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Įgyvendinant visuomenės ūkinių, politinių, kultūrinių ir augančių
aplinkosauginių interesų idėjas, kraštovaizdžio struktūra, jame
vykstantys procesai, o iš paskos ir jo pažinimo procesas sudėtingėja bei
intensyvėja. Tai pasireiškia įvairiais būdais registruojamos informacijos
kiekio, tankio ir įvairovės didėjimu, kas savo ruožtu kelia metodologinius
ir technologinius iššūkius spaudžiant laiko, intelekto ir dažnai finansinių
išteklių apribojimams. 



KRAŠTOVAIZDŽIO TYRIMŲ RAIDA (ANTROP, 2013)



TOLIAU – APIE GEOGRAFINIUS 
KRAŠTOVAIZDŽIO TYRIMUS...

NUSISTOVĖJUSIOS KRAŠTOVAIZDŽIO 
SAMPRATOS

• Žmogaus siekis pažinti ir atsakomybės išsaugoti suvokimas vedė prie tam tikrų 
kraštovaizdžio sampratų susiformavimų:

• Kraštovaizdis – žmonių suvokiama vietovė, kurios pobūdį nulėmė gamtos ir 
visuomenės faktorių veikimas ir sąveika (Europos kraštovaizdžio konvencija, 
2000).

• Kraštovaizdis – Žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų, pažemio oro, 
paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvųjų organizmų) ir (ar) 
antropogeninių (archeologinių liekanų, žemės naudmenų, statinių, inžinerinių 
įrenginių bei informacinio lauko) komponentų, susijusių medžiaginiais, 
energetiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys (Kavaliauskas, 2011). 



Kultūriniai kraštovaizdžiai yra kultūros vertybės, reprezentuojančios 
Konvencijos 1 straipsnyje apibrėžtus „mišrius gamtos ir žmogaus sukurtus 
darinius“. Jie atspindi ilgalaikę žmonijos raidą ir apgyvendinimą, kurie buvo 
veikiami fizinių apribojimų ir (arba) galimybių, nulemtų gamtinės aplinkos 
bei susijusių socialinių, ekonominių ir kultūrinių – vidinių bei išorinių – veiksnių 
(Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija, 1972)

Kultūrinis kraštovaizdis (tiek kaimiškasis, tiek miestiškasis) – žmogaus veiklos 
sukurtas ir jo sambūvį su aplinka atspindintis kraštovaizdis (Kavaliauskas, 
2011).



M. Antropas (2013) apibendrina modernias sampratas, vedančias prie 
kraštovaizdžio pažinimo:

• Tvarūs kraštovaizdžiai (sustainable landscapes, Haines-Young 2000),

• Daugiafunkciniai  kraštovaizdžiai (multifunctional landscapes, Brandt 
and Vejre 2004),

• Kraštovaizdžio pobūdžio vertinimas (landscape character assessment,
Swanwick 2004),

• Istorinis kraštovaizdžio apibūdinimas (historic landscape 
characterization, English Heritage, Chapter 4), 

• Kraštovaizdžio [raidos] takai ir trajektorijos (landscape paths and 
trajectories, Käyhkö and Skänes 2006)

• Kraštovaizdžio ekonomika (landscape economics, Oueslati 2011).



M. Antropas (2013) apibendrina situaciją kraštovaizdžio moksle Europoje 
:

„Šiandien į kraštovaizdžio problematiką įsitraukę daug politikos lygių, 
interesų grupių ir mokslo disciplinų, todėl tai yra sudėtingas 
daugiasluoksnis verslas, kuriame vykdomi tarpdisciplininiai ir trans-
disciplininiai procesai, kurie kartais sąveikauja, kartais konkuruoja ir vis 
dar per retai duoda nuoseklius rezultatus. Šiame sudėtingame „politikos 
peizaže“ tikrasis kraštovaizdis dažnai yra vienintelė integruojanti sąvoka. 
Apskritai kraštovaizdžio tyrimai tapo labiau taikomojo pobūdžio, labiau 
orientuoti į visuomenę ir mažiau teoriniai bei akademiniai. Kraštovaizdžio 
studijos įvairuoja įvairiu gyliu ir kokybe, pradedant griežta moksline 
analize ir baigiant beveik pseudomoksliniais straipsniais, skirtais plačiai 
visuomenei. Vis dar egzistuoja daugybė žinių spragų. Vis daugiau 
mokslinių disciplinų skolinasi metodus iš kitų disciplinų, ypač kai siūlo 
„naujoves“ savo srityje, net jei tai pritaikoma gana mėgėjiškai“.



NACIONALINIŲ KRAŠTOVAIZDŽIO 
KLASIFIKACIJŲ ĮVAIROVĖ (IŠ: 

WASCHER D.M.(RED), 2005)



KRAŠTOVAIZDŽIO GEOGRAFINIS PAŽINIMAS 
LIETUVOJE

• Stiprus pagrindas suteiktas XX a. II pusėje – geomorfologinio pamato (A. Basalykas, Č. 
Kudaba, D. Galvydytė), sukultūrinimo (P. Kavaliauskas, A. Basalykas), geoekologiniai, 
geocheminiai (G. Pauliukevičius, M. Jankauskaitė, Z. Gulbinas), istoriniai (A, Basalykas, 
F. Kavoliutė) kraštovaizdžio tyrimai.

• Geografų atliekami kraštovaizdžio fizinių procesų ir chemijos tyrimai šiuo metu 
praktiškai sustoję, paskutiniai darbai fiksuoti LNA I tome, parengtame 2008 m. (išleistas 
2014 m.)

• Kraštovaizdžio komponentų analizei skirtos disertacijos – miestų technogeninė struktūra 
(2001, G. Godienė), Lietuvos kraštovaizdžio technogeninei morfostruktūrai (2003, D. 
Veteikis), biotos struktūrai (2005, R. Šimanauskienė), dirvožemio dangai (2007, J. 
Volungevičius), technogeniškumo nustatymui (2013, L. Jukna). Vienas kitas lokalaus 
rango rajonavimas (Kuršių Nerijos, Vilniaus rajono, Vilniaus miesto).

• Kraštovaizdžio komponentų struktūriniai tyrimai – LNA I tomas rodo paskutinius 
kraštovaizdžio komponentų kartografavimo darbus (2008/2014).

• Pavienės lokalius kraštovaizdžio klausimus atliepiančios mokslinės publikacijos

• Kraštovaizdžio integruotas rajonavimas (kraštovaizdžio charakterizacija, klasifikacija) 
atliekama vis detaliau (dėka prof. P. Kavaliausko):
• 2002 – LR BP kraštovaizdžio morfologinis žemėlapis
• 2006-2013 – Kraštovaizdžio įvairovės studija
• 2015 – LR Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas ir detalus kraštovaizdžio tvarkymo zonų 

žemėlapis
• 2019 – Lietuvos regioninių ir nacionalinių parkų detalus kraštovaizdžio rajonavimas ir 

klasifikavimas apylinkių lygmenyje



KRAŠTOVAIZDŽIO GEOGRAFINIAI 
TAIKOMIEJI TYRIMAI

• Detalūs komponentiniai kraštovaizdžio tyrimai siekiant sukurti Lietuvos saugomų 
teritorijų sistemą – XX a. 9-10 deš. (vad. P. Kavaliauskas).

• Kraštovaizdžio teritoriniai vienetai su vertybių išskyrimu (LR Bendrasis planas, 2002, P. 
Kavaliauskas)

• Kraštovaizdžio struktūros geoekologinio optimalumo nustatymo metodologija, 2006, R. 
Skorupskas

• Kraštovaizdžio vizualinė struktūra – 2006/2013 P. Kavaliauskas

• Kraštovaizdžio poliarizacijos tyrimai – 2007-2013, D. Veteikis, G. Vinclovaitė;  

• Kraštovaizdžio struktūros optimalumo nustatymo metodologija pagal žemėnaudos 
struktūros įvairovę – 2013, D. Veteikis, P. Kavaliauskas, R. Skorupskas

• Kraštovaizdžio kaita ir monitoringas (2008 ir 2015 m. kraštovaizdžio stebėsena 
probleminiuose arealuose, M. Jankauskaitė, D. Veteikis ir kt.); žemėnaudos struktūros 
kaitos pavieniai straipsniai

• LR Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, 2015 – mokslinis vadovas P. 
Kavaliauskas: kraštovaizdžio esama būklė, apsaugos ir tvarkymo reglamentavimo 
gairės

• Lietuvos kraštovaizdžio būklės, struktūros kaitos tyrimas rengiant LRBP2020 (R. 
Skorupskas, J. Volungevičius, D. Veteikis)



KITI KRAŠTOVAIZDŽIO GEOGRAFINIAM PAŽINIMUI 
– TIEK FUNDAMENTALIAM, TIEK TAIKOMAJAM, 

TIEK MOKOMAJAM – SKIRTI DARBAI;
TIK KELI PAVYZDŽIAI:

• Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros dėstytojų vedama 
ekogeografinė (kraštovaizdžio tyrimų) praktika studentams (D. Galvydytė, F. 
Kavoliutė, J. Volungevičius, L. Jukna)

• Atskiros mokslo populiarinimo publikacijos, pvz., Versmės leidyklos serija 
„Lietuvos valsčiai“

• Daugybė planavimo dokumentų, kuriuose privalomas kraštovaizdžio esamos 
būklės aprašymas

• Studentų bakalauro ir magistro darbai

• Geografai dirba ir prie kraštovaizdžio estetinio vertinimo metodikų

• Enciklopedijų straipsniai, radijo laidos

• Tarptautiniai tyrimų tinklai, pvz., COST veikla RELY („Atsinaujinanti energetika ir 
kraštovaizdžio kokybė“), kurioje dalyvavo Geografijos ir kraštotvarkos katedra



KRAŠTOVAIZDŽIO TYRIMŲ 
SUDĖTINGĖJIMAS IR INTENSYVĖJIMAS

• Komponentai – vis daugiau kraštovaizdžio komponentų tiriama ir 
įtraukiama į kraštovaizdžio analizę – vis dažniau apimama technosfera, 
užsimenama apie informacinį lauką, noosferą.

• Metodai – daugėja skaitmeninių tyrimo metodų: statistiniai, mašininio 
mokymosi, GIS (erdvinės analizės)

• Vienetai – vis žemesnio rango vienetai, vis detaliau leidžiamasi atliekant 
kraštovaizdžio apibūdinimą, klasifikavimą, analizes, indeksų skaičiavimus

• Tarpdiscipliniškumas – vis daugiau sąveikų su kitais mokslais tiek 
metodologine (matematinis-statistinis, erdvinis analizavimas), tiek turinio 
(geologija, istorija, archeologija, kalbotyra, kultūrologija, ekonomika, 
sociologija, fizika, chemija ir t.t.) prasme

• Nauji požiūrio kampai: daugėja sampratų, atspindinčių skirtingus požiūrio 
kampus į kraštovaizdį.

• Mokslinės produkcijos augimas



MOKSLINIŲ STRAIPSNIŲ SKAIČIAUS 
AUGIMAS

• Terminai „kraštovaizdis“ ir „ekosistema“ konkuruojantys; pagal straipsnių skaičių 
ekosistema yra populiaresnis už kraštovaizdį, nors pastarojo populiarumas augo 
greičiau:

• „Ecosystem“ – 1998 – 4347, 2020 – 39592 (išaugo 9x);

• „Landscape“ – 1998 – 2767, 2020 – 30494 (išaugo 11x).

(čia reikia turėti galvoje, kad yra straipsnių, kur minėtos sąvokos vartojamos perkeltine 
prasme)

• Konkrečias siauresnes kraštovaizdžio sampratas nagrinėjančių straipsnių skaičius 
1997-2020 m. augo įvairiai:

• „Tvarus kraštovaizdis“ – 6x, „Daugiafunkciniai kraštovaizdžiai“ – 70x, „Kraštovaizdžio 
trajektorijos“ – 7x, „Kraštovaizdžio paslaugos“ – 13x; 

• „Ekosistemų paslaugas“ pristatančių straipsnių padaugėjo 385x
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KRAŠTOVAIZDŽIO PASLAPTIS IR 
PAINIAVA

• Kraštovaizdis yra bene pati sudėtingiausia sistema, prieinama dabartiniam 
tiesioginiam žmogaus pažinimui; dėl kompleksų įvairovės nepasiduoda 
eksperimentiniam tyrimui; tai mūsų gyvenimo erdvė, o gyvenimas neina 
kaip mechaninis laikrodis...

• Kraštovaizdžio mistifikacija – vienas iš šiuolaikinės kraštovaizdžio 
humanizacijos procesų (P. Kavaliauskas, 2011). Greta fizinio 
(objektyvizuoto) požiūrio daugėja subjektyvizuoto požiūrio apraiškų, o tada 
nesunkiai peržengiamos moksliškumo ribos: idealizuotos kraštovaizdžio 
informacinio lauko, asociacinių ir simbolizuotų kraštovaizdžių sampratos 
persipina su ne fizinės realybės aiškinimais...

• Bet, ko gero, toks yra kraštovaizdžio likimas; kaip gyvenimą, taip ir 
kraštovaizdį, savo gyvenamąją aplinką, kiekvienas individas yra laisvas 
traktuoti pagal savo įsitikinimus; mes, kurie šį traktavimą laikome savo 
profesijos dalimi, galime būti šio proceso vertintojais, formuotojais, siūlyti 
kuo objektyvesnę sampratą.



ŽINIŲ SINTEZĖS POREIKIS ESAMOJE 
BŪKLĖJE

• Auganti žinių gausa reikalauja apibendrinimų, atrankos, naujų išvadų, nuo 
kurių objektyvusis tyrimas galėtų produktyviai tęstis.

• Tačiau kol kas nelabai aišku, ko konkrečiai, siekiame kraštovaizdžio pažinimu, 
išskyrus tą vieną, praktišką, bet kraštovaizdžio terminais iki galo neapibrėžtą 
tvaraus sugyvenimo tikslą; prie šio tikslo mus netiesiogiai stumia žmogaus 
siekis plėstis naudojant vis daugiau kraštovaizdžio išteklių. Karštligiškai 
bandome pamatyti kraštovaizdžio (o tuo pačiu ir mūsų) išgyvenimo ribas, 
gąsdiname save, bet nesiliaujame eikvoti. Tai vertybinis konfliktas.

• Akademinės visuomenės ir politikų sprendimų nepakanka išsaugoti pasaulio 
kraštovaizdžio vertybes, todėl imtasi visuomenės įtraukimo, stengiamasi šį 
įtraukimą moksliškai pagrįsti bei skatinti. Kraštovaizdžio mokslas socializuojasi.

• Kita vertus, šie neatidėliotini veiksmai (kraštovaizdžio pažinimo ir tvarumo 
tyrimai, visuomenės įtraukimas) persipindami su klimato kaitos grimasomis 
globaliu mastu vyksta kaip chaotiškas dalelių judėjimas tirpstančiame ledyne 
– greitėjančiai ir į įvairias puses, susijungiant įvairiais srautais. Tai natūralu.



KOKIO REIKTŲ KOKYBINIO ŠUOLIO 
KRAŠTOVAIZDŽIO TYRIMUOSE?

• Taigi turime daug tyrimų, daug negalutinių išvadų, daug neatsakytų klausimų, 
nebaigtų darbų, vis labiau kaitinantį poreikį ir tuo pačiu augančius formalius 
reikalavimus mokslui. Iš gyvenimo patirties žinome, kad  greitėjantys procesai 
negali greitėti amžinai, dažniausiai įvyksta kokybinis šuolis. Kas laukia žmonijos, 
kraštovaizdžio, mokslo – greitėjimo „pabaigoje“?

• Alegorija: Kokio sudėtingumo ir kiek reikia formulių, kad aprašytume Saulės 
sistemos ir žvaigždžių judėjimą aplink Žemę (geocentrinis pasaulio modelis), jei 
neturėtume suvokimo apie tikrąją dangaus kūnų mechaniką? Ar nekaupiame mes 
„geocentristinių“ žinių apie kraštovaizdį, neturėdami suvokimo apie tikrąją 
kraštovaizdžio „mechaniką“?

• Labai tikėtina, kad siaurų tyrimų skaičius ir toliau augs. Kas sudarys prielaidas 
kokybiniam šuoliui?
• Apibendrinantys, konceptualūs darbai?

• Naujos technologijos, leisiančios operatyviai apdoroti gausėjančią informaciją (big
data)?

• Kūrybiškumas ir vaizduotė?

• Iš trijų kraštovaizdžio dedamųjų – masių, energijos ir informacijos – pastaroji dar 
tiriama per mažai. Kraštovaizdžio informacinis „sluoksnis“ perspektyvoje gali būti 
naujų žinių apie kraštovaizdį bei jo raidą šaltinis.



AČIŪ, KAD IŠKLAUSĖTE!


