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Anotacija 

Straipsnyje nagrinėjamas miesto ūkininkavimo reiškinys darnaus vystymosi ir miesto kraštovaizdžio 

architektūros kontekste. Pirmojoje straipsnio dalyje apžvelgiama miesto ūkininkavimo patirtis, šios veiklos 

klasifikavimo siūlymai ir skirtingų tipų vertinimas darnaus vystymosi aspektu. Antrojoje dalyje analizuojamas vieno 

darniausių miesto ūkininkavimo tipų, jungiančių ekologišką ūkininkavimą, paveldosaugą, kultūrinio kraštovaizdžio 

saugojimą ir formavimą bei visuomenės švietimą, pavyzdys – Domäne Dahlem’ dvaro sodyba – ekologinis edukacinis 

miesto ūkis Berlyne, Vokietijoje. 

Raktiniai žodžiai: miesto ūkininkavimas, miesto ūkis, darnus vystymasis, Domäne Dahlem’. 

 

Abstract 

The article deals with the phenomenon of urban farming in the context of sustainable development and landscape 

architecture of the city. The first section presents the review of the experience of urban farming, the proposal for 

classification of this activity and the assessment of different types of urban farming from the point of view of 

sustainability. The second part is devoted to the analysis of one of the most sustainable types of urban farming, which 

merges ecological farming, heritage preservation, formation and maintenance of cultural landscape and education of 

society using the example of Domäne Dahlem’ manor residence-ecological educational urban farm in Berlin, Germany.   

Key words: urban farming, urban farm, sustainable development, Domäne Dahlem’. 

 

Įvadas 

 

Mokslininkai, kraštovaizdžio architektai ir plačioji visuomenė vis dažniau susiduria su 

terminais „miesto daržininkystė“, „miesto daržas“, „miesto ferma“, „miesto ūkis“ ir pan. 

Apibendrinant šiuos reiškinius būtų galima įvardinti „miesto ūkininkavimu“ (angl. urban farming). 

Terminas „miesto ūkininkavimas“, kaip ir daugelis kitų mūsų šiandienos sudėtingą ir kintančią bei 

daug socialinių, ekonominių, kultūrinių ir ekologinių problemų keliančią gyvenamąją aplinką 

apibūdinančių terminų, yra oksimoronas – iš dviejų prieštaraujančių savo prasmėmis terminų 

sudaryta kalbos figūra – nes žodis „ūkininkavimas“ paprastai yra siejamas su žemės ūkiu – ūkio 

šaka, kurioje žemė yra naudojama maistui išgauti, užauginti maistinius išteklius ir juos apdoroti, 

perdirbti (Pocienė ir Pocius, 2008) – ir kaimo aplinka. O žodis „miestas“ apibūdina urbanizuotą ir 

nuo kaimo aplinkos kokybiškai skirtingą aplinką. Šis oksimoronas glaudžiai siejasi su kitu gerai 

žinomu tokio tipo terminu „darnus vystymasis“, nurodančiu siekus žmonijos gerovę ir ekonominį 

augimą suderinti su aplinkos apsauga ir ateities kartų gerove. Būtent ši idėja didžiąja dalimi 

paskatino ieškoti būdų ekologiško maisto užsiauginti artimoje gyvenamojoje aplinkoje ir kitokias 

daugiau ar mažiau efektyvias ekologiškos gyvensenos paieškas, tarp jų ir miesto ūkininkavimą. Šios 

sąsajos pagrindžia straipsnio tikslą – išanalizuoti miesto ūkininkavimo reiškinį ir jį įvertinti darnaus 

vystymosi ir miesto kraštovaizdžio architektūros kontekste. 

 

1. Tyrimo metodai  

 

Tyrimui pasirinkta metodika apima:  

– užsienio ir Lietuvos mokslinės ir metodinės literatūros bei spaudos analizę ir 

apibendrinimą, siekiant parodyti temos ištirtumą ir išskirti miesto ūkininkavimo tipus; 

– lyginamąją analizę ir vertinimą pagal sudarytą kriterijų sistemą, siekiant įvertinti 

išskirtus miesto ūkininkavimo tipus; 
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– istorinę analizę, dokumentų ir kartografinės medžiagos analizę, tyrimus vietose ir 

fotofiksaciją, siekiant atskleisti ir įvertinti Domäne Dahlem’ ypatumus. 

 

2. Literatūros apžvalga 

 

Tam tikros ūkininkavimo miesto aplinkoje formos žinomos seniai ir greičiausiai egzistavo per 

visą žmonijos istoriją nuo pat pirmųjų miestų atsiradimo. Visgi pastaraisiais metais plintantis 

reiškinys nuo ankstesniųjų iš būtinybės kilusių apraiškų gerokai skiriasi tiek savo populiarumu ir 

jam tenkančiu dėmesiu, tiek savo ideologine ar idėjine dimensija, tiek įvairove. Miesto 

ūkininkavimo reiškinio populiarumą atspindi plačiausiai naudojama informacijos paieškos internete 

sistema Google: terminui „urban farming“ tenka apie 1 810 000 rezultatų, o lietuvių kalboje šiuo 

metu dažniausiai vartojamam pasakymui „miesto daržininkystė“ – apie 180 rezultatų, „miesto 

daržas“ – apie 140 rezultatų. Susiaurinus ir patikslinus paiešką, lietuvių kalba buvo rasta apie 40 

aktualių straipsnių ir pranešimų spaudoje nagrinėjama tema. Užsienio kalba buvo išskirta apie 120 

aktualių miesto ūkininkavimą nagrinėjančių literatūros šaltinių pradedant mokslo straipsniais ir 

baigiant plačiajai visuomenei skirta medžiaga. Apibendrinus surinktą medžiagą, galima išskirti 

šiuos miesto ūkininkavimą nagrinėjančių šaltinių tipus:  

– Mokslo straipsniai, monografijos, tezės ir kiti mokslo darbai. Miesto ūkininkavimo 

klausimus nagrinėjantys mokslininkai dėmesio skiria tiek šiai veiklai besivystančiose šalyse (Islam 

and Siwar, 2012), ypač Afrikoje, kur ši veikla kyla iš išgyvenimo būtinybės ir turi gilias tradicijas, 

pavyzdžiui Y. A. Ayenew et al. (2007), I. F. Abdalla (2012), R. O. Yusuf et al. (2013) ir daugelis 

kitų, tiek išsivysčiusiose (Cancela, 2009) bei sparčiai ekonomiškai augančiose (Hui, 2011) 

valstybėse. Dėmesio sulaukia ekonominiai, socialiniai (Abdalla, 2012; Berkel, 2013), visuomenės 

sveikatos (Jongwe, 2014), ekologiniai (Yusuf et al., 2013), techniniai (Berkel, 2013), urbanistiniai 

(Cancela, 2009) ir kiti miesto ūkininkavimo aspektai. 

– Atskirų atvejų aprašymai, analizės. Pavyzdžiui, C. Cumberlidge ir L. Musgrave (2007) 

knygoje „Design and Landscape for People“ („Projektavimas ir kraštovaizdis žmonėms“) pateikia 

miesto ūkininkavimo iniciatyvų aprašymų ir vertinimų. 2007 m. išleistame leidinyje „Urban 

Agriculture Guide. Urban Agriculture in the Netherlands Under the Magnifying Glass“ („Miesto 

ūkininkavimo vadovas. Miesto ūkininkavimas Nyderlanduose po didinamuoju stiklu“) populiariai 

pristatoma miesto ūkininkavimo patirtis Nyderlanduose, pateikiami pavyzdžiai. 

– Įgyvendintų ar įgyvendinamų projektų leidiniai, ataskaitos. Pavyzdžiui, „Five Borough 

Farm“ („Penkių rajonų ūkis“) projekto leidinys apie miesto daržininkystę Niujorke „Seeding the 

Future of Urban Agriculture in New York City“ (Five..., 2012) pateikia informaciją apie miesto 

ūkininkavimo situaciją ir tipus, suinteresuotus asmenis Niujorko mieste bei siūlo politines 

priemones šiai veiklai plėtoti, taip pat pateikia kriterijų sistemą miesto ūkininkavimo veikloms 

vertinti. 

– Gairės ir konkrečios rekomendacijos miesto ūkiams įrengti. Pavyzdžiui, J. Boland (2005) 

leidinyje „Urban Agriculture. Growing Vegetables in Cities“ (Miesto ūkininkavimas. Daržovių 

auginimas miestuose) aptaria tokius miesto ūkininkavimo aspektus, kaip saugumas, metodai, sklypo 

parinkimas, drėkinimas, socialiniai ir ekonominiai aspektai. J. Archbold ir S. Goldacker (2011) 

leidinyje „Assessing Urban Impacted Soil for Urban Gardening: Decision Support Tool“ 

(Urbanizuotos aplinkos paveiktos dirvos tinkamumo miesto daržininkystei vertinimas: pagalbinė 

priemonė sprendimams priimti) aptariami miesto ūkininkavimo privalumai ir grėsmės, pateikiamos 

dirvos vertinimo metodikos. Šiai šaltinių grupei taip pat galima priskirti miestų strategijas 

ūkininkavimui urbanizuotoje aplinkoje reglamentuoti ir skatinti, pavyzdžiui Best... (2007). 

– Tinklaraščiai, interneto tinklapiai, paskyros socialiniuose tinkluose skirti miesto 

ūkininkavimui. Pavyzdžiui, tinklaraštis „Urban Organic Gardener“ („Miesto organinis daržininkas“) 

(Urban..., 2014) pateikia įvairios, plačiajai visuomenei prieinamos informacijos apie miesto 

ūkininkavimą ir yra skirtas šiai idėjai populiarinti. Miesto ūkininkė N. Carpenter savo tinklaraštyje 
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„Ghost Town Farm“ („Apleisto miesto ūkis“) (Ghost..., 2014) perteikia savo dešimties metų miesto 

ūkininkavimo Oklende patirtį. Autorė šia tema yra išleidusi ir memuarus „Farm City“ („Ūkio 

miestas“). 

– Straipsniai spaudoje ir kitose plačiajai visuomenei skirtose informavimo priemonėse. 

Pastaraisiais metais ūkininkavimo mieste tendencijai nemažai dėmesio skiriama spaudoje ir kitose 

visuomenės informavimo priemonėse. Pavyzdžiui, populiariuosiuose Lietuvos žiniasklaidos 

portaluose ir laikraščiuose galima rasti nemažai straipsnių šia tema: „Užsiauginti šviežių daržovių 

bei žuvies galima ir ant namo stogo“ (Ličytė, 2014), „Ar Lietuvoje galėtų iškilti daržovių 

dangoraižis?“ (Levickaitė, 2013), „Vertikali žemdirbystė – ne eksperimentas, o išsigelbėjimas 

miestams“ (Labutytė, 2012), „Miesto daržininkystės ypatumai Niujorke“ (Miesto..., 2012) ir t. t. 

 

3. Miesto ūkininkavimo patirties apžvalga ir įvertinimas  

 

Tipologija ir klasifikacija. Literatūros analizė atskleidė miesto ūkininkavimo veiklų įvairovę. 

Šio reiškinio tipus galima įvairiai klasifikuoti pagal miesto ūkininkavimo pobūdį, motyvus, tokios 

veiklos vykdymo vietą, ekonominį naudingumą ir panašiai. Pavyzdžiui, pagal miesto ūkininkavimo 

motyvus galima išskirti iš išgyvenimo būtinybės kylantį miesto ūkininkavimą (pavyzdžiui, ryžių 

auginimas Pietryčių Azijos didmiesčių priemiesčiuose, ožkų ir kitų gyvulių laikymas Šiaurės 

Afrikos miestuose ir pan.) ir miesto ūkininkavimą kaip gyvenimo būdo pasirinkimą ar stiliaus, ar 

laisvalaikio dalį (pavyzdžiui, kelių bičių avilių laikymas ant namo stogo Vilniuje ar Niujorke). 

Pagal vietą miesto teritorijoje galima išskirti miesto vidinėse teritorijose ir priemiestinėse 

teritorijose vykdomas miesto ūkininkavimo veiklas. Pagal įrengimo tipą galima skirti miesto 

ūkininkavimą statiniuose (ant pastatų stogų, balkonuose ar specialios paskirties statiniuose) ir žemės 

sklypuose, profesionaliai ir mėgėjiškai įrengtus miesto ūkius, taip pat galima klasifikuoti pagal tai, 

ar tokia veikla vykdoma pakartotinai panaudojant apleistas teritorijas, ar naujai suformuotuose 

sklypuose. Pagal naudojamas technologijas galima išskirti miesto ūkius, kuriuose vykdomas 

tradicinis (įprastinis) ūkininkavimas, ekologinis ūkininkavimas arba panaudojamos pažangios 

technologijos (hidroponika, akvaponika, saulės kolektoriai, šviesos diodų apšvietimas ir kt.). Pagal 

nuosavybės formą ir prieinamumą galima skirti miesto ūkininkavimą privačiuose sklypuose, pusiau 

privačiose ir viešosiose erdvėse. Miesto ūkiai gali būti skirstomi į ilgalaikius (nuolatinius) ir 

laikinus, kuomet daržovių auginimui ar kitai veiklai panaudojami laikinai neeksploatuojami sklypai 

miesto teritorijoje. Pagal ekonominį naudingumą ir produktyvumą galima išskirti pelno siekiančius 

ir ekonominę naudą teikiančius miesto ūkius ir miesto ūkius, kaip laisvalaikio leidimo būdą ar 

gyvensenos dalį. Šie ir kiti miesto ūkininkavimo klasifikavimo būdai ir galimybės pateikiami 1 pav. 

Apžvelgus literatūrą ir pavyzdžius, galima išskirti šiuos dažniausiai pasitaikančius ir 

aktualiausius miesto ūkininkavimo tipus: 

– Miesto ūkiai pastatuose: ant stogų, terasose, balkonuose, vertikalaus apželdinimo 

elementai. Tokio ūkio pavyzdys – kraštovaizdžio architektės V. Taylor ir sodininkės K. Mathieu 

2010 m. Toronte ant restorano „Parts & Labour“ įkurtas stogo daržas, sumanytas kaip pelną 

nešantis masto ūkis (Taylor and Mathieu, 2014). 2012 m. Lietuvoje, Vilniuje taip pat buvo įrengtas 

miesto daržas statinio balkone. Šį daržą įrengė ir prižiūrėjo Suomijos ambasada, o daržo paskirtis – 

ne teikti pelną, o atstovauti Suomijos miestų kultūrai ir populiarinti miesto ūkininkavimą (Paulaitis, 

2012). 

– Miesto ūkiai specialiai tam skirtuose pastatuose. Šiai kategorijai galima priskirti 

„Plantagon“ kompanijos projektuojamus daugiaaukščius miesto šiltnamius, savotiškus „maisto 

dangoraižius“. Šie naujausių technologijų statiniai, leisiantys užauginti ekologišką produkciją čia 

pat mieste, gali būti tiek monofunkciai, tiek daugiafunkciai (Plantagon, 2014). Galbūt jie pakeis 

ateities miestų gyvenimą ir veidus. 

– Miesto ūkiai įrengiami nenaudojamuose sklypuose miesto vidinėse teritorijose. Tokio 

ūkio pavyzdys – „City Growers“ („Miesto augintojai“) projektas Bostone, kuriantis naujas darbo 
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vietas ir gyventojams bei įmonėms teikiantis sveikus maisto produktus. Tuščiuose sklypuose 

Bostono miesto teritorijoje „City Growers“ įkuria laikinus vietos bendruomenę suburiančius ūkius, 

gyvuojančius tol, kol sklype imama vykdyti kokia nors kita veikla (Cumberlidge and Musgrave, 

2007; City..., 2010). 

 

 

1 pav. Miesto ūkininkavimo veiklos klasifikavimo galimybės 

Fig. 1. Possibilities of classification of urban farming activities 

 

– Miesto ūkiai paveldo objektuose. Domäne Dahlem’ Berlyne, Vokietijoje – tai pavyzdys, 

kaip ne tik tankiai užstatytame miesto audinyje išsaugomas vertingo kaimo kraštovaizdžio 

fragmentas, bet ir naudojamas pratęsiant autentišką jo funkciją ir ją pritaikant šių dienų 

aktualijoms – miesto ūkininkavimui (Domäne..., 2014).  

– Privatūs miesto ūkiai namų sklypuose. Privačių miesto ūkių namų sklypuose galima 

aptikti tiek besivystančių, tiek išsivysčiusių šalių miestų teritorijose. Pavyzdžiui, Lietuvoje miesto ir 

priemiestinėse teritorijose esančiuose individualių namų sklypuose gyventojai neretai įsirengia 

daržus, laiko naminius paukščius ar gyvulius. Garsus tokio ūkio pavyzdys užsienyje – miesto 

ūkininkės ir tinklaraštininkės N. Carpenter gana apleistame Oklendo rajone esančiame namo sklype 

įrengtas miesto ūkis, kuriame auginamos tiek daržovės, tiek paukščiai ir gyvuliai (Ghost..., 2014). 

– Neoficialus miesto ūkininkavimas daugiabučių gyvenamųjų namų rajonuose yra gana 

dažnas reiškinys ne tik besivystančiose, bet ir buvusiose tarybinėse šalyse. Tokią veiklą galima 

vertinti dvejopai: tai ir būdas užsiauginti daržovių šalia namų, veikla, suburianti bendruomenę ir 

kartu dažnai vizualinės taršos objektas ir kaimynų konfliktų priežastis.  

– Ūkininkavimas priemiestinėse teritorijose – tiek mažo, tiek didesnio masto žemės ūkio  

veikla miesto pakraščiuose, kur pakanka tam tinkamos neužstatytos žemės ir kartu laipsniškas 

perėjimas iš kaimiškos į urbanizuotą aplinką. Tokios veiklos vykdomos įvairaus ekonominio 

išsivystymo  ir skirtingų kultūrų valstybėse, tarp jų ir Lietuvoje – pastaraisiais metais stipriai 

išsiplėtus didiesiems šalies miestams, jų teritorijose atsidūrė daug kaimiškos aplinkos elementų, taip 

pat ir anksčiau kaimiškoje aplinkoje egzistavę dirbami laukai ir gyventojų daržai, kur ir toliau 

vykdoma žemės ūkio veikla. Priemiestinis žemės ūkis itin išvystytas Afrikos ir Pietryčių Azijos 

valstybėse, kur žemės ūkio veikla priemiesčiuose dėl didesnės gyventojų koncentracijos kartais 

būna dar intensyvesnė nei kaimo vietovėse. Pavyzdžiui, 2003 m. pradėtas vykdyti projektas 

PAPUSSA („Production in Aquatic Peri-Urban Systems in Southeast Asia“) tyrinėjo vandenyje 
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auginamų žemės ūkio kultūrų paplitimą aplink didžiuosius Pietryčių Azijos miestus, tokio žemės 

ūkio reikšmę, pobūdį, įtaka pragyvenimo lygiui, sveikatai, higienos klausimus bei reikšmę 

platesniam instituciniam ir urbanistiniam kontekstui (PAPUSSA, 2006). Šiam Pietryčių Azijos 

fenomenui – priemiestiniam žemės ūkiui – apibūdinti netgi egzistuoja specialus terminas 

„desakota“: „desa“ indoneziečių kalboje reiškia „kaimas“, 

o „kota“ – „miestas“.  

– Daržovių, javų ir kitų maistinių augalų 

auginimas viešosiose, pusiau viešosiose ar privačiose 

erdvėse, juos panaudojant kraštovaizdžiui formuoti. Ši 

tendencija remiasi šūkiu „auginkime maistą, o ne pieveles“ 

ir kartais vadinama „foodscape“, „foodscaping“ – 

„maistovazdžiu“, „maistovaizdžio dizainu“. Pavyzdžiui, 

kraštovaizdžio architektų kompanija „Nashville 

Foodscapes“ skelbiasi kurianti unikalų kraštovaizdžio 

dizainą privačioms ir kitoms erdvėms, kurios kartu 

džiugintų akį ir leistų užsiauginti maisto ir kraštovaizdyje 

kurianti estetikos ir funkcionalumo junginį. Kaip šios 

tendencijos atspindį galima traktuoti ir bandymą pasėti 

rugių Lukiškių aikštėje Vilniuje (Levickaitė..., 2013a). 

Tiesa, šiuo atveju išryškėja „parodiniai“, reklaminiai 

motyvai, o ne funkcionalumas.  

– Bendruomenių ūkiai miestuose – dar viena 

miesto ūkininkavimo forma, dažnai pasitaikanti Vakarų 

šalyse. Šiuo atveju skveruose, parkuose (2 pav.) ar kitose 

visiems prieinamose erdvėse ūkininkauti ir bendrauti 

renkasi gyvenamųjų rajonų bendruomenių nariai ir kiti 

susidomėję miesto gyventojai. Tokia miesto ūkininkavimo forma kyla spontaniškai, kaip 

bendruomenės iniciatyva arba kaip tam tikrų projektų dalis. Pastarojo atvejo pavyzdys – Vilniaus 

Pilaitės mikrorajono kultūros centro „Beepart“ dirbtuvių teritorijoje įkurtas „Bendruomenės daržas“ 

(Pilaitėje..., 2013). 
 

 

3 pav. Miesto ūkininkavimo pavyzdžiai (City..., 2010; Ghost..., 2014; Levickaitė..., 2013a ; Maps..., 2014; PAPUSSA, 

2006; Paulaitis, 2012; Pilaitėje..., 2013; Plantagon, 2014; Taylor and Mathieu, 2014) 

Fig. 3. Examples of urban farming (City..., 2010; Ghost..., 2014; Levickaitė..., 2013a ; Maps..., 2014; PAPUSSA, 2006; 

Paulaitis, 2012; Pilaitėje..., 2013; Plantagon, 2014; Taylor and Mathieu, 2014) 

2 pav. Nedidelis bendruomenės daržas Vienoje. 

I. Gražulevičiūtės-Vileniškės nuotrauka 

Fig. 2. Small community garden in Vienna. 

Photo by I. Gražulevičiūtė-Vileniškė 
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Apžvelgus pavyzdžius (3 pav.), galima palyginti miesto ūkininkavimo situaciją užsienyje ir 

Lietuvoje. Lyginant tiek su besivystančiomis šalimis, kur miesto ūkininkavimas yra išgyvenimo 

strategijos dalis, tiek su Vakarų valstybėmis, kur ši veikla siejama tiek su populiarėjančia 

ekologiška gyvensena, tiek su miestų darnos strategijomis, Lietuvoje vykdomos miesto 

ūkininkavimo veiklos apsiriboja asmeninėmis iniciatyvomis ir parodomojo pobūdžio veiklomis, kol 

kas net nebandant jų integruoti į miestų vystymo strategijas. 

Vertinimas. Išskirtoms miesto ūkininkavimo veikloms vertinti buvo sudaryta kriterijų 

sistema, paremta darnaus vystymosi koncepcija ir jos tikslais bei „Five Borough Farm“ („Penkių 

rajonų ūkis“) projekto leidinyje apie miesto daržininkystę Niujorke „Seeding the Future of Urban 

Agriculture in New York City“ („Sėjant miesto ūkininkavimo patirtį Niujorke“) (Five..., 2012) 

pateiktais siūlomais šių veiklų vertinimo kriterijais. Straipsnyje siūlomi vertinimo kriterijai 

remiantis darnaus vystymosi koncepcija sugrupuoti į keturias grupes: kultūra, visuomenė, 

ekonomika, aplinkosauga. Kiekvienoje jų išskiriami 5–6 miesto ūkininkavimo veiklai aktualūs 

kriterijai. Vertinant miesto ūkininkavimo veiklos tipus, nustatoma, ar veiklos tipas atitinka konkretų 

kriterijų, ar jį atitinka iš dalies, ar visai neatitinka (lentelė).  
 

Lentelė. Miesto ūkininkavimo tipų vertinimas pagal Five... (2012) 

Table. Evaluation of the types of urban farming with reference to Five... (2012)  

 Tipai 

M
ie

st
o

 ū
k

ia
i 

p
as

ta
tu

o
se

 

M
ie

st
o

 ū
k

ia
i 

sp
ec

ia
li

ai
 t

am
 

sk
ir

tu
o

se
 p

as
ta

tu
o

se
 

M
ie

st
o

 ū
k

ia
i 

n
en

au
d

o
ja

m
u
o

se
 

sk
ly

p
u

o
se

 m
ie

st
o

 v
id

in
ės

e 

te
ri

to
ri

jo
se

 

M
ie

st
o

 ū
k

ia
i 

p
av

el
d

o
 

o
b

je
k

tu
o

se
 

P
ri

v
at

ū
s 

m
ie

st
o

 ū
k

ia
i 

n
am

ų
 

sk
ly

p
u

o
se

 

B
en

d
ru

o
m

en
ių

 ū
k

ia
i 

m
ie

st
u

o
se

 

M
ai

st
in

ių
 a

u
g

al
ų

 p
an

au
d

o
ji

m
as

 

k
ra

št
o

v
ai

zd
ži

u
i 

fo
rm

u
o

ti
 

Ū
k

in
in

k
av

im
as

 p
ri

em
ie

st
in

ės
e 

te
ri

to
ri

jo
se

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

K
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K
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Kultūrinio kraštovaizdžio apsauga – – – + – – +/– + 

Kultūrinio kraštovaizdžio  

formavimas 
– +/– +/– + – +/– + + 

Tradicinių praktikų tęstinumas – – +/– + + +/– – + 

Paveldosauginė funkcija – – – + – – – +/– 

Estetinis patrauklumas + +/– +/– + +/– +/– + +/– 

Dermė aplinkoje + +/– +/– + +/– +/– +/– + 

V
is

u
o

m
en

ė 

Sveiko maisto teikimas miesto 

gyventojams 
+/– + + + – +/– +/– + 

Visuomenės švietimas, ekologiško 

gyvenimo būdo populiarinimas 
+/– +/– + + – + +/– +/– 

Bendruomenių telkimas – – + +/– – + – +/– 

Kokybiškų viešųjų erdvių kūrimas – – – + – +/– + – 

Užimtumo didinimas +/– + + +/– – +/– – +/– 

E
ko

n
o

m
ik

a
 

Vietos ir regiono ekonomikos 

skatinimas 
– + +/– – – – – +/– 

Naujų darbo vietų kūrimas +/– + + +/– – – – +/– 

Pelningumas +/– + +/– – – – – + 

Ekonominės veiklos įvairinimas +/– + + – – – – + 

Ekonominis sveiko maisto 

prieinamumas 
+/– + + – – + – + 
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        Lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

K
ri
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g
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Lietaus vandens surinkimas, valdymas +/– +/– + + + + +/– + 

Dirvožemio gerinimas – – +/– + + + +/– + 

Ekokompensacinė funkcija +/– – + + +/– + +/– + 

Bioįvairovės didinimas +/– – + + +/– + – + 

Atliekų kiekio mažinimas – – + + + + – + 

Pastabos: + - atitinka kriterijų; – - kriterijaus neatitinka; +/– - kriterijų atitinka iš dalies 

 

Vertinimas atskleidžia, kad visos analizuotos miesto ūkininkavimo veiklos gali prisidėti prie 

darnesnės urbanizuotos aplinkos kūrimo socialiniu, kultūriniu, aplinkosauginiu ir iš dalies 

ekonominiu požiūriu. Kultūriniu požiūriu aktualiausias pasirodė miesto ūkininkavimas paveldo 

objektuose ir priemiestinėse teritorijose dėl tradicinių praktikų tęstinumo ir paveldosaugos 

galimybių; socialiniu požiūriu naudingiausias – ūkininkavimas apleistuose sklypuose vidinėse 

miesto teritorijose ir bendruomenių ūkiai dėl galimybių telkti bendruomenes; ekonominiu požiūriu 

naudingiausios veiklos, leidžiančios žemės ūkio produkciją auginti dideliais kiekiais ir kurti naujas 

darbo vietas, šioje kategorijoje išsiskiria miesto ūkininkavimas specialiai tam skirtuose pastatuose 

kaip teikiantis galimybę užauginti didelį kiekį žemės ūkio produkcijos nedideliame žemės plote 

miesto teritorijoje; aplinkosauginiu požiūriu vienokią ar kitokią naudą teikia didžioji dalis vertintų 

veiklų.  

 

4. Domäne Dahlem’ dvaro sodybos-ekologinio edukacinio miesto ūkio idėjos aptarimas  
 

Atliktas vertinimas atskleidė, kad viena darniausių miesto ūkininkavimo formų – miesto 

ūkininkavimas paveldo objektuose. Siekiant išsamiau paanalizuoti šį miesto ūkininkavimo tipą, 

buvo pasirinkta Domäne Dahlem’ dvaro sodyba – ekologinis edukacinis miesto ūkis Berlyne, 

Vokietijoje (4 pav.). Jos ypatumams atskleisti buvo atlikta istorinės raidos analizė, aptarta 

pritaikymo šių dienų poreikiams projekto idėja, jos paveldosauginiai ir urbanistiniai aspektai ir 

gerosios miesto ūkininkavimo patirties pritaikymo Lietuvoje galimybės. 
 

 

4 pav. Domäne Dahlem’ dvaro sodyba–ekologinis edukacinis miesto ūkis. I. Gražulevičiūtės-Vileniškės nuotraukos 

Fig. 4. Domäne Dahlem’ manor residence-ecological educational urban farm. Photo by I. Gražulevičiūtė-Vileniškė 
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Istorinė raida. Dabartinė Domäne Dahlem’ teritorija jau 800 metų nuolat naudojama žemės 

ūkiui. Ponų namas (šiuo metu pagrindinis ekspozicijos pastatas) – vienas seniausių Berlyne 

išlikusių gyvenamųjų pastatų, kuriame dar yra nepažeistų patalpų fragmentų, primenančių 1560 m. 

Komplekse įspūdinga barokinė ledainė, Šv. Anos bažnyčia, menanti kaimo ir dvaro įkūrimo laikus, 

išlikę iš XIX a. ūkiniai pastatai ir žemdirbių namai. Dahlem’o ūkis visada buvo svarbus žemės ūkio 

produkcijos centras, aprūpindavęs maisto produktais (ypač pienu) augantį Berlyno didmiestį. 

Šiandien šioje vietoje ir išlikusiuose pastatuose veikia ir žemės ūkio muziejus, ir jo ekspozicijos po 

atviru dangumi, kurių paskirtis supažindinti visuomenę su tradicinės žemdirbystės kultūra bei 

ekologinėmis idėjomis (Domäne..., 2014). 

Dahlem’o kaimo istorija skaičiuojama nuo XIII a. pr. (1215–1225 m.), kai gyvenvietė pirmą 

kartą paminėta ir pažymėta vietovės planuose. Kaimo urbanistinė struktūra senovinė ir išskirtinė, 

priskiriama vadinamiesiems angerio tipo kaimams. Gyvenvietės viduryje suformuotas atviras akies 

formos plotas, kurį iš abiejų pusių supa gatvės ir prie jų stovintys gyvenvietės pastatai.  Angeris – 

tai pievos plotas, atvira erdvė kaimo gyvenvietės viduryje, kuri naudota bendruomenės įvairias 

tikslais. Ši tradicija yra labai archajiška, siekianti senovės germanų laikus, kai tokio tipo aikštės 

buvo naudojamos šventėms, susibūrimams, renginiams, bendruomenės klausimams spręsti, kovų ar 

net kaip kulto vieta (Melms…, 1957, Anger…, 2014).  Įdomu tai, kad šie plano struktūros bruožai 

Dahlem’o gyvenvietėje yra išlikę iki mūsų dienų.  

Pirmasis oficialus dokumentuotas Dahlem’o paminėjimas aptinkamas 1375 m. vadinamojoje 

imperatoriaus Karolio IV žemės knygoje (Domäne..., 2014). 1450 m. dokumentuose  minima, kad 

yra įsikūręs dvaras, priklausantis riteriui Otto von Milow, o Dahlem’e yra šio dvaro sodyba. 

Dokumentuose minimas dvaro plotas siekė apie 390 ha (Domäne..., 2014).  Laikui bėgant dvaras 

perstatomas, kaime vis labiau mažėja valstiečių nuosavybės dalis. 1560 m. dvaro sodyboje iškyla 

dviaukštis, fachverko stiliaus rūmų pastatas, kurio atskiri fragmentai rūmų pastato struktūroje yra 

išlikę iki šių dienų, tarp jų ir koplyčios patalpa su įspūdingais žvaigždiniais skliautais.  

Per 30-ies metų karą (1618–1648) Dahlem’o gyvenvietė smarkiai nusiaubiama, 1652 m. 

rašoma, kad kaime gyvena tik vienas ūkininkas. 1655 m. dvaras ir kaimas parduodami naujam 

savininkui (juo tapo Georg Adam von Pfuel). Jis pradeda intensyvias statybas, tvarko nugyventus 

pastatus ir apmūrija fachverkines sienas. Senovinė konstrukcija išlaikoma, bet sutvirtinama 

mūrinėmis sienomis. Pastato forma ir dydis išlieka tokie patys (Domäne..., 2014). Baroko epocha 

itin pakeitė pastato išvaizdą, nes 1661 m. dvaras parduodamas von Pfuel sūnėnui, kuris pradeda 

didelę rekonstrukciją. Pastatas pailginamas, atsiranda nauji priestatai, puošnus įėjimas. Priestate, 

kuris buvo skirtas virtuvei, dabar yra muziejaus parduotuvėlės (Domäne..., 2014). 

1707–1708 m. naujasis savininkas (Cuno Hans von Willmerstorff) kaimo pakraštyje pastato 

vėjo malūną, o gyvenvietės centre ledainę maisto produktams saugoti. Ūkis stiprėja, 1800 m. iš 

Dahlem’o kaimo išsikelia paskutiniai laisvi valstiečiai, ir vietovė tampa vien tik dvaro nuosavybe. 

1804 m. dvarą nusiperka aukštas valdininkas Carl Friedrich von Beyme ir jį išnuomoja ūkininkauti. 

Pastatoma nauja spirito varykla, o netoliese ir plytinė. 1838 m. dvaro paveldėtoja parduoda jį 

valstybei. Taip Dahlem’as tampa „karališkuoju domenu“. Tuo metu dvaras valdė 540 ha žemės, 

ūkyje buvo laikoma 1800 avių ir 80 karvių (Melms…, 1957, Domäne..., 2014). Vėliau, 1841 m., 

dvaro žemė pradėta pardavinėti, dalijant jį į daug dalių, kuriose buvo statomi mažesni dvareliai ir 

pavienės vilos (Melms…, 1957, Vom Acker..., 2014). 

1883 m. dvaro nuomininkas Adolfas Kirchneris pradeda dideliais kiekiais tiekti pieną greta 

sparčiai augančiam Berlyno didmiesčiui. XIX a. pabaigoje Berlyne pradėta kurti vadinamųjų 

„miesto ūkių“ sistema, kuri leido efektyviau tiekti miestiečiams maisto produktus bei užtikrinti 

papildomas darbo vietas (Kretzschmann, 1930; Berliner…, 2014). Dahlem’as dėl per mažo 

valdomos žemės ploto nebuvo oficialus šios sistemos ūkis, tačiau atliko svarbų vaidmenį miesto 

aprūpinimo struktūroje. Dėl apylinkėse besiformuojančių prestižinių vilų kvartalų, brangstančios 

žemės, ūkyje nebuvo galimybių plėtoti intensyvios žemės ūkio produkcijos gamybos, tad pasukta 

specializacijos keliu, vystant pienininkystę. 1895 m. Dahlem’e buvo 13 gyvenamųjų namų ir apie 
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170 gyventojų (Domäne..., 2014). 1901 m. nuomos sutartis buvo nutraukta ir dvaro žemės likučiai 

pradėti parceliuoti. Apylinkėse vyravusią žemės ūkio paskirtį keičia gyvenamieji kvartalai, mokslo 

ir švietimo įstaigos (Vom Acker…, 2014). Ūkio administravimą perima Rudolfas Zarnackas, kuris, 

nepaisant žemės praradimo, smarkiai išplėtė pieno pramonės apimtis. 

XIX a. pabaigoje į Dahlem’o apylinkes perkeliamas Berlyno botanikos sodas ir muziejus, 

palaipsniui ši vietovė tampa mokslo ir švietimo traukos centru (Historie..., 2014). 1911 m., 

remiantis Friedricho Althoffo idėja, Dahlem’e įkuriamas „vokiškasis Oksfordas“. Ši įstaiga 

pompastiškai atidaryta 1911 m. (Domäne..., 2014). Tai dar labiau paskatino įvairių institutų ir 

laboratorijų kūrimą, naujų modernių statinių statybą.  

 

 

5 pav. Dahlem’ gyvenvietės padėtis augant Berlyno miestui:  

a) Berlyno apylinkių žemėlapis 1885 m. (http://mapsof.net/map/berlin-map-1885);  

b) Berlyno žemėlapis 1905 m. (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Berlin) 

Fig. 5. Domäne Dahlem’ location near expanding Berlin:  

a) map of Berlin and its surroundings in 1885; b) map of Berlin in 1905 

 

1913 m. iš esmės pagerintas gyvenvietės susisiekimas su Berlynu. Per dvejus metus nutiesta 

geležinkelio trasa, kuri naudojama iki šių dienų. Dvaro rūmų pastatas pasipildo administraciniu 

priestatu. XX a. pr. Dahlem’o apylinkėse galutinai susiformuoja Berlyno priemiestis su vilų 

kvartalais. Šis vaizdas praktiškai yra išlikęs ir dabar. 1920 m. Dahlem’as prijungiamas prie miesto 

teritorijos ir tampa „Didžiojo Berlyno“ dalimi (Domäne..., 2014). 

Antrojo pasaulinio karo metais sunaikinta didelė dalis dvaro sodybos pastatų (klėtys, tvartai). 

Bet sodyba buvo strategiškai svarbus objektas, todėl pastatai tuoj pat buvo atstatomi karo belaisvių 

jėgomis. Sąjungininkams užėmus Berlyną, ūkis nusiaubiamas, tačiau naujai paskirtas 

administratorius Ferdinand Froeschle nedelsdamas imasi atstatymo darbų. 1948 m. Vakarų Berlyno 

blokados metu miesto valdžia nusprendžia išpirkti dalį senojo domeno žemių. Tuo metu dalį šio 

ploto perima Amerikiečių pajėgos, kurios ten pastato radijo siųstuvų stotį (Domäne..., 2014). 

1950 m. Dahlem’e vėl atkuriama žemės ūkio veikla. Ūkyje dirbo apie 40 žmonių, o valdomas 

žemės plotas siekė 62 ha. Iš 95 galvijų kasdien buvo gaunama iki 1300 l pieno. 1958 m. Dahlem’as 

oficialiai tampa Berlyno miesto ūkių sistemos dalimi ir yra svarbus organizuoto pieno tiekimo 

centras (Kretzschmann, 1930). 

1976 m. sustabdoma paskutinių miesto ūkių (tarp jų ir Dahelm‘o) veikla. Tačiau tais pačiais 

metais, siekiant išvengti komplekso paskirties keitimo ir perstatymo, susiburia Dahlem’o gerbėjų 

draugija, kuri imasi iniciatyvos buvusio ūkio pagrindu steigti visuomenės švietimo centrą. Idėja 

pradėta įgyvendinti ir 1983–1989 m. sodyboje atliekami tyrimo ir restauravimo darbai. 1994 m. 

miesto valdžia nusprendžia pakeisti ūkio teritorijos paskirtį į kultūrinę (Domäne..., 2014). 

1995 m. suformuluojama nauja ūkio koncepcija. Tai – šiuolaikinis ir gyvas muziejus po atviru 

dangumi, kuriame yra vykdoma ir maisto gamyba. 1995 m. Dahlem’as tapo Berlyno miesto 

a b 

http://mapsof.net/map/berlin-map-1885
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Berlin
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muziejaus dalimi. Nuo 2009 m. šis muziejus yra savarankiškas subjektas, skirtas agrarinei ir 

ekologinei kultūrai propaguoti.  
 

  

6 pav. Vaizdai iš XX a. vid. Berlyno miesto ūkių: a) 1961 m. derliaus nuėmimas; b) 1961 m. kilnojama vištidė. 

Nuotraukos iš Hans Haase archyvo (http://www.domaene-dahlem’.de/index.php?id=162) 

Fig. 6. Images of the Berlin city farms of the middle of the twentieth century: harvesting in 1961;  

b) movable henhouse. Photo from Hans Haase archive 

 

Projekto idėja. Dahlem’o kompleksas skirtas visuomenei šviesti, taikant inovatyvias 

priemones. Čia galima pamatyti ir patirti maisto produkto kelią nuo laukų iki pat stalo, nuo 

ganyklos iki parduotuvės krepšelio (Domäne..., 2014) (7 pav.).  

 

 

7 pav. Domäne Dahlem’ dvaro sodybos-ekologinio edukacinio miesto ūkio planas. D. Laubner nuotrauka 

(http://www.uni-kassel.de/uni/fileadmin/datas/uni/presse/anhaenge/2011/Luftaufnahme_Domaene_Dahlem’_hoch.jpg) 

Fig. 8. The plan of Domäne Dahlem’ manor residence-ecological educational urban farm. Photo by D. Laubner 

 

1. Rūmai  

2. Automobilių stovėjimo aikštelė 

3. Parduotuvėlė 

4. Gyvūnų aptvarai 

5. Arklidės 

6. Dirbtuvių ekspozicija 

7. Kiaulių kiemas 

8. Paukščių kiemas 

9. Lauko pavėsinė – renginių vieta 

10. Karvių tvartas 

11. Lauko technikos ekspozicija 

12. Lauko klasė 

13. Daržas 

14. Vaisių sodas 

15. Laukai, gyvulių ganyklos 

16. Tvenkinys 

17. Lauko virtuvė 

18. Renginių pieva 

a b 

http://www.domaene-dahlem'.de/index.php?id=162
http://www.uni-kassel.de/uni/fileadmin/datas/uni/presse/anhaenge/2011/Luftaufnahme_Domaene_Dahlem'_hoch.jpg


I. Gražulevičiūtė-Vileniškė, J. Vitkuvienė / Miestų želdynų formavimas 2015 1(12) 87–101 

97 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2015                                                    http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

Rūmų pastate, kuris yra vienas seniausių Berlyno gyvenamųjų namų, ir restauruotose 

arklidėse nuolat veikia parodos, istorinė parduotuvėlė ir mėsinė, kaizerio laikus menanti maisto 

laboratorija bei  naujesnių laikų technika, skirta pienui išvežioti po miestą. Sodybą supa dirbami 

laukai, kurie maitina sodyboje auginamus gyvulius. Visą kompleksą galima laisvai apžiūrėti, stebėti 

ir susipažinti su ūkyje atliekamais tradiciniais darbais, maisto produktų gamyba ir tiekimu 

vartojimui. Kiekvienais metais kompleksą aplanko apie 300000 svečių. Čia vyksta įvairios mugės, 

teminiai renginiai, šventės, koncertai ir paskaitos. Organizuojami ir privatūs renginiai (Domäne..., 

2014). 

Dabartinis muziejaus kompleksas susideda iš senosios dvaro sodybos ir apie 12 ha užimančio 

dirbamos žemės ploto, kuris yra skirtas žemės ūkio kultūroms auginti. Ištisus metus lankytojai gali 

stebėti kasdieninius žemės ūkio darbus, gyvulių priežiūrą. Ūkis išsiskiria savo sukaupta senųjų 

tradicinių krašto gyvulių veislių, kurios šiuo metu jau yra nykstančios, kolekcija. Čia laikomos 

Vokietijos balnotosios kiaulės, Pomeranijos avys, Tiuringijos miškinės ožkos ir galvijai ir daugybė 

kitų. Taip muziejus prisideda prie senųjų gyvulių rasių ir veislių išsaugojimo ir populiacijos 

atkūrimo. Be to lankytojams demonstruojami reti ir įdomūs naminiai gyvūnai – vištos, antys, ožkos, 

arkliai ir net bitės. Muziejus dalyvauja įvairiuose projektuose, propaguoja istorines žemdirbystės 

tradicijas (pvz. ūkyje yra veisiami ir apmokomi žemės ūkio darbams tinkami galvijai) (Domäne..., 

2014). 

Muziejaus projekto idėja siekia sujungti gilias istorines šaknis turinčią komplekso praeitį su 

šių dienų visuomenės poreikiais, skatinti žmonių susidomėjimą maisto kultūra, ekologiniu žemės 

ūkiu. Siekiama per praeities patirtį supažindinti su ateities galimybėmis ir pasirinkimais, sujungiant 

istorijos pamokas, naudingas žinias ir pramogas. 

Labai svarbi projekto dalis yra aktyvus visuomenės dalyvavimas projekto veikloje ir valdyme. 

„Dahlem’o draugų“ bendrija buvo svarbiausias veiksnys nulėmęs idėjos įgyvendinimą ir dabartinius 

pasiekimus. Todėl vienas svarbiausių muziejaus tikslų yra bendruomenių ryšių kūrimas ir 

stiprinimas, veiklos plėtojimas ne tik muziejaus viduje, bet ir atvirų iniciatyvų skatinimas.  

Paveldosauginis ir urbanistinis aspektai. Dahlem yra vietovė pietvakarių Berlyne, iki 

2001 m. Berlyno administracinės reformos buvusi Zehlendorfo miestelio dalis. Tai yra viena iš 

turtingiausių miesto dalių, ypač išsiskirianti savo raida, kuri suformavo šį unikalų istorinį centrą, ir 

akademine reikšme, nes šioje miesto dalyje telkiasi nemažai mokslinių ir kultūrinių įstaigų – 

akademinių tyrimų centrų, institutų (Vom Acker…, 2014). Čia yra įsikūręs laisvasis Berlyno 

universitetas (Freie Universität Berlin) su žymiąja K. Fosterio suprojektuota biblioteka „Brain“, 

kuri tapo šiuolaikiniu vietos ženklu. Prie Dahlem’o šliejasi ir Berlyno botanikos sodas, aplink 

įsikūrę nemažai muziejų. Šaltojo karo metais Dahlem’as priklausė Vakarų Berlyno Amerikos 

sektoriui. Iki 1994 m. Clayallee gatvėje buvo Jungtinių Valstijų armijos Berlyno komandos būstinė 

ir Berlyno brigada. Iki šių dienų dalį pastatų vis dar naudoja Jungtinių Valstijų ambasada Berlyne. 

Kadangi daugelis Berlyno kultūros, meno ir švietimo įstaigų buvo įsikūrusios miesto istoriniame 

centre, kuris tapo Rytų Berlyno dalimi, šaltojo karo metais Dahlem’e buvo kuriami jų vakarietiški 

atitikmenys. Taip gimė Laisvasis Berlyno universitetas (Freie Universität Berlin), kuris 1948 m. 

buvo įkurtas kaip antipodas komunistiniam Universität Unter den Linden. Šio akademinio centro 

pagrindu apylinkėse pradėjo telktis ir kitos švietimo ir mokslo įstaigos. Nors ši miesto dalis 

pasižymi idiliškos ir ramios vietos reputacija, jos neapleidžia lankytojų, studentų šurmulys (Vom 

Acker…, 2014). Tai tarsi oazė, kurioje galima rasti ramybę, atsipalaidavimą ir miesto nepaliestą ar 

mažai paliestą aplinką. Kita vertus, Dahlem’as yra labai gyva, įvykių pilna vieta.  

Dahlem’o kompleksas paveldosauginiu požiūriu yra labai reikšminga Berlyno miesto dalis. 

Istorinė šio objekto veiklos tradicija nenutrūko ištisus šimtmečius. Itin archajiška urbanistinė 

struktūra, istorinis, architektūrinis paveldas, kuriuo turtingas sodybos kompleksas, sudaro visas 

prielaidas jo efektyviam išsaugojimui. Visa sodyba su XVI a. menančiu pagrindiniu pastatu bei 

paskutinis išlikęs dirbamos žemės ruožas šiuo metu yra saugomi valstybės kaip aukščiausio rango 

kultūros vertybės statusą turintys objektai. 
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Urbanistine prasme Dahlem’o kompleksas – svarbi žalioji erdvė didmiesčio audinyje. Šis 

planinis sprendimas liudija įdomius istorinius urbanistinius sprendinius. XIX a. pab. Berlyne, 

siekiant spręsti ekologines problemas itin paaštrėjusias dėl spartaus didmiesčio augimo, buvo 

sukurtas didžiulės apimties nuotekų utilizavimo modelis, kurio pagrindą sudarė visą miestą 

juosiantis žemės ūkio naudmenų tinklas, kartu atlikęs ir filtracinių laukų funkciją. Ūkiai, sukurti 

buvusių dvarų ir kaimo gyvenviečių pagrindu, buvo išsidėstę po visą miestą ir be viso kito buvo 

labai svarbūs maisto produktų tiekėjai, aprūpinę didžiules teritorijas. Efektyvesniam produktų 

gabenimui miesto transporto sistemoje buvo sukurtos net specialios geležinkelio linijos, jungusios 

pagrindinius tinklo objektus. Nors 1920 m. miesto ūkių tinklas atsisakė dalyvauti miesto nuotekų 

šalinimo sistemoje, organizuota žemės ūkio produkcijos gamyba nenutrūko. 1922 m. duomenimis 

miesto ūkiai valdė apie 32 tūkst. ha žemės. Ši sistema sėkmingai funkcionavo net iki XX a. vidurio 

ir padėjo Berlyne išsaugoti itin dideles agrarines teritorijas. Šaltiniuose teigiama, kad iki 20 proc. 

Berlyno miesto teritorijos yra istoriškai susiję su šiuo projektu (Kretzschmann, 1930). Nors 

Dahlem’as ir nebuvo oficiali šios sistemos teritorija (į miesto ūkių tinklą formaliai įsijungė tik 

1958 m.), faktiškai visą savo funkcionavimo laikotarpį ši sodyba atliko panašų vaidmenį mieste, 

kaip ir kiti miesto ūkiai.  

Iki 1901 m. Dahlem’o vietovė buvo naudojama tik žemės ūkio tikslais ir buvo užstatyta labai 

ekstensyviai. XX a. pradžioje skirstant dvaro žemes, vyriausybė nurodė, kad užstatant naujas 

teritorijas gyvenamaisiais namais ir vilomis būtina išlaikyti vietovei būdingą kraštovaizdžio 

charakterį. Be to buvo numatyta šioje miesto dalyje plėtoti švietimo funkciją ir pastatyti keletą 

svarbių tokios paskirties pastatų. Šie planai buvo įgyvendinti ir praktiškai suformavo dabartinį šios 

vietos vaizdą. Nepaisant kraštovaizdžio, kuris daugiau priminė kaimo vietovę, nei didmiestį, 

Dahlem’as palaipsniui tapo labai svarbiu miesto rajonu, kuriame koncentravosi rekreacinė ir 

kultūrinė funkcijos. Dahlem’o svarbą miesto organizme liudija ir 1913 m. į šią gyvenvietę atidaryta 

nauja miesto geležinkelio atšaka (Die Dahlem’er..., 2014). 

Šiuolaikiniame Berlyne Dahlem’as ir jo aplinka taip pat išsiskiria būdingu mažaaukščiu, bet 

gana intensyviu užstatymu, bei itin gerai išvystytais transporto ryšiais. Teritorijos užstatyme, aiškiai 

išsiskiria vienas stačiakampis kvartalas, kuriame dominuoja agrarinis kraštovaizdis – dirbami laukai 

ir ganyklos. Domäne Dahlem komplekso teritoriją supa želdinių juostos, kurios padeda sušvelninti 

vizualinį kraštovaizdžio kontrastą ir kartu atlieka apsauginių želdinių funkciją. 

 

5. Apibendrinimas  

 

Miesto ūkininkavimas įvairiose šalyse ir miestuose pasireiškia skirtingais būdais ir formomis 

bei turi įvairų poveikį gamtinei, urbanistinei, socialinei aplinkai. Visuomenėje pasitaiko labai 

įvairūs požiūriai į ši reiškinį – nuo negatyvios atmetimo reakcijos, grindžiamos daugiausia 

estetiniais motyvais, iki entuziastingo palaikymo ir šios idėjos propagavimo, net ir nelabai tam 

tinkamomis sąlygomis. 

Apibendrinant šio straipsnio medžiagą, galima teigti, kad miesto ūkininkavimo idėja turi 

gilias istorines šaknis ir yra neatsiejama daugelio istorinių ir šiuolaikinių miestų gyvenimo dalis. 

Miesto žemdirbystės koncepcija  iš esmės yra paremta darnaus vystymosi idėjomis: 

Ekologiškumo – aplinkos apsauga, biologinės įvairovės išsaugojimas, aplinkos taršos 

mažinimas, tvarių biokonstrukcijų kūrimas, klimato kaitos prevencija, inovatyvaus miesto kūrimas 

skatinant įvairiapuses gamybines ir ekonomines iniciatyvas. Atsakingas gamtos išteklių naudojimas, 

statyba ir ūkio plėtra orientuota į ateitį. 

Ekonomiškumo – racionalus gamtinių, kultūrinių ir socialinių išteklių naudojimas, 

užtikrinantis tvarų, ilgalaikį teritorijos gyvavimą. Vietos išteklių potencialo naudojimas, mažinant 

transportavimo, gamybos ir kt. išlaidas, miesto decentralizacija, regionų stiprinimas.  

Socialumo – galimybė įtraukti įvairaus amžiaus, dydžio ir interesų visuomenės grupes. Tai 

vieta skatinanti įvairių kartų, šeimų bendravimą. Socialaus miesto kūrimas, miestiečių įtraukimas į 
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aktyvų vietos gyvenimą, bendruomeniškumo skatinimas. Sezoniškumo mažinimas, įgyvendinant 

įvairiapuses veiklas, kintančias skirtingais metų laikais, kuriant tam pritaikytą infrastruktūrą. 

Kultūriškumo – įvairiomis švietimo priemonėmis ir technologijomis skatinti kultūrinę veiklą, 

kuria grindžiama šiuolaikinė visuomenė. Kultūros paveldo objektų išsaugojimas, išlaikant istorines 

ir suteikiant naujas funkcijas, pritaikant objektus šiuolaikinio gyvenimo standartams.  

Atsižvelgiant į miesto žemdirbystės potencialą, tenka konstatuoti, kad mūsų šalyje šios 

praktikos privalumai kol kas neatrasti ir potencialas neišnaudojamas. Lietuvos miestuose yra 

nemažai agrarinio pobūdžio teritorijų, susietų su kultūros paveldo objektais, kurių pritaikymas 

miesto žemdirbystės funkcijai turėtų įvairiapusį teigiamą poveikį tiek kultūros paveldo objektų 

išsaugojimui, tiek miesto urbanistinės struktūros pilnaverčiam funkcionavimui.  

 

Išvados 

 

1. Siekiant geriau suprasti miesto ūkininkavimo veiklas ir jų tipų įvairovę, jas galima įvairiai 

grupuoti pagal miesto ūkininkavimo pobūdį, tokios veiklos tikslus, jos vykdymo vietą, 

ekonominį naudingumą ir kt. Straipsnyje buvo išskirti dažniausiai miestų aplinkoje aptinkami 

bei įdomesni ir reikšmingesni miesto ūkininkavimo veiklų tipai – miesto ūkiai pastatuose, 

miesto ūkiai specialiai tam skirtuose pastatuose, miesto ūkiai nenaudojamuose sklypuose 

miesto vidinėse teritorijose, miesto ūkiai paveldo objektuose, privatūs miesto ūkiai namų 

sklypuose, bendruomenių ūkiai miestuose, maistinių augalų panaudojimas kraštovaizdžiui 

formuoti, ūkininkavimas priemiestinėse teritorijose, neoficialus miesto ūkininkavimas 

daugiabučių gyvenamųjų namų rajonuose. 

2. Kaip gerosios miesto ūkininkavimo praktikos pavyzdys analizuota Domäne Dahlem’ dvaro 

sodyba – ekologinis edukacinis miesto ūkis Berlyne, Vokietijoje parodė, kad ši veikla gali 

jungti ekologišką ūkininkavimą miesto aplinkoje, paveldosaugą, kaimo kultūrinio 

kraštovaizdžio reliktų išsaugojimą urbanizuotose teritorijose bei visuomenės švietimą. 

Kontrastinga supančiai aplinkai funkcija ir kraštovaizdis, įvairiapusių veiklų kompleksas, 

teritorijos integralumas ir aktyvumas įvairiais sezonais padeda užtikrinti objekto 

gyvybingumą ir trauką.  

3. Įvertinus išskirtus miesto ūkininkavimo veiklų tipus svarbiausiose darnaus vystymosi 

koncepcijos įgyvendinimo srityse – socialinėje, kultūrinėje, ekonominėje ir 

aplinkosauginėje – buvo nustatyta, kad visi jie gali prisidėti prie darnesnės urbanizuotos 

aplinkos kūrimo. 

4. Tyrimas atskleidė, kad Lietuvoje miesto ūkininkavimo veiklų potencialas kol kas nėra 

išnaudotas, tačiau yra žengiami pirmieji žingsniai šia linkme: įgyvendinamos asmeninės 

iniciatyvos, parodomojo pobūdžio veiklos, įvairūs projektai. Atsižvelgiant į šių veiklų 

teigiamą įtaką darniam miestų vystymuisi, Lietuvoje taip pat būtų aktualu miesto 

ūkininkavimą integruoti į miestų vystymo strategijas, pasirenkant mūsų kraštui tinkamiausias 

veiklas ir kartu atitinkamai kuriant teisinę bazę taip, kad būtų išnaudoti visi miesto 

ūkininkavimo privalumai ir išvengiama neigiamų pasekmių (socialinių konfliktų, aplinkos 

taršos ir pan.). 
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Summary 

 
The aim of the research was to analyze the phenomenon of urban farming based on literature and examples. The 

methodology of the research includes: the review of foreign and Lithuanian scientific, methodological, popular 

literature and examples and generalization in order to show the level of research of the subject and to distinguish the 

types of urban farming; comparative analysis and assessment according to the formulated system of criteria in order to 

evaluate the distinguished types of urban farming in the context of sustainability; historical analysis, analysis of 

documents and cartography, analysis on site and recording in photographs in order to evaluate the peculiarities of 

Domäne Dahlem’ urban farm in Berlin, Germany as a good example of the practice of urban farming with the aspect of 

heritage preservation. Our research has demonstrated that the urban farming - the activity that has deep roots and was 

newly discovered and newly viewed with the advent of ecological lifestyles – receives a lot of interest from 

professionals, researchers and general society. The particular feature is the variety and abundance of literature analyzing 

this subject including the scientific work, case studies, publications and reports of various projects, practical urban 

farming guidelines, blogs, websites and articles in popular newspapers and magazines. In order to better understand the 

activities of urban farming, their types and variety, they can be classified according the type of farming, the location, the 

economical use etc. We have distinguished and evaluated the following most often occurring and the most interesting 

and relevant types: urban farms at conventional buildings, urban farms at special designed buildings, urban farms in 

abandoned lots in the inner urban areas, urban farms in heritage objects, private urban farms in the individual lots in 

urban areas, community farms in urban areas, foodscaping, peri-urban farming, and non-official urban farms in the 

urban areas built-up with the blocks of flats. The assessment of these types of urban farming in the four dimensions of 

sustainability - cultural, social, economic, and environmental – has demonstrated that they all can contribute to the 

development of more sustainable urban environment. As a result of this assessment the Domäne Dahlem’ manor 

residence-ecological educational urban farm in Berlin, Germany was selected for the further analysis as the example of 

good practice. The closer look at this object has demonstrated that the activity of urban faming can incorporate the 

ecological farming in urban environment, heritage preservation, preservation of the relicts of rural landscape in urban 

environment and the education of society. 
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