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Apie kraštovaizdį skirtingai kalba poetai ir 
teisininkai, žemdirbiai ir Seimo nariai, vaikai 
ir senoliai... Nėra žmogaus, kuris su juo netu-
rėtų santykio, nes kraštovaizdis – mūsų realy-
bė. Tokia, kokią paveldėjome iš savo protėvių 
ir pasiskolinome iš savo vaikų. Tai gamtos ir 
žmogaus kuriamas, linguojantis, tyvuliuojan-
tis, augantis pasaulis. Tai savastis, tautos na-
mai, saugantys mūsų istorijos laikmenas. Tai 
pati esatis – tam tikra erdvė tam tikrą laiko 
akimirką, veikianti mus ir mūsų veikiama, įsi-
vaizduota ir vaizduota, patirta ir tirta, tvarky-
ta ir pertvarkyta tikrovė. 

Nepaprastai įvairus, daugialypis, nuolat 
kintantis, visų savaip matomas, suprantamas, 
tiriamas ir tvarkomas kraštovaizdis pasirašius 
EKK pirmąsyk istorijoje tapo tarptautinio 
susitarimo objektu. Jame akcentuojama, kad 
visa mūsų Žemė, taigi ir bet kuri Europos 
vietovė – tiek pasižyminti išskirtinėmis sa-
vybėmis, tiek ir kasdieniška, paprasta, sausu-
moje ar vandenyje, mieste ar kaime, natūrali 
ar visiškai žmogaus pertvarkyta, saugoma ar 
jau pažeista, – visos vienodai nusipelno atidos 
ją naudojant. EKK pripažįsta, kad žmogaus 
veikla ir bet kokie kraštovaizdžio pakeitimai 
turi būti grindžiami žiniomis apie konkrečią 
vietovę, įsigilinus į jos pobūdį, ją formuojan-
čius ar keičiančius gamtinius ir visuomeninius 
procesus.  

Šiuo metu jau keturiasdešimt šalių ratifi-
kavo EKK, o visuminis teritorijos suvokimo 
modelis, vadinamasis kraštovaizdžio požiūris, 
įsitraukus Jungtinių Tautų švietimo, mokslo 
ir kultūros organizacijai (angl. United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organi-
zation, UNESCO), tampa globalia perspek-
tyva. Dvidešimt metų Europos šalys įvairiu 
detalumu tyrė savo šalių kraštovaizdį, sukū-
rė daugiau kaip 150 specialių kraštovaizdžio 
stebėsenos institucijų, įdiegė mokymo pro-
gramas, pakeitė kraštovaizdžio planavimo 
praktikas, priėmė nemažai regioninių ir nacio-
nalinių teisės aktų, surado tam tikrus finansa-
vimo mechanizmus. Europos Taryba priėmė 
devynias EKK įgyvendinimo rekomendacijas, 
sukurta bendra šalių narių teisės aktų bazė, o 
gerųjų pavyzdžių viešinimas leidžia stiprinti 
nacionalines iniciatyvas ir jas skleisti.

Maždaug prieš tris dešimtmečius iki Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo Vilniaus 
universitete susiformavo ir veikė labai stipri 
kraštovaizdžio geografijos mokykla. Profeso-
rių Alfonso Basalyko ir Č. Kudabos pradėtus 
darbus toliau plėtojo prof. habil. dr. Paulius Ka-
valiauskas, dr. Margarita Jankauskaitė ir kt., o 
šiandien juos tęsia jų mokiniai – prof. dr. Darijus 
Veteikis, doc. dr. Ričardas Skorupskas, doc. dr. 
Jonas Volungevičius ir kt. Turint tokias tvirtas 
šios geografijos mokslo šakos tyrimo tradicijas 

Kaip ir kiekvienas gyvuojantis gamtos tvarinys, gyvas yra ir kraštovaizdis.

Prof. Česlovas Kudaba

SVARBIAUSIA – NUOSEKLŪS VERTYBĖMIS GRĮSTI DARBAI
Giedrė Godienė, Lietuvos geografų draugija

Rubikių ežeras (Anykščių r.) – Baltijos aukštumų ruožo, Aukštaičių aukštumos srities, Vidurio Aukštaičių agrarinio kal-
vyno rajonas. Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, 2015 m. R. Skorupsko nuotr.
Rubikiai Lake (Anykščiai district) – the Baltic Uplands belt, the Aukštaičiai Upland zone (province), the region of the 
Middle Aukštaičiai agrarian Hilly Land. National Landscape Management Plan, 2015
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ir geografų lyderystę LR aplinkos ministerijoje 
bei ambicijas integruotai spręsti krašto tvarky-
mo problemas ir siekį jungtis prie europinių ini-
ciatyvų, nenuostabu, kad Lietuva viena pirmųjų 
2002 m. ratifikavo EKK. Jau dešimt metų iki to 
buvo sukurta saugomų teritorijų sistema. 

Kas gi per tuos dvidešimt metų pada-
ryta? 2005 m. LR Vyriausybė patvirtino LR 
kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo įgy-
vendinimo programą, kurioje aktualizuotas 
konvencijos įgyvendinimas ir numatyti kon-
kretūs darbai. Tikslingai naudojant nacionali-
nes ir Europos Sąjungos lėšas (2007–2013 m.  
kraštovaizdžio projektams skirta beveik 65 mln.,  
o 2014–2020 m. – daugiau kaip 68 mln. eurų) 
parengti svarbūs kraštovaizdžio geografijos ir 
kraštovaizdžio architektūros mokslo šakų prak-
tiniai darbai: Lietuvos kraštovaizdžio erdvinės 
struktūros įvairovės ir jos tipų išskyrimo studi-
ja (2005–2006 m.), Kraštovaizdžio struktūros 
pokyčių probleminiuose arealuose vertinimas 
vietiniu lygmeniu (2008, 2016 m.), Želdy-
nų ir želdinių tvarkymo metodika (2013 m.), 
Kraštovaizdžio etalonų formavimo metodika 
(2013–2014 m.), Pajūrio juostos kontinentinės 
dalies informacinės sistemos dizaino rekomen-
dacijos (2014 m.), Kraštovaizdžio gairės vals-
tybiniams keliams ir geležinkeliams (2014 m.), 
Želdynų projektų rengimo metodika (2015 m.),  
Vizualinės taršos nustatymo gamtiniams kraš-
tovaizdžio kompleksams ir objektams meto-
dika (2016 m.), Gamtinio karkaso planavimo 
metodika (2017 m.) ir kt. 

2007 m. Lietuvoje patvirtintas Želdynų įsta-
tymas ir sukurti Gamtinio karkaso nuostatai, o 
kraštovaizdžio nuostatos integruotos į teritori-
jų planavimo sistemą bei patvirtinti saugomų 
teritorijų regioniniai architektūriniai regla-
mentai ir išleisti etnografinių regionų tradici-
nės architektūros katalogai. Taip pat sukurta 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų 
bazė, o pasitelkus informacijos apie aplinką 
koordinavimo (angl. Coordination of informa-
tion on the environment, CORINE) duomenis 
apie žemės dangą kraštovaizdžių būklė stebė-
ta išskirtiniuose Lietuvos rajonuose (pajūryje, 
karstiniame regione) ir saugomose teritorijose 
bei pradėta stebėti 100 atrinktų kraštovaizdžio 

etalonų, fiksuojant žemės dangos ir naudme-
nų, kraštovaizdžio poliarizacijos ir antropo-
genizacijos kaitą. Parengti 34 nacionalinių ir 
regioninių parkų ir jų zonų ribų nustatymo 
bei tvarkymo planai arba sudarytos planavimo 
schemos, taip pat trijų valstybinių rezervatų 
bei 195 valstybinių draustinių ribų nustatymo 
ir tvarkymo planai, šešių biosferos stebėsenos 
teritorijų planavimo dokumentai ir 89 Natu-
ra-2000 tinklo teritorijų gamtotvarkos planai.  
Nuo 2007-ųjų Natura-2000 tinklo teritori-
jose pradėti aktyvūs pelkinio kraštovaizdžio 
ir hidrologinio režimo jose atkūrimo darbai, 
tvarkomos pažeistos (karjerai ir durpynai) te-
ritorijos, likviduojami bešeimininkiai apleisti 
pastatai ir įrenginiai, naikinamos invazinės bio-
loginės rūšys, gražinamos pasienio teritorijos. 
2011 m. parengtas ir patvirtintas žemyninės 
pajūrio juostos specialusis tvarkymo planas, 
taip pat finansuoti savivaldybių ar jų dalių su 
Gamtinio karkaso sprendinių koregavimu su-
siję bendrųjų planų nuostatų pakeitimai, pasie-
nio ir Gamtinio karkaso teritorijų formavimo, 
ekologinės būklės gerinimo, valstybinių parkų 
tvarkymo projektai. 2015 m. patvirtintas Na-
cionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, 
kuriame įvertinta kraštovaizdžio būklė, numa-
tytos jo tvarkymo ir problemų sprendimo pers-
pektyvos, išskirti saugotinų kultūros paveldo 
vietovių arealai. 

Per šį laikotarpį lankyti pritaikytos unika-
lios mūsų krašto vietovės, saugomų teritorijų 
vertybės – nutiesti pažintiniai takai, iškilo 
apžvalgos bokštai, duris atvėrė lankytojų cen-
trai su edukacijai pritaikytomis ekspozicijo-
mis. Taip pat publikuota daug straipsnių ir 
įvyko nemažai renginių, skirtų įvairių sričių 
specialistams mokyti ir visuomenės sąmonin-
gumui didinti. Žinių reikšmę akcentuojanti 
EKK tapo naujų kraštovaizdžio geografijos 
mokslo darbų ir daugelio svarbių praktinių 
iniciatyvų impulsu. Naujausi Lietuvos krašto-
vaizdžio tyrimai (R. Skorupskas, J. Volungevi-
čius, D. Veteikis) integruoti rengiant 2021 m.  
patvirtintą LR bendrąjį planą. Tai erdvinio 
teritorijų planavimo dokumentas, nustatantis 
teritorijos erdvinio vystymo kryptis, funk-
cinius naudojimo prioritetus, užtikrinantis 
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Lietuvoje galiojančių ir kuriamų strateginių 
planavimo dokumentų, turinčių erdvinę iš-
raišką, suderinamumą, visų šalies strategijų 
erdvinį integralumą, ir įrankis kokybiškai de-
rinti įvairias šalyje vykdomas veiklas – verslo 
ir žemės ūkio, turizmo ir rekreacijos, aplinkos 
ir kultūros paveldo apsaugos (prieiga interne-
te: https://www.bendrasisplanas.lt).

Šiandien turime įvertinti, ką jau pasiekė-
me, ir numatyti, ką reikėtų nuveikti per atei-
nantį dešimtmetį, atsižvelgiant į reikšmingai 
pasikeitusias technologines galimybes ir kraš-
tovaizdžio tyrimų pažangą, pilietinės visuo-
menės brandą ir jos aktyvumo augimą, naujus 
nacionalinius, europinius ir pasaulinius teisės 
aktus, gerąsias kitų šalių praktikas bei finansa-
vimo mechanizmus. Ateityje turi stiprėti ryšys 
su tvaraus vystymosi, kultūrinio kraštovaiz-
džio, biologinės įvairovės apsaugos, miestų 
plėtros, žemės ūkio, transporto ir kt. politika. 

Aktyviai plėtojant atsinaujinančią energetiką, 
svarbu teisiškai apsaugoti estetines krašto-
vaizdžio vertybes. Būtina numatyti prisitai-
kymo prie klimato kaitos ir depopuliacijos 
priemones, suteikti konkretumo ir erdvinės 
dimensijos žaliajai politikai, įveiklinti gamti-
nio karkaso teritorijas, stiprinti mūsų miškų 
gyvybingumą ir dirvų derlingumą, sukurti 
ilgalaikes jūros krantų tvarkymo strategijas, 
tęsti kraštovaizdžio būklės stebėseną ir su-
kurti reagavimo į iškilusiais krizes scenarijus, 
ekologiškai stiprinti miestų gamtinį karkasą 
ir ekosistemų funkcijas. Turime žengti reikš-
mingus žingsnius kraštovaizdžio specialistų 
rengimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir atestavimo 
linkme bei sukurti efektyvesnius visuomenės 
įtraukimo į sprendimų dėl kraštovaizdžio kai-
tos priėmimo mechanizmus.

Taigi, šventės šventėmis, o vertybėmis 
grįsti nuoseklūs darbai – svarbiausia...

KAIP MES VERTINAME KRAŠTOVAIZDĮ

Regina Morkūnaitė, Gamtos tyrimų centras

Šventosios kilpa ties Mikieriais (Anykščių r.) – Baltijos aukštumų ruožo, Aukštaičių aukštumos srities, Vakarų Aukštaičių 
mažai miškingos agrarinės plynaukštės rajonas. Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, 2015 m. R. Skorupsko nuotr.
Šventoji River at Mikieriai (Anykščiai district) – the Baltic Uplands belt, the Aukštaičiai Upland zone (province), the 
region of the West Aukštaičiai low wooded agricultural Plateau. National Landscape Management Plan, 2015

Šiandienos sumaišties pilname pasaulyje, 
kai kelionės dėl vienokių ar kitokių priežasčių 
apribotos, atsigręžiame į savo krašto gamtą, 
kur žalia, ramu, gražu, kur užkopus į kalvą 
prieš akis atsiveria toliai ir matyti kitos vir-
šūnės, kur banguoja ar paslaptingai tyli jūros 
vandenys, kur kiek akys užmato plyti žalios 
lygumos... Įvairi ir labai sava aplinka ir ne-
svarbu, kad kartais galbūt ne tokia jau ir es-

tetiška... Kas lemia, kad vieną gamtos kampelį 
(kraštovaizdį) vertiname labiau nei kitą, kaip 
suprantame jo įvairovę ir vaizdingumo lygį?

Geografas prof. Alfonsas Basalykas kraš-
tovaizdžiu vadina apibendrinančią gamtos ir 
žmonių sukurtą objektų visumą, kurioje yra 
skirtingų lygių hierarchija (A. Basalykas. Lietu-
vos TSR kraštovaizdis. Vilnius: Mokslas, 1977, 
237 p.; Geografas profesorius Alfonsas Basa-
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