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Žemės paviršiaus 
gamtinių 

(paviršinių uolienų, pažemio oro, paviršinių ir gruntinių 
vandenų, dirvožemio, gyvųjų organizmų) ir 

(ar) antropogeninių komponentų 
(archeologinių liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės 

naudmenų bei informacinio lauko), 
susijusių medžiaginiais, energetiniais ir informaciniais ryšiais, 

teritorinis junginys. 
prof. Paulius Kavaliauskas,

LR Saugomų teritorijų įstatymas



Geografijoje 
kraštovaizdis NĖRA 
“kažkas ...tarp pastatų” ar kažkas “už miesto ribų”

/G. Godienė/
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Geografijos moksluose 
kraštovaizdis YRA
visa mus supanti fizinė tikrovė, kurią  formuoja 
tiek gamtos jėgos, tiek žmogaus veiklos. 

Tai visos gyvybės ir žmogaus namai, jo gyvenamoji, darbo ir poilsio erdvė. 
Ir keisdami, ir stebėdami, ir tirdami savo vietovę ar net apie ją kalbėdami, svajodami, 
piešdami patys esame svarbia kraštovaizdžio dalimi. 



ŽMONIŲ SUVOKIAMA 
VIETOVĖ, 

kurios pobūdį nulėmė 
gamtos ir (arba) žmonijos veiksnių 

veikimas ir sąveika 

/ Europos kraštovaizdžio konvencija, 
Florencija, 2000/

Kraštovaizdis 
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Kraštovaizdis YRA visur, visoks ir visų. 

Visi tarpusavyję susiję kraštovaizdžio komponentai 
egzistuoja bet kurioje teritorijoje.
Visos vietovės yra reikšmingos ir nusipelno atidos jas 
tvarkant ir vystant. 
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/G. Godienė/



Kraštovaizdis yra
 
ERDVINIŲ 
SLUOKSNIŲ
STRUKTŪRA
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Kraštovaizdžio tyrimas - tai jo pažinimas



Kraštovaizdis nuolat kinta
todėl kraštovaizdis analizuojamas konkrečiu laiko momentu ir 
konkrečioje erdvėje arba lokacijoje.
 

Visa yra susiję: 
kintant vieniems objektams, elementams, jų savybėms, kokybei, 
išsidėstymui, visada pakinta kiti. 
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/G. Godienė/
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Keturmatė kraštovaizdžio erdvė

Konkretus kraštovaizdis egzistuoja tam tikroje erdvėje ir tam tikrame laiko taške
Pasirinkimą - kodėl, ką, kaip kada tirti ir ką apie tai papasakoti - daro ŽMOGUS



O gal...
Kraštovaizdis yra
 
TEKSTAS?
PASAKOJIMAS?
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DOMINUOJANTIS - GALIOS - PASAKOJIMAS
diskursas

diskursas
įspūdis

pasakojimas
istorija

nutikimas
pasakojimas

vaizdinys
įsivaizdavimas

prisiminimas
pasaka

sakmė, padavimas
...

Kraštovaizdžio skaitymas - tai jo suvokimas /Olga Lavrenova. Cultural Landscape as Text, 2019/



/Benedetta Castiglioni „Kraštovaizdžio edukacija vaikams, 2009: https://rm.coe.int/16806b081b/

Kraštovaizdis

  
tai ir objektyvi realybė, 

ir jos suvokimas (išgyvenimas) ir 
viso to perteikimas (pasakojimas, paveikslas, projektas) tuo pat metu 

 
Tiriant kraštovaizdį pravartu ugdyti ir pastabumą, ir loginį mąstymą, skiriant:

subjektyvu → objektyvu
emocionalu → racionalu

kraštovaizdis kaip reginys → kraštovaizdis kaip realybė
kraštovaizdis kaip jausmų šaltinis → kraštovaizdis kaip informacijos šaltinis

reginys ir kiti jausmai → loginis mąstymas
jausmai/suvokimas → priežastingumas
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Kraštovaizdžio tyrimas

14

Kraštovaizdžio mokslai ir įvairiopi jo tyrimai mums leidžia suvokti pasaulio 
vieningumą ir savo konkrečių pasirinkimų poveikį. 
Svarbių gyvenimiškų klausimų sprendimui (pavyzdžiui, kaip apželdinti savo sklypą, 
kur statyti namą, ar giliai yra geriamas vanduo, ar pavojinga gyventi netoli 
pramonės komplekso ir pan.) turime naudoti kompleksines žinias išsyk apie visas 
geografinės aplinkos sferas, suprasti jų tarpusavio ryšius, įvertinti visos žmonijos ir 
savo veiksmų pasekmes. 

Integralus tyrimas
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https://www.youtube.com/watch?v=e-To22N67kk



Kraštovaizdžio tyrimas
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Objektyviomis laikomos ne viena prieiga prie kraštovaizdžio tyrimo - geografinė, meninė, ūkinė, kt.. 
Dėl konkretaus tyrimo laiko momento/laikotarpio; 
Dėl socialinės, ekonominės, politinės, kultūrinės, religinės atskaitos taško, konteksto; 
Dėl asmeninio tyrėjo santykio su vietove ir jo paties asmenybės, patirties, žinių, gebėjimų, vertybių, 
kraštovaizdžio tyrimas visada yra “šališkas”, o kai kada - visiškai subjektyvus. 
Ir tai nėra kliūtis, bet didžiulę kūrybinę energiją išlaisvinanti galimybė. 

Prieiga - mokslinė (tame tarpe - geografinė), meninė, ūkinė
Konkretus laiko momentas/periodas
Konkreti erdvė
Kontekstas
Skirtingos nuomonės/požiūriai
Asmeninis tyrėjo santykis su vietove ir jo asmenybė



Kodėl apie tai kalbėti svarbu?
Kaip įvertinti asmenines sąsajas su vieta? 
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Mokymas apie 
kraštovaizdį

Mokymas 
kraštovaizdyje

Mokymas kraštovaizdžiui

Tikslai Kraštovaizdžio ir jo kaitos 
dinamika ir procesai

Mokymas matyti
Mokymas mokytis
Įgyti praktinių tyrimo gebėjimų
Įgyti/ar pritaikyti bendrąsias 
kompetencijas)

- Žinios
- Motyvacija
- Etinis aktyvumas
- Identiteto įtvirtinimas
- Naujų kompetencijų atsiradimo galimybė 
- Tvarkymo, performavimo įgūdžiai
- Atsakomybės prisiėmimas

Vyraujantys 
požiūriai

Instrukcinis Kognityvus, neišskiriant estetinių 
ir socialinių dimensijų

Integruotas modelis:
- Kognityvus
- Emociškai motyvuotas
- Etiškas
- Estetiškas
- Dalyvaujant bendruomenėje

Didaktinės 
nuorodos

Padėti vaikams įgyti žinių 
apie kraštovaizdį (sužinoti)

Kraštovaizdis kaip didaktinis 
tarpininkas:
lauko tyrimuose,
atskirų dalykų žiniose

Įgyti žinias, įgūdžius ir vertybes:
(žinoti, 
žinoti, kaip būti, 
žinoti, kaip veikti)

Siūlomas 
kontekstas

Mokykla ir tolesnis 
vystymasis

Mokykla ir tolesnis vystymasis Visur ir visą gyvenimą

Pastabos Žinių nepakanka tam, kad 
žinotum, kaip būti ir 
kaip veikti 

Kraštovaizdžio kaip ištekliaus 
naudojimas, 
pradinė tarpdisciplininių žinių 
atskaita

Kraštovaizdis kaip pasirinkimas,  
orientuojantis:
- Žinias
- Emocijas
- Viltis
- Elgesį

Pagal Zonato Orlandini, 2007



Kraštovaizdžio pažinimo būdai. Pagal Benedetta Castaglioni, 2009

Didaktiniai tikslai Įrankių pavyzdžiai Įvertinimas

1

Kraštovaizdžio elementų ir jų 
tarpusavio ryšių pažinimas 
(kraštovaizdžio unikalumo 
pažinimas)

Ekskursija, piešimas, eskizai, pasakojimai 
(žodiniai ir rašytiniai), fotografija, dėlionės, 
grupinės diskusijos, žemėlapiai, GIS.

Skirtingų technikų 
naudojimas;
Galimybė identifikuoti ir 
atmesti laikinus
elementus ir ryšius

2

Kraštovaizdžio sugebėjimo 
sukelti jausmus ir emocijas 
pažinimas (kraštovaizdžio 
emocinis pažinimas)

Ekskursija, tekstai (proza ir poezija), 
diskusijų grupės, interviu su skirtingais 
žmonėmis, įvairių meninių technikų 
naudojimas.

Jausmų perteikimas tekstu, 
piešiniais, drama ir pan.

3

Kraštovaizdžio aiškinimas, 
susijęs su ryšių tarp jo 
gamtinių ir kultūrinių 
elementų atskleidimu 

Tiriamoji veikla – bibliografinė analizė, 
senieji ir dabartiniai žemėlapiai, aerofoto, 
statistiniai, ekonominiai duomenys, 
archyvai, GIS, internetas, ekspertų interviu.

Ryšių tarp hipotezės ir 
valdymo, kai kurių 
priežastinių grandinių 
suvokimas. Tam tikro 
„užtikrintumo“ įgijimas.

4

Kraštovaizdžio pokyčių 
supratimas, jo istorija; 
ateities pokyčių 
įsivaizdavimas ir planavimas

Senųjų žemėlapių ir vaizdų aprašymai, 
interviu su senais žmonėmis (tame tarpe – 
seneliais), diskusijų grupės, kraštovaizdžio 
planų rengimas, fotomontažai, istorijų 
pasakojimas apie praeitį ir ateitį.

Kraštovaizdžio pokyčių 
trukmės supratimas.
Veiksmų apmąstymas ir 
suvokimas, ką būtų teisinga 
daryti.



Tvaraus vystymosi ir kraštovaizdžio mokymo(si) principai 

• Tarpdisciplininis pobūdis ir holizmas;
• Paremtas vertybėmis: tvarus vystymasis - gyvenimo norma; diskutuojama, 

išnagrinėjama, išbandoma ir pritaikoma;
• Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo ugdymas;
• Multi-metodų taikymas: žodis, vaizduojamieji menai, drama, diskusija, patirtis, 

skirtingos procesus modeliuojančios pedagogikos. Mokytojai ir mokiniai dirba kartu, 
prisiima įvairius vaidmenis ir dalijasi įgytomis žiniomis, tai liečia ir mokymo institucijų 
aplinkos tvarkymą;

• Dalyvavimas spendimų priėmime: mokiniai dalyvauja sprendžiant, ką ir kaip mokytis;
• Pritaikomumas: mokymosi patirtis integruojama į kasdieninį asmeninį ir profesinį 

gyvenimą;
• Vietos dvasios pajautimas ir svarba: nagrinėjami ir vietiniai, ir globalūs pavyzdžiai.
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Benedetta Castiglioni „Kraštovaizdžio edukacija vaikams, 2009: https://rm.coe.int/16806b081b
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Komponentai 
Procesai ir ryšiai
Struktūra
Funkcijos
Raida
Vertybės
Veiksmai

Kraštovaizdis mokykloje
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Komponentai 
Procesai ir ryšiai
Struktūra
Funkcijos
Raida
                 Vertybės
                 Veiksmai

Kraštovaizdis mokykloje

Natūra,
 gamta

Kultūra, 
žmogus
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Kraštovaizdžio suvokimas, 
mokymas ir tyrimai mokykloje

Klasifikacija, 
būklė

Dinamika, 
prognozė

Prevencija, 
atsakomybė, 

veiksmai

Stebėjimas, 
interpretacija
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Dabartinės/
praeities situacijos 
apibūdinimas

Įvertinimas:
kontekstai, 
požiūriai

Pokyčių 
analizėVeiksmai
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Kraštovaizdžio kaitos tyrimo metodika
 „Laikas keičia Žemę“
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Kuriama dr. Giedrės Godienės 
nuolat koreguojant Genovaitei Kynei pagal bendrojo ugdymo 
programų nuostatas. 

Pirmąsyk pristatyta Jaunųjų geografų mokyklos mokiniams 
(gimnazistams) 2011 metais, naudota fotokonkurse 
“Laikas keičia Žemę”2011-2013 m, 
testuojama ir tobulinama nuolat.
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Kraštovaizdžio kaitos tyrimo metodika
 „Laikas keičia Žemę“
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• Remiasi vietos tapatybės ir vietos kokybės bei jų abiejų 
suvokimo svarba

• Skirta kompleksiškumui atskleisti, kraštovaizdžio pokyčiams 
ir juos sukeliantiems veiksniams akcentuoti.
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Naudojamasi fotografijomis, literatūros šaltiniais, žemėlapiais, GIS įrankiais.
Tiriama vietoje (pvz., medžių rūšys, apimtis, pastatų statybinė medžiaga, mažo upelio 
plotis, tvenkinio perimetras žingsniais ir kt.) 
Naujojamasi savo patirtimi, artimųjų pasakojimais, apklausomis, interviu...
Lyginant 2 fotografijas rekomenduojama analizuoti ne trumpesnį kaip 10 metų laikotarpį.



Kraštovaizdžio kaitos tyrimo metodika
 „Laikas keičia Žemę“
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TYRIMO EIGA
I. Dabartinės/praeities situacijos apibūdinimas
a) fiksuokite objektą erdvėje, aprašykite bendrą kontekstą
b) Įvertinkite kraštovaizdžio komponentus, juos sudarančius elementus, jų charakterį 
įvairiausiame kontekste (lokacija,  priklausomybė (kas kieno dalis), pasiskirstymas, mastas, 
dažnumas/retumas, unikalios savybės) objektyviu (moksliniu) ir subjektyviu (meniniu) požiūriu
c) Įvertinkite elementų ir visumos natūralumą 
d) Palyginkite mokslinį ir emocinį apibūdinimą ir galutinai įvardinkite kraštovaizdį
II. Pokyčių analizė - akcentuokite būklę formuojančius gamtinius ir socialinius veiksnius, 
jų ryšius (kas nuo ko priklauso, kokiu būdu susiję, kokiu būdu kinta)
III. Veiksmai kraštovaizdžio tapatybei ir vertingoms savybėms puoselėti: savo kasdieninių 
pasirinkimų į(si)vertinimas; sąmoningi pasirinkimai; pasakojimas ir komunikacija - žinios 
perdavimas kitiems, pvz., turizmo maršrutas; vizijų kūrimas arba jų kritinis vertinimas (pavyzdžiui, miesto 
viešųjų erdvių pertvarkymo prjektai)
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Kraštovaizdžio kaitos tyrimo metodika
 „Laikas keičia Žemę“

1. Pasirinkite seną fotografiją
2. Suraskite fotografavimo tašką ir perfotografuokite
3. Suraskite fotografavimo tašką www.maps.lt gaukite jo 

koordinates, suteikite pavadinimą, nurodykite adresą
4. Apibūdinkite vietovę - kokia ji šiuo metu moksliškai ir jausmiškai 

5. Palyginkite su ankstesne situacija, paaiškinkite pokyčius
6. Suasmenininkite - kuo artima Jums
7. Sukurkite vientisą atradimų pristatymą, pasidalinkite juo 

2011-2013 m. AM, LGD ir kitų organizacijų įgyvendintas projektas: 
visuomeninis kraštovaizdžio, jo pokyčių stebėjimas, fotofiksacija ir aprašymas;
98 dalyviai, sukurtas interaktyvus žemėlapis, konkurso laureatų paroda, apibendrinimas kataloge



Metodika G. Godienės ir G. Kynės
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Jungiantys orientyrai

Užupis Vilniuje: XIX a. pab., 2012 08
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Kraštovaizdžio kaitos tyrimo metodika
 „Laikas keičia Žemę“

Vietovės 
apibūdinimas

TIKSLAS: įvardinti kraštovaizdžio komponentus, juos 
sudarančius elementus, įvertinti, kiek vietovė gamtiška, o kiek 
jos būdą lemia žmogaus veikla, kokius jausmus mums kelia 
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Kraštovaizdžio kaitos tyrimo metodika
 „Laikas keičia Žemę“

I. GEOGRAFINIS ADRESAS - fiksuokite, aprašykite bendrą kontekstą 

II. BENDRAS KRAŠTOVAIZDŽIO POBŪDIS: MOKSLINIS IR 
EMOCINIS APIBŪDINIMAS  
• Įvertinkite kraštovaizdžio komponentus, juos sudarančius 

elementus, jų charakterį įvairiausiame kontekste objektyviu 
(moksliniu) ir subjektyviu (meniniu) požiūriu 

• Įvertinkite elementų ir visumos natūralumą 
• Palyginkite mokslinį ir emocinį apibūdinimą ir galutinai įvardinkite 

kraštovaizdį

III. KOMPLEKSINIS ĮVERTINIMAS 

Vietovės 
apibūdinimas

TIKSLAS: įvardinti kraštovaizdžio komponentus, juos 
sudarančius elementus, įvertinti, kiek vietovė gamtiška, o kiek 
jos būdą lemia žmogaus veikla, kokius jausmus mums kelia 



?
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Architektų g. 
152, Vilnius

I. GEOGRAFINIS ADRESAS. 
Situacija, geografinis kontekstas: kokiame orografiniame vienete yra, 
kokios upės baseine, šalia kokių vandens telkinių, kokie supa miškai;
tai miestiška, priemiesčio, kaimo ar gamtinė vietovė? 



33

Konkrečioje vietovėje 
kraštovaizdį apibūdina 
įvairių gamtinių ir žmogaus 
sukurtų elementų rinkinys. 

Vaizdas, 
stebėjimo taško lokacija, 
apžvelgiama erdvė,
kontekstas 

https://www.maps.lt/map/



Lazdynų gyvenamojo rajono Vilniuje geografinis adresas: 
Lazdynai yra Baltijos aukštumų ruožo, Dzūkų aukštumos Sudervės kalvotajame moreniniame masyve 
tarp Sudervės upelio ir Neries slėnio, kur 1965-1969 m. pastatytas Lazdynų stambiaplokščių namų 
gyvenamasis rajonas, tai urbanistinis draustinis, žymus dėl gamtos ir miesto sambūvio.  
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Kraštovaizdžio kaitos tyrimo metodika
 „Laikas keičia Žemę“

II. BENDRAS KRAŠTOVAIZDŽIO POBŪDIS: MOKSLINIS IR EMOCINIS APIBŪDINIMAS
Situacija, komponentai, jų elementai, elementų natūralumas; kokius jausmus sukelia
Palyginkite, ar emocinis ir mokslinis apibūdinimas siejasi? 

Gamtiniai komponentai:
paviršius/reljefas/dirvožemis
vandenys
augalija, gyvūnija

Antropogeniniai komponentai:
statiniai, archeologinės liekanos, 
technogeninės dangos, įrenginiai,
technika

Kompleksiniai 

Žmonės

Nematerialieji
Kiek jie paveikti žmogaus? Kiek jie/dislokacija/forma nulemti gamtos?

TIKSLAS: įvardinti kraštovaizdžio komponentus, juos sudarančius elementus, įvertinti, kiek vietovė 
gamtiška, o kiek jos būdą lemia žmogaus veikla, kokius jausmus mums kelia 



Fiziniai  komponentai ir struktūros

•Flora, Fauna, 
Grybai
•Dirva

•Oras ir klimatas
•Vanduo: paviršiaus 

ir požemio
•Nuogulos ir 

paviršius

•Technika
•Technologijos

•Statiniai
•Įrenginiai

•Archeologinės 
liekanos

Gamtiniai Kultūriniai

Žemės naudojimas, 
hidrotechninės sistemos, 

urbanistiniai kompleksai...

Žmogus

Energija ir informacija



Mūsų istorijos metraštis
Bendros tapatybės dalis
Mūsų vertybių atspindys

Kasdieninio gyvenimo pamatas 
Nepakeičiamas gyvybės, gyvenimo garantas ir įkvėpimo šaltinis

Nematerialu         kultūrinis konstruktas

Teisė Komunikacija

PAVELDAS

Idėjos, kūryba Ūkinės veiklos
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Kraštovaizdžio kaitos tyrimo metodika
 „Laikas keičia Žemę“

III. KOMPLEKSINIS KRAŠTOVAIZDŽIO VERTINIMAS
Kaip toli matoma?
Ar matoma žmonėms svarbi, būtina, mėgstama vieta/jos objektai (yra/buvo)? Kodėl?
Ar tai lankytina vieta? Kas, kodėl ir kaip dažnai joje lankosi?
Ar tai saugoma teritorija? (nacionalinis, regioninis parkas, draustinis, rezervatas....)
Ar yra saugomų gamtos ar kultūros objektų?
Kokie objektai dominuoja (kas aukščiausias? didžiausias? Kas toliausiai? 
Kas ryškiausia?)
Kodėl Jums ši vieta yra/buvo svarbi?

TIKSLAS: Išmokti identifikuoti kraštovaizdžio vertes



Panoramos kraštinių ir tolimiausių akcentų lokalizacija

Augustinų vienuolyno ir Švč. Mergelės 
Marijos Ramintojos bažnyčios bokštas 
Savičiaus g., atstumas – apie 750 m.

II Vilniaus Šiluminės elektrinės kaminas Ateities g., atstumas > 6,5 km 

Vilnius nuo Subačiaus g. regyklos
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II. KOMPLEKSINIS KRAŠTOVAIZDŽIO VERTINIMAS: koks bendras įspūdis?



Panoramos nuo Subačiaus g. apžvalgos aikštelės Vilniuje 
fotografavimo kampas ir tolimiausios dominantės kryptis (viduryje)

40

Koordinatės 583853, 6060904 (LKS). Žemės paviršiaus aukštis apžvalgos taške – apie 123 m virš jūros lygio. 
Bendras apžvalgos laukas - 165-180 laipsnių V-Š-R kryptimi. Toliausias identifikuotas objektas >6 km atstumu
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Panorama nuo Subačiaus g. apžvalgos aikštelės Vilniuje. Reljefo profilis į Karoliniškes
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Prieš akis atsiveria gamtinis Vilniaus guolis –  šioje vietoje apie 100 metrų gylio ir  > 4,5 km pločio Neries senslėnis ir jo 
susiliejimas su kanjoniniu Vilnios senslėniu. 
Neris Vilniuje teka apie 95-86 m abs. aukštyje, Vilnelė – apie 95 m., o juos įreminantys iškilumai – iki 160 – 180 m., 
atstumas nuo Išganytojo kalvos iki Šeškinės kalvų - apie 4-5 km.
Tai stipriai urbanizuotas daugaterasinis Neries  senslėnis ir miškingas Sapieginės erozinis kalvynas. Nors ir labai 
raiškiame gamtiniame delne, tai - miestiškas kraštovaizdis.

Neries  senslėnis

Sapieginės erozinis kalvynas

G. Godienė. Kraštovaizdžio tyrimo metodika “Laikas keičia Žemę”
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Vilnius nuo Subačiaus regyklos
MOKSLINIS EKSPERTINIS APIBŪDINIMAS



Vilniaus genius-loci vertės, stebimos nuo Subačiaus g. regyklos:

• Imanentinė: matomas daugiaterasis urbanizuotas  Neries slėnis ir Sapieginės erozinis kalvynas (raguvynas), tai 
itin retos, unikalios, mažus plotus (atitinkamai 0,7 ir 0,1%)  Lietuvoje užimančios kraštovaizdžio morfostruktūros

• Istorinė-kultūrinė: istorinė regykla, matomi svarbiausi Vilniui ir visai Lietuvai kultūriniai objektai – UNESCO 
saugomas senamiestis, Pilių rezervatas, Pavilnių regioninio parko Sapieginės kalvynas, daugybė kultūros paveldo 
objektų (tarp jų – 18 bažnyčių) ir šiuoliakinės architektūros pavyzdžių. 

• Ekologinė: urbanizuota vietovė gamtiniame koridoriuje, ryškus gamtino karkaso elementai, miškai, želdiniai
• Estetinė: didelis apžvalgos laukas, didžiąja dalimi natūralių  elementų formuojamas horizontas, 

daugiaplaniškumas (10 erdvinių planų), išraiškingi siluetai, spalvų, formų įvairovė, šviesa
• Ekonominė: svarbi miesto identitetui ir turizmo vystymui, daugelio turistinių trasų dalis

Vilnius nuo Subačiaus regyklos
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MOKSLINIS EKSPERTINIS APIBŪDINIMAS



Lazdynų gyvenamojo rajono Vilniuje kraštovaizdis galėtų būti nusakytas taip: 
Lazdynai yra Baltijos aukštumų ruožo, Dzūkų aukštumos Sudervės kalvotajame moreniniame masyve 
tarp Sudervės upelio ir Neries slėnio, kur 1965-1969 m. pastatytas Lazdynų stambiaplokščių namų 
gyvenamasis rajonas, urbanistinis draustinis, žymus dėl gamtos ir miesto sambūvio.  

Fotografija vaizduoja vieną aukščiausių Lazdynų rajono vietų: nuo čia, nuo Vilniuje aukščiausios,       
IX-osios prieledyninės Neries klonio terasos (apytikriai 154 m NN) “Lazdynų arklys” žvelgia žemyn į 
pietus. Tolimesnį VI-osios terasos lygmenį čia mums užstoja už 200 m stačiame šlaite augantis 
pušynas. Tai urbanizuotas, saugomas kraštovaizdis. Matomi vieni svarbiausių Lazdynų simbolių -        
G. Karaliaus skulptūra “Rytas” ir  pirmieji Vilniuje 16a. monolitiniai namai. 

44

KRAŠTOVAIZDŽIO APIBŪDINIMAS: faktai, emocijos ir literatūrinis vientisumas 



Kaip nusakyti, 
charakterizuoti 
kraštovaizdį 
konkrečioje vietoje
tam tikru momentu?

45

PABANDOM???
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PABANDOM???

 
Atvejis - vaizdas pro Giedrės langą: A. Baranausko g. 8, Vilnius; 576835, 6060485
2021 02 17 10.30
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Pagalba apibūdinant Vietos geografinį adresą
 
1. RELJEFAS 
1.1. Kokiame orografiniame vienete šis taškas yra? Įvardinkite nuo stambiausio - link konkretaus. Naudokitės 
Lietuvos reljefo žemėlapiu: 
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?layers=c8d189e080b647bf80ca0898fdf605df&useExisting=1
(Pvz., Baltiškųjų aukštumų Dzūkų aukštumos Sudervės kalvyno pietinė dalis, Neries slėnis)
 
1.2. Koks taško aukštis virš jūros lygio? (pvz.,143,5 m NN)
1.3. Ar esate/matote lygi vieta, pasvirusi, status šlaitas, kalvos viršūnė, daubos dugnas, slėnis?
 
 
2. HIDROGRAFIJA 
2.2. Kokiame upės baseine yra šis taškas? naudokitės žemėlapiu: 
https://vanduo.gamta.lt/cms/index?rubricId=b649c5d3-8be2-4af4-a186-c0aed3a4555f
(pvz., Nemuno; Neries mažųjų intakų pabaseinyje) 
 
2.3. Jei matosi kažkokia upė/ežeras, nurodykite (pvz., prie Akmenos upės, nėra vandens telkinių)
2.4. Ar yra/kur artimiausias šio vandens telkinio vandens matavimo taškas (ar toks yra?) naudokitės: 
http://www.meteo.lt/lt/hidroinformacija
2.5. Koks dabar vandens lygis? (pvz., Neryje Vilniuje - 415 cm), ar jis krinta, ar kyla (pažiūrėkite mėnesio grafiką)
2.6. Koks galimas potvynio pavojus prie šios upės: naudokitės - https://potvyniai.aplinka.lt/map
2.7. Ar vieta, kur fotografuojate/matosi yra sausa, drėgna, užliejama, tai vandens telkinys...
2.8. Ar šalia Jūsų esančio vandens telkinio - upės, ežero būklė gera? (taršos lygis) - naudokitės 
https://www.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=7c30964d89f442a684ea5f99f8b8c8b6
2.9. Kokiu vandeniu naudojasi žmonės? Centralizuotu vandentiekiu/iš šulinio?  

1

G. Godienė. Kraštovaizdžio tyrimo metodika “Laikas keičia Žemę”
Tyrinėjimais grįstas ugdymas taikant naratyvines strategijas ir GIS įrankius. EDUATOM. 2021 03 04



48

Pagalba apibūdinant Vietos geografinį adresą 
 

3. AUGALIJA
3.1. Kokia augalija yra šiuo metu matoma? Kokius pažįstate matomus žmogaus pasodintus augalus (pvz., obelys, 
serbentai, kadugiai, sidabrinė eglė, skiepyta gudobelė, kt.)
3.2. Ar matomas miškas? Koks (spygliuočių/lapuočių/mišrus)? Ar žinote miško pavadinimą (Gudelių miškas)? Gal 
galite rasti apie jį daugiau informacijos (vyraujanti medžių rūšis, amžius, aukštis; pvz., pušis, 68 m; 25 m aukštis): 
https://kadastras.amvmt.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=42967a7ae33848a6ad8a577a70307607

4. ŽMOGAUS SUKURTI DARINIAI
4.1. Kokia čia  gyvenamoji vietovė? Konkretus miestas, miestelis, kaimas (Vilniaus miestas)
4.2. Koks miesto rajonas/seniūnija (Lazdynai)
4.3. Kokio pobūdžio ir kokios funkcijos statiniai matomi/vyrauja (pvz., individualūs mažaaukščiai gyvenamieji 
namai)
4.4. Kokias gatves matote (pavadinimas), ar tai privažiavimas, 2 juostų (A. Baranausko) gatvė, o gal - didesnė nei 
2 juostų gatvė/kelias/greitkelis? (smulki gatvelė, privažiavimas)
Apžiūrėkite, ką matote, naudokitės miesto bendruoju planu, jį galite rasti savivaldybės tinklalapiuose

5. KLIMATAS ir ORAI
5.1. Koks paros laikas? 
5.2. Kokia dabar/fotografijoje oro temperatūra?
5.3. Ar sninga/lyja?

2
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Pagalba apibūdinant Vietos geografinį adresą
 

 

6. KOMPLEKSINIS VERTINIMAS
6.1. Koks bendrasis gamtinis kraštovaizdžio pobūdis (iššifruokite kodą! spalva ir pirmoji indekso raidė S - slėnis)  
6.2. Koks kraštovaizdžio sukultūrinimo pobūdis (iššifruokite kodą! štrichavimas - urbanizuotas) 
Naudokitės Lietuvos kraštovaizdžio tvarkymo plano fiziomorfotopų brėžiniu 
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/7a-Fiziomorfotopai%20(M%20200%20000).pdf
Pateikite pilną apibūdinimą (pvz., Lazdynai Vilniuje: urbanizuotas Neries slėnio kraštovaizdis)
 
6.3. Ar šis taškas yra saugomoje teritorijoje? Kokioje? 
Naudokitės https://stk.am.lt/portal/ arba Saugomų teritorijų informacija www.maps.lt
NATURA 2000 teritorijų žemėlapiu 
https://biomon.lt/maps/index.php/view/map/?repository=apsaugtikslwfs&project=apsaugos_tikslai_wfs
 
6.4. Kiek toli matote?
Pasinaudodami www.maps.lt pamatuokite, koks atstumas iki tolimiausio Jums matomo orientyro                      
(pvz., atstumas nuo Baranausko g. 8, Vilniuje iki Gudelių miško - 78 m)
 
6.5. Kaip jaučiatės?
Ar sveiki Jūs, Jūsų šeimos nariai; Ar persirgote Covid-19?
Koks karantino lygmuo (kiek Jūsų savivaldybėje šiandien susirgo, serga, mirė)
https://osp.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c6bc9659a00449239eb3bde062d23caa

2
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Kraštovaizdžio kaitos tyrimo metodika
 „Laikas keičia Žemę“

Pokyčių apibūdinimas
TIKSLAS: Išmokti įvardinti ir įvertinti kraštovaizdžio procesus, jų trukmę ir mastą
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Kraštovaizdžio kaitos tyrimo metodika
 „Laikas keičia Žemę“

Pokyčių apibūdinimas:
KRAŠTOVAIZDĮ VEIKIANČIOS JĖGOS 
Kokie gamtiniai ir kokie kultūriniai procesai formuoja ir keičia kraštovaizdį šioje vietoje?
 
Ar vietovė pasikeitė iš esmės? 
Gamta-Kaimas-Miestas; sodybiniai namai-daugiaaukščiai; intensyviai naudojama-apleista
Ar pakito visuomenės požiūris į kraštovaizdį? O Jūsų?
Ar tai žmonėms svarbi, mėgstama vieta (yra/buvo)? Kodėl?
Suasmeninkite: kas pasikeitė Jūsų gyvenime per tą laiką?

TIKSLAS: Išmokti įvardinti ir įvertinti kraštovaizdžio procesus, jų trukmę ir mastą



Gamta Kultūra

Antropogenizacija  Natūralizacija

         Gravitacija
      Klimatiniai
   Tektoniniai
  Vėjo, vandens
 erozija, etc.

    Karstas
     Dirvodara
        Biomasės
         kaupimasis     

    Žemdirbystė 
        Melioracija
              Statyba

Energijos 
išgavimas

             Kitų išteklių        
išgavimas

               Tarša
   Militarizacija
Apsauga

Kraštovaizdžio  procesai ir veiklos

BiotechnologijaMedžiagos, 
energijos ir 
informacijos 
balansas

Demografija 
Migracija
Darbo rinka 



Kaip per 3 dienas žiema žengia... 
Neries slėnyje Vilniuje, netoli Gariūnų tilto. 

Sausio 6 d. 2021 m. žiemos suknelė buvo pilkai ruda... Bet jau 
naktį į 7 d. prasidėjęs nepertraukiamas snygis tęsėsi beveik 3 
paras ir padabino mišką lyg nuotaką!
Sausio 7d. stogai ir laukai gerokai pabalo, miškas - apšarmojo, o 
paupys buvo šiltas (ties Gariūnų tiltu iš abiejų pusių yra po 
paviršinių nuotekų išleistuvą). Snigo ir tirpo. Upės dideji 
akmenys rodė, kad dėl intensyvių kritulių Neries vandens lygis 
čia per parą pakilo apie 5 cm. Žemė miškingame slėnyje visai 
neįšalusi, stipriai sugeria, todėl tai tikrai daug.
Sausio 8 d. šiose laukinėse Neries pakrantėse išaušo ilgai laukta 
balta pasaka! Bent jau - fotografams...  Paupio uosialapiai klevai 
sviro su visais storais kamienais - kur veik stačiom eidavau, teko 
tūptis, ne tik šakų, daug didelių kamienų visiškai  išlūžo, 
nugriuvo. Nors žiedynų šluotelės laikėsi, 2,5 m aukščio nendrių 
stiebai per parą nulinko; metrinius - pusmetrinius auksinius 
elimų sąžalynus sniegas apklojo; dar prieš dieną vandenyje stati, 
žali, minkštieji ajerai, šiurpiai (vandens augalai tokie) nušalo, 
pajuodo. Lazdynuose, prie namų puri sniego danga per sausio 
7-8-9 d. pasiekė 15-18 cm (penktadienį sniegą kasėme net 2 
kartus). Miško pušų siluetai tapo lyg eglučių, lūžo šakos ir dideli 
medžiai, lazdynai linko arkomis, virto...
LHMT vandens matavimo stoties duomenimis (rodmenys kas 
antrą parą), 2021 01 07 miesto centre Neryje vanduo siekė 235 
cm. padalą, o 2021 01 09 - 240 cm. 
Pasak LHMT, sniego dangos storis aplink Vilnių 8 d. vakare buvo 
10 cm, 9 d. rytą iškrito 6 mm sniego, o danga ant žemės siekė 
16 cm. Kai sniego iškrenta 7 ar daugiau mm per dieną, tai 
laikoma pavojingu reiškiniu. 

Foto ir teksto aut G. Godienė
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neįšalusi, stipriai sugeria, todėl tai tikrai daug.
Sausio 8 d. šiose laukinėse Neries pakrantėse išaušo ilgai laukta 
balta pasaka! Bent jau - fotografams...  Paupio uosialapiai klevai 
sviro su visais storais kamienais - kur veik stačiom eidavau, teko 
tūptis, ne tik šakų, daug didelių kamienų visiškai  išlūžo, 
nugriuvo. Nors žiedynų šluotelės laikėsi, 2,5 m aukščio nendrių 
stiebai per parą nulinko; metrinius - pusmetrinius auksinius 
elimų sąžalynus sniegas apklojo; dar prieš dieną vandenyje stati, 
žali, minkštieji ajerai, šiurpiai (vandens augalai tokie) nušalo, 
pajuodo. Lazdynuose, prie namų puri sniego danga per sausio 
7-8-9 d. pasiekė 15-18 cm (penktadienį sniegą kasėme net 2 
kartus). Miško pušų siluetai tapo lyg eglučių, lūžo šakos ir dideli 
medžiai, lazdynai linko arkomis, virto...
LHMT vandens matavimo stoties duomenimis (rodmenys kas 
antrą parą), 2021 01 07 miesto centre Neryje vanduo siekė 235 
cm. padalą, o 2021 01 09 - 240 cm. 
Pasak LHMT, sniego dangos storis aplink Vilnių 8 d. vakare buvo 
10 cm, 9 d. rytą iškrito 6 mm sniego, o danga ant žemės siekė 
16 cm. Kai sniego iškrenta 7 ar daugiau mm per dieną, tai 
laikoma pavojingu reiškiniu. 

Foto ir teksto aut G. Godienė

Oro, 
vandens ir 
žmogaus 
sąveika 
gamtinėje 
vietovėje

3 dienos



Kraštovaizdžio pokyčių 
tyrimas 
„Laikas keičia Žemę“
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Parodos katalogas (apibendrinimas):
http://www.gvt.lt/news/94/92/Lietuvos-krastovaizdzio-kaitos-fotokonkursas-Laikas-keicia-Zeme

Teorija ir užsienio pavyzdžiai: 
https://prezi.com/3ogikkyewdew
/laikas-keicia-zeme/
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“Laikas keičia žemę”  LGD konkursas 2012-2013 



Kraštovaizdžio kaitos tyrimo metodika
 „Laikas keičia Žemę“

Užduotis 2012 m.:
• Pateikti 2-4 skirtingų laikotarpių to paties kraštovaizdžio (vietovės) nuotraukas;
• Naudojantis svetaine www.maps.lt pažymėti fotografuojamos vietos geografines koordinates;
• Pateikti kraštovaizdžio charakteristiką ir aprašyti kaitos tarp fotofiksacijų požymius;
• Darbai 2 skirtingo suasmeninimo kategorijose:

Bendroji kraštovaizdžio kaita: „Laikas ir kraštovaizdis“; 
Asmeninio kraštovaizdžio kaita: „Aš – kraštovaizdžio dalis“.

Metodika G. Godienės ir G. Kynės
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117 metų periodas...
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55 metų laikotarpis
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32 metų laikotarpis
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33 metų laikotarpis



Kraštovaizdžio apibūdinimas
- tai visada 
kažkieno pasirinkta ir papasakota
istorija

Pasirinkite aktualų ir Jūsų asmenybę atliepiantį diskursą/temą
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Energetikos  
ženklai 
kraštovaizdyje:
sukurta - veikia - išmontuota

Pasirinkite aktualų ir Jūsų asmenybę atliepiantį diskursą/temą
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Kauno HE ir Nemunas:
“sukurti elektrinę”
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55 metų laikotarpis. 2020 m. sukako 60 metų Kauno HE



Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė (KHE) – „Lietuvos energijos gamybos“ valdoma didžiausia 
atsinaujinančius energijos išteklius naudojanti hidroelektrinė Lietuvoje. Pastatyta 1960 m. ant Nemuno vagos, 
aukščiau Kauno miesto, 224 km nuo Nemuno žiočių. Užtvankos ilgis - 1530 m.
Marių plotas – 65,4 km², ilgis – 85 km (pagal Upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenis tvenkinio aukštutinė riba yra 
ties Vilkupio upelio įtekėjimu, Naravų kaime, už Pirenų ir Birštono), bendras pakrančių ilgis – 220,3 km, su salų krantais 
- 234,6 km, didžiausias gylis – 24,6 m. Altitudė 44 m. Tvenkinyje sukaupta apie 460 mln. m³ vandens. 
Plačiausioje vietoje Kauno marios yra 3,3 km pločio, siauriausioje – 0,15 km. Vandens lygis vasarą svyruoja 1,5 m, prieš 
pavasario potvynį pažeminamas ~4 m.

Nemuno senslėnis, vidurio Lietuvos žemuma





Pakalniškių piliakalnis



https://www.arcgis.com/home/webmap/vie
wer.html?layers=c8d189e080b647bf80ca089
8fdf605df&useExisting=1

68,2 m





Pakalniškių piliakalnis

Vidurio pabaltijo žemumų ruožo 
Nemuno, Neries, Šventosios miškinga agrarinė mažai urbanizuota molinga lyguma, 
Užlietas Nemuno senslėnis 

https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/7a-Fiziomorfotopai%20(M%20200%20000).pdf



Išmontuoti elektrinę...

Lietuvoje yra daugiau nei 1200 registruotų 
užtvankų (apie 1000 iš jų - nebenaudojamos 
energetikoje) ir beveik 100 hidroelektrinių.

2020 06 20

2020 06 24

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000
115846/pirmasyk-salies-istorijoje-
nugriauta-uztvanka-aplinkosaugininkai-
islaisvino-brazuoles-upe

Bražuolės užtvanka Neries regioniniame parke - 
pirmoji šalyje gamtosaugos tikslais demontuota 
užtvanka. 
Ardoma gamtiniu požiūriu svarbios upės laisvai 
tėkmei atkurti. 
Europoje pastaraisiais metais gamtosaugos tikslais 
išardyta jau apie 5.000 nefunkcionuojančių užtvankų.

2020 06 21



Išmontuoti elektrinę...

Bražuolė – upė pietryčių Lietuvoje, Dzūkų 
aukštumoje, Trakų rajone, Neries kairysis 
intakas. Teka Trakų istorinis nacionaliniame, 
Neries regioniniame parke. 
Ilgis 23 km, baseino plotas 109 km². Vaga 
aukštupyje reguliuota. Plotis 4-5 m, gylis 0,3-
0,7 m. Srovės greitis 0,2 m/s. Vidutinis debitas 
0,9 m³/s.[1] Vidutinis nuolydis 274 cm/km
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Priklausė Elniakampio dvarui, kuris kažkurį laiką priklausė 
Vi lniaus vyskupi ja i ,  Vi ln iaus univers itetui ,  vėl iau 
Oginskiams, o po 1863 m. sukilimo - Rusijos imperijos 
generolui Hugo fon Trautfeteris. 
Dvare buvo spirito varykla, garsi drobių balykla ir malūnas.
Malūnas rašytiniuose šaltiniuose žymimas nuo XIX a. 
vidurio. Iš Zaviesų dešiniajame Neries krante į Papiškes 
buvo keltas, kelias į  malūną buvo grįstas,  šal imais 
žemėlapiuose fiksuojama ir miškininko trobelė. 
Malūno būta nemažo - užtvenkus Bražuolę kanalas iki 
malūno vedė ~ 150 m., išlikusi malūno aikštelė su pamatais, 
girnomis. 
Šalimais išlikę I PK pamatai liudija apie vykusius mūšius,  
per karą malūnas buvo apgriautas ir nunyko. 

1893 m. žemėlapis

Išmontuoti elektrinę...



Ignalinos AE - “išmontuoti”?
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Vienintelė Baltijos šalyse branduolinė jėgainė prie Drūkšių ežero - ambicingas, galingiausios pasaulyje jėgainės 
projektas su keturiais 1500 megavatų energetiniais blokais. Pirmasis blokas paleistas 1983 m., antrasis – 1987 m., o 
likusių atsisakyta dėl Černobylio katastrofos. 
Nuo 2010 m. atominė jėgainė energijos negamina
2038 m. jos vietoje turėtų likti tik „žalia pievelė“.

2038?201019871979



1974 m. prasidėjo parengiamieji Ignalinos atominės elektrinės  
statybos darbai. Tuo metu galingiausia pasaulyje IAE buvo 
statoma buvusios Sovietų Sąjungos vientisos Šiaurės-Vakarų 
energetikos sistemos poreikiams patenkinti.
1978 m. rugsėjį baigti I-ojo IAE energetinio bloko statybos 
žemės darbai. Metų pabaigoje statybose dirbo 5067 žmonės. 
1979 m. balandžio 17 d. SSRS Ministrų Taryba priėmė nutarimą 
pradėti Ignalinos AE statybai. Baigti I-ojo bloko pamatai (gylis – 
7m). 1979 12 d. SSRS vidutinės mašinų pramonės ministro 
įsakymu 10 Sąjungos ministerijų ir 45 gamyklos turėjo užtikrinti, 
kad 1982 metais pradėtų veikti pirmasis blokas. 
1980 m. rugsėjį baigti žemės darbai. 1982 m. Ignalinos AE 
statybose dirbo 11 286 žmonės. 
Pirmasis blokas pradėtas eksploatuoti 1983 m. gruodžio 31 d. 
Prasidėjo trečiojo bloko statyba.
1986 m. baigti II reaktoriaus montavimo darbai; dėl 1986 m. 
balandžio 26 d. įvykusios avarijos Černobylio AE, IAE II blokas 
pradėjo dirbti 1987 m. rugpjūčio 31 d. Nors buvo atlikta apie 
60 proc. III-iojo bloko statybos darbų, tačiau po Černobylio, 
LSSR vyriausybė kreipėsi į SSRS vyriausybę, ir Ignalinos AE 
trečiojo bloko statyba buvo užkonservuota, o 1989 m. visiškai 
sustabdyta.

Statant Ignalinos AE buvo nutiesta 142 km kelių, 50 km geležinkelio bėgių, 390 km ryšio, 334 km elektros energijos perdavimo bei 133 km 
kanalizacijos linijų, 164 km šilumos tinklų vamzdynų. Darbams sunaudota 3544000 m³ gelžbetonio konstrukcijų ir 76480 t armatūros.

Statyba: 1974 - 1989 m.



Veikla: 1987 - 1991 - 2005 m.

1991 m. Ignalinos AE gamino 60 proc. visos šalies elektros energijos.
1993 m. rekordas 12,26 mlrd. kilovatvalandžių arba 88,1 proc. valstybei reikalingos el. energijos. Lietuva tapo 31 pasaulio valstybe, 
naudojančia branduolinę energiją elektros energijos gamybai.

Ignalinos AE uždarymas - viena stojimo į ES ir NATO sąlygų. 
1999 m. Seimas  Nacionalinėje energetikos strategijoje numatė sustabdyti I Ignalinos AE bloką iki 2005 m., atsižvelgiant į Europos Sąjungos, 
G-7 valstybių grupės ir kitų valstybių ir tarptautinių finansų institucijų ilgalaikės ir esminės finansinės pagalbos sąlygas. 



2000 m. LRS priėmė Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 1-ojo bloko eksploatavimo nutraukimo įstatymą, įkurta Eksploatavimo 
nutraukimo tarnyba. 
2001 m. vasario 19 d. LRV patvirtino Valstybės įmonės IAE pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programą.
2002 m. numatyta II Ignalinos AE bloką sustabdyti 2009 metais. Nuo 2009 metų gruodžio 31 d. Ignalinos AE iš elektros energijos gamintojo 
tapo savo veiklą nutraukiančia, tačiau branduolinės energetikos objektą eksploatuojančios organizacijos statusą išlaikiusia įmone.
2004 gruodį  sustabdytas I-asis IAE blokas. AE dirbo 3517 darbuotojų
2009 m. gruodį sustabdytas II-asis blokas, dirbo 2354 darbuotojų

Veiklos stabdymas 2004, 2009 m., utilizacija



Giluminio atliekyno projektas: 
Pradžia - 2019 metai; Numatoma pabaiga - 2078 metai

Išmontuoti elektrinę...



Giluminio atliekyno projektas: 
Pradžia - 2019 metai; Numatoma pabaiga - 2078 metai

Išmontuoti elektrinę...



Dauguvos upės baseinas
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https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/7a-Fiziomorfotopai%20(M%20200%20000).pdf

Baltijos aukštumų ruožo Vakarų Breslaujos ežeruotas mažai miškingas agrarinis kalvynas.
Šiaurėje supa Aukštaičių aukštumos Turmanto kalvynas, pietuose - Pratkūnų kalvynas
AE -  molingoje banguotoje plynaukštėje, Drūkšiai - ežeruotame duburyje
Visaginas - smėlingoje banguotoje plynaukštėje.



UNIKALI VISAGINO TAPATYBĖ IR ANALOGIJOS:

Žalesnis?
Kalvotesnis?
Keičiasi mažiau nei kitos vietos?
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Visaginas: 18 024 gyventojai 2020 m

Lazdynai:27 815 gyventojai 2020 m 



653407, 6165487 (LKS)
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Takas, jungiantis 
visus raudonų 
plytų fone 
esančius apvalius 
“langus” Visagine
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Jono krikštytojo cerkvė 
Sedulinos 73A



Darželyje - dienos/nakties, skirtingo oro, skirtingo apšvietimo, augalijos kaitos (to pačio 
kraštovaizdžio komponento 1 ar keli elementai lokaliai)

Pradinėje mokykloje - vienos srities mažiausiai kompleksinius, pavyzdžiui, tiesioginės žmogaus 
veiklos sukeltus pokyčius - pastatomas/nugriaunamas namas, pasodinamas/nukertamas/auga medis; 
sėjami/auga/pjaunami javai ir pan. (to pačio kraštovaizdžio komponento keli elementai lokaliai, 
akcentuojant arba gamtos arba žmogaus faktorius)

Vidurinėje mokykloje - kompleksinius gamtinius ir socialinius pokyčius, pavyzdžiui, upės 
vandens lygio pakitimai metų eigoje ir daugiamečiai; miesto rajono funkcijų kaitos ir statinių išraškos 
pokyčių analizė keleto metų, dešimtmečiuose; žemėnaudos ir fizinės raiškos pokyčiai didesnėje 
agrarinėje teritorijoje dešimtmečiai, šimtmečiai (vienkiemių pasikeitimas į gatvinį kaimą) (gamtos ir 
žmogaus faktoriai lokaliai)

Sudėtingiausia - kultūrinio kraštovaizdžio - sąmoningos tikslingos žmonių veiklos, nulemtos 
politinių, ekonominių (atme tarpe įvairių veiklos rūšių, kad ir energetikos), socialinių, demografinių, 
kultūrinių, teisinių aplinkybių, technologijų, automobilizacijos, karinių konfliktų, religinių paskatų, 
suvokimo, vertybių ir įsitikinimų dėka kuriamų vietovių analizė. Tuomet atsakoma į klausimus, kodėl 
būtent čia, būtent taip, būtent tokį laiko tarpą formuojamas kraštovaizdis, kaip į šiuos didelio masto 
pokyčius reaguoja vietovės išraiška. Kaip,pavyzdžiui, vietoves keičia industrinė ir technologinė pažanga, 
pasikeitę prekybiniai ryšiai, holokaustas, estetinės sampratos, gamtinės grėsmės ir jų (pvz., klimato 
kaitos grėsmės) suvokimas ir kt.. 

1 
kompo
nentas

Daug 
kompo
nentų

Stebėti ir aiškinti įvairaus masto ir kompleksiškumo pokyčius
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Konkrečioje vietovėje kraštovaizdį apibūdina įvairių gamtinių 
ir žmogaus sukurtų elementų rinkinys 

Kraštovaizdžio tyrimas - tai gamtinių ir socialinių elementų rinkinio tyrimas

Išvados daromos įvardinant kraštovaizdžio pobūdį bendrai, naudojantis:

• Moksline prieiga (kokia ši vieta yra - taškiniu (čia, kur stoviu, ką matau)  ir 
kontekstiniu požiūriu (kur dar ir kodėl būdingi tie patys bruožai; kokie gamtiniai ir 
socialiniai procesai vietą formuoja, kaip ji keičiasi)

• Menine prieiga (kokius jausmus man ir kitiems vieta kelia, ką reiškia (sociologinė 
ar pilnai meninė prieiga))

• Vertinimo ir veiksmų (kokias savybes, vertybes suvokiame, kokią šią vietą norime 
matyti, kokiais veiksmais to sieksime) prieiga

• Gali būti naudojama ir ūkinė prieiga (kaip naudojama dabar ir ateityje, kokias 
naudas teikia - teritorijos funkcijos, ekosistemų paslaugos)



Kraštovaizdžio tyrimai suteikia galimybę:
• saviraiškai, asmeniniam augimui, gilaus santykio su vieta užmezgimui ir 

sąmoningiems sprendimams
• kelti hipotezes, lyginti objektyvaus ir subjektyvaus pažinimo atributus, 

respektuoti ir vietovių, ir žmonių, ir požiūrių įvairovę
• savitam požiūriui rastis ir respektuoti, tolerancijai ugdyti ir skirtingų 

perspektyvų prasmingumo suvokimui: kompleksiškai suvokiant, 
pateikiant ir pripažįstant vertingomis skirtingas vietovės pažinimo 
perspektyvas klojami pagarbios diskusijos pamatai

G. Godienė. Kraštovaizdžio tyrimo metodika “Laikas keičia Žemę”
Tyrinėjimais grįstas ugdymas taikant naratyvines strategijas ir GIS įrankius. EDUATOM. 2021 03 04



Europos Tarybos ekspertų ataskaitos apie 
kraštovaizdžio švietimą

Benedetta Castiglioni. Kraštovaizdžio mokymas vaikams. 2009 m. 
Europos Tarybos ekspertės ataskaita 5-ajai Europos kraštovaizdžio konvencijos konferencijai
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/ReunionConf/5eConference/CE
P-CDPATEP-2009-12-Education_en.pdf

Annalisa Calcagno Maniglio. Kraštovaizdis ir švietimas. Pedagoginė medžiaga pradinei ir 
vidurinei mokyklai. 2013 m. 
Europos Tarybos konsultantės ataskaita 7-ajai Europos kraštovaizdžio konvencijos konferencijai 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/ReunionConf/7eConference/CE
P-CDCPP-2013-9EducationPaysage_en.pdf
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