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Asarės dvaro parko bendrasis dendrologinis tyrimas ir biologinės įvairovės vertinimas
Asarės dvaro parkas panašus į parko pievos biotopą. Parkas tvarkomas, jame yra biologine prasme senų medžių eilės, alėjos ir grupės. Dominuojančios laukinės
rūšys – liepa paprastoji (Tilia cordata), mažiau – klevas paprastasis (Acer platanoides), paprastasis ąžuolas (Quercus robur). Aptinkami ir karpotieji beržai
(Betula pendula), paprastoji eglė (Picea abies), paprastoji pušis (Pinus sylvestris), vinkšna paprastoji (Ulmus laevis), paprastasis uosis (Fraxinus excelsior),
paprastoji ieva (Padus avium) ir gluosnis (Salix sp.). Aplink biologine prasme senus medžius krūmų mažai. Parke suformuotas obelų sodas.
Vietomis pionierinės rūšys formuoja grupes, aplink kurias yra ir krūmų – paprastasis lazdynas (Corylus avellana) ir europinis ožekšnis (Euonymus europeus).
Iš saugomų laukinių augalų parke konstatuojamas karpotasis ožekšnis (Euonymus verrucosus).
Iš viso parke konstatuota 11 svetimžemių medžių taksonų – šeši spygliuočių ir penki lapuočių taksonai (žr. 2 lentelę). Svetimžemių medžiai ir krūmai – tuopos
(Populus spp.), sibirinis kėnis (Abies sibirica), didžioji pocūgė (Pseudotsuga menziesii), pilkasis kėnis (Abies concolor), baltažiedės robinijos (Robinia spp.),
vakarinė tuja (Thuja occidentalis), europinis maumedis (Larix decidua), darželinis pupmedis (Laburnum spp.), žirniasėklis puskiparisis (Chamaecyparis pisifera
‘Filifera’). vyšnios (Cerasus spp.). Parke daug krūmų grupių – dominuoja girandolė (Philadelphus sp.), paprastoji alyva (Syringa vulgaris) ir alyvos (Syringa
sp.), rečiau – spirėjos (Spiraea), japoninė lanksva (Spiraea japonica cv.), totorinis sausmedis (Lonicera tatarica), baltoji sedula (Swida alba), kalninis serbentas
(Ribes alpinum), putinalapis pūslenis (Physocarpus opulifolius), paprastoji karagana (Caragana arborescens), taip pat lysvėje kartu su daugiamečiais sodiniais
auga kelios tunbergo raugerškio rūšys (Berberis thunbergii cv., viena iš jų “Erecta”), gulsčiasis kaulenis (Cotoneaster horizontalis), mažoji žiemė (Vinca minor),
dygialapė mahonija (Mahonia aquifolia) ir horizontalusis kadagys (Juniperus horizontalis). Dauguma svetimžemių taksonų, ir medžių, ir krūmų pasodinti per
pastaruosius 5-20 metų. Parke auga ir invazinėmis laikomos svetimžemių krūmų rūšys – šermukšnialapė lanksvūnė (Sorbaria sorbifolia) ir varpinė medlieva
(Amelanchier spicata). Kadangi parkas tvarkomas, krūmų grupės ribotos ir rūšys toliau neplinta.
Ištirtoje teritorijoje iš viso konstatuota laukinių rūšių keturi medžiai-senoliai ir trys galimi medžiai-senoliai: beržas – galimas medis-senolis; paprastoji liepa –
keturi medžiai-senoliai ir du galimi medžiai-senoliai; taip pat vienas svetimžemių taksono medis-senolis – sibirinis kėnis (žr. 1 ir 2 lenteles).
Vienas medis-senolis vertinamas kaip gero vitališkumo (2), keturi medžiai-senoliai ir galimi medžiai-senoliai – vidutinio vitališkumo (3), vienas medis-senolis –
silpno (4) ir vienas – karpotasis beržas – labai silpno (5) vitališkumo. Beržo vaizdingoji vertė prarasta, bet jis yra vietoje, kuri tiesiogiai nekelia pavojaus lankytojų
saugumui, todėl jį galima išsaugoti kaip struktūrą biologinei įvairovei užtikrinti.
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Iš viso parke dominuojančių didelių laukinių medžių vitališkumas vertinamas kaip geras (2) ir vidutinis (3). Puikaus (1) vitališkumo yra atskiri naujai pasodinti
medžiai ir sibirinis kėnis.
Senų medžių kamienai dengiami kerpėmis, samanomis. Ant atskirų medžių yra medžio grybo. Konstatuoti išduobti medžiai, su storomis, nudžiūvusiomis šakomis,
kurie ypatingai svarbūs bestuburiams.
Miškingoje dalyje žolyną formuoja plačialapių miškui būdingos rūšys – triskiautė žybuoklė (Hepatica nobilis), geltonžiedis rūtenis (Corydalis spp.), kvapioji
našlaitė (Viola odorata), miško tulpė (Tulipa sylvestris), geltonžiedė plukė (Anemone ranunculoides) ir pavasarinis švitriešis (Ficaria verna).
Vejos dalis atvirose vietose intensyviai tvarkoma, yra nedaug rūšių (paprastoji kiaulpienė (Taraxacum officinale), miglė (Poa spp.), paprastoji šunažolė (Dactylis
glomerata), paprastoji garšva (Aegopodium podagraria)), kurios priklauso prie derlingoms žemėms būdingų rūšių arba piktžolių, kurios gerai išgyvena
mindžiojimą.
Keliose vietoje parke yra drėgnesnių vietų, kurios anksčiau, galimai, funkcionavo kaip tvenkiniai.
Atmirusios medienos praktiškai nėra, konstatuotos didelės nuolaužos viename iš apaugusių tvenkinių.
Svarbūs biologinei įvairovei (vabzdžiams, vorams) yra akmeninės tvoros fragmentai aplink dvaro parką.
1 lentelė
Parke konstatuoti medžių ir krūmų taksonai, taip pat medžiai-senoliai ir galimi medžiai-senoliai
Nr. Taksono lotyniškas
plane
pavadinimas

Taksono
lietuviškas
pavadinimas

Perimetras (p)
1,3 m aukščio,
cm

Vitališkumo
vertinimas

Pastabos

276

5

Pusiau atmiręs, vainike mažai
gyvų šakų.
GALIMAS MEDIS-SENOLIS
PV dalyje 1 mh atvira tuštuma,
puvinys; vainiko nudžiūvusios
ir nulūžusios šakos; MEDISSENOLIS
P dalyje prie apačios atvira
tuštuma; puvinys, kamienas be
žievės; apie 5 mh sulūžusi
griaučių šaka, vainiko

1.

Betula pendula

Karpotasis beržas

2.

Tilia cordata

Paprastoji liepa

364 (1,2 mh)

3

3.

Tilia cordata

Paprastoji liepa

505

3

Apytikslė vieta teritorijoje

Parko tvarkomoje dalyje
Liepų alėjos V dalis

Liepų alėjos V dalis
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Nr. Taksono lotyniškas
plane
pavadinimas

Taksono
lietuviškas
pavadinimas

Vitališkumo
vertinimas

Perimetras (p)
1,3 m aukščio,
cm

4.

Tilia cordata

Paprastoji liepa

344

3

5.

Quercus robur

Paprastasis ąžuolas

308

2

6.
7.

Quercus robur
Tilia cordata

Paprastasis ąžuolas
Paprastoji liepa

350
338

2
2

8.

Tilia cordata

Paprastoji liepa

384

4

9.

Tilia cordata

Paprastoji liepa

515

3

Apytikslė vieta teritorijoje

Pastabos
nudžiūvusios ir nulūžusios
šakos.
MEDIS-SENOLIS
Kamienas iš šonų plokščias;
vainiko nudžiūvusios ir
nulūžusios šakos
GALIMAS MEDIS-SENOLIS
Eilėmis pasodinti sodiniai, iš
viso aštuoni medžiai, kiti
žemiau p300 cm
Šiek tiek pakrypęs ŠR
kryptimi; vainike šiek tiek
nudžiūvusių šakų. GALIMAS
MEDIS-SENOLIS
Iš V pusės iš apačios iki 4 mh
iš dalies atvira tuštuma,
vainike daug nudžiūvusių
šakų, puvinys, MEDISSENOLIS
Apie 6 mh P dalyje nulūžusi
didelė šaka; apie 9 mh P dalyje
atvira tuštuma vietoje anksčiau
nulūžusios šakos, puvinys;
MEDIS-SENOLIS

Nuo sporto aikštelės į P pusę arčiau
kelio.
Palei sporto aikštelės R dalį.

Parko tvarkomoje dalyje
Nuo rūmų griuvėsių į V.

Nuo parko ŠV dalyje esančio ūkinio
pastato į P.

Liepų alėjos R dalis.

2 lentelė
Parke konstatuoti svetimžemių medžių ir krūmų taksonai ir galimi medžiai-senoliai.
Nr.
plane
1.

Taksono lotyniškas
pavadinimas
Cerasus sp.

Taksono
lietuviškas
pavadinimas
Vyšnios

Perimetras (p)
1,3 m aukščio,
cm

Vitališkumo
vertinimas

-

2

Pastabos

Apytikslė vieta teritorijoje
Kelkraštyje palei ŠR dalį
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Nr.
plane

Taksono lotyniškas
pavadinimas

Taksono
lietuviškas
pavadinimas

Perimetras (p)
1,3 m aukščio,
cm

Vitališkumo
vertinimas

152
148
114
155
169
165
144
137
166
273

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Populus sp.
Populus sp.
Populus sp.
Populus sp.
Populus sp.
Populus sp.
Populus sp.
Populus sp.
Populus sp.
Rhus typhina
Abies sibirica

Sibirinis kėnis

13.
14.
15.

Pseudotsuga menziesii
Abies concolor
Robinia sp.

Didžioji pocūgė
Pilkasis kėnis
Robinija

37
62

2
1
2

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Abies concolor
Larix decidua

Vakarinė tuja
Vakarinė tuja
Vakarinė tuja
Vakarinė tuja
Pilkasis kėnis
Europinis maumedis

127
114
127
99
39
202

2
2
2
2
1
2

22.

Abies concolor

Pilkasis kėnis

15

2

23.
24.

Laburnum sp.
Chamaecyparis pisifera ‘Filifera’

Pupmedis

-

2
1

Žirniasėklis
puskiparisis

Pastabos

Krūmas
MEDIS-SENOLIS
Jaunas medis
Jaunas medis

Jaunas medis
Vainike šiek tiek
nudžiūvusių šakų
Krūmas
Jaunas medis

Apytikslė vieta teritorijoje

Tvenkinio R ir PR dalis
Tvenkinio R ir PR dalis
Tvenkinio R ir PR dalis
Tvenkinio R ir PR dalis
Tvenkinio R ir PR dalis
Tvenkinio R ir PR dalis
Tvenkinio R ir PR dalis
Tvenkinio R ir PR dalis
Tvenkinio R ir PR dalis
Nuo tuopų grupės į V
Nuo tvenkinio šiek tiek į Š, takelių
sankryžos kampas
Nuo sibirinio kėnio į R
Nuo sibirinio kėnio į R
Parko tvarkomos dalies centras, nuo
sibirinio kėnio į ŠR, lanksvūnių grupės Š
dalis.
Parko tvarkomos dalies Š dalis
Parko tvarkomos dalies Š dalis
Parko tvarkomos dalies Š dalis
Parko tvarkomos dalies Š dalis
Sporto aikštelės Š galas
Nuo sporto aikštelės į P pusę arčiau
kelio.
Nuo rūmų griuvėsių į Š.
Takelio, kuris eina skersai parko
tvarkomai daliai

Rodiklius

Rodiklius

Vertinimas (taškai)

Natūralios buveinės
Vaizdingoji aplinka

1
0

0
2
3

Ūkinė veikla
Ryšis su biotopais

1 pav.
– svarbus 2 pav.
orientyras ir judėjimo koridorius veislėms. Medžiai apaugę
samanomis ir kerpėmis

3 pav.
buveinė

Vertinimas (taškai)

– natūrali buveinė

– susidarė nupjovus šaką. Natūrali 4 pav. Akmens tvoros
liekanos – svarbus
orientyras veislėms judėti. Natūrali buveinė

5 pav. Tvenkinys su
– natūrali buveinė
SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
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ir

6 pav. dalies
medis, nepanaudota
tolumoje
su
skliautiniais
– natūralios buveinės. Fragmentuotas kraštovaizdis
Puslapio
pavadinimas

„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313
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ASARĖS DVARO PARKAS –

Z

7

Augalija
7

Vejos teritorija, aikštelės
Vandens telkiniai, tvenkiniai
Sporto aikštelė

6

5

Dvaro istorinis apstatymas
Istorinių pastatų pamatų griuvėsiai

21.

Kiti statiniai

4
3

Kelių infrastruktūra
5.
4.

22.
23.
biotopais

8

7.

8. 3

20.
16.

19.
18.
17.

1

Syringa vulgaris

Sorbaria
sorbifolia

Amelanchier spicata

15.

Euonymus
verrucosus

12.

Spiraea japonica

13.

2

10.
8.

7.

5.
6.

2.

13

11

EKSPLIKACIJA
1

Asarės dvaro griuvėsiai

2

Sodininko namelis (dabar Asarės
kraštotyros muziejus)

3

Ūkinis pastatas

4

Sporto aikštelė

5

Dvaro valdytojo namas (dabar Asarės
valsčiaus valdyba, biblioteka, valsčiaus
kraštotyros ekspozicija)

6

Ūkinis astatas (dabar gyvenamasis
namas)

7

Spirito varykla griuvėsiai

8

Dvaro svirnas

9

Atmintina vieta Asarės valsčiuje
represuotiems gyventojams

10

Philadelphus
sp.

4.
3.

9.

11.

Nuosavybės ribos

Corylus avellana
Syringa vulgaris

1.

14.

Krūmų grupės

9

1.
24.

"Vaistiniai"
augalai

9.
12

2.

6.

3

Vietiniai medžių taksonai ir Nr.
lentelėje
20. Svetimžemių medžių taksonai ir Nr.
lentelėje
9.

3.

Swida alba

14

12

Dvaro senosios kapinės ir koplyčia

13

Dvaro užeiga ir užvažiuojamųjų nakvynės
namų arklidė (dabar parduotuvė ir kultūros
namai)

14

PASTABOS
1.

Asarės dvaro parko bendrasis dendrologinis tyrimas ir biologinės įvairovės vertinimas žr. 1 lentelę.

Šiltnamio likučiai
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tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

10

Asarės evangelikų liuteronų bažnyčia

11

Paminklas 1919-1920 metais
žuvusiems Augškurzemės
partizanams

Puslapio
pavadinimas
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Priedas Nr.3 10.1.1 skirsnis
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Kronvircavos dvaro parko bendrasis dendrologinis tyrimas ir biologinės įvairovės vertinimas
Kronvircavos dvaro parką sudaro dvi skirtingos dalys, kurias skiria automobilių kelias: tvarkoma parko dalis panaši į parko tipo pievos biotopą, o netvarkoma
parko dalis apaugusi ir virto plačialapių medžių miško biotopu.
Tvarkomoje parko dalyje aptinkamos biologiškai senų medžių eilės, alėjos ir grupės. Dominuojančios rūšys – paprastasis ąžuolas (Quercus robur), liepos (Tilia
spp.) ir paprastasis klevas (Acer platanoides). Išliko senųjų olandiškųjų liepų (Tilia x europea) alėja. Aptinkamos ir kitokios medžių rūšys. Vietomis aptinkamos
jaunos paprastosios liepos, blindės (Salix caprea), rečiau obelys (Malus sp.), kurias supa krūmai, ypatingai dominuoja paprastasis lazdynas. Yra jaunų gudobelių
(Crataegus spp.), paprastojo raugerškio (Berberis vulgaris), vietomis rožių (Rosa sp.).
Senųjų medžių kamienai apaugę kerpėmis ir samanomis. Ant atskirų medžių aptinkami grybai. Daugelis medžių išdobti, su senomis, taip pat ir nudžiūvusiomis
šakomis, kurios ypatingai svarbios bestuburiams. Žemę kloja plačialapiam miškui būdingos rūšys – triskiautė žybuoklė (Hepatica nobilis), geltonžiedės ir
baltažiedės plikės (Anemone nemorosa, A.ranunculoides), geltonžiedis šalmutis (Galeobdolon luteum) ir pavasarinis švitriešis (Ficaria verna).
Tarp medžių yra didelės aikštelės – pievos su veja. Žolėje auga tik kelios rūšys (paprastoji kiaulpienė Taraxacum officinale, paprastoji garšva Aegopodium
podargraria, paprastoji šunažolė Dactylis glomerata ir kiti žoliniai augalai), kurios priklauso prie derlingoms žemėms būdingų rūšių arba piktžolių, kurios gerai
išgyvena mindžiojimą.
Parko tvarkomoje dalyje yra tvenkinių kompleksas, iš dalies apaugęs aukšta žole – paprastąja nendre Phragmites australis, siauralape svendra Typha spp., miškine
notra Scirpus sylvatica ir karklais Salix spp., taip pat vandens augalais. Tvenkiniams atnaujinti reikia iš jų išravėti vandens augaliją ir pakrantėje nušienauti žolę
ir išvalyti krūmus.
Atmirusi mediena aptinkama tik atskirose vietose.
Gamtos apsaugos valdybos gamtos duomenų valdymo sistemos „Ozols“ duomenimis parko tvarkomoje dalyje registruotas medis-senolis – parastoji liepa ir
galimas medis-senolis – paprastasis ąžuolas, taip pat viena ypatingai saugoma rūšis, kuriai formuojami mažieji draustiniai – niūraspalvis auksavabalis Osmoderma
eremita gyvajame medyje.
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Netvarkomoje parko dalyje susiformavo plačialapio miško biotopas, kur dominuoja vietiniai medžių ir krūmų taksonai. Čia yra skirtingo amžiaus augalija – ir
biologiškai seni medžiai, jų grupės, ir natūraliai atsinaujinę medžiai, taip pat pionierinės medžių rūšys. Iš medžių daugiausia dominuoja lapuočiai – didelių
dimensijų paprastieji ąžuolai (Quercus robur, žr. 1 lentelę), paprastasis klevas (Acer platanoides), europinė liepa (Tilia cordata, didžiausio medžio apimtis –
p370 cm), uosis paprastasis Fraxinus excelsior (galimai didžiausias medis – p237 cm). Pamiškėje dominuoja plačialapiams miškams būdingos vietinių krūmų
rūšys – paprastoji ieva (Padus avium), paprastasis lazdynas (Corylus avellana), europinis ožekšnis (Euonymus europeus), rečiau – blindės (Salix caprea). Daug
atkritusių medžių (daugiausia, uosis paprastasis), taip pat didelių dimensijų. Palei kelkraštį – baltalksnis (Alnus incana), klevas uosialapis (Acer negundo), karklai
(Salix sp.). Palei parko ŠV dalyje esantį tvenkinį Š krante fragmentais išliko senųjų olandiškųjų liepų (Tilia x europea, žr. 1 lentelę) alėjos elementų (galimai,
istoriniai sodiniai). Palei parko Š vidurinę dalį aikštelės arba pievos, kurios apaugo krūmokšniais. Š dalyje suaugo jaunos gudobelės (Crataegus sp.), greičiausiai
sėklininkės. Nors augimui įtakos turi natūralios kliūtys – trupėjimas, tačiau dėl derlingos žemės aikštelės greitai apauga krūmokšniais.
Senųjų medžių kamienai apaugę kerpėmis ir samanomis. Ant atskirų medžių aptinkami grybai. Gausiai konstatuota atmirusios medienos (daugiausia didelių
dimensijų uosių), kaip lūžtuvės ir skirtingo yrimo lygio (su žieve, be žievės). Daugumoje atveju tai susidarė natūraliai. Vietomis yra drėgnesnių vietų, kurios
paįvairina aplinką. Žemės dangą sudaro miškui būdingos rūšys – akacijos (Anemone spp.), geltonžiedis šalmutis (Galeobdolon luteum), kašubinis vėdrynas
(Ranunculus cassubicus) ir pavasarinis švitriešis (Ficaria verna).
Bendrai ištirtoje teritorijoje konstatuoti tik trys svetimžemių lapuočių taksonai – olandiškoji liepa (Tilia x europea), paprastasis kaštonas (Aesculus
hippocastanum) ir paprastasis bukas (Fagus sylvatica) (žr. 2 lentelę). Siekiant nustatyti parke konstatuotų gudobelių, rožių, gluosnių ir kt. priklausymą rūšies
lygmeniui, tyrimą būtina atlikti vegetaciniu laikotarpiu, žaliuojant medžiams.
Saugomi ir reti medžių ir krūmų taksonai nebuvo konstatuoti.
Ištirtoje teritorijoje iš viso konstatuota 14 medžių-senolių ir 9 galimi medžiai-senoliai: paprastasis ąžuolas – aštuoni medžiai-senoliai ir šeši galimi medžiaisenoliai; paprastoji liepa – vienas medis-senolis; olandiškoji liepa – penki medžiai-senoliai ir trys galimi medžiai-senoliai (žr. 1 lentelę).
Iš viso laukinių medžių gyvybingumas vertinamas kaip geras (2) ir vidutinis (3). Kadangi tyrimas buvo vykdomas medžiams numetus lapus, visiškai nebuvo
įmanoma įvertinti miškingoje parko dalyje augančių paprastųjų uosių vitališkumo. Manoma, kad daugiausia aptinkama medžių su silpnu (4) gyvybingumu.
Alėjose pasodintų olandiškųjų liepų vitališkumas daugiausia vertinamas kaip vidutinis (3) arba atskiriems medžiams kaip silpnas (4) ir labai silpnas (5). Medžių
vitališkumui įtakos turėjo ir medžių amžius, ir tai, kad medžiai anksčiau buvo karpomi. Medžiai daugiausia su aplaužytomis galūnėmis, vainikuose daug
aplūžinėjusių ir sudžiūvusių šakų, didžiojoje dalyje yra puvinių.

Dendrologinės inventorizacijos ir biologinės įvairovės vertinimas. 3 priedas

1 lentelė
Parke konstatuoti medžių ir krūmų taksonai, taip pat medžiai-senoliai ir galimi medžiai-senoliai
Nr.
plane

Taksono lotyniškas
pavadinimas

Taksono lietuviškas
pavadinimas

Perimetras
(p) 1,3 m
aukščio, cm

Vitališkumo
vertinimas

1.
2.

Fraxinus excelsior
Quercus robur

Parastais uosis
Paprastasis ąžuolas

133
331

2
3

3.

Salix fragilis

Trapusis gluosnis

230

3

4.

Fraxinus excelsior

Parastais uosis

237

3

5.

Quercus robur

Paprastasis ąžuolas

348 (0,8 mh)

4

6.

Quercus robur

Paprastasis ąžuolas

315

2

7.

Quercus robur

Paprastasis ąžuolas

546

3

8.

Quercus robur

Paprastasis ąžuolas

378

3

Quercus robur

Paprastasis ąžuolas

453

2

Pastabos

R pusėje nuo apačios iki 2 mh atvira
anga, puviniai, sudžiūvusios vainiko
šakos.
Apie 8 mh nulūžusi didelė šaka,
pakibo ant šakos.
Sudžiūvusios vainiko šakos; vietoje
anksčiau nupjautų šakų susidaro
tuštumos, puviniai; vainikas platus,
bet vienpusis, nukreiptas į P.

Apytikslė vieta
teritorijoje
ŠV dalis
ŠV dalis
Š dalyje, medžių eilė
palei pievos V kraštą
Š dalyje

3 mh pasiskirstė į kelis kamienus, V
ir P kamienai nulūžę.
Šiek tiek pakrypęs ŠV kryptimi;
vainikas šiek tiek vienapusis,
nukreiptas ŠV kryptimi; yra
sudžiūvusių ir sulūžusių šakų; 4 mh
nuo pagrindinio kamieno kyšo
didelė šoninė šaka PV kryptimi.
Vainike sulūžusios ir sudžiūvusios
griaučių šakos. MEDIS-SENOLIS.
Paženklintas informaciniu ženklu.

Š dalyje, palei pievos R
dalį
Š dalyje palei kelią

Iš Š pusės susidaro nedidelė tuštuma
1 mh, puvenos, vainike sudžiūvusios
ir sulūžusios šakos. GALIMAS
MEDIS-SENOLIS.
Vainikas šiek tiek kreivas R
kryptimi, šiek tiek sudžiūvusių ir
sulūžusių šakų; maždaug 10 mh nuo

Š dalyje palei kelią –
tvarkoma dalis

Š dalyje palei kelią–
tvarkoma dalis

ŠR dalis – miškinga dalis

Dendrologinės inventorizacijos ir biologinės įvairovės vertinimas. 3 priedas

Nr.
plane

Taksono lotyniškas
pavadinimas

Taksono lietuviškas
pavadinimas

Perimetras
(p) 1,3 m
aukščio, cm

Vitališkumo
vertinimas

Quercus robur

Paprastasis ąžuolas

407

2

Quercus robur

Paprastasis ąžuolas

409

2

Quercus robur
Quercus robur

Paprastasis ąžuolas
Paprastasis ąžuolas

325
380

2
2

Quercus robur

Paprastasis ąžuolas

448

2

Quercus robur

Paprastasis ąžuolas

351

2

Quercus robur

Paprastasis ąžuolas

429

2

Quercus robur

Paprastasis ąžuolas

384

2

Pastabos
kamieno auga didelė šaka P
kryptimi. MEDIS-SENOLIS.
Vainike šiek tiek sulūžusių ir
sudžiūvusių griaučių šakų. MEDISSENOLIS.
Vainike šiek tiek sulūžusių griaučių
šakų.
MEDIS-SENOLIS
Vainike šiek tiek sudžiūvusių šakų
12-13 mh dalinasi į du kamienas;
Vainike šiek tiek sulūžusių ir
sudžiūvusių griaučių šakų. Šalimais
dar trys dideli ąžuolai diametru iki 3
m.
GALIMAS MEDIS-SENOLIS
5 mh dalinasi į du kamienus;
Vainike šiek tiek sulūžusių ir
sudžiūvusių griaučių šakų.
Šalimais (į R) dar 6 ąžuolai iki 3 m
diametro. MEDIS-SENOLIS
Vainike šiek tiek sulūžusių ir
sudžiūvusių griaučių šakų.
5 mh dalinasi į du kamienus;
Vainike šiek tiek sulūžusių ir
sudžiūvusių griaučių šakų.
MEDIS-SENOLIS
4 mh dalinasi į du kamienus;
Vainike šiek tiek sulūžusių ir
sudžiūvusių griaučių šakų.
GALIMAS MEDIS-SENOLIS

Apytikslė vieta
teritorijoje

ŠR dalis– miškinga dalis

ŠR dalis– miškinga dalis
ŠR dalis– miškinga dalis
ŠR dalis– miškinga dalis

ŠR dalis– miškinga dalis

ŠR dalis– miškinga dalis
ŠR dalis– miškinga dalis

ŠR dalis– miškinga dalis

Dendrologinės inventorizacijos ir biologinės įvairovės vertinimas. 3 priedas

Nr.
plane

Taksono lotyniškas
pavadinimas

Taksono lietuviškas
pavadinimas

Perimetras
(p) 1,3 m
aukščio, cm

Vitališkumo
vertinimas

Pastabos

Apytikslė vieta
teritorijoje

Vainike šiek tiek sulūžusių ir
sudžiūvusių griaučių šakų. Šalia dar
vienas mažesnis ąžuolas.
Vainike šiek tiek sulūžusių ir
sudžiūvusių griaučių šakų.
GALIMAS MEDIS-SENOLIS
Iš V pusės galimai žaibo paliktas
randas nuo 1 iki 7-8 mh; Vainike
šiek tiek sulūžusių ir sudžiūvusių
griaučių šakų; ant kamieno sieros
kempė. GALIMAS MEDISSENOLIS
Daug sulūžusių ir sudžiūvusių
griaučių šakų.
MEDIS-SENOLIS
Iš R pusės iki 4 mh kamienas be
žievės, puviniai, daug sudžiūvusių
griaučių šakų vainike. GALIMAS
MEDIS-SENOLIS
Vainike šiek tiek sulūžusių ir
sudžiūvusių griaučių šakų, P pusėje
apie 1,8-2 mh susidaro nedidelės
tuštumos, puviniai.
Vainike šiek tiek sulūžusių ir
sudžiūvusių griaučių šakų.
MEDIS-SENOLIS
Pažymėta informaciniu ženklu.
R pusėje du pakankamai dideli
atsišakojimai. MEDIS-SENOLIS
Pažymėta informaciniu ženklu.
Pakrypęs PV kryptimi; vainike
stipriai aplūžusios šakos.

ŠR dalis– miškinga dalis

Quercus robur

Paprastasis ąžuolas

336

2

Quercus robur

Paprastasis ąžuolas

369

2

Quercus robur

Paprastasis ąžuolas

382

2

Quercus robur

Paprastasis ąžuolas

430

3

Quercus robur

Paprastasis ąžuolas

383

4

Quercus robur

Paprastasis ąžuolas

347

3

Quercus robur

Paprastasis ąžuolas

480

2

Tilia cordata

Europinė liepa

370

2

Salix fragilis

Trapusis gluosnis

366

3

ŠR dalis– miškinga dalis
ŠR dalis– miškinga dalis

ŠR dalis– miškinga dalis
ŠR dalis– miškinga dalis

ŠR dalis– miškinga dalis

ŠR dalis– miškinga dalis

P dalis; kelio dešinėje
pusėje; aikštelės R dalis
palei kelią
PV dalis; palei tvenkinio
(daugiausia į P) krantą
yra nedidelės pievos PR
dalyje.

Dendrologinės inventorizacijos ir biologinės įvairovės vertinimas. 3 priedas

2 lentelė
Parke konstatuoti svetimžemių medžių ir krūmų taksonai ir galimi medžiai-senoliai
Nr.
plane

Taksono lotyniškas
pavadinimas

Taksono
lietuviškas
pavadinimas

Perimetras (p)
1,3 m aukščio,
cm

Vitališkumo
vertinimas

Pastabos
R pusėje 3 mh tuštuma; 4 mh
dalinasi į 5 kamienus; V pusėje
nuo šaknų kaklo auga didelis
atsišakojimas.
MEDIS-SENOLIS
3 mh dalinasi į 3 kamienus; V ir
Š kamienai 4 mh dalinasi į 2
kamienus; R pusėje prie apačios
nedidelė tuštuma, galimai
puvenos, sudžiūvusios šakos
vainike. MEDIS-SENOLIS
Vienpusis vainikas, nukreiptas į
Š pusę.

1.

Tilia x europea

Olandiškoji liepa

304

3

2.

Tilia x europea

Olandiškoji liepa

320

3

3.

Tilia x europea

Olandiškoji liepa

241

3

4.

Tilia x europea

Olandiškoji liepa

273

3

5.

Tilia x europea

Olandiškoji liepa

331

3

2 mh dalinasi į 2 kamienus; V
kamienas 4 mh dalinasi į 2
kamienus, puvenos; ŠR pusėje
prie šaknies kaklo susidaro
tuštuma; vienapusis vainikas,
nukreiptas į P.
GALIMAS MEDIS-SENOLIS
R pusėje nuo 1,5 iki 2 mh atvira
tuštuma, puvenos; 2,5 mh
dalinasi į 2 kamienus; vienapusis
vainikas, nukreipta į ŠR.
MEDIS-SENOLIS

Apytikslė vieta
teritorijoje
Š dalyje; alėjos fragmentas
palei tvenkinio Š dalį; kelio
kairėje pusėje
Š dalyje; alėjos fragmentas
palei tvenkinio Š dalį; kelio
kairėje pusėje

Š dalyje; alėjos fragmentas
palei tvenkinio Š dalį; kelio
kairėje pusėje
Š dalyje; alėjos fragmentas
palei tvenkinio Š dalį; kelio
kairėje pusėje

Š dalyje; alėjos fragmentas
palei tvenkinio Š dalį; kelio
kairėje pusėje

Dendrologinės inventorizacijos ir biologinės įvairovės vertinimas. 3 priedas

Nr.
plane

Taksono lotyniškas
pavadinimas

Taksono
lietuviškas
pavadinimas

Perimetras (p)
1,3 m aukščio,
cm

Vitališkumo
vertinimas

Pastabos
2 mh dalinasi į 2 kamienus,
sudžiūvusios vainiko šakos;
nukreiptas P kryptimi.
R pusėje nuo apačios iki 2,5 mh
atvira tuštuma, puvenos; buvo du
kamienai, R kamienas nulūžęs;
pakrypęs į P pusę.
2 mh dalinasi į du kamienus, Š
kamienas 4 mh dalinasi į 2
kamienus; stipriai pakrypęs į P
pusę; vienapusis vainikas,
nukreiptas P kryptimi.
V pusėje nuo apačios iki 2 mh
atvira tuštuma; R kamienas
nulūžęs, puvenos, sudžiūvusios
vainiko šakos
Du kamienai, abu nulūžę,
puvenos; gyva nedidelė šaka ŠR
kamiene.
2,5 mh dalinasi į du kamienus;
pakreiptas Š kryptimi, vainikas
vienpusis, nukreiptas į Š pusę.
MEDIS-SENOLIS
Nulūžęs 3 mh, liko tik nedidelės
gyvos šakos ir atsišakojimai.

Tilia x europea

Olandiškoji liepa

254

3

Tilia x europea

Olandiškoji liepa

222

4

Tilia x europea

Olandiškoji liepa

248

3

Tilia x europea

Olandiškoji liepa

233

4

Tilia x europea

Olandiškoji liepa

219

5

Tilia x europea

Olandiškoji liepa

295

3

Tilia x europea

Olandiškoji liepa

232 (1,5 mh)

5

Tilia x europea

Olandiškoji liepa

262

3

Salix sp. (fragilis ?)

Gluosnis

230

3

4 mh dalinasi į du kamienus,
sudžiūvusios vainiko šakos;
vienapusis vainikas, nukreiptas į
V.
GALIMAS MEDIS-SENOLIS
Apie 8 mh nulūžusi didelė šaka,
kabo ant šakų.

Apytikslė vieta
teritorijoje
Š dalyje; alėjos fragmentas
palei tvenkinio Š dalį; kelio
kairėje pusėje
Š dalyje; alėjos fragmentas
palei tvenkinio Š dalį; kelio
kairėje pusėje
Š dalyje; alėjos fragmentas
palei tvenkinio Š dalį; kelio
kairėje pusėje
Š dalyje; alėjos fragmentas
palei tvenkinio Š dalį; kelio
kairėje pusėje
Š dalyje; alėjos fragmentas
palei tvenkinio Š dalį; kelio
kairėje pusėje
Š dalyje; alėjos fragmentas
palei tvenkinio Š dalį; kelio
kairėje pusėje
Š dalyje; alėjos fragmentas
palei tvenkinio Š dalį; kelio
kairėje pusėje
Š dalyje; alėjos fragmentas
palei tvenkinio Š dalį; kelio
kairėje pusėje
Š dalyje, medžių eilė palei
pievos V kraštą

Dendrologinės inventorizacijos ir biologinės įvairovės vertinimas. 3 priedas

Nr.
plane

Taksono lotyniškas
pavadinimas

Taksono
lietuviškas
pavadinimas

Perimetras (p)
1,3 m aukščio,
cm

Vitališkumo
vertinimas

135/97/50

2

Pastabos

Fagus sylvatica

Europinis beržas

Salix sp.

Gluosnis

366

3

Pakrypęs PR kryptimi; vainiko
stipriai aplūžusios šakos.

Aesculus hippocastanum

Paprastasis kaštonas

43

2

Tilia x europea
Tilia x europea

Olandiškoji liepa
Olandiškoji liepa

276
298

3
3

Auga prie pusiau atmirusiam
uosiui.
GALIMAS MEDIS-SENOLIS
MEDIS-SENOLIS

Apytikslė vieta
teritorijoje
P dalis; kelio dešinėje pusėje;
aikštelės R dalyje palei kelią
PV dalis; palei tvenkinio
(daugiausia į P) kraštą yra
nedidelės aikštelės PR
pusėje.
PV dalis; daugiausia P
tvenkinio V galas.
Apie 3 mh dalinasi į 6
kamienus, puvenos

Rodiklius
Natūralios buveinės
Vaizdingoji aplinka

Rodiklius

Vertinimas (taškai)

2
2

Vertinimas (taškai)

1
0
5

Ūkinė veikla
Ryšis su biotopais

1 pav.
– svarbus 2 pav. Tvenkinys su sala,
vandens parterio
orientyras ir judėjimo koridorius veislėms. Medžiai apaugę dalis – natūrali buveinė. Būtina atlikti tvarkymo
samanomis ir kerpėmis
darbus, kad būtų išsaugotas vandens veidrodis

3 pav. Samanotas kelmas,
lapai
natūralios 4 pav. Nesutvarkyta parko dalis – susidaręs plačialapių
buveinės. Nesurinkti lapai – svarbi sraigių natūrali miško biotopas. Atmirusi mediena įvairių yrimo pakopų.
buveinė
Natūrali buveinė

5 pav.
– intensyviai išmindžiota žemė. Neproporcinga aikštelė
parke
SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

6 pav. Neapgyvendinti dvaro pastatai – natūralios
buveinės, ypatingai šikšnosparniams

Puslapio
pavadinimas
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Kronvircavos dvaro parkas
Priedas Nr.3 10.2.2 skirsnis

KRONVIRCAVOS DVARO PARKAS –
Z
Augalija

6
4

10

Vejos teritorija, aikštelės

5

Vandens telkiniai, tvenkiniai
Dvaro istorinis apstatymas

biotopais

va
ca
Vir

3

Kiti statiniai
Kelių infrastruktūra

7
Kelias

8

5.

1.
dvaro ansamblio

dalies apgyvendinti

2.

2

6.

Medžių taksonai ir Nr. lentelėje

12.

8.

1

9.

zonos arba ekotonas, parkui

10.

3.

1.
2.

4.

7.
9.

Krūmų grupės

13.
4.

11.
3.

Kultūrinio paveldo riba
5.

18.

Nuosavybės ribos

10.

9

17.

EKSPLIKACIJA
12.

15.
14.

6.

1

Dvaro pilies liekanos

2

Namo pastatas / dvaro virtuvė

3

"Kavalerijos namas" (šiandieninė
mokykla)

4

Svirnas

5

Vadovo namai

6

Tvartas

7

Svirnas / arklių stabilumas

8

Kraštovaizdžio aikštė su gėlių lovomis
ir fontanu

9

Vandens parters

11.
16.

16.
13.
17.

9.

Rosa sp.

19.
18.

15.

Crataegus sp.

zonos arba ekotonas, parkui

14.

7.

biotopo teritorija
8.

23.

24.

22.
20.
25.

21.

10

Kultūros namai / paštas

zonos arba ekotonas, parkui

PASTABOS
1. Kronvircavos dvaro parko bendrasis dendrologinis tyrimas ir biologinės įvairovės vertinimas žr. 1 lentelę.

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

Puslapio
pavadinimas
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Priedas Nr.3 10.2.1 skirsnis

Dendrologinės inventorizacijos ir biologinės įvairovės vertinimas. 3 priedas

Dendrologijos ekspertė
Mg biol. Aiva Bojare (Aivas Bojāre)
Veislių ir biotopų ekspertė
Dr. Silv. Inga Straupe

Šaukėnų dvaro parko bendrasis dendrologinis tyrimas ir biologinės įvairovės vertinimas
Šaukėnų dvaro parkas panašus į gamtos parko biotopą. Parkas tvarkomas, jame yra biologine prasme senų medžių eilės, alėjos ir grupės. Kadangi parkas
intensyviai tvarkomas daugiausia dominuoja lapuočių rūšys klevas paprastasis (Acer platanoides), mažalapė liepa (Tilia cordata), vinkšna paprastoji (Ulmus
laevis), rečiau pasitaiko paprastasis ąžuolas (Quercus robur), drebulė (Populus tremula) ir uosis paprastasis (Fraxinus excelsior), paprastoji ieva (Padus avium),
paprastasis šermukšnis (Sorbus aucuparia) ir Europinio ožekšnio (Euonymus europeus) egzemplioriai. Iš spygliuočių aptinkama paprastoji pušis (Pinus sylvestris)
ir paprastoji eglė (Picea abies). Krūmų parke nėra, išliko tik vienas paprastasis lazdynas (Corylus avellana). Parkas, palyginti neseniai, stipriai buvo apaugęs
spirėja (Spiraea sp.) ir Lanksvūne šermukšnialape (Sorbaria sorbifolia), kurios pastaraisiais metais buvo intensyviai pjaunamos, bet iki šios auga ir gerai matomos.
Palei parko V ir Š pakraščio, taip pat parko V dalyje išlikusios senos liepų ir ąžuolų alėjos. Palei V pakraštį pasodinta alėja apaugusi krūmais. Intarpais parke
pasodintas obelų sodas.
Senų medžių kamienai apaugę kerpėmis ir samanomis. Ant atskirų medžių pastebimas medžių grybelis.
Žemės dangą sudaro įprastos plačialapiam miškui rūšys – pavasarinis švitriešis (Ficaria verna), miglės (Poa nemoralis), europinė pipirlapė (Asarum europaeum),
šliaužiančioji tramažolė (Glechoma hederacea) ir kt.
Vejos dalis tvarkoma, yra nedaug augalų rūšių: paprastoji kiaulpienė (Taraxacum officinale), gumbuotoji miglė (Poa spp.), paprastoji šunažolė (Dactylis
glomerata), paprastoji garšva (Aegopodium podagraria), didžioji ugniažolė (Chelidonium majus), kurie priskiriami prie pievų vejų ir krūmokšniams būdingomis
rūšimis.
Daugelyje parko vietų aptinkamos kūdros, kurios pradeda apaugti paprastosiomis nendrėmis.
Atmirusių medžių aptinkama mažai – tik atskiri kelmai ir nuvirtę seni medžiai. Svarbi biologinei įvairovei (vabzdžiams, vorams) yra akmenų grupė parko
teritorijoje.

Dendrologinės inventorizacijos ir biologinės įvairovės vertinimas. 3 priedas

Benderiai ištirtoje teritorijoje konstatuoti septyni svetimžemių medžių taksonai – du spygliuočių medžių taksonai ir penki lapuočių taksonai. Siekiant nustatyti
parke konstatuotų spirėjų ir slyvų taksonų priklausymą rūšies lygmenyje tyrimą būtina atlikti vegetacinio laikotarpio metu, žaliuojant lapams.
Saugomi ir reti medžių ir krūmų taksonai nebuvo konstatuoti.
Iš viso parke dominuojančių senųjų medžių ir svetimžemių medžių vitališkumas vertinamas kaip geras (2). kaip vidutinio vitališkumo įvertinti medžiai, kurie
auga suspausti tarp didžiųjų parko medžių ir yra prislėgti arba pradeda natūraliai senėti (baltosios tuopos). Baltasis gluosnis, kuris vertinamas kaip silpno
gyvybingumo (4) yra stipriai pakrypęs kelio kryptimi ir gali būti pavojingas.
Alėjose pasodintų medžių vitališkumas daugiausia vertinamas kaip vidutinis (3). medžiai palyginti tankiai susodinti, dėl ko su laiku pradeda vienas kitą slėgti,
susidarė vienapusiai vainikai, kurie iškrypti į išorę, daug nudžiūvusių šakų.

1 lentelė
Parke konstatuoti medžių ir krūmų taksonai
Nr.
plane

Taksono lotyniškas
pavadinimas

1.

Thuja occidentalis

2.
3.

Malus domestica
Euonymus europeus

4.

Larix decidua

Taksono
lietuviškas
pavadinimas
Vakarinė tuja

Obelis
Europinis
ožekšnis
Europins
maumedis

Perimetras
(p) 1,3 m
aukščio, cm
188

Vitališkumo
vertinimas

-

2
2

369

2

2

Pastabos

Apytikslė vieta teritorijoje

Šiek tiek pakrypęs V
kryptimi.
MEDIS SENOLIS

Parko vidutinėje dalyje, nuo Š dalyje
esančio tvenkinio į PV. Šalia jaunų
eglių grupė ir paprastasis lazdynas.
Nuo tujos į P
Nuo tujos į P

Šiek tiek vienapusis
vainikas į V, 4 mh lūžę
apatinės griaučių šakos, 67 mh didelė raganų
šluota, 6 mh dalinasi į du
kamienus. MEDIS
SENOLIS

Prie tvoros Š pakraščio.
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Nr.
plane

Taksono lotyniškas
pavadinimas

Taksono
lietuviškas
pavadinimas

Perimetras
(p) 1,3 m
aukščio, cm

Vitališkumo
vertinimas

Pastabos

Apytikslė vieta teritorijoje

5.

Larix decidua

Europins
maumedis

184

2

Įspaustas tarp didelių
parko medžių,
sudžiūvusios apatinės
vainiko šakos.

Parko vidurinėje dalyje, nuo tujos į
ŠV.

6.

Larix decidua

Europins
maumedis

257

2

Parko vidurinėje dalyje.

7.
8.

Spiraea sp.
Sorbaria sorbifolia

-

-

9.

Juniperus communis

-

1

Maždaug 5 m aukščio.

Prie įėjimo į ligoninės teritoriją.

10.

Salix alba

Spirėjos
Šermukšnialapė
lanksvūnė
Paprastasis
kadagys
Baltasis gluosnis

Šiek tiek vienapusis
vainikas, nukreiptas į P,
šiek tiek sudžiūvusios
apatinės šakos.
Intensyviai šienaujamos.
Intensyviai šienaujamos.

181

2

11.

Salix alba

Baltasis gluosnis

108 un 103

4

12.

Prunus sp.

Slyvos

-

3

13.

Sorbus hybrida

-

2

14.

Populus alba

Šiaurinis
šermukšnis
Baltoji tuopa

239

3

15.

Populus alba

Baltoji tuopa

190

3

Stipriai pakrypęs vakarų
kryptimi, du kamienai,
trupa; gali nuvirsti.
Du medžiai, nukrypę V
kryptimi, daug
sudžiūvusių šakų.
Medžių grupė.
Vainike daug sudžiūvusių
šakų, atrodo sunykusi.
Vainike daug sudžiūvusių
šakų, atrodo sunykusi.

Parko vidurinėje dalyje.

P dalyje esančio tvenkinio V
pakrantė.
P dalyje esančio tvenkinio V
pakrantė.
Palei tvoros A pusę.
Palei įvažiavimo kelią, arčiau tvoros.
Parko Š dalis.
Parko Š dalis.
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Nr.
plane

Taksono lotyniškas
pavadinimas

16.

Larix decidua

17.

Aesculus hippocastanum

18.

Aesculus hippocastanum

19.

Aesculus hippocastanum

20.

Aesculus hippocastanum

21.

Aesculus hippocastanum

22.

Aesculus hippocastanum

Taksono
lietuviškas
pavadinimas
Europinis
maumedis
Paprastasis
kaštonas
Paprastasis
kaštonas
Paprastasis
kaštonas
Paprastasis
kaštonas
Paprastasis
kaštonas
Paprastasis
kaštonas

Perimetras
(p) 1,3 m
aukščio, cm
241

Vitališkumo
vertinimas

Pastabos

2

138

2

208

2

153

2

Šiek tiek sudžiūvusių šakų
vainike.
Įspaustas tarp didelių
medžių.
Viduje vainike auga jauni
klevai.
Šiek tiek sudžiūvusios
vainiko šakos.

145

2

228

2

101

3

Apytikslė vieta teritorijoje
Parko Š dalis.
Parko Š dalis.
Parko Š dalis, kelkraštis.
Parko Š dalis, kelkraštis.
Parko Š dalis, kelkraštis.

Šiek tiek sudžiūvusios
vainiko šakos, 2 mh
padalinti į du kamienus.
Įspaustas tarp didelių
medžių, slegiamas.

Parko Š dalis, kelkraštis.
Parko Š dalis, kelkraštis.

Rodiklius

Rodiklius

Vertinimas (taškai)

Natūralios buveinės
Vaizdingoji aplinka

1
0

Vertinimas (taškai)

0
0
1

Ūkinė veikla
Ryšis su biotopais

1 pav.
– svarbus 2 pav. Lizdai – natūrali buveinė
orientyras ir judėjimo koridorius įvairioms veislėms.
Medžiai apaugę samanomis ir kerpėmis

3 pav. Fragmentuotas
– įrengta tvora 4 pav. Rieduliai,
parke. Mažai vaizdinga aplinka. Aukšta antropogeninė buveinė.
Vienalypis
parko
daugiapakopės augalijos
įtaka / apkrova

5
pav.
Tvenkinys
su
buveinė. Atnaujinamas istorinis
vandens veidrodžiui išsaugoti
SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

– natūrali
kraštovaizdis,
nėra

–
natūrali 6 pav.
ir sausuolynas
tvenkinių kaskadas buveinės. Vienalypis kraštovaizdis

Puslapio
pavadinimas
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Priedas Nr.3 10.3.2 skirsnis

–

natūralios

ŠAUKĖNŲ DVARO PARKAS –

Z
Augalija
zonos arba ekotonas, parkui

Vejos teritorija, aikštelės
Vandens telkiniai, tvenkiniai
20.

21.
22.

Dvaro istorinis apstatymas
14.

18.

Kiti statiniai

19.

Kelių infrastruktūra

15.

17.

Alėja, medžių eilės, medžių grupės
9.

Medžių taksonai ir Nr. lentelėje

5.

Krūmų grupės

1.
3.

2.

Kultūrinio paveldo riba

4.

6.

Nuosavybės ribos

5

6

EKSPLIKACIJA

13.

teritorija

1

3

1

Dvaro pilis

2

Buvę dvaro arklidės

3

Pratęsimas ligoninės poreikius

4

Ligoninių pastatas

5

Vartai

6

Tvora

12.

11.
10.

2

9.

4

4
zonos arba ekotonas, parkui
atnaujinamo
prie dvaro
teritorija

zonos arba ekotonas, parkui

PASTABOS
1.

Šaukėnų dvaro parko bendrasis dendrologinis tyrimas ir biologinės įvairovės vertinimas žr. 1 lentelę.

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

Puslapio
pavadinimas
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Priedas Nr.3 10.3.1 skirsnis
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Dendrologijos ekspertė
Mg biol. Aiva Bojare (Aiva Bojāre)
Veislių ir biotopų ekspertė
Dr. Silv. Inga Straupe

Onuškio dvaro parko bendrasis dendrologinis tyrimas ir biologinės įvairovės vertinimas
Onuškio dvaro parkas netvarkomas ir primena plačialapių medžių miško biotopą. Teritorijos ŠV ir V dalį iki tvenkinio formuoja natūralus miškas, kuriame
dominuoja paprastoji eglė (Picea abies) su nedideliais mažalapės liepos (Tilia cordata), paprastojo klevo (Acer platanoides) ir paprastojo ąžuolo (Quercus robur,
potencialiai didžiausias – p 283 cm) plotais. Paprastoji eglė čia įėjo kaip rūšis – plačialapių medžių konkurentė, kuri naudojasi galimybe augti derlingose žemėse
ir sudaro šešėlį plačialapiams medžiams, ribojant jų augimą ir veikiant jų natūralų atsinaujinimą. Pradedant parko tvarkymą paprastųjų eglių grupės turi būti
iškertamos. Iš istorinių medžių išliko svetimžemių rūšys – Europins maumedis (Larix decidua) palei rūmų griuvėsius ir biologine prasme sena paprastoji pušis
(Pinus strobus) priešais rūmus. Krūmų daug, susidarė tanki pamiškė ir pomiškis. Visame parke vietomis aptinkamos nedidelės tuščios vietos – laukai. Pomiškiuose
aptinkami baltalksniai (Alnus incana), juodalksniai (Alnus glutinosa) ir uosis paprastasis (Fraxinus excelsior). Pamiškėje aptinkamos miške natūraliai augančios
krūmų rūšys – paprastoji ieva (Padus avium), paprastasis lazdynas (Corylus avellana) ir paprastasis sausmedis (Lonicera xylosteum), taip pat sulaukėję atskiri
svetimžemių krūmai ir krūmų grupės – spirėjos (Spiraea sp.), raukšlėtalapis erškėtis (Rosa rugosa), raudonuogis šeivamedis (Sambucus racemosa).
Palei teritorijos PV dalyje esantį tvenkinį, palei iš dalies išsaugoto istorinio tako pakraštį arčiau tvenkinio krantui eilėmis susodintos tuopos (Populus sp.; žr. 1
lentelę), taip pat ir juodalksniai (Alnus glutinosa). Kitoje tako pusėje sodintos krūmų grupės mišria tvarka – alyvos (Syringa sp.), spirėjos (Spiraea sp.) ir juoduogis
šeivamedis (Sambucus nigra). Tarp medžių ir krūmų grupių auga europinis ožekšnis (Euonymus europeus), vietomis varpinė medlieva (Amelanchier spicata),
sausmedžiai (Lonicera sp.), sedula (Swida sp.), jauni baltalksniai (Alnus incana), juodalksniai (Alnus glutinosa), uosiai (Fraxinus excelsior).
Parko dalyje tarp rūmų griuvėsių ir tvenkinio daugiau dominuoja lapuočiai – paprastoji liepa, paprastasis klevas su atskiromis didelėmis paprastosiomis eglėmis.
Po rūmų griuvėsių šlaitu vietos apaugusios spirėjomis. Iš šioje dalyje ankščiau sodintų retesnių medžių buvo konstatuota tik atmirusi karpotojo beržo rūšis
„Youngii“ (Betula pendula „Youngii“), sibirinis kėnis (Abies sibirica) nebuvo rastas.
Didžiausia rūšių įvairovė aptinkama aplink buvusį gyvenamąjį namą (į V nuo rūmų griuvėsių) – mažoji žiemė (Vinca minor), darželiniai jazminai (Philadelphus
sp.), šviesiosios hortenzijos (Hydrangea arborescens „Grandiflora“) rūšis, paprastasis kadagys (Juniperus communis), taip pat daug vaismedžių ir krūmų –
naminės obelys, slyvos, agrastai, juodieji serbentai ir avietės. Visi šie sodiniai, greičiausiai, pasodinti visai neseniai, kai namai buvo apgyvendinti.
Senų medžių kamienai dengti samanomis. Ant atskirų medžių yra medžio grybelio. Konstatuota atmirusi mediena, be to, skirtingų rūšių (nuolaužos, kelmai,
lūžtuvės) ir skirtingos yrimo pakopos (džiūvantys, su žieve, be žievės). Daugumoje atveju taip yra dėl žmogaus tvarkymo (kelmai, kritę medžiai), tačiau yra
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natūraliai susidariusių sausuolynų ir nedidelių kelmų. Yra ir išskobtų medžių, taip pat medžių su storomis, nudžiūvusiomis šakomis, kurios ypatingai svarbios
bestuburiams.
Parke yra tvenkinių (vienas iš jų – didelis) ir įdubų. Nuokalnėje konstatuotos žemapelkės, apie ką byloja drėgnas dirvožemis ir paprastosios viksvos (Carex nigra),
taip pat kiti mėgstantys drėgmę augalai, pavyzdžiui, raudonoji žiognagė (Geum rivale).
Žemę kloja plačialapių medžių miškui būdingos rūšys – geltonžiedė plukė (Anemone ranunculoides) ir pavasarinis švitriešis (Ficaria verna).
Pievose (vejose) aptinkama nedaug rūšių (paprastoji kiaulpienę (Taraxacum officinale), paprastoji šunažolė (Dactylis glomerata), paprastoji garšva (Aegopodium
podagraria), kurios priklauso prie derlingoms žemėms būdingų rūšių arba piktžolių, kurios gerai išgyvena mindžiojimą.
Iš istorinių medžių, kurie pažymėti senusiuose parko planuose išliko europinis maumedis (Larix decidua) palei rūmų griuvėsių R ir V kraštą ir veimutinė pušis
(Pinus strobus) priešais rūmus.
Senuose planuose pažymėtas vaismedžių sodas R dalyje neišliko.
Paprastų liepų alėjos parko P dalyje išliko daugiausia palei kelio kairę pusę, palei dešinę pusę tik atskiri medžiai. Galimai, kad alėja ja iš pat pradžių buvo
pasodinta iš vienos kelio pusės.
Bendrai ištirtoje teritorijoje konstatuoti tik keturi svetimžemių medžių taksonai – du spygliuočių medžių taksonai ir du lapuočių medžių taksonai, krūmų –
dešimt taksonų. Siekiant nustatyti parke konstatuotų spirėjų, alyvų, jazminų bei kt. taksonų priklausymą rūšies lygmenyje, tyrimą būtina atlikti vegetacinio
laikotarpio metu, žaliuojant lapams.
Saugomi ir reti medžių ir krūmų taksonai nebuvo konstatuoti.
Iš viso parke dominuojančių senųjų medžių kokybė vertinama kaip gera (2) ir vidutinė (3). Senuose parko planuose pažymėtų senųjų retų ir vis dar augančių
istorinių medžių vitališkumas taip pat vertinamas kaip geras ir vidutinis, išskyrus veimutinę pušį, kurios vitališkumas yra silpnas (4).
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1 lentelė
Parke konstatuoti medžių ir krūmų taksonai
Nr.
plane

Taksono lotyniškas
pavadinimas

Perimetras
(p) 1,3 m
aukščio, cm
328

Vitališkumo
vertinimas

183/141/93

3

1.

Pinus strobus

Taksono
lietuviškas
pavadinimas
Veimutinė pušis

2.

Populus alba

Baltoji tuopa

3.

Rosa sp.

Rožė

-

2

4.

Spiraea sp.

Spirėjos

-

2

5.

Tilia cordata

Paprastoji liepa.

225

2

6.

Quercus robur

Paprastasis
ąžuolas

283

2

4

Pastabos

Apytikslė vieta teritorijoje

Pusgyvė, iš PV pusės iki
Pievoje priešais rūmus.
viršaus dalis kamieno be
žievės; viršūnė išdžiūvusi,
didžioji griaučių šakų dalis
sudžiūvusi ir sulūžusi.
MEDIS SENOLIS
Galimai, baltosios tuopos
Pievoje priešais rūmus.
rūšis „Nivea“. Trys
kamienai, dalys prie
apačios; sudžiūvusios
vainiko šakos.
Grupėje su spirėjomis
Privažiavimo kelio
kelkraštyje.
Grupėje su rožėmis.
Privažiavimo kelio
Pamiškėje.
kelkraštyje. Parko Š ir ŠR
dalyje, eglių miške.
Dalis apatinių šakų
Nedidelėje pievoje parko
nulinkusi iki žemės, dalis
vidutinėje dalyje į PV nuo
sulūžusi. R dalyje beveik
rūmų griuvėsių.
atmiręs paprastasis
ąžuolas.
Vainike šiek ties
sudžiūvusios ir sulūžusios
šakos.

Parko Š ir ŠR dalyje, miške.
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Taksono lotyniškas
pavadinimas

Nr.
plane

Taksono
lietuviškas
pavadinimas
Paprastoji eglė
Paprastoji eglė
Paprastasis
klevas

Perimetras
(p) 1,3 m
aukščio, cm
194
171
267

Vitališkumo
vertinimas
2
2
3

Pastabos

Apytikslė vieta teritorijoje
Nuo rūmų į PR
Nuo rūmų į PR
Parko vidutinėje dalyje.

7.
8.
9.

Picea abies
Picea abies
Acer platanoides

10.

Populus sp.

Tuopos

243

2

11.

Populus sp.

Tuopos

235

2

12.

Populus sp.

Tuopos

215

2

13.

Populus sp.

Tuopos

223

2

14.

c

Baltasis gluosnis

337

4

Stipriai pasviręs PR
kryptimi; išlūžusios
griaučių šakos,
nudžiūvusios vainiko
šakos.

15.

Populus sp.

Tuopos

205

3

Tvenkinio P dalis.

16.

Populus alba

Baltoji tuopa

380

2

Buvo dviejų medžių
suaugimas; V kamienas
nupjautas, trupa.
Šiek tiek aplūžę griaučiai
ir sudžiūvusios vainiko
šakos.

17.

Tilia cordata

Paprastoji liepa

230

2

Nusvirusi ŠR kryptimi,
vainiko šiek ties
sudžiūvusios šakos.

Nuo rūmų į PV šlaito
apačioje.

Daug išdžiūvusių vainiko
šakų; sulūžusios griaučių
šakos.

Parko PR dalyje, tarp
tvenkinio ir tako.
Parko PR dalyje, tarp
tvenkinio ir tako.
Parko PR dalyje, tarp
tvenkinio ir tako.
Parko PR dalyje, tarp
tvenkinio ir tako.
Tvenkinio PR dalis.

Nuo tvenkinio Š gale, šiek
tiek į rūmų pusę.
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Nr.
plane

Taksono lotyniškas
pavadinimas

Taksono
lietuviškas
pavadinimas
Maumedis

Perimetras
(p) 1,3 m
aukščio, cm
326

Vitališkumo
vertinimas

18.

Larix sp.

5

19.

Acer platanoides

Paprastasis
klevas

278

2

20.

Acer platanoides

Paprastasis
klevas

364 (1 mh)

2

21.

Larix decidua

Europinis
maumedis

180

2

22.

Larix decidua

220

2

23.

Larix decidua

Europinis
maumedis
Europinis
maumedis

200

3

24.

Larix decidua

Europinis
maumedis

233

3

25.

Quercus robur

Paprastasis
ąžuolas

273

2

Pastabos

Apytikslė vieta teritorijoje

Atmiręs, kamienas be
žievės, iškaltas genių.
MEDIS SENOLIS
Vainike šiek tiek
sudžiūvusių šakų.

Nuo rūmų į P šlaito apačioje.

Suaugę du medžiai; A
kamienas 2 mh dalinasi į
du kamienus.
MEDIS SENOLIS
Į kamieną įkaltos vinys,
kad būtų pakabinta virvė
baltymams džiovinti.

Už pilies ant šlaito. Aplinkui
daug atmirusių medžių.

Už pilies ant šlaito. Aplinkui
daug atmirusių medžių.

Rūmų V dalyje.

Rūmų V dalyje.
Iš P pusės prie apačios
nuplėšta žievė, sudžiūvusi
viršūnė.
Apačioje iš V pusės
pažeistas kamienas, 1,6
mh dalinasi į du kamienus,
ŠR kamienas nupjautas, iš
Š pusės kamienas be
žievės, pažeista viršūnė.

Rūmų V dalyje.

Šiek tiek sudžiūvusios
vainiko šakos.

Tarp rūmų ir buvusiu ūkiniu
pastatu.

Rūmų R dalyje.
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Nr.
plane

Taksono lotyniškas
pavadinimas

26.

Tilia cordata

27.

Sorbaria sorbifolia

28.

Tilia cordata

29.

Caragana arborescens

30.

Quercus robus

Taksono
lietuviškas
pavadinimas
Paprastoji liepa

Perimetras
(p) 1,3 m
aukščio, cm
287

Vitališkumo
vertinimas
3

Vainikas vienapusis,
nukreiptas į R,
sudžiūvusios vainiko
šakos. Apačioje auga
spirėjos.

Buvusio ūkinio pastato ŠR
dalyje.

Šermukšnialapė
lanksvūnė
Paprastoji liepa

-

-

Gana didelė grupė.

402 (1,5 mh)

4

-

-

Nulūžę apie 5 mh; buvo
dviejų medžių suaugimas,
ŠV kamienas nukirstas; iš
apačios gena šakas.
MEDIS SENOLIS
Nuo liepos į Š

Nuo rūmų į PR pusę,
ganyklose.
Nuo rūmų į PR pusę,
ganyklose.

318 ir 223

2

Parastoji
karagana
Paprastasis
ąžuolas

Pastabos

Visai šalia auga du
medžiai. Vainike šiek tiek
sudžiūvusių šakų.

Apytikslė vieta teritorijoje

Nuo rūmų į PR pusę,
ganyklose.
Rūmų PR kampas, šlaito
pakraštyje.

Rodiklius

1 pav. Samanotos akmens
– natūralios buveinės

Rodiklius

Vertinimas (taškai)

Natūralios buveinės
Vaizdingoji aplinka

2
2

ir

Vertinimas (taškai)

2
0
6

Ūkinė veikla
Ryšis su biotopais

2 pav. Nedidelis tvenkinys – natūrali buveinė. Reikia
tvarkymo darbų, kad būtų išsaugotas vandens veidrodis

3 pav. Vaizdinga ir
parko aplinka – vaizdas 4 pav. Neapgyvendintas dvaro pastatas – natūrali
iš rūmų į parko daugiapakopę augaliją, įvairaus buveinė, ypatingai šikšnosparniams
vitališkumo augalai. Žema antropogeninė apkrova

5 pav.
medis/sausuolynas – natūrali 6 pav. Samanotas kelmas ir
buveinė. Vaizdingoji parko aplinka, vaizdas iš buvusio buveinės. Vaizdingoji parko aplinka
obelų sodo pusės
SIA „Veido vidi“
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Puslapio
pavadinimas
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Priedas Nr.3 10.4.2 skirsnis

– natūralios

ONUŠKIO DVARO PARKAS –

Z
Augalija
atnaujinamo parko

Vejos teritorija, aikštelės

biotopais

Vandens telkiniai, tvenkiniai
Dvaro istorinis apstatymas

Spiraea sp. +
Sambucus racemosa

Istorinių pastatų pamatų griuvėsiai
Kiti statiniai
Rosa sp. +
Spiraea sp.

zonos arba ekotonas, parkui

3

6.

dvaro ansamblio

Kelių infrastruktūra

neapgyvendinti arba

2.

9.

Medžių taksonai ir Nr. lentelėje

1.

Krūmų grupės
21.
22.

2

Kultūrinio paveldo riba

Spiraea sp.

25.

23.
tvenkinys su

24.

1

30.

19.

3

20.

26.

EKSPLIKACIJA

2

5.

17.
18.

8.
16.

Nuosavybės ribos

7.

1

Rūmų griuvėsiai

2

Buvęs gyvenamasis namas

3

Buvęs ūkinis pastatas

4

Buvusio ūkinio pastato griuvėsiai

5

Šunų prižiūrėtojo / šunų augintojo
namelis

Sorbaria sorbifolia
28.
Caragana arborescens

9.

4
10.
11.
12.
15.

13.

Syringa sp. +
Spiraea sp. +
Sambucus nigra
14.

5
akmens tvoros
Syringa sp. +
Spiraea sp. +
Sambucus nigra

zonos arba ekotonas, parkui

zonos arba ekotonas, parkui

PASTABOS
1. Onuškio dvaro parko bendrasis dendrologinis tyrimas ir biologinės įvairovės vertinimas žr. 1 lentelę.

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

Puslapio
pavadinimas
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Priedas Nr.3 10.4.1 skirsnis

ASARĖS DVARO PARKO AUTENTIŠKUMO IR VIENTISUMO VERTINIMAS
Z
A

8.

A

B
A

8.

A

B

A

A

A

A

4.

A

3.

B

A

B

13.
12. A

21.

5.

A

B
A

22.

A

B

9.

19.

15.

6.
1.

A 7.

17.

23.

20.

A

21.

18.

A

16.

24.

24.

B

A

10.

25.
21.

14.

2.

B

B

A
11.

21.
24.

A

A

26.

A
A
0

50

100

150

200

Sutartiniai ženklai:
1

2

3

4

5

12
11

6

7

8

9

10

A, B

13

1
vegetacija:
ir
2
vegetacija: vejos; 3
horizontalioji
tinklas; 4 horizontalioji
dalis ir
5 vandens elementai; 6 labai
lygis, elementas
be laiko
(5
7
lygis, elementas
detalus, bet yra
arba
(4
8
vidutinis
lygis,
elemento apimtis, bet
dingo (3
9
lygis,
elemento apimtis su storais sluoksniais arba dideliais pakeitimais
elemento perstatymo arba atnaujinimo (2
10
labai
lygis,
apimtis, bet
vieta
(1
11
nauja apimtis,
parko
po I arba II Pasaulinio

Pastabos:
dvaro parko

ir vientisumo vertinimo planas parengtas vadovaujantis 1887

situacijos planas ir 1991

Išvados:
Esant dabartinei situacijai, bendras parko
lygis turi
vertinamas
koeficientas yra 2,8. Galima nustatyti parko ploto
turimas istorines
galima nustatyti kelio tinklelio ir augalijos
parko
yra augalija, atvira ir atvira. Parkas laikomas pusiau
SIA „Veido vidi“
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Puslapio
pavadinimas
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

tiek didesnis
parko dalyje.
atitikimo pradinei
lygio
ir istoriniu

Kultūrinio paveldo autentiškumo ir vientisumo
vertinimas –

Priedas Nr.3 10.5 skirsnis

KRONVIRCAVOS DVARO PARKO AUTENTIŠKUMO IR VIENTISUMO VERTINIMAS
Z

A

Autentiškumo ir vientisumo vertinimo lentelė
A

A

A

A

A

B

A

A

B
B

B
A

A

A
B

A

B

A
B
B 2.

A
A

B
A
A

6.

A

B
A

B

7.

A

5.
A
B 4. A
3.
B

A

B
A

12.

B

A

A
A

14.

B

17.

13.

B

16.

8.

B

10.

B

A

va

ca

Vir

A1.

A
A

A

A

11.

A

B
A A

A
A

B
A

15.

A

A

A
A
9.

B

B

B

A

A

A

B
B

A

0

50

100

150

200

Sutartiniai ženklai:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
vegetacija:
ir
tinklas; 4 horizontalioji
lygis, elementas
be laiko
arba
dingo (3
9
perstatymo arba atnaujinimo (2
(1
11 nauja apimtis,

Pastabos: Kronvircavos dvaro parko

11

12
A, B 13

2
vegetacija: vejos; 3
horizontalioji
dalis ir
5 vandens elementai; 6 labai
(5
7
lygis, elementas
detalus, bet yra
(4
8
vidutinis
lygis,
elemento apimtis, bet
lygis,
elemento apimtis su storais sluoksniais arba dideliais pakeitimais
elemento
10 labai
lygis,
apimtis, bet
vieta
parko
po I arba II Pasaulinio karo; 12
ribos; 13

ir vientisumo vertinimo planas parengtas vadovaujantis 1779

situacijos

Išvados:
Esant dabartinei situacijai, bendras parko
lygis turi
vertinamas
tiek didesnis
koeficientas yra 2,7. Galima nustatyti parko teritorijos
ir
parko
dalyje.
parko dalis buvo
laikui
yra silpnai
rajone yra vertinga
su
parkas laikomas
labai
ir istoriniu paveldu bei gamtos erdve, kuri ateityje gali tapti svarbiu
poilsio

Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
pavadinimas
Panevėžio bei šiaulių apskrityse tyrimas“

Kronvircavos dvaro parkas

Priedas Nr.3 10.6 skirsnis

ŠAUKĖNŲ DVARO PARKO AUTENTIŠKUMO IR VIENTISUMO VERTINIMAS
N

8.
3.

4.

7.

15.

14.

B
11.

10.

9.

5.

12.
7.
6.

13.

1.

B

2.

0

50

100

150

200

Sutartiniai ženklai:
1

2

3

4

5

12
11

6

7

8

9

10

B

13

1
vegetacija:
ir
2
vegetacija: vejos; 3
horizontalioji
tinklas; 4 horizontalioji
dalis ir
5 vandens elementai; 6 labai
lygis, elementas
be laiko
(5
7
lygis, elementas
detalus, bet yra
arba
(4
8
vidutinis
lygis,
elemento apimtis, bet
dingo (3
9
lygis,
elemento apimtis su storais sluoksniais arba dideliais pakeitimais
elemento perstatymo arba atnaujinimo (2
10
labai
lygis,
apimtis, bet
vieta
(1
11
nauja apimtis,
parko
po I arba II Pasaulinio

Pastabos:
dvaro parko

ir vientisumo vertinimo planas parengtas vadovaujantis 1959

parko schema bei kitomis

Išvados:
situacija, kalbant apie parko
dalies galima nustatyti parko teritorijos pradinio
elementai, taip pat nepermatoma
Parkas laikomas
dalies
laikui
teritorija buvo stipriai pakeista ir yra laiko

SIA „Veido vidi“
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vertinama
tiek
vidutinio lygio, koeficientu 2,2.
ir planavimo
teritorijoje yra keli
tvora, kuri
ansamblio
istoriniu paveldu ir gamtos teritorija,
tai, kad
informacija apie

Puslapio
pavadinimas
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Kultūrinio paveldo autentiškumo ir vientisumo
vertinimas –

Priedas Nr.3 10.7 skirsnis

ONUŠKIO DVARO PARKO AUTENTIŠKUMO IR VIENTISUMO VERTINIMAS
N

18.

18.
5.

8.

2.

12.
1.

21.

6.

3.

13.
B

17.
9.

10.

15.

11.

19.

4.

16.

14.
A

20.
7.

0

50

100

150

200

Sutartiniai ženklai:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
vegetacija:
ir
tinklas; 4 horizontalioji
lygis, elementas
be laiko
arba
dingo (3
9
perstatymo arba atnaujinimo (2
(1
11 nauja apimtis,

Pastabos:
dvaro parko
parko schemomis bei kitomis

12
A, B 13

2
vegetacija: vejos; 3
horizontalioji
dalis ir
5 vandens elementai; 6 labai
(5
7
lygis, elementas
detalus, bet yra
Išvados:
(4
8
vidutinis
lygis,
elemento apimtis, bet
situacija, kalbant apie parko
vertinama
tiek
vidutinio lygio, koeficientu 2,8.
lygis,
elemento apimtis su storais sluoksniais arba dideliais pakeitimais
elemento
Galima
nustatyti
parko
teritorijos
pradinio
ir
planavimo
tinklo. Taigi parkas
10 labai
lygis,
apimtis, bet
vieta
laikomas
itin
vertinga
paveldo
ir
gamtos
teritorija,
kuri
ateityje,
esant
tinkamam
tvarkymui,
gali tapti svarbiu
parko
po I arba II Pasaulinio karo; 12
ribos; 13

ir vientisumo vertinimo planas parengtas vadovaujantis 1958
ir 1982
registre (kvr.kpd.lt) turimomis
(nutarimais, fotofiksacijomis, tyrimais,
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Puslapio
pavadinimas
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Kultūrinio paveldo autentiškumo ir vientisumo
vertinimas –

Priedas Nr.3 10.8 skirsnis

4 Priedas

DVARO PARKAS – TEMINIS IR FUNKCINIS ZONAVIMAS
Skatinti apgyvendintos vietos kompleksinę plėtrą, formuojant bendrą turizmo traukos objektą su įvairiomis veiklos galimybėmis, skatinti kultūrinio istorinio paveldo išsaugojimą ir iškėlimą. Plėsti Asarės dvaro parko teritoriją kaip valsčiaus centrą, atnaujinant jo istorinę reikšmę, suteikiant funkcinio ir teminio naudingumo. Plečiamoje teritorijoje numatyta išskirti dvi
temines zonas (reprezentacinė zona, į kurią įeina paradinė aikštelė, kartu su visais statiniais ir vaizdo perspektyva į Asarės evangelikų liuteronų bažnyčią, rekreacinė zona), atsižvelgiant į istorinį planavimą ir šiomis dienomis esančią teritorijos specifiką. Kiekviena teminė zona apima konkrečias funkcines zonas.

VAIZDINGOJI PARKO DALIS
[vingiuoti
takai,
žiūrėjimo
linijos,
atodangos,
dekoratyvinių krūmų kulisės, aplinkos dizaino objektai,
šviesos instaliacijos, svogūninių gėlių pievos]
2. Ramus poilsis
[suoliukai, tvenkinius jungiantis kanalas]
[vandens augalai, tvenkinius jungiantis kanalas]
[perkeliami tvarkymo elementai ir dizaino objektai]
Vingiuoti takai

Svogūninių gėlių pievos

Z

PIEVOS DALIS

P

Vegetacija – medžiai ir krūmai

F/P

7

Vejos teritorija, aikštelės

F/P
F/P

P

Vandens telkiniai, tvenkiniai

F/P
F/P

6

5

Dvaro istorinis apstatymas

F/P

F/P

Istorinių pastatų pamatų griuvėsiai

[vaikų žaidimų inventorius iš natūralių medžiagų]
4. Aktyvus poilsis
[sporto aikštelė]
5. Ramus poilsis
[vietos iškyloms, hamakai]
[labirintai]

Tvenkinių tvarkymas

F/P

7

[amatininkų turgelių vietos – mobiliosios palapinės ir
pavėsinės, perkeliama scena dainavimo šventėms,
festivaliams ir kitiems renginiams]
2. Gamtos
[žaliosios klasės, pažintiniai ir
interaktyvūs aplinkos dizaino objektai, informaciniai
stendai, pojūčių takai, natūralios medžiagos]

Privačių renginių vieta

Šviesos instaliacijos

F/P
Kiti statiniai
3

J/P

4

F/P

Vaizdo perspektyva

F/P
P

P

Alėja, medžių eilės

P
P

P
13

9

3

F/P

F/P

J/P

10
3

F/P

Fizinio asmens nuosavybės ribos

J/P

Juridinio asmens nuosavybės ribos

P

1

F/P

14

12

11
Viešųjų renginių vieta – perkeliami tvarkymo elementai

EKSPLIKACIJA

J/P

8

2

F/P
16

1

Asarės dvaro griuvėsiai

2

Sodininko namelis (dabar Asarės
kraštotyros muziejus)

3

Ūkinis pastatas

4

Karvelidė ir varpinė

5

Dvaro valdytojo namas (dabar Asarės
valsčiaus valdyba, biblioteka, valsčiaus
kraštotyros ekspozicija)

6

Ūkinis astatas (dabar gyvenamasis
namas)

7

Spirito varykla griuvėsiai

8

Šventyklos kalnas

9

Dvaro svirnas

P
P
F/P

F/P

15
Viešųjų renginių vieta – estrada

A S A R E S

M

U

F/P

A S
I Ž

F/P

F/P

P
A
RK

Sporto aikštelė

SODO

S

DALIS
IR VAIZDO PERSPEKTYVA
2. Ramus poilsis
[paradinės
aikštelės
planavimo
atnaujinimas, karvelidės ir varpinės
atnaujinimas]
2. Vaizdo perspektyvos atnaujinimas

Gėlių pievos – labirintai

Poilsio vietos

Savivaldybės nuosavybės ribos

- atlikti rūmų konservavimo darbus;
- sutvirtinti;
- suteikti funkciją;
- atnaujinti istorinį apstatymą;
- suteikti funkciją;
- atnaujinti parko istorinę tvorą ir tvoros stulpus;
VEGETACIJA
- identifikuoti istorinius sodinius;
- atnaujinti istorinius sodinius;
- tęsti parko dendrologinės sudėties įvairinimą
introdukuotomis rūšimis;
- pagal vaizdingojo parko planus formuoti
žiūrėjimo linijas, dekoratyvinių krūmų kulises ir
aikšteles;

- atnaujinti kelių tinklą, užtikrinti prieigą ir aplinkos prieinamumą, įrengti informacinius stendus ir
informacines nuorodas, suvokti visas dvaro ansamblyje esančias vertybes ir pridėtinę vertę.

Viešos lauko erdvės naudojimas

SIA „Veido vidi“
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10

Atmintina vieta Asarės valsčiuje
represuotiems gyventojams

11

Asarės evangelikų liuteronų bažnyčia

12

Paminklas 1919-1920 metais
žuvusiems Augškurzemės
partizanams

13

Dvaro senosios kapinės ir koplyčia

14

Dvaro užeiga ir užvažiuojamųjų nakvynės
namų arklidė (dabar parduotuvė ir kultūros
namai)

15

Asarės vėjo malūnas

16

Šiltnamio likučiai

Puslapio
pavadinimas
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Teminis ir funkcinis zonavimas

Priedas Nr.4 AS-1 skirsnis

ASARĖS
KONCEPCIJOS PAGRINDAS:
dvaro
parko teritorija prarado
dvaro parko ateities

su pagrindiniu pastatu. TSRS laikais neapstatytoje vietoje, dvaro ansamblio

scenarijus numato

ir

poreikius

buvo pastatyti
tvarkymo sprendimus, taigi

namai ir
lauko

lankytojai,

turi

nauji takai, taigi parko istorinis

kartu ir

ir stiliaus prasme bendra.

tinklas

nenuskaitomas. Gerai

dvaro parko pradinio planavimo ir

koncepcijoje numatytas dvaro parko

vaizdo

Z

4. DVARO SENOSIOS

Vandens telkiniai, tvenkiniai
F/P

P

2. SPIRITO VARYKLA

F/P

F/P

F/P

P

Dvaro istorinis apstatymas

F/P
5

4

F/P

F/P

Kiti statiniai

F/P

Vaizdo perspektyva

F/P

DVARO PARKAS

4. DVARO SENOSIOS

3

P

J/P

P

F/P
P

P

F/P

P

6

F/P

3

F/P
J/P

F/P

7

3

P

1

F/P

J/P

8

EKSPLIKACIJA

J/P
KALNAS

1

perspektyva):
2

F/P
9

2

P

3

P

F/P

F/P

4

F/P

5
F/P

F/P

namas)

6

Dvaro svirnas

7

represuotiems gyventojams
Paminklas 1919-1920 metais

ASARĖS

ASARĖS

8
partizanams

TVARKYMO
ELEMENTAI:
- perkelti vaizdo priekyje

VEGETACIJA:
9

- vaizdo ribose nenumatyti
Reg. Nr. LV43603058426
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„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
pavadinimas
Panevėžio bei šiaulių apskrityse tyrimas“

Asarės dvaro parkas
Reprezentacinės zonos plėtros koncepcija

Priedas Nr.4 AS-2 skirsnis

ASARĖS
Vandens telkiniai, tvenkiniai
Dvaro istorinis apstatymas

P

Z

F/P

5

F/P

4

Kiti statiniai

F/P

centras
Augalija

F/P
Projektuojama augalija

Kaimo turizmo dalis: atnaujinti
3

F/P

Esamas dendrologine prasme
vertingas medis

F/P

P

Projektuojamas medis

likvidavimas
P

P
atnaujinimas

P

F/P

Projektuojama informacinis stendas
Projektuojama krypties nuoroda

J/P

6

Proj. katedros tipo informacinis
stendas

10
3
7

3
1

tinklas

J/P

8

P
9
Proj. vieta lauko ekspozicijoms

Projektuojamas sodas

2
Projektuojama lauko estrada

11

P

P
F/P

F/P

J/P

F/P
vietoje

EKSPLIKACIJA

Projektuojamas tvenkinius
jungiantis kanalas

Proj. sveikos gyvensenos

1
2

Projektuojami mediniai tilteliai
3
4
5

Projektuojama lauko
estrada

F/P
elementai
F/P

F/P

namas)

6

Dvaro svirnas

7

represuotiems gyventojams
Paminklas 1919-1920 metais

8
partizanams
9
10

Tvenkinio valymas ir didinimas

11

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

Puslapio
pavadinimas
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Priedas Nr.4 AS-3 skirsnis

ASARĖS
REPREZENTACINĖ ZONA:

REKREACINĖ ZONA:

RŪMŲ FASADINĖ AIKŠTELĖ IR VAIZDO PERSPEKTYVA

VAIZDINGOJI PARKO DALIS IR PIEVOS DALIS

ISTORINĖS SITUACIJOS ATNAUJINIMAS PLANAVIME, PAPILDANT ŠIUOLAIKINIAIS ELEMENTAIS IR MEDŽIAGOMIS: atnaujinti

taikant

PASIVAIKŠČIOJIMŲ TAKAI, RAMAUS POILSIO VIETOS, MENO OBJEKTAI: pagrindinius

takus planuojama formuoti

naudojamus takus, sezono laiku tvarkyti

REKREACINĖ ZONA:

REKREACINĖ ZONA:

REKREACINĖ ZONA:

PIEVOS DALIS: viešųjų renginių vieta

VAIZDINGOJI PARKO DALIS: privačių renginių zona

PIEVOS DALIS: sveikos gyvensenos aikštelė

PERKELIAMA SCENA MOBILIOSIOS PALAPINĖS:

renginiams, taip pat turgeliams, ŠEIMŲ REKREACIJOS VIETOS:

REKREACINĖ ZONA:

REKREACINĖ ZONA:

PIEVOS DALIS: gamtos pažinimas

PIEVOS DALIS: žaidimų zona

ŽALIOJI KLASĖ, POJŪČIŲ TAKAI:

VAIKŲ ŽAIDIMO įRANGA, SPORTINĖ VEIKLA:

AIKŠTELĖ SU MANKŠTINIMOSI INVENTORIUMI: vienos spalvos treniruokliai,

VAISMEDŽIŲ SODO DALIS

ir sporto inventorius, kuris

ir papildo istorinio RUDENS TALKOS, NEDIDELI RENGINIAI PO ATVIRU DANGUMI: talkos bendruomenei komunikuoti,
perkeliamus tvarkymo elementus nedideliems renginiams
mokomosioms

Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
pavadinimas
Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“

Asarės dvaro parkas
Rekreacinių veiklų tvarkymo sprendimų pasiūlymai

Priedas Nr.4 AS-4 skirsnis

ASARĖS
KRYPTIES NUORODA NR. 1 [M 1:50]

INFORMACINIS
STENDAS PRIE
PAGRINDINIŲ ĮĖJIMŲ

KRYPTIES NUORODA NR.2 [M 1:50]
0.72

0.75

Muižas pils
Manor house

0.23

Muižas pils
Manor house

Baznīca
Church

Muzejs
Museum

Augļu dārzs
Orchard

Muzejs
Museum

0.15

Baznīca
Church

0.22

Augļu dārzs
Orchard

0.14

LITERATŪRINĖ STUDIJA

ĮKVĖPIMO ŠALTINIS
ĮKVĖPIMO ŠALTINIS

plienas
Atspalvis:
RAL 7015

plienas

plienas

Atspalvis:
RAL 7015

Atspalvis:
RAL 7016
plienas

Atspalvis:
RAL 7016
3.00

2.50

Asarės dvaro rūmų griuvėsiai 2019
metais
KATEDROS TIPO INFORMACINIS STENDAS NR. 1

2.87

KATEDROS TIPO INFORMACINIS STENDAS NR.2

2.40

VAIZDAS IŠ ŠONO

VAIZDAS IŠ PRIEKIO
0.30

0.30

Asares muižas kungu māja
(vācu: Herrenhaus Asßern) jeb
Asaru pils
līdz Latvijas
agrārajai reformai 1920. gadā
piederēja Valteru-Vittenheimu
dzimtai, tagad Aknīstes novada
pašvaldībai.

Asares muižas kungu māja
(vācu: Herrenhaus Asßern) jeb
Asaru pils
līdz Latvijas
agrārajai reformai 1920. gadā
piederēja Valteru-Vittenheimu
dzimtai, tagad Aknīstes novada
pašvaldībai.

plienas
Atspalvis: RAL 7016

Asarės pagrindinė mokykla. Apylinkės
tvarkymas, 193-

LITERATŪRINĖ STUDIJA

VAIZDAS IŠ ŠONO

VAIZDAS IŠ PRIEKIO
0.50

plienas

0.95

0.95

0.95

0.95

BALOŽU TORNIS
UN ZVANU TORNIS
Pigeon tower and Bell
tower

0.95
MUIŽAS KUNGU MĀJA
Manor house

plienas
Atspalvis:
RAL 7016

Atspalvis:
RAL 7015

plienas
Atspalvis:
RAL 7016
ŠIUKŠLIADĖŽĖ

SUOLAS NR. 1 [M 1:50]

LITERATŪRINĖ STUDIJA

VAIZDAS IŠ ŠONO

VAIZDAS IŠ PRIEKIO

LITERATŪRINĖ STUDIJA

1.50

mediena
Atspalvis: natūralus medžio
atspalvis
plienas
Atspalvis:
RAL 7016

plienas
Atspalvis: RAL 7016

0.40
0.74

0.74

0.42

PASTABOS
1.
2.

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

Puslapio
pavadinimas
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Priedas Nr.4 AS-5 skirsnis

ASARĖS

4. KALEIDOSKOPAS

[M 1:30]

PASTABOS

[M 1:30]

[M 1:50]

Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
pavadinimas
Panevėžio bei šiaulių apskrityse tyrimas“

[M 1:30]

Asarės dvaro parkas
Mokomosios veiklos koncepcija – pažintinis ir
pojūčių takas

Priedas Nr.4 AS-6 skirsnis

ASARĖS

1. APVALYS MEDINIS STALIUKAS SU SUOLIUKAIS

2. MEDINIS SUOLAS MODULIAIS

3. LENTA

4. ŪGIO MATUOKLĖ

50

M
1,8

1,7

1,6

1,5

M
1,4

1,8
1,3

1,2

1,1

1,0

1,6

1940

0,9

1,5

1,4

Graviruotas,
tonuotas
informacija

Graviruotas
informacija

0,8

1940

1,7

0,7

0,6

0,5

Impregnuota

1,3

500

1,2
200

danga
Esamas
pamatas

Impregnuota
spygliuotu galu

50

200

SUOLO DIMENSIJOS [M 1:50]

BRĖŽINYS [M 1:25]

LENTOS DIMENSIJOS [M 1:50]

5. SMĖLIO DĖŽĖ FOSILIJOMS TIRTI

3000

2500
1820
1150

1800

1400

445

2160

500

1495

50

R1
0
00
R10

PASTABOS

Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
pavadinimas
Panevėžio bei šiaulių apskrityse tyrimas“

Asarės dvaro parkas
Mokomosios veiklos koncepcija – žalioji klasė

Priedas Nr.4 AS-7 skirsnis

SUTARTINIAI ŽENKLAI

FUNKCINIO PLANAVIMO KONCEPCIJA

Vandens telkiniai, tvenkiniai
Dvaro istorinis apstatymas

P

Z

F/P

5

F/P

4

F/P

F/P

Kiti statiniai
Augalija

Projektuojamas katedros tipo
informacinis stendas su informacija

(prie atnaujinto
pastato)

F/P

F/P

P

3

Esamas dendrologine prasme
vertingas medis

su leidimais)

Projektuotas katedros tipo info stendas

Projektuojamas medis

P

P
F/P

10

J/P
Projektuojamos vaizdo kulises

6

3
1

Projektuotas katedros tipo info stendas
su informacija apie vaizdo

P

7

Projektuojama informacinis stendas

Stendas su informacija apie dvaro ansamblio

Projektuojama krypties nuoroda

3

J/P
(pvz., Malus

domestica, Pyrus communis, Prunus avium,
Prunus domestica ir kt.)

P

avium, Prunus domestica ir kt.)

Proj. katedros tipo informacinis
stendas

8

9

Projektuotas katedros tipo info stendas
su informacija apie Abies sibirica

ansamblio teritorijoje

2
kalno

formavimo principus ir kombinuojant skirtingu

Transporto eismo kryptis

(pvz., Malus x purpurea "Royalthy" ir kt.)

Projektuojamas urnos atliekos

F/P

11

F/P

P

Projektuojamas medinis tiltelis
Projektuojamas pristatymo, tvarkymo,
operatyvaus transporto srautas
P

Projektuotas katedros tipo info stendas
F/P

(pvz., Acer pseudoplatanus "Brilliantissimum",
Acer campestre "Postelense" ir kt.)

J/P

EKSPLIKACIJA

1
2

(pvz.,
Crocus, Tulipa, Iris, Calamagrostis
brachytricha ir kt.)
Projektuojamas atskirai augantis
gluosnis (pvz. Salix alba "Vitellina

3

F/P

4
5

chrysocoma ir kt.)

F/P

F/P

namas)

6

Dvaro svirnas

7

represuotiems gyventojams
Paminklas 1919-1920 metais

8

(pvz. Acourus

Proj. pristatymo, tvarkymo,
operatyvaus transporto

partizanams

Projektuojamas gluosnis (pvz.,
Salix alba "Vitellina Tristis",

9

minima ir kt.)

10

chrysocoma ir kt.)

11

Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
pavadinimas
Panevėžio bei šiaulių apskrityse tyrimas“

Asarės dvaro parkas
Funkcinio planavimo koncepcija

Priedas Nr.4 AS-8 skirsnis

ASARĖS

Z

Z

Žvyro danga

2.50

Judėjimo kryptis

6.00
2.50
5.00

Ekologinės trinkelės danga

6.00

Pasodinti medŽiai

Turimas automobilių kelias

PASTABOS
1.

galima pastatyti 56 lengvuosius automobilius (3

2. Planuojama sodinti
ir
kurie
renginiams skirtos pievos planuojama sodinti obelis

ir

vietos planuojamos
Skiriamojoje juostoje tarp

turintiems
vietos ir

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

Puslapio
pavadinimas
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Priedas Nr.4 AS-9 skirsnis

ASARĖS
PASIŪLYMAI PARKO TAKELIAMS ĮRENGTI
Dangos pjūvis

Dangos konstrukcija

Storis,
cm
7-8

1.
2.
3.

7-8
cm) pritvirtintas prie
medinio mieto (mediena
impregnuota)

2.20

PASIŪLYMAI ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS DANGAI

PASIŪLYMAS PARADINĖS AIKŠTELĖS DANGAI IR
AIKŠTELĖS PRIE RŪMŲ GRIUVĖSIŲ DANGAI
(10x1.5 cm)
pritvirtintas prie
medinio mieto
(mediena
impregnuota)

3.00

PASIŪLYMAS GĖLIŲ PIEVAI ĮRENGTI

(10x1.5 cm)
pritvirtintas prie
medinio mieto
(mediena
impregnuota)

kelias judant su

3.50

Gerosios praktikos pavyzdys: pievos tipo veja

PASTABOS

Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
pavadinimas
Panevėžio bei šiaulių apskrityse tyrimas“

Asarės dvaro parkas
Pasiūlymai

Priedas Nr.4 AS-10 skirsnis

ASARĖS
Vandens telkiniai, tvenkiniai
Dvaro istorinis apstatymas

P

Z

F/P

5

F/P

4

F/P

Kiti statiniai

F/P

Augalija
Projektuojama augalija

Projektuojamos vietos

F/P

F/P

P

3

Projektuojamas medis

P

P

P
F/P

J/P

6

10

3

ansamblio teritorijoje

7

3

1

J/P

Proj.

8

Projektuojamas pristatymo, tvarkymo,
operatyvaus transporto srautas
Proj.

P
9

Transporto eismo kryptis

2
P

11

F/P

P

F/P

J/P

EKSPLIKACIJA

F/P
1
2
3
4
5
6

F/P

7

F/P

F/P

namas)
Dvaro svirnas
represuotiems gyventojams
Paminklas 1919-1920 metais

8
partizanams
9
10
11
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
pavadinimas
Panevėžio bei šiaulių apskrityse tyrimas“

Asarės dvaro parkas
Pėsčiųjų ir transporto eismo organizavimo schema

Priedas Nr.4 AS-13 skirsnis

ASARĖS
MEDINIO TILTELIO DIZAINO PASIŪLYMAS [M 1:50]
GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDYS

VAIZDAS IŠ ŠONO

VAIZDAS IŠ PRIEKIO

0,9

0,9

1,74

1:12

1,20

1,20

1,20

1,20

1,5
1,7

5,00

VIRŠUTINIS VAIZDAS

1,20

1,20

1,20

1,7

1,5

1,47

KRANTŲ TVARKYMO PASIŪLYMAI

1,20

5,00

PASIŪLYMAI APLINKOS PRIEINAMUMUI UŽTIKRINTI
MEDINIO LIEPTELIO SUJUNGIMO VIETA SU ŽVYRO KELIU

VAIZDAS IŠ PRIEKIO [M 1:25]

PASIŪLYMAI MEDINĖMS PLATFORMOMS [M 1:100]

VIRŠUTINIS VAIZDAS [M 1:50]

VIRŠUTINIS VAIZDAS

VAIZDAS IŠ PRIEKIO
Tvenkinys

Medinis lieptelis

60

Medinis lieptelis

60

Keliukas

Keliukas

GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDYS

60

Dekoratyvinių
augalų lysvė
PASTABOS
pateikti metrais.

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

Vejos
Puslapio
pavadinimas
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Priedas Nr.4 AS-11 skirsnis

ASARĖS
ŽELDINIMO PRINCIPAI
RENGINIŲ VIETŲ, AIKŠTELIŲ FORMAVIMAS PALEI KELIUKUS

DAUGIAPAKOPIAI SODINIAI

Esantys arba
naujai pasodinti

augalija

AIKŠTELIŲ FORMAVIMAS

TOLESNIŲ IR ARTIMESNIŲ ŽIŪRĖJIMO LINIJŲ FORMAVIMAS

GAIRĖS:
formavimas

GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDYS

Stowe park, Anglija.
linijos
formuoja

linija

3. Reguliariai

Stowe house.
Windsor
ir reguliariai

Great

park, Anglija.
linija
linija formuoja skirtingo

linijoje

Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585

atkartoti

linijos

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
pavadinimas
Panevėžio bei šiaulių apskrityse tyrimas“

Asarės dvaro parkas
Pasiūlymai

Priedas Nr.4 AS-12 skirsnis

ONUŠKIO DVARO PARKAS – TEMINIS IR FUNKCINIS ZONAVIMAS
atnaujinti parko istorinio kraštovaizdžio kompoziciją su visomis jame esančiomis struktūromis ir elementais, suteikiant parkui funkcinės ir teminės naudos.
Plečiamoje teritorijoje planuojama išskirti keturias temines zonas (reprezentacinė zona, į kurią įeina vaizdingoji parko dalis ir rūmų fasado aikštelės dalis, miško parko zona, pievos zona), atsižvelgiant ir į istorinį planavimą, ir į šiomis dienomis egzistuojančias teritorijos specifikas. Į kiekvieną iš teminių zonų įeina konkrečios funkcinės zonos.

PIEVOS ZONA

NUOTAIKAI

Vegetacija – medžiai ir krūmai
[žaliosios klasės, pažintiniai ir interaktyvūs aplinkos
dizaino objektai, informaciniai stendai, pojūčių takai:
miško danga, natūralios medžiagos]

[amatininkų turgelių vietos – mobiliosios palapinės ir
pavėsinės, perkeliama scena dainavimo šventėms,
festivaliams ir kitiems renginiams]

[vaikų žaidimų inventorius iš natūralių medžiagų]
3. Aktyvus poilsis
[kliūtys, mankštinimosi įranga, sporto aikštelės]
4. Ramus poilsis
[vietos iškyloms, vietos palapinėms ir hamakai,
zonos meditacijai]

[informacijos centras]

Vejos teritorija, aikštelės
Vandens telkiniai, tvenkiniai
Dvaro istorinis apstatymas

[automobilių stovėjimo aikštelės, sandėlis]
4. Sodas [vaismedžiai ir krūmai]
Pažintiniai ir interaktyvūs aplinkos dizaino objektai

Kliūtys

Vaikų žaidimų inventorius iš natūralių medžiagų

Zonos meditacijai

Istorinių pastatų pamatų griuvėsiai
Kiti statiniai

[naminiai gyvūnai – ožkos, avys, elniai]

Z

Turimas kelių tinklas

VAIZDINGOJI PARKO DALIS

Vaizdo perspektyva
Medžiai, alėja, medžių eilės

[vingiuoti takai, žiūrėjimo linijos, dekoratyvinių krūmų
kulisės]
2. Ramus poilsis
[suoliukai, staliukai, aikštelės]

Kultūrinio paveldo riba
Savivaldybės nuosavybės riba
Viešųjų renginių vieta

5. Tvenkinio tvarkymas
[žiemos poilsio galimybes:
prieplaukos, paukščių nameliai]

čiuožykla,

Privačios nuosavybės riba

valčių

EKSPLIKACIJA

4

Automobilių stovėjimo aikštelės

1

Rūmų griuvėsiai

2

Buvęs gyvenamasis namas

3

Buvęs ūkinis pastatas

4

Buvusio ūkinio pastato griuvėsiai

5

Buvusi aliejaus bazė

6

Šunų prižiūrėtojo / šunų augintojo
namelis

7

Pamatų griuvėsiai

2

1

Vingiuoti takai

3
2
Gėlių pievos ir natūralios ganymo vietos

Onuškio dvaro parkas kaip daugiafunkcinė,
visoms amžiaus grupėms pritaikyta, kultūrinė
istorinė erdvė.

ONU

ŠK

5

DV

AR

paradinės aikštelės simetrinio planavimo atnaujinimas,
daugiamečiai
sodiniai,
butaforija,
apžvalgos
platformos]

O

Ramaus poilsio vietos

IO

7

PA RK

[perkeliami tvarkymo elementai ir dizaino objektai]

AS

6

Važinėjimo kinkiniais maršrutai
Šiuolaikinės apžvalgos platformos rūmų griuvėsiuose

Tvenkinio tvarkymas

Privačių renginių vieta

Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
pavadinimas
Panevėžio bei šiaulių apskrityse tyrimas“

Onuškio dvaro parkas
Teminis ir funkcinis zonavimas

Priedas Nr.4 ON-1 skirsnis

REPREZENTACINĖS ZONOS PLĖTROS KONCEPCIJA
PAGRINDINĖS PARKO REPREZENTACINĖS VERTYBĖS
(vaizdingoji parko dalies zona):

PARKO REPREZENTACINĖ ZONA

PAGRINDINĖS PARKO REPREZENTACINĖS VERTYBĖS (paradinė aikštelė):

Z

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Vandens telkiniai, tvenkiniai
Dvaro istorinis apstatymas

KLASICIZMO STILIAUS RŪMAI

APSTATYMO STRUKTŪRA

VEGETACIJA

GEOMETRINIAI SODINIAI

Kiti statiniai

4

Vaizdo perspektyva

2
1

3
2

5

RELJEFAS

PRIVAŽIAVIMO KELIAS (RATĄ)

ŪDENS SPOGULIS
7

registras, kvr.kpd.lt)

REPREZENTACINĖS ZONOS KONCEPCIJA (vaizdingoji parko dalis):
KLASICIZMO
STILIAUS
RŪMAI:
konservacijos
darbus;
- sutvirtinti;
- suteikti
funkcijos.

REPREZENTACINĖS ZONOS KONCEPCIJA (paradinė aikštelė):
6

VEGETACIJA:
- nuvalyti

EKSPLIKACIJA

- identifikuoti
istorinius
sodinius;

1

PRIVAŽIAVIMO
KELIAS:
- atnaujinti
kelio

- priskirti
funkcijas.

- atnaujinti

aplinkos
3

planus
formuoti

4

linijas,
5
kulises ir

6

VANDENS VEIDRODIS:
KONCEPCIJOS APRAŠYMAS:

- sutvirtinti;

FORMUOTI PASIVAIKŠČIOJIMO MARŠRUTUS:
- atnaujinti
ir aplinkos
informacines nuorodas, suvokti visas dvaro ansamblio vertybes.

APSTATYMO
STRUKTŪRA:
- atnaujinti
apstatymo

2
- pagal parko

RELJEFAS:

PAGRINDINĖS ANSAMBLIO STRUKTŪROS

namelis

7

dienomis
problemos dvaro parke susijusios su parko kintamosios ir gyvosios dalies tvarkymo darbais, taip pat su tuo, kad teritorija
ilgus metus buvo pamesta ir yra
funkcionalumo. Parko vegetacija pasenusi,
praradusi
netinkamo tvarkymo

informacinius stendus ir

ŽELDINIMAS:
- suformuoti
geometriniai
sodiniai;
- atnaujinti
istoriniai
sodiniai.

PAGRINDINĖS ANSAMBLIO STRUKTŪROS:

koncepcija remiasi kompleksiniu
ir
suteikimu teritorijai. Analizuojant N. Ordos
buvo
keturi
formuojantys aspektai klasicizmo
parko vegetacija, reljefas ir parko tvenkinio vandens veidrodis.
„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
Reg. Nr. LV43603058426
pavadinimas
aspektai
stebint istorinius vaizdus, apdorojant ir papildant
formuojant
valant parko
Panevėžio bei šiaulių apskrityse tyrimas“
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
konservuojant ir atnaujinant komplekso
Taip pat pastatams ir parkui suteiktos naujos
poreikius
tel.: +371 22007585

Onuškio dvaro parkas
Teminis ir funkcinis zonavimas

Priedas Nr.4 ON-2 skirsnis

ONUŠKIO DVARO PARKAS –
Vandens telkiniai, tvenkiniai

Z

Dvaro istorinis apstatymas

Projektuojama vaikų ir jaunimo poilsio ir
pažintinė aikštelė

Apžvalgos platformos rūmų
griuvėsiuose

Istorinių pastatų pamatų griuvėsiai

Projektuojamas „Poilsio namelis“ privatiems ir
nedideliems viešiesiems renginiams (kavinė,
patalpų nuoma, pasirodymai, vakarėliai)

Vaikų žaidimų aikštelių
inventorius įvairioms amžiaus
grupėms ir individualių
treniruočių elementai

Aikštelė privatiems
renginiams vasarą
Daugiamečių augalų lysvė

Sporto ir lauko žaidimų aikštelė
(futbolas, su bėgimu susiję
žaidimai, estafetės)

Projektuojamas jodinėjimo
maršrutas (žiūrėti Pėsčiųjų ir
transporto judėjimo organizacijos
schemą)

Stacionari žalioji klasę
4
Lavinamieji ir mokomieji
žaidimų elementai

1
Parko tvenkinys
išvalytas, aplink tvenkinį
esanti aplinka atnaujinta
pagal istorinę
situaciją – aplink tvenkinį ir
visoje teritorijoje suformuoti
ramių pasivaikščiojimų
maršrutai su poilsio
vietomis

Augalija

Projektuojamas
dviratininkų
maršrutas (žiūrėti
Pėsčiųjų ir
transporto judėjimo
organizacijos
schemą)
Projektuojamas
pėsčiųjų maršrutas
(žiūrėti Pėsčiųjų ir
transporto judėjimo
organizacijos
schemą)

Projektuojama augalija
Dabartinė alėja, medžių eilės
Esamas dendrologine prasme
vertingas medis
Projektuojamas medis
Vejos teritorija, aikštelės
Projektuojama informacinis stendas
Projektuojama krypties nuoroda
Proj. katedros tipo informacinis
stendas

Ūkinis pastatas avidė / sandėlis
Automobilių
stovėjimo aikštelė
Informacinis
centras
Vieta mobiliajai
žaliajai klasei
Projektuojamos
obelų eilės

2

Istorinės akmeninės tvoros
atnaujinimas

Kiti statiniai

3
2

Projektuojamos suoliukų vietos
Projektuojama šiukšlių dėžė
Projektuojamas pėsčiųjų takų tinklas
Projektuojamas transporto kelių tinklas
Proj. gamtos vertybių ir biologinės
įvairovės pažinimo maršrutas

Aukštelė
viešiesiems
renginiams amatininkų
turgeliai, metų
šventės, dainų
šventės

5

7

Proj. vieta lauko ekspozicijoms
Proj. pažinimo elementų vaikams vieta
Proj. bērnu rotaļu un indivituālo treniņu
elementi
Proj. stacionari žalioji klasė

Aikštelė, kur,
reikalui esant,
galima įkurti
palapinių miestelį

Proj. perkeliama žalioji klasė
Turima akmeninė tvora ir stulpai
Kultūrinio paveldo riba
Savivaldybės nuosavybės riba
EKSPLIKACIJA

6
Pylimas su meno objektu

Atnaujinta tvenkinyje esanti sala – galima planuoti
muzikinius pasirodymus, taip pat gastronominius renginius
ant vandens. Aikštelė žiūrėjimo linijoje iš rūmų į tvenkinį
pritaikyta prie konkrečiam renginiui skirtų klausytojų sėdimų
vietų

Projektuota „pergolos“ tipo erdvė, išsaugoti
ir nuvalyti buvusio ūkinio pastato pamatai,
tarp sienų pasodinti dekoratyviniai augalai
Vieta mobiliajai žaliajai klasei

Gamtos vertybių ir
kultūrinis istorinis
maršrutas

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

1

Rūmų griuvėsiai

2

Buvęs gyvenamasis namas

3

Buvęs ūkinis pastatas

4

Buvusio ūkinio pastato griuvėsiai

5

Buvusi aliejaus bazė

6

Šunų prižiūrėtojo / šunų augintojo
namelis

7

Pamatų griuvėsiai

Puslapio
pavadinimas
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Priedas Nr.4 ON-3 skirsnis

ONUŠKIO DVARO PARKAS –
REPREZENTACINĖ ZONA:
PARADINĖS AIKŠTELĖS DALIS

REPREZENTACINĖ ZONA:
VAIZDINGOJI PARKO DALIS

PARKO TVENKINIO TVARKYMAS

RAMAUS POILSIO IR PASIVAIKŠčIOJIMų ZONOS

KULTūRINĖS ISTORINĖS VERTYBĖS -

PRIVAčIų RENGINIų VIETA

MIŠKO PARKO ZONA

PIEVOS ZONA

INFORMACINIS CENTRAS
stendai ir nuorodos

VIEŠųJų RENGINIų ZONOS

ŽAIDIMų IR POILSIO AIKŠTELĖ VAIKAMS IR JAUNIMUI -

MIŠKO PARKO ZONA

ŽAIDIMAI

AKTYVUS POILSIS

RAMUS POILSIS

GAMTOS PAŽINIMAS

Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
pavadinimas
Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“

Onuškio dvaro parkas
Rekreacinių veiklų tvarkymo sprendimų pasiūlymai

Priedas Nr.4 ON-4 skirsnis

ONUŠKIO DVARO PARKAS –

STACIONARUS SUOLAS VAIZDINGAJAI PARKO DALIAI [M 1:25]

VAIZDAS IŠ PRIEKIO

VAIZDAS IŠ ŠONO

LITERATŪRINĖ STUDIJA

1.68

0.40

mediena
Atspalvis:
natūralus medžio
atspalvis

ĮKVĖPIMO ŠALTINIS

0.795

plienas
Atspalvis: RAL 7016

Onuškio dvaro ansamblio ūkio pastatas XX a. antroje
pusėje
0.550

LAISVAI STOVINTIS MEDINIS KRĖSLAS POILSIUI VAIZDINGAJAI PARKO DALIAI [M 1:25]

VAIZDAS IŠ PRIEKIO

VAIZDAS IŠ ŠONO

LITERATŪRINĖ STUDIJA

1.20

0.28

mediena
Atspalvis:
natūralus medžio
atspalvis

0.40
0.17

0.30

0.35

0.55

PASTABOS
1. Dvaro ansamblio teritorijoje rekomenduojama naudoti vienodo dizaino (pagal formą, medžiagą ir atspalvį) tvarkymo elementus;
2. Visi dydžiai pateikti metrais.

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

Puslapio
pavadinimas
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Priedas Nr.4 ON-5 skirsnis

ONUŠKIO DVARO PARKAS –
KRYPTIES NUORODA NR.1 [M 1:50]

KRYPTIES NUORODA NR.2 [M 1:1]

0.75
0.75

RŪMAI
Palace

INFORMACIJOS CENTRAS
Information Center

TVENKINYS
Pond

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO
AIKŠTELĖ
Parking lot

0.23

Rūmai
Palace

Informacijos Centras
Information Center

0.23

0.15

Tvenkinys
Pond

Automobilių Stovėjimo Aikštelė
Parking lot

0.15

Medžiaga: plienas
Atspalvis: RAL 7015

Medžiaga: plienas
Atspalvis: RAL 7015
Medžiaga: plienas
Atspalvis: RAL 7016

Medžiaga: plienas
Atspalvis: RAL 7016

3.06

3.00

2.50

KATEDROS TIPO INFORMACINIS STENDAS NR.1

KATEDROS TIPO INFORMACINIS STENDAS NR.2

2.50

STUDIJA

0.35
0.45

0.25

0.25
0.25

Medžiaga: plienas
Atspalvis: RAL 7015

0.94

Medžiaga: plienas
Atspalvis: RAL 7015

0.74

Medžiaga: plienas
Atspalvis: RAL 7016

INFORMACINIS STENDAS PRIE
PAGRINDINIŲ ĮĖJIMŲ

0.80

0.80
0.66

Medžiaga: plienas
Atspalvis: RAL 7016
ŠIUKŠLIADĖŽĖ

STACIONARUS SUOLAS MIŠKO PARKO DALIAI [M 1:35]

0.37

Medžiaga:
mediena
Atspalvis:
atspalvis
0.84

0.43

Medžiaga: plienas
Atspalvis: RAL 7016

Medžiaga: plienas
Atspalvis: RAL 7016

0.60

1.30
1.50

PASTABOS
1. Dvaro ansamblio teritorijoje rekomenduojama naudoti vienodo dizaino (pagal formą, medžiagą ir atspalvį) tvarkymo elementus;
2. Visi dydžiai pateikti metrais.

Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
pavadinimas
Panevėžio bei šiaulių apskrityse tyrimas“

Onuškio dvaro parkas
Rekreacinių veiklų tvarkymo elementų pasiūlymai

Priedas Nr.4 ON-6 skirsnis

ONUŠKIO DVARO PARKAS –
NUOTAIKAI

Bendradarbiavimas

1. VABZDžIų NAMELIS [M 1:25]
GALINIS VAIZDAS
Rotuojantis elementas

metalinis elementas
0.53
0.47

0.21

1.36
0.25

0.50
0.30

1.36
0.15

0.25

0.25

0.25

Medinis pagrindas
0.5 0.3

0.04
1.00

0.15
0.85

0.15

Impregnuotas medinis
stulpas

0.32

0.05

0.97

0.84

Impregnuotas medinis stulpas

0.1

0.12

Rotuojantis elementas

Danga

Danga

Medinis pagrindas

1.80

1.70

Metalinis stendo tvirtinimas

Pamatas
Pamatas
Rieduliai
Rieduliai
0.10

formos stiprinimas
0.60

0.60

formos stiprinimas
Plukti pamatai

Plukti pamatai

7. DIDINIMO STIKLAS [M 1:25]
3.50
0.20

0.05
M

0.30

1,8

1,7

1,6

1,5

skyle viduryje

M
1,4

1,8
1,3

1,2

1,7

0.85

1,1

1,6

1,0

1.94

0,9

0,8

1,5

informacija

0,7

0,6

1,4
0,5

1,3

1,2

0.50

0.20

Danga

0.60

0.20

1.10

0.20

0.20
0.05

PASTABOS
1. Visi dydžiai pateikti metrais.

vieta tyrimo objektui

didinimo stiklas

Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585

„Dvarų ir rūmų parkų žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
pavadinimas
Panevėžio bei šiaulių apskrityse tyrimas“

Onuškio dvaro parkas
Mokomosios veiklos koncepcija – pojūčių takas

Priedas Nr.4 ON-7 skirsnis

ONUŠKIO DVARO PARKAS –

1. SUOLAI [M 1:50]

2. SCENA [M 1:50]

1.80

0.30
2.00

6.50

stabilios

naudojamos

Scenos

gale

lengva

konstrukcija,

lentos forma
arba dvaro siluetas

4.00

0.30-0.40

1.80

4.50

porankiai

porankiai

PASTABOS
1. Visi dydžiai pateikti metrais.

Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585

Puslapio
pavadinimas

Onuškio

Priedas Nr.4 ON-8 skirsnis

kaip

ONUŠKIO DVARO PARKAS – FUNKCINIO PLANAVIMO KONCEPCIJA
Vandens telkiniai, tvenkiniai
Dvaro istorinis apstatymas

Z

Istorinių pastatų pamatų griuvėsiai

Parko dalyje užtikrintas aplinkos
prieinamumas tik lydint palydovui

Kiti statiniai

Apžvalgos platformos rūmų
griuvėsiuose

Su laiku planuojamas naujo Pinus
Strobus sodinimas ir turimos pušies
keitimas

Įėjimas į paveldo
teritoriją

Išėjimai į apžvalgines
platformas

Augalija
Teritorijos reljefas
Projektuojama medžių grupė

Pagrindinis įėjimas į paveldo teritoriją

Piketuojama gėlių lysve

Stendas su informacija apie dvaro
ansamblio istorinę raidą, turimus
pažintinius objektus, siūlomas veiklas

Nauji krūmai tik parko takelių sankryžose,
atsižvelgiant į parkų kraštovaizdžio formavimo
principus. Planuojama kombinuoti skirtingu
laiku žydinčius krūmus ir augalus su
dekoratyvinės lapijos spalvų akcentui sukurti
parke

Dabartinė alėja, medžių eilės
Esamas dendrologine prasme
vertingas medis
Projektuojamas medis

Projektuojama daugiamečių augalų
lysvė

Vejos teritorija, aikštelės
Projektuojama aikštelė

4

Reikia medinių lieptelių, tai drėgna vieta

Zona, kurioje visiškai užtikrinamas
aplinkos prieinamumas
Projektuojama informacinis stendas

Katedros tipo informaciniai stendai, susiję su
miško parko dalyje esančiais pažintiniais
elementais (naudojimo instrukcija, lavinami
pojūčiai ir kt. info)

2

Projektuojama krypties nuoroda

Įėjimas į paveldo
teritoriją

Proj. katedros tipo informacinis
stendas

Automobilių stovėjimo aikštelė (iki 120
lengvųjų auto + 2 autobusai)

1
Įrengta autentiška medinė
tvorelė – istorinėje buvimo vietoje

Projektuojamas įėjimas / prieiga

3

Projektuojamas įvažiavimas

Įvažiavimas į stovėjimo
aikštelę

2

Atnaujinta istorinė tvenkinio salelė,
numatant naujus vijoklinius
medžius, kurie papildys išraiškingą
kraštovaizdį ir žydinčias vandens
gėles

Įėjimo taškai parko teritorijoje
Turimas kelių tinklas

Įėjimas į paveldo teritoriją

Projektuojamas pėsčiųjų takų tinklas
Transporto kelių tinklas dvaro
ansamblio teritorijoje
Transporto eismo kryptis

5

Proj. vieta lauko ekspozicijoms
Projektuojamos suoliukų vietos
Projektuojama šiukšlių dėžė

7
Žiūrėjimo linija

Projektuojamos obelų eilės

Turima akmeninė tvora

Projektuota lengvai
išmontuojama medinė
tvorelė avims ganyti

6
Projektuojamas meninis objektas ant
dirbtinai suformuotos kalvos (skulptūra)

Katedros tipo info stendas su istorine akvarele,
kurioje matoma vaizdo perspektyva
Planuojama atnaujinti istorinę žiūrėjimo liniją iš
parko tvenkinio į rūmus, nuvalant nuo suaugusių
medžių ir formuojant naujus palaipsniui pasodintus
krūmus kulisėms formuoti

Projektuojamas medinis tiltelis

Istorinės akmeninės
tvoros linija, išlikę
griuvėsiai
Nauji vietiniai medžiai ir
krūmai, kurie vizualiai
apribotų parko pievos
teritoriją nuo privačios
teritorijos

Istorinio ūkinio pastato griuvėsiuose planuojama suformuoti
atvirą „pergolos“ tipo apimtį, į kurią galima įeiti ir praeiti. Atskirose
vietose formuoti vijoklinius augalus erdvei kurti. Planuojama sodinti
svetimžemių krūmus, vijoklinius augalus ir daugiamečius augalus,
kombinuojant augalus pagal skirtingą žydėjimo laiką visą sezoną,
užtikrinant ilgalaikį dekoratyvumą
SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

Medinė tvora ganykloms

Puslapio
pavadinimas
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Savivaldybės nuosavybės riba
Kultūrinio paveldo riba
Leidžiamas oficialaus transporto
judėjimas esant būtinybei
EKSPLIKACIJA
1

Rūmų griuvėsiai

2

Buvęs gyvenamasis namas

3

Buvęs ūkinis pastatas

4

Buvusio ūkinio pastato griuvėsiai

5

Buvusi aliejaus bazė

6

Šunų prižiūrėtojo / šunų augintojo
namelis

7

Pamatų griuvėsiai

Funkcinio planavimo koncepcija

Priedas Nr.4 ON-9 skirsnis

ONUŠKIO DVARO PARKAS –
STOVĖJIMO AIKŠTELĖS DETALIZAVIMAS

STOVĖJIMO AIKŠTELĖS SCHEMA

Z

Z

ĮvaŽiavimas į auto
stovėjimo vietą

5.50

2.50

Ekologinės trinkelės
danga
šaluma
stovėjimo vietoje

Eismo kryptis

Pasodinti medŽiai

Auto stovėjimo vieta planuojama parko A dalyje,
buvusioje vaismedžių sodo vietoje, prie kelio.
Stovėjimo aikštelėje planuojama 10 lengvųjų
automobilių stovėjimo vietų kasdien atvažiuojantiems
lankytojams su ekologinės trinkelės danga. Renginių
metu stovėjimo aikštelėje galima pastatyti iki 120
lengvųjų automobilių ir 2 autobusus ant sutvirtintos
vejos, kuri numatyta retesniam naudojimui. Želdinti
planuojama ir medžiais, ir krūmais, kurie užtikrina
šešėlį ir termoreguliaciją. Skiriamojoje juostoje tarp
stovėjimo vietos ir renginiams skirtos pievos
planuojama sodinti obelis – prisimenant istorinį obelų
sodą šioje parko dalyje.
PASTABOS
1. Į stovėjimo aikštelės sprendimą įtraukiama 120
lengvųjų automobilių stovėjimo vietų (3 stovėjimo
vietos planuojamos žmonėms, turintiems ypatingų
poreikių) ir 2 autobusų stovėjimo vietos;
2. Visi dydžiai pateikti metrais.

Pasodinti medžiai

Ekologinės trinkelės danga

Žaluma stovėjimo danga
SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com
laiku“ Nr. LL-313

Puslapio
pavadinimas

Priedas Nr.4 ON-10 skirsnis

ONUŠKIO DVARO PARKAS –
PASIŪLYMAI PARKO TAKELIAMS ĮRENGTI
GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDYS

Dangos pjūvis

1.
2.
3.

Dangos konstrukcija

Storis,
cm

1. Smulkintas žvyras (0-25)

7-8

2. Skaldos mišinys (0-45)

7-8

3. Turimas žvyras

-

smulkintas žvyras
pėsčiųjų takas
medinis kraštas (10x1.5
cm) pritvirtintas prie
medinio mieto (mediena
impregnuota)

2.20

žvyro pėsčiųjų ir
dviračių takas

PASIŪLYMAI ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS DANGAI
MIŠKO PARKO ZONOJE

PASIŪLYMAS PARADINĖS AIKŠTELĖS DANGAI

GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDYS

GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDYS

medinis kraštas
(10x1.5 cm)
pritvirtintas prie
medinio mieto
(mediena
impregnuota)

3.00

Granito kelias

PASIŪLYMAI ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS DANGAI
VAIZDINGOJI PARKO DALIS

PASIŪLYMAI MEDINIAM LIEPTELIUI

GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDYS

GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDYS

medinis kraštas
(10x1.5 cm)
pritvirtintas prie
medinio mieto
(mediena
impregnuota)

smulkintas žvyro
kelias judant su
krepšiu

3.50

PASTABOS
1. Visi dydžiai pateikti metrais.

Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
pavadinimas
Panevėžio bei šiaulių apskrityse tyrimas“

Onuškio dvaro parkas
Pasiūlymai

Priedas Nr.4 ON-11 skirsnis

ONUŠKIO DVARO PARKAS –
ŽELDINIMO PRINCIPAI
DAUGIAPAKOPIAI SODINIAI

PAGRINDINIS PARKO KRAŠTOVAIZDŽIO TOLIMŲJŲ ŽIŪRĖJIMO LINIJŲ FORMAVIMO PRINCIPAS

1. Formuoti

linijos
vaizdui
ir papildant, daugiausia, didesnio ir
ir
(Crataegus submollis);
2. Formuoti naujas
linijas, vadovaujantis
teorija ir parko charakteristika;
3.
linijas formuoti
papildant atskirai

Esantys arba
naujai pasodinti
medžiojai
Vidutinio
aukščio medžiai
Žemės
paviršiaus
augalija

4.

reguliariai

5. Formuoti parko

formuojant

sodinius, sodinant

VIRŠŪNIŲ IR ĮĖJIMŲ ŽELDINIMAS

TOLESNIŲ IR ARTIMESNIŲ ŽIŪRĖJIMO LINIJŲ FORMAVIMAS

Gerosios praktikos pavyzdys: vaizdingojo parko Dolna
krupa
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585

Gerosios praktikos pavyzdys: vaizdingojo parko Claremount

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
pavadinimas
Panevėžio bei šiaulių apskrityse tyrimas“

Onuškio dvaro parkas
Pasiūlymai

Priedas Nr.4 ON-12 skirsnis

ONUŠKIO DVARO PARKAS –
Vandens telkiniai, tvenkiniai

Z

Dvaro istorinis apstatymas
Istorinių pastatų pamatų griuvėsiai
Kiti statiniai

Pagrindinis įėjimas į
paveldo teritoriją

Augalija
Projektuojama augalija

Užtikrina galimybė
privažiuoti kinkiniu į
paradinę aikštelę

Projektuojamų pėsčiųjų takų
minimalus plotis – 2.2 m

Dabartinė alėja, medžių eilės
Projektuojamas medis

Projektuojamos vietos
dviračiams statyti

Vejos teritorija, aikštelės
Projektuojamos suoliukų vietos

4
Projektuojamas pėsčiųjų takų tinklas

Laisvas jodinėjimas pievoje
Projektuojamo privažiavimo
kelio ir jodinėjimui skirto
kelio plotis – 3.5 m

Projektuojamas transporto kelių tinklas

2

Proj. pėsčiųjų maršrutas
Proj. dviračių maršrutas

1

Projektuojamas pristatymo, tvarkymo,
operatyvaus transporto srautas

3

Projektuojamų pėsčiųjų ir
dviratininkų takelių minimalus
plotis – 3 m

Proj. jojimo maršrutas

2
Projektuojamas įėjimas / prieiga
Projektuojamas įvažiavimas
Transporto eismo kryptis
Turima akmeninė tvora
Projektuojama informacinis stendas
Projektuojama krypties nuoroda

7

Proj. katedros tipo informacinis
stendas
Kultūrinio paveldo riba
Savivaldybės nuosavybės riba
EKSPLIKACIJA

6

Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585

1

Rūmų griuvėsiai

2

Buvęs gyvenamasis namas

3

Buvęs ūkinis pastatas

4

Buvusio ūkinio pastato griuvėsiai

5

Buvusi aliejaus bazė

6

Šunų prižiūrėtojo / šunų augintojo
namelis

7

Pamatų griuvėsiai

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
pavadinimas
Panevėžio bei šiaulių apskrityse tyrimas“

Onuškio dvaro parkas
Pėsčiųjų ir transporto eismo organizavimo schema

Priedas Nr.4 ON-13 skirsnis

