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Pratarmė

Kraštovaizdis yra gamtos ir žmonijos veiksnių kūrinys. Jis apima visą teritoriją ir erdvę – miestus bei miestelius, kaimų vietoves, miškus ir 
vandenis. Mąstant apie kraštovaizdį, erdvė ir laikas suvokiami kartu – tam tikras kraštovaizdis gyvuoja konkrečiu laiku konkrečioje erdvėje.

Nors pagrindines kraštovaizdžio savybes lemia žemės gelmių ir saulės energija, nuolat ir sparčiai didėja žmonijos kūrinijos galia. Techni-
kos pažanga, žmogaus sukurti mechanizmai ir techninės sistemos, žemdirbystė, vandens masių reguliavimas, kasyba, statybinė, kartais des-
truktyvi (karai, avarijos, tarša) veikla kuria sudėtingą, daugiaplanį kultūrinį kraštovaizdį. Jis įgauna skirtingų kultūrų, politinių ir ekonominių 
reiškinių, etinių vertybių ir teisinio reguliavimo atspaudus, saugo istorinių įvykių, reiškinių, papročių žymes.

Intensyvėjant ūkinei veiklai, globalėjant pasauliui, spartėjant gyvenimo tempui, silpėjant žmonių ryšiui su vietove, kraštovaizdžio įvairo-
vė, savitumas, jo vertingosios funkcijos nyksta.

Ieškodamos priemonių šiam procesui valdyti, 2000 m. Florencijoje Europos šalys pasirašė Europos kraštovaizdžio konvenciją. Tai pirmas 
išimtinai Europos kraštovaizdžio reikalams skirtas tarptautinis susitarimas, įsigaliojęs 2004 m. spalio 4 d. Konvenciją ratifikavusios šalys, tarp 
jų – ir Lietuva, įsipareigoja ištirti, įvertinti, priimti būtinus teisės aktus, užtikrinančius, kad jis bus tinkamai saugomas, tvarkomas, planuoja-
mas. Atkreiptas dėmesys, kad kraštovaizdis yra bendras turtas, jo vertei ir tapatumui išsaugoti reikalingos visų mūsų pastangos. Kiekvienas 
turi ne tik teisę į kokybišką kraštovaizdį, bet ir pareigą prisidėti prie jo apsaugos, tvarkymo.

Pastoviausia kraštovaizdžio savybė yra jo kaita... Šiuos pokyčius valdyti, pereiti menamą tiltą nuo kraštovaizdžio pažinimo per jo charak-
terio, vertės, pokyčių ir savo paties indėlio suvokimą į tikslingą veiklą, galėtų žingeidus, aktyvus ir sąmoningas žmogus, brandi visuomenė ir 
bendruomenė. Tai didžiulis iššūkis mūsų kartai.

Šiuolaikinė geografija, siūlanti vystyti integralų pasaulio pažinimą, yra viena kertinių kraštovaizdžio mokslo disciplinų. 2012 m. Lietuvos 
geografų draugija aktyviai įsijungė į minėtos Konvencijos įgyvendinimo veiklą ir ėmėsi iniciatyvos stiprinti švietimą ir ugdymą šioje srityje.

Lietuvos geografų draugijos sumanymu, kurį parėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Vil-
niaus dizaino kolegija, UAB „Hnit–Baltic“, 2012–2013 m. vyko Lietuvos kraštovaizdžio kaitos fotokonkursas „Laikas keičia Žemę“.

Konkurso nuostatuose primenamos esminės Konvencijos tezės, tarp jų: kraštovaizdis – visa, kas mus supa: žmonių suvokiama vietovė, 
kurios pobūdį nulėmė gamtos ir (arba) žmonijos faktorių veikimas ir sąveika; visas kraštovaizdis, kiekviena vietovė turi vertę; kraštovaizdis 
svarbus visiems kaip krašto, tautos tapatybės, asmeninės ir visuotinės gerovės, gyvenimo kokybės dalis; visi esame kraštovaizdžio kūrėjai.

Konkursu siekta plėtoti geografinį pasaulėvaizdį; tobulinti laiko dvasios pojūtį, vystyti kritinį integralų mąstymą, padėti suprasti, kaip ir 
kodėl vyksta kraštovaizdžio kaita; kaip žinomoje erdvėje veikia gamtos reiškiniai, daro poveikį žmogaus ūkinė veikla. Norėta pristatyti savitą 
ir visiems prieinamą kraštovaizdžio vertinimo būdą: fotografuoti, fiksuoti žemėlapyje ir aprašyti kraštovaizdžio pokyčius ir jų sukeltus asmeni-
nius jausmus. Bandoma priminti, tęsti ir skleisti geografų prof. Česlovo Kudabos ir doc. Rimanto Krupicko idėjas – geriau pažinti savo kraštą, 
keliauti po jį ir įamžinti savo laikmečio kraštovaizdį.

Norint atkreipti plačiosios visuomenės dėmesį į kraštovaizdį ir jo pokyčius, skatinta 2012–2013 m. pakartotinai fotografuoti vietovę, 
užfiksuotą 2002–2003 m. ar anksčiau, nustatyti fotografavimo taško koordinates, pakomentuoti pasikeitimus, nurodyti jų priežastis, atskleisti 
asmenines sąsajas su šia vieta. Buvo galima naudoti ir istorines fotografijas. Konkurso darbai suskirstyti į 2 kategorijas: „Laikas ir kraštovaizdis“ 
ir „Aš – kraštovaizdžio dalis“. Pirmosios kategorijos darbuose – bet kurios Lietuvos vietovės kaitą atspindinčių fotografijų serijos. Antrojoje – 
tas pats žmogus toje pačioje vietoje skirtingu laiku, aprašyta ne tik kraštovaizdžio, bet ir asmenybės kaita, įvykusi per tam tikrą laiką. 

Komisija, sudaryta iš Lietuvos geografų draugijos, Aplinkos ministerijos, Lietuvos fotomenininkų sąjungos atstovų, atsižvelgdama į auto-
rių amžių ir profesionalumą geografijos ir fotografijos srityje, darbus vertino pagal dalyvių žinias apie vaizduojamą kraštovaizdį ir asmenines 
įžvalgas, kraštovaizdžio kaitos ir jos priežasčių atskleidimo vaizdu ir tekstu originalumą, tos pačios vietovės nuotraukų, rodančių jos pokyčius, 
skaičių ir vaizduojamo laikotarpį, nuotraukų aktualumą ir išliekamąją vertę; techninę 2012–2013 metų nuotraukų kokybę.
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Kraštovaizdį stebėjo ir konkursui arti 100 darbų pateikė daugiau kaip 60 autorių. Tarp jų 12 vyresniųjų klasių mokinių, tarp kurių dauguma 
- Jaunųjų geopgrafų mokyklos auklėtiniai, ir virš 50 pačių įvairiausių profesijų suaugusių. Dauguma konkursantų – aukštąjį išsilavinimą turin-
tys žmonės. Fotografijomis ir mintimis apie kraštovaizdį su mumis pasidalijo geografai, fotografai ir 20 kitų specialybių atstovai (miškininkai, 
biologai, aplinkosaugininkai, žemėtvarkininkai, kraštotvarkininkai, mokytojai, edukologai, kultūrologai, inžinieriai, geologas, architektė, dar-
želio auklėtoja, medikė, menininkas, psichologė, verslininkas, bankininkas, muzikas, religijotyrininkė, klebonas, vadybininkė). Kraštovaizdžio 
vizualinė stebėsena vyksta 30–yje valstybinių parkų. 11 regioninių parkų direkcijų darbuotojų pateikė net 28 darbus. Aktyviausi buvo Biržų 
(9 darbai), Pavilnių ir Verkių (5), Neries (5) regioninių parkų direkcijų darbuotojai.

Aprašymai rodo, kad dauguma dalyvių yra glaudžiai susiję su vaizduojamais objektais. Galime apžiūrėti vietas, kurios vienaip ar kitaip 
jiems svarbios: ten gyvena jie ar jų giminės, tai mieli kampeliai, kur dažnai lankomasi, leidžiamas laisvalaikis, sportuojama, vasarojama. Kai 
kurios nuotraukos vaizduoja teritorijas, susijusias su autorių kasdiene darbine veikla, interesais arba domina juos kaip išskirtiniai kultūros 
paveldo ar meniniai objektai.

Daugiausiai nuotraukų – iš Vilniaus miesto (22) ir Vilniaus rajono (9), Alytaus (5), Biržų (9), Šilutės (4), Jurbarko (3) rajonų. Iš viso konkurse 
atstovaujama 25 savivaldybėms.

Pats didžiausias užfiksuotas laikotarpis – net 131 metai! 8 fotografijų serijos apima 10 metų ar trumpesnį laikotarpį. 15–20 metų skir-
tumas vaizduojamas 7, 21–30 metų – 12, 31–50 metų – 15 serijų. Pokario laikotarpio fotografijos (1941–1962) su šiandiena lyginamos net 
20–yje serijų. Nepriklausomos Lietuvos laikus (1918–1939) mena 13 fotopasakojimų. Didelę išliekamąją vertę turi serijos, kuriose pakartoti 
seniausių J. Bulhako, St. F. Fleury ir nežinomų autorių 1882, 1890, 1896 m. atspaudai. Ne mažiau įkvepia 1900–1917 m. fotografijos, panau-
dotos kuriant net 10 serijų.

Didžiausio susidomėjimo verti darbai, kuriuose ne tik apimamas ilgas (arti šimto metų) laikotarpis, bet pateikiamos ir tarpinės fotogra-
fijos. Tuo pasižymi Andriaus Surgailio, Jolantos Klietkutės, Jolantos Radžiūnienės darbai. Nuoseklų 3 dalių pasakojimą rasime Kęstučio Baro-
no Karvės olos, Biržų regioninio parko direkcijos pateiktose nuotraukų serijose, Sauliaus Pupininko fiksuojamuose Neries regioninio parko, 
Dariaus Jarmalavičiaus Šaipių klifo, Nerijaus Žitkevičiaus Saločių, Juliaus Auglio Krekenavos fotografijose. Karolina Čaplikaitė supažindino su 
Alovės miestelio pakraščio kaita ne tik per dešimtmetį, bet ir skirtingais metų laikais.

Nors tikslus vaizdo pakartojimas yra tikrai nelengvas uždavinys, džiugu, kad dauguma dalyvių su juo sėkmingai susidorojo. Šioje srityje 
pasižymėjo fotografas Vygintas Račinskas, pakartojęs savo paties darytą Neries slėnio fotografiją nuo geležinio vilko tilto Vilniuje, Jolanta 
Klietkutė, pateikusi Kretingos Pranciškaus gimnazijos raidos pasakojimą ir daugelis kitų. Kruopšti geometrija ir subtilumas suteikė Kęstučio 
Pleitos Vilniaus senamiesčio namo fotografijoms didelį meninį svorį. Vaida Atienė originaliai pateikė tos pačios vietos fiksaciją iš skirtingų 
taškų, jungdama kadrus į ilgas panoramines juostas. Gabriela Kuštan išlaukė, kol Trakų pilies tiltu vėl bus organizuojamas maratono bėgimas!

Konkurso dalyviai pasistengė ieškodami vietų, iš kur fotografuoti senieji vaizdai. Kai kada teko lipti į bažnyčių bokštą (Kamila Žygis Mai-
šiagaloje, Birutė Razguvienė Mosėdyje, Andrius Surgailis Vilniuje), blaškytis miške (Juozapas Klabokas Vilniuje). Ypatingai norėtųsi pagirti 
moksleivę Austėją Pranculytę, radusią išnykusio žydų geto vartus Vilniuje. 

Ką visuomene supranta, kai sakoma „kraštovaizdis“? Panašu, kad mūsų kraštovaizdžio stebėtojai yra miestiečiai – net 54 taškai yra dides-
nių ar mažesnių miestų teritorijose, 4 – miestų pakraščiuose ar priemiesčiuose, 8 – piliakalniai, 3 parko fotografijos. Vos 7 serijos vaizduoja 
kaimo, 6 susijusios su daugiau ar mažiau gamtinėmis teritorijomis. Kai kuriose fotografijose svarbią vietą užima kelias (Sauliaus Bagočiūno 
„Verkšionys“, Sauliaus Navlicko „Seredžiuje“) ar geležinkelis (Sigitos Brazauskaitės „Šiauliai“). Vytautas Butkus, parodydamas Tauragės rajone 
esančių sąvartyno ir vandens valymo įrenginių transformacijas, demonstruoja didelę brandą – patvirtina Konvencijoje dėstomas nuostatas, 
kad kraštovaizdis yra visur, visos teritorijos nusipelno tinkamo tvarkymo, aukšta kraštovaizdžio kokybė nepriklauso nuo jo funkcijų.

Dauguma fotografijų patvirtina, kad kraštovaizdis suvokiamas kaip erdvinis kompleksas – kartu matomi ir gamtos, ir žmogaus kūriniai. 
Panoraminiai vaizdai mus pasiekė iš Vilniaus, Šiaulių, Maišiagalos, Žuvinto, Punios, Ylakių. Dažnai matome upių slėnius ar kitų vandens tel-
kinių pakrantes. Nuotraukose – Nemunas, Neris, Nevėžis, Šventoji, Mūša, Bartuva, Vilnelė, Aiseta, Akmena, Baltijos jūra, Kauno ir Antalieptės 

marios, Žuvinto, Galvės, Giluičio, Talšos ežerai, įvairūs tvenkiniai. Be upių slėnių, raiškias reljefo formas demonstruoja 8 piliakalnių, Baltijos 
pajūrio klifo ties Šaipiais nuotraukos, ypač vaizdžiai reljefo plastika atskleidžiama Sauliaus Pupininko fotografijose „Airėnų kaimas“ ir „Dūkštų 
ąžuolynas“ Vilniaus rajone. Tarp gamtinių kompleksų – įspūdingi Dūkštų ąžuolyno, Žuvinto ežero, karstinių įgriuvų Biržų rajone ir kiti.

Nuotraukos atspindi pokyčius miestų senamiesčiuose, centrinėse ir periferinėse dalyse, aikštėse, gatvėse, rodo naujus gyvenamuosius 
kvartalus, priemiestines teritorijas. Kai kurie autoriai susikoncentravo ties pavieniais pastatais, kurie galėtų būti traktuojami tik kaip atskiri 
kraštovaizdžio elementai.

Kraštovaizdžio pokyčiai ir juos lemiančios jėgos. Vienas didžiausių konkurso laimėjimų – visuomenės pastebėti ir užfiksuoti per daugiau 
nei šimtmetį vykę Lietuvos kraštovaizdžio pokyčiai. Labiausiai šokiruojančios yra Nijolės Eidukaitienės ir Ramunės Mikitiejevos užfiksuotos 
vietoje nuostabaus grožio Nemuno slėnio atsiradusios Kauno marių, Juozapo Klaboko parodytos Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio koplyčių, 
Austėjos Pranculytės atrastos Vilniaus žydų geto istorijos.

Ryškią gamtos jėgų kūrybą puikiai vaizduoja karstinių įgriuvų formavimosi pasakojimai, dėl aštrėjančios klimato kaitos vykstanti Baltijos 
jūros krantų arda ties Šaipiais, daugelyje fotografijų daugiau ar mažiau vaizdą vis labiau dengiantys užaugę medžiai ir miškai. Tačiau būtina 
pripažinti, kad didieji kraštovaizdžio pokyčiai susiję su žmogaus veikla ir vyksta jo valia.

Net 21 darbe fiksuojamas statybinės veiklos poveikis: ypač išaugo miestai, sutankėjo jų užstatymas, atsirado daug įvairius laikotarpius 
menančių statinių, tarp jų – tipinės vaikų darželių (Kauno „Gandriukas“) ar daugiabučių gyvenamųjų namų erdvės. Nepaisant to, kai kurios 
vietovės per karą apgriautos (Kretingos bažnyčia) ar visiškai sunaikintos (žydų kvartalas Vilniuje). Suprantant kultūrinę, istorinę vertę, buvo 
išsaugoti ar menkai pakeisti dauguma senamiesčių (Vilniaus Latako ir Rusų, Basanavičiaus gatvės, Kauno Laisvės alėja, Jurbarko Kauno gatvė, 
Maišiagalos Vilniaus gatvė, Kretingos centrinė dalis ir kt.), plėtojosi, tačiau kompoziciškai mažai pakito Anykščiai, Seredžius, Veliuona, Švėkš-
na, Krekenava. Atskiri kultūros paminklai išliko svarbūs gyvenamųjų vietovių formantai, tačiau aikštėse neliko senųjų medinių kryžių (Ylakiai), 
pačios aikštės įgavo naujus kontūrus (Svėdasai), pakito juos rėminančių pastatų aukštis, forma, medžiagiškumas (Betygala). Įsižiūrėjus galima 
matyti pakitusias namų apdailos madas, išnykusias langines ir senąsias medines duris... Daug medinių elektros stulpų pakeitė betoniniai. 

Nemažai autorių pastebėjo, kad senosiose fotografijose buvusias grįstas akmenimis ar dulkinas gatves ir aikštes dažnai pakeitė asfaltas, 
upių krantus įrėmino betoninės krantinės Vilniuje, Panevėžyje, Anykščiuose, senuosius medinius ar metalinius pakeitė betoniniai tiltai, atsi-
rado ir naujų. Miestų ir miestelių gatvės paplatintos (Šiauliai, Panevėžys ir kt.), jose atsirado kelio ženklų, šviesoforų, vežimus pakeitė mašinos 
(Jaunius Ambrazevičius, Aurelijus Pocius)...

Konkurso fotografijos rodo, kaip kardinaliai praėjusio amžiaus šeštajame ir septintajame dešimtmetyje vietovės kito dėl užtvankų – su-
kurtos Antalieptės ir Kauno marios.

Dėl politinių priežasčių sovietmečiu siekta naikinti dvasinius kraštovaizdžio ženklus – užsodinta mišku, nugriauta dalis Vilniaus Kalvarijų 
Kryžiaus kelio koplyčių, krūmais ir medžiais apaugo, tiesiog kalvomis virto netvarkomi piliakalniai.

Fotografijose galime rasti ir okupacijas menančių žymių, pavyzdžiui, Lenkijos valdomame Vilniuje Aušros Vartų frontone vietoje švento 
paveikslo buvo Lenkijos herbas (Austėja Pranculytė).

Įdomūs pastarųjų dviejų dešimtmečių virsmai. Konkursantai atkreipė dėmesį į šiuolaikinės komunikacijos, rinkos ekonomikos, kintan-
čio gyvenimo būdo nulemtus pokyčius. Atsirado ne tik dangoraižiai Vilniuje, nauji gyvenamieji užmiesčio kvartalai („Romų“ gyvenvietė 
Klaipėdos pašonėje), bet ir didžiuliai reklamos stendai (Tauragėje, Panevėžyje). Net kaimuose išdygo telekomunikacijų stulpai, plastikinės 
šiukšliadėžės (Pūzraviečiai ir kt.). Atstatytos kai kurios Kryžiaus kelio koplyčios, Trakų ir Biržų pilys. 

Nepriklausomoje Lietuvoje atsirado iš esmės nauji socialiniai reiškiniai. Laisvas menininko apsisprendimas keičia kraštovaizdį suteikda-
mas jam meninę prasmę – atsiranda Europos parkas, didžiulė pasaulinio lygio meno kolekcija po atviru dangumi (Gintaras Karosas). 

Žemės grąžinimas savininkams leido įgyvendinti senas svajones – turėti nuosavą būstą, geriausiai – prie vandens telkinio. Šią tendenciją 
iliustruoja Gintauto Mečinsko atsiųsta Aisetos upelio pakrančių urbanizaciją (pirčių, laisvalaikio namų atsiradimą) rodanti fotografijų serija. 

Įstojus į Europos Sąjungą, pradėta naudotis atsiradusiomis finansinėmis galimybėmis: atnaujintos senosios miestų erdvės (Jurbarkas, 
Biržai), sutvarkyti maldos namai (Šaukoto bažnyčia), jų artimoji aplinka (Švėkšna), naujas gyvenimas suteikiamas ilgą laiką apleistiems Vil-
niaus senamiesčio kvartalams, vėl akiai atsiveria nuplikinami piliakalniai (Dieveniškės, Karmazinai, Seredžius, Veliuona ir kt.), lankytojų porei-
kiams geriau pritaikomi gamtos paminklai ir kitos turistinės vietos (Kęstučio Barono Karvės ola ir kt.).

Kinta supratimas apie gyvenamosios ir kitų paskirčių teritorijų kokybę. Erikos Kizalaitės užfiksuotoje standartinių pastatų ir plano Punios 
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kolūkinėje gyvenvietėje šiandien žmonės stengiasi ne tik pertvarkyti savo namus, kad jie būtų funkcionalesni, bet ir išreikšti kūrybinius 
norus, tikslus, būti originalūs, trokšta privatumo ir kuria ribojančius sklypus polifunkcinius sodus, laisvalaikio zonas. Standartiniame Kauno 
vaikų darželyje (Vaida Murnikovienė ir kt.) 2002 m. pakeisti fiziškai ir morališkai pasenę žaidimo įrenginiai. Intensyvėjant automobilių eismui, 
daugiau dėmesio skiriama saugumui keliuose – pakelėje iškirsti pavojingi medžiai ties įvažiavimu į Švėkšną (Rasa Binkienė „Švėkšna") ir kt.

Daugumoje kaimų ir miestelių labai sumažėjo gyventojų, – nors ir atnaujintos, lieka neužpildytos viešos erdvės (Rita Dėnienė „Jurbarko 
centras"), atsirado būtinybė priverstinai palaikyti dirbamos žemės būklę. Dėl šių priežasčių vietinių žmonių seniau šienautas atviras Žuvintas, 
nors valstybės saugomas, baigia užaugti. Saugomų teritorijų direkcijų pastangomis pastaraisiais metais jame susidarančią biomasę doroja, 
smulkina mašinos (Aistė Balevičiūtė „Žuvinto kaimas")... 

Išvados apie pokyčius daromos ne tik žvelgiant į nuotraukas. Vaizdinę informaciją papildo ir svarbia darbo dalimi laikomi kraštovaizdžio 
aprašymai. Dauguma autorių pasinaudojo metodiniais patarimais, kurie priminė, kokie yra esminiai kraštovaizdžio komponentai. Gavome 
labai daug įdomių standartinės ir laisvos formos aprašymų iš pačių įvairiausių specialybių dalyvių. Išsamius, gilias istorijos ir (arba) geo-
grafijos žinias demonstruojančius tekstus atsiuntė Edita Aleksandravičienė, Vygintas Račinskas, Darius Jarmalavičius, Vygantas Jūras, Rasa 
Binkienė, Ona Motiejūnaitė, Erika Kizalaitė, Rita Dėnienė, Donatas Grabažis, Gintaras Karosas, Vaida Atienė, Vita Bubliauskaitė ir kiti. Labai 
vertingų įžvalgų pateikė visi moksleiviai. Galbūt daugiausiai darbo įdėjo Aurimas Pocius, Kamila Žygis, Akvilė Gasiūnaitė. Daug sužinojome 
iš saugomų teritorijų direkcijų darbuotojų: išsiskyrė Nijolės Eidukaitienės ir Ramunės Mikitiejevos, Juozapo Klaboko, Juliaus Auglio, Kęstučio 
Barono, Sauliaus Navlicko parengti kraštovaizdžio ir jo kaitos pasakojimai. Kai kurie jų, pavyzdžiui, Editos Aleksandravičienės darbas „Lili Mar-
kevičienė prie Šv. apaštalų Petro ir Povilo katedros Šiauliuose, 1980, 2013 m.“ galėtų būti priskirta prie aukštos literatūrinės kokybės tekstų ir 
net publikuojami. 

Be turimų žinių, vertinant darbus kreiptas dėmesys, kaip autorius demonstruoja savo supratimą apie tai, kas vaizduojama ir kas vyksta 
„už kadro“, ar suvokia, kokios yra bendros tendencijos, o kas – unikalu ir būdinga tik tai vietovei. Malonu, kad šiuo atžvilgiu didelę brandą 
pademonstravo geografai Aistė Balevičiūtė, Edita Aleksandravičienė, Erika Kizalaitė, Darius Jarmalavičius, visi saugomų teritorijų darbuotojai. 

Rasos Binkienės, Aistės Balevičiūtės, Ramunės Šaltenienės, Nerijaus Žitkevičiaus, Sigitos Braznauskaitės darbai mums rodo, kad nuošir-
dumas ir asmeninės sąsajos su vietove tikrai padeda pamatyti daugiau.

Džiaugiamės, kad išgirstas raginimas pareikšti nuomonę apie vykstančius pokyčius. Taip atsiskleidė aktyvi pilietiška dr. Onos Motiejū-
naitės pozicija dėl Vilniaus Žaliojo tilto apylinkių urbanizacijos didėjimo. Sudomino Vyganto Račinsko pastebėjimai apie teigiamus pokyčius 
dešiniajame Neries krante, matomame nuo Geležinio vilko tilto Vilniuje, Ritos Dėnienės įžvalgos apie švarią, bet tuščią Jurbarko Kauno gatvę, 
Erikos Kizalaitės kolūkinės gyvenvietės pokyčių vertinimas, Editos Aleksandravičienės nuomonė apie naują pastatą prie senosios Šiaulių 
katedros.

Asmeninio kraštovaizdžio pokyčiai. Ypatingos pagarbos verti 6 autoriai (ir suaugę, ir vaikai) leidę pasižvalgyti po asmeninius krašto-
vaizdžius. Jų darbuose akivaizdžiai juntama, kaip susiję ir persipina žmogaus ir kraštovaizdžio gyvenimai. Mes įsileidžiami į labai privačią 
erdvę, galime kartu išgyventi praradimo (Kęstutis Pleita), augimo (Martyna Dulevičiūtė), palaikymo ir išsaugojimo (Aistė Balevičiūtė, Edita 
Aleksandravičienė) jausmus, pasivaikščioti vaikystės takais. Leista sužinoti, kokios vietos yra svarbios kelių kartų žmonėms, kas vyksta, pa-
vyzdžiui, prie Vaižganto paminklo Svėdasuose (Nerijus Gliaudelis), prie Elektrėnų marių (Paulius Pluta), prie Nevėžio Panevėžyje (Martyna 
Dulevičiūtė), Giluičio ežero (Aistė Balevičiūtė), Šiaulių centre (Edita Aleksandravičienė). Iš dalies ir kitų autorių fotografijos gali būti priskirtos 
šiai kategorijai, nors jose nematomi patys autoriai ar jų artimieji, maždaug trečdalis autorių Bendrosios kraštovaizdžio kaitos kategorijoje 
neslepia artumo, simpatijos, gal net prisirišimo prie vaizduojamų vietovių. 

Labai malonu, kad dalyvavimas konkurse paskatino daugiau sužinoti apie vietoves, kur žmonės gyvena, ilsisi ar dirba, suteikė galimybę 
prisiminti ir įamžinti asmeninę istoriją. Nerijus Žitkevičius pastebi: „šis konkursas dar kartą įrodė, kaip gera savame krašte, kaip gera rasti nuo-
trauką prieš 10 metų. Tik atitolęs nuo savo laukų, pievų supranti kaip juos myli“. Aistė Balevičiūtė žada „savo būsimos šeimos nuotrauką irgi 
pakartoti šioje pačioje vietoje (prie Giluičio ežero Alytaus rajone) po daugelio metų“, nes jai „įdomu, kaip tada atrodys kraštovaizdis“.

Svarbu, kad visų dalyvių darbai virto bendru kūriniu – interaktyviu Lietuvos kraštovaizdžio kaitos žemėlapiu. Jis padės pamatyti ir pajusti, 
kokia įvairi, įdomi, besikeičianti yra Lietuva (ir žmonės, ir kraštovaizdis). Tikėtina, kad žemėlapis turės ir išliekamąją vertę, pasitarnaus kaip 
svarbi mokomoji, šviečiamoji priemonė visiems.

Konkurso vertinimo komisija nusprendė laureatais paskelbti: 
Asmeninio kraštovaizdžio kaitos „Aš – kraštovaizdžio dalis“ darbų kategorijoje Editos Aleksandravičienės darbą „Lili Markevičienė 
prie Šv. apaštalų Petro ir Povilo katedros Šiauliuose, 1980, 2013 m.“;
Bendrosios kraštovaizdžio kaitos „Laikas ir kraštovaizdis“ kategorijoje pripažinti geriausiais:
geografų darbą – Aistės Balevičiūtės „Žuvintų kaimas, 1957, 2013 m.“;
fotografų darbą – Vyginto Račinsko „Vaizdas nuo Geležinio vilko tilto, Vilniuje, Vilnius, 1983, 2013 m.“;
mokinių darbą – Kamilos Žygis „Maišiagalos miestelio panorama iš bažnyčios varpinės, Vilniaus gatvė, 1941–1945, 2012, 2013 m.“;
mėgėjų darbą – J. Klietkutės „ Kretingos pranciškonų gimnazija, 1939, 1941, 2013 m.“;
Saugomų teritorijų direkcijų darbuotojų darbą – Juozapo Laboko iš Pavilnių regioninio parko „Kryžiaus kelio XXVI koplyčia 1896, 2013 m.“.
Specialiaisiais prizais turėtų būti apdovanoti Rita Dėnienė, Erika Kizalaitė, Ona Motiejūnaitė, Vaida Atienė, Austėja Pranculytė, 
Nerijus Gliaudelis, Nijolė Eidukaitienė ir Ramunė Mikitiejeva, Saulius Navlickas, Saulius Mėlinavičius ir Lina Masiulytė.

http://services.maps.lt/nuotraukos/index.html?appid=748498d5dc4e45d38f90a36637bd76c2



Laikas keičia Žemę. Lietuvos kraštovaizdžio kaitos fotokonkursas, 2013

6 7

Geriausiu Asmeninio kraštovaizdžio kaitos kategorijoje pripažintas darbas

Lili Margevičienė prie Šv. apaštalų Petro ir Povilo katedros Šiauliuose, 1980, 2013 m.
Koordinatės: 55.933044, 23.317044 (WGS), 55° 55‘ 58.96“, 23° 19‘ 1.36“ (WGS)

Edita Aleksandravičienė
El. paštas: edicike@gmail.com

Labai stipriai antropogenizuotas Šiaulių miesto centro (Aušros alėjos ir Tilžės gatvių sankryžos) senamiesčio kraštovaizdis gerai žinomas 
ne tik vietiniams gyventojams, bet ir turistams. Tai Prisikėlimo aikštė ir šalia stovintis religinis miesto simbolis – renesansinė vienabokštė Šv. 
apaštalų Petro ir Povilo katedra, kurios mūrinės baltai dažytos sienos ir aukštoka tvora tarsi susilieja su baltuojančia aplinka. Vaizdą kiek pagy-
vina bažnyčios raudonų čerpių stogas, varinis bokštas ir lapus numetę kaštonai, augantys aplink pastatą. Šalia – modernus, baltas triaukštis 
vyskupijos kurijos pastatas. Apsnigtas aikštės grindinys išklotas plytelėmis, vietomis raudonuoja skalda, yra neaukštų krūmų tvorelių (šalia 
Šiaulių valstybinės kolegijos pastato), auga kelios eglės. Gatvės plačios, tiesios, apšviestos, intensyvų eismą reguliuoja šviesoforai, kelio ženklai. 

Prie žinomų architektūrinių paminklų ar išskirtinėse vietovėse žmonės dažniausiai fotografuojasi būdami toli nuo namų. Čia buvo išimtis, 
nes tuometinėje Pergalės (dabar Prisikėlimo) aikštėje, parimusią šalia eglės, 1980-ųjų metų žiemą mano mamą netoli namų (Tilžės g.) nufo-
tografavo giminaitis P. Repšys. Tai buvo mėgstama mitingų, dabar – koncertų vieta. 

Nors ir 1980, ir 2013 m. tai stipriai urbanizuotas miesto centras, tačiau praėjus 33 metams, kraštovaizdžio skirtumai yra akivaizdūs, o 
žmogaus, – menkai pastebimi. 

Pagrindiniai, mano manymu, skirtumai yra du: stebėtinai užaugusi eglė ir palyginti nedidelėje teritorijoje šalia Katedros pastatytas vys-
kupijos kurijos pastatas. Suintensyvėjus eismui, buvo paplatintos gatvės, pastatyti kelio ženklai, apšvietimo stulpai, pastebimai paaugo ir 
Katedrą supantys kaštonai. Šis antropogenizuotas kraštovaizdis kinta nuolat, tam pasipriešinti vis sunkiau ir sunkiau. Naujai atsiradęs vys-
kupijos kurijos pastatas šalia Katedros sulaukė nemažai kritikos, šiai nuomonei pritariu ir aš – pastatas tikrai sudarkė centrinės miesto dalies 
kraštovaizdį ir užgožė svarbų miesto sakralinį-architektūrinį objektą. 

Laimė, žmogus per šiuos 33 metus sugebėjo nuveikti tikrai nemažai: baigė mokslus, sukūrė šeimą, užaugino ir į gyvenimą išleido du 
vaikus, tačiau išoriškai beveik nepakito: rusvas paltas, ilgas šalikas, rankinė, labai panaši šukuosena ir ta pati šypsena, kuri, matyt, leido laikui 
tekėti daug lėčiau, tad žmogus išoriškai pasikeitė mažiau nei čia esantis kraštovaizdis.

Lili Margevičienė prie Šv. apaštalų Petro ir Povilo 
katedros Šiauliuose, 1980 m. sausio mėn.

Lili Margevičienė prie Šv. apaštalų Petro ir Povilo 
katedros Šiauliuose,  2013 m. balandžio mėn.

mailto:edicike@gmail.com
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Mano vaikystės kiemas Vilniuje, Kalvarijų g. 148, 1981, 2013 m.
Koordinatės: 54*42’29.41’’ N; 25*17’01.41’’ E

Kęstutis Pleita
El. paštas: pleita@gmail.com
Muzikas

Ši nuotraukų serija iliustruoja 32 metų laiko pokyčius aplinkoje. Pirmoje nuotraukoje – mano tėvas vežioja mane po kiemą vežimėliu. Tą 
pačią dieną tėvas nufotografavo ir mano sesę, kuriai tada buvo devyneri (man – 2 ar 3 mėnesiai).

Šiais metais grįžau į savo vaikystės kiemą, kurio nepamenu. Kai man buvo pusė metų, mano šeima persikėlė gyventi kitur. 
Pabandžiau atkartoti savo tėvo žvilgsnį tą dieną.

Tėtis Vytautas Vilniaus Kalvarijų g. 148 
namo kieme, 1981 m.

Vilniaus Kalvarijų g. 148 namo kiemo 
vaizdas, 2013 m.

Sesuo Milda  Vilniaus Kalvarijų g. 148 namo kieme, 1981, 2013 m.
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Rimantas Balevičius prie Giluičio ežero Alytaus r. 1966, 2013 m.
Koordinatės: 54° 23‘ 35.89“, 23° 37‘ 24.31“ (WGS)

Aistė Balevičiūtė
El. paštas: aistebaleviciute595@gmail.com
Geografė

Nuotraukose – Giluičio ežero (Alytaus r. Simno sen.) šiaurinė pakrantė vasarą. 
1966 m. nuotraukoje matomi penki suaugę ir du vaikai. Dešinėje sėdintis vyras – dabartinės nuotraukos autorės senelis, mažasis ber-

niukas – tėtis. Kiti žmonės – dėdės ir teta. Nors šioje nuotraukoje gana daug žmonių, didžiausias dėmesys kreipiamas kraštovaizdžiui. Matyti 
ferma, kurioje iki šiol auginamos karvės ir kiti galvijai, taip pat tvartas, kuris šiomis dienomis griaunamas. Viena moteris eina keliu. Tai buvo 
trumpiausias kelias, jungiantis fermą ir Simną (artimiausią didesnę gyvenvietę), juo vežimu būdavo gabenamas pienas. Didžiulė karvių ban-
da ganosi prie ežero pakrantės – čia jos gerdavo. 

Naujojoje (2013 m.) nuotraukoje autorė nusprendė nufotografuoti savo šeimą – tėtį, mamą ir du brolius toje pačioje vietoje, kaip ir 
senojoje nuotraukoje, nes kraštovaizdžio pokyčiai tiesiog stulbina, ir jei ne pastatai – sunku būtų tvirtinti, kad tai ta pati vieta. 

Šiandieninis vaizdas visiškai kitoks. Nėra kelio, tik vos įžiūrimas takelis, visa ežero pakrantė apželdinta ir natūraliai apaugusi krūmais. Aš-
tuntajame dešimtmetyje autorės tėvas pats pylė akmenis, tvirtino krantą ir sodino medžius, nes vanduo pakankamai stipriai išplovė krantą. 
Per suvešėjusius medžius dabar nematyti tvarto, bet jis yra, tačiau greitai jo vietoje atsiras naujas statinys. Ferma dar gerai išsilaikiusi, tik per 
krūmus irgi sunkiai įžiūrima.

Nuotraukas skiria 47–48 metai ir nors ūkininkavimo pobūdis nesikeitė, kraštovaizdžio pokyčiai gana ryškūs. Užduotis leido pamatyti, 
kokie stiprūs pokyčiai ir kaip greitai laikas pakeičia žemę, kraštovaizdį. Autorė savo šeimos nuotrauką žada padaryti šioje pačioje vietoje po 
daugelio metų; įdomu, kaip tada atrodys kraštovaizdis.

Rimantas Balevičius prie Giluičio 
ežero Alytaus r., 1966 m.

Rimantas Balevičius prie Giluičio 
ežero Alytaus r., 2013 m.
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Geriausiu Bendrosios kraštovaizdžio kaitos kategorijoje pripažintas mokinio darbas

Maišiagalos miestelio panorama iš bažnyčios varpinės, 
Vilniaus gatvė apie 1941–1945 m., 2012 m. vasara, 2013 m. pavasaris
Koordinatės: 54.868764, 25.065327 (WGS)

Kamila Žygis 
El. pastas: mk.zygis@gmail.com
Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vid. mokykla, 10 klasė

Maišiagalos miestelio panorama iš bažnyčios varpinės, Vilniaus gatvė, 2012 m. vasara

Maišiagalos miestelio panorama iš bažnyčios varpinės, Vilniaus gatvė, 2013 pavasaris

Maišiagalos miestelio panorama iš bažnyčios 
varpinės, Vilniaus gatvė apie 1941–1945 m.

Pasirinkau šią vietą ne tik dėl to, kad ji daug man reiškia, nes čia užaugau ir mokausi, bet ir todėl, kad labai įdomi miestelio praeitis. 
Truputis istorijos apie bažnyčią, iš kur fotografuota. 1387 m. Lietuvoje buvo pastatytos 7 bažnyčios, viena jų – Maišiagaloje. Apie 1590 m. 

bažnyčia buvo sudeginta, bet vėliau atstatyta. 1865 m. bažnyčia jau buvo mūrinė ir stovi iki dabar. Vienas iš įdomesnių faktų apie Maišiagalos 
miestelį – 1792 m. jis gavo Magdeburgo teises ir herbą. Galėčiau dar daug parašyti, nes tai vieta, verta kiekvieno žmogaus dėmesio.

Vilniaus gatvė buvo viena iš pagrindinių Maišiagalos gatvių, čia virdavo miestelio gyvenimas: žmonės apsipirkdavo, ėjo pasivaikščioti ar 
į bažnyčią. Laikas pakeitė Maišiagalos vaizdą, bet visa kita liko, žmonės kaip ir anksčiau šitoje gatvėje susiburia. Galiu drąsiai teigti, kad tai yra 
viena mėgstamiausių Maišiagalos gyventojų gatvių.

Pamačiusi senas mano miestelio nuotraukas, pradėjau kitaip žiūrėti į tas vietas, kurias matau kasdien. Pradėjau matyti daugiau negu 
matydavau iki šiol, ir tai man labai patinka, todėl nusprendžiau stebėti, kaip laikas keis šią vietą.

mailto:mk.zygis@gmail.com
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Visų Šventųjų ir Rūdninkų gatvių sankryža Vilniuje, 1942, 2013 m.
Koordinatės: 54.676102, 25.284174 (WGS) 54° 40’ 33.97”, 25° 17’ 3.03” (WGS)

Austėja Pranculytė
El. paštas: asausteja@gmail.com
Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija

Visų Šventųjų ir Rūdninkų gatvių sankryža Vilniuje, 1942 m. Visų Šventųjų ir Rūdninkų gatvių sankryža Vilniuje, 2013 m.

1942 metais Vilnių okupavus vokiečiams, čia buvo Vilniaus žydų geto vartai, dabar viskas nugriauta. Šioje vietoje dabar yra aikštė 
genocidui ir jo aukoms atminti. Tik balkonas dešinėje padeda suprasti, kad tai ta pati vieta.
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Anykščių r. Svėdasų miestelio aikštė, vaizdas iš vakarų, 1930, 2013 m.
Koordinatės: 585926, 6172719 (LKS)

Nerijus Gliaudelis
El. paštas: nerijus.gliaudelis@gmail.com 
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, 11 klasė

Nuotraukose užfiksuota Anykščių rajono Svėdasų miestelio aikštė iš vakarų pusės. Laiko skirtumas apie 83 metai. Matyti ryškus krašto-
vaizdžio pasikeitimas – kairėje pusėje išlikę tie patys namai, centrinėje dalyje nelikę kelių senųjų pastatų, pastatytas naujas pastatas. Pakitusi 
ir pati aikštė – gatvė išasfaltuota, aikštė suskirstyta į atskiras erdves, centre pastatytas koplytstulpis.

Anykščių r. Svėdasų miestelio aikštė, vaizdas iš vakarų, 1930 m. Anykščių r. Svėdasų miestelio aikštė, vaizdas iš vakarų, 2013 m.

mailto:nerijus.gliaudelis@gmail.com
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Geriausiu Bendrosios kraštovaizdžio kaitos kategorijoje pripažintas mėgėjų darbas

Kretingos parkas aplinkui vienuolyno tvenkinį yra mėgstama kretingiškių pasivaikščiojimo vieta. Čia sutiksi mamas, stumiančias vežimė-
lius su mažyliais, močiutes ir prakutusius anūkėlius, lesinančius antis ar gulbes, sportuojantį jaunimą, svajingai vaikštinėjančias poreles ar ant 
suolelių besiilsinčius senolius.

1932 m. Kretingos pranciškonų vienuolyno gvardijono Antano Dirvelės (tėvo Augustino OFM) rūpesčiu prie vienuolyno pastatyta Šv. An-
tano misijų kolegija. 1933 m. jai suteiktos gimnazijos teisės, pavadinta Pranciškonų ordino gimnazija. Ji buvo garsi, čia mokėsi įvairių miestų 
mokiniai. 1940 m. Rusijai okupavus Lietuvą, pranciškonų gimnazija panaikinta, jos vietoje atidaryta valstybinė Kretingos gimnazija, vėliau – 
Kretingos 1-oji vidurinė mokykla. Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. čia pradėjo veikti viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija, kurios steigėjai – vienuo-
liai pranciškonai. Tai vienintelė nevalstybinė Kretingos rajono mokykla. Kretingos Romos katalikų bažnyčia yra Kretingos centre. Tai seniausia 
išlikusi bažnyčia Žemaitijoje. Ją 1617 m. pastatė žemaičių seniūnas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės etmonas Jonas Karolis Chodkevičius.

Pranciškonų spaustuvėje 1939 m. išleistame atviruke (iš Kretingos muziejaus ikonografijos rinkinio, fot. Kostas Jagutis (?)) prie tvenkinio 
dešinėje stovi buvęs vienuolyno vandens malūnas–elektrinė, dešinėje prie jo – vienuolyno kiaulininkas. Antroje nuotraukoje (iš Kretingos 
pranciškonų vienuolyno archyvo) – Pranciškonų ordino gimnazija, vienuolynas ir bažnyčia po 1941 m. birželio 26 d. Kretingoje kilusio gaisro, 
kurio metu sudegė bažnyčios bokštas ir galinis stogo bokštelis. 1982 m. klebono Bronislovo Burneikio rūpesčiu bokštas buvo atstatytas toks, 
kokį matome dabar. Iki to laiko bažnyčia bokšto neturėjo, jo likučiai buvo uždengti trikampiu stogu, matomu antroje nuotraukoje. 

Pranciškonų gimnazija išliko beveik nepakitusi, tik tarybiniais metais kairėje pristatytas priestatas.
Toks pat išliko ir vienuolyno malūnas, tiltelis per krioklį šalimais. Tiltelio turėklai buvę mediniai, vėliau – tik poliai, šiuo metu yra betoni-

nės tvorelės formos. Kiaulininko nebėra, jo net senesnieji kretingiškiai nebeprisimena. Labai išaugo parko medžiai, šiek tiek pasikeitė kitoje 
tvenkinio pusėje esanti kalva, todėl rasti tokį pat fotografavimo kampą, kaip pirmoje nuotraukoje – nepavyko. Metų laikas 1941 ir 2013 m. 
nuotraukose panašus, nes medžiai be lapų. Nelaukiau, kol medžiai sulapos, kaip pirmojoje nuotraukoje, nes jie užgožtų vaizdą.

Kretingos pranciškonų gimnazija ir 
Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia 1939, 1941, 2013 m.
Koordinatės: 55.892967, 21.245859 (WGS)

Jolanta Klietkutė
El. paštas: 15polia@gmail.com
Religijos studijų bakalauras Kretingos religijos studijų institute prie KTF VDU, fotografė mėgėja

Kretingos pranciškonų gimnazija ir Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia, 2013 m.

Kretingos pranciškonų gimnazija ir 
Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai 
bažnyčia, 1941 m.

Kretingos pranciškonų gimnazija ir 
Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai 
bažnyčia, 1939 m.
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Žaliasis tiltas ir jo aplinka, Vilnius, 1970, 2013 m.
Kordinatės: 54.691229, 25.276529 (WGS); 54° 41‘ 28.42“, 25° 16‘ 35.51“ (WGS)

Doc. dr. Ona Motiejūnaitė
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos kokybės kontrolės poskyrio vyriausioji specialistė
El. paštas: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt

Vilnius – spalvingas, besikeičiantis miestas, kuriame saugomas gamtos ir kultūros paveldas, kiekvienas jo kampelis pasakoja savo istoriją. 
Žaliasis tiltas – pirmasis tiltas Vilniuje per Nerį. Iki tol susisiekimui buvo naudojama brasta. Iš miesto centro čia ėjo kelias link Ukmergės. 

Privilegija statyti tiltą gauta 1529 m., statybų iniciatorius – Lietuvos–Lenkijos karalius Žygimantas Senasis. Darbus organizavo miesto pilies 
viršininkas Ulrichas Hozijus. 1536 m. pastatytas tiltas turėjo dengtas krautuvėles ir buvo vadinamas Vilniaus (Didžiuoju) tiltu. 1655 m. jis sude-
gintas, kelis dešimtmečius ruoštasi statyti naują. Vėliau pavasariniai Neries srautai suardė statomą tiltą. Įžengiant Napoleonui, tiltą sudegino 
rusų armija, todėl laikinai buvo pastatytas pontoninis tiltas... Kol nebuvo tilto, teko keltis keltu. 1739 m. pastatytas medinis žaliai dažytas 

tiltas (LDK paiždininko Jano Solohubo lėšomis). Nuo tada, nors buvo griaunamas ir vėl statomas, jis ir vadinamas Žaliuoju. Galiausiai 1894 m. 
pastatytas metalinis tiltas, tačiau žalia jo spalva išliko. Metalinį tiltą susprogdinus (1944 m.), jį pakeitė medinis. 1952 m. pagal Peterburgo 
specialistų projektą pastatytas tiltas išliko iki šių dienų. Jis buvo pavadintas I. Černiachovskio vardu, nors liaudyje vadinamas Žaliuoju. 

Tilto ilgis – 102,9 m, plotis – 24 m, aukštis – 15 m. Tiltą papuošė 4 iš ketaus nulietos skulptūros (šiuo metu – valstybės saugotinas objek-
tas). Nuotraukoje, darytoje apie 1970 m., Žaliasis tiltas dar be šviestuvų, krantinė natūrali, tolumoje – elektrinės kaminai. 2013 m. nuotraukoje 
ant tilto matomi šviestuvai; kairioji krantinė „įvilkta į betono koriukų tinklą“. 2010 m. vykdant projektą „Vilniaus ženklai“, Žaliasis tiltas papuoš-
tas tvirtybės, atsparumo, tvirto tikėjimo Laisve simboliu – 3,7 x 6,6 m dydžio nerūdijančio plieno grandinėmis.

Labiausiai sudomino tilto aplinka. 1970 m. matyti daugiaaukščio pastato statyba, kurios fone pradingsta įdomus pastatas, susiejantis šią 
vietą su senamiesčiu – istorizmo stiliaus Raduškevičių rūmai (dabar – LR architektų sąjungos būstinė). Tačiau tai tik miesto vaizdo niokojimo 
pradžia. 2013 m. nuotraukoje matome visišką šio puikaus istorinio pastato užgožimą – tik labai atidžiai studijuodami nuotrauką pastebėsi-
me atskirus pastato bokštelius. Šis 2005 m. pastatytas neproporcingo dydžio gigantas, sudarkęs miesto vaizdą – daugiabutis gyvenamasis 
kompleksas su komercinėmis patalpomis. 

Atliekant užduotį atidžiau stebėta aplinka, pastebėtos ir apmąstytos jos detalės ir jų darna. Istoriniu, gamtiniu, architektūriniu, socialiniu 
aspektais nagrinėta esama situacija ir pokyčiai aplinkoje. Tokie tyrimai moko stebėti aplinką, skatina aktyvią pilietinę ir aplinkosauginę as-
mens poziciją visuomenėje.

Žaliasis tiltas ir jo aplinka, Vilnius, 1970 m. Žaliasis tiltas ir jo aplinka, Vilnius, 2013 m.
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Pajūrio regioninio parko apsaugos zona, 2002, 2012 m.
Koordinatės:
Fotofiksacija Nr. 1 – 55.807198, 21.130123 (WGS), 55° 48‘ 25.91“, 21° 7‘ 48.44“ (WGS);
Fotofiksacija Nr. 2 – 55.821248, 21.125177 (WGS), 55° 49‘ 16.49“, 21° 7‘ 30.64“ (WGS);
Fotofiksacija Nr. 3 – 55.832450, 21.123716 (WGS), 55° 49‘ 56.82“, 21° 7‘ 25.38“ (WGS).

Vaida Atienė 
El. paštas: aaa.vaida.atiene@gmail.com 
Architektė, UAB „A TEAM PROJECTS“

Pateikiamos Pajūrio regioninio parko apsaugos zonos kraštovaizdžio fotofiksacijos iki intensyvesnės urbanizacijos 2002 m. ir po 10-ies 
metų žmogaus antropogeninės veiklos (statybų).

Pajūrio regioninio parko apsaugos zona (intensyviai melioruotas pajūrio lygumos agrokraštovaizdis) Klaipėdos rajono savivaldybėje, 
Kretingalės seniūnijoje užima apie 800 ha. Tai saugoma teritorija, kurioje statybinė veikla reglamentuojama. Čia svarbu, kad nebūtų pažeistas 
unikalus pajūrio kraštovaizdis, gamtinės bei kultūrinės vertybės. 

Fotofiksacijos 2002 ir 2012 m. rodo, kad dalis teritorijos palaipsniui urbanizuota, vyko stipri kraštovaizdžio kaita. Ryškiausias pavyzdys – 
pavaizduota gyvenvietės „ROMAI“ Normantų kaime statyba. Vietoj lengvai banguotos agrarinės lygumos per 10 metų pastatyta gyvenvietė. 
Aplinkinėse teritorijose vadovaujantis kraštovaizdžio koncepcija ir parko, jo buferinės zonos tvarkymo planu per 10 metų laikotarpį palaips-
niui vyko atskirų sodybviečių (pavienių ir grupėse) statyba. Palyginus 2012 m. ir 2002 m. Pajūrio regioninio parko apsaugos zonos kraštovaiz-
dį nustatyta, kad didžiausi pokyčiai įvyko tarp geležinkelio ir Dargužių kelio. 

Ši vietovė iki jos pertvarkymo didelės estetinės vertės neturėjo. 10 metų laikotarpiu neatlikta veiksmų, kurie sumažintų ar kitaip neigia-
mai veiktų jos kaitą. Manau, kad esami pokyčiai pagerino ir papildė kraštovaizdį, turi išliekamąją vertę.

Pajūrio regioninio parko apsaugos zona, 2002 m. Pajūrio regioninio parko apsaugos zona, 2012 m.
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Saločių mstl. Pasvalio rajone 1990, 1993, 2013 m.
Koordinatės: 56.228048, 24.415507 (WGS) 56° 13‘ 40.97“, 24° 24‘ 55.83“ (WGS)

Nerijus Žitkevičius
 El. paštas: nerijus.zitkevicius@gmail.com
Biologas 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Apsaugos ir tvarkymo skyriaus vedėjas

Saločių miestelis Pasvalio rajone, 1990 m. Saločių miestelis Pasvalio rajone, 2013 m.

Saločių miestelio gyvenamoji teritorija, jos pavidalą nulėmė žmogaus veikla. Anksčiau buvo matyti pieva su karklų krūmais, jokios žmo-
gaus veiklos nebuvo. Nutiesus kelią ir pastačius kitus pastatus, kraštovaizdis tapo labiau urbanizuotas.

Pirmoje klasėje žinojau, kad būsiu biologas, iki šiol mano hobis – paukščiai, jų stebėjimas ir fotografavimas. Fotografuoti pradėjau gal 
1990 m. Fotografuoju daugiau gyvūnus, tačiau šis konkursas dar kartą įrodė, kaip gera savame krašte, kaip gera rasti vietą, kurioje darei 
nuotrauką prieš 10 metų. Tik atitolęs nuo savo laukų, pievų, supranti kaip juos myli.

Saločių miestelis Pasvalio rajone, 1993 m.
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Europos parkas ties G.Karoso kūriniu Vieta, Joneikiškės, Vilniaus r., 1998, 2013 m.
Kordinatės: 4.827718, 25.354296 (WGS) 54° 49‘ 39.78“, 25° 21‘ 15.47“ (WGS)

Gintaras Karosas 
Viešosios įstaigos „Europos parkas“ prezidentas, skulptorius, Europos parko kraštovaizdžio kūrėjas
El. paštas: gintaras@karosas.lt 

Menininko Gintaro Karoso fotografijose – Europos parko muziejaus, esančio Joneikiškių vns. po atviru dangumi, Vilniaus rajone 
vaizdai. Europos parkas G. Karoso kuriamas meniškai pertvarkant ir nuolat tobulinant natūralų kraštovaizdį, suteikiant jam estetinę vertę. 

1998 m. fotografijoje matome vietą, kurioje buvo pradėti meno kūrinio statymo darbai. 2013 m. fotografijoje – ta pati parko erdvė, 
tik jau su Gintaro Karoso kūriniu Vieta.

Šiuolaikinio meno muziejus po atviru dangumi Europos parkas yra miškingame dešiniajame Neries slėnyje, šiaurinėje Vilniaus 
rajono dalyje. Įspūdinga 34 šalių menininkų 120 dailės kūrinių (tarp jų – žymiausių šiuolaikinio meno kūrėjų M. Abakanowicz, S. LeWitto, 
D. Oppenheimo, B. Pepper darbų) kolekcija įkurdinta teritorijoje, plytinčioje dešinėje gilaus terasinio Neries slėnio, pereinančio į banguo-
tą ir daubotą lygumą, pusėje. Meno darbai – organiškas šio kraštovaizdžio elementas, o kraštovaizdis – neatsiejama kūrinių sudedamoji.

Europos parką 1991 m. miške įsteigė ir tobulina skulptorius G. Karosas. Teritorija tvarkoma jausminiu pagrindu, kasdien stebint 
kraštovaizdį, įsigilinus į jo esmę, genezę, struktūrą ir vizualinį aspektą, žinant jo plastiką, suprantant jame vykstančius procesus, 
gerbiant laiko ženklus. Kūryba vyksta gyvenant kraštovaizdyje ir kraštovaizdžiu, plėtojant asmeninį santykį tarp gamtinės aplinkos ir 
meno kūrinių bei tarp atskirų meno kūrinių. Vietovė ne radikaliai pertvarkoma, bet laipsniškai tobulinama ir gludinama tarsi didžiulis 
55 ha raiškių kalvelių ir lomų, pievų, pelkėtose vietose iškastų tvenkinių, Lietuvos miškams būdingų medžių ir krūmų, takų ir meno 
kūrinių skulptūrinis reljefas, žiūrovui suteikiantis netikėtumo įspūdį, atradimo džiaugsmą.

Europos parko kraštovaizdžio kūrimo idėja ar reikalavimai nenuleisti iš viršaus. Tai menininko asmeninis apsisprendimas tvarkyti 
kraštovaizdį, jo evoliuciniam tobulinimui skirti savo gyvenimą.

Europos parkas ties G.Karoso kūriniu Vieta, Joneikiškės, Vilniaus r., 1998 m. Europos parkas ties G.Karoso kūriniu Vieta, Joneikiškės, Vilniaus r., 2013 m.
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Latako g. 6 pastatų transformacija per šimtą metų, 1915–2012–2013 m.
Koordinatės:  54.681685, 25.29162 (WGS), 54° 40‘ 54.07“, 25° 17‘ 29.83“ (WGS)

Vygandas Jūras
El. paštas: vjuras@delfi.lt
Bankininkas

Tai trys Vilniaus senamiesčio Latako ir Rusų g. sankirtoje esančio Latako g. 6 pastato gyvenimo etapai: Vilniaus fotografijos klasiko 
J. Bulhako įamžinta vietinių amatininkų aludė 1915 m., apleisto pastato būsena per pastaruosius 20 metų (2012 m.) ir 2013 m. besikei-
čiantis pastato veidas, pradėjus pastato renovaciją, pritaikant jį besiplečiančios Vilniaus tarptautinės mokyklos poreikiams.

1915 m. nuotraukoje Latako g. 6 pastate buvo paprastų amatininkų aludė. Čia ryški jos iškaba vokiečių kalba „Bier Halle“, šalia durų 
stoviniuojantis mažaūgis kvartalo veikėjas, galbūt vieno iš amatininkų, besilinksminančių aludėje, pameistrys. Taip pat gerai matoma La-
tako gatvės išklotinė, kur dabartinio Dailės akademijos bendrabučio vietoje (Latako g. 2) esantys pastatai tolumoje, sugriauti karą, yra dar 
senovinio stiliaus. 

Pasak istorinių šaltinių (remiantis L. Vileikienės istorine apybraiža „Pastatai Latako g. 4, 6, 6/3 Vilniuje. Istorinės raidos analizė“. Vilnius, 2011), 
XIV–XVI a. aplink šią teritoriją buvo medinis „Rusų miestas”. Jame buvo net 18 stačiatikių cerkvių. Latako ir Rusų gatvių sankirtoje stovėjo Šv. Mi-
kalojaus cerkvė, sudegusi 1610 m.

Po gaisro, dėl miestą apėmusio maro ir bado, šioje ištuštėjusioje teritorijoje pastatai ilgą laiką nestatyti. 
1756 m. Latako g. 6 namų valdos savininko Hrebnickio dėka augo pirmasis dvarelis, kuriame buvo dvi pirkios, arklidės dviem arkliams, 

sandėlys ir rūsiai.
Vėliau, XVIII–XIX a. Latako g. 6 valdoje gyveno karininkas, vėliau – pirkliai. Dvarelis buvo šildomas krosnimis, turėjęs net keturių arklių 

arklidę. Ten, kur šiuo metu yra 3-jų aukštų Vilniaus tarptautinės mokyklos pastatas (Rusų g. 3), buvo Latako g. 6 namų valdos daržas. 
Kaip rodo ir 1915 m. nuotrauka, XIX a. pradžioje čia buvo aludė, kur amatininkai ir vietiniai gyventojai rinkdavosi dalytis naujienomis 

ir rūpesčiais. XX a. pradžioje Latako g. 6 pastate gyveno amatininkai; tris kambarius užėmė šaltkalvio dirbtuvė, po vieną kambarį nuomojo 
skardininkas, metalo lydytojas, šaltkalvis, batsiuvys, siuvėjas.

Antrojo pasaulinio karo metu šis pastatas kurį laiką buvo apleistas. 1940 m., nacionalizavus aplikinius pastatus, čia įsikūrė spaustuvė. 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę spaustuvė buvo panaikinta, ir pastatai daugiau kaip du dešimtmečius stovėjo apleisti – tai rodo 

2012 m. fotografija.
2009 m. šalia esančiame pastate įsikūrė Vilniaus tarptautinė mokykla, 2013 m. pradėta šio pastato renovacija.
2013 m. nuotraukoje užfiksuotas momentas, kai statybininkai ardo anksčiau užmūrytas buvusios aludės duris.

Latako g. 6, 1915 m.

Latako g. 6, 2012 m.

Latako g. 6, 2013 m.
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Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“, Ukmergės g. 19, 1983, 2013 m.
Koordinatės: 54.927478, 23.933342 (WGS) 54° 55’ 38.92”, 23° 56’ 0.03” (WGS)

Regina Kulbokienė 
Direktorė

Laura Jakštienė
Direktorės pavaduotoja ugdymui

Jūratė Švaplėnienė
Psichologė

Vaida Murnikovienė
Auklėtoja
El. paštas: dg@gandriukas.kaunas.lm.lt

Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“, Ukmergės g. 19, 1983 m. Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“, Ukmergės g. 19, 2013 m.

Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“ įsikūręs Eigulių seniūnijoje. Seniūnijos teritorijoje gausu žaliųjų plotų ir želdinių. Čia nėra gamybinių 
įmonių, rajonas ramus ir neužterštas. Pietiniame seniūnijos pakraštyje yra Kalniečių parkas, kuriame telkšo tvenkinys. Šiaurinėje dalyje drie-
kiasi Kleboniškio miško parkas – kauniečių pasivaikščiojimo ir žiemos pramogų vieta.

Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ istorijos pradžia yra 1983 m. vasario 1-oji, kai duris atvėrė 11-asis lopšelis-darželis. Naujai atidary-
tame lopšelyje-darželyje tuo metu veikė tik 2 grupės.

1996 m. vasario 8 d. po ilgų debatų, siūlymų bei svarstymų įstaiga pavadinta laimės ir šeimos paukščio „Gandriuko“ vardu, o visoms 
grupėms suteikti paukščių pavadinimai. 

Dabar mes labai pasikeitę. 2002 m. senosios aikštelės buvo pakeitos naujomis.
Įstaigos bendruomenė 2010 m birželio–spalio mėn. dalyvavo „Geriausiai tvarkomų Lietuvos vaikų švietimo įstaigų teritorijų apžiūroje-

konkurse“, buvome pripažinti geriausiai besitvarkančiu darželiu Kaune, užėmus II vietą Kauno apskrityje, apdovanoti VšĮ „Grunto valymo 
technologijos“ atminimo prizais ir pinigine premija, Aplinkos ir Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštais už ekologinį požiūrį, vaikų 
įtraukimą į teritorijos tvarkymo ir kraštovaizdžio kūrimo procesą ir siekį planingai kurti..
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Geriausiu Bendrosios kraštovaizdžio kaitos kategorijoje pripažintas saugomų teritorijų darbuotojo darbas

1896 m. fotografijoje (Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos archyvas) matyti Kalvarijų Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčia, dirbami 
laukai, kurių šiuo metu nepamatysime dėl per daugiau nei šimtą metų tankiai sužėlusio miško. 

Kalvarijų Kryžiaus kelio istorija ilga ir sudėtinga. Atsiradęs XVII a. antroje pusėje (1662–1669) kaip padėka Dievui už LDK kariuo-
menės pergalę kare su carine Rusija, šis objektas buvo ir tebėra vienas pagrindinių piligrimų traukos centrų rytų Lietuvoje, kasmet 
sulaukiantis lankytojų iš kaimyninių šalių ir pasaulio. Pirmojoje nuotraukoje matome vaizdus, užfiksuotus XIX a. pabaigoje. Vėliau bu-
vęs tarybinės valdžios tarpsnis mėgino įvairiais būdais riboti maldininkų srautus, mat viešos krikščionių tikėjimo praktikos prieštaravo 
tuo metu vyravusiai marksistinei-socialistinei ideologijai. Galiausiai 1963 m. buvo priimtas radikalus sovietinės valdžios sprendimas 
fiziškai sugriauti šį kultūros paveldo, dvasinės paskirties objektą. Tik 1990 m., pasikeitus politinei santvarkai, imtasi Kryžiaus kelio 
atkūrimo darbų. 

Aukotojų ir geradarių pagalba darbai galutinai baigti 2002 metais. 

Kalvarijų Kryžiaus kelio pokyčiai. 
Koplyčia XXVI – „Šv. Veronika nušluosto Jėzaus veidą“, 1896, 2013 m. gegužė
Koordinatės: 54.736767, 25.283204 (WGS) 54° 44‘ 12.36“, 25° 16‘ 59.54“ (WGS)

Juozapas Labokas 
El. paštas: Juozapas.labokas@botanika.lt
Pavilnių ir Verkių regioninių parkų kultūrologas

Kalvarijų Kryžiaus kelias. Koplyčia XXVI – „Šv. Veronika nušluosto Jėzaus veidą“, 1896 m. Kalvarijų Kryžiaus kelias. Koplyčia XXVI – „Šv. Veronika nušluosto Jėzaus veidą“, 2013 m. gegužė

mailto:Juozapas.labokas@botanika.lt
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Nuotraukose matome, kaip pasikeitė ir kokias transformacijas patyrė Nemuno upės slėnis ties Kaunu, kaip Nemunas virto Kauno mariomis.
Šios Nemuno vidurupio dalies virsmas mariomis gali būti pavadinti kaip vienas ryškiausių XX a. Lietuvos kraštovaizdžio pokyčių. Kauno 

marios, didžiausias dirbtinis vandens telkinys Lietuvoje, sukurtas 1959 m. užtvenkus Nemuną. Šis žmogaus veiklos technogeninis kūrinys yra 
išskirtinis visame Nemuno baseine.

Žiūrint į 2012 m. nuotrauką, akį patraukia į vandens platybes įsiterpęs žalias sausumos iškyšulys, pakrančių miškai ir virš miško vos ma-
tomi puošnūs Pažaislio bažnyčios bokštai. Jei ne jie, žiūrint į 1957 m. nuotrauką (direkcijos archyvai, M. Bartusevičiūtės asmeniniai archyvai), 
niekas nepasakytų, kad čia ta pati vieta prieš 55 metus. Banguojančių Kauno marių vandenų dugne kadaise vyko intensyvus gyvenimas. 

1956 m. pradėjus statyti Kauno hidroelektrinę, 1959 m. užtvenkus Nemuną, Nemuno upės vanduo per 9 mėnesius pakilo 19,5 m ir už-
liejo 6350 ha teritoriją: marių dugnu virto didelė slėnio dalis – Nemuno salpa ir viršsalpinių terasų teritorijos. Į aukštesnes vietas buvo iškelti 
kaimai ir vienkiemiai, iškirsti slėnyje augę miškeliai ir sodai, žemėmis užversti šuliniai, iškeltos kaimų kapinaitės, iškasti ar žemėmis užpilti 
durpynai… Iš būsimo marių dugno buvo iškelta 721 sodyba (Kauno hidroelektrinės archyvinės medžiagos duomenys). Panaikintų gyve-
namųjų vietovių nenugriauti kiemai priskirti įvairioms gyvenvietėms, pvz., Mozūrų, Naujųjų Dvareliškių ir Šilėnų kiemai – Šlienavai, Senųjų 
Dvareliškių kiemas – Gervėnupiui, Kampiškių kiemas – Viršužigliui. Juodai baltoje nuotraukoje matome gražiai palei Nemuną „sutūpusias“ 
kaimo, kurį vadino Pakalniškėmis, žmonių sodybas. Šio kaimo pavadinimo taip pat neliko. Jį įamžino piliakalnis, pavadintas kaimo vardu. Nuo 
Pakalniškių piliakalnio viršaus ir daryta nuotrauka. Šio kaimo gyventojai išsikėlė, kaip tada žmonės vadino „ant kalno“, į buvusį Vaišvydavos 
kaimelį, kuris virto didele gyvenviete. Šią iškėlimo iš gimtų vietų tragediją dugniečiai prilygina tremčiai į Sibirą.

Šiandien Kauno marios mėgiamos ir lankomos ne tik kauniečių, bet ir svečių. Marios – vienas tinkamiausių vandens telkinių respublikoje 
buriuoti ir plaukioti motorinėmis valtimis, poilsiautojus traukia tinkamos poilsiauti, maudytis pakrantės. Daugiausia jų yra žemutinėje marių 
dalyje, viena iš jų – Pažaislio pusiasalyje. Įspūdingu Kauno marių kraštovaizdžiu galima grožėtis ir nuo jachtos ar katerio denio, ir nuo ato-
dangų ar piliakalnių viršaus. Kraštovaizdžio savitumą nulemia didelė plastiškos konfigūracijos, apribotos mišku, apaugusios aukštais šlaitais, 
tvenkinio akvatorija, gamtinių elementų natūralumu kontrastuojanti aplink vyraujančioms urbanizuotoms ir agrarinėms teritorijoms. 

Kauno marios nuo Pakalniškių piliakalnio 1957, 2012 m.
Koordinatės: 501246, 6080016 (LKS);

Nijolė Eidukaitienė (geografė), Ramunė Mikitiejeva (kultūros paveldo apsaugos specialistė)
El. paštas: info@kaunomarios.lt
Kauno marių regioninio parko direkcija

Vaizdas nuo Pakalniškių piliakalnio, 1957 m. Kauno marios nuo Pakalniškių piliakalnio, 2012 m.
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Vaizdas nuo Seredžiaus piliakalnio pylimo į vakarų pusę, 1960 m. Vaizdas nuo Seredžiaus piliakalnio pylimo į vakarų pusę, 2013 m. kovas

Vaizdas nuo Seredžiaus piliakalnio pylimo į vakarų pusę, 1960, 2013 m. kovas
Koordinatės 462127, 6105106 (LKS).

Saulius Navlickas
El. paštas: info@prpd.lt
Miškininkas
Panemunių regioninio parko direkcijos kraštotvarkininkas

Lyginant 1960 (LVCA fondai) ir 2013 m. nuotraukas matyti, kad Seredžiaus miestelis šiek tiek išsiplėtė į vakarų pusę, atsirado keli nauji 
gyvenamieji pastatai, autoserviso ir degalinės (šiuo metu neveikia) statiniai, tačiau esminių pakitimų neįvyko. 

Vietovės charakterį lemia gamtiniai veiksniai – Nemunas ir jo potvyniai, o žmonių gyvensena kinta mažai. Stačiuose šlaituose nėra ga-
limybių vystyti aktyvesnę ūkinę veiklą, todėl jie išliko beveik natūralūs. Užliejamose pievose vis dar ganosi karvės, auga daržai. Tačiau ūkinė 
veikla slopsta: net kasmet laužomi ledų, pakrančių karklai ir uosialapiai klevai keroja vis labiau užstodami kranto liniją.

Seredžiaus piliakalnis 2010 ir 2012 m., įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis fi-
nansuojamą projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas (I ir II etapai)“ buvo sutvarkytas: nuo šlaitų pašalinti želdiniai, atkurtas gynybinis pylimas, 
užpilti ant piliakalnio aikštelės buvę apkasai, įrengti laiptai ir informaciniai stendai lankytojams. 

2013 m. Seredžiaus piliakalnio tvarkymo projektą vykdžiusi Panemunių regioninio parko direkcija apdovanota už Seredžiaus piliakalnio 
su gyvenviete geriausią pritaikymą pažintiniam lankymui.

Tai gausiai lankoma vieta. Čia nuolat gausu svečių, o ir vietiniai žmonės mėgsta pabūti, dažnai ateina į mokyklą ir iš jos traukiantys vaikai.
Vaizdas nuo Seredžiaus piliakalnio pylimo į vakarų pusę. Matoma dalis Seredžiaus miestelio (S. Šimkaus gatvė, Pieštvės gatvė), kelias 

Kaunas–Jurbarkas, Nemuno upė ir pakrantė. Tai Panemunių regioninio parko fotostebėsenos taškas.
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Pagramančio miestelio vaizdas nuo piliakalnio 1958, 2013 m.
Koordinatės: 55.368943, 22.234943 (WGS) 55° 22‘ 8.2“, 22° 14‘ 5.79“ (WGS)

Sigitas Mėlinavičius
Miškininkas

Lina Masiulytė
Kultūrologė
El. paštas: prparkas@gmail.com 
Pagramančio regioninio parko direkcija

Miestelis yra vaizdingame Akmenos slėnyje, prie jos santakos su vardą gyvenvietei davusia Gramančia. 
Sprendžiant iš archeologijos paminklų, žmonės čia apsigyveno pirmame mūsų eros tūkstantmetyje. Ankstyviausias šio piliakalnio radi-

nys – 2012 m. rasta sestercija, kaldinta II a., – liudija, jog piliakalnis tuomet jau stūksojo. 
Kairiajame Akmenos upės krante matyti valstybinės reikšmės architektūros paminklas – Pagramančio Švč. Mergelės Marijos nekalto 

prasidėjimo bažnyčia, statyta 1774 m., ir varpinė. Ši bažnyčia yra išlaikiusi XVIII a. antrosios pusės Žemaitijos medinėms bažnyčioms būdingas 
paprastas, bet išraiškingas architektūros formas.

Nuo 1958 m. Pagramantis labai pasikeitė, ypač – žmogaus kūriniai. Kairėje kelio pusėje buvusios sodybos sunyko, iškilo naujos. Pastatų 
išdėstymas sklype, jų dydžiai, formos, medžiagiškumas, konstrukciniai ypatumai, apdaila ir puošyba kito atsižvelgiant į galiojančius įsta-
tymus, madas, ūkio ir buities poreikius bei technines galimybes. Išplėtoti inžineriniai tinklai: įrengti šaligatviai, dviračių takai, automobilių 
stovėjimo aikštelės, gatvės ir jų apšvietimas, kita.

Medinį tiltą per Akmeną (aiškiai matomą 1958 m. nuotraukoje) pakeitė plieninis arkinis tiltas. Deja, 2013 metų nuotraukoje jį užstoja 
medžiai. 

Pagramančio miestelio vaizdas nuo piliakalnio, 1958 m. Pagramančio miestelio vaizdas nuo piliakalnio, 2013 m.

Pagramančio miestelio vaizdas nuo vertingo tiek gamtiniu, tiek kultūriniu aspektu Pagramančio piliakalnio 1958 ir 2013 m. Daug metų 
iš to paties taško Pagramančio regioninio parko darbuotojai vykdo kraštovaizdžio fotostebėseną.
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Karvės ola – gamtos paveldo objektas, 1998, 2003, 2013 m.
Koordinatės: 543082, 6230556 (LKS)

Kęstutis Baronas 
Biržų regioninio parko direktorius
El. paštas: kestutis@rpd.w3.lt

Karvės ola – gamtos paveldo objektas, 1998 m. Karvės ola – gamtos paveldo objektas, 2003 m. Karvės ola – gamtos paveldo objektas, 2013 m.

Šiuo metu šiaurės rytinėje dalyje su Karvės ola susijungė 
gretima mažesnė smegduobė. Bendras Karvės olos angos 
ilgosios ašies ilgis – 22,2 m; azimutas 260o. Vakarinės didžio-
sios dalies skersmuo – 15,3 m; gylis – daugiau kaip 12,5 m, 
mažosios rytinės dalies skersmuo – 9,4 m, gylis apie – 5,3 m, 
ežeriuko gylis – 1,5 m; olos tūris su 5 urvais – 28 m3.

Iki 2,5 m gylio slūgso kvartero nuogulos – priemoliai. 
Giliau matyti viršutinio devono sistemos Tatulos svitos Ne-
munėlio sluoksnių (D3ttn) kietas dolomitas, persisluoksniuo-
jantis su mergeliu ir gipsu, laikantis birias kvartero nuogulas. 
Tarp šių uolienų iškyšulių smegduobė vietomis susiaurėja iki 
4,5 m. Į apačią palaipsniui siaurėdama, 8,5 m gylyje ji yra 2 m 
skersmens. Nuo 9,5 m gylio atsiveria ištirpusio gipso vietoje 
susidariusi požeminė ertmė (jos aukštis ir plotis apie 3,1 m), 
nuo jos į šalis yra 5 urvai. 1973 ir 1978 m. Kauno speleologai 
išaiškino, kad požeminių ertmių su urvais tūris siekia 28 m3, 
grindų plotas  – 42 m2, bendras ilgis – 46  m (vieno iš urvų 
ilgis – 10 m). 

Smegduobės dugno pagrindinė požeminė ertmė užlieta 
vandens. 1965 09 05 jis buvo 9,8 m gylyje (apie 43 m ab-
soliutiniame aukštyje). Vėliau, sukritus dolomito gabalams ir 
kitokioms nuobiroms, susidarė 4 m aukščio kauburys. Jeigu 
gruntas byrės, požeminė anga užaks, ir Karvės ola taps akla-
dugnė kaip aplinkinės karstinės smegduobės. 1989 m. pra-
džioje iš įgriuvos šlaito atitrūko ir nuslinko du dolomito luitai 
ir uždengė požeminę landą. Tik apdaužius luitus ir pašalinus 
uolienų trupinius, pavyko vėl atidengti pirmykštės požemi-
nės kiaurymės dalį (tai atliko hidrogeologas B. Paukštys). 

Apie 1999 m. Biržų regioninio parko darbuotojai, talki-
nant AB „Mažeikių nafta“ Biržų padalinio darbuotojams ir 
technikai, iškėlė į žemės paviršių didelius devono uolienų 

luitus nuo vakarinio smegduobės šlaito (jie grėsė užgriūti požeminę angą). Įgriuvos ertmės vandens lygis nepastovus. Čia vandens 
temperatūra, speleologų duomenimis, siekia 4,5 oC. Zoologas A. Levickas šiame vandenyje yra aptikęs dyglių (žuvelių su dygliais iš šonų 
ir nugaroje), moliuskų. 

2000 m. direkcija įrengė medinius laiptus lankytojams įlipti į Karvės olą, pastoviai ėmė šienauti, šalinti krūmų atžalas. 
2008 m. panaudojant „Karstinio proceso Šiaurės Lietuvos karstiniame regione neigiamų padarinių prevencijos programos“ lėšas, 

sutvarkyta 6 ha ploto teritorija; ši smegduobė aptverta, pakeisti laiptai, iškirsti krūmai, įrengtas informacinis stendas, sutvarkyta mašinų 
stovėjimo vieta. Užtvėrus rieduliais privažiavimo keliuką, lankytojai prie Karvės olos eina pėsčiomis. 

2006–2007 m. Karvės olą tyrinėjo, valė iš jos šiukšles speleoklubo „Aenigma“ nariai. 
Aprašymui panaudota Geologijos instituto vyr. mokslinio bendradarbio A. Linčiaus 1990 m. medžiaga, kurią 2008–2009 m. patikslino 

Biržų regioninio parko vyr. specialistas B. Dagys.
Nors vietos žmonės įpratę, kad smegduobės gali atsirasti, atvykusius šis reiškinys glumina. Visiems vietovė atrodo erdvi, vaizdinga, 

objektas – paslaptingas. 2012 m. tai buvo pats populiariausias Lietuvoje EDEN konkurso objektas.
Karstinė smegduobė Karvės ola Biržų r. Karajimiškio k. – šulinio tipo, anksčiau buvusi beveik apskrita piltuvo formos karstinė smeg-

duobė. Ji nuo 1964 m. saugoma kaip geologinis gamtos paveldo objektas, gamtos paminklas Biržų regioniniame parke, Karajimiškio 
kraštovaizdžio draustinyje. Viršuje šiaurės–pietų kryptimi buvo apie 12,6 m, rytų–vakarų kryptimi – apie 10 m skersmens; jos gylis – 12,6 m. 
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Geriausiu Bendrosios kraštovaizdžio kaitos kategorijoje pripažintas fotografo darbas

Vaizdas nuo Geležinio Vilko tilto, Vilnius,1983 m. gruodis Vaizdas nuo Geležinio Vilko tilto, Vilnius, 2013 m. balandis

Vaizdas nuo Geležinio Vilko tilto, Vilnius, 1983 m. gruodis, 2013 m. balandis
Koordinatės: 54.695662, 25.264034 (WGS), 54° 41‘ 44.38“, 25° 15‘ 50.52“ (WGS)

Vygantas Račinskas
El. paštas: vygintas.rac@gmail.com

Vilniaus kraštovaizdis fotografuotas nuo Geležinio Vilko tilto (kartais dar vadinamo tiltu prie Pedagoginio universiteto) į Šnipiškių pusę: 
Neries upės vingis, Šnipiškių panorama ir nedidelė dalis priešingo upės kranto su A. Goštauto gatve.

Vos pažvelgus į abi nuotraukas aišku, kad per 30 metų vaizdas, matomas nuo šio tilto, pasikeitė. Jeigu 1983 m. nuotraukos pagrindinis 
akcentas buvo 22 aukštų viešbutis „Lietuva“, tai 2013 m. fotografijoje šalia jo atsirado 4 aukšti pastatai: 20 aukštų Vilniaus miesto savivaldybės 
pastatas, „Svedbank“ pastatų kompleksas, kurį sudaro du 16 aukštų pastatai ir į upę atsuktas žemas ir ilgas pastatas, gyvenamasis namas ir 
33 aukštų verslo centras „Europa“. Europos aikštės pastatai baigti statyti 2004 m., o „Svedbank“ pastatų kompleksas (pastatytas praktiškai toje 
vietoje, kur 1983 m.darytoje nuotraukoje matyti dykvietė) duris atvėrė 2009 m.

Viešbutis „Lietuva“ baigtas statyti 1983 m. Tikriausiai tų metų nuotraukoje matomi ant upės kranto įsikūrusių statybininkų vagonėliai ir 
technika. Dabar, nedaug pakeitęs išvaizdą, viešbutis vadinasi „Radisson Blu Hotel Lietuva“.

Žvelgiant Neries pakrante tolyn, už viešbučio matomas šviesus Vilniaus centrinės universalinės parduotuvės (VCUP) pastatas. 1983 m. 
nuotraukoje dalį jo užstoja keturi prie pat upės augantys įspūdingi medžiai, kurių 2013 m. nuotraukoje nėra. VCUP pastatas 2003 m. rekons-
truotas ir 2013 m. nuotraukoje matyti, kad jo išvaizda šiek tiek pasikeitusi, gyvesnė, patrauklesnė.

Beveik prieš VCUP naujojoje nuotraukoje matyti Baltojo pėsčiųjų tilto, pastatyto 1995 m., pradžia, todėl aišku, senojoje nuotraukoje jo 
dar „nė kvapo“.

Kitas šio akcentas – barokinė Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčia. Visai arti jos 1983 m. neryškiai matyti du Vilniaus centrinės elektrinės kami-
nai. Elektrinė sustabdyta 1998 m., vėliau joje įkurtas Energetikos ir technikos muziejus, kaminai nugriauti – 2013 m. nuotraukoje jų nebėra.

Žvelgiant dar toliau, link horizonto, 1983 m. nuotraukoje matyti miglose paskendęs Kalnų parkas. Dabar Kalnų parko beveik nesimato. 
Ir ne dėl miglos ar rūko, o todėl, kad priešingame krante išaugę aukšti ir išsišakoję medžiai užstoja horizontą. Šiame krante atsirado daug 
netvarkingai augančių medelių ir krūmų, užstojančių už Baltojo tilto esančią Neries slėnio dalį.

1983 m. kraštovaizdyje jaučiamas sustojęs laikas, tvyro nuobodulys. Tai slogaus, pilko miesto peizažas, be žmonių, su vieninteliu kažkur 
A. Goštauto gatve važiuojančiu automobiliu, tarybiniu „Žiguliuku“, tarsi atsitiktinai pakliuvusiu į kadrą...

Praėjus 30 metų, šis kraštovaizdis visai kitoks – jaučiama, kad jame gyvena žmonės: jie eina pasivaikščioti Neries krantine, važiuoja auto-
mobiliais, palieka juos prie prekybos centrų, eina apsipirkti, gerti kavos, bendrauti... 
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Geriausiu Bendrosios kraštovaizdžio kaitos kategorijoje pripažintas geografo darbas

Žuvintų kaimas, 1957, 2013 m.
Koordinatės: 54.452463, 23.624882 (WGS) 54° 27‘ 8.87“, 23° 37‘ 29.58“ (WGS) 

Aistė Balevičiūtė
El. paštas: aistebaleviciute595@gmail.com

Žuvinto ežero pietinė pakrantė, 1957 m.

Nuotraukose užfiksuota teritorija priklauso Žuvinto biosferos rezervato teritorijai. Tai pietinė Žuvinto ežero dalis, vadinama Epušės pusia-
saliu. Fotografuota pavasarį, vasarą iš pusiasalio į Žuvintų kaimo pusę. 

1957 m. nuotraukoje (iš Žuvinto biosferos rezervato fotoarchyvo; autorius nežinomas) matyti senasis direkcijos pastatas (dešinėje). Dabar 
naujoji direkcija yra kitoje vietoje. Visa ežero pakrantė buvo šienaujama: čia stovi šieno kūgiai, kuriuos paimti buvo galima tik esant ledui. 
Naujojoje nuotraukoje matyti 2012 m. rudenį mechanizuotai nušienauta pieva. Biomasė susmulkinta vietoje. Tai naujai atkuriami pievų 
plotai, kurie buvo apleisti ir apžėlę krūmais.

Negalima sakyti, kad kraštovaizdis šioje teritorijoje pasikeitė iš esmės. Iš tiesų labiausiai keitėsi augalija. 
Istoriškai svarbiausia, jog anksčiau vietiniai gyventojai šią teritoriją prižiūrėdavo: šienaudavo, ganydavo gyvulius. Šiandien pamažu ban-

doma atgaivinti šlapių pievų priežiūrą, tik jau kitokiu būdu. Svarbiausia, kad teritorija nebūtų apleista.
Autorei šios vietos yra labai brangios, ji šią teritoriją fotografuoti pasirinko todėl, kad norėjo parodyti, kaip teritorija gali nedegraduoti, 

būti prižiūrima nors ir skirtingais būdais ir ilgai išlikti puikiu senojo kraštovaizdžo pavyzdžiu. Ir prabėgęs laikas (daugiau negu 50 metų) ne 
visada drastiškai pakeičia kraštovaizdį.

Žuvinto ežero pietinė pakrantė, 2013 m.
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Jurbarko Kauno gatvė, 1915, 1930, 2013 m. balandis
Kordinatės: 55.0762, 22.767907 (WGS) 55° 4‘ 34.32“, 22° 46‘ 4.46“ (WGS)

Rita Dėnienė
El. paštas: rita.deniene@gmail.com
Geografė

Nuotraukose matomas kraštovaizdis yra Jurbarko miesto centro, senamiesčio dalis. Nežinomų autorių 1915 m. ir 1930 m. (iš knygos 
„Jurbarkas“. „Pradai“, Vilnius, 1996) darytose nuotraukose – grįsta akmenimis, raiški ir gyvybinga Jurbarko Kauno gatvė. Greta vienas kito 
„susiglaudę“ stovi mažaaukščiai mediniai ir mūriniai visuomeninės, komercinės ir gyvenamosios paskirties pastatai. Dominuoja dviaukščiai 

namai su pirmajame aukšte esančiomis krautuvėlėmis. Matyti kelios savitos ir įdomios statinių stogų formos, į gatves išsikišę balkonai, elek-
tros stulpai, reklamų iškabos. Galais į gatvę stovintys statiniai sudaro gana savitą ir tvarkingą Kauno gatvės siluetą. Tolumoje išsiskiria ir švyti 
dviejų bokštų neogotikinių formų Jurbarko katalikų bažnyčia. Gatvės gyvenimas „verda“, pilna žmonių.

Per beveik 100 metų kraštovaizdis labai pakito. Kauno gatvė nebepasižymi tokia didele įvairove. Medinius pastatus pakeitė mūriniai. Pas-
tatai išliko mažaaukščiai, tačiau jų mažiau ir jie ne taip tankiai sustatyti. Gatvė moderniai ir šiuolaikiškai sutvarkyta. Gatvė ir šaligatviai išgrįsti 
trinkelėmis, sustatyti apšvietimo stulpai ir kelio ženklai. Tačiau gatvė kaip „mirusi“, „negyva“. Aplinkui tuščia ir tylu.

Dabartiniu metu Jurbarke Kauno gatvė gyvena ne pačius geriausius laikus, nepopuliari tarp miestelėnų. Kažkada čia virė gyvenimas, o 
dabar nyku, tylu ir ramu. Graži, tvarkinga gatvė, bet neturi žavesio, prarado energiją, gyvybę. Kažkokia paskendusi tylumoje, pasiklydusi pla-
tybėse, praradusi „sielą“. Ir dirbtinomis priemonėmis nieko čia nepadarysi, nepakeisi. Tik laikas parodys, ar ši gatvė vėl įgaus naują kvėpavimą 
ir vėl bus mėgiama vietinių jurbarkiškių ir miesto svečių.

Gyvenimas kinta, keičiasi gatvių „rūbas“, nieko nepadarysi. Tai leidžia suvokti, kad šioje Žemėje mes tik laikini pakeleiviai... 

Jurbarko Kauno gatvė, 1915 m.

Jurbarko Kauno gatvė, 1930 m. Jurbarko Kauno gatvė, 2013 m. balandis
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paplūdimį. Ties Šaipių gyvenviete Klaipėdos rajone šių klifų aukštis siekia 3-6 m.
1954 m. čia įsikūrė Šaipių pasienio užkardos karinė dalis 2114, kuriai priklausė ir karinis poligonas su kariniams mokymams skirtais sta-

tiniais. 1992 m. spalio mėnesį šis dalinys išvestas iš Lietuvos. Tuo pat metu (dar nespėjus išsikraustyti paskutiniams užkardos pasieniečiams) 
1992 m. rugsėjo mėnesį buvo išleistas įsakas įsteigti šioje vietoje Pajūrio regioninį parką. Minėta teritorija pateko į Plazės gamtinį rezervatą 
ir likę karinio poligono statiniai buvo palikti likimo valiai. Geležinės statinių dalys tapo metalo rinkėjų taikiniu, o plytiniai nameliai pateko 
gamtos ir laiko globon. 

Klifo papėdė audrų metu skalaujama jūros bangų, o viršutinę klifo dalį ardo gruntiniai vandenys. Dažnos nuošliaužos nuvelka šlaitu 
žemyn ne tik medžius bei krūmus, bet ir apleistus buvusio karinio poligono statinius. Šiuo metu morenos klifas nuolat traukiasi maždaug 
30 cm per metus greičiu. Šį procesą gerai iliustruoja nuotraukose matomas karinio poligono namelis. 9-ojo dešimtmečo pabaigoje namelį 
nuo klifo briaunos skyrė keli metrai. Šiuo metu jį praktiškai pasiglemžė jūra.

Morenos klifas ties Šaipiais, 1996, 2003, 2004, 2012 m.
Koordinatės: 55.844365, 21.059704 (WGS); 55° 50‘ 39.71“, 21° 3‘ 34.93“ (WGS).

Dr. Darius Jarmalavičius
El. paštas: darius.jarmalavicius@gmail.com
geografas, Gamtos tyrimų centro, Geologijos ir geografijos instituto mokslo darbuotojas

Tai sovietų armijos pasienio užkardos namelis prie Baltijos jūros. Jo nykimas gerai parodo klifo ardos tendencijas šioje vietoje. 
Įprasta, kad Lietuvos jūros kranto kraštovaizdį sudaro smėlėtas paplūdimys su prie jo besišliejančiu kopagūbriu. Tačiau kranto ruože tarp 

Šaipių ir Olando Kepurės smėlio kopagūbrį pakeičia morenos klifai, stačiais šlaitais besileidžiantys į siaurą gargždu ir rieduliais padengtą 

Morenos klifas, 1996 m.

Morenos klifas, 2003 m. Morenos klifas, 2012 m.

Morenos klifas, 2004 m.

mailto:darius.jarmalavicius@gmail.com
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Punios miestelis 1971–1972, 2013 m.
Koordinatės:
54.511716, 24.148938 (WGS) 54° 30‘ 42.18“, 24° 8‘ 56.18“ (WGS)

Erika Kizalaitė
El. paštas: kizalaite@gmail.com
Geografė

Punios miestelis 1971–1972 m. Punios miestelis 2013 m.

Fotografijų serija atskleidžia Punios miestelio periferinės dalies urbanistinio kraštovaizdžio kaitą, praėjus apytiksliai 41–42 metams. Joje 
matyti 1971–1972 m. statyta įprasta XX a. antros pusės kolūkinė gyvenvietė (priemiesčio sodybų kompleksas), kurią užfiksavo žurnalistas 
Stanislovas Kamarauskas.

Ši fotonuotraukų serija rodo skirtumą tarp 1972 m. rytų (sovietmečio) ir vakarų (kapitalizmo) požiūrį į žmogų ir į kraštovaizdį.
Pagal tą patį planą pastatyti namai netenkina dabartinių šeimininkų: monotoniškumą urbanistiniame kraštovaizdyje keičia originalumo 

ir funkcionalumo ieškojimas. Šalia sodybų atsiranda polifunkciniai sodai ir laisvalaikio zonos. Siekiant privatumo, atsiskiriama nuo kaimynų 
želdiniais, žaliosiomis erdvėmis. Dabar kiekvienas siekia išreikšti savo kūrybinius norus, tikslus.
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“Time changes the Earth” The public photo-contest of the changing Lithuanian landscape (Summary)

“Time changes the Earth”
The public photo-contest of the changing Lithuanian landscape
Summary

The photo-contest of the changing Lithuanian landscape “Time changes the Earth” initiated by Lithuanian Association of the Geogra-
phers was organised in 2012–2013 with the support the Ministry of Environment of the Republic of Lithuania, the Union of the Lithuanian 
art photography, Vilnius Collage of Design, and the Hnit-Baltic, UAB, leader in GIS (geographical information systems) software supply in 
the Baltic States. 

The contest was orientated to the landscape awareness rising among the wide public. The main aim – to contribute the the imple-
mentation of the requirements of the European Landscape Convention, Article 6 A – to increase awareness among the civil society, private 
organisations and public authorities of the value of landscapes, their role and changes to them and the 6 B – to promote landscape training 
and education. 

By the European Landscape Convention, every citizen has a share in the landscape and in the duty of looking after it, and the well-being 
of landscapes is closely linked to the level of public awareness. The main task is to inspire and activate the natural sensitivity, curiosity to 
the landscape in order to explain and embody the idea that the landscape is a key element of individual and social well-being and that it‘s 
protection, management and planning entail rights and responsibilities for everyone. At the same time it is necessary to raise awareness of 
the issues concerning the environment in which we live.

Still we would like to actualize the idea of Pedroli B. and Van Mansvelt J. D., that main, what is needed is “personal connection with the 
landscape, and personal commitment to the landscape. Only personal connection with the landscape can allow people to know their 
landscape in depth, including its opportunities and threats, and base their actions and activities on knowledge of the landscape in all its 
complex relationships” (Pedroli B. and Van Mansvelt J. D., op. cit.).

The goal of the Contest was to expand the understanding of the landscape character and its values, stimulate observation of its chang-
es, develop the critical thinking, encourage and activate public to take active role in the landscape related decisions making. Introducing the 
visual method of the landscape evaluation it was foreseen to promote development of the holistic thinking of the territory, understanding 
of the time flow and the role of natural and social forces. We were expected authors to think, find and express their personal attitude to the 
certain landscape.

Authors were asked to submit the series of the photographs (2-4) of the same area, to fix the geographical coordinates of the point, to 
describe the landscape character and the changes appearing. The one photo need to be completed in 2012/2013, the second – represent 
year 2002/2003 or before. The historical photos, indicating the source could be used as well.

The two categories: 1. “General change of the landscape”, 2. “Personal landscape changes” were introduced. In the second category pho-
tos with the certain person must be presented and analyzed (changes of the landscape and changes of the person need to be assessed).

The 60 authors (among them – 12 schoolchildren) took part in the Contest and 98 works were submitted. The most of them are person-
ally connected to the places presented: they or their family live, work, spent free time or holiday, some areas are of special interest, several 
places are the official photo-observation points. All together these works are represented in the interactive map of Changing Lithuanian 
landscape, placed on the website:

http://services.maps.lt/nuotraukos/index.html?appid=748498d5dc4e45d38f90a36637bd76c2

The 10 years period at least needed to be examined, but the longest period covers even 131 year! The 15–20 years difference is shown 
in 7, 21–30 – in 12, 31–50 – in 15, > 50 – in 56 series.

The works represent the variety of Lithuanian regions and landscape types: natural (bogs, lakes, forests, karst and seashore areas), 
agricultural (farms, small rural settlements), urban (cities, towns), both of exceptional beauty, protected areas (old towns, monuments, 
mounds, landscape reserves, etc.) and the common, everyday places (standartic kindergarten, yards of the multistory houses). The par-
ticipants show us panoramic views, they took the look at the public spaces (streets, squares, blocs, crossroads), different period living 
and recreational areas, art park, sacral and forestry area, roads, railway, even technical infrastructure (water treatment station and damp) 
areas are presented.

12 kids and > 50 adults of 22 different occupations (most of them with the university diplomas) pointed out the main tendencies of 
Lithuanian landscape development. The natural forces like forestation, bogs, peat land formation, karst, erosion of the seaside cliff deter-
mined by the climate change and the raising of the World ocean level, spring flooding, etc. were identified. Human activities – building, 
hydropower station caused flooding, roads reconstruction, wasting was estimated. During the last century the architectural styles, agricul-
ture changed much. Not only major changes of physical environment, demolitions during the wars, but genocide, loss of identity caused 
by occupations (Vilnius reg.1919-1939 – by Poland, after the 1940 – by USSR) and political situation were estimated too.

The last decade changes, stressed by public were: renewal of the main urban infrastructure, new public spaces, protected areas and 
heritage sites adaptation for recreation and tourism purposes, grow of suburbia and new second houses building near the water bodies, 
growing density of construction in town centers, etc. Lithuanians feel consequences both positive and negative of the individual freedom, 
they understand great opportunities and new threats of market economy: to choose where and how to live, create, express themselves, 
communicate... and estimate first marks of depopulation of the rural settlements, emigration...

The Works were rated according these criterions: 1) the landscape knowledge and the personal insights of the author; 2) the originality; 
3) the length of the time line analyzed; actuality; 4) technical quality of re-photography of the last image. 

The Best works selected are as follows:

In the category of “Personal landscape changes”:”Lili Markevičiene near the Cathedral of st. Peter and Paul in Šiauliai, 1980, 2013“ by 
Edita Aleksandravičienė.

In the category of “General change of the landscape”: among schoolchildren – „The panorama of Maišiagala settlement form bellfry of 
the Church, Vilnius street 1941-45, summer of the 2012, spring 2013 by Kamila Žygis; among photographers – “The view from the Geležinio 
vilko bridge, Vilnius, 1983, 2013” by Vygintas Račinskas; among geographers – “Žuvintų kaimas 1957, 2013” by Aistė Balevičiūtė, among the 
staff of the protected areas administrations – “Vilnius Calvary way of Cross Chapel XXVI – “Šv. Veronica mops the face of Jesus”, 1896, 2013” 
by Juozapas Labokas; among the others (not mentioned occupations) – “The franciscans gymnazium of Kretinga and the Church of the 
Epiphany of the Lord to the Virgin Mary, 1939, 1941, 2013” by Jolanta Klietkutė.

Special notice were given for Austėja Pranculytė, Rita Dėnienė, Erika Kizalaitė, Ona Motiejūnaitė, Nerijus Gliaudelis, Nijolė Eidukaitienė ir 
Ramunė Mikitijeva, Saulis Navlickas, Vaida Atienė, Nerijus Žitkevičius, Kęstutis Pleita, Darius Jarmalavičius, Vygandas Jūras, Vaida Murinkovienė 
et. all, Kęstutis Baronas, Saulius Mėlinavičius and Lina Masiulytė, Gintaras Karosas.

Participants pointed, that the Contest let them to look at the landscape with bigger attention, to fix personal histories. Some of them are 
going to continue this observation in future, to introduce this method at work, at school, in family. All they were awarded with the special 
diplomas, winners – with the presents of organizers and sponsors (“Grunto valymo technologijos”, “Neregėta Lietuva”) on the 6th of the 
June, 2013, together with inauguration of The Exibition of the best works, the interactive map of Changing Lithuanian landscape and this 
electronic publication which via the internet are available for wide public. 

http://services.maps.lt/nuotraukos/index.html?appid=748498d5dc4e45d38f90a36637bd76c2
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About the Contest “Time changes the Earth”:

This contest is very interesting for several reasons. First, the 98 pictures help to take note of Lithuanian landscapes changes, in accordan-
ce with article 6C of the European Landscape Convention. The landscapes are apparently representative of the different types of Lituanian 
landscapes even if only few rural landscapes are represented.

The most interesting aspect, and the newest, is that the pictures were taken by citizens who, through this competition, are mobilized 
and involved in the assessment of landscapes. People expresses through their pictures the particular values they attribute to landscapes. 
The participation of young people (11 of the 60 contributors) is particularly noteworthy.

A web site facilitates access to points of view. It is a good medium to increase awareness among the civil society, private organisations, 
and public authorities of the value of landscapes and their changes.

I looked very carefully at the 33 “points of view” presented in the contest and would like to share some thoughts.

Here, as in other countries that use the photographic observation of the landscape changes, it will be necessary to identify what are 
the driving forces that cause changes photographed. For example, the point of view “Morenos klifas ties Šaipiais” shows a frontier post of 
the Soviet army disappearing. Beyond erasing a historical record, we are seeing here an effect of a global driving force, the climate change. 

In the picture taken in 2003 from the point of view of “Geologų duobė”, four geologists smile. At their feet, a pit grows. The natural effect 
of Karst processes is the main force creating this landscape. Another example is the point of view of “Kalvarijų kryžiaus Kelio pokyčiai”, that 
illustrates the effects of political dynamics on the landscape, as well as the point of view of “Tauragės miesto buvusi Centrinė aikštė” where 
outdoor advertising now occupies public space.

Another aspect of this contest has fascinated me: it shows that Lithuanians have a considerable sympathy with their landscapes. The 
landscape seems to be understood as surroundings that accompany the development of human beings. The points of view of “Vilniaus Lop-
šelis – darželis Gandriukas” and “Elektrenų Lagoon” are very representative of this particularly interesting aspect of this contest. By tapping 
into their personal archives, Lithuanian express convincingly that “the landscape is an important part of the quality of life for people” as 
stated in the Preamble to the European Landscape Convention. From this point of view, a more thorough analysis, sociological or anthropo-
logical, undoubtedly open opportunities for action.

Time measurement of changes in the landscape is left to the discretion of the participants. It can 10 years period in the point of view 
“Aš – Medis ... 2013m.” It can be long and covering more than a century as in the point of view “Kalvarijų kryžiaus Kelio pokyčiai”. These 
different time scales also provide information on the perception of the landscape by the people and how they are set in the history and 
geography of their country.

The contest “Time changes the Earth” is, in summary, an original approach to the photographic observation of the landscape. In other 
European countries, this photographic observation is designed and built by experts in landscape and photography. Here it is the result of 
the mobilization of citizens of all ages. This contest provides experts and populations with critical information that are likely to enhance the 
definition of the political landscape within the meaning of the European Landscape Convention.

Given the high quality of this contest, I think many people would be interested. An English translation of the texts accompanying points 
of view would be useful in setting European value of this great work. 


