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Anotacija 
Gėlynų dekoratyvumas priklauso ne vien nuo parinktų gėlių įvairovės. Šiuolaikiniams gėlynams būdingos 

paprastos geometrinės arba laisvos formos ir nesudėtinga kompozicija. Prieš parenkant gėles ir gėlyno formą, 

pirmiausia būtina įvertinti aplinką, kurioje jis bus projektuojamas. 

Straipsnyje nagrinėjami miesto želdynuose įrengtų gėlynų dekoratyvumas bei gėlių įvairovė. Apžvelgiami 

parkuose, skveruose, aikštėse gėlynų kompozicinės idėjos, parinktų gėlių asortimentas bei komponavimo principai. 

Reikšminiai žodžiai: vienmečiai gėlynai, daugiamečiai gėlynai, rožynai, pakabinamos ir pastatomos gėlinės, 

parkai, skverai, aikštės. 

 

Abstract 

Flower beds decorations depend not only on the selected floral diversity. Nowadays flower beds are simple 

geometric or free-form and simple composition. Before choosing the form of flowers and flower garden, it is first 

necessary to assess the environment in which it will be projected. The article deals about the flower beds installed in 

urban greenery and floral decorations variety. There are an overview of the flowerbeds in the parks, squares, plazas, 

their composite ideas, selected assortment of flowers and composition principles. The assessment was made on the basis 

of 10 years period (2005 and 2014) changes of the flower beds in Klaipeda city. There was used archival material. 

Key words: annuals flowers, perennial flowers, rose garden, hanging and standing flowerpots, parks, public 

gardens, squares 

 

Įvadas 

 

Miesto želdiniai yra svarbūs, formuojant gyventojams palankias mikroklimatines sąlygas 

gatvėse. Tačiau intensyvėjant užstatymui centrinėse miestų dalyse, žalių rekreacinių erdvių mažėja. 

Naujai formuojamos rekreacinės erdvės praranda svarbius bruožus: jaukumą, stilistinį vieningumą, 

regioninį savitumą. Urbanizacija, ignoruojanti viešųjų ir rekreacinių erdvių svarbą, mažina miestų 

jaukumo išsaugojimo galimybes, o tuo pačiu menkina jų rekreacinį patrauklumą ir turistinį prestižą 

(Grecevičius ir kt., 2008).  

Gėlynas būdamas vienas iš želdyno komponentų – suteikia gatvei, skverui ar aikštei gyvybės 

ir spalvingumo. Gėlynas ypatingas aplinkos dekoro elementas, savyje derinantys veją, 

dekoratyvinių augalų kompozicijas, takelius ir mažąsias architektūros  formas. Jų įrengimas  

priklauso nuo bendros formavimo koncepcijos, kryptingumo, etapiškumo, pradedant nuo miesto 

reprezantacinių vietų ir baigiant bendro naudojimo parkų, skverų, specialiosios paskirties želdynų, 

gatvių žaliųjų zonų įrengimu (Juchnevičiūtė, 1983; Daujotaitė, 1998; Aidukaitė, 2008).  

Miestų aplinkos kokybė turi didžiulę įtaką žmonių gyvenimui. Teigiama, kad įvairaus tipo 

gėlynų panaudojimas gali iš esmės pagerinti miesto estetinį vaizdą. Jie gali būti pagrindu ir 

galimybe sustiprinti miesto aplinkos individualumą. Gėlių įvairumas miestui suteikia 

ekspresyvumo, originalumo, juo galima užpildyti įvairias erdves (Burneika, 2002; Jakovlevas-

Mateckis, 2003).  

Pastaraisiais metais daugelio Lietuvos miestų aplinkos kokybė ne tik nepagerėjo, bet ir 

prarado svarbius kokybinius komponentus, miestų erdvėse sumažėjo ne tik dendrologinė įvairovė, 

bet ir gėlynų integravimas į aplinką (Grecevičius ir kt., 2008).  

Tyrimų objektas – Klaipėdos miesto parkų, skverų, gėlynai. 

mailto:v.gerikiene@kvk.lt
mailto:r.repsiene@kvk.lt


V. Gerikienė, R. Repšienė / Miestų želdynų formavimas 2015 1(12) 81–86 

82 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

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

Tyrimų tikslas – išanalizuoti Klaipėdos miesto viešųjų erdvių gėlynų kaitą per dešimties 

metų laikotarpį. 

 

Tyrimų metodika 

 

Taikyti metodai: literatūros analizė, darbo metu buvo analizuojami Klaipėdos miesto viešųjų 

erdvių: gatvių, aikščių, parkų vienmečiai, daugiamečiai gėlynai ir rožynai, bei miesto konteinerinis 

apželdinimas. Analizuojant gėlynus buvo vertinamas gėlių asortimentas, jų užimamas plotas, 

pasikartojimo dažnumas. Išmatuoti gėlynų plotai ir jų sklaida viešose miesto erdvėse. Naudota 

archyvinė medžiaga „Klaipėdos miesto bendrojo naudojimo gėlynų sutvarkymo ir rekonstrukcijos  

2005-2010 m. programa“ (Dokumento projektas ). Vertinimas atliktas remiantis 10 metų (2005–

2014 m.) pokyčiais Klaipėdos miesto gėlynuose. 

 

Tyrimų rezultatai 

 

Bendra statistika. Klaipėdos miesto kai kurie bendrojo naudojimo gėlynai nesikeičia jau 

daugelį metų. Šiuo metu mieste mažai gėlynų, kurie reprezentuotų Klaipėdą, o esantys neturi aiškių 

kompozicinių formų bei idėjų, vientiso stiliaus. Pastebėta, kad gėlynai kartais ne kuriami, o tiesiog 

susodinami. 

2005 m. Klaipėdos miesto skveruose ir aikštėse buvo įrengta 12 gėlynų bendras plotas 1299 

m2 (1 lentelė). Iš jų vienmečių gėlių – 5 gėlynai bendras plotas 437 m2, daugiamečių – 4 gėlynai – 

628 m2, rožynas – 1, kurio bendras plotas 51 m2. 2 mišrūs gėlynai, kuriuose sukomponuotos 

vienmetės su daugiametėmis gėlėmis (Danės skvere), bei vienmetės gėlės su rožėmis (Lietuvininkų 

aikštėje). Šių gėlynų bendras plotas – 183 m2. 2014 m. skveruose ir aikštėse vienmečių gėlių plotas 

padidėjo 23 m2, o daugiamečių sumažėjo iki 30 m2, palyginus su 2005 m. gėlynų užimamais plotais. 

Panaikinti trys daugiamečių augalų gėlynai – Danės skvere, Kūlių Vartų g., Debreceno skvere. 

Skvere prie „Meridiano“ daugiametės gėlės pakeistos įvairiaspalvėmis rožėmis. 

 
1 lentelė. Klaipėdos miesto skverų ir aikščių gėlynai, jų plotas ir gėlių ilgaamžiškumas 

Table 1. Klaipeda city squares flower beds, their area and flower longevity 

Eil. 

Nr. 
Gėlyno pavadinimas / adresas 

Gėlių bioekologinės grupės ir gėlynų plotai (m2), 

atskirais metais 

Vienmetės Daugiametės Rožės 

2005 2014 2005 2014 2005 2014 

1.  Lietuvininkų aikštė 27 – – – 18 18 

2.  Šaulių g. – Ramiosios g. skveras 144 144 – – – – 

3.  K. Donelaičio aikštė (Liepų g./ K. Donelaičio g.) 63 81 – – – – 

4.  Vytauto g. – Naujojo Sodo g. (aikštė) – – – – 51 51 

5.  Atgimimo aikštė 100 100 – – – – 

6.  Danės skveras 106 138 32 – – - 

7.  Skveras prie ,,Meridiano“ – – 70 – – 70 

8.  Karlskronos aikštė 30 30 – – – – 

9.  Tomo aikštė – – 30 30 – – 

10.  Neringos skveras 100 100 – – – – 

11.  Kūlių Vartų g. – – 456 – – – 

12.  Debreceno skveras (Taikos pr. Debreceno g. kampas)  – – 72 – – – 

Iš viso: 570 593 660 30 69 139 
 

2005 m. Klaipėdos miesto gatvių sankryžose ir šalia gatvių buvo įrengta 21 gėlynas. Bendras 

gėlynų plotas 2881 m2 (2 lentelė). Iš jų – 4 vienmečių gėlių gėlynai, kurių plotas – 193 m2, 11 

daugiamečių gėlių gėlynų, visų jų plotas – 2205 m2, 2 rožynai kurių bendras plotas 106 m2. Mišrūs 

gėlynai 4, juose komponuotos daugiametės gėlės su vienmetėmis arba vienmetės su rožėmis, šių 

gėlynų bendras plotas 2005 metais sudarė 377 m2. 2014 m. vienmečių gėlių plotas sumažėjo 15 m2 
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(243 m2), o daugiamečių sumažėjo 1264 m2, palyginus su 2005 m. gėlynų užimamais plotais. 2005 

m. panaikinti trys vienmečių gėlių gėlynai arba sumažėjo 85 m2. Taip pat panaikinti devyni 

daugiamečių gėlių gėlynai, kurie užėmė 1294 m2 bei du rožynai, kurių plotas buvo 106 m2. Atlikti 

esminiai pertvarkymai dvejuose gėlynuose: 90 m2 rožynas (Taikos pr. – Sausio 15-osios g. 

sankryža) pertvarkytas į mišrų gėlyną: naujos rožės pasodintos 30 m2 plote, spygliuočių krūmai – 30 

m2, vienmetės gėlės užima 30 m2. Taip pat pertvarkytas Senojo turgaus žiede (Taikos pr.) buvęs 

daugiamečių gėlių gėlynas. Vietoje bijūnų pasodintos įvairiaspalvės rožės, visu perimetru aplink 

žiedą įrengtas (40 m2), vienmečių gėlių gėlynas.  
 

2 lentelė. Klaipėdos miesto gatvių sankryžose ir šalia gatvių esantys gėlynai, jų plotas ir gėlių ilgaamžiškumas 

Table 2. Klaipeda city streets and intersections in the streets near the flower beds, their area and flower longevity 

Eil. 

Nr. 
Gėlyno pavadinimas / adresas 

Gėlių bioekologinės grupės ir gėlynų plotai (m2), 

atskirais metais 

Vienmetės Daugiametės Rožės 

2005 2014 2005 2014 2005 2014 

1.  Herkaus Manto g. prie viaduko 20 20 150 150 – – 

2.  M. Mažvydo alėja 45 – 72 – – – 

3.  Herkaus Manto g. (šalia kino teatro „Vaiva“) – – – – 99 – 

4.  Trilapio g. – S. Daukanto g. – – 102 – – – 

5.  Tilžės g. – Šilutės pl. Žiedas – – 156 – – – 

6.  Vytauto g. – Naujojo Sodo g. 4 – – – – – 

7.  Didžiosios Vandens g. – Aukštosios g. kampas – – 100 – – – 

8.  Tiltų g. Turgaus g. sankryža – – – – 7 – 

9.  Taikos pr. (Senojo turgaus žiedas) – 40 – – – 110 

10.  Taikos pr. Nr. 3 – – 134 – – – 

11.  Taikos pr. – Sausio 15-osios g. sankryža (pakeltas 

gėlynas) 
– 30 – 30 90 30 

12.  Taikos pr. Sausio 15-osios g. sankryžos – – 102 – – – 

13.  Taikos pr., (nuo Sausio 15-osios g. iki Paryžiaus 

Komunos g.) 
– – 799 799 – – 

14.  Taikos pr. (prie Projektavimo instituto) 108 108 – – – – 

15.  Taikos pr. (prie buvusio kino teatro „Vaidila“) – – 235 – – – 

16.  Taikos pr. (prie ,,Debreceno“ ženklo) 45 45 – – – – 

17.  Taikos pr. (prie kino teatro ,,Jūratė ir Kastytis“) – – 36 36 – – 

18.  Taikos pr., (Naujasis turgus) – – 148 148 – – 

19.  Taikos pr. (šalia prekybos centro ,,Debrecenas“) 36 – – – – – 

20.  Žardininkų g. (prie prekybos centro „Žardės IKI“ – – 45 – – – 

21.  Minijos g. (šalia įvažiavimo į II perkėlą) – – 348 – – – 

Iš viso: 258 243 2427 1163 196 140 
 

2005 m. gėlynų buvo įrengta trijuose Klaipėdos miesto parkuose, bendras gėlynų plotas 

846 m2 (3 lentelė). Šie trys parkai išsidėstę centrinėje miesto dalyje. Iš jų vienmečių gėlių bendras 

plotas sudarė 228 m2, daugiamečių gėlių bendras plotas – 548 m2, rožių bendras plotas 70 m2. 

2014 m. vienmečių gėlių plotas buvo sumažintas daugiau kaip per puse, kurių liko 70 m2, o 

daugiamečių sumažėjo net 522 m2, palyginus su 2005 m. gėlynų užimamais plotais. Kultūros ir 

poilsio parke vietoj daugiamečių gėlių sukomponuoti įvairūs dekoratyviniai sumedėję augalai.  
 

3 lentelė. Klaipėdos miesto parkuose esantys gėlynai, jų plotas ir gėlių ilgaamžiškumas 

Table 3. Klaipeda city parks in flower beds, their area and flower longevity 

Eil. 

Nr. 
Gėlyno pavadinimas / adresas 

Gėlių bioekologinės grupės ir gėlynų plotai (m-2), atskirais metais 

Vienmetės Daugiametės Rožės 

2005 2014 2005 2014 2005 2014 

1.  Karių kapinės 150 70 – – 70 70 

2.  Skulptūrų parkas 78 78 26 26 – – 

3.  Kultūros ir poilsio parkas  – – 522 – – – 
Iš viso: 228 148 548 26 70 70 



V. Gerikienė, R. Repšienė / Miestų želdynų formavimas 2015 1(12) 81–86 

84 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

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

Atlikus Klaipėdos miesto gatvėse pakabinamų ir pastatomų gėlinių vertinimą (4 lentelė), 

galima teigti, kad 2014 m. mieste pastatomų gėlinių padaugėjo 49 vnt., o pakabinamų vazonų 

sumažėjo 37 vnt. 2008 m. Atgimimo aikštėje įrengtas tūrinis gėlynas „Laivas“, 2014 m. skveruose 

pastatyti tūriniai gėlynai „Boružėlės“.  
 

4 lentelė. Klaipėdos miesto gatvėse pakabinamos ir pastatomos gėlinės 

Table 4. Klaipeda city streets, standing and hanging flowerpots 

Eil. 

Nr. 
Gėlinių adresas / vieta 

Skirtingų tipų gėlinės ir jų kiekiai (vnt.), atskirais metais 

Pastatomos Pakabinamos 

2005 2014 2005 2014 

1.  Herkaus Manto g. (viaduko gatvės žalioji 

juosta) 
– 8 24 – 

2.  Prie traukinių soties  – 3 – – 

3.  Lietuvininkų aikštė – – 24 24 

4.  Herkaus Manto g. – Liepų g. sankryža – 2 – – 

5.  Liepų g. – N. Uosto g. sankryža – 6 – – 

6.  Atgimimo aikštė „Laivas“ (tūrinis gėlynas) – 1 – – 

7.  Žvejo skveras „Boružėlės“ (tūriniai 

gėlynai) 
– 2 – – 

8.  Tiltų g. 10 12  2 

9.  Turgaus g. – – 13 42 

10.  Taikos pr. (prie žiedo) – 3 – – 

11.  Sausio 15 g. – Minijos g. sankryža – 3 – – 

12.  Taikos pr. – Sausio 15 g. sankryža – 12 – – 

13.  Taikos pr. – Kauno g. sankryža – 3 – – 

14.  Taikos pr. – Dubysos g. sankryža – 4 – – 

Iš viso: 10 59 61 24 
 

Analizuojant Klaipėdos miesto vienmečių, daugiamečių ir mišriuose gėlių gėlynuose 

dominuojančių gėlių asortimentą (5 lentelė) galima teigti, kad kompoziciniu atžvilgiu vienmečiai 

gėlynai monotoniški, kasmet pasikartojančios tos pačios gėlės. Daugiamečių gėlių asortimentas 

labai skurdus, monotoniškai pasikartojantis visuose miesto gėlynuose. Daugiametės gėlės daugelį 

metų nepersodinamos ir pastaruoju metu jau pasenę bei praradę savo estetinę išvaizdą – susmulkėję 

žiedai ir lapai arba visai nebežydi. Centriniuose miesto gėlynuose pavasarį žydi svogūninės gėlės 

(tulpės, narcizai). Klaipėdos miestą taip pat puošia pastatomi bei pakabinamos gėlinės. Juose 

sodinami vienmetės gėlės, kurių asortimentas keičiamas kiekvienais metais. Pastatomose gėlinėse 

rudenį sodinamos našlaitės, kurios pavasarį po nepalankios žiemos atsodinamos. 

 
5 lentelė. Klaipėdos miesto vienmečių, daugiamečių ir mišriuose gėlių gėlynuose  

dominuojančių gėlių asortimentas 

Table 5. Klaipeda city of annual, perennial and mixed flowers in flower dominant assortment of flowers 

Vienmetės  Daugiametės  

1 2 

Visžydė begonija (Begonia semperflorens) Tariamasis vilkdalgis (Iris spuria) 

Gumbinė begonija (Begonia tuberhybrida) Rusvoji viendienė (Hemerocallis fulva) 

Bakopa (Bakopa) Baltakraštė melsvė (Hosta albo-marginata) 

Hibridinė petunija (Petunija hybrida) Puošnusis šilokas (Sedum spectabile) 

Gausiažiedė petunija (Petunija multiflora) Baltažiedis bijūnas (Paeonia lactiflora) 

Stambiažiedė petunija (Petunija gradiflora) Kaukazinis vaistutis (Arabis caucasica) 

Gvazdikinis serentis (Tagetes patula) Arendso astilbė (Astilbe x arendsii) 

Didysis serentis (Tagetes erecta) Lelija (Lilium) 

Darželinis šalavijas (Salvia splendens) Šliaužiančioji vaisgina (Ajuga reptans) 

Didysis žioveinis (Antirrhinum majus) Krūminis astras (Aster dumosus) 

Sprigė Valero (Impatiens wallteriana) Žydrasis gvazdikas (Dianthus gratianopolitanus) 

Paprastoji lobelija (Lobelia erinus) Bergenija (Bergenia) 
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5 lentelės tęsinys 
1 2 

Darželinė verbena (Verbena hybrida) Dantytoji gaurė (Ligularia dentata) 

Meksikinis žydrūnas (Ageratum hostonianum) Levanda (Lavandula) 

Kompaktinė pelargonija (Pelargonium zonale) Indinė kana (Canna indica) 

Svyranti pelargonija (Pelargonium peltatum) Hortenzija (Hydrangea) 

Šiurpinis gvazdikas (Dianthus barbatus) – dvimetė  Tulpė (Tulipa)  

Darželinė našlaitė (Viola wittrockiana) – dvimetė   Tariamasis narcizas (Narcissus x pseudonarcissus)  

 

Visų Klaipėdos mieste esančių visų gėlynų plotai per dešimtmetį t.y. nuo 2005 m. iki 2014 m. 

sumažėjo sekančiai: skveruose ir aikštėse – 59 proc. arba 1,7 karto, gatvių sankryžose ir šalia 

gatvių – 29 proc. arba 1,4 karto, parkuose – 71 proc. arba 3,5 karto (pav.).  
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Pav. Klaipėdos miesto gėlynų pokyčiai 2005 m. ir 2014 m. laikotarpiu 

Fig. Klaipeda city flowerbeds changes in 2005. and 2014. period 

 

Atlikus visų Klaipėdos mieste esančių gėlynų vertinimą, nustatyta, kad ne tik sumažėjo 

gėlynų plotai, bet kad patys gėlynai įrengti tik centrinėse miesto viešosiose erdvėse. Vienmečių 

gėlių gėlynai nepasižymi originalumu formos, silueto, kompozicijos bei erdvinio modeliavimo 

aspektais. Daugiamečių gėlių gėlynai beformiai, neturi aiškiai išreikštos idėjos, kompozicijos, 

stiliaus. Per daugelį metų daugiamečių gėlių gėlynai tapo nebepastebimi, neįdomūs, nefunkcionalūs. 

O parkuose gėlynų plotai labai sumažinti – iki trečdalio Skulptūrų parke, per puse – Karių kapinių ir 

visai panaikinti – Kultūros ir poilsio parke. Nustatyta, kad padaugėjo (apie 6 kartus) naujų 

pastatomų gėlinių, o gėlės jose pakankamai gerai prižiūrimos ir dekoratyvios – žydi visą sezoną. 

Taip pat nustatyta, kad nors ir sumažėjo (apie 2,5 karto) pakabinamų gėlinių, bet jose gėlės 

dekoratyvios visą sezoną. 

 

Išvados 

 

Įvertinus Klaipėdos mieste esančių gėlynų (skveruose ir aikštėse; gatvių sankryžose ir šalia 

gatvių; parkuose) pokyčius per dešimties (2005 - 2014) metų laikotarpį daromos sekančios 

išvados:  

1. Gėlynai įrengti tik centrinėse miesto viešosiose erdvėse. Daugiamečių, vienmečių gėlynų bei 

rožynų plotų mažiausias sumažėjimas (29 proc.) nustatytas gatvių sankryžose ir šalia gatvių. 
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Didelis (59 proc.) sumažėjimas nustatytas skveruose ir aikštėse, o ypač didelis (71 proc.) – 

parkuose. 

2. Gėlynai pagal dominuojančių vienmečių gėlių asortimentą kompoziciniu atžvilgiu 

monotoniški, kasmet pasikartojanti rūšinė sudėtis. Daugiamečių gėlių asortimentas labai 

skurdus, pasikartojantis visuose miesto gėlynuose. Daugiametės gėlės neatnaujintos ir dėl 

prastos priežiūros praradusios estetinę išvaizdą. 

3. Miesto estetinį įvaizdį gerina žydinčios gėlės pasodintos pastatomose ir pakabinamose 

gėlinėse. Jose vienmečių gėlių rūšinė įvairovė nedidelė, pakankamai gerai prižiūrimos, 

dekoratyvios būna visą sezoną.  
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Summary 

 
The area of the flower beds in the Klaipeda city was decreased since 2005-2014 as follows: plazas - 59 percent, 

or 1.7 times; street intersections and near streets – 29 percent, or 1.4 times; in parks - 71 percent, or 3.5 times. After all 

the flower beds evaluation in the city of Klaipeda found that flower beds areas are not only decreased, but that they are 

installed only in the city central public spaces. Perennial flower beds do not have originality, silhouette, composition 

and spatial modeling aspects. Perennials flower beds are shapeless, not express ideas, composition and style. Over the 

years, perennial flower beds become uninteresting, non-functional. Parks flower beds areas are greatly reduced – the 

third of the Sculpture Park, over half – Cemetery park and the rest of the Culture and Recreation Park is eliminated. It 

was found that new standing flowerpots were increased (about 6 times), and flowers in them were sufficiently well 

maintained and decorative - blooms all season. It was also found that hanging flowerpots were decreased (about 2.5 

times), but their flowers are decorative all season. 


