Susidarė palankios sąlygos dirvų nualinimui – vandens erozijai, dirvožemio pustymui
(defliacijai), nusausintų durpynų gaisrams. Dėl didelio
gamybos intensyvumo ir gausiai naudojamų cheminių
medžiagų į vandens telkinius vis daugiau patekdavo ne
tik erozijos produktų, bet ir trąšų, skatinusių vandens augalijos vešėjimą. Vandens telkiniai ėmė seklėti, suaktyvė-

VILNIAUS GENERALINIS PLANAS, SUDA‑
RYTAS 1817 M. Architektai V. Gestis, Ž. Pusjė,
matininkas G. Velikorodovas. Tuo metu buvusi
užstatyta dalis užbrūkšniuota.

1907 m. Zarasų planas (1836–1837 m. planas, 1871 m.
papildytas)

1861 m. Kauno planas

Ukmergės 1855 m. generalinis planas

3.3.3 pav. Miestų planavimas Rusijos imperijos laikmečiu (A. Spelskis, K. Šešelgis)
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1823 m. Kauno miesto plėtimo projektinė schema

Kauno valstybinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
ir Istorinis muziejus. Arch. V. Dubeneckis ir kt.
Vaizdas iš K. Donelaičio gatvės

Kauno viešoji biblioteka (buvę Pramonės, Prekybos
ir amatų rūmai) K. Donelaičiio gatvėje. Arch.
V. Landsbergis

Pašto rūmai Kaune. Inž. F. Vizbaras. Pagrindinio
fasado nuotrauka

3.3.4 pav. Kauno planavimas ir moderno architektūra tarpukario metu (A. Miškinis, E. Gūzas)
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jo krantų ardymo ir erozijos procesai, sausinant žemes
buvo sureguliuota 80 proc. visų mažųjų upių. Intensyviausiai agrarinis kraštovaizdis buvo transformuojamas
kalvotose moreninėse aukštumose, kuriose dėl gamtiniu
požiūriu sudėtingiausių žemdirbystės sąlygų buvo atlikti
didžiausi pertvarkymai, lėmę naudmenų plotų struktūros, jų erdvinės sąskaidos pokyčius ir labiausiai pakenkę
ekosistemų ekologiniam stabilumui.
Kuriant suplanuotą vientisą apgyvendinimo sistemą, pasikeitė senasis gyvenviečių tinklas, atskirų gyvenviečių svarba ir funkcijos. Susikūrė stambios žalumoje
kontrastuojančios daugiausia silikatinių plytų kolūkių
gyvenvietės, greta jų buvo pastatyti netradicinių formų,
tūrių ir medžiagų gamybiniai kompleksai, energetinės
sistemos, melioracijos ir irigacijos įrenginiai. Miestuose
buvo sparčiai statomi tipiniai daugiabučiai gyvenamieji
namai, pakito miestų erdvinė struktūra, siluetai. Gausūs
pramoniniai kompleksai bei augančių miestų komunalinis ūkis tapo stambiais atmosferos ir vandenų taršos
židiniais. Neleistinai užteršta buvo daugiau nei trečdalis
šalies teritorijos.

nekilnojamuoju turtu (žeme), ir beveik užkirto kelią
plėtotis racionaliai agrarinei žemėtvarkai, paverčiant ją
painaus žemėvaldų rebuso sprendimo, dažnai ir privilegijuotų specialių interesų tenkinimo instrumentu.
Atsikurianti teritorijų planavimo sistema, besivaikant tariamos demokratijos, tampa vis labiau apraizgyta
populistine, net Vakarų šalių praktiką pralenkiančia metodologija, tiesiog neleistinai užtęsiančia patį planavimo
procesą ir palaipsniui deprofesionalizuojančią teritorijų
planų rengėjus. Tą dar labiau sustiprina vis labiau ryškėjanti nors ir nerašyta planavimo organizatoriaus diktato
rengėjams teisė.
Susiklosčiusios (suklostytos?) aplinkybės suformavo situaciją, kai planavimo veiksmai, ypač nukreipti į
viešojo intereso tenkinimą, tampa nelabai efektyvūs ir
realus kraštovaizdžio formavimas bei gamtonauda pradeda vykti stichiškai, pagal dažnai egoistinių, greito pelno bet kokia kaina siekiu paremtų privačių ar grupinių
(pirmiausiai stambaus kapitalo) interesų diktuojamas
sąlygas, kai integruotam teritorijų raidos harmonizavimui beveik nebelieka vietos.

Pažymėtina, kad tik sovietmečio pabaigoje, ypač
9-ame dešimtmetyje, veikiant bendraeuropinėms ūkio
bei miestų statybos ekologizacijos tendencijoms suintensyvėjo mokslinis geografinis ir ekologinis kraštotvarkos darbų žemėtvarkoje, miškotvarkoje bei urbanistikoje pagrindimas, pradedamos naudoti pažangesnės
teritorijų planavimo metodikos, susirūpinta želdinių
išsaugojimu agrariniame bei urbanizuotame kraštovaizdyje, technokratizmo melioracijoje mažinimu, naujų
kompleksinio pobūdžio saugomų teritorijų steigimu,
kultūros paveldo apsauga. Tam tikrą lūžio momentą šalies kraštovaizdžio formavime 1986 m. išreiškė Lietuvos
kompleksinės gamtos apsaugos schemos patvirtinimas
aukščiausiose to meto valstybinėse institucijose.

Svarbesni kraštovaizdžio raidą veikiantys dabartinio pla
navimo veiksniai
1. Kelių tinklo priderinimo prie Europos urbanistinio
karkaso bei šio tinklo rekonstrukcijos planų realizavimas, tęsiantis sovietmečiu pradėtus stambių technogenizuoto kraštovaizdžio juostų formavimo darbus.
2. Planuojama intensyvi naujai užstatomų bei rekonstruojamos statybos (buvusių kolektyvinių sodų)
zonų plėtra aplink didžiuosius miestus, ypač Vilnių,
stipriai didinanti bendrą urbanizuoto kraštovaizdžio plotą šalyje.
3. Planuojamas ir ypač sparčiai realizuojamas urbanizuoto kraštovaizdžio struktūrų deekologizavimas
bei komercionalizavimas, pasireiškiantis užstatymo tankinimu ir bendrųjų visuomeninės paskirties
zonų ar objektų bei žaliųjų erdvių (gamtinio karkaso) miesto struktūroje palaipsniu likvidavimu, prioritetą teikiant intensyviai besiplėtojančiai naujajai
gyvenamajai ir komercinei statybai.
4. Planuojamas ypač stiprus miškų naudojimo intensyvumo (dvigubai, palyginti su sovietmečiu) didinimas, tai kartu su praktikoje paplitusiu plynu privatizuotų miškų iškirtimu kelia pavojų miškingo kraštovaizdžio kokybei ir jo veikiamam šalies gamtinio
karkaso perspektyviniam visavertiškumui.
5. Spartėjantis energetikos plėtros planais skatinamas
alternatyviosios energetikos objektų (vėjo jėgainių,
hidroelektrinių ir pan.) projektavimas, ne tik papildantis mūsų kraštovaizdį naujais technosferos elementais, bet dažnai ir sukeliantis grėsmę atskirų vertingų kraštovaizdžio kompleksų (Nemuno, Neries,
Virvytės, Merkio–Nemuno santakos, Virintos–Šventosios santakos ir pan.) identitetui ar konservacinei
vertei.

Kraštovaizdžio erdvinės struktūros formavimą veikiančių planavimo veiksnių situaciją po nepriklausomybės atkūrimo galima nusakyti šiais apibendrinimais:
Dabartinių planavimo veiksnių formavimosi prielaidos
Buvusios strateginio ir teritorijų planavimo sistemos politizuotas griovimas, vykęs visą pirmąjį naujojo
laikmečio penkmetį, lėmęs gana sunkų ir lėtą naujos sistemos formavimą, profesionalių planuotojų kadrų praradimą ir neleistinai ilgą laiką (beveik visą dešimtmetį)
valstybės raidoje be aiškesnės moksliškai pagrįstos plėt
ros strategijos, be racionalios gamtonaudos ar kultūrinio kraštovaizdžio formavimo plano.
Dėl priimto politizuoto žemės nuosavybės totalinės
restitucijos principo, mechaniškai atstatant prieškario
pabaigoje buvusią šiuolaikinės kraštotvarkos požiūriu
visiškai neracionalią žemėvaldą, atsirado iki šiol nesibaigianti žemės (tiksliau – žemėvaldos) reforma su
unikaliu lietuvišku atradimu – per visą šalį skraidančiu
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6. Saugomų teritorijų planavimo sprendinių kraštovaizdžio tvarkyme nesilaikymas, pasireiškiantis intensyviu privačios žemėvaldos (ypač „skraidančios“ bei
nupirktos) veržimusi į gamtiniam kraštovaizdžiui
skirtas vertingas nacionalinių ir regioninių parkų
teritorijas ir tolesniu sparčiu šių teritorijų užstatymu, taip pat gana dažnu nustatytų kultūros paveldo
teritorijų apsaugos reglamentų pažeidimu.
7. Spartus postmodernistinės architektūros plitimas,
tiek formuojantis naujos neįprastos vizualinės išraiškos akcentus dabartiniame šalies kraštovaizdyje
(3.2.5 pav.), tiek ir atnešantis į jo vizualinę struktūrą
daugybę vartotojiško miesčioniško skonio kičinių
elementų.
Sudėtingoje dabartinio laikmečio konjunktūroje
kraštovaizdžio tvarkymo požiūriu bene problemiškiausiais ir išsiskiriančiais skirtingų interesų priešprieša šalies teritorijos kompleksais tapo:
• pajūrio pakrantės juosta;
• smulkiasklype žemėvalda (kartais net iki 10 m pločio juostomis) suskaldytos vaizdingos vandens telkinių pakrantės ekologiškai svarbiose, dažniausiai
saugomose, teritorijose;
• intensyviai kertamų privačių miškų valdos;
• inžineriškai neparuoštoje aplinkoje sparčiai išaugę nauji didžiųjų miestų individualių gyvenamųjų
namų kvartalai;
• kultūros paveldo teritorijos urbanizuotame kraštovaizdyje.
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Apskritai Lietuvos kraštovaizdyje šiuo metu dar sutinkami įvairių istorinių laikotarpių planavimo veiksnių
atspaudų daugiau ar mažiau turintys teritoriniai kompleksai, kurie šalies darnios (subalansuotos) plėtros kontekste išsiskiria nevienoda verte bei potencialu. Vienus
jų teks besąlygiškai stengtis išsaugoti, kitus – adaptuoti
naujoms raidos sąlygoms, trečius – rekonstruoti, nustatant naujus kraštovaizdžio kokybės tikslus bei valdymo
būdus. Visa tai tampa svarbiais Valstybinės kraštovaizdžio politikos strateginiais tikslais ir būsimo nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano uždaviniais.

J. Matulaičio bažnyčia

Šv. Juozapo kunigų seminarija

„Sodros“ pastatas Vilniuje

„SBA Klaipėdos baldai“ Vilniuje

Namas Žvėryne, Vilnius

Metelių RP informacinis centras

3.3.5 pav. Postmodernistinės architektūros akcentų pavyzdžiai Lietuvos kraštovaizdyje
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4. LIETUVOS KRAŠTOVAIZDŽIO ERDVINĖS STRUKTŪROS ANALIZĖS METODIKA

4.1. Kraštovaizdžio struktūros
morfologinis tipizavimas
Iš skirtingų komponentų susidedantis kraštovaizdis
tipizuojamas pagal visų jį sudarančių komponentų nagrinėjamoje teritorijoje rinkinį. Turint galvoje, kad teritorijoje arba akvatorijoje gali skirtis ne tik komponentų rinkinio sudėtis, bet ir pačių komponentų savybės,
kraštovaizdžio tipizacija tampa labai sudėtingu uždaviniu. Vienu žodžiu, lakoniškai apibūdinti kraštovaizdį
beveik neįmanoma, jei norime žinoti apie jį viską – koks
jo reljefas, kokia augalija, klimatinės sąlygos, sukultūrinimo laipsnis ir t. t. Iš fundamentalaus kraštovaizdžio
geografijos mokslo pozicijų kraštovaizdis tipizuojamas
atsižvelgiant į jį sudarančių komponentų savybes. Pagrindinis šio proceso principas – išskirti teritorinius vienetus (morfotopus), akcentuojančius atskirus jo komponentus, ir vėliau šiuos vienetus teritoriškai integruoti.
Atsižvelgiant į gautą sudėtingą ir daugialypę teritorinę
struktūrą, išskiriami teritoriniai kraštovaizdžio vienetai,
santykinai vienalyčiai pagal visų komponentų teritorinę
sąrangą. Todėl metodiškai labai svarbu išsiaiškinti, kaip
tipizuoti atskirus kraštovaizdžio komponentus ir pagal
kokius požymius išskirti atitinkamus teritorinius morfologinius vienetus.
Nagrinėjant kultūrinį kraštovaizdį apibendrintai
galima išskirti tris pagrindinius kraštovaizdžio tipus
pagal jų antropogenizacijos laipsnį ir pobūdį: miestovaizdį (miestiškąjį kraštovaizdį), kaimovaizdį (kaimiškąjį kraštovaizdį) ir gamtovaizdį (gamtinį kraštovaizdį).
Tačiau tokia tipizacija neparodo visos kraštovaizdžio
tipų įvairovės, neatspindi komponentų rinkinio ypatumų (reljefo, klimato, augalijos tipo, sukultūrinimo laipsnio ir pan.). Detalioje kraštovaizdžio tipizacijoje turi
atsispindėti svarbiausios kraštovaizdžio komponentų
savybės. Dėl ypač sudėtingos kraštovaizdžio struktūros
racionalu kraštovaizdžio morfologinę tipizaciją atlikti
trimis pjūviais – fiziomorfologiniu, biomorfologiniu ir
technomorfologiniu.
Fiziomorfiniai komponentai
Litosferiniai komponentai – paviršiaus uolienos. Kraštovaizdžio morfologijos atžvilgiu tyrinėjant
paviršiaus uolienas svarbi jų granuliometrinė sudėtis.
Reljefo pagrindinės savybės – polinkio kampai, formų
tipai, sąskaida (formų dydis). Abiejų komponentų savybės priklauso nuo pirmapradės ir svarbiausios – kilmės
(genezės). Kraštovaizdyje iki šiol vyrauja gamtinės kilmės reljefo formos (Lietuvos teritorijoje – ledyninės ir
prieledyninės kilmės, vandens srautų, nedideliuose plotuose – vėjo suformuotos reljefo formos). Tačiau augant
žmogaus ūkinės veiklos apimtims kraštovaizdyje, daugėja technogeninės kilmės reljefo formų – sankasų, iškasų, karjerų, griovių ir pan. Kita svarbi litosferos savy72

bė – jos paviršiaus pobūdis arba reljefas. Kraštovaizdžio
morfologiniam tipizavimui naudojama jo morfometrinė
tipizacija pagal reljefo formų stambumą bei jų orografinę sąskaidą arba šlaitų polinkį.
Apibendrinant kraštovaizdžio litosferinę tipizaciją
makroregioniniame lygmenyje tikslinga išskirti šiuos
pagrindinius Lietuvos kraštovaizdžio litomorfotopų
tipus: 1) smėlingos banguotos pakilumos (plynaukštės), 2) molingos banguotos pakilumos (plynaukštės),
3) ežeruoti duburiai, 4) ežerynai, 5) moreniniai gūbriai,
6) smėlingi kalvynai, 7) moreniniai kalvynai, 8) smėlingos lygumos, 9) molingos lygumos, 10) eroziniai raguvynai, 11) slėniai, 12) senslėniai, 13) deltinis slėnis,
14) delta, 15) išlyginta nerija, 16) raižyta nerija, 17) pamario lyguma, 18) smėlingoji pajūrio lyguma.
Atmosferinis komponentas – pažemio oras. Jo
įvedimas į morfologinį kraštovaizdžio skirstymą yra
labai problemiškas. Galimas pagrindinės pažemio oro
savybės – mezoklimato – ypatumų panaudojimas. Deja,
šios ypatybės kraštovaizdžio morfologijoje atspindimos
tik netiesiogiai (per augaliją, dirvožemius), yra nepastovios laike ir erdvėje bei nusakomos daugiausia statistiniais rodikliais (vidurkinėmis reikšmėmis). Mezoklimato tipas Lietuvoje priklauso nuo jūros artumo ir stambiausių reljefo formų (aukštumų ir lygumų) bei stambių
miško masyvų išsidėstymo. Klimatas tipizuojamas pagal vidutinę metų temperatūrą, šilčiausią mėnesį ir jo
vidutinę temperatūrą, šalčiausią mėnesį ir jo vidutinę
temperatūrą, kritulių kiekį, laikotarpio su sniego danga trukmę, svarbiausius vyraujančius procesus (jūrinio
oro pernaša, pakrantės brizinė cirkuliacija, drėgnų oro
masių kilimas šlaitais, vietos aukščio poveikis, adiabatinis oro leidimasis šlaitais, turbulentinė oro apykaita ir
terminė konvekcija, spinduliuotės balansas).
Kraštovaizdžio morfostruktūros charakteristikas
regioniniame lygmenyje klimato požiūriu tikslinga papildyti būdingu teritorijai žiemos ir vasaros terminiu
tipu bei vidutiniu metiniu kritulių kiekiu (4.1.1 lentelė).
Hidrosferiniai komponentai: paviršinis ir požeminis vanduo. Vandens buvimas Lietuvos kraštovaizdyje nulemtas Lietuvos geografinės padėties vandenyno
atžvilgiu ir klimatinių regiono sąlygų, o jo pasiskirstymą
nulemia litosferinių komponentų teritoriniai bruožai.
Nors būdamas toks „nesavarankiškas“ šis komponentas
ir pats vietiniu mastu keičia kitus kraštovaizdžio komponentus – formuoja slėnių ir stovinčio vandens telkinių pakrančių reljefą, švelnina mikroklimatą.
Paviršinį vandenį sudaro tėkmės ir stovinčio vandens telkiniai; pelkės užima tarpinę padėtį tarp hidrosferos, biosferos ir pedosferos. Hidrografinį tinklą galima apibūdinti remiantis šiomis savybėmis: vidutine
metine nuotėkio norma, minimaliu nuotėkiu (nuosekio
periodu), pavasarinio nuotėkio dalimi, neigiamų reljefo formų paplitimu. Pirmieji trys rodikliai priklauso
nuo klimato ir paviršiaus uolienų savybių (nulemiančių

4.1.1 lentelė. Kraštovaizdžio tipai pagal žiemos ir vasaros tipą bei kritulių kiekį

Indeksas

Žiemos tipas

Indeksas

Vasaros tipas

Indeksas

Kritulių kiekis
(mm)

A

švelni

1

vėsi

c
d

600–700
>700

vėsi

b
d

550–600
>700

šilta

b
c

550–600
600–700

a
b
c

<550
550–600
600–700

šilta

b
c

550–600
600–700

vėsi

c

600–700

B

vidutinė

1
2

C

šaltoka

1
2

D

šalta

1

vandens balansą), paskutinis – susijęs su stochastišku,
savitu reljefo formų paplitimu. Paviršinio vandens teritorinį suskirstymą galima atlikti ir pagal upių baseinus, tačiau kraštovaizdžio teritoriniai kompleksai retai
kada sutampa su hidrografinio tinklo baseinų ribomis.
Tai yra dėl to, kad kraštovaizdžio kompleksų išskyrimą
(kiek tai priklauso nuo hidrografijos ypatumų) lemia ne
individualių vandentėkmių drenuojami arealai, o pačios
drenavimo sąlygos, jau minėtų nuotėkio savybių paplitimas (pvz., to paties baseino skirtingos dalys gali turėti
skirtingas vandens mitybines sąlygas).
Aptariant požeminio vandens morfologinius bruožus, pirmiausia reikia išskirti gruntinį vandenį, kuris
tiesiogiai dalyvauja kraštovaizdžio medžiagų apykaitoje.
Gruntinis vanduo maitina paviršinio vandens telkinius
(upes), yra drėgmės šaltinis augalijai, tiesiogiai susijęs su
pelkėdaros procesais, pelkėse gruntinis vanduo pasiekia
paviršių. Požeminio vandens paplitimą ir kiekį lemia
paviršinio vandens telkinių išsidėstymas, reljefas, paviršiaus uolienų granulometrija (nepralaidūs vandeniui
sluoksniai sulaiko gruntinį vandenį viename ar kitame
gylyje), klimatiniai faktoriai.
Pedosferinis komponentas – dirvožemis. Dirvožemis – pereinamasis komponentas tarp abiotinių ir gyvųjų kraštovaizdžio komponentų. Lemiantys veiksniai
dirvožemio formavimesi yra abiotiniai komponentai –
paviršiaus uolienos, klimatas, požeminiai vandenys ir
reljefas, kai kurie dirvožemiai formuojasi veikiami potvynių ir poplūdžių. Dirvožemio morfologinis apibūdinimas pateikiamas per įvairius požymius: rūgštingumą,
karbonatingo sluoksnio gylį, skeletingumą, humusingumą. Tačiau įprasta remtis genetiniais (kilmę lemiančiais) požymiais: dirvodaros procesų kryptimi, reljefo

vėsi

ir dirvodarinių uolienų pobūdžiu. Galiausiai, apibendrinančiu morfologiniu požiūriu (regiono mastu) dirvožemis gali būti kartografuojamas pagal vyraujantį
dirvožemio tipą. Dirvožemis didžiausią įtaką daro biogeninės morfostruktūros teritorinei sklaidai, todėl atskirai kraštovaizdžio tipizacija pagal dirvožemio pobūdį
nebus atliekama, jo bruožai gerai atsispindi biogeninės
morfostruktūros tipizacijos analizėje.
Apibendrintas fiziogeninės morfostruktūros tipizavimas
Kraštovaizdžio struktūros fiziogeninę morfostruktūrą sudaro skirtingos kilmės paviršiaus uolienos, reljefas, hidrografinis tinklas, pažemio oras, dirvožemis,
fiziogeninei struktūrai priskirtina ir augalija bendriausiuoju morfologiniu požiūriu (kaip erdvinę sąrangą
papildantis ir geriausiai antropogenizacijos laipsnį indikuojantis kraštovaizdžio komponentas). Nagrinėjant
fiziogeninę struktūrą, būtina atsižvelgti ir į tai, kad ji kai
kuriose vietose stipriai paveikta žmogaus ūkinės veiklos, todėl atsiranda technogeninio reljefo (ir natūralaus
grunto, ir iš statybinių medžiagų sukurtos konstrukcijos,
tokios kaip pylimai, terikonai, pastatai ir pan.), hidrografinio tinklo (kanalai, drenažo vamzdynai, ištiesintos
vagos), augalijos (žemės ūkio teritorijos ir t. t.) apraiškų.
Todėl kraštovaizdžio tipizacija fiziomorfologiniu aspektu turi apimti tokius požymius: 1) genezė, 2) paviršiaus
(dirvodarinės) uolienos tipas, 3) reljefo pobūdis, 4) hidrografinio tinklo savybės, 5) klimato ypatumai, 6) sukultūrinimo laipsnis.
Skirtingose kraštovaizdžio tipizavimo pakopose
(regioniniame, lokaliame lygmenyse) požymiai įgauna
nevienodą reikšmingumą dėl savo teritorinės raiškos
ypatumų. Pavyzdžiui, klimatas lokaliame lygmenyje
nenulemia augalijos pasiskirstymo taip stipriai, kaip
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grunto drėkinimo sąlygos, dirvožemio tipas ir technogeninis poveikis; ir atvirkščiai, sukultūrinimo laipsnis regioniniame lygmenyje nenulemia kraštovaizdžio
tipo, kaip tą daro reljefo pobūdis ir klimato ypatumai.
Todėl kraštovaizdžio tipizacija fiziomorfologiniu aspektu privalo būti keliapakopė ir atitikti kraštovaizdžio
komponentų raiškos skirtinguose teritoriniuose lygmenyse ypatumus.
Analizuojant kraštovaizdžio struktūrą santykinai
detaliame 1:200 000 mastelyje, išskiriami smulkiausi
kraštovaizdžio teritoriniai vienetai – apylinkės (žemesniame lygmenyje jos skirstomos į vietoves, o šios – į
apyrubes ir facijas). Ankstesniuose darbuose kraštovaizdžio apylinkės jau išskirtos Vilniaus rajone (E. Vaitkevičius), Kuršių nerijoje (P. Kavaliauskas ir R. Kriaučiūnienė), Vilniaus mieste (P. Kavaliauskas, R. Devinduonis, D. Bagdonaitė). Apylinkės išskiriamos pagal:
1) sukultūrinimo laipsnį, 2) geomorfologines ypatybes
(reljefo morfografijos ir dirvodarinių uolienų tipai),
3) hidrografinio tinklo ypatumus (upėtumas, ežeruotumas, pelkėtumas).
Apylinkės pagal sukultūrinimo laipsnį skirstomos į:
1) pelkių, 2) miškų, 3) miškų-sališkų laukų, 4) miškų-vienkiemių, 5) miškų-laukų, 6) laukų-giraičių,
7) laukų, 8) laukų-vienkiemių, 9) kaimo tipo gyvenviečių, 10) miesto tipo gyvenviečių, 11) pramonės (apima
pramonės, statybų, kasybos, sąvartynų ir pan. arealus).
Apylinkės pagal reljefo pobūdį apibūdinamos pagal tai, kokie vyrauja pagrindiniai morfografiniai reljefo
bruožai (svarbiausiuoju požymiu imamas reljefo formų
stambumas, nes polinkio kampai didžiausią reikšmę
turi jau ne apylinkių, o vietovių lygmenyje, lemiant
drėkinimo sąlygas ir ekspoziciją): 1) lyguminis, 2) terasuotas, 3) smulkiai banguotas, 4) stambiai banguotas,
5) kauburiuotas, 6) smulkiai kalvotas, 7) stambiai kalvotas.
Kraštovaizdžio apylinkių dirvodarinės uolienos
tipizuojamos į 1) molingas, 2) priemolingas, 3) priesmėlingas, 4) smėlingas, 5) žvirgždingas-gargždingas,
6) durpingas.
Pagal hidrografinio tinklo ypatybes kraštovaizdžio
apylinkės gali būti formaliai skirstomos į daug tipų pagal upėtumą (retą, vidutinį, tankų), ežeruotumą (silpną,
vidutinį, stiprų) ir pelkėtumą (silpną, vidutinį, stiprų).
Aukštesnio taksonominio rango teritoriniai vienetai pasižymi išskyrimo požymių generalizavimu, t. y.
palaipsniui mažėja tipų, taip pat ir tipizavimo požymių
(kraštovaizdžio sritys tipizuojamos pagal du požymius)
skaičius. Jei lokaliame apylinkių ir mikrorajonų lygmenyje svarbiausią vaidmenį kraštovaizdžio tipizacijoje atlieka morfografinę informaciją turinčios kraštovaizdžio
savybės (sukultūrinimo laipsnis, reljefo pobūdis, dirvodarinė uoliena), tai rajono lygmenyje į pirmą vietą išeina kraštovaizdžio geomorfologinio pamato genezė, procesai, nulėmę svarbiausių orografinių formų ir pagrindinių dirvodarinių uolienų tipų atsiradimą, reikšmingos
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tampa klimatinės ypatybės. Sričių lygmenyje teritorinių
vienetų išskyrimas vykdomas remiantis stambiausių
orografinių formų ir pagrindinių Lietuvos klimatodaros
faktorių pagrindu (4.1.2 lentelė).
Biogeninės morfostruktūros tipizavimas
Biosferiniai komponentai – augalija, gyvūnija,
grybija. Biomorfotopų tipizacija pagal kraštovaizdžio
biokomponentams svarbius požymius apima keturis aspektus: pobūdį, vertikaliąją, horizontaliąją bei edafinę
struktūras. Biomorfotopų tipizacija remiasi juos sudarančių ekosistemų įvertinimu minėtais aspektais.
Pagrindinis skirtingo pobūdžio KBE formavimosi
indikatorius yra žmogaus veiklos poveikis zoninei mūsų
krašto augalijai – miškams. Remiantis daugeliu miškų
erdvinio išsidėstymo rodiklių – miško masyvų didumo, geometrinės formos bei jungčių (t. y. atstumo tarp
miško masyvų) parametrais – galima nustatyti erdvinės
struktūros pobūdį ir išskirti skirtingas antropogeninio
poveikio teritorijas. Priklausomai nuo miško masyvų
erdvinės sklaidos ypatybių, atskiros vietovės yra tinkamos skirtingiems gyvūnų kompleksams reziduoti.
Pagrindiniai rodikliai, apibūdinantys kiekvieno
biomorfotopo biotos teritorinės struktūros pobūdį, yra:
1) biomorfotopo miškingumas (%) ir miškų masyvų iki
2 000 ha dalis biomorfotope; 2) atstumas iki artimiausio
objekto (miško) (m) biomorfotope; 3) miško masyvų
pakraščių vingiuotumo indekso reikšmė (L) biomorfotope apskaičiuojamas pagal formulę:

l
L=—
p ,
čia L – n-tojo miško plotelio vingiuotumas, l – absoliutaus apskritimo ilgis (l = 2πR), p – n-tojo miško masyvo
perimetras (m).
Visi šie rodikliai atspindi žmogaus poveikį miškams ir indikuoja skirtingus miško teritorijų aspektus:
fragmentaciją (masyvų dydis bei užimamas plotas biomorfotope), susijungimo laipsnį (atstumas tarp miško
masyvų) ir kompleksiškumą (forma) kiekviename biomorfotope (4.1.3 lentelė).
Tipų išskyrimui tikslinga naudoti biomorfotopo
miškingumą (%) ir miškų masyvų iki 2 000 ha dalį biomorfotope, atspindinčius pačią bendriausią žmogaus
veiklos įtaką miškingoms teritorijoms – jas panaudojant
vientisi miškų masyvai yra skaidomi į atskirus plotelius,
o jų vietoje formuojasi antropogeninės buveinės. Šiuo
rodikliu atspindimas kraštovaizdžio biomorfostruktūros fragmentacijos laipsnis.
Antrasis požymis, pagal kurį yra klasifikuojamas
kraštovaizdžio teritorinės biostruktūros pobūdis, yra
vidutinis atstumas tarp dėl žmogaus veiklos fragmentuotų miško masyvų, lemiantis regioninio rango gyvųjų

4.1.2 lentelė. Skirtingo taksonominio rango kraštovaizdžio fiziogeninės morfostruktūros teritorinių vienetų skyrimo ir tipizavimo požymiai

Tipizavimo
lygmuo

Tipizavimo požymiai
(iš kairės į dešinę – pradedant nuo reikšmingiausio)
Kraštovaizdis pagal
sukultūrinimo laipsnį

Apylinkių
tipizavimas

Pelkių
Miškų
Miškų-sališkų laukų
Miškų-vienkiemių
Miškų-laukų
Laukų-giraičių
Laukų
Laukų-vienkiemių
Kaimo tipo
gyvenviečių
Miesto tipo
gyvenviečių
Pramonės

Paviršiaus
(dirvodarinės)
uolienos
Molis
Priemolis
Priesmėlis
Smėlis
Žvirgždas-gargždas
Durpė

Kraštovaizdis pagal
sukultūrinimo laipsnį

Mikrorajonų
tipizavimas

Pelkinis
Miškingas
Miškingas-agrarinis
Miškingas mažai
urbanizuotas
Agrarinis
Agrarinis mažai
urbanizuotas
Agrarinis
urbanizuotas
Urbanizuotas

Dirvožemiai
Molingi
Priemolingi
Smėlingi
Durpingi
Aliuviniai

Paviršiaus genetinis
tipas

Rajonų
tipizavimas

Ledyno pakraščio
Dugninės morenos
Fliuvioglacialinis
Limnoglacialinis
Eolinis
Litoralinis
Fliuvialinis

Klimatas
Vasaros tipas (vėsi,
vidutinė, gana šilta,
šilta)
Žiemos tipas (švelni,
vidutinė, gana šalta,
šalta)
Kritulių kiekis (daug,
vidutiniškai, gana
mažai, mažai)

Orografija
Sričių
tipizavimas

Žemumos
Lygumos
Aukštumos
Plynaukštės

Reljefas
Lyguminis
Terasuotas
Smulkiai banguotas
Stambiai banguotas
Kauburiuotas
Smulkiai kalvotas
Stambiai kalvotas

Reljefas
Lyguminis
Banguotas
Kalvotas
Giliai slėniuotas

Hidrografija
Pajūris, stambios
upės, paežerės
Ežerai ir tvenkiniai
Upės
Pelkės

Hidrografinis tinklas
Pajūris, pamarys
Upėtas (retai,
vidutiniškai, tankiai)
Ežeruotas (silpnai,
vidutiniškai, stipriai)
Pelkėtas (silpnai,
vidutiniškai, stipriai)

Papildančios gamtinį
kraštovaizdžio
pobūdį savybės
Rumbėtumas
Gūbrėtumas
Slėniuotumas
Terasuotumas
Karstėtumas
Pelkėtumas
Ežeruotumas
Klifuotumas

Kraštovaizdis pagal
sukultūrinimo
laipsnį
Santykinai natūralus
Agrarinis
Urbanizuotas

Vyraujantys klimato procesai
Jūrinio oro advekcija
Oro masių orografinis kilimas
Adiabatinis oro masių leidimasis
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4.1.3 lentelė. Biomorfotopų apibūdinimas pagal biotos teritorinės struktūros pobūdį

Indeksas (rodiklis)

Subnatūrali

Silpnai antropogenizuota

Antropogeninė

0

Miškingumas,%

≥60

≥60

20–60

20–60

0–20

0–20

Masyvų iki 2 000 ha dalis, %

0–99

100

0–99

100

0–99

100

Fragmentacijos laipsnis

Nefragmentuotas

Silpnai
fragmentuotas

Fragmentuotas

Itin
fragmentuotas

Nuotolis iki artimiausio
objekto (m)

≥0–60

≥60–100

≥100–300

≥300

Jungčių stiprumo laipsnis

Stipri

Vidutiniškai
stipri

Silpna

Itin silpna

Miško masyvų pakraščių
vingiuotumas (L)

≥0–0,2

≥0,2–0,3

≥0,3–0,5

≥0,5

Kompleksiškumo laipsnis

Kompleksiškas

Vidutiniškai
kompleksiškas

Menkai
kompleksiškas

Nekompleksiškas

organizmų dispersijos ypatumus ir išreiškiamas jungčių
stiprumo laipsniu.
Trečiasis požymis, pagal kurį biomorfotopai yra
klasifikuojami, yra miškų masyvų formos aspektai, atspindintys lokalinį poveikį gyvųjų organizmų grupuotėms bei išreiškiami miškų masyvų kompleksiškumo
(formos sudėtingumo) laipsniu.
Biomorfotopų tipizacija pagal vertikaliąją krašto
vaizdžio teritorinę biostruktūrą. Biomorfotopus sudarančios ekosistemos pasižymi įvairiu aukščiu, t. y. vertikaliu augalų ir gyvūnų rūšių ar bendrijų išsidėstymu.
Tačiau, priklausomai nuo nevienodo ekosistemą formuojančių augalų ardų aukščio, kraštovaizdyje skiriami
šie vertikaliosios struktūros tipai:
1. Didelio aukščio;
2. Vidutinio aukščio;
3. Mažo aukščio (susivėrę);
4. Mažo aukščio (nesusivėrę);
5. Povandeniniai horizontai.
Skirtingo aukščio ir formos augalai, užimantys savitas erdves, formuoja skirtingas gyvenamąsias nišas faunos kompleksams. Aukščio poveikis ypač juntamas ekosistemų sąlyčio zonose, aibė ekologinių procesų yra veikiami besiribojančių ekosistemų struktūrinių ypatumų.
Pavyzdžiui, mikroklimatiniai pokyčiai (vėjo bei šviesos
intensyvumas) yra stipresni, jei greta esančios ekosistemos yra skirtingo aukščio, palyginti su mažesniu aukščio kontrastu pasižyminčiomis ekosistemomis. Įvairaus
aukščio greta esančios ekosistemos nusako ir ekotoninės
(pereinamosios) zonos plotį, pavyzdžiui, miško-lauko ji
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–

–
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bus didesnė nei miško-pelkės. Vadinasi, miško poveikis lauko ir pelkės ekosistemų atžvilgiu nebus vienodas.
Taigi, kiekvieną ekosistemą, greta esančios ekosistemos
atžvilgiu galima įvertinti tam tikru „svoriu“, parodančiu
jų skirtingumo laipsnį. Norint parodyti kraštovaizdžio
biomorfostruktūros elementų (KBE), besiskiriančių
pobūdžiu ir aukščiu (pvz., miškų ir agrokompleksų),
sąveikos laipsnį, nesigilinant į skirtingų tipų (pvz., spygliuočių, lapuočių, mišriųjų miškų) skirtumus, naudojama Fragstats-Arc 302 programa, apskaičiuojanti KBE
pakraščių kontrastingumo indeksą:

∑ p1 d ,
K = 
p
•

čia p1 – n-tojo KBE pakraščio ilgis (m) su greta esančiu
KBE; d – dviejų greta esančių KBE pakraščių kontrasto
„svoris“; p – n-tojo KBE perimetras (m).
Kontrastingumo indeksas yra išreiškiamas vieneto
dalimis ir atspindi vertikaliosios struktūros nevienalytiškumą – kuo didesnė jo reikšmė, tuo daugiau skiriasi
greta esančios ekosistemos. Tai lemia buveinių, pasižyminčių skirtingais faunos kompleksais, formavimąsi ir
pereinamosios (ekotoninės) zonos plotį.
Pagal vyraujančias KBE pakraščių kontrastingumo
indekso reikšmes galima skirti vertikaliosios struktūros
požiūriu homogeniškus (0–0,3), vidutiniškai homogeniškus (0,3–0,7) ir heterogeniškus (0,7–1) biomorfotopus.
Biomorfotopų tipizacija pagal horizontaliąją krašto
vaizdžio teritorinę biostruktūrą. Kraštovaizdyje galima
vizualiai išskirti stambaus arba smulkaus horizontalaus

mozaikiškumo plotus, darančius nevienodą įtaką gyvųjų organizmų rūšių ar bendrijų gausumui. Pavyzdžiui,
smulkaus mozaikiškumo teritorijose, matyt, formuosis
ekotoninius (pereinamuosius) arealus mėgstantys individai, kosmopolitinės rūšys. Tuo tarpu stambesnio mozaikiškumo plotai yra linkę koncentruoti vienai ar kitai
ekosistemai tipines rūšis, besiformuojančias stambių
arealų šerdinėje dalyje.
Vienas iš rodiklių, apibūdinančių biomorfotopo
horizontalaus mozaikiškumo struktūrą, remiasi trijų
pagrindinių elementų (fono, salų bei koridorių) kombinacijomis. Priklausomai nuo pagrindinių biomorfotopo
elementų – fono, salų ir koridorių užimamo ploto santykio (%) bei konfigūracijos, yra gaunami biomorfotopų
horizontaliosios struktūros tipai:
F. Ištisinio fono biomorfotopas susiformuoja tada,
kai jo ribose dominuojanti ekosistema užima ne mažiau
kaip 60 proc. nagrinėjamos teritorijos ploto.
S. Porėtojo fono biomorfotopas – kai dominuojanti
ekosistema yra paįvairinama skirtingos augalijos ploteliais (arba vandens telkiniais), užimančiais nuo 0 iki
40 proc. nagrinėjamos teritorijos ploto.
Mst. Stambus mozaikinis biomorfotopas skiriamas
tada, kai nė viena ekosistema nevyrauja (nėra foninio
elemento), o visos likusios sudaro 40–50 proc. biomorfotopo ploto.
Msm. Smulkus mozaikinis biomorfotopas skiriamas
tada, kai nė viena ekosistema nevyrauja (nėra foninio
elemento), o visos likusios sudaro 0–40 proc. biomorfo
topo ploto.

K. Koridorinis biomorfotopas skiriamas tik tada, kai
darbinio mastelio (M 1:200 000) žemėlapyje yra išskirtos vandens tėkmės. Kitu atveju upės tampa tiesiog vandentėkmių tinklu biomorfotopo viduje.
Kitas rodiklis, apibūdinantis kraštovaizdžio teritorinės biostruktūros horizontalų mozaikiškumą, yra
kiekvieno KBE gretimybių skaičius. Kuo jis didesnis,
tuo didesnė paviršiaus sąskaida ir, žinoma, formuojasi
itin skirtingos sąlygos gyvajam kraštovaizdžio komponentui.
Remiantis KBE ploto (ha) ir gretimybių skaičiaus,
tenkančio 1 ploteliui, santykiu, buvo išskirti 7 horizontaliosios struktūros tipai (4.1.1 pav.).
Tikslinga skirti šiuos šalies kraštovaizdžio biomorfotopų horizontaliosios struktūros tipus pagal KBE ploto (ha) ir gretimybių skaičiaus, tenkančio 1 KBE, santykį:
• maži KBE su nedideliu gretimybių skaičiumi (KBE yra
mažesni nei 500 ha; vienam ploteliui tenka iki 23 gretimybių);
• maži KBE su vidutiniu gretimybių skaičiumi (KBE yra
mažesni nei 500 ha; vienam ploteliui tenka 23–123
gretimybės);
• vidutinio dydžio KBE su nedideliu gretimybių skaičiumi (KBE yra 500–2 000 ha; vienam ploteliui tenka
iki 23 gretimybių);
• vidutinio dydžio KBE su vidutiniu gretimybių skaičiumi (KBE yra 500–2 000 ha, vienam ploteliui tenka
23–123 gretimybės);
• dideli KBE su nedideliu gretimybių skaičiumi (KBE
yra didesni nei 2 000 ha; vienam ploteliui tenka iki 23
gretimybių);

Plotas, ha
Gretimybių skaičius tenkantis
1 KBE

mažas
(0–500 ha)

vidutinis
(500–2 000 ha)

didelis
(>2 000 ha)

1 tipas

3 tipas

5 tipas

2 tipas

4 tipas

6 tipas

Nedidelis
(iki 25 vnt.)

Vidutinis
(26–125 vnt.)
7 tipas
Didelis
(>125 vnt.)

4.1.1 pav. Biomorfotopų horizontaliosios struktūros tipai
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• dideli KBE su vidutinio smulkumo gretimybėmis
(KBE yra didesni nei 2 000 ha; vienam ploteliui tenka
23–123 gretimybės);
• dideli KBE su dideliu gretimybių skaičiumi (KBE yra
didesni nei 2 000 ha; vienam ploteliui, tenka daugiau
kaip 123 gretimybės).
Biomorfotopų tipizacija pagal edafiškumą. Biomorfotopų aprašymui pagal edafiškumą buvo pasirinktos
reikšmingos kraštovaizdžio teritorinei biostruktūrai
charakteristikos: 1) potencialios augalijos tipai, kurie
yra edafinių sąlygų išraiška žemės paviršiuje, jei pastarojo nebūtų paveikusi žmogaus veikla ir 2) reljefo-litologiniai (fizionominiai) tipai.
Biomorfotopų tipizacija pagal potencialios augalijos tipus:
1. Aukštapelkės (All. Sphagnion magellanici, All.
Ledo-Pinion)
2. Pietų taigos krūmokšniniai eglynai (All. Piceon
excelsae)
3. Eglynai su plačialapių miškų elementais (All. Pi
ceon excelsae)
4. Užliejamos (salpinės) pievos (All. Calthion pa
lustris, All. Alopecurion pratensis, All. Molinion
caeruleae, All. Arrhenatherion elatioris, All. Cy
nosurion cristati, All. Mesobromion erecti, All.
Armerion maritimae, All. Juncion squarrosi, All.
Violon caninae)
5. Kerpiniai krūmokšniniai pušynai (All. Dicrano –
pinion)
6. Plačialapiai (All. Carpinion betuli, Alnion inca
nae)
7. Plačialapiai miškai su eglynų elementais (All.
Carpinion betuli, Alnion incanae, All. Piceon ex
celsae)
8. Termofiliniai kerpiniai pušynai (All. Dicrano –
pinion)
9. Žaliasamaniai pušynai dažnai su eglių priemaiša
(All. Dicrano – pinion)
10. Žaliasamaniai pušynai su plačialapių-pušynų
fragmentais (All. Dicrano – pinion)
11. Sutvirtintų pajūrio smėlynų bendrijos (Pinus
mugo, Pinus sylvestris, Betula pendula, Festuca
arenaria)
12. Tarpinio tipo pelkės (All. Betulion pubescen
tis)
13. Žemapelkės (All. Rhynchosporion albae, All. Ca
ricion lasiocarpae, All. Caricion fuscae, All. Cari
cion davallianae)
14. Upių slėnių augalija (All. Salicion Albas, All. Ru
bo-Prunion spinosae, All. Sambuco-Salicion)
Biomorfotopų tipizacija pagal reljefo-litologinius
tipus sutampa su aukščiau pristatyta kraštovaizdžio litotopų tipizacija.
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Technogeninės morfostruktūros tipizavimas
Antroposferos komponentas – žmonija (visuomenė). Antroposferinio komponento pasiskirstymą
iš pradžių lėmė gamtinės sąlygos, gamtinių išteklių išsidėstymas, tačiau kuo toliau, tuo labiau visuomenės
teritorinė sklaida ima priklausyti nuo paties žmogaus
sudarytų sąlygų – infrastruktūros tinklo, žemėnaudų
struktūros, esamos socialinės, ekonominės, administracinės sistemos. Nors jau nagrinėjami įvairūs antroposferos pasireiškimai kraštovaizdyje – kultūriniai
sluoksniai, etnografiniai skirtumai, dialektų paplitimas,
nusikalstamumo paplitimas, ekonominės sąlygos ir t. t.,
tačiau šių tyrimų sąsaja su kraštovaizdžio morfologija
dar labai nestipri, tyrimai vykdomi nesiejant žmonijos
bei jos reiškinių su kraštovaizdžio morfologine struktūra. Vis dėlto pažangiausių geografų ir ekologų darbuose visuomenė jau laikoma neatskiriama kraštovaizdžio
dalimi, ateityje numatoma skirti savitus morfologinius
teritorinius kraštovaizdžio vienetus (sociotopus) visuomeninių reiškinių pagrindu.
Technosferiniai komponentai – archeologinės
liekanos, žemės naudmenos, statiniai, inžineriniai
įrenginiai. Tai technika sukurti ir kuriami kraštovaizdžio objektai, tankiu gyvenviečių bei kelių tinklu
ir žemės naudmenų aureole dengiantys gamtinį kraštovaizdį ir sudarantys teritorinius technomorfotopus
(4.1.2 pav.).
Statybinis-konstrukcinis technogeninis veiksnys
sukuria kraštovaizdyje urbokompleksus, kurie pasireiškia (priklausomai nuo jų dydžio) kaip technomorfotopo
branduoliai (vidutiniai ir maži miestai), tarpiniai mazgai (smulkūs miestai, mieteliai, kaimai) arba technogeninis spiečius (vienkiemiai). Aplink šiuos urbokompleksus paprastai biologinių teritorijos išteklių gavybos
veiksnio įtakoje plyti susiformavusios žemės ūkio arba
retais atvejais miškų naudmenos, kurios sudaro technomorfotopo aureolę. Linijiniai technogeniniai objektai sudaro technomorfotopo karkaso elementus: keliai
ir geležinkeliai – technogeninį karkasą, kanalai ir ištiesintos upokšnių vagos – hidrotechninį karkasą. Išskirti technomorfotopai leidžia apibūdinti teritoriją pagal
įvairius technogenizacijos rodiklius: urbanizacijos, žemės naudmenų sukultūrinimo laipsnį, hidrotechninio
tinklo tankumą (melioracijos mastą), kelių ir kitų infra
struktūros elementų tankumą.
Noosferinis komponentas – informacinis laukas.
Šį kraštovaizdžio komponentą reikėtų suprasti kaip
nemedžiaginį, iš dalies santykinį sluoksnį, sudarytą iš
informacijos taškų ar židinių, teritoriškai pririštų prie
kiekvieno kraštovaizdžio objekto ar teritorinio vieneto
(priklauso nuo požiūrio mastelio), turinčiam žmogaus
veiklai svarbios arba su žmogaus veikla susijusios in-

Technomorfotopo
elementai
1 – branduolys
2 – tarpinis mazgas
3 – technogeninis
spiečius
4 – technogeninis
karkasas
5 – technomorfotopo
aureolė
6 – hidrotechninis
karkasas
1. Mazginis

2. Hidrotechninis

3. Urbanizuotas

4. Periferinis (a, b)

5. Tarpinio tipo
(mazginis-periferinis)

4.1.2 pav. Principinė kraštovaizdžio technomorfotopo sampratos ir sandaros schema bei 5 svarbiausi šalies
technomorfotopų tipai

formacijos. Didelis skaičius objektų (nebūtinai technogeninių) kraštovaizdyje turi informaciją apie įvykius,
susijusius su juo, apie procesus, kuriuose jis dalyvauja,
apie kilmę ir galimą nuorodą į tolimesnę raidą. Gamtiniai ir kultūriniai objektai kraštovaizdyje skiriasi savo
informacija, tačiau per energiją ir informaciją jie glaudžiai susiję. Pavyzdžiui, mūšio laukas talpina savyje
augalijos raidos, mūšio, vėlesnės augalijos sukcesijos
istoriją; miestuose susikaupę labai tankūs kultūrinės
informacijos įrašai; miškuose informacija retesnė, nors
ir čia žmogaus veikla palieka informacinius pėdsakus.
Tyrinėjant noosferą, laukia sudėtingas uždavinys, kaip
įvertinti teritorijos taškinių, linijinių ir plotinių objektų

informacijos pobūdį, tankumą ir ją suklasifikuoti. Tai
būtų pirmasis informacinio lauko tyrimų etapas, kurio
metu būtų išskirti saviti kraštovaizdžio vienetai – informotopai.
Visų anksčiau pateiktų kraštovaizdžio komponentų teritorinė tipizacija leistu atlikti integruotą kraštovaizdžio morfologinę tipizaciją. Dabartinis kraštovaizdžio morfologinio pažinimo metodinis lygis leidžia
atlikti konstruktyvų jo erdvinės struktūros regioninį
(M 1:200 000–1:400 000) tyrimą bei vertinimą fizio-,
bio- ir techno- morfotopų pagrindu, kas ir turėtų būti
vykdoma antrojoje šios studijos dalyje.
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4.2. Kraštovaizdžio struktūros
geocheminis tipizavimas
Migracinių srautų (atmohidrocheminės pernašos,
biologinės apytakos) kryptingas pobūdis bei kaita lemia
cheminių elementų diferenciaciją toposistemose tiek
radialine, tiek vertikalia kryptimi. Cheminių elementų
ir jų junginių judrumas kraštovaizdyje priklauso nuo
termodinaminių, biogeocheminių ir fizinių-cheminių
aplinkos sąlygų, kurioje juda migracinis srautas. Šių
sąlygų pasikeitimas pereinant srautui per tam tikrus
kraštovaizdžio sistemos blokus sukelia vienų cheminių
elementų migracinės gebos padidėjimą, o kitų – susilpnėjimą. Tos kraštovaizdžio sistemos, kurios pasižymi
srautus akumuliuojančiu pobūdžiu bei kuriose tam tikra aplinka (buvimas biogeocheminių, fizinių-cheminių, mechaninių barjerų) sukelia cheminių elementų
judrumo sumažėjimą ir jų kaupimąsi dirvožemio profilyje, vadinamos akumuliuojančiomis. Kraštovaizdžio
sistemos, pasižyminčios srautus išsklaidančiu pobūdžiu,
žemu kraštovaizdžio sistemos blokų barjeriškumu ir galimu cheminių elementų išplovimu į gruntinius vandenis, vadinamos išsklaidančiomis.
Kraštovaizdžio geosistemų buferiškumas – gebėjimas nukenksminti patekusius į jį cheminius teršalus –
priklauso nuo trijų procesų intensyvumo: 1) nuo toksiškų junginių suskaidymo ir pavertimo netoksiškais;
2) nuo cheminių medžiagų konservavimo geocheminiuose barjeruose; 3) nuo cheminių elementų išplovimo už dirvožemio profilio ribų. Pirmasis buferiškumo
atvejis – toksiškų medžiagų skaidymas ir pavertimas
netoksiškomis formomis daugiausia susijęs su organinėmis medžiagomis: pesticidais, naftos produktais ir kt.
(išimtis – rūgščių neutralizavimas karbonatiniuose dirvožemiuose). Antrasis atvejis – konservavimas geocheminiuose barjeruose – labai svarbus toksiškų elementų
atžvilgiu.
Atliekant kraštovaizdžio struktūros geocheminį tipizavimą, tikslinga išskirti geosistemas pagal jų barjeriškumo laipsnį cheminių medžiagų srautams visuose
kraštovaizdžio sistemos blokuose (augalija–dirvožemis–gruntinis vanduo). Išskirtos toposistemos pagal jų
barjeriškumo laipsnį cheminių srautų sulaikymui dar
buvo detalizuojamos pagal tai, ar jos yra akumuliuojančios cheminius elementus dirvožemio profilyje, ar
išsklaidančios cheminius elementus su gruntiniais vandenimis, vyraujant fizinei-cheminei aplinkai, lemiančiai
dirvožemio išplovimą.
Vertinant kraštovaizdžio geosistemų barjeriškumo
laipsnį, neišvengiamas netikslumų šaltinis – įvairios
kilmės (tiek organinės, tiek mineralinės) cheminių medžiagų sujungimas į vieną vertinimo sistemą. Tos pačios kraštovaizdžio komplekso savybės juos gali veikti
skirtingai, kartais net priešinga kryptimi. Pavyzdžiui,
redukcinė aplinka tampa barjeras vario, cinko ir švino
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migracijai, tačiau paverčia judria forma geležį, manganą ir kobaltą. Kraštovaizdžio valymosi nuo organinės ir
mineralinės kilmės teršalų galimybės taip pat gali smarkiai skirtis. Idealiu atveju reikėtų pateikti kraštovaizdžio
sistemos buferiškumą kiekvienai konkrečiai teršiančiai
medžiagai arba bent panašiai migruojančių medžiagų
grupei. Kita vertus, kai kurios svarbiausios kraštovaizdžio sistemos savybės atveria kelią tam tikrų bendrumų,
jungiant įvairios kilmės medžiagos į vieną „teršiančių
medžiagų“ grupę, paieškai. Pavyzdžiui, nuo humuso
kiekio dirvožemyje priklauso ir jame gyvenančių mikroorganizmų aktyvumas skaidyti organinius teršalus,
ir humuso koloidų pajėgumas sudaryti su toksiškais metalais augalų sunkiai įsavinamus junginius. Lengvesnės
granuliometrinės sudėties dirvožemis greičiau apsivalo
tiek nuo mineralinių, tiek ir nuo organinių teršalų.
Sudarant geosistemų buferiškumo cheminei taršai
vertinimo modelį, vienas svarbiausių uždavinių yra išskirti kraštovaizdžio geosistemų savivalos potencialui
reikšmingiausius kriterijus ir nustatyti jų svorį bendroje
poveikio veiksnių sistemoje.
Kraštovaizdžio geosistemų buferiškumo, lemiančio
cheminių elementų akumuliaciją geocheminiuose barjeruose, apskaičiavimo formulė yra tokia:
7

JD = ∑(Gi × Si) ,
i=1

čia JD – geosistemos buferiškumas dirvožemio teršimui balais (maksimali galima balų suma – 100 balų),
Gi – i-tojo kriterijaus įvertinimas balais (nuo 1 iki 10),
Si – kriterijaus svorio koeficientas; geosistemos buferiškumą lemiančių kriterijų svorio koeficientai: dirvožemio genetinio tipo S1 = 5, dirvožemio granuliometrinės sudėties S2 = 2,5, reljefo S3 = 1, geocheminio fono
S4 = 0,5; gruntinio vandens gylio S5 = 0,5, kritulių kiekio
ir nuotėkio intensyvumo S6 = 0,3, vidutinės dirvos temperatūros S7 = 0,3.
Taigi geosistemų buferiškumas cheminiam poveikiui labiausiai priklauso nuo dirvožemio genetinio tipo
(vertinama iki 50 balų). Dirvožemio genetinis tipas lemia dirvožemio tirpalo rūgštumą (pH), oksidacinį-redukcinį potencialą (Eh), mikrofaunos bei mikrofloros
gyvybingumą bei humuso kiekį (dirvožemio granuliometrinė sudėtis bus vertinama atskirai). Eh ir pH veikia beveik išimtinai vien toksiškų metalų migraciją, tuo
tarpu mikroorganizmų ir humuso kiekio poveikis yra
universalus, bet ypač reikšmingas organinių medžiagų
skaidymui.
Lietuvos dirvožemius pagal pH, Eh ir humuso kiekio
poveikį cheminių elementų migracijai galima išdėstyti
tam tikra tvarka, t. y. pagal jų buferiškumą toksiškoms
medžiagoms. Jautriausi šiuo atžvilgiu būtų jauriniai dirvožemiai. Pirmoje vietoje eitų stipriai nujaurėję, nes ir
nedidelis kiekis toksiškų medžiagų čia sudarytų nemažą
dalį augalams prieinamų maisto medžiagų. Velėniniuose

jauriniuose dirvožemiuose negausu humuso, maisto medžiagų juose tai pat nedaug, o šių dirvožemių rūgščioje
aplinkoje sunkieji metalai virsta augalams lengvai įsisavinamais junginiais. Tarp velėninių jaurinių atsparesni
poveikiui būtų glėjiniai ir ypač glėjiniai dirvožemiai. Jie
turi daugiau humuso, yra ne tokie rūgštūs, o jų redukcinė aplinka pristabdo toksiškų metalų judrumą. Palyginti
su nerūgščiais karbonatiniais glėjiniais, šių dirvožemių
atsparumas yra daug mažesnis. Garuojant perteklinei
drėgmei, šių dirvožemių temperatūra pažemėja, todėl čia
yra nepalankios sąlygos vystytis dirvožemio mikroflorai,
kuri mineralizuoja organinę medžiagą. Tai turi reikšmės
ir organinių teršalų irimo greičiui. Kiek mažiau jautrūs
būtų jauriniai pelkiniai dirvožemiai su geležingu iliuviniu horizontu. Šis horizontas išsiskiria dumblinės frakcijos gausumu ir yra pajėgus sorbuoti gan didelį sunkiųjų
metalų ir kitų įplaunamų teršalų kiekį. Didesnė sorbcija
būdinga jauriniams puveningiems bei uždurpėjusiems,
taip pat kai kuriems aliuviniams dirvožemiams. Ypatingą vietą jautrumo požiūriu užima pelkiniai dirvožemiai.
Juos sunkiausia vienareikšmiškai vertinti, nes, kaip jau
buvo minėta, jų reakcija į toksiškuosius metalus ir organinius junginius yra nevienoda. Organiniai junginiai
pelkiniuose dirvožemiuose gali būti labai lėtai skaidomi
(jei tai ne karbonatinės klasės dirvožemis). Viena vertus,
durpių sluoksnis gali absorbuoti nemažą teršalų kiekį,
kita vertus, pelkes nusausinus ir redukcinei aplinkai pasikeitus į oksidacinę, sukauptos medžiagos gali įsijungti į biologinę apykaitą. Aukštapelkių durpės mažiau yra
susiskaidžiusios, jų sorbcija mažesnė. Žemapelkių organinė medžiaga daug labiau suirusi, joje gerokai daugiau
huminės rūgšties. Be to, žemapelkės yra akumuliacinė
kraštovaizdžio dalis.
Metalų migracijos sąlygos smarkiai keičiasi karbonatinės klasės (Ca2+, Mg2+) dirvožemiuose. Jie Lietuvoje
yra derlingiausi (patekę teršalai išsklaidomi didžiausiam
biomasės prieaugyje). Be to, jie mažiau už kitus tręšiami ir kartu į juos mažiau įterpiama toksiškų medžiagų.
Karbonatiniai dirvožemiai turi daug sorbuotų bazių.
Koloidai profiliu beveik nemigruoja, nes tik atsiradę yra
koaguliuojami kalcio ir magnio jonų. Tokios sąlygos yra
palankios kauptis humusui, kuris savo ruožtu pajėgus
konservuoti toksiškas medžiagas. Didžiausiu buferiškumu pasižymi karbonatinės glėjinės migracijos klasės
(Ca2+, Fe2+) dirvožemiai, išsivystę ant karbonatingų uolienų. Priešingai negu rūgštinės glėjinės klasės (H+, Fe2+)
dirvožemiai, kur dauguma sunkiųjų metalų yra judrūs ir
nesunkiai įsisavinami, karbonatiniuose glėjiniuose dirvožemiuose linkę migruoti tik nedidelė dalis elementų
Hg, Ni ir As, o minėtų metalų (dėl redukcinės aplinkos)
migracija ir įsisavinimas sulėtėja.
Nustatyta, kad dirvožemio granuliometrinės sudėties
svarba yra perpus mažesnė (iki 25 balų). Granuliometrinė sudėtis atskirta nuo kitų genetinio tipo veiksnių, kad
būtų išvengta ginčytinų atvejų, daug rodiklių apibendrinant vienu balu.

Toposistemų buferiškumo cheminiams srautams
priklausomybė nuo granuliometrinės sudėties yra daug
paprastesnė, negu labai komplikuota ir daugiareikšmė
genetinio tipo įtaka. Iš trijų buferiškumo būdų – junginių skaidymo, elementų konservavimo ir elementų
išplovimo – teigiamas reiškinys būtų arba konservavimas, arba išplovimas. Pirmuoju atveju jautriausi būtų
smėliai, o atspariausi – moliai, antruoju – priešingai.
Kadangi geosistemos buferiškumas cheminių elementų
išsklaidymui su gruntiniais vandenimis bus vertinamas
atskirai, tikslingesnis būtų antrasis variantas. Metalų
kaupimąsi sunkiuose dirvožemiuose reiktų laikyti neigiamu (jų absorbavimas molio koloiduose arba Fe(OH)3
koloiduose nėra patikimas dėl galimų aktyvesnių mainų
reakcijos dalyvių), o lengvų dirvožemių išplovimą – teigiamu reiškiniu.
Nevienoda dirvožemio granuliometrinės sudėties
įtaka cheminių elementų išplovimui galima dėl skirtingo mainų imlumo, skirtingo vandens filtracijos intensyvumo ir mechaninio stambesnių teršiančių dalelių
sulaikymo. Proporcija tarp šių trijų veiksnių įtakos šiuo
atveju nėra svarbi, nes jie visi veikia ta pačia kryptimi,
t. y. didina sunkesnių dirvožemių užteršimą.
Reljefo pobūdžio poveikis geosistemų buferiškumui
vertinamas iki 10 balų. Vadovaujamasi principu, kad
mažiausiu buferiškumu pasižymi chemines medžiagas
koncentruojančios geosistemos – daubos, o didžiausiu –
srautus išsklaidančiosios aukštumos. Tarpinę padėtį užima lygumos. Be to, linijinės sistemos, t. y. slėnių ir daubų išraižytos lygumos, plynaukštės arba aukštumos, yra
didesnio buferiškumo nei banguotos ir kalvotos. Išskirti
reljefo tipologiniai kompleksai apibūdinami dar ir pagal
šlaito nuolydžio kampą, laikant, kad nuolydžiui mažėjant, mažėja ir buferiškumas.
Geocheminio fono poveikis geosistemų buferiškumui įvertintas tik iki 5 balų, nes netiesiogiai jis jau atspindėtas dirvožemių genetinio tipo bei granulometri
nės sudėties vertinime balais. Dirvodarinių uolienų cheminius skirtumus lemia mineralinės sudėties priklausomybė nuo uolienų genezės. Geosistemų buferiškumo
požiūriu svarbiausi yra dirvodarinių uolienų pH skirtumai, kuriuos lemia karbonatų kiekis, nors priklausomai
nuo mineralinės sudėties smarkiai kinta ir kitų cheminių elementų kiekiai, tačiau geosistemų buferiškumą tai
veikia tik per derlingumo skirtumus (derlingesniuose
dirvožemiuose teršalai išsklaidomi didesnėje fitomasėje). Mažiausio buferiškumo laikomi rūgščios vandens
migracijos klasės kraštovaizdžio tipai (maksimumas 5
balai), didžiausio – karbonatinės (0 balų).
Gruntinio vandens poveikis toposistemų buferiškumui priklausomai nuo jo slūgsojimo gylio vertinamas
iki 4 balų. Įtakos buferiškumui mažėjimo tvarka skiria81
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mi tokie gruntinio vandens slūgsojimo atvejai: gruntinis
vanduo išeina į žemės paviršių (gylis 0–1 m); gruntinis
vanduo dirvožemį veikia nuolat (gylis 1–3 m); gruntinis vanduo dirvožemiui turi tik sezoninį poveikį (gylis
3–5 m); gruntinis vanduo beveik neveikia dirvožemio
valymosi (gylis >5 m).
Metinio kritulių kiekio poveikis geosistemų buferiškumui vertinamas iki 3 balų, laikantis nuostatos, kad
mažėjant kritulių kiekiui (kartu ir teršalų išplovimo galimybėms) geosistemų buferiškumas mažėja.
Dirvožemio temperatūros poveikis vertinamas iki 3
balų, apibendrinant gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio
duomenis: labiausiai įšylančio dirvožemio, kartu ir aktyvesnių mikrobiologinių procesų, zona įvertinta 0 balų,
šalčiausio – 3 balais.
Kraštovaizdžio geosistemų buferiškumo, lemiančio
cheminių elementų išplovimą už dirvožemio profilio
ribų, apskaičiavimo formulė yra tokia:
5

JG = ∑(Gi × Si) ,
i=1

čia JG – geosistemos buferiškumas lemiantis cheminių elementų išplovimą, balais (maksimali galima balų
suma – 100 balų), Gi – i-tojo kriterijaus įvertinimas balais (nuo 1 iki 10), Si – kriterijaus svorio koeficientas; geosistemos buferiškumą lemiančių kriterijų svorio koeficientai: dirvožemio granuliometrinės sudėties S1 = 3,5,
dirvožemio genetinio tipo S2 = 2,5, gruntinio vandens
slūgsojimo gylio S3 = 2; nuotėkio intensyvumo S4 = 1,
gruntinio vandens mineralizacijos S5 = 1.

Priklausomai nuo dirvožemio granuliometrinės
sudėties poveikio cheminių elementų išplovimui, geosistemos buferiškumo balai didėja nuo smėlių iki molių
(mažiausiai buferingi šiuo atveju yra lengvi dirvožemiai,
buferiškiausi – sunkūs). Vertinant dirvožemio genetinio tipo poveikį, balai pasiskirsto panašiai, t. y. ta pačia
kryptimi, kaip ir vertinant geosistemos buferingumą
cheminių elementų akumuliacijai (mažiausiai buferingais laikomi mažiausiai geochemiškai aktyvūs dirvožemiai).
Pagal gruntinio vandens slūgsojimo gylio poveikį
išsiskiria 5 grupės – mažėjant vandens slūgsojimo gyliui, geosistemos buferiškumo balas mažėja. Nuotėkio
intensyvumo poveikis cheminių elementų išsklaidymui
įvertintas sumuojant upių ir požeminį nuotėkį (nuotėkiui didėjant, buferiškumo balas didėja). Šis kriterijus
apibūdina geosistemos savybes, panašias į tas, kurios
buferiškumo cheminių elementų akumuliacijai vertinimo atveju tilpo „reljefo“ sąvokoje.
Gruntinio vandens mineralizacijos kriterijus atstoja
buferiškumo cheminių elementų akumuliacijai vertinimo atveju taikytą „geocheminio fono“ veiksnį. Lietuvos
gruntiniame vandenyje vyraujantis katijonas Ca2+ nusodina tiek mineralinius, tiek organinius koloidus kartu
su jų absorbuotomis toksiškomis medžiagomis. Todėl
laikomasi nuostatos, kad didėjant Ca2+ ir (HCO3–) jonų
koncentracijai bendroje vandens mineralizacijoje, geosistemos buferiškumo balas didėja.
Bendrą kraštovaizdžio geosistemų buferiškumą
cheminių elementų srautams nusako šių abiejų vertinimų balų suma.

4.2.1 lentelė. Geocheminių toposistemų tipai

Toposistemų migracinė struktūra
Akumuliuojančios

Išsklaidančios

SUBALANSUOTŲ SRAUTŲ

82

Toposistemų buferiškumo laipsnis
Labai mažo buferiškumo
Mažo buferiškumo
Vidutinio buferiškumo
Didelio buferiškumo
Labai didelio buferiškumo
Labai mažo buferiškumo
Mažo buferiškumo
Vidutinio buferiškumo
Didelio buferiškumo
Labai didelio buferiškumo
Labai mažo buferiškumo
Mažo buferiškumo
Vidutinio buferiškumo
Didelio buferiškumo
Labai didelio buferiškumo

Kraštovaizdžio geosistemų buferiškumą cheminiam poveikiui gali lemti ir kiti veiksniai, kurių poveikio
laipsnis ekspertiškai koreguojamas koeficientais:
• geosistemą stabilizuojantiems (buferiškumą didinantiems) veiksniams priskiriamas teritorijos miškingumas – padidinantis bendrą geosistemos buferiškumo
balą iki 30 proc.;
• geosistemą destabilizuojantiems (buferiškumą mažinantiems) veiksniams priskiriamas technogeninis
teršimas – sumažinantis bendrą buferiškumo balą iki
30 proc.
Apskaičiavus geosistemos buferiškumo, lemiančio
cheminių elementų akumuliaciją, balų sumos santykį
su jų galimo išplovimo už dirvožemio profilio ribų balų
suma, galima išskirti teritorijas, kuriose akumuliuojami
cheminių elementų srautai (jei santykio reikšmė >1), išsklaidomi su gruntiniais vandenimis (santykio reikšmė
<1) arba cheminių medžiagų subalansuotų srautų (santykio reikšmė =1).
Vadovaujantis pristatyta metodika, buvo nustatyti
galimi mūsų šalies kraštovaizdžio struktūros geochemi
nių toposistemų tipai (4.2.1 lentelė).
Anksčiau pateikta geosisteminė kraštovaizdžio tipizacija leistų atlikti konstruktyvų kraštovaizdžio geocheminių toposistemų regioninį (M 1:200 000–1:400 000)
tyrimą bei vertinimą, kuris turėtų būti vykdomas antrojoje šios studijos dalyje.

4.3. Kraštovaizdžio struktūros
vizualinis percepcinis tipizavimas
Kraštovaizdžio architektūrinės sampratos koncepcija yra paremta jo struktūros vizualiniu percepciniu
(dažniausiai estetiniu) tipizavimu bei analize. Dėl ko
pirmuoju uždaviniu joje tampa atitinkamų vizualinių
erdvinių / teritorinių kraštovaizdžio struktūros vienetų, mūsų vadinamų videotopais, išaiškinimas ir kartografavimas. Pažymėtina, kad šiuose taikomuosiuose
tyrimuose ypač ryškus yra tyrimų metodikos ryšys su
nagrinėjamos teritorijos masteliu, nes percepcinės analizės metodika lokaliniame ir regioniniame lygmenyje
skiriasi iš esmės.
Šiuolaikinė kraštovaizdžio architektūra bene daugiausiai užsiima kraštovaizdžio struktūros analize būtent lokaliniame, tai yra nedidelių erdvių, lygmenyje, kur
stengiamasi kartografuoti vientisai suvokiamas iš kiek
vieno taško vizualines erdves – videotopus (4.3.1 pav.) ir
atlikti architektūrionės koncepcijos pristatyme minėtą
kryptingą suvokimo sąlygų bei informacinio-estetinio
potencialo analizę.
Lietuvos sąlygomis, kaip parodė atitinkamų tyrimų
praktika, labiausiai erdviškai išvystyta (iki 4–5 lygmenų)
videotopine struktūra pasižymi gilių slėnių kraštovaizdis, o paprasčiausia (1 lygmuo) ji būna plokščiose lygumose. Būdinga, kad Lietuvos kraštovaizdžio lokaliniai
videotopai dažniausiai nėra visiškai uždari, o turi įvairų
erdvinio „persiliejimo“ laipsnį su kartografuojamomis

Videotopų lygmenys (rangai)

REGYKLOS (DESPEKTAI) IR JŲ LYGMENYS (RANGAI)

4.3.1 pav. Kraštovaizdžio lokalinių videotopų skyrimo principinė schema
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sutartinėmis ribomis, kurios žymi atvirąsias videotopo
perimetro atkarpas.
Tiek regyklų (despektų), tiek reginių (inspektų)
lokalinės analizės pagrindiniai punktai, išreiškiantys
kraštovaizdžio sampratos architektūrinės koncepcijos
ypatumus, jau buvo pristatyti pirmojoje darbo dalyje,
tad šiame skyriuje tikslinga paliesti kai kuriuos kitus
metodinius kraštovaizdžio percepcinio tyrimo aspektus.
Ši kraštovaizdžio studija yra regioninis darbas, tad
joje tenka taikyti specifinę percepcinio tyrimo metodologiją, pasižyminčią kraštovaizdžio suvokimo generalizavimu ir orientavimu į skirtingą percepcinį potencialą turinčių kraštovaizdžio tipų išskyrimą. Tokio
pobūdžio tyrimuose racionaliausia akcentuoti objektyviai regioninei analizei pasiduodančius kraštovaizdžio
vaizdingumo (estetinės vertės) kriterijus, tokius kaip
jo sandaros raiškumas, struktūros įvairovė, panoraminių reginių formavimosi potencialas, taip pat galimas

+3

+2

+1

1. Orografinė sąskaida: R3 – gilūs slėniai ir duburiai,
stipriai kalvotas reljefas, R2 – negilūs slėniai ir duburiai, vidutiniškai kalvotas reljefas, R1 – neryškūs
slėniai ir duburiai, banguotas reljefas, R0 – lyguminis reljefas.

0

–1

–2

1. Šiluma

1. Šaltis

2. Šviesa

2. Tamsa

3. Švelnumas

3. Šiurkštumas

4. Seksualumas

4. Indiferentiškumas

5. Gyvybė

5. Mirtis

6. Ramybė

6. Nerimas

7. Jaukumas

7. Diskomfortas

8. Džiaugsmas

8. Liūdesys

9. Drąsa

9. Baimė

10. Margumas

10. Pilkumas

11. Tvarka

11. Chaosas

12. Egzotiškumas

12. Įprastumas

13. Paslaptingumas

13. Aiškumas

14. Didingumas

14. Menkumas

15. Regionalumas

15. Kosmopolitiškumas

fzlg

pschl

1-5

6-10

intl

AV = ∑(Ti - Ni) + ∑(Ti - Ni) + ∑(Ti - Ni) ;
11-15

kur: AV – kraštovaizdžio asociacinė vertė;
Ti – teigiami vertinimai; Ni – neigiami vertinimai;
1–15 – antinomijų eilės numeriai

4.3.2 pav. Psicholingvistinių antinomijų asociacinis vertinimas
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vizualinis atsparumas. Kraštovaizdžio sukultūrinimo
laipsnį tikslinga laikyti esmines (ontologines) suvokiamo kraštovaizdžio kategorijas, o ne vaizdingumo laipsnį
diferencijuojančiu veiksniu, kur visi santykiniai grožio
vertinimai (nuo aukščiausių iki žemiausių) galimi visose skiriamose sukultūrinimo kategorijose – gamtiniame
arba natūraliame, mažai sukultūrintame arba subnaturaliame, sukultūrintame arba agrariniame, mažai urbanizuotame arba suburbanizuotame bei urbanizuotame
arba miestiškame kraštovaizdžio tipuose.
Numatoma naudoti šią kraštovaizdžio vaizdingumą
lemiančių veiksnių tipologinę diferenciaciją:

–3

2. Vandens telkiniai: H3 – dideli sudėtingos konfigūracijos vandens telkiniai, H2 – paprastos konfigūracijos
stambūs vandens telkiniai, H1 – smulkūs įvairios
konfigūracijos vandens telkiniai, H0 – vandens telkinių nėra.
3. Užstatymo pobūdis: U3 – ypač raiškus istorinis užstatymas, U2 – mažiau raiškus istorinis, raiškus naujasis bei tradicinis užstatymas, U1 – mažiau raiškus
naujasis bei tradicinis užstatymas, U0 – neraiškus
standartinis užstatymas.
4. Augmenijos pobūdis: A3 – spygliuočiai su lapuočių
priemaiša, aukštapelkės ar užliejamos pievos, A2 –
gryni pušynai, tarpinės pelkės, A1 – gryni eglynai ir
lapuočių miškai, žemapelkės, A0 – dirbamų laukų
augmenija.
5. Vizualiniai dominantai: D3 – ypač raiškūs vizualiniai
dominantai, D2 – vidutiniškai raiškūs vizualiniai
dominantai, D1 – mažai raiškūs vizualiniai dominantai, D0 – išreikštų vizualinių dominantų nėra.
6. Paveldo objektai: P3 – gamtos ir kultūros paveldo paminklai, P2 – gamtos arba kultūros paveldo pamink
lai, P1 – gamtos ir / arba kultūros paveldo objektai,
P0 – paveldo objektų nėra.
7. Vizualinė tarša: T3 – vizualinės taršos nėra, T2 – būdinga nedidelei teritorijos daliai, T1 – būdinga didelei teritorijos daliai, T0 – būdinga visai teritorijai.
Pagal atskirų išvardytų veiksnių teritorinės integracijos raišką skirtinos šios kraštovaizdžio erdvinio vaizdingumo kategorijos:
• labai vaizdingas kraštovaizdis su būdingais aukštais
rodikliais pagal visus pagrindinius veiksnius;
• vaizdingas kraštovaizdis su būdingais aukštais rodikliais pagal pirmuosius tris veiksnius;
• vidutiniškai vaizdingas kraštovaizdis su būdingais vidutiniškais rodikliais pagal pirmuosius tris veiksnius;
• mažai vaizdingas kraštovaizdis su būdingais prastais
rodikliais pagal pirmuosius tris veiksnius;
• nevaizdingas kraštovaizdis su būdingais prastais rodikliais pagal daugelį veiksnių;
• vizualiai degraduotas kraštovaizdis su būdingais aukštais rodikliais pagal paskutinįjį veiksnį.
Integruojant atskirų vizualinių veiksnių poveikį
skirtinguose ontologiniuose kraštovaizdžio tipuose,
tikslinga taikyti skirtingą jų svarbumo eilę pagrindiniams percepcinės vertės determinantams:
• natūraliame kraštovaizdyje – R, H, A...
• subnatūraliame kraštovaizdyje – R, H, S, A...
• agrariniame kraštovaizdyje – R, S, H...
• suburbanizuotame kraštovaizdyje – R, U, H...
• miestiškajame kraštovaizdyje – U, H, R...
Taip pat galimas nustatytų kraštovaizdžio vaizdingumo tipų bendrasis vertinimas pagal potencialų vizualinį atsparumą, išreiškiamą pagal juos formuojančių

vidinių erdvių – videotopų – būdingos konfigūracijos
sudėtingumą, vyraujantį dydį bei pražvelgiamumą. Šiuo
požiūriu tikslinga skirti:
• vizualiai visiškai atsparias erdvines struktūras (išsiskiria nepražvelgiamumu ir sudėtinga konfigūracija);
• vizualiai ribotai atsparias erdvines struktūras (išsiskiria stambumu ir sudėtinga konfigūracija);
• mažai atsparias erdvines struktūras (išsiskiria pražvelgiamumu ir smulkiaerdviškumu).
Papildoma numatytų Lietuvos kraštovaizdžio regioninių tyrimų kryptimi būtų kraštovaizdžio asociacinio (semantinio) potencialo analizė nustatytiems jo
erdvinio vaizdingumo tipams, naudojant amerikiečio
psichoterapeuto Ch. Osgood dar 1930 m. pasiūlytos
semantinio diferencialo psicholingvistinės metodologijos principus. Įvertinant dabartinę šio metodo taikymo
praktiką urbanistikoje, yra tikslinga struktūrizuoti sudaromą psicholingvistinių antinomijų skalę, aiškiai skiriant joje šias dalis:
• fiziologinių asociacijų grupę, atspindinčią dėl kraštovaizdžio struktūros emocinio poveikio galimas kelti
fiziologiniais pojūčiais juntamas asociacijas (šiluma–
šaltis; gyvybė–mirtis ir pan.),
• psichologinių asociacijų grupę, atspindinčią dėl kraštovaizdžio struktūros emocinio poveikio galimas kelti
psichologiniame lygmenyje suvokiamas asociacijas
(ramybė–nerimas; džiaugsmas–liūdesys ir pan.),
• intelektualinių asociacijų grupę, atspindinčią dėl kraštovaizdžio struktūros emocinio poveikio galimas kelti
intelektualinio apibendrinimo lygmenyje suvokiamas
asociacijas (tvarka–chaosas; didingumas–menkumas
ir pan.).
Konkretus vertinimas atliekamas atskiriems kraštovaizdžio tipams užpildant standartinę vertinimo matricą
(4.3.2 pav.), kur septynių laipsnių skalėje, apimančioje 3
psichologiškai teigiamų antinomijų vertinimo gradacijas
(stipriai asocijuoja, vidutiniškai asocijuoja, silpnai asocijuoja), 1 neutralią (nėra asociacijų) ir 3 psichologiškai
negatyvių antinomijų vertinimo gradacijas (silpnai asocijuoja, vidutiniškai asocijuoja, stipriai asocijuoja), pažymima subjektyvi respondento nuomonė. Pagal teikiamą
formulę statistiškai apdorojus apklausos rezultatus nustatomas skirtingų kraštovaizdžio tipų asociacinio potencialo pozityvumo ar negatyvumo santykinis laipsnis,
pagal kurį galima spręsti apie galimą psichologinį kraštovaizdžio erdvinės struktūros poveikį ją suvokiantiems
žmonėms.
Svarbiausiu uždaviniu tokio tipo tyrimuose yra
reprezentatyvių atskirus kraštovaizdžio tipus gerai atspindinčių vaizdų (natūrinių renginių ar nuotraukų,
skaidrių) parinkimas, pačioje apklausoje pasirenkamo
reprezentatyvumo užtikrinimas bei tolesnė rezultatų interpretacija.
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4.4. Kraštovaizdžio struktūros
funkcinis kraštotvarkinis
tipizavimas

niame šios studijos lygmenyje tikslinga būtų realizuoti
trijų pakopų (klasės, tipai, potipiai) šalies kraštovaizdžio
funkcinį kraštotvarkinį tipizavimą, išskiriant atitinkamo rango jo planotopus.

Kraštovaizdžio struktūros konkretus funkcinis
kraštotvarkinis tipizavimas priklauso nuo su planavimo
sistema tiesiogiai susijusio teritorijos kartografavimo
mastelio, tai yra analizės geografinio lygmens. Regioni-

Aukščiausio funkcinio rango planotopai skirtini pagal bendrąjį teritorijos plėtros pobūdį, urbanistinio ir gamtinio karkaso bei konservacinio prioriteto ir
kompleksinių saugomų teritorijų plėtojimo interesus. Jų

KRAŠTOVAIZDŽIO PLANAVIMAS

KONSERVACINIS
KRAŠTOVAIZDIS

GYVENVIEČIŲ
KRAŠTOVAIZDIS

MIŠKŲ ŪKIO
KRAŠTOVAIZDIS

AGRARINIS
KRAŠTOVAIZDIS

REKREACINIS
KRAŠTOVAIZDIS

TECHNOLOGINIS
KRAŠTOVAIZDIS

4.4.1 pav. Principiniai projektiniai kraštovaizdžio tipai
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INŽINERINIO PRIORITETO TECHNOGENIZUOTAS KRAŠTOVAIZDIS

GAMYBINIO PRIORITETO TECHNOGENIZUOTAS KRAŠTOVAIZDIS

KOMERCINIO PRIORITETO URBANIZUOTAS KRAŠTOVAIZDIS

GYVENAMOJO VISUOMENINIO PRIORITETO URBANIZUOTAS KRAŠTOVAIZDIS

ŪKINIO (GAMYBINIO) PRIORITETO AGRARINIS KRAŠTOVAIZDIS KRAŠTOVAIZDIS

EKOLOGINĖS APSAUGOS PRIORITETO AGRARINIS KRAŠTOVAIZDIS

ŪKINIO (GAMYBINIO) PRIORITETO GAMTINIS KRAŠTOVAIZDIS

EKOLOGINĖS APSAUGOS PRIORITETO GAMTINIS KRAŠTOVAIZDIS

REKREACINIO PRIORITETO URBANIZUOTAS KRAŠTOVAIZDIS

REKREACINIO PRIORITETO AGRARINIS KRAŠTOVAIZDIS

REKREACINIO PRIORITETO GAMTINIS KRAŠTOVAIZDIS

KONSERVACINIO PRIORITETO URBANIZUOTAS KRAŠTOVAIZDIS

KONSERVACINIO PRIORITETO AGRARINIS KRAŠTOVAIZDIS

KONSERVACINIO PRIORITETO GAMTINIS KRAŠTOVAIZDIS

Funkciniai prioritetai

bendrąją sistemą sudaro šie funkciniai planotopai, kaip
tikslinės kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupės:
1) intensyviai keičiamas ir technogenizuojamas kraštovaizdis urbanistinio karkaso įtakos arealuose;
2) vyraujančio intensyvaus naudojimo agrarinių ir
miškingų teritorijų kraštovaizdis;
3) vyraujančio tausojančio naudojimo agrarinių ir
miškingų teritorijų kraštovaizdis gamtinio karkaso
įtakos arealuose;
4) sudėtingos funkcinio naudojimo struktūros kraštovaizdis urbanistinio ir gamtinio karkaso ašių sankirtos arealuose;
5) vyraujančio konservacinio naudojimo prioriteto
kraštovaizdis arealuose su gausiais konservacinę
vertę turinčiais gamtiniais bei kultūriniais teritoriniais kompleksais.
Šiame darbe naudojamą atraminę (viduriniojo
lygmens) kraštovaizdžio funkcinę tipologiją išreiškia pirmojoje dalyje jau pristatyta principinė schema
(1.5.1 pav.), nustatanti šiuos kraštotvarkos praktikoje
dažniausiai taikomus funkcinius kraštovaizdžio tipus:
• konservacinį kraštovaizdį,
• rekreacinį kraštovaizdį,
• miškų ūkio kraštovaizdį,
• agrarinį kraštovaizdį,
• gyvenviečių kraštovaizdį,
• technologinį kraštovaizdį.
Kaip jau buvo minėta, šių funkcinių kraštovaizdžio tipų lokalizavimas ir projektinis modeliavimas yra
vienas svarbiausių kraštotvarkos uždavinių. Jų konkretus išskyrimas turi remtis tiek būdingų kiekvienam tipui morfologinių bei resursinių požymių kompleksais
(funkcinis potencialas), tiek šalyje turima regionų bei
rajonų lygmens teritorijų planavimo sprendinių sistema
(funkcinės perspektyvos kontūrai).
Galutinių funkcinių planotopų nustatymas (tipologinis aukščiau minėtų potipių lygmuo) yra neatsiejamas
nuo kraštovaizdžio skirstymo tiek pagal jo sukultūrinimo laipsnį (gamtinis, agrarinis, urbanizuotas, technogenizuotas), atspindintį taip pat bendruosius kraštovaizdžio morfologinės struktūros ypatumus, tiek pagal tam
tikrus teikiamo funkcinio prioriteto teritorinės diferenciacijos ypatumus.

4.5. Numatomi Lietuvos
kraštovaizdžio erdvinės
struktūros kartografavimo
darbai
Šioje studijoje šalies kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovę išreikšti ir kartografuoti numatoma pagal
mokslo ir planavimo praktikoje labiausiai pripažintus
šiuos kraštovaizdžio teritorinių vienetų tipus:
• morfologinėje pažinimo kryptyje – fiziomorfotopus,
biomorfotopus bei technomorfotopus;
• procesologinėje pažinimo kryptyje – geochemines toposistemas;
• percepcinėje pažinimo kryptyje – videotopus;
• funkcinėje pažinimo kryptyje – planotopus.
Planuojama 2006 metais parengti šiuos konkrečius
kraštovaizdžio erdvinės struktūros diferencijavimo žemėlapius:
1. Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų teritorinės
raiškos žemėlapis M 1:200 000 (vektorinis), 1:300 000
(spausdintas);
2. Lietuvos kraštovaizdžio biomorfotopų teritorinės
raiškos žemėlapis M 1:200 000 (vektorinis), 1:300 000
(spausdintas);
3. Lietuvos kraštovaizdžio technomorfotopų teritorinės
raiškos žemėlapis M 1:200 000 (vektorinis), 1:300 000
(spausdintas);
4. Lietuvos kraštovaizdžio geocheminių toposistemų
raiškos žemėlapis M 1:400 000 (vektorinis), 1:400 000
(spausdintas);
5. Lietuvos kraštovaizdžio vizualinio percepcinio potencialo raiškos žemėlapis M 1:400 000 (vektorinis),
1:400 000 (spausdintas);
6. Lietuvos kraštovaizdžio principinių projektinių
tipų žemėlapis M 1:400 000 (vektorinis), 1:400 000
(spausdintas);
7. Lietuvos kraštovaizdžio konservacinės vertės žemėlapis M 1:200 000 (vektorinis). 1:300 000 (spausdintas, papildomas, esant finansinėms galimybėms).
Numatoma aptarti visų studijoje rengiamų žemėlapių galimo panaudojimo strateginiame ir teritorijų planavime bei aplinkosaugoje galimybes.

Bendra šioje regioninėje studijoje numatomos lokalizuoti Lietuvos kraštovaizdžio funkcinės kraštotvarkinės tipologijos metodinė schema, nustatanti principinius projektinius kraštovaizdžio tipus, yra pateikiama
4.4.1 paveiksle. Būtent pagal šiuos projektinius tipus turėtų būti apibrėžiami formuojamo formuojamo gamtinio, kaimiškojo ir miestiškojo kraštovaizdžio struktūros
optimalumo (kokybės) rodikliai.
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