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Kuršių nerijos sodybose



Ką pataria profesionalai
Kuršių nerija turi gilias aplinkos tvarkymo tradicijas, 
kurios gyvos ir šiandien - gyvenvietes puošia mylinčių 
rankų puoselėjami darželiai.

Goda Characiejiene
Kraštovaizdžio architektė

Kaip architektūros ir dizaino mados, taip ir  kraštovaizdžio 
architektūra arba aplinkos tvarkymo tendencijos kinta 
lygiai taip pat, atnešdamos naujas idėjas ir į šią sritį 
siūlydamos pažvelgti iš šių dienų perspektyvos. 

Jei anksčiau augalams ir kitiems kiemo, sodybos, gatvės 
elementams buvo priskiriama tik „gražinimo“ funkcija, 
tai šiuo metu Lietuvoje ir užsienyje kokybiškai sutvarkyta 
aplinka visų pirma turėtų būti tvari, ekologiška, kuomet 
dirbama kartu su gamta, ne prieš ją. Antra – tai turėtų 
būti žmogaus patogumui pritaikytos erdvės, skiriamas 
dėmesys projektavimui, patogiam suplanavimui. Ir tik 
trečioje vietoje būtų dekoratyvumas, aplinkos estetinės 
savybės. 

Tai, kas buvo madinga ir sektina prieš kelis 
dešimtmečius, pavyzdžiui, monotoniški spygliuočiai, 
intensyvios priežiūros reikalaujančios vienmetės gėlės ir 
dideli vejos plotai, praranda savo aktualumą ir prasmę. 
Tad sodybose taip paplitusios tujos ar ryškių vienmečių 
gėlių kompozicijos jau yra praeinančio laiko simboliai. 
Kinta ir pats grožio suvokimas. Gražu tai, kas natūralu, 
tikra, autentiška, tvaru, kas būdinga ir savita konkrečiai 
vietovei. Iš naujo atrandami tradiciniai augalai, 
daugiametės gėlės.

Dėl to Kuršių nerijos sodybų savininkams linkėtume 
į savo kuriamą aplinką pasižiūrėti jautriu, atidžiu 
žvilgsniu, atsiverti šiuolaikiškai natūralistinei estetikai ir 
būti atviriems naujiems aplinkos tvarkymo vėjams, kurie 
atneštų tvarumo ir pritaikymo žmogaus patogumui 
tendencijas.
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Darželio žolynai būdavo sodinami prie gyvenamo namo. 
Mažoji Lietuva – kraštas prie didelių vandenų, kur  pučia 
stiprūs vėjai, todėl lietuvininkės, sodindamos darželį, mažai 
kreipė dėmesį į kiemo ar gatvės pusę, o žiūrėjo pasaulio šalių. 
Dažniausiai darželį sodindavo į pietus nuo gyvenamojo namo, 
kiek rečiau – į rytus, „Darželį čia taiso, kur vėjas nenudaužia“.

Tradiciniuose darželiuose šalia lango sodindavo kvepiančius 
augalus, kad pravėrus langus, jaustų malonų kvapą. Toliau 
nuo namo buvo kuriamos įvairių formų gėlių lysvelės, kurių 
kraštai dažnai būdavo sutvirtinti raudonomis pusplytėmis. 
Populiaresnės buvo daugiametės gėlės, nes vienmetės 
reikalauja daugiau priežiūros. Lysvelių centre sodindavo 
aukštesnius augalus, o pakraščiais žemesnius. Greta tvoros 
augdavo aukštaūgės gėlės, o prie vartelių krūmai, puošnūs 
augalai, kurie dabindavo įėjimą.

Kuršių nerijoje jau XIX a. pabaigoje žmonės priimdavo 
poilsiautojus į savo namus, todėl stengėsi kaip įmanydami 
gražinti kiemus. Etnografiniai žvejų namai bei žydintys 
gėlynai aplink juos nerijos svečių ir šiuo metu yra vertinami 
ne ką mažiau nei įstabiosios smėlio kopos. 

Kiekvienas laikmetis turi savitą gyvenimo stilių, kuris 
atsispindi namų ir aplinkos architektūroje. Tačiau senosios 
žvejų sodybos yra lyg sustabdžiusios laiką, todėl ir erdvė 
greta jų turi atitikti tą periodą.  Kiekvienas nerijos gyventojas 
gražindamas savo namų aplinką gali sugrąžinti Kuršių nerijos 
išskirtinį etnografinį paveldą, tuo suteikdamas džiaugsmo 
svečiams ir prisidėdamas prie Kuršių nerijos įvaizdžio kūrimo.

Šiame leidinyje pateikiame sąrašą augalų, kurie XIX amžiuje 
buvo auginami Mažosios Lietuvos sodybose.

Raimonda Ilgine
KNNP direkcijos botanikė

Apie tradicinius darželius žvejų sodybose

Lietuvininkų dainose ir pasakose minimi augalai, kurie 
nebuvo susiję vien tik su nauda. Gėlių darželis buvo įprasta 
ir neatskiriama sodybos dalis, nes juk troba bus kaip tvartas ir 
be dvasios, jei darželio greta nėra. Teodoras Lapneris knygoje 
„Prūsų lietuvis“ rašė: „ Lietuvininkės gėlių darželius prie namo 
įrengia su didele meile ir skoniu, nes jos yra didelės gėlių 
draugės. Jos ilgai užtrunka apžiūrėdamos gėles ir su tokiu 
pakilniu sielos iškalbingumu, kad vokietis net nesuvokia, kaip 
jos tokiam mažareikšmiam dalykui gali surasti šitiek žodžių“ 
(Zweck 1898, 165)“. 

XIX amžiaus pradžioje, senuosiuose darželiuose augalų 
įvairovė nebuvo didelė. Mažų miestelių ir kaimų gyventojams 
buvo sunku įsigyti retų augalų. Tuo metu tik vienuolynų, 
bažnyčių ir dvarų parkuose buvo auginami svetimkraščiai 
augalai. Gyvų augalų ar sėklų žmonės galėdavo gauti iš ten 
dirbančių sodininkų. Pamažu svetimžemiai augalai ėmė plisti 
po sodybas. 

Dauguma tradicinių darželio augalų yra kilę iš Pietų Europos. 
Žmonės augino darželiuose tas gėles, kurios žavėjo grožiu, 
maloniai kvepėjo, buvo tinkamos maistui ar vaistui ruošti ir 
kurių reikėjo įvairioms apeigoms.



Dideliame sklype gražu augalus grupuoti pagal 
žydėjimą: viena sklypo vieta gali suskambėti 
birželį, kita – rugpjūtį, dar kita vieta – spalį. 
Tačiau mažame sklype negali sau leisti, kad 
kažkuris kampas atrodytų prastai. Geriausia, 
jeigu parenkami tokie augalai, kurie dekoratyvūs 
ištisus metus. Atkreipkite dėmesį ne tik į žiedus, 
bet ir į lapų grožį bei spalvingumą, kero formą, 
struktūrą. Mažame sklype bent keletas augalų 
turėtų būti visžaliai, kurie nenumeta lapų ar 
spyglių žiemą.

Siūlau apskritai atsipalaiduoti, atleisti šiek 
tiek vadžias. Kiemą laikykite savo draugu, o ne 
priešu, su kuriuo reikia kovoti. Nesijaudinkite dėl 
kiekvienos piktžolės, drąsiau eksperimentuokite. 
Džiaukitės kūrybiniu procesu ir pajuskite buvimo 
savo kieme malonumą.

A. Hubeny-Zukowska
Kraštovaizdžio architektė

LelijaLilium



Rekomenduojami augalai Kuršių nerijos sodybose
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SUMEDĖJĘ AUGALAI

1. Alyva, paprastoji (Syringa vulgaris) X X X

2. Diemedis (Artemisia absinthium) X X X X

3. Kadagys (Juniperus communis) X X

4. Bukas, paprastasis (Fagus sylvatica) X X

5. Buksmedis, paprastasis  (Buxus sempervirens) X X

6. Erškėtis, paprastasis (Rosa canina) X X X

7. Erškėtis, tankiadyglis (radasta) (Rosa spinosissima) X X

8. Istorinės rožės (damaskinės, šimtalapės) X X

9. Angliškos David Austin rožės X X

10. Gluosnis (Salix) X X

11. Gudobelė (Crataegus) X X X

12. Jazminas, darželinis (Philadelphus coronarius) X X X

13. Kukmedis, europinis (Taxus baccata) X X

14. Skroblas, paprastasis (Carpinus betulus) X X

15. Vyšnia, liaukingoji (Prunus glandulosa) X X

16. Vaismedžiai (obelis, vyšnia ir kt.) X
Kuršių nerijoje negali būti sodinami augalai įrašyti į „Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą“
(patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-16 d. įsakymu Nr. D1-433 (2016-11-28 d. įsakymo Nr. D1-810 redakcija)).

Asta Klimiene 
Klaipėdos universiteto, Botanikos sodo direktorė
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ŽOLINIAI AUGALAI

17. Astrai (kalninis, krūminis ir kt.) (Aster) X

18. Auskarėlis, dailusis (Dicentra spectabili) X

19. Baltagalvė, paprastoji (Leucanthemum vulgare) X

20. Balzamita, vaistinė (Tanacetum balsamita) X X X

21. Bijūnai (Paeonia lactiflora, P. officinalis) X X X

22. Dedešvos (Malva) X X

23. Česnakas laiškinis (Allium schoenoprasum) X X
24. Čiobrelis, keturbriaunis (Thymus pulegioides) X X X
25. Čiobrelis, paprastasis (Thymus serpyllum) X X X

26. Debesylas (Inula) X X

27. Dyvinutė,  vakarinė (Mirabilis jalapa) X X

28. *Eleboras baltažiedis (Helleborus niger) X

29. Eremūras, siauralapis (Eremurus stenophyllus) X

30. *Eritronis didžiažiedis (Erythronium grandiflorum) X

31. Flioksas, šluotelinis (Phlox paniculata) X X

32. Gaisrena, goštautinė (Lychnis chalcedonica) X

33. Gvazdikai, šiurpiniai (Dianthus barbatus) X

34. Izopas, vaistinis (Hyssopus officinalis) X X X

35. Jurginai (Dahlia) X
Kuršių nerijoje negali būti sodinami augalai įrašyti į „Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą“
(patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-16 d. įsakymu Nr. D1-433 (2016-11-28 d. įsakymo Nr. D1-810 redakcija)).



serentis GvazdikinisTagetes patula
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36. Kardažolė dygliuotoji (Onopordum acanthium) X

37. Kietis kartusis, pelynas (Artemisia absinthium) X X X

38. Kraujažolė, čiaudulinė (Achillea ptarmica) X

39. Kobėja, lipikė (Cobaea scandens) X X

40. Kosmėja (Cosmos) X

41. Kurpelė, mėlynoji (Aconitum napellus) X X

42. Lelijos (Lilium) X X

43. Leukonija, dviragė (Matthiola longipetala) X X

44. Mairūnas, kvapusis (Majorana hortensis) X X X

45. Medetka vaistinė (Calendula officinalis) X X

46. Mėta, miškinė (Mentha longifolia) X X X

47. *Narcizas, poetinis (Narcissus poeticus) X X

48. Pakalnutė, paprastoji (Convallaria majalis) X X X

49. Pelėžirnis, pavasarinis (Lathyrus vernus) X

50. Pelėžirnis, kvepiantysis (Lathyrus odoratus) X X X

51. Pupelė raudonžiedė (Phaseolus coccineus) X X

52. Razeta (Reseda odorata) X X

53. Rūta, žalioji (Ruta graveolens) X X X

54. Rožūnė, darželinė (Lavatera trimestris) X

55. Pentinius, didysis (Delphinium elatum) X



Baltagalvė PaprastojiLeucanthemum vulgare



Eil
. N

r.

PAVADINIMAS LIETUVIŠKAS (LOTYNIŠKAS)

GY
VA

TV
OR

ĖM
S

DA
UG

IAM
EČ

IAI

VIE
NM

EČ
IAI

VA
IST

INI
AI

AR
OM

AT
INI

AI

VIJ
OK

LIN
IAI

56. Piliarožė (Alcea) X X

57. Ratilis, kininis (Callistephus chinensis) X

58. Rudbekija, plaukuotoji (Rudbeckia hirta) X

59. Rudbekija, plunksnalapė (Rudbeckia laciniata) X

60. Šalavijas, vaistinis (Salvia officinalis) X X X

61. Saulėgrąža (Helianthus) X X

62. Saulainė (Helenium) X

63. Saulutė daugiametė (Bellis perenis) X

64. *Scylė, sibirinė (Scilla siberica) X

65. Serentis gvazdikinis (Tagetes patula) X X X

66. Smidras, vaistinis (Asparagus officinalis) X X

67. Šlamūnas, darželinis (Xerochrysum bracteatum) X

68. Topinambas (Helianthus tuberosus) X X

69. *Tulpė, darželinė (Tulipa gesneriana) X

70. Vakarutė, kvapioji (Hesperis matronalis) X X X

71. Vienadienės (Hemerocallis) X

72. Vilkdalgiai (Iris) X

73. Žiemė, mažoji (Vinca minor) X X

74. Didysis žioveinis (Antirrhinum majus) X

75. Žvaigždūnė raudonoji (Scabiosa atropurpurea) X

*  - pavasarį žydintys augalai
X - dvimečiai augalai



KosmėjaCosmos

Kas Jums labiausiai patinka Nidoje – klausiu 
vienos iš Kuršių nerijos ambasadorių, jau 
trisdešimt metų kiekvieną vasarą bent dvi 
savaites praleidžiančią Nidoje Ulą Rebentisch: 
– „Jūra patinka, marių pakrantė, ir dar labai 
patinka darželiai sodybų kiemuose – vaikštau ir 
vaikštau pirmyn atgal, negaliu atsižiūrėti...”

Aušra Feser 
KNNP direktorė



saulėgrąžaHelianthus Perdirbtas popierius
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