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Lazdynai, prieš kelerius metus pradėję skaičiuoti savo šeštąjį de-
šimtmetį, tapo bene labiausiai tiek miesto istorikų, tiek pačių gyventojų 
tyrinėjamu ir aptarinėjamu Vilniaus gyvenamuoju rajonu. Architektų V. 
E. Čekanausko ir V. Brėdikio suplanuoto rajono sprendiniai, pralenkę 
laikmetį, nutolę nuo tipinės urbanistikos ir pritaikę teritoriją vietos cha-
rakteriui, yra ne vieno mokslinio tyrimo tema. Nestebina ir tai, jog 1974 m. 
aukščiausią apdovanojimą už urbanistinius sprendimus gavęs ir 1993 m. 
kultūros paveldo vietove pripažintas gyvenamasis rajonas šiandienos 
mokslinėse ir kasdienėse diskusijose iškyla ir kitame amplua, ieškant at-
sakymų, ar pastarųjų metų sprendimai, darantys įtaką teritorijos „veido“ 
kaitai, yra savalaikiai ir nukreipti į tinkamai suplanuotą gyvenamojo rajono 
raidą, pritaikant jį dabartiniams gyventojų poreikiams. 

Pabandykime pagvildenti klausimą, ar besikeičiantys Lazdynai atlie-
pia modernios artimiausios gyvenamosios aplinkos sampratą? Aplinkos, 
kurioje yra jauku leisti laiką, ilsėtis ir gyventi. Aplinkos, kuri yra gyvybinga. 
Šio klausimo kontekste negalime nesutikti su miesto antropologės dr. 
Jekaterinos Lavrinec įžvalgomis, jog „vietos gyvybingumas yra sudėtin-
gas parametras. Gyvybinga vieta nereiškia, kad ji „nuolat aktyviai nau-
dojama“. Tai – veikiau vieta, kuri turi geras sąlygas užsibūti ir yra atvira 
lankytojų veikloms. Gyventojai kalba ir apie ryšį su aplinka – jos stebėjimą, 
grožėjimąsi, augalų ir gyvūnų priežiūrą, įsiklausymą. Dar daugiau – dažnai 

Įžanginis žodis
Nuotraukos autorė - 
Jogailė Butrimaitė
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pabrėžia atsikvėpimo, atsigavimo nuo miesto šurmulio galimybę kaip 
vertingą rajonų erdvių bruožą.“ Gal todėl iki šiol išlikusi Lazdynų archi-
tektūros ir žaliųjų plotų dermė bei meistriškai suprojektuotos laisvalaikio 
erdvės įvardinamos bene pagrindiniais argumentais ieškant kokybiškos, 
taip pat ir gyvybingos gyvenamosios aplinkos bei lyginant šį gyvenamąjį 
rajoną su moderniais, stokojančiais želdinių ir gyventojams pritaikytų 
laisvalaikio erdvių?    

2019 m. Lazdynų „Ryto“ bendruomenė, minėdama gyvenamojo 
rajono 50-tąjį įkūrimo jubiliejų, organizavo mokslinį forumą „Lazdynų 
praeities istorijos ir ateities vizijos“ ir jame skaitytų pranešimų pagrin-
du išleido leidinį „Viskam savas laikas“ (https://www.vcb.lt/wp-content/
uploads/2020/11/Viskam-savas-laikas-1.pdf), pristatantį urbanistinius 
sprendimus, mažosios architektūros elementus ir architektūros santykį 
su gamtiniu karkasu. 

2021-aisiais, minint Europos kraštovaizdžio konvencijos ratifikavimo 
Lietuvoje 20-metį, visuomenei pristatytas antrasis, Lazdynų nemateri-
aliajam paveldui skirtas leidinys „Lazdynų vietos dvasia – istorijos apie 
gamtą“ (https://www.vcb.lt/wp-content/uploads/2021/08/Lazdynu-vie-
tos-dvasia-%E2%80%93-istorijos-apie-gamta.pdf), kuriame siekėme 
atskleisti gyventojų santykį su artimiausia aplinka, kasdienius naratyvus, 
požiūrius, emocijas, atsiminimus ir kitus laiko ženklus, kuriančius Lazdynų 
genus loci.

Šiais metais kviečiame Jus „prisiliesti“ prie dar vieno, ne mažiau 
reikšmingo gyvybingos vietos veiksnio – želdynų. Leidinyje „Moderniz-
mo sodas: Lazdynų apželdinimo projektas“ pristatomas dendrologės 
Valentinos Šimukonytės indėlis projektuojant Lazdynų želdinius, kurie 
tik prabėgus penkiems dešimtmečiams gali deramai pademonstruoti 
visus projektavimo sumanymus. Tikimės, kad šis leidinys, kartu su anks-
tesniais, inspiruos Jus apmąstymams, ar Lazdynai be kurio nors iš keturių 
svarbiausių dėmenų – urbanistikos, želdynų, nematerialaus paveldo ir 
gyventojų – išliktų gyvybingi ir patrauklūs, renkantis juos kaip artimiausią 
gyvenamąją aplinką. 

   
Lazdynų „Ryto“ bendruomenės pirmininkė 

Anželika Vėžienė



Vilniaus miesto Lazdynų gyvenamasis rajonas, kuriame pirmieji gyven-
tojai įsikūrė tik truputį daugiau nei prieš 50 metų, yra į Lietuvos Respublikos 
Kultūros vertybių registrą įrašyta kultūros paveldo vietovė, kurios vertingųjų 
savybių sąrašą 2013 m. papildė pakankamai abstrakčiai aprašyti želdiniai: 
pušų masyvai, pėsčiųjų takų apželdinimas lapuočiais medžiais, teritorijos 
apželdinimas lapuočių medžių grupėmis ir pavieniais medžiais. Nedaug 
kas – įskaitant vietos gyventojus – žino, kad Lazdynų apželdinimas buvo su-
projektuotas želdynų projektuotojos, dendrologės Valentinos Šimukonytės 
(1932–2015) ir Miestų statybos projektavimo instituto Želdynų projektavimo 
grupės. V. Šimukonytė šiai grupei, kuri be Lazdynų dar parengė ir Karoliniškių, 
Šeškinės, Viršuliškių, Pašilaičių gyvenamųjų rajonų, Pavilnių regioninio parko 
ir Žaliųjų ežerų draustinio apželdinimo projektus, vadovavo 1967–1988 m. XX 
a. II pusės istorija apgaulingai atrodo dar visai nesena, tačiau šiemet minė-
sime jau 90-ąsias dendrologės gimimo metines, o bėgant laikui, atrodytų, 
po ranka tebeesančios žinios jau pradeda tirpti. Lazdynų architektūra bei 
urbanistika susilaukė pakankamai daug dėmesio, tačiau V. Šimukonytės 
kūrybiniai principai ir idėjos dar nebuvo tyrinėtos ir publikuotos, todėl šis 
leidinys yra pirmasis bandymas fiksuoti atmintį apie vieno iš ryškesnių sos-
tinės gyvenamųjų rajonų kūrimą projektuojant jo želdynus.

Leidinys yra parengtas vadovaujantis Lazdynų suplanavimo projektu 
(keturiomis jo dalimis), kuris šiandieną yra saugomas Vilniaus regioni-

Įvadas:kodėl 
Lazdynų želdiniai
yra svarbūs?
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niame valstybės archyve. Visose projekto dalyse aprašyti apželdinimo 
sprendiniai, o brėžiniuose ne tik formaliai surašyti nurodymai augalų 
sodinimui, bet ir paminėti viso kraštovaizdžio formavimo principai, at-
sižvelgiant į to meto visuomenines sąlygas, leidusias projektuotojams 
įgyvendinti savo valią nebūtinai įvertinant privačius pageidavimus. Vieno 
Lazdynų mikrorajono apželdinimas suprojektuotas ypač detaliai – brėži-
niuose pažymėta vieta net kiekvienos rūšies medžiui ar krūmui, pateiktas 
išsamus projektuojamų klombų augalų, gėlių, krūmų ir medžių sąrašas 
su lotyniškais pavadinimais. 

Šiandieną kraštovaizdžio specialistai dirba kitomis sąlygomis, o di-
džiulių miesto dalių apželdinimo projektai nebėra rengiami. Atskirų vietų 
apželdinimas dažnai sprendžiamas kur kas smulkesniu masteliu, atnauji-
nimo ar statybų projekto apimtyje, vieno sklypo teritorijoje. Ko gi galime 
pasimokyti iš kadaise grandioziniu masteliu rengtų apželdinimo projektų? 
Visų pirma, skaitytojai – tiek profesionalūs apželdintojai, tiek augalų 
entuziastai – galės susipažinti su Lietuvoje įveistų augalų įvairove ir su-
žinoti, kaip augalų savybės buvo panaudotos skirtingiems aspektams 
pasiekti. Antra, Lazdynai garsėja savo erdvumu ir žaluma, pritraukiančia 
naujus gyventojus. Nors pirmosios rajono nuotraukos iš tiesų rodo plynėje 
pastatytus naujus namus, vis dar egzistuoja stereotipas, jog Lazdy-
nai sodinti miškingoje vietovėje ir beveik visas rajono kraštovaizdis yra 
natūraliai susiformavęs. Leidinys kvies Jus atrasti želdinius, menančius 
laikus iki gyvenamojo rajono pastatymo. Trečia, šiandieną matome prieš 
penkis dešimtmečius apželdintojų atlikto darbo rezultatą – želdinius, kurių 
kaip ir bet kurios kitos gyvosios materijos gyvenimas, deja, anksčiau ar 
vėliau baigsis. Tikru iššūkiu ateities kartoms taps želdynų atnaujinimas, 
suvokiant, kad naujų želdynų komponavimas, sodinimas yra sprendimai, 
kurių rezultatus vertins jau tik ateinančios kartos. Leidinio autorius tikisi, 
kad šio leidinio turinys pagelbės šiandieną planuojant buvusių želdynų 
atsodinimą, dabartinių atnaujinimą ir naujų sodinimą.

Šios knygos fotografijos buvo darytos karantino dėl pasaulinės CO-
VID-19 pandemijos metu. Uždaryti keliai į visas keturias pasaulio šalis 
leido labai gerai įsisąmoninti, kaip svarbu yra turėti gražią, emocijas 
pakylėjančią namų aplinką, savotišką Arkadiją, iš kurios nesinorėtų iš-
vykti, todėl norėtųsi lazdyniečiams palinkėti gebėjimo kurti bičiulišką 
kaimynystę, o ne tik rajoną, į kurį grįžtama tik pernakvoti po darbų. Kaip 
ledinio sudarytojas norėčiau padėkoti Lazdynų „Ryto“ bendruomenei ir 
šios knygos bendraautoriams (bendruomenės pirmininkei ir redaktorei 
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Anželikai Vėžienei, iliustratorei tapytojai Erikai Petunovienei-Aytei, ma-
ketuotojai Dovilei Žvalionienei). Dėkoju ir už galimybę įprasminti savo 
asmeninį paveldą: ši knyga iš dalies yra įkvėpta mano vaikystės, kuomet 
kartu su mama keliaudavau galingos upės pakrantėmis pro žydinčių 
ievų miškelius, džiungles primenančius užliejamų pievų gluosnynus, upelių 
vagas ribojančius pušynus bei virpančius drebulynus ir tuopų kolonas 
rinkti šaltalankių arba piešti pastelėmis. Tuomet mano protas negalėjo 
atspėti, kad šie – net mažai kam žinomo pavadinimo kaimų ir laukų 
viduryje esantys želdynai taip pat buvo suprojektuoti kraštovaizdžio 
projektuotojų ir įgyvendinti profesionalių apželdintojų. Kažkas turėjo tą 
sugalvoti. Po daugiau nei dešimtmečio grįžęs į savo tėviškę pamačiau, 
kaip šios pakrantės virto neįžengiamais bruzgynais – neurbanizuotų 
vietovių želdiniais nesirūpinama, o ir supratimas taip pat dingęs. Iš visos 
širdies linkiu Lazdynams neprarasti žalio turto, kurį jiems kadaise dova-
nojo kūrėjos V. Šimukonytės įžvalga, protas ir širdis.

Paveldosaugininkas, menotyrininkas, architektas, lazdynietis 
Gytis Oržikauskas







Žiūrėki: sninga, sninga, sninga.
Žiūrėki: baltas sodas minga. 
Nugrimzdo žemė praeity. 
Įspėk, kas eina? Neįspėjai:
Ateina princai ir kirpėjai, 
Balti karaliai ir kepėjai, 
Ir šlama medžiai apsnigti.

Henrikas Radauskas,
„Žiemos pasaka“ (ištrauka), 1955 m.
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2019-aisiais Vilniaus Lazdynų gyvenamasis rajonas šventė savo įkū-
rimo 50-metį. Per šį laikotarpį gyvenamasis rajonas tapo namais kelioms 
gyventojų kartoms, o šalia jų visą laiką kvėpavo ir kita, nepastebima, 
gyvybė – Lazdynų augalai. Iki šiol plačiai egzistuoja stereotipas, kad 
Lazdynai buvo statyti išraiškingoje gamtinėje aplinkoje, tačiau šį mitą 
paneigia pirmosios 1969 m. įkurto rajono nuotraukos, vaizduojančios 
naujus, plynėse pastatytus pastatus. Tad neklystame teigdami, jog dau-
gelis gyvenamojo rajono želdinių yra sodinti žmogaus rankų. Iš vienos 
pusės – tai suteikia rajonui dar daugiau vertės: gamta neturi sumanymo 
ar idėjos, ji tiesiog auga stichiškai, o sąmoningas žmogus augalą sodina 
turėdamas tikslą – mąstydamas apie tuos, kas galės pailsėti jo paso-
dinto medžio šešėlyje. Kita vertus, kaip ir kiekvienai gyvybei, planuojamai 
teritorijai, siekusiai tapti architektūros, urbanistikos ir gamtos tarpusavio 
darnos pavyzdžiu, buvo reikalingi savotiški „griaučiai“ – karkasas, kuriuo 
galima buvo pagrįsti sumanymą sukurti dailų rajono gamtinį „veidą“. 

Karkaso istorija siekia 1963 m., pradėjus planuoti Lazdynus. Architektai 
Vytautas Edmundas Čekanauskas (1930–2010) ir Vytautas Brėdikis (1930–
2021) vis dėlto liko nepatenkinti patvirtintu naujojo gyvenamojo rajono sta-
tybų planu. Pagal tuo metu galiojusius teritorijos planavimo reikalavimus 
visą gyvenamąjį rajoną iš išorės turėjo juosti žiedinė gatvė. Ryškus vietovės 
reljefo perkrytis būtų komplikavęs tiek pačią gatvę, tiek vidinius pravažia-
vimus kvartalų viduje, todėl 1967 m. pradėjus rengti detalųjį išplanavimą, 
sprendiniai buvo pakeisti. Pakeitimai daryti ne tik dėl šių priežasčių – išorinė 
gatvė būtų atribojusi gyventojus nuo Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio 
šlaitų pušynų. Norint juos pasiekti greičiausiai būtų reikėję pereiti į kitą ga-
tvės pusę. Vietoje to, nuspręsta žiedinę Architektų gatvę – tokią, kokia ji 
yra dabar – projektuoti rajono viduje. Dėl šios priežasties dalis lazdyniečių 
dabar gali mėgautis prabanga gyventi pušų apsuptyje. 
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Lazdynų rytuose auga seniausias rajono medynas. Šalia jo 1967 
m. buvo pradėtos Pakrantės (Pirmojo) mikrorajono statybos (dab. Ar-
chitektų, Riešuto ir dalies Oslo seniūnaitijų ribos). Paskubomis iki 1970 
m. vykdytų darbų metu pušelės buvo naikinamos siekiant „atlaisvinti“ 
teritoriją statybiniam transportui, tačiau 1968 m. pradėjusi veikti pro-
jekto autorinės priežiūros komisija pažymėjo, kad statybininkai iš esmės 
įgyvendino jiems patikėtą užduotį – išsaugoti esamus želdinius. Vaikų 
darželiai-lopšeliai „Spygliukas“ ir „Pakalnutė“ įsikūrė šio medelyno pa-
kraščiuose. 

Kitose Lazdynų vietose želdinius suprojektuoti turėjo dendrologė, 
želdynų projektuotoja Valentina Šimukonytė (1932–2015) ir jos vado-
vaujama Miestų statybos projektavimo instituto Želdynų projektavimo 
grupė. 1969–1970 m. statant Antrąjį mikrorajoną (dab. Žėručio ir dalies 
Oslo seniūnaitijos ribos) teritorijos pietuose be ąžuolų giraitės prie da-
bartinės Oslo g. tebuvo mažas pušynėlis. Projektuotojai šį pušyną pa-
pildė paprastųjų ir juodųjų pušų grupėmis per dab. Vilniaus „Ąžuolyno“ 
progimnazijos teritoriją iki lopšelio-darželio „Žibutė“ teritorijos. Nauji pušų 
sodinukai jau egzistavusiuose pušynėliuose vienas nuo kito sodinti 0,8–1 
m atstumu. Paėjus vos porą minučių vakarų kryptimi pasiekiamas šlaitas 
su Pirmojo mikrorajono pušynu, taigi, taip sukurtas vaizdas, kad rajoną 
iš vakarų ir pietų pusės puslankiu supa miškelis. 

Trečiasis mikrorajonas (dab. Akacijų ir Paparčio seniūnaitijos) pradė-
tas statyti 1969 m., tačiau darbai iš esmės vyko 1970 m. Šioje teritorijoje 
apželdinimą taip pat projektavo V. Šimukonytė. Čia jau būta pušynų, 
tačiau jie baigėsi gamtai nebūdinga tiesia linija. Sukurti natūralaus miš-
ko įspūdžiui šios tiesios linijos buvo sušvelnintos sodinant paprastųjų ir 
kalninių pušų grupes, pušynus papildant „natūriškai atrodančiomis“ beržų 
grupėmis. Vakaruose augęs jaunas beržų ir drebulių medynas turėjo būti 
praretintas ir apsodintas kazokiniais kadagiais, europinio maumedžio 
grupėmis ir kitais dekoratyviais, labiau spalvingais medžiais ir krūmais. 

Ant Ketvirtojo mikrorajono (dab. Lazdynų, Ryto ir Ąžuolo seniūnai-
tijos), pradėto statyti 1970 m., brėžinių nebėra V. Šimukonytės parašo, 
tačiau čia pratęsti tie patys apželdinimo principai. Pietvakarinėje mi-
krorajono dalyje buvęs pušynas buvo papildytas pušimis, lapuočiais ir 
ąžuolais, kad šis masyvas susijungtų su Pirmojo mikrorajono medelynu 
ir visą rajoną iš vakarų pusės ribotų miškas. Ši giraitė apgobia Ketvirtąjį 
mikrorajoną ir iš šiaurės (Televizijos bokšto) pusės, kur natūraliai augo 
retas jaunas pušynėlis, papildytas naujomis pušimis. Toje vietoje, kur šian-



Visada žali Lazdynai

17

dien prasideda miško takas link Plikakalnio atodangos, rajono planuo-
tojai buvo numatę pastatyti kavinę. Ši svajonė liko nerealizuota, tačiau 
pušynai tapo gyventojų poilsio ir laisvalaikio leidimo vietomis.

Šitokiu būdu – formuojant spygliuočių medžių masyvus – buvo už-
baigtas visą rajoną supantis želdinių žiedas. Šiandien atrodo, kad Laz-
dynai buvo suprojektuoti ir pastatyti miškingoje vietovėje, tačiau iš tiesų 
situacija vystėsi šiek tiek priešingai – pirmiausia atsirado namai, ir tik 
vėliau – miškas. Šį įspūdį dar labiau stiprina dabartinio Laisvės pr. (tuo-
metinio Kosmonautų pr.) apželdinimas kalninėmis pušimis. Ant įgilintos 
pagrindinės gatvės šlaitų viršaus sodintų paprastųjų ir kalninių pušų miš-
keliuose yra pasivaikščiojimams skirti pėsčiųjų takai.

Pagrindinė Lazdynų apželdinimo projekto idėja buvo parinkti augalus 
taip, kad kiekvienu metų laiku rajone būtų spalvingų žydinčių ar uogas bei 
vaisius vedančių augalų. Žiemą, savaime suprantama, tokių augalų nėra, 
todėl vienintelė atsvara plikiems medžių bei krūmų stagarams yra visža-
liai augalai. Antrajame mikrorajone sodintos dygiosios sidabrinės eglės, 
balzaminiai kėniai ir europiniai maumedžiai. Šios spygliuočių medžių rūšys 
kartotos ir kituose mikrorajonuose – beveik prie kiekvieno daugiabučio 
namo yra pasodintas bent vienas atskirai augantis spygliuotis. Europiniai 
maumedžiai laikomi arba vietine, arba reintrodukuota rūšimi Lietuvoje. 
Šie labai aukšti, daugiau nei 40 m augantys medžiai sodinti vietose, ku-
riose norėta pabrėžti pastatų aukštį arba sukurti vertikalų akcentą, pvz., 
prie Žėručio g. stovinčių dešimtaukščių gyvenamųjų namų, nuvažiavimo 
iš Architektų g. į Laisvės pr. transporto salelėje prie „Lazdynų“ viešojo 
transporto stotelės, Pirmojo mikrorajono pėsčiųjų alėjoje, prie Pirmojo bei 
Trečiojo mikrorajonų penkiaaukščių gyvenamųjų namų ir kt. Spygliuočių 
masyvai, grupės ir pavieniai medžiai praėjus žiemai Lazdynuose sudaro 
raiškų foną spalvingiems lapuočiams augalams.

Šaltiniai:
• Vytautas Balčiūnas, „Vilnius, Lazdynai“. Statyba ir architektūra 2/165, 1973, p. 1–4.
• Lazdynų gyv. rajono Pakrantės mikrorajonas Vilniuje. Miestų statybos projektavimo 

institutas, Vilnius, 1970, Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1036, ap. 11, b. 660.  
• Lazdynų gyv. rajono antrasis mikrorajonas: Architektūrinė-statybinė dalis. Miestų sta-

tybos projektavimo institutas, Vilnius, 1969, Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 
1036, ap. 11, b. 504.

• Lazdynų gyv. rajono trečiasis mikrorajonas: architektūrinė-statybinė dalis, 1970. Vilnius: 
Miestų statybos projektavimo institutas. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1036, 
ap. 11, b. 669.

• Lazdynų gyv. rajono ketvirtasis mikrorajonas: architektūrinė-statybinė dalis. Miestų 
statybos projektavimo institutas, Vilnius, 1970, Vilniaus regioninis valstybės archyvas, 
f. 1036, ap. 11, b. 665.
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Pakrantės (Pirmojo) mikrorajono pušynas, 
tapęs pavyzdžiu viso rajono apželdinimui

Paprastųjų, juodųjų, kalninių pušų ir 
beržų miškelis prie „Vaivorykštės“ 
viešojo transporto stotelės
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Plikakalnio atodangos miškelio prieigos, 
kur Lazdynų planuotojai buvo numatę 
vietą lauko kavinei

Natūralią gamtą primenantis pušynų ir beržynų 
derinys, sodintas Trečiajame mikrorajone palei 
Architektų g. vakarinę atkarpą
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Ketvirtajame mikrorajone auganti 
pušų grupė sudaro iliuziją, kad miškeliai 
nusitęsia į gyvenamųjų namų kiemus

Europinis maumedis akcentuoja 
transporto salelę šalia „Lazdynų“ viešojo 
transporto stotelės
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Visada žali Lazdynai

Paprastoji pušis
(lot. Pinus sylvestris L.)

Kilmė
Paprastoji pušis yra labiausiai savaime paplitusi medžių rūšis Lietuvoje. 

Kur rasti
Tai  – pagrindinis Lazdynų šlaitų ir 
miškelių medis. Jeigu galvojate, kad 
Lazdynuose pušys augo natūraliai – 
klystate. Rajono senbuviai atsimena, 
kaip šiandien Plikakalnio atodangą 
slepiantis miškelis buvo plynė, o da-
bar ši vieta išsiskiria pušimis su dviem 
ar trimis suaugusiais kamienais. Kai 
kurie šioje vietoje buvę pušynai išsau-
goti, tačiau jų įsivaizduojamas mastelis 
projektuotojų buvo apgaulingai „iš-
pūstas“ – jeigu vienoje gatvės pusėje 
būta natūralaus pušyno, kitoje gatvės 
pusėje eile susodintos pušys priverčia 
vairuotoją ar praeivį įsivaizduoti, jog 
jis keliauja miškelio viduryje, o ne pa-
kraščiu. Iš tiesų už šių pušų eilių slepiasi 
gyvenamų namų kiemai ir jų buitis.

Kaip atpažinti
Medis užauga iki 40 m (aukš-
čiausia pušis Lietuvoje siekia 
44 m), tačiau turi potencialą 
pasiekti ir 50 m aukštį. Brandūs 
medžiai atpažįstami iš tiesaus 
aukšto kamieno, kurį gerokai 
įsiūbuoja Lazdynuose dažnos 
vėtros. Paprastųjų pušų apati-
nės dalies stora pilka žievė yra 
suaižėjusi, o liemens viršutinė 
dalis bei šakos yra sluoksniuo-
tos ir raudonai gelsvos. Pavieniui 
augantys medžiai išvysto ir krei-
vus kamienus – tokių medžių ga-
lite paieškoti Lazdynų kiemuose. 

Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau
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Kalninė pušis
(lot. Pinus mugo Turra)

MODERNIZMO SODAS: Lazdynų apželdinimo projektas

Kilmė
Teigiama, kad kalninės pušys į Lietuvą atvežtos IX a. pradžioje iš Vidurio 
arba Rytų Europos.

Kur rasti
Kalninės pušys Lazdynuose turėjo 
atlikti pagrindinį vaidmenį – sustiprinti 
dirbtinį rajono, pastatyto miškeliuose, 
įspūdį, ypač apsodinant intensyvaus 
transporto eismo gatvių nuošalių 
šlaitus. Šį savo vaidmenį šie neaukš-
ti, įprastų pušų masyvus švelninantys 
medeliai arba krūmai atlieka ir šian-
dien. Įdomu yra ir tai, kad kalninės pu-
šys išnaudotos ir tarytum dekoratyvia 
„bonsai“ forma  – buvusio prekybos 
centro „Ąžuolas“ (dabar parduotuvė 
„Iki“) ir dabartinės rajono seniūnijos 
fontano klombos yra apsodintos iš-
raiškingai išsilanksčiusiomis kalninėmis 
pušimis.

Kaip atpažinti
Jos auga iki 5 m išaugančiais 
medžiais arba aukštais krū-
mais, turinčiais 2, 3 ar daugiau 
kreivų kamienų. Nuo paprastųjų 
skiriasi tuo, kad jų spygliai visa-
da yra poriniai, o kankorėžiai 
yra labai asimetriški, netgi lenkti 
kaip kablys su ryškia centrine 
išauga.

Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau
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Juodoji pušis 
 (lot. Pinus nigra, J. F. Arnold)

Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Visada žali Lazdynai

Kilmė
Juodosios pušys natūraliai paplitusios Viduržemio jūros regione – 
Pietų Europoje, Mažojoje Azijoje ir Šiaurės Afrikoje. 

Kur rasti
Lazdynų Antrojo mikrorajono apželdinimo pro-
jekte minima, kad pietinė rajono dalis – ruožas 
palei dab. Oslo gatvę – buvo apsodinta pa-
prastųjų ir juodųjų pušų grupėmis, norint rajoną 
iš visų pusių apgaubti spygliuočiais medžiais. Ši 
pailga pievelė su mišką primenančiais akcentais 
bei strategiškai išdėstytais akmenimis, ant kurių 
galima prisėsti, yra vaizdinga vietos gyventojų 
pasivaikščiojimo vieta. Palei gatvę susodintos 
pušys atsveria kitoje gatvės pusėje esantį natū-
ralų Bukčių mišką. Taip Oslo g. keliaujantys vai-
ruotojai gali įsivaizduoti pravažiuojantys apgau-
lingai miškingą vietovę, nors už šių pušų grupių jau 
prasideda tankiai urbanizuotas rajonas. Atskiri 
juodųjų pušų medžiai Lazdynų pietinėje dalyje 
taip pat sodinti kaip pavieniai akcentai.

Kaip atpažinti
Šios pušys užauga iki 
20–50 m aukščio, seni 
medžiai įgauna skėti-
nę formą. Jų tiesaus 
kamieno žievės spalva 
varijuoja nuo pilkos iki 
gelsvai rudos.
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Europinis maumedis
(lot. Larix decidua Mill.)

Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

MODERNIZMO SODAS: Lazdynų apželdinimo projektas

Kilmė
Europinis maumedis kartais laikomas ne introdukuota, o vietine Lietuvos 
medžių rūšimi, augančia Lietuvos pietuose.

Kur rasti
Maumedžių visuose Lazdynuose sodinta daug – prie 
atskirų daugiabučių namų galima įžvelgti medžių so-
dinimo „schemą“: vienas lapuotis medis, vienas žydin-
tis arba uogas vedantis medis ir vienas spygliuotis 
medis, dažniausia – maumedis. Maumedžiai išauga 
aukšti, todėl jie pagyvina aukštų daugiabučių gyve-
namųjų namų kiemus, kuriuose žemi medžiai tiesiog 
nesudarytų įspūdžio ir kiemas atrodytų ribojamas 
tik pilkų namų sienų. Labai įspūdinga maumedžių 
grupė auga greta Vilniaus Lazdynų mokyklos stadi-
ono, namų Žėručio g. 6 ir 12 kieme. Prie penkiaaukš-
čių šiuos medžius reikėtų sodinti atsargiai – gražiai 
susiformavusios lajos medžiai tampa išraiškingais 
vertikaliais akcentais, tačiau besiremiantys į sienas 
medžiai kai kuriose vietose buvo apgenėti gyventojų. 
Maumedžio, kaip lengvo ir grakštaus akcento, poten-
cialas išnaudotas pačiame centre – žaliojoje Laisvės 
pr. transporto salelėje, kuri ženkliai pagyvina vienos iš 
pagrindinių intensyvaus eismo miesto gatvių vaizdą. 
Jį neabejotinai pamatysite atvykdami į „Lazdynų“ 
viešojo transporto stotelę.

Kaip atpažinti
Lazdynuose jie auga 
tiesiais kamienais, 
išretėjusia kūgio for-
mos, vis labiau netai-
syklinga (kuo senes-
nis medis) spyglių 
laja. Maumedžius iš 
kitų spygliuočių at-
pažinti lengva, nes 
rudenį jie numeta 
spyglius ir žiemą 
stovi pliki. Tai – viena 
aukščiausių maume-
džių rūšių, siekianti 40 
m, bet išauganti ir iki 
55 m aukščio. Lazdy-
nuose augantys kai 
kurie seni medžiai iš 
tiesų bando konku-
ruoti su dešimtaukš-
čiais pastatais. 
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Visada žali Lazdynai

Dygioji sidabrinė eglė 
(lot. Picea pungens Engelm. f. argentea)

Kilmė
Dygioji sidabrinė eglė natūraliai auga JAV Vakaruose, toliau nuo pakrantės 
esančiose aukštumose, ir yra oficialus Kolorado valstijos medis. 

Kur rasti
Dygiosios sidabrinės eglės yra Lazdynų mo-
kymo įstaigų, lopšelių-darželių ir juos supan-
čių kiemų medis, palaikantis žalumos įspūdį 
žiemos metu. Tankių lajų medžių ieškokite 
kiemuose aplinkui lopšelį- darželį „Giraitė“ bei 
prie Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijos. Tuome-
tinės Vilniaus 50-osios pagrindinės mokyklos 
prieigose V. Šimukonytė suprojektavo šių eglių 
ir balzaminių kėnių derinius. Balzaminių kėnių 
pamatyti čia šiandieną nepavyks, kadangi 
priešingoje mokyklai gatvės pusėje suplanuo-
tas užstatymas buvo koreguotas ir abi gatvės 
puses dekoruoti turėjusi spygliuočių grupė ne-
buvo suformuota, tačiau augančios sidabrinės 
eglės suteikia mokyklų ir darželių teritorijoms 
savotišką iškilmingumą.

Kaip atpažinti
Dėl tarsi vaškuotų, si-
dabriškai mėlynų spy-
glių šis medis daug kur 
sodinamas kaip deko-
ratyvi parkų ar skverų 
puošmena. Laukinės 
dygiosios eglės auga 
iki 23 m aukščio, tačiau 
parkuose sodinami 
medžiai paprastai už-
auga iki 15 m.
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau
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Balzaminis kėnis 
(lot. Abies balsamea (L.) Mill.)

Kilmė
Tai JAV šiaurės rytų bei centrinės ir rytinės Kanados medis, kurio aliejus yra 
vartojamas kaip natūrali priemonė nuo graužikų. 

Kur rasti
Balzaminių kėnių ir dygiųjų sidabrinių eglių 
deriniais turėjo būti dekoruotos tuometinės 
Vilniaus 50-osios pagrindinės mokyklos – da-
bartinės Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijos – 
prieigos ir kitoje Architektų g. pusėje suprojek-
tuoti pastatai. Vis dėlto, kitoje gatvės pusėje 
esantis užstatymas buvo įgyvendintas ne pa-
gal pirminį suplanavimo projektą ir ši medžių 
grupė nebuvo įgyvendinta. Nepaisant to, pasi-
vaikščiokite pietine Architektų g. atkarpa greta 
senojo prekybos ir paslaugų centro „Erfurtas“ 
ir pamatysite, kaip šie medžiai papuošia pen-
kiaaukščių namų vaizdą iš gatvės pusės. 

Kaip atpažinti
Dažniausiai iki 20 m 
aukščio užaugantis 
medis neretai deko-
ruojamas kaip Kalėdų 
eglė, tačiau kėnį nuo 
paprastos eglės at-
skirti labai paprasta – 
kėnio kankorėžiai visa-
da auga į viršų, o eglės 
būna nusvirę žemyn.
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Kazokinis kadagys 
(lot. Juniperus sabina L.)

Kilmė
Tai Vidurio ir Pietų Europoje, Sibire ir Azijoje natūraliai paplitęs augalas, 
pradėtas veisti XIX a. vid.

Kur rasti
Nėra tikėtina, kad Lazdynuose išliko originaliai 
sodinti kazokiniai kadagiai, tačiau jie dekoravo 
kiemų prieigas arba įvažiavimus į juos. Lazdynų 
gyventojai įsidėmėjo šį augalą, todėl jis dabar 
dekoruoja privačius gyventojų augalų darže-
lius ir – kartkartėmis – įvairių viešas paslaugas 
teikiančių įstaigų, įsikūrusių daugiabučių namų 
pirmuosiuose aukštuose, įėjimus. Kazokiniais 
kadagiais taip pat dekoruota Vilniaus „Ąžuo-
lyno“ progimnazijos klomba. 

Kaip atpažinti
Kazokiniai kadagiai yra 
neišrankūs dirvožemiui. 
Iki 1,5 m siekiantys krū-
mai dažnai auginami 
žeme besidriekiančio 
spygliuočio krūmo for-
ma, tarytum alpinariu-
mų puošmena. 

Visada žali Lazdynai





...O kadaise šventą ąžuolyną
Buvo nuodėmė kirviu paliest...
Juk ne svetima ranka sodino
Ir jaunutį daigą obelies.
<...>
Kai sukibę rankom – lyg mergaitės,
Krykštaujančios, lengvos – paplasta
Leidžias į pakalnę obelaitės...
O palaiminta, šalie gimta!

Salomėja Nėris, 
„Obelys žydi“ (ištrauka) 



2 SKYRIUS.

Senųjų kaimų sodai
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Senųjų kaimų sodai

Lazdynų apželdinimo projekte nerasite nė žodžio apie tai, ką mena 
būsimojo gyvenamojo rajono planavimo pradžioje šioje teritorijoje au-
gusios ir iki šiol vietomis augančios senos obelys, kriaušės ir šimtamečiai 
ąžuolai. Tam, kad būtų pastatyti nauji modernūs daugiabučiai namai, 
buvo nugriauti čia buvę senieji kaimai. Antrojo mikrorajono centrinėje da-
lyje stovėjo mediniai gyvenamieji ir ūkiniai pastatai su sodais. Netoliese – 
Trečiojo mikrorajono pietinėje teritorijoje (vakarinėje Architektų ir Erfurto 
gatvių sankirtoje) stovėjo sodybos, kurios nugriautos motyvuojant tuo, 
jog pateko į naujosios gatvės zoną. Ši namų grupė iš tikrųjų priklausė 
senajam Lazdynų kaimui, kurio pavadinimas buvo padovanotas naujai 
statomam daugiabučių gyvenamųjų namų rajonui. Trečiojo mikrorajono 
centre taip pat buvo nušluotos sodybos – šioje vietoje stovėjo senasis 
Šeškinės kaimas. Statant Ketvirtąjį mikrorajoną už įvardintą 20422 ru-
blių kainą buvo nugriautos devynios Šaltūnų kaimo sodybos, buvusios 
dabartinės rajono teritorijos rytuose, arčiausiai Nėries šlaito. 

Tačiau istoriniai kaimai nebuvo nušluoti be ženklų – jų senieji medžiai 
buvo išsaugoti ir inkorporuoti į naujojo gyvenamojo rajono apželdinimą. 
Lazdynų kaimo sodai tapo obelų parku greta tuometinės Vilniaus 50-osios 
pagrindinės mokyklos (dabar – Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijos). Vilniaus 
„Ąžuolyno“ progimnazijos teritorijoje tebeauga išlikusi senoji kriaušė. Seno-
jo Lazdynų kaimo ąžuolynas buvo padalintas į dvi dalis nutiesus Architektų 
gatvę – šešiolikos ąžuolų grupė šiuo metu auga skvere, davusiame vardą 
ir pačiai Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijai. Skvere likęs kelmas rodo, kad 
buvo nupjautas net 3,93 m apimties ąžuolas. Likęs storiausias ąžuolas 
yra 3,45 m apimties, kas rodo, kad medžiai šioje vietoje auga nuo Rusijos 
imperijos laikotarpio. Kitoje gatvės pusėje, tarp daugiabučių namų yra 
pasislėpusi mažesnė ąžuolų grupė, suteikusi vardą greta esančiam vaikų 
lopšeliui-darželiui „Giraitė“. Čia auga storiausias Lazdynų kiemų ąžuolas, 
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kurio kamieno liemens apimtis siekia 4,45 m. Tai rodo, kad medžiui yra apie 
200 metų ir jis šioje vietoje buvo sodintas maždaug 1820-aisiais metais. 
Netoli Erfurto g. ir Oslo g. sankryžos senas ąžuolas auga tiesiog šaligatvio 
viduryje – šį ąžuolą išsaugojo rajono architektas Vytautas Edmundas 
Čekanauskas, kuomet į jį kreipėsi darbininkas, norėjęs ąžuolą pjauti tam, 
kad būtų paprasčiau pakloti pėsčiųjų taką.

Neišlikusio Šeškinės kaimo vietoje buvo pastatytas kino teatras 
„Lazdynai“. Šio kaimo egzistavimą liudija nuo kino teatro iki pat Archi-
tektų g. transporto tilto nusidriekusios ąžuolų eilės arba ąžuolų grupės. 
Patys gražiausi – grupėje augantys trys ąžuolai – puošia Architektų g. 
nuvažiavimo į Laisvės pr. transporto salelę. Pasak pasakojimų, netolie-
se augo ir milžiniškas nudžiuvęs ąžuolas, kurio stuobrys galiausiai buvo 
nupjautas, tačiau pagal jį buvo pavadinta parduotuvė ir – atitinkamai – 
viešojo transporto stotelė „Ąžuolas“. 

Aukštutinių Šaltūnų kaimo sodybos obelų sodas, esantis Ketvirtojo 
mikrorajono pietryčių dalyje, davė vardą šalia pastatytam vaikų lop-
šeliui-darželiui „Obelėlė“. Šis sodas beveik visiškai įsilieja į Karoliniškių 
kraštovaizdžio draustinio teritoriją – Nėries šlaitus, kurie šioje vietoje 
buvo pavadinti Draugystės parku. Lopšelio-darželio teritorijoje auga 
4,40 m apimties mažalapė liepa, o šalia pro darželį link Lietuvos parodų 
ir kongresų centro LITEXPO vedančių Draugystės parko laiptelių auga 
2,83 m apimties ąžuolas, kuriam turėtų būti apie 100 metų... Visa tai leidžia 
spėti, kad laiptelių vietoje galėjo būti šlaitu žemyn vedęs takas, kadaise 
jungęs Aukštutinius Šaltūnus su šlaito apačioje buvusiu Šaltūnų kaimu. 
Želdynų projektuotojai taip pat išsaugojo Ketvirtajame mikrorajone au-
gusį drebulyną, kuris iki šiol išliko prie laiptelių, nuo namų Architektų g. 
178 ir Architektų g. 180 vedančių iki „Ąžuolo“ viešojo transporto stotelės.

Toks senųjų kaimų obelų, kriaušių ir ąžuolų įkomponavimas į naują 
apželdinimą greičiausiai neturi precedento kituose sostinės XX a. II pusės 
gyvenamuosiuose rajonuose. Apželdinimo projekte nurodyta, kad rajone 
kartu su kitomis medžių rūšimis sodintos taip pat laukinės kriaušės ir 
obelys. Šio sumanymo rezultatas – labai keistas lietuviškam sodžiui bū-
dingų medžių bei krūmų ir dekoratyvių, modernaus gyvenamojo rajono 
įvaizdį kuriančių introdukuotų augalų rūšių derinys. Lazdynuose apžel-
dinimui panaudoti mūsų akiai įprasti karpotieji beržai, paprastieji klevai, 
paprastieji šermukšniai, vėlyvosios ievos, svyruoklinės formos baltieji 
gluosniai, virbiniai gluosniai, paprastieji kaštonai, paprastosios alyvos, 
kalniniai serbentai, sodiniai putinai, o šį asortimentą papildė „madingesni“ 
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šių augalų pakaitalai: raudonieji ąžuolai, svyruoklinės formos paprastieji 
šermukšniai, Švedlerio formos paprastieji klevai, ginaliniai arba totoriniai 
klevai, baltažiedės robinijos, geltonieji žirnmedžiai, auskuotieji serbentai, 
japoniniai svarainiai, japoninės, Bumaldo, Biliardo lanksvos ir pan. Šitokį 
dvejopą – tradicišką ir modernų – įspūdį atspindi ir vienas ypatingas 
apželdintojų pasirinkimas: šalia lietuviškų obelų Antrajame mikrorajone 
turėjo būti sodinami pavieniai Nedzveckio obelų medžiai. Šie egzotiški 
medžiai iš kitų rūšių išsiskiria purpuro atspalvio lapais, žiedais ir vaisiais. 
Įspūdinga purpuro spalva „nudažytas“ yra net šių obelų minkštimas. Nėra 
aišku, ar apželdintojams tiesiog nepavyko pasodinti šių retų medžių, ar 
jie ilgainiui nunyko, tačiau unikalią idėją – komponuoti išsaugotą kaimišką 
vietos charakterį stiprinančius želdinius kartu su dekoratyviais, modernių 
miestų parkų želdiniais – iliustruoja ir kiti Lazdynų apželdinimo sprendimai. 

Buvusio Lazdynų kaimo obelų sodas šalia 
Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijos

Šaltiniai:
• Lazdynų vietos dvasia – istorijos apie gamtą, sud. Giedrė Godienė, Lazdynų „Ryto“ 

bendruomenė, 2021, p. 13–21.
• Giedrė Godienė, „Gamtinis Lazdynų stomuo – genius loci pamatas“. Viskam savas 

laikas, sud. Anželika Vėžienė, Lazdynų „Ryto“ bendruomenė, 2020, p. 60–74.
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Lazdynų kaimo obelų sodas šalia Vilniaus 
„Ąžuolyno“ progimnazijos, paverstas skveru

Pats seniausias ir storiausias kiemų 
ąžuolas, augęs Lazdynų kaime, dabar 
greta vaikų lopšelio-darželio „Giraitė“
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Senojo Šeškinės kaimo ąžuolai, supantys 
„Lazdynų“ rajono ženklą, Laisvės pr. 
transporto saleles ir E. Šimkūnaitės skverą

Aukštutinių Šaltūnų kaimo obelų sodas, esantis 
prie vaikų darželio-lopšelio „Obelėlė“
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„Draugystės“ parko laipteliai, kurie pro 
Šaltūnų kaimo obelis ir ąžuolą veda link 
Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO 

Į apželdinimą įkomponuotas drebulynas 
prie namo Architektų g. 178
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Vėlyvoji ieva 
(lot. Prunus serotina, syn, 
Padus serotina (Ehrh.) Agardh.)

Kilmė
Iš Šiaurės Amerikos rytų atkeliavęs medis yra invazinė (sparčiai plintanti) 
rūšis, todėl ją sodinti Lietuvoje šiandieną yra uždrausta.

Kur rasti
Ievos matomos miškelio, supančio 
taką link Plikakalnio atodangos, pa-
kraščiuose. Baltai žydinčią ievą taip 
pat galite pamatyti dvejose Lazdynų 
(Pirmojo ir Antrojo mikrorajonų) pės-
čiųjų alėjose.

Kaip atpažinti
Tai iki 15–30 m užaugantis me-
dis. Lapai yra paprastos laivelio 
formos, o smulkūs balti žiedai, 
susitelkę po maždaug 40, suda-
ro kvapnius svyrančius žiedynus. 
Ievų žydėjimas Lazdynuose yra 
trumpas – žiedai atrodo tiesiog 
„tirpstantys“ ore, todėl juo pa-
sigėrėti būtina skirti papildomą 
laisvą minutėlę. 
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Svyruoklinis gluosnis
(lot. Salix alba var. vitellina – pendula Rehd.)

Kilmė
Nors svyruokliniai gluosniai yra atskira medžių rūšis, Lazdynuose sodinta 
baltųjų (sidabrinių) gluosnių svyruoklinė forma. Baltieji gluosniai yra vietinė 
Lietuvos medžių rūšis. 

Kur rasti
Šie gluosniai yra Lazdynų pietinės ir 
vakarinės dalies puošmenos. Gana 
sudėtinga juos pamatyti šiaurinėje ir 
rytinėje gyvenamojo rajono dalyje, iš-
skyrus vidinius kiemus – Ketvirtajame 
mikrorajone jie buvo sodinti dėl savo 
sidabriškos spalvos. Vakaruose – Tre-
čiojo mikrorajono teritorijoje – žemės 
nuolydis buvo suformuotas terasomis 
tam, kad buku kampu laužtus penkia-
aukščius namus būtų galima statyti 
ant šlaito. Čia augantys svyruokliniai 
gluosniai pasižymi puikiu efektu – ant 
terasos krašto pasodintų medžių svy-

rančios šakos kaip draperijos nusilei-
džia šlaito apačia žemiau nei pats me-
džio kamienas. Taip ryškiai pabrėžtas 
nuolydžių skirtumas. Pietinėje teritori-
joje medžiai sodinti lygiose vietose – 
čia medžiai išsiskiria išsikerojusia laja. 
Įspūdingas medis auga Antrojo mi-
krorajono pėsčiųjų alėjoje – prie namo 
Erfurto g. 36, taip pat per Žėručio ga-
tvės vidurį ties namu Žėručio g. 12. Bent 
keturis svyruoklinius gluosnius galite 
matyti Pirmojo mikrorajono pėsčiųjų 
alėjoje netoli „Vėtrungės“ skulptūros 
ir prie Vilniaus Lazdynų mokyklos. Kiti 
medžiai dekoruoja namų Architektų g. 
60, 76 ir 96 kiemus.

Kaip atpažinti
Baltieji gluosniai yra aukščiausia iš gluosnių rūšių, pasiekianti 25 ar net 35 m 
aukštį. Medžio šakelės, siekiančios žemę, yra šviesiai rudos, pilkos arba gelsvos 
spalvos. Jauni ištęsto laivelio formos lapai būna plaukuoti iš abiejų pusių ir sida-
briški (iš čia rūšies pavadinimas). Vėliau jie yra nežymiai pjūkliški ir žali iš viršaus.
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Virbinis gluosnis
(lot. Salix pentandra L.)

Kilmė
Virbinis gluosnis yra vietinė Lietuvos krūmų ir medžių rūšis. 

Kur rasti
Virbiniai gluosniai pagal projektą turėjo būti 
sodinami Trečiojo mikrorajono teritorijoje, 
tačiau šioje Lazdynų dalyje kiemuose iš es-
mės auga gražuoliai svyruokliniai baltieji 
gluosniai. Virbinius gluosnius galima pama-
tyti greta Vilniaus „Ažuolyno“ progimnazijos 
obelų sodo. Įspūdingos apimties virbinio 
gluosnio verta pasižvalgyti namo Archi-
tektų g. 98 kieme. Labai išraiškingas me-
dis auga Ketvirtajame mikrorajone – namo 
Architektų g. 182 kieme. Čia matosi, kaip 
kraštovaizdį ar kiemo vaizdą gali pagyvinti 
kelių išsikerojusių kamienų medis. Šis medis 
išraiškingai puošia ir Šv. Jono Bosko baž-
nyčios teritoriją. 

Kaip atpažinti
Paprastai jis auga kaip 
nedidelis medis blizgiais, 
smulkiai dantytais laivelio 
formos lapais, pasipuo-
šiantis gelsvais pavasari-
niais kačiukais. Tačiau me-
dis gali užaugti ir iki 13–14 
m aukščio. Tokio pavidalo 
medžiai ypatingai papuo-
šia aplinką savo išsidrai-
kiusiomis šakomis. 
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Paprastasis skirpstas
(lot. Ulmus minor Mill.)

Kilmė
Paprastasis skirpstas yra Lietuvoje paplitusi vietinė apyretė medžių rūšis.

Kur rasti
Paprastieji skirpstai kaip pagrindi-
nė medžių rūšis turėjo būti sodinami 
Antrajame mikrorajone. Šiandien šių 
medžių galima rasti Ketvirtajame 
mikrorajone, greta buv. „Ąžuolo“ par-
duotuvės (dabar – parduotuvė „Iki“) 
ir netoliese stovinčių namų kiemuose. 
Paprastieji skirpstai taip pat auga 
Plikakalnio atodangos miškelio pa-
kraščiuose

Kaip atpažinti
Šis medis yra iš guobinių šeimos, 
todėl jį atpažinti galima iš šiek 
tiek į nesimetrišką rombą suap-
valintais galais panašių lacentiš-
kų šiurkščių lapų. Iki 30 m aukščio 
galintis užaugti medis suaižėju-
sia gruoblėta kamieno žieve pa-
vasarį akį patraukia ovališkais 
arba kiaušiniškais gelsvais spar-
navaisiais, kurie dailiai „klostuoti“ 
į gausias grupeles. 

Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

MODERNIZMO SODAS: Lazdynų apželdinimo projektas
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Paprastasis kaštonas
(lot. Aesculus hippocastanum L.)

Kilmė
Paprastasis kaštonas yra iš Balkanų kilęs medis.

Kur rasti
Parkų ir sodų karalių verta atkakliai ginti 
nuo kenkėjų. Kaštonai ryškiausiai atsikleisti 
turėjo Antrajame bei Ketvirtajame mikro-
rajonuose. Kaštonų alėja auga Žėručio g. 
ir greta esančioje Architektų g. atkarpoje. 
Ketvirtasis mikrorajonas gali didžiuotis ne-
didele kaštonų alėja, kuri auga Architek-
tų g. atkarpoje šalia Palaimintojo Teofiliaus 
Matulionio gimnazijos. Jos fone horizonte 
iškyla Televizijos bokštas, o kitame gale – 
Lazdynų šešiolikaaukščiai monolitiniai gy-
venamieji namai. Kaštonais dekoruota ir 
„Architektų“ viešojo transporto stotelė.

Kaip atpažinti
Kaštonas neabejotinai 
atpažįstamas iš delniškų, 
į viršų platėjančių lapų, 
žvakides primenančių 
kiek neįprasto kvapo žie-
dynų ir iš spygliuoto keva-
lo iškretančių glotnių rudų, 
akmenukus primenančių 
sėklų. Medis gali užaugti iki 
15–25 m aukščio, rečiau – 
iki 39 m.

Senųjų kaimų sodai



42

Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Baltažiedis vikmedis
(Robinia pseudoacacia L.)

Kilmė
Iš JAV pietryčių dalies kilusios baltažiedės robinijos, dar vadinamos balta-
žiedžiais vikmedžiais, į akis labiausiai krenta savo panašumu į akacijas. Ši 
medžių rūšis šiandieną yra laikoma invazine, todėl ją sodinti yra draudžiama.

Kur rasti
Trečiojo mikrorajono „veidą“ turėjo 
formuoti beržai, liepos, klevai, šer-
mukšniai, raudonieji ąžuolai ir pen-
silvaniniai uosiai, o žydintys medžiai 
turėjo būti sodinami kaip antriniai ele-
mentai. Vis dėlto, Akacijų seniūnaitija 
savo pavadinimą gavo dėl vasarą 
žiedais pranašaujančios, kvapu už-
buriančios, įspūdingos baltažiedžių 
robinijų alėjos Architektų g. vakarinia-
me pakraštyje. Žiemą ši medžių alėja 
išsiskiria nuostabaus šakoto silueto 
medžiais, kurie kitose Lazdynų vietose 
sodinti pavieniui.

Kaip atpažinti
Neįmanoma nepastebėti jų 
melsvokų plunksniškų lapų 
apvalainais galais. Pupinių šei-
mai priklausantys, iki 20–30 m 
užaugantys medžiai žydi baltų, 
stipriai kvepiančių žiedų kekėmis, 
o po to subrandina ankštis. Keli 
medžiai Lazdynuose yra retesni 
ir žydi rausvai ar purpuro spalva. 
Žydėjimas labai priklauso nuo 
metų orų, todėl medžiai gali su-
žydėti tiek gegužės pabaigoje, 
tiek birželio viduryje. Tai – šventė 
tiek akims, tiek uoslei.

MODERNIZMO SODAS: Lazdynų apželdinimo projektas
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Nedzveckio obelis. Dailininkė Erika Petunovienė-Aytė.

Nedzveckio obelis
(Malus niedzwetzkyana Dieck ex Koehne)

Kilmė
Ši reta obelis natūraliai buvo rasta Kinijoje. Jos pavyzdžiai buvo perduoti 
botanikui Georg Dieck (1847–1925), kuris jas užaugino Kazachstane ir suteikė 
joms pavadinimą.

Kur rasti
Deja, bet atrodo, šios 
suprojektuotos obelys 
Lazdynuose arba ne-
buvo pasodintos, arba 
visiškai išnyko

Kaip atpažinti
Nedzveckio obelys panašios į paprastas, bet 
jų pagrindinis bruožas yra stebuklingos pur-
puro spalvos žiedai, lapai, kurie vasarą tampa 
įprastos žalios spalvos, ir obuoliai, kurie yra 
purpuriniai ne tik iš išorės, tačiau ir viduje – 
perpjovus obuolį sodininko laukia gražus pur-
purinės spalvos minkštimas.

Senųjų kaimų sodai
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Kalninis serbentas
(lot. Ribes alpinum L.)

Kilmė
Kalnų Lietuvoje nėra, tačiau kalninis serbentas – nepaisant pavadinimo – yra 
vietinė Lietuvos rūšis. Ji paplitusi visoje Europoje nuo Suomijos bei Norve-
gijos iki Pirėnų kalnų.

Kur rasti
Kalniniai serbentai kaip dekoratyvūs krū-
mai sodinti Antrajame ir Trečiajame mi-
krorajonuose. Šiandien iš kalninio serbento 
krūmelių yra formuojamos gyvatvorės. 

Kaip atpažinti
Kalninio serbento raudo-
nos beskonės uogos nėra 
valgomos, o augalą gali-
ma atpažinti pirmiausia iš 
smulkių delniškų lapų. 

MODERNIZMO SODAS: Lazdynų apželdinimo projektas
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Paprastoji alyva
(lot. Syringa vulgaris L.)

Kilmė
Paprastosios alyvos natūraliai auga Balkanų pusiasalyje.

Kur rasti
Alyvos Antrajame mikrorajone sodin-
tos kartu su lenktašakėmis forsitijomis 
ir lanksvomis. Šie augalai žydi skirtin-
gu metu, todėl pavasario žydėjimas 
Lazdynuose užsitęsia ir turi stipresnį 
įspūdį. Alyvos yra populiarus krūmas, 
todėl vietos gyventojai daug kur – prie 
vaikų žaidimo aikštelių ar namų sie-
nų – jį sodino savo nuožiūra. 

Kaip atpažinti
Paprastųjų alyvų krūmai atpa-
žįstami iš švelnių širdelės formos 
lapų ir... alyvinės spalvos daž-
niausiai keturis lapelius turinčių 
žiedų, kurie ne tik malonūs akiai, 
bet ir be galo kvapnūs. Ar ban-
dėte ieškoti penkialapio alyvos 
žiedo laimei sugauti? 

Senųjų kaimų sodai
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Lenktašakė forsitija
(lot. Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl.)

Kilmė
Šis ryškiaspalvis krūmas kilęs iš Kinijos.

Kur rasti
Lenktašakė forsitija yra vienas iš pir-
mųjų pavasario pranašų, kadangi jos 
ryškūs žiedai išsprogsta dar prieš 
krūmui sulapojant. Šie krūmai sodinti 
kartu su alyvomis bei lanksvomis, kad 
pavasarį Lazdynuose būtų skirtingu 
metu žydinčių krūmų. Šie krūmai gali 
išaugti iki įspūdingo dydžio, tačiau 
Lazdynuose jie iš pažiūros palaikomi 
tik gyventojų privačia iniciatyva. Jų 
galima pamatyti greta „Kanklininkės“ 
skulptūros, o daugelis krūmų pasodinti 
neseniai – pvz. greta „Jonažolių“ vie-
šojo transporto stotelės.

Kaip atpažinti
Tai – alyvmedinių šeimos krūmas, 
išsiskiriantis stambiais keturla-
piais, ryškiai geltonais žiedais. 
Krūmas gali išaugti iki 3 m aukščio.

MODERNIZMO SODAS: Lazdynų apželdinimo projektas
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Geltonasis žirnmedis
(lot. Caragana arborescens Lam.)

Kilmė
Šis krūmas natūraliai auga Sibire ir Kinijoje.

Kur rasti
Geltonasis žirnmedis dar yra vadi-
namas geltonąja akacija arba pa-
prastąja karagana. Šis dekoratyvus 
krūmas sodintas Antrajame mikrora-
jone, tačiau šiandien jį galima aptikti 
Ketvirtojo mikrorajono gyvenamųjų 
namų kiemuose.

Kaip atpažinti
Kaip ir akacijos, šie krūmai atpa-
žįstami iš plunksniškų lapų apva-
lainais galais. Geltoni, vėlyvą 
pavasarį išsiskleidžiantys žiedai 
rudenį virsta nevalgomomis pu-
pelėmis (iš čia pavadinimas). Šie 
krūmai turi potencialą išaugti iki 
6 m aukščio, tačiau Lazdynuose 
jie auga kaip nedideli krūmeliai. 

Senųjų kaimų sodai
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Japoninis svarainis
(lot. Chaenomeles japonica Lindl.)

Kilmė
Vien iš pavadinimo galima atspėti, jog šie krūmai atkeliavo iš Japonijos.

Kur rasti
Neapsigaukite dėl pavadinimo – ja-
poninis svarainis yra labai lietuvių 
pamėgtas krūmas, auginamas kolek-
tyviniuose soduose. Šie krūmai Lazdy-
nuose sodinti grupėmis – atraminėms 
sienutėms dekoruoti. Šiam tikslui šie 
pažeme augantys krūmai kompo-
nuoti kartu su kazokiniais kadagiais 
bei paprastaisiais sidabrakrūmiais. 
Šiandien jų beveik nelikę ir juos rajone 
savo privačiuose sodeliuose augina 
tik gyventojai.

Kaip atpažinti
Japoninis svarainis yra iki 1 m 
aukščio išaugantis dygliuotas 
krūmas, elipsiškais blizgiais lapais, 
kuris nuo pavasario iki vasaros 
pabaigos maždaug dvi savaites 
žydi oranžiniais arba raudonais 
žiedais. Rudenį jis sunokina val-
gomus apvalainos formos vai-
sius, kurie sunokę įgauna geltoną 
spalvą. 

MODERNIZMO SODAS: Lazdynų apželdinimo projektas
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Japoninė lanksva
(lot. Spiraea Japonica L. F.) ir
Bumaldo lanksva
(lot. Spiraea Bumalda Burv., Spiraea japonica 
var. bumalda Bean)

Kilmė
Šie krūmai natūraliai auga Japonijoje, Kinijoje ir Korėjoje.

Kur rasti
Giminingos lanksvos turėjo būti so-
dintos Antrojo mikrorajono teritorijoje. 
Šio itin dekoratyvaus krūmo ataugų 
galima rasti Pirmojo rajono pėsčiųjų 
alėjoje ir vietoje, kurioje pagal origi-
nalius užstatymo planus šalia „Ryto“ 
viešojo transporto stotelės turėjo 
būti suformuota Ketvirtojo mikrora-
jono pėsčiųjų alėja. Šiandien šie vis 
dar augantys dekoratyvūs krūmai yra 
smarkiai apšiurę ir neprižiūrėti.

Kaip atpažinti
Tai – žemas, iki 50 cm arba 1 m 
aukščio galintis užaugti krūmas, 
ryškiais pjūkliškais lapais, žydintis į 
skėčius sutelktais rožiniais žiedais. 

Senųjų kaimų sodai
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Kilmė
Tai – hibridinis augalas, kuris plačiai plinta ir yra įvardintas invazine rūšimi 
kai kuriose Europos šalyse.

Kur rasti
Biliardo lanksvos turėjo būti sodintos 
Trečiojo mikrorajono teritorijoje. Au-
galo beveik neįmanoma aptikti šian-
dien, jį galima rasti tik Ketvirtajame 
mikrorajone. Reikėtų svarstyti apie šių 
dekoratyvių krūmų atauginimą.

Kaip atpažinti
Biliardo lanksvos žydi pavasarį ir 
vasaros pradžioje rožinių žiedų 
pūkuotomis šluotelėmis. Šis krū-
mas laivelio formos lapais galėtų 
užaugti iki 2 m aukščio.

Biliardo lanksva
(lot. Spiraea x billardii Hérincq)

Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau
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Erika Petunovienė-Aytė – „Lazdynų siela“, 2019 m.





Man liepos mėnesis – ramybė.
Visi jausmai atostogauja.
Jau praeity gegužio aistros,
O dar toli rudens klampynė,
Ir, rodos, žemėj nieko naujo.

Vincas Mykolaitis – Putinas, 
„Liepa“, 1962 m. (ištrauka)
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3 SKYRIUS.

Spalvų laikrodis
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Lazdynų apželdinimo projektas gali ne tik suteikti informacijos apie 
XX a. II pusėje miestų apželdintojų pasirinktas medžių bei krūmų rūšis, 
bet ir apie kraštovaizdžio estetiką, kurios norėta pasiekti. Kraštovaiz-
džio kompozicijos pagrindą Lazdynams suteikė patys planuotojai. Šia-
me gyvenamajame rajone buvo sukurti dar niekur neregėti masinės 
gamybos daugiabučių namų prototipai: kintamo dešimties, devynių ir 
aštuonių aukštų skaičiaus arba penkiaaukščiai laiptuotų stogų namai, 
buku kampu jungiami penkiaaukščių namų segmentai ir monolitiniai še-
šiolikaaukščiai gyvenamieji namai. Visas šis užstatymas buvo sukurtas 
ne tik atsižvelgiant į gyvenamojo ploto poreikį. Šios inovacijos turėjo 
reikšmingą poveikį ir tam, kaip rajonas atrodo visumoje. Visų pirma, 
taupant statybos išlaidas masinės gamybos daugiabučius namus sta-
tyti buvo patogiau lygaus reljefo statybų aikštelėje. Taip namai galėjo 
būti statyti ir Lazdynuose, ne skersai, o išilgai šlaito nuolydžio, tačiau 
vietoje pro namų tarpus matomų panoramų į Nerį ir apačioje esantį 
senąjį Vilniaus centrą, gyventojai būtų matę vaizdą jiems užstojantį 
kaimyninio daugiabučio namo „ekraną“. Ant šlaitų skersai pastatyti 
daugiabučiai namai atvėrė plačias panoramas. Antra, dvylikaaukščius 
namus planuotojai komponavo ne vieną už kito kaip domino kaladėles, 
o pramaišiui. Kodėl gi? Planuotojai suprato, kad žmonės yra linkę blogai 
jaustis iš pažiūros „plokščioje“ užspaustoje erdvėje, kurioje jie mato visus 
erdvę ribojančius užstatymo elementus. Toks užstatymas primena gar-
dą, už kurio ribų, atrodytų, nieko nebėra. Pramaišiui išdėstyti pastatai 
regimajai Lazdynų erdvei suteikė gylio įspūdį – pro tarpus šmėžuojan-
tys toliau esantys pastatai kviečia atrasti, kas rajone pastatyta kitur. 
Kampu jungiami namų segmentai taip pat padėjo išvengti monotoni-
jos – jeigu užstatymas būtų „dėliojamas“ tik iš stačiakampių blokų, visi 
kiemai būtų daugiau ar mažiau panašūs vienas į kitą ir kvadratiniai. Jun-
giant kelis namų segmentus kampu, kiemas įgauna vis kitokio laužyto, 
netaisyklingo rombo konfigūraciją, todėl daugelis kiemų Lazdynuose 

Spalvų laikrodis



56

skiriasi vienas nuo kito. Tose teritorijos dalyse, kuriose kiemai projektuoti 
stačiakampiai, stengtasi juos užstatyti tik iš trijų pusių, o iš ketvirtosios 
pusės į kiemą turėjo įsilieti bendro želdinių masyvo augalai. Galiausiai 
planuotojai – nusižiūrėję kelias idėjas nuo Vilniaus senamiesčio – su-
prato, koks monotoniškas gali būti vien horizontalus užstatymas be 
vertikalių. Šių vertikalių vaidmenį Lazdynuose atlieka šešiolikaaukščiai 
monolitai ir vėliau pastatytas Televizijos bokštas. Skirtingai nuo sovie-
tmečiu vyravusios praktikos aukštais pastatais pabrėžti visuomeninius 
centrus, Lazdynuose šie bokštai stovi atokiau nuo svarbių susibūrimo 
taškų, tačiau būtent rajono vakarinėje dalyje, aukščiausiai ant kalvos, 
kad jie būtų matomi horizonte daugelio kilometrų spinduliu. 

Lazdynų apželdinimas projektuotas įvertinus tai, kad išraiškinga gali 
būti bet kuri kiemų erdvė ar tarp namų, spaudoje apibūdintų kaip „išraiš-
kingos skulptūros“, atsiverianti perspektyva. Vienas iš apželdinimo tapy-
biškumo kriterijų buvo augalus sodinti taip, kad kiekvienu metų laiku iki 
pat vėlyvo rudens Lazdynuose paeiliui žydėtų arba uogas vestų skirtingi 
augalai. Iš esmės, augalai pasirinkti pagal tai, kada ir kaip jie žydi bei kaip 
tie patys augalai atrodys rudenį. Pavasariniam klevų, raugerškių, putinų ir 
auksuotųjų serbentų žydėjimui pasibaigus, vasaros pradžią Lazdynuose 
ženklina baltažiedžių vikmedžių (robinijų), švedinių bei paprastųjų šer-
mukšnių, švelniųjų gudobelių ir Vanhuto lanksvų žydėjimas. Šiuos augalus 
skuba pakeisti spalvingus sparnavaisius subrandinę totoriniai (ginaliniai) 
klevai, žydintys juodauogiai šeivamedžiai, paprastieji pūsleniai, raukšlė-
talapiai erškėčiai ir šermukšnialapės lanksvos. 

Kvapnūs liepų žiedai ženklina paskutinį gausų žydėjimą Lazdynuo-
se, po kurio įsivyrauja pauzė – medžiai pasipuošia lapais ir visa rajono 
teritorija pasidengia tolygia žaluma. Tačiau ši žaluma nėra vientisa – 
rajono apželdintojai medžius parinko vengdami vizualiai monotoniš-
kos, vienodai atrodančios medžių bei krūmų masės. Kaip pažymėta 
projekte, apželdintojų komanda greta sodino tos pačios šeimos, tačiau 
skirtingų rūšių medžius, kad išryškėtų skirtumas tarp jų lajų atspalvių. 
Taip sodintos mažalapės, didžialapės ir sidabrinės liepos, paprastieji 
klevai, paprastųjų klevų Švedlerio forma ir sidabriniai klevai. Tokiomis 
pastangomis suformuotas išraiškingas peizažas. Vienodėjančiai vasaros 
žalumai paįvairinti teritorijoje taip pat tikslingai sodinti savo atspalviu 
išsiskiriantys sidabriniai bei siauralapiai žilakrūmiai ir šaltalankiai. Šie 
sprendimai padeda ir atėjus rudenį, kuomet giminingi medžiai – papras-
tieji ir sidabriniai klevai – paeiliui nusidažo skirtingų raudonos, oranžinės 
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bei geltonos atspalvių lapais. Tie patys pavasarį žydėję krūmai ir medžiai 
sužaižaruoja kontrastais ir subrandina spalvingas uogas. Šitokiu būdu 
Lazdynų vaizdams bei panoramoms yra suteikiama laiko dimensija – ta 
pati vieta niekada neatrodo vienodai skirtingu metų laiku. Kruopštus 
augalų suderinimas reikalavo išskirtinės koordinacijos bei apskaičiavi-
mo numatant, kad rajone niekada nebūtų „neįdomių pauzių“ nužydėjus 
visiems augalams, o rudens darganos būtų maksimaliai paįvairintos kiek 
įmanoma daugiau spalvų. Gaila, jog daugelis krūmų rūšių Lazdynuose 
yra apnykusios arba visai išnykusios, tačiau ir šiandien galima pastebėti, 
kad žydėjimas Lazdynuose tebėra nenutrūkstantis – kai vieni augalai 
nužydi, pirmaplanį vaidmenį metų laikų scenoje užima kitas želdynas.

Be medžių ir krūmų vasarą gyventojus turėjo džiuginti tikrojo ir avinio 
eraičino, daugiametės svidrės ir paprastosios smilgos vejos, taip pat hi-
bridinių vilkdalgių, paprastųjų baltagalvių, plaukuotojų rudbekijų, krūminių 
astrų, pūkuotojų glažučių, šlaitinių gaurių, kiaušiniškųjų funkijų, ylalapių ir 
daugiamečių flioksų, aizono šiloko ir baltažiedžių bijūnų gėlynai.

Lazdynų namai išdėstyti pramaišiui, 
kuriant daugiaplanes perspektyvas

Šaltiniai:
• Jurijus Jaralovas, „Kiekvienam naujam kompleksui – savitą veidą“, Statyba ir architek-

tūra 1/188, 1975, p. 3–8.
• Vytautas Balčiūnas, „Vilnius, Lazdynai“, Statyba ir architektūra 2/165, 1973, p. 1–4.

Spalvų laikrodis
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Švedinių šermukšnių žydėjimas 
Erfurto g. rytiniame gale

„Skulptūriška“ Ketvirtojo 
mikrorajono namų kompozicija

MODERNIZMO SODAS: Lazdynų apželdinimo projektas
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Centrinėje Lazdynų teritorijoje 
susodinti medžiai, komponuoti pagal 
skirtingo atspalvio lajas

Trečiajame mikrorajone prie Architektų g. 
transporto tilto augantys šaltalankiai

Spalvų laikrodis
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Vėlesnis Lazdynų Respublikinės Vilniaus 
universitetinės ligoninės (pradėtos statyti 1989 m.) 
apželdinimas pavasarį žydinčiais, o rudenį uogas 
vedančiais augalais

Erika Petunovienė-Aytė – „Panorama“, 2019 m.
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Paprastasis šermukšnis
(lot. Sorbus aucuparia L.)

Kilmė
Paprastieji šermukšniai yra vietinė Lietuvos medžių rūšis. 

Kur rasti
Ypač gražūs paprastieji šermukšniai 
auga ties pėsčiųjų taku (palei Laisvės 
pr. šiaurinį pakraštį), vedančiu nuo 
„Ąžuolo“ viešojo transporto stotelės 
iki „Darbininko“ skulptūros ir „Lazdy-
nų“ viešojo transporto stotelės. Šie 
medžiai papildo netoliese augančią 
švedinių šermukšnių grupę. Antro-
jo mikrorajono teritorijoje turėjo būti 
sodinama ypatinga svyruoklinė pa-
prastojo šermukšnio forma, tačiau 
šioje vietoje jos nepamatysite.

Kaip atpažinti
Iki 10 m aukščio (rečiau net iki 20 
m aukščio) užaugančius medžius 
paprasta atpažinti iš plunksniškų, 
pjūkliškų, apačioje pilkšvai mels-
vų lapų. Gegužę arba birželį šer-
mukšniai žydi baltų žiedų šluote-
lėmis, o rudenį subrandina karčias, 
raudonos arba oranžinės spalvos 
uogų kekes, galinčias pamaitinti 
paukščius iki pat žiemos.

Spalvų laikrodis
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Švedinis šermukšnis
(lot. Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.)

Kilmė
Švediniai šermukšniai kilę iš Skandinavijos, tačiau jų aptinkama ir kaimyninėje 
Estijoje, Latvijoje ir šiaurinėje Lenkijos dalyje.

Kur rasti
Ketvirtasis mikrorajonas (šiuo 
metu Lazdynų, Ryto ir Ąžuolo 
seniūnaitijų teritorija) buvo sta-
tytas ir apželdintas paskutinis. 
Ypatingas šio rajono akcentas 
yra atidžiai sukomponuota šve-
dinių šermukšnių medžių grupė 
prie „Ąžuolo“ viešojo transporto 
stotelės, greta namo Architek-
tų  g. 111, papildanti už gatvės 
kampo augančius senus pa-
prastuosius šermukšnius. Atskirų 
medžių galima rasti ir Pirmajame 
mikrorajone šalia namo Erfurto 
g. 4 bei Vilniaus Lazdynų moky-
klos stadiono, taip pat Antrojo 
mikrorajono pėsčiųjų alėjoje gre-
ta namo Erfurto g. 46. 

Kaip atpažinti
Nuo lietuviškų paprastųjų šermukšnių 
šie, iki 20 m aukščio užaugantys, me-
džiai smarkiai skiriasi lapais ir uogomis. 
Lapai ovalūs, tačiau pjūkliški, augantys 
pavieniui, o ne plunksniškai kaip papras-
tojo šermukšnio. Švediniai šermukšniai 
gausiais baltais žiedais Lazdynuose 
žydi birželio pradžioje. Jų rugsėjo mėnesį 
nokstančios kekės turi kur kas mažiau, 
bet stambesnių raudonai oranžinių uogų.

MODERNIZMO SODAS: Lazdynų apželdinimo projektas
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Paprastasis klevas (lot. Acer platanoides L.) ir

paprastojo klevo Švedlerio forma 
(lot. Acer platanoides L. f.schwedleri K.Koch, Schwer.‘)

Kilmė
Paprastasis klevas yra vietinė Lietuvos medžių rūšis.

Kur rasti
Paprastasis klevas buvo viena iš pagrindinių 
medžių rūšių, sodintų Lazdynuose. Tai yra labai 
suprantama – klevai ypač krenta į akis pava-
sarį, kuomet balandžio pabaigoje dar nesula-
poję medžiai sužydi geltonai žalsvais žiedais, 
bei rudenį, kuomet priklausomai nuo šalnų jų 
lajos nusidažo geltona, oranžine arba raudona 
spalvomis. Vasarą šie medžiai „pailsi“ atlikdami 
antraplanį vaidmenį, sudarydami žalią, į akis 
nekrentantį foną kitiems Lazdynų augalams. 
Lietuvoje natūraliai augantis klevas paprastai 
neauga „klevynais“, tačiau įspūdingą senų kle-
vų grupę galite pamatyti tarp namų Architektų 
g. 180 ir 182, taip pat Vilniaus Sausio 13-osios 
progimnazijos teritorijoje. Antrojo mikrorajono 
teritorijoje taip pat sodinta paprastųjų klevų 
Švedlerio forma – tokie medžiai iki vasaros vi-
durio išsiskiria purpurinės spalvos lapais. Tokių 
medžių Lazdynuose vis dar įmanoma aptikti.

Kaip atpažinti
Klevą visi mokame at-
pažinti iš išskirtinės for-
mos aštriabriaunių lapų 
ir „noseles“ primenančių 
simetriškų dvisėklių spar-
navaisių. Ovališkos arba 
pusrutuliškos lajos me-
džiai paprastai užauga 
iki 30 m aukščio.

Spalvų laikrodis
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Sidabrinis klevas
(lot. Acer saccharinum L.)

Kilmė
Sidabrinis klevas natūraliai auga JAV centrinėje ir rytų dalyje 
bei pietryčių Kanadoje.

Kur rasti
Lazdynuose šalia sodinti tos pačios gen-
ties, tačiau skirtingų rūšių medžiai. Taip 
siekta tapybiško efekto – skirtingų rūšių 
medžiai turi kitokių atspalvių lajas, todėl 
medžių grupės atrodo tiek turinčios ben-
drą idėją, tiek išraiškingos ir nenuobo-
džios. Projekte pažymėta, jog paprastieji 
ir sidabriniai klevai taip sodinti Antrajame 
mikrorajone, tačiau vienas iš Lazdynų 
pasididžiavimų yra Ketvirtojo mikrora-
jono transporto taršai atsparių sida-
brinių klevų alėja tarp „Ąžuolo“ ir „Ryto“ 
viešojo transporto stotelių. Jų alėjų ga-
lima pamatyti ir pietinėje Architektų g. 
dalyje. Sidabriniai klevai pagelsta vėliau 
už paprastuosius klevus – taip išryškėja 
skirtingų medžių spalvų gama. Vėlyvą 
rudenį, per Vėlines Lazdynų sidabriniai 
klevai jau būna pasipuošę auksu ir vis 
labiau tamsėjančiu paros metu suspindi 
miesto naktiniame apšvietime.

Kaip atpažinti
Sidabrinis klevas yra iki 15–25 
m užaugantis medis, į akis kren-
tantis dėl dar stipriau dantytų, 
tačiau siauresnių už paprastąjį 
klevą lapų, kurių apačia turi sida-
brišką atšvaitą (iš čia – medžio 
rūšies pavadinimas). Šie klevai 
žydi kovą arba balandį, o rudenį 
jų lapai būna ryškiai geltonos (ne 
oranžinės) spalvos.
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Totorinis klevas (lot. Acer tataricum L.) 
arba ginalinis klevas (lot. Acer ginnala Maxim.)

Kilmė
Šiuo metu kai kurie botanikai mano, kad ginalinis klevas yra totorinio klevo 
porūšis. Tai – Europos pietryčių, Rusijos azijinės dalies ir Japonijos medis.

Kur rasti
Totoriniai klevai buvo sodinti kaip an-
triniai spalvingi medžiai, papildantys 
pagrindinių medžių grupes. Šis au-
galas Lazdynuose sodintas ir vėles-
niais periodais, ne tik statybų metų, 
todėl daugelį kiemų puošia rutuliš-
kos formos aukšti krūmai, kurie vė-
lyvą pavasarį pasipuošia spalvingais 
sparnavaisiais, o rudenį – raudonais 
lapais. Totorinius klevus Lazdynuose 
galite pamatyti beveik visur, jų būtų 
sunku rasti tik Trečiojo mikrorajono 
teritorijoje. Totorinis klevas auga 
greta namo Architektų g. 176, taip 
pat tarp namų Architektų g. 81 ir 83, 
taip pat Pirmojo mikrorajono pės-
čiųjų alėjoje. Šie medžiai atrodo tarsi 
dideli krūmai, tačiau galite pamatyti 
ir subrendusį medį, kuris auga greta 
„Kanklininkės“ skulptūros, Architektų 
ir Žėručio g. sankryžos kampe.

Kaip atpažinti
Visiškai suaugęs medis siekia 9 m 
aukštį. Vis dėlto, įvairaus amžiaus 
totoriniai klevai daugelyje Lazdynų 
vietų atrodo kaip neaukštas, 4–5 m 
aukščio krūmą primenantis medis. Jo 
lapai nė kiek neprimena paprastojo 
lietuviško klevo – jie taip pat danty-
ti, tačiau labiau ovališki ar kiaušinio 
formos. Maždaug birželio mėnesį 
pasirodantys sparnavaisiai yra arba 
žalsvi, arba labai atraktyviai žybsin-
tys ryškiai raudonais galais.

Spalvų laikrodis
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Didžialapė liepa (lot. Tilia platyphyllos Scop.), 
mažalapė liepa (lot. Tilia cordata Mill.) ir 
sidabrinė liepa (lot. Tilia tomentosa Moench)

Kilmė
Mažalapė liepa yra vietinė Lietuvos medžių rūšis. Sidabrinės liepos natūra-
liai auga pietryčių Europoje bei pietvakarių Azijoje. Didžialapės liepos yra 
paplitusios beveik visoje Europoje, bet ne Skandinavijos ir Baltijos šalyse.

Kur rasti
Liepa Lazdynuose yra ypatingas 
medis, nes didžialapės, mažalapės 
ir sidabrinės liepos tyčia tapybiškai 
sodintos kartu dėl skirtingų atspalvių 
lajų. Taip liepos komponuotos Antrojo 
mikrorajono teritorijoje. Liepų alėjo-
mis išsikiria Erfurto g. Visos skirtingų 
rūšių liepos auga prie pėsčiųjų tako, 
pro šešiolikaaukštį monolitinį namą 
Architektų g. 184 vedančio nuo „Ryto“ 
stotelės šlaito link. Birželio pabaigoje 
žydinčios liepos praeivius džiugina 
ir nuostabiais kvapais. Išraiškingos 
liepos auga ir Eugenijos Šimkūnaitės 
skvero gretimybėse. Tai bičių numylė-
tas medis, žydintis priklausomai nuo 
metų orų – birželį arba liepą.

Kaip atpažinti
Skirtingos liepų rūšys yra atpažįs-
tamos pagal širdelės formos lapus: 
mažalapės liepos lapai paprastai 
yra dengti blizgia kutikule  – ap-
sauginiu apvalkalu, kuris mažina 
vandens garinimą iš medžio. Sida-
brinių liepų lapų apačia yra labiau 
plaukuota, todėl medis įgauna si-
dabrišką, kiek melsvą atspalvį. Di-
džialapės liepos išsiskiria didesnių 
lapų apačia, kuri yra žalsva, su ryš-
kiai išsiskiriančiomis gyslomis. Šios 
liepos gali užaugti iki 40 m aukščio. 
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Vanhuto lanksva
(lot. Spiraea vanhouttei (Briot.) Zab.)

Kilmė
Vanhuto lanksva yra hibridis krūmas, natūralizuotas 
Karpatų regiono pakrantėse.

Kur rasti
Vanhuto lanksvos viso gyvenamojo rajo-
no teritorijoje buvo sodintos vaizdui pa-
gyvinti. Gausiais sniego baltumo žiedy-
nais pasipuošiantis krūmas sodintas prie 
praėjimų, pravažiavimų ir laiptelių. Jomis 
yra dekoruotas ir rajono centre stovintis 
Lazdynų ženklas. Vasarai praėjus Van-
huto lanksvų lapai nusidažo visomis įma-
nomomis rudeniškos gamos spalvomis. 
Deja, šie krūmai efektingai atrodo tik su-
sodinti tankiai, o daugelyje Lazdynų vietų 
jie yra gerokai nunykę. Vis dėlto, Vanhuto 
lanksvų potencialą demonstruoja 2001 
m. baigtos statyti Šv. Jono Bosko baž-
nyčios apželdinimas – birželio pradžioje 
bažnyčios gyvatvorė pasipuošia švento-
vės sienas atliepiančiais baltais žiedais – 
taip vienąkart per metus sukuriamas 
ypač sakralus momentas.

Kaip atpažinti
Vanhuto lanksvos krenta į akis 
sniego baltumo žiedynais ir 
smulkiais, karpytais, tris pleište-
lius turinčiais lapais. Šie krūmai 
gali užaugti iki 2 m aukščio.

Spalvų laikrodis
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Auksuotasis serbentas
(lot. Ribes aureum Pursh.)

Kilmė
Tai – JAV vakaruose ir Kanadoje natūraliai augantis krūmas.

Kur rasti
Spalvingi auksuotieji ser-
bentai turėjo dekoruoti ta-
kelius, vedančius pro Tre-
čiojo mikrorajono pušynų 
takelius. Jie taip pat turėjo 
būti įterpti į praretintus ber-
žynus bei drebulynus. Ketvir-
tojo ir Antrojo mikrorajonų 
teritorijose jie sodinti vaizdui 
pagyvinti – šie krūmai žydi 
oranžiškai geltonais, itin  
kvapiais žiedais, kurių tau-
rėlapiai yra dvigubai ilgesni 
už vainiklapius, o rudenį šie 
krūmai nusidažo raudonai 
bei turėtų subrandinti rau-
donas uogas. Šiandien jų 
vis dar galima aptikti šalia 
„Ryto“ viešojo transporto 
stotelės.

Kaip atpažinti
Be minėtų spalvingų bruožų krūmą galima 
atpažinti iš visiems agrastinių šeimos krū-
mams būdingų smulkių karpytų lapelių bei 
iki 2,5 m išsikerojusios lajos. 
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Paprastasis raudonlapis raugerškis
(lot. Berberis vulgaris L.) ir
Tunbergo raugerškis (lot. Berberis thunbergii DC.)

Kilmė
Tunbergo raugerškiai natūraliai auga Japonijos ir Kinijos kalnuose, tačiau 
paprastasis raugerškis yra vietinė Lietuvos krūmų rūšis. 

Kur rasti
Paprastasis raudonlapis 
raugerškis sodintas Ketvir-
tojo mikrorajono teritorijoje 
dėl savo spalvingų rudeninių 
lapų – norint pagyvinti teri-
torijos apželdinimą. Antrojo 
mikrorajono teritorijoje so-
dinti Tunbergo raugerškiai 
buvo pasirinkti dėl savo 
dvigubo „veido“ – dekoraty-
vių žiedų vėlyvą pavasarį ir 
raudonų uogų rudenį. Šian-
dien Lazdynų teritorijoje jų 
beveik neliko, o radus kyla 
natūralus įspūdis, kad gy-
ventojai šias rūšis atsodino 
savo nuožiūra.

Kaip atpažinti
Raugerškiai gali užaugti iki 2,5 m aukščio. 
Jie išsiskiria dekoratyviais, tačiau smulkiais 
geltonais žiedais, šakeles aplipusiais kiek 
apvalainais lapais ir mažomis raudonomis 
rudenį subrendančiomis uogomis. Raudon-
lapiai raugerškiai rudenį išsiskiria raudonos 
arba purpurinės spalvos lapais.

Spalvų laikrodis
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Juodauogis šeivamedis
(lot. Sambucus nigra L.)

Kilmė
Juodauogis šeivamedis yra paslaptinga rūšis, baltų ir prūsų šventas medis. 
Manyta, kad šeivamedžiai yra introdukuoti, tačiau dabar laikoma, kad bent 
viena rūšis yra vietinė, tačiau kuri?

Kur rasti
Apželdinimo brėžiniuose ir rajono suplanavimo 
aiškinamuosiuose raštuose aiškiai nurodyta, 
kad rajone planuota sodinti raudonuogius šei-
vamedžius. Vis dėlto, daugelį miškelių, kiemų ir 
Plikakalnio atodangą puošia juodauogė rūšis. 
Šie žydintys ir uogas vedantys krūmai sodinti 
siekiant paįvairinti Antrąjį ir Ketvirtąjį mikrora-
jonus, tačiau jų pamatyti galima ir prie Trečiojo 
mikrorajono šešiolikaaukščių monolitinių gy-
venamųjų namų. Suprojektuotas raudonuo-
gis šeivamedis galėjo būti nepasodintas, nes 
laikomas agresyvia rūšimi. Šeivamedžių galite 
rasti daugumoje kiemų, besiribojančių su miš-
keliais. Ypatingas krūmelis apglėbia suoliuką 
Antrojo mikrorajono pėsčiųjų alėjoje, prie namo 
Erfurto g. 36. Taip pat pasigrožėkite Lazdynų 
„menhyru“, kuris ženklina ribą tarp Plikakalnio 
atodangos ir Vilniaus Sausio 13-osios progim-
nazijos stadiono. Žmogų ūgiu pralenkiantis rie-
dulys stovi šalia nuo jo žemyn šlaitu bandančio 
pabėgti šeivamedžio krūmo. 

Kaip atpažinti
Šeivamedis yra krūme-
dis, išaugantis iki 4–6 m 
aukščio. Lazdynuose jie 
paprastai yra nuaugę 
kaip žemi krūmai. Lapai 
yra plunksniški, nežy-
miai pjūkliškos laivelio 
formos. Žiedai – balti ir 
smulkūs, o uogos juodos, 
augančios nedidelėmis 
kekėmis, truputį pana-
šios į ievos ar šermukš-
nio uogas.

Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Švelnioji gudobelė
(lot. Crataegus mollis Sarg.)

Kilmė
Lazdynuose sodintos švelniosios gudobelės natūraliai auga Šiaurės Amerikoje.

Kur rasti
Trečiajame mikrorajone buvo pra-
retinti ten savaime augę beržynė-
liai ir drebulynai, o į tarpus sodinti 
žydintys ir uogas vedantys krūmai: 
auksuotieji serbentai, raukšlėtala-
piai erškėčiai, paprastieji sidabra-
krūmiai ir švelniosios gudobelės 
kerai, atrodantys tarsi dekoratyvūs 
krūmai. Švelniųjų gudobelių krūmai 
specifiškai sodinti ir Antrojo mikro-
rajono teritorijoje – aplinkui pėsčiųjų 
alėją. Didelis brandus krūmas auga 
prie namo Erfurto g. 36. Jų ieškokite 
ir prie Vilniaus Lazdynų mokyklos 
tvoros bei namų Architektų g. 138, 
87 ir 89 kiemuose. Mažais krūmeliais 
dekoruotas Respublikinės Vilniaus 
universitetinės ligoninės, esančios 
Lazdynuose, priešakinis kiemas.

Kaip atpažinti
Tai iki 13 m aukščio užaugantys me-
džiai, tačiau Lazdynuose jos auga 
kaip nedideli, tačiau raudonomis, 
rugsėjį prinokstančiomis uogomis 
kerintys krūmai. Lazdynuose po-
puliari ir miškinės gudobelės rūšis, 
tačiau vietoje jos karpuotų, smulkių 
lapelių švelnioji gudobelė išsiskiria 
plačiais širdies formos lapais su kiek 
karpytais krašteliais.

Spalvų laikrodis
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Raukšlėtalapis erškėtis
(lot. Rosa Rugosa Thunb.) 

Kilmė
Lietuvoje auga 6 vietinės erškėčių rūšys, tačiau šio krūmo gimtinė yra Rytų 
Rusija, Šiaurės Kinija ir Šiaurės Japonija. Tai – invazinė krūmų rūšis, kurią sodinti 
šiuo metu yra draudžiama.

Kur rasti
Raukšlėtalapiai erškėčiai sodinti Trečiajame 
mikrorajone, praretinus teritorijoje buvusius 
drebulynus ir beržynus. Šie krūmai sodinti 
prie takų, kviečiančių pasivaikščioti po pu-
šynus. Galima manyti, jog taip siekta išsau-
gotiems miškeliams suteikti miesto parko 
įvaizdį. Kitose Lazdynų vietose jie paprastai 
sodinti dėl besimainančio „veido“ – gegu-
žės, birželio ir liepos mėnesį sukrautų žie-
dų, o rugsėjo mėnesį – ryškių gausių uogų. 
Šiandien šie erškėčiai dekoruoja praėjimus 
ir kai kurias Architektų g. atkarpas. Jie taip 
pat ženklina laiptelius  – nusileidimą prie 
„Paukščių Tako“ viešojo transporto stote-
lės ir Draugystės parko laiptų apačią palei 
taką link Vilniaus parodų ir kongresų centro 
LITEXPO. 

Kaip atpažinti
Raukšlėtalapiai erškėčiai 
atpažįstami iš sudėtinių, 
plunksniškų lapų, gausių 
dyglių, magentos atspalvio 
purpurinių žiedų ir stambių 
raudonai oranžinių vaisių. 
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Sodinis putinas (lot. Viburnum lantana L.) ir
paprastasis putinas (lot. Viburnum opulus L.)

Kilmė
Paprastasis putinas yra vietinė Lietuvos krūmų rūšis. Sodinis putinas natūra-
liai auga Centrinėje, Pietų ir Vakarų Europoje, šiaurinėje bei vakarinėje Afrikos 
ir pietvakarinėje Azijos dalyje. 

Kur rasti
Putinai dėl vasariškų 
žiedų bei rudeniškų 
uogų sodinti Antrojo 
mikrorajono teritori-
joje. Šiandien aptikti 
jų būtų sunku  – dau-
gelyje vietų vietoje jų 
pastebimai auga bal-
tosios sedulos.

Kaip atpažinti
Sausmedinių šeimos krūmas išauga iki 4 m aukš-
čio, tačiau esant geroms sąlygoms gali pasiekti ir 7 
m aukštį. Paprastąjį putiną galima atpažinti iš del-
niškų, karpotų lapų, skėtiškų baltų žiedų ir raudonų, 
kekėmis augančių uogų. Sodinio putino lapai pas-
tebimai kitokie – apvalaini, lacentiški, kiek dantyti ir 
plaukuoti. Sodinis putinas žydi vasaros pradžioje, o 
po to subrandina uogas, kurios neprinokusios yra 
raudonos, o sunokusios – juodos spalvos.

Paprastasis putinas. Dailininkė Erika Petunovienė-Aytė.

Spalvų laikrodis



74

Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Šermukšnialapė lanksvūnė
(lot. Sorbaria Sorbifolia A. Br.)

Kilmė
Tai Sibire, tolimuosiuose Rusijos rytuose, Šiaurės Kinijoje, Japonijoje ir Korėjoje 
augantis krūmas.

Kur rasti
Šie dekoratyvūs krūmai turėjo būti sodinti Antro-
jo mikrorajono teritorijoje. Šiandien jų rasti neį-
manoma – šermukšnialapės lanksvūnės yra pa-
sodintos gyventojų iniciatyva arba kur kas vėliau 
ir naujose vietose, nei buvo numatyta planuojant 
pirminį rajono apželdinimą. Būtų puiku šį puošnų 
augalą į Lazdynus grąžinti.

Kaip atpažinti
Tai iki 1,5 m aukščio už-
augantis krūmas pluks-
niškais, sudėtiniais, pa-
partį kiek primenančiais 
lapais, kurie ankstyvą 
pavasarį turi rožinį arba 
oranžišką atspalvį, o ru-
denį nusidažo raudona 
spalva. Šermukšnialapių 
lanksvūnių įspūdingi žie-
dai yra balti ir susitelkę į 
šluoteles.
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Sidabrinis (amerikinis) žilakrūmis
(lot. Elaeagnus argentea Pursh., Elaeagnus commutata 
Bernh. ex Rydb.) ir siauralapis žilakrūmis
(lot. Elaeagnus angustifolia L.)

Kilmė
Iš Šiaurės Amerikos kilęs, retai Lietuvoje auginamas sidabrinis žilakrūmis 
puikiai atlaiko taršą. Šis augalas dabar yra dažniau vadinamas amerikiniu 
žilakrūmiu – pagal savo vardo sinonimą. Siauralapis žilakrūmis yra kilęs iš 
Vidurio bei Vakarų Azijos.

Kur rasti
Savo sidabriška spalva žilakrūmiai turėjo 
dekoruoti Trečiajame mikrorajone (Aka-
cijų ir Paparčio seniūnaitijose) prie buvu-
sių pušynų suprojektuotus pėsčiųjų takus, 
o Antrajame mikrorajone siauralapiai 
žilakrūmiai turėjo būti sodinti kaip deko-
ratyvūs vienišiai – soliterai. Ketvirtajame 
mikrorajone sidabriniai žilakrūmiai sodinti 
vien dėl dekoratyvaus sidabriškumo: jie 
turėjo papildyti rudenį spalvingais lapais 
pasipuošiančius paprastojo raudonlapio 
raugerškio krūmus. Nepaisant to, Lazdy-
nuose galima atrasti tik vieną išlikusį tokį 
žilakrūmio krūmą  – Žėručio gatvėje prie 
namo Erfurto g. 22, į šiaurę nuo Vilniaus 
Lazdynų mokyklos stadiono.

Kaip atpažinti
Sidabrinis žilakrūmis gali už-
augti iki 3–5 m aukščio, bet jį 
atpažinti yra labai lengva dėl 
iš tolo į akis krentančio sida-
briško spindėjimo. Jo lapai 
yra apvalūs arba lacentiški, o 
gegužės arba birželio mėnesį 
krūmas žydi smulkiais, stipriai 
kvepiančiais gelsvais žiedais, 
kurie rudenį tampa rutuliško-
mis, sidabriškomis mažomis 
uogomis. Siauralapio žilakrū-
mio lapai balsvi, bet labiau la-
centiški. Prinokę vaisiai, kurie 
iš pradžių būna žalsvi, įgauna 
oranžinę- raudoną spalvą.

Spalvų laikrodis
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Paprastasis pūslenis
(lot. Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.)
Kilmė
Šis krūmas kilęs iš Šiaurės Amerikos rytinės ir centrinės dalies.

Kur rasti
Paprastieji pūsleniai kaip dekoratyvūs 
krūmai sodinti Antrajame ir Trečiajame 
mikrorajonuose. Maždaug šiose vietose jų 
galima pamatyti ir šiandien – šalia Vilniaus 
„Ąžuolyno“ progimnazijos automobilių sto-
vėjimo aikštelės ir Erfurto g. – kitapus buv. 
prekybos centro „Papartis“ (dabar parduo-
tuvė „Iki“).

Kaip atpažinti
Paprastasis pūslenis yra erš-
kėtinių šeimos augalas, užau-
gantis iki 3 m aukščio. Atpažįs-
tamas iš penkiaskiaučių lapų ir 
į kuokštelius susitelkusių smul-
kių baltų žiedelių su ryškiomis 
piestelėmis.
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Sidabrinis (amerikinis) žilakrūmis
(lot. Elaeagnus argentea Pursh., Elaeagnus commutata 
Bernh. ex Rydb.) ir siauralapis žilakrūmis
(lot. Elaeagnus angustifolia L.)

Kilmė
Iš Šiaurės Amerikos kilęs, retai Lietuvoje auginamas sidabrinis žilakrūmis 
puikiai atlaiko taršą. Šis augalas dabar yra dažniau vadinamas amerikiniu 
žilakrūmiu – pagal savo vardo sinonimą. Siauralapis žilakrūmis yra kilęs iš 
Vidurio bei Vakarų Azijos.

Kur rasti
Savo sidabriška spalva žilakrūmiai turėjo 
dekoruoti Trečiajame mikrorajone (Aka-
cijų ir Paparčio seniūnaitijose) prie buvu-
sių pušynų suprojektuotus pėsčiųjų takus, 
o Antrajame mikrorajone siauralapiai 
žilakrūmiai turėjo būti sodinti kaip deko-
ratyvūs vienišiai – soliterai. Ketvirtajame 
mikrorajone sidabriniai žilakrūmiai sodinti 
vien dėl dekoratyvaus sidabriškumo: jie 
turėjo papildyti rudenį spalvingais lapais 
pasipuošiančius paprastojo raudonlapio 
raugerškio krūmus. Nepaisant to, Lazdy-
nuose galima atrasti tik vieną išlikusį tokį 
žilakrūmio krūmą  – Žėručio gatvėje prie 
namo Erfurto g. 22, į šiaurę nuo Vilniaus 
Lazdynų mokyklos stadiono.

Kaip atpažinti
Sidabrinis žilakrūmis gali už-
augti iki 3–5 m aukščio, bet jį 
atpažinti yra labai lengva dėl 
iš tolo į akis krentančio sida-
briško spindėjimo. Jo lapai 
yra apvalūs arba lacentiški, o 
gegužės arba birželio mėnesį 
krūmas žydi smulkiais, stipriai 
kvepiančiais gelsvais žiedais, 
kurie rudenį tampa rutuliško-
mis, sidabriškomis mažomis 
uogomis. Siauralapio žilakrū-
mio lapai balsvi, bet labiau la-
centiški. Prinokę vaisiai, kurie 
iš pradžių būna žalsvi, įgauna 
oranžinę- raudoną spalvą.

Spalvų laikrodis
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Baltoji sedula
(lot. Cornus alba L.)

Kilmė
Lietuvoje auganti vietinė krūmų rūšis – raudonoji sedula, o baltoji sedula 
natūraliai auga Sibire, Šiaurės Kinijoje ir Korėjoje.

Kur rasti
Baltosios sedulos sodintos 
Antrojo mikrorajono teritorijo-
je, tačiau jų galima rasti vaikš-
tant Architektų g. pakraščiais 
pietinėje, vakarinėje ir rytinėje 
dalyje. Naujesni krūmai vėliau 
sodinti greta pėsčiųjų takelių.

Kaip atpažinti
Iki 4 m aukščio užaugantis krūmas akis 
patraukia šaltuoju metų laiku – dėl savo 
gelsvų arba raudonų šakelių, nusidriekusių 
iki pat žemės. Lapai – ovalūs arba elipsiški, 
kiek užlenktais galais, kurie rudenį tampa 
purpurinės spalvos. Šie dekoratyvūs krū-
mai vasaros pradžioje sukrauna melsvai 
baltas uogas.
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Erika Petunovienė-Aytė – „Keliai“, 2019 m.

Gytis Oržikauskas – „Vakaro šviesos“, 2021 m.



Ruduo. Pilka šviesa... Ir metaliniai lapai.
Ruduo. Lengva, prigesus šiluma...
Aš laimę rankose laikau, nedrąsią, trapią,
Prie virpančios krūtinės glausdama...
<...>
Tegu ilgiau, ilgiau ji krūpčiodama šviečia –
Palaiminta rudenė šiluma, –
Kad tyrą laimę tau išsaugoti galėčiau,
Per šaltą gatvių lietų brisdama.

Judita Vaičiūnaitė, „Rudens šviesa“, 1960 m. (ištrauka)
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4 SKYRIUS.

Ruduo žėri detalėse
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Naujojo rajono išraiškingumas skatino gyventojus daug laiko praleisti 
ne užsidarius butuose, o laisvalaikį leidžiant lauke. Todėl rajone buvo su-
planuotos keturios pagrindinės lauko erdvės – pėsčiųjų alėjos. Šiandien 
tik viena iš šių alėjų yra atpažįstama – Pirmojo mikrorajono pėsčiųjų alėja, 
vedanti nuo „Lazdynų“ viešojo transporto stotelės iki buvusio prekybos 
ir paslaugų centro „Erfurtas“. Čia stovėjo akmuo su lentele, skelbiančia, 
jog Lazdynų gyvenamajam rajonui už architektūros bei urbanistikos 
pasiekimus įteikta tarpsąjunginė premija. Antrojo mikrorajono pėsčiųjų 
alėja veda nuo namo Architektų g. 27 iki naujojo prekybos centro pastate 
Erfurto g. 30. Trečiojo mikrorajono pėsčiųjų alėja suprojektuota atsižvel-
giant į kalvos reljefą – dab. Lazdynų seniūnijos pastatas yra dekoruo-
tas fontanu, nuo kurio laipteliai pro tarp gyvenamųjų namų pastatytas 
pergoles praeivius veda viršun palei Vilniaus „Minties“ gimnazijos teri-
toriją iki pat šešiolikaaukščių monolitinių gyvenamųjų namų. Mažiausiai 
įžvelgiama yra Ketvirtojo mikrorajono pėsčiųjų alėja – buvusio preky-
bos ir paslaugų centro „Lazdynai“ (dabar – prekybos centras „Maxima“) 
prieigos originaliuose planuose nubraižytos labai panašios į prekybos ir 
paslaugų centro „Erfurtas“ prieigas. Centro dešinėje, teritorijoje, kurioje 
buvo pastatyti vienodos architektūros kioskeliai, turėjo būti baseinas 
(kuris turėjo tarnauti ir kaip gaisrinis vandens rezervuaras), kurį – kaip ir 
„Erfurto“ „Vėtrungės“ (skulptorius T. K. Valaitis, 1973 m.) skulptūra – turė-
jo dekoruoti dailės kūrinys. Pro šį centrą turėjo vesti pėsčiųjų alėja. Vis 
dėlto, skulptūra „Rytas“ (skulptorius G. Karalius, 1975 m.) buvo pastatyta 
priešingoje fasado pusėje, o centrą supantis užstatymas nebuvo su-
formuotas iki galo kaip planuota. Taip Ketvirtojo mikrorajono pėsčiųjų 
alėjos ribos neišryškėjo, tačiau jos vietoje Lazdynų „Ryto“ bendruomenės 
pastangomis 2018 m. įkurtas Šeimų parkas. 

Ruduo žėri detalėse
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Šios pėsčiųjų alėjos akcentuotos augalų „asorti“ – itin įvairiais de-
koratyviais krūmais bei medžiais. Antrojo mikrorajono pėsčiųjų alėjai 
parinkti neaukšti dekoratyvios lajos ar spalvos medžiai, kurie turėjo būti 
sodinami pavieniui arba nedidelėmis grupelėmis. Alėja puošta gėlynais ir 
neaukštais žydinčiais krūmais, o rudenį jai atspalvį turėjo suteikti grupė-
mis sodinti sidabrine, purpurine ir tamsiai purpurine spalva išsiskiriantys 
krūmai. 

Trys iš keturių pėsčiųjų alėjų taip pat turėjo būti dekoruotos fontanais. 
Du iš jų buvo įgyvendinti – tai „Vėtrungės“ ir dab. Lazdynų seniūnijos pas-
tato fontanai, tačiau šiandieną nė vienas iš jų nebeveikia. Lazdynų ryšį 
su greta tekančia Nerimi akcentuoti turėjo ne tik originalus Pirmojo, t. y. 
Pakrantės mikrorajono pavadinimas, tačiau ir suprojektuoti pliuškenimosi 
baseinėliai, turėję girdyti rajono paukščius ir teikti džiaugsmą žaidžian-
tiems vaikams. Vis dėlto, tokia idealistiška idėja įgyvendinta nebuvo. Kai 
kurie skersai šlaito statyti kintamų aukštų skaičių namai turėjo atvirus 
intarpus – namai yra „pakabinti“ ant pirmame aukšte pastatytų kolonų. 
Šiose lauko erdvėse po perdanga – tikėtasi – lietingomis dienomis turėjo 
žaisti vaikai. 

Apželdinimas projektuotas atsižvelgiant į tokias diferencijuotas 
erdves. Vaikų žaidimų aikštelės buvo apsodintos žydinčiais krūmais, o 
mokyklų, darželių bei visuomeninių centrų teritorijas stengtasi apželdinti 
daugiametėmis gėlėmis. Sporto aikštelės nuo ramybės erdvių turėjo būti 
atskirtos krūmais. Kartu siekta, kad dailaus vaizdo negadintų buitis – 
skalbinių džiovinimo aikštelės taip pat buvo slėptos aukštais krūmais. 
Antrajame mikrorajone medžių grupės buvo sodintos siekiant skaidyti 
didesnes nei kitur Lazdynuose kiemų erdves.

Nesunku pastebėti, kad šios pėsčiųjų alėjos (kaip ir kone visos ga-
tvės ar kiemai) buvo dekoruotos natūraliais rieduliais, greičiausiai ras-
tais čia pat vykdant žemės kasimo darbus. Taip simboliškai seniausios 
Lazdynų ledynmečio istorijos atstovai buvo ne išvežti ar išmesti, o 
pagarbiai palikti vietose. Atitinkamai, visos atraminės sienutės turėjo 
buvo dekoratyviai sumūrytos iš granito. Vienas iš liūdnesnių Lazdynų 
istorijos aspektų yra tai, kad šioms granito sienelėms buvo panaudoti 
ir demontuoti granitiniai žydų kapinių antkapiai. Pritrūkus granito daug 
kur panaudotos to paties tipo (kartais apmūrytos) betono sienelės. Šių 
sienelių rajone, kuriame ženklus reljefo perkrytis, yra daug, ypač pieti-
nėje dalyje. Jas numatyta apželdinti penkialapiais vynvyčiais ir – An-
trojo mikrorajono teritorijoje – apskritalapiais sausmedžiais. Laipteliai 
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šalia šių sienučių turėjo būti pabrėžti žemais dekoratyviais „alpinariu-
mo“ krūmais – paprastaisiais sidabrakrūmiais, japoniniais svarainiais 
ir kazokiniais kadagiais. Šios smulkios, tačiau kruopščiai nugludintos 
apželdinimo detalės, geriausiai atsiskleidžia atėjus rudeniui, kuomet 
iš tiesų galima gėrėtis V. Šimukonytės komandos apgalvotais ryškiais 
augalų lapų spalviniais deriniais ir mažus brangakmenius primenan-
čiomis uogomis. Lazdynai, ryškiausiai suspindėję spalvomis lapkričio 
mėnesio viduryje, pamažu grimzta į žiemos miegą. Taip baigiasi vienų 
metų ciklas ir vėl iš naujo prasideda kitas...

Pirmojo mikrorajono pėsčiųjų alėjos 
prieigų apželdinimas

Ruduo žėri detalėse
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Trečiojo mikrorajono pėsčiųjų 
alėja rudenį

Antrojo mikrorajono pėsčiųjų 
alėjos apželdinimas
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 Aikštelė prie „Ryto“ skulptūros, kurioje originaliai buvo 
suplanuota Ketvirtojo mikrorajono pėsčiųjų alėja

Neįprastas akmuo, dekoruojantis Trečiojo 
mikrorajono pėsčiųjų alėją

Ruduo žėri detalėse
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Lazdyniečių pamėgtos geltonosios slyvos, kurios 
nebuvo numatytos apželdinimo planuose

Atvira vaikų žaidimo aikštelė po Ketvirtojo 
mikrorajono namo perdanga

MODERNIZMO SODAS: Lazdynų apželdinimo projektas



Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Karpotasis beržas
(lot. Betula pendula Roth.)

Kilmė
Tai – vietinė Lietuvos medžių rūšis, visiems gerai pažįstama iš mitų
ir tautosakos. 

Kur rasti
Karpotojų beržų Lazdynuose sodinta bemaž 
visur. Vietoje natūraliai greta pušų augę ber-
žynėliai buvo papildyti karpotaisiais beržais – 
taip siekta sukurti natūralaus miško aplinkos 
įspūdį, derinti margus beržų kamienus prie 
rausvų pušų kamienų. Tačiau, rudenį gelto-
nuojanti, vėjyje plazdanti karpotojų beržų laja 
leido šiuos medžius sodinti ir po du ar nedide-
lėmis grupėmis – kaip dekoratyvius akcentus. 
Tokį beržų efektą galima pamatyti Pirmojo 
mikrorajono pėsčiųjų alėjoje, pietiniame An-
trojo mikrorajono pėsčiųjų alėjos gale – kitoje 
gatvės pusėje nuo „Ažuolyno“ progimnazijos, 
taip pat prie „Ąžuolo“ viešojo transporto sto-
telės. Įspūdingas beržynas riboja namo Ar-
chitektų g. 28 kiemą nuo Architektų g. eismo. 
Vaikų lopšelio-darželio „Spygliukas“ teritorija 
ir namo Architektų g. 178 kiemas gali pasigirti 
beržynais, kuriuose medžiai įspūdingai auga 
kreivai išlenktais kamienais.

Kaip atpažinti
Beržo neįmanoma neat-
skirti iš jo baltos kamienų 
tošies, numargintos juo-
dais rumbeliais. Medis gali 
užaugti iki 15–25 m aukščio. 
Jo kiek nusvirusios šakelės 
yra nusėtos smulkiais šir-
delės formos karpytais la-
peliais, rudenį įgaunančiais 
geltoną arba oranžiškai 
geltoną spalvą. Balandį 
arba gegužę šie medžiai 
taip pat atskiriami iš žy-
dinčių žirginėlių. Karpotojų 
beržų pavadinimas kilo iš 
ant šakelių esančių, sulas 
leidžiančių ataugų – „karpų“.

89

Ruduo žėri detalėse



90

Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Raudonasis ąžuolas
(lot. Quercus rubra L.)

Kilmė
Šis Lietuvoje introdukuotas greitai augantis medis, dar vadinamas šiauriniu 
ąžuolu, savaime yra paplitęs JAV ir Kanadoje.

Kur rasti
Raudonieji ąžuolai buvo viena iš pagrin-
dinių Antrojo, Trečiojo ir Ketvirtojo mikro-
rajonų medžių rūšių. Jeigu Lazdynų senieji, 
lietuviški paprastieji ąžuolai jau augo prieš 
statybas ir mena senesnius laikus, raudo-
nųjų ąžuolų rūšis simbolizuoja naująjį rajo-
no „veidą“. Raudonąjį ąžuolą rasite Žėru-
čio g. ir Erfurto g. sankryžoje, šalia tako į 
Vilniaus „Minties“ gimnaziją – prie namo 
Erfurto g. 27, taip pat Pirmojo mikrorajono 
pėsčiųjų alėjoje tarp namų Erfurto g. 6 ir 
Erfurto g. 10. 

Kaip atpažinti
Ąžuolo lapai praeiviui gali atro-
dyti keisti – karpyti lapo galai 
yra ne apvalūs, o aštrūs. Ru-
denį jie nusidažo vario spalva. 
Medžiai užauga iki įstabaus 50 
m aukščio, tačiau Lazdynuose 
šių medžių viršūnės paprastai 
tesiekia penkiaaukščių namų 
stogus. Tikėkimės, kad at-
einančios kartos šiems me-
džiams leis gyvuoti iki jų įprasto 
amžiaus – 200 metų.
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Pensilvaninis arba žaliasis uosis
(lot. Fraxinus pensylvanica, Fraxinus
pennsylvanica var. lanceolata Borkh.)

Kilmė
Šie ir žalieji uosiai šiuo metu laikomi viena rūšimi. Tai –
JAV natūraliai augantis medis.

Kur rasti
Šių medžių vaidmuo atskiruose mikrorajonuose 
skirtingas: Trečiajame mikrorajone (Akacijų ir 
Paparčio seniūnaitijos) jie sodinti kaip pagrindi-
nė, o Antrajame (Žėručio ir dalis Oslo seniūnai-
tijos) ir Ketvirtajame mikrorajonuose (Lazdynų, 
Ryto ir Ąžuolo seniūnaitijos) – kaip papildoma 
medžių rūšis. Uosių galima pamatyti daugely-
je vietų, tačiau jie savo gražiais sparnavaisiais 
puošia ir prie Plikakalnio atodangos stovintį 
namą Architektų g. 168. Šie medžiai taip pat 
supa Vilniaus Sausio 13-osios progimnaziją.

Kaip atpažinti
Medis užauga iki 25 m 
aukščio. Atskirti jį galima 
iš gausių, išraiškingų, ge-
rokai išilgintas ašarėles 
primenančių sparnavai-
sių. Šie medžiai pasižymi 
tuo, kad jų lapai jau pa-
čioje rugsėjo pradžioje 
pradeda geltonuoti, to-
dėl medžiai yra pirmieji 
rudens pranašai.

Ruduo žėri detalėse
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Pilkasis riešutmedis
(lot. Juglans cinerea L.)

Kilmė
Pilkasis riešutmedis yra kilęs iš JAV rytinės dalies.

Kur rasti
Antrojo mikrorajono apželdinimo pro-
jekte nurodyta, kad pilkasis riešutme-
dis bus pasodintas tuometinės Vilniaus 
40-osios vidurinės mokyklos (dabar  – 
Vilniaus „Minties“ gimnazijos) teritorijoje. 
Šiandien nustačius brėžinyje pažymė-
tą tašką akivaizdu, kad toks medis čia 
neauga. Vis dėlto, šio Lietuvoje retokai 
auginamo medžio pasirinkimas yra ver-
tas paminėjimo. Gal vertėtų tokį medį 
atauginti?

Kaip atpažinti
Pilkasis riešutmedis užauga 
iki 30 m aukščio. Jo kamienas 
pasižymi pilka suaižėjusia žie-
ve, o laja yra tanki ir rutuliška. 
Pilkojo riešutmedžio lapai yra 
sudėtiniai, neporiniai, laivelio 
formos su nežymiai pjūkliškais 
kraštais. Rudenį jie subrandi-
na pailgus vaisius smailiais 
galais, kurių viduje yra riešutas 
lygiai tokiu pačiu smailiu galu.

Pilkasis riešutmedis. Dailininkė Erika Petunovienė-Aytė.
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Paprastasis sidabrakrūmis 
(krūminė sidbaražolė) (lot. Potentilla
fruticosa,  Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.)

Kilmė
Tai – mįslingas krūmokšnis, kuris visai neseniai kai kurių botanikų buvo pri-
skirtas atskirai genčiai. Šis krūmas XX a. pr. augintas Kinijoje, labai pamėgtas 
bonsai augintojų Japonijoje ir galiausiai Vakarų kraštuose dėl to, kad tai yra 
nereiklus augalas, kuriam reikia mažai priežiūros.

Kur rasti
Lazdynuose šie krūmokšniai sodinti visiš-
kai pagal jų kilmę – kaip ir bonsai augalai – 
su kitais žemais alpinariumų krūmais, t. y. 
kazokiniais kadagiais ir japoniniais svarai-
niais, laipteliams dekoruoti. Šalia laiptelių 
jų, deja, šiandieną pamatyti nepavyktų. 
Vieninteliai į akį krentantys pavyzdžiai 
auga Lazdynų Respublikinės Vilniaus uni-
versitetinės ligoninės prieigose.

Kaip atpažinti
Tai vos iki 1,5 m aukščio užau-
gantis krūmokšnis, apaugęs 
tankiais, smulkiais 3–9 galus 
turinčiais pūkuotais lapeliais. 
Šie krūmeliai Lazdynuose žydi 
pačioje vasaros pabaigoje ir 
rudens pradžioje. Jie žydi tan-
kiais smulkiais geltonais penki-
alapiais žiedais, kurių žiedlapių 
galai yra apvalaini. 

Ruduo žėri detalėse
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Dygliuotasis šaltalankis
(lot. Hippophae rhamnoides L.)

Kilmė
Šis krūmas yra paplitęs Eurazijoje, o Lietuvoje yra įveistas.

Kur rasti
Šaltalankius planuota sodinti Antrojo 
mikrorajono teritorijoje, tačiau šian-
dieną jie auga šalia pirmųjų mono-
litinių šešiolikaaukščių gyvenamųjų 
namų – greta „Paukščių tako“ viešojo 
transporto stotelės, prie Architektų g. 
vakarinės atkarpos transporto tilto, 
esančio virš Laisvės prospekto. Čia 
auga didelis ir gražus krūmynas, va-
sarą išsiskiriantis melsvai sidabriška 
spalva, o rudenį  – subrandintomis 
sodriai oranžinėmis uogomis.

Kaip atpažinti
Šių dvinamių krūmų šakelės papras-
tai būna nusėtos dygliais. Krūmas 
išsiskiria pailgais, lacentiškais pa-
vieniais lapeliais, kurie turi pilkšvai 
žalsvą atspalvį. Gelsvi krūmų žie-
dai nėra išskirtiniai, tačiau akis pa-
traukia rudenį subrandinti ryškūs, 
grupėmis šakeles aplipę augalo 
vaisiai  – uogos, kurios transporto 
neužterštose vietose galėtų būti 
renkamos medicininiais tikslais dėl 
gausaus vitamino C kiekio.

MODERNIZMO SODAS: Lazdynų apželdinimo projektas
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Baltauogė meškytė
(lot. Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake)

Kilmė
Šis krūmas kilęs iš Šiaurės Amerikos, o vėliau įveistas visoje Europoje kaip 
dekoratyvinis augalas.

Kur rasti
Baltauogės meškytės kaip dekora-
tyvūs krūmai sodinti Antrojo mikrora-
jono teritorijoje. Nors jų galima rasti ir 
kitur, tačiau būtent Antrajame mikro-
rajone jos auga gražiausiai. Įspūdinga 
krūmų grupė auga Žėručio gatvėje, 
kitapus Vilniaus Lazdynų mokyklos 
stadiono. Nedidelius krūmelius gali-
ma rasti ir Antrojo mikrorajono pės-
čiųjų alėjoje. Atsodinant gyvatvores 
derėtų nepamiršti šios dekoratyvios 
krūmų rūšies. 

Kaip atpažinti
Baltauogės meškytės užauga iki 1,5 
m aukščio. Jas lengva atpažinti iš 
liaunų šakelių, ant kurių auga lašo 
formos lapeliai, platėjantys link galų. 
Vasarą šie lapeliai yra kiek melsvos 
žalumos atspalvio, o rudenį tampa 
geltoni. Baltauogės meškytės žydi 
smulkiais, vos įžiūrimais rausvai bal-
tais žiedeliais, tačiau rudenį jos tam-
pa „scenos karalienėmis“ dėl stam-
bių apvalių baltų nevalgomų uogų.

Ruduo žėri detalėse
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Žvilgantysis kaulenis
(lot. Cotoneaster lucidus Schltdl.)

Kilmė
Šis krūmas yra kilęs iš Šiaurės Azijos. 

Kur rasti
Žvilgančiųjų kaulenių Lazdy-
nuose galima rasti visur  – tai 
yra pagrindinis krūmas, iš kurio 
suformuotos gyvenamųjų namų 
darželius ribojančios gyvatvo-
rės. Neapkarpyti, labiau išsikero-
ję krūmai riboja sporto aikšteles. 
Šie krūmai auga ir netoli Vilniaus 
Lazdynų mokyklos stadiono.

Kaip atpažinti
Šie krūmai gali užaugti iki 2–3 m aukščio. 
Jie atpažįstami iš nedidelių, taisyklingų, 
standžių, blizgių tamsiai žalios spalvos 
laivelio formos lapelių. Krūmo žiedeliai 
yra smulkūs, rožinės balsvos spalvos 
ir beveik nepastebimi. Šis krūmas ka-
raliauja rudenį, kai subrandina juodas 
nevalgomas uogas, o jų lapai nusidažo 
trispalve – geltona, žalia ir raudona – tuo 
pačiu metu.

MODERNIZMO SODAS: Lazdynų apželdinimo projektas
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Nuskaitykite 
kodą išmaniuoju 
telefonu ir 
pamatykite 
daugiau

Penkialapis vynvytis
(lot. Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.)

Kilmė
Šis vijoklinis augalas kilęs iš rytinės bei centrinės Šiaurės Amerikos.
Tai Lietuvoje labai greitai plintantis invazinis augalas.

Kur rasti
Penkialapiai vynvyčiai sodinti prie 
Antrojo, Trečiojo ir Ketvirtojo ra-
jonų atraminių sienučių, ypač ten, 
kur yra ženklus reljefo nuokry-
tis (pvz. pietinėje rajono dalyje). 
Šiandien jie kopia į viršų ant kelių 
daugiabučių namų sienų. Vis dėlto, 
pats įspūdingiausias vaizdas yra 
pušynėlyje tarp Šv. Jono Bosko 
bažnyčios, Lazdynų baseino ir 
šešiolikaaukščių monolitų – kaip 
tikrose džiunglėse čia miškelyje 
klestintys penkialapiai vynvyčiai 
yra apsiviję pušų kamienus.

Kaip atpažinti
Vynvytis pavadinimą gavo iš sudėtinių 
grupėje po penkis augančių lapų, ku-
rie yra ryškiai pjūkliški. Rudenį šie lapai 
įgauna raudoną arba purpurinę spal-
vą, o vijoklis subrandina juodas, retose 
kekėse augančias nevalgomas uogas.

Ruduo žėri detalėse
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Totorinis sausmedis
(lot. Lonicera tatarica L) ir
apskritalapis sausmedis
(lot. Lonicera caprifolium L.)

Kilmė
Totoriniai sausmedžiai kilę iš pietryčių Europos ir vakarų Sibiro, o apskrita-
lapis sausmedis auga Skandinavijos pusiasalyje, Pirėnų bei Apeninų pusia-
saliuose, Lenkijoje, Čekijoje, Vengrijoje ir Balkanų šalyse. Vis dėlto, totorinio 
sausmedžio lapai ir žievė yra nuodingi, todėl jis nėra tinkamiausias viešųjų 
želdynų augalas, nors tiek apskritalapis, tiek totorinis sausmedžiai Lietuvoje 
yra sulaukėję ir plinta savaime.

Kur rasti
Totoriniai sausmedžiai kaip dekoraty-
vūs vijokliai sodinti Antrojo mikrorajono 
teritorijoje. Apskritalapiai sausmedžiai 
sodinti prie reljefo perkritimus remiančių 
atraminių sienučių Antrajame ir Trečiaja-
me mikrorajonuose. Šiandien jų pama-
tyti įmanoma, tačiau tai pačių gyventojų 
iniciatyva kultivuojami darželių augalai. 
Masiškai apsodintų šių vijoklių nebeliko.

Kaip atpažinti
Šie vijokliai atpažįstami iš la-
centiškų arba labiau apvalesnių 
lapų, bet labiausiai – iš gausiai 
pražystančių architektūriškų, 
vamzdiškų kvapnių žiedų.

Totoirinis sausmedis. 
Dailininkė Erika 
Petunovienė-Aytė.
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