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18 priedas 

1. Išbraiža iš Lietuvos fiziomorfotop� žem�lapio M 1:200 000  
(prof., habil. dr. P Kavaliauskas, dr. D. Veteikis, Lietuvos kraštovaizdžio �vairov�s studija.  

VU GMF Geografijos ir kraštotvarkos katedra, Vilnius, 2006) 
 

 
 

SUTARTINIAI ŽENKLAI: 
  

 

Bendrasis gamtinis kraštovaizdžio pob�dis  
(skliausteliuose – porajonio indekse esantis kodas) 

 

 
 

Kraštovaizdžio sukult�rinimo pob�dis 
(skliausteliuose – porajonio indekse esantis kodas) 

 

 

- miškingas 

agrarinis 

kraštovaizdis (2); 
 

 

- agrarinis 

kraštovaizdis (4); 
 

- agrarinis mažai 

urbanizuotas 

kraštovaizdis (5). 

 

Kraštovaizdžio porajonio apib�dinimas indeksu 
 
 

Indekso pavyzdžiai: 
 

 
 Sutartini� žym�jim� t�sinys kt. lape. 
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18 priedas 

  

Indekso iššifravimas: 
 

Pvz. 
Nr. 

I. Fiziogeniniai pamato bruožai 
II. 

Vyraujantys 
medynai 

III. 
Sukult�rinimo 

pob�dis 

IV. 
Papildan�iosios 
architekt�rin�s 
kraštovaizdžio 

savyb�s 

1. Bendrasis 
gamtinis 

kraštovaizdžio 
pob�dis 

2. Papildan�iosios 
fiziogeninio 

pamato ypatyb�s 

1) L’  b-e-p 4  

2) L’ S d-bl 4  

3) L’ g b 5 A l 
 

Simboli� indeksuose iššifravimas: 
 

I. Fiziogeninio pamato bruožai: 
 

I.1. Bendrasis gamtinis kraštovaizdžio pob�dis: 
 

(paaiškintas legendoje) 
 

I.2. Papildan�iosios fiziogeninio pamato ypatyb�s: 
 

b – banguotumas, 

r – rumb�tumas, 

g – gubr�tumas, 

s – sl�niuotumas, 

t – terasuotumas, 

k – karst�tumas, 

p – pelk�tumas, 

e – ežeruotumas, 

c – klifuotumas. 

 

II. Vyraujantys medynai: 
 

p – pušis, 

e- egl�, 

b – beržas, 

bl – baltalksnis, 

jd – juodalksnis, 

d – drebul�, 

u – uosis, 

l - liepa 
 

III. Sukult�rinimo pob�dis: 
 

(paaiškintas legendoje) 
 

 

IV. Papildan�iosios architekt�rin�s kraštovaizdžio savyb�s: 
 

A1 – etnokult�riškumas, 

A2 – architekt�rinis stilingumas, 

A3 – Urbanistini� kompleks� aukštingumas 

 
Kiti ženklai: 
 

 Planuojamas naudoti plotas 
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18 priedas 

2. Išbraiža iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualin�s strukt�ros žem�lapio M 1:400 000  
(prof., habil. dr. P Kavaliauskas, Lietuvos kraštovaizdžio �vairov�s studija. 

VU GMF Geografijos ir kraštotvarkos katedra, Vilnius, 2006) 
 

 
 

SUTARTINIAI ŽENKLAI: Kiti ženklai: 
 

 Planuojamas naudoti plotas 
 

Pamatiniai vizualin�s strukt�ros tipai 
(Vertikalioji ir horizontalioji s�skaida) 

 

  
 

Vizualinis dominantiškumas 
 

  
 

Vizualin� strukt�r� formuojantys veiksniai 
 

1. Vertikalioji s�skaida 
(Erdvinis despektiškumas) 

 

V0 – neišreikšta vertikalioji s�skaida 
(lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens 

videotopais); 
 

V1- nežymi vertikalioji s�skaida (banguotas 

ir l�kštašlai�i� sl�ni� kraštovaizdis su 2 

lygmen� videotop� kompleksais); 
 

V3 – ypa� raiški vertikalioji s�skaida 

(stipriai kalvotas bei gili� sl�ni� 

kraštovaizdis su 4-5 lygmen� videotop� 

kompleksais). 

2. Horizontalioji s�skaida 
(Erdvinis atvirumas) 

 

H0 – vyraujan�i� uždar� nepražvelgiam� 
erdvi� kraštovaizdis; 
 

H1 – vyraujan�i� pusiau uždar� iš dalies 

pražvelgiam� erdvi� kraštovaizdis; 
 

H2 – vyraujan�i� pusiau atvir� didžiaja 

dalimi apžvelgiam� erdvi� kraštovaizdis; 
 

H3 – vyraujan�i� atvir� pilnai 

apžvelgiam� erdvi� kraštovaizdis. 

3. Vizualinis dominantiškumas 
 

a – kraštovaizdžio erdvin�je strukt�roje 

išreikštas vertikali� ir horizontali� 
dominant� kompleksas; 
 

b - kraštovaizdžio erdvin�je strukt�roje 

išreikšti tik horizontal�s dominantai; 
 

c- kraštovaizdžio erdvin�je strukt�roje 

išreikšti tik vertikal�s dominantai; 
 

d - kraštovaizdžio erdvin� strukt�ra neturi 

išreikšt� dominant�. 
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18 priedas 

3. Išbraiža iš Lietuvos kraštovaizdžio biomorfotop� žem�lapio M 1:200000 
(dr. R. Šimanauskien�, Lietuvos kraštovaizdžio �vairov�s studija.  

VU GMF Geografijos ir kraštotvarkos katedra, Vilnius, 2006) 
 

  
 

SUTARTINIAI ŽENKLAI: 
 

Horizontalioji biomorfotop� strukt�ra: 
 

 
por�tas foninis, 

 
mozaikinis smulkusis, 

 
mozaikinis stambusis, 

 

koridorinis. 

  
Vertikalioji biomorfotop� strukt�ra: 

 

 
 

Kiti ženklai: 
 

 Planuojamas naudoti plotas 
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18 priedas 

4. Išbraiža iš Lietuvos kraštovaizdžio technomorfotop� žem�lapio M 1:200000 
(dr. D. Veteikis, Lietuvos kraštovaizdžio �vairov�s studija.  

VU GMF Geografijos ir kraštotvarkos katedra, Vilnius, 2006) 
 

 
 

SUTARTINIAI ŽENKLAI: 
 

 
 

Kiti ženklai: 
 

 Planuojamas naudoti plotas 
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18 priedas 

5. Išbraiža iš Lietuvos kraštovaizdžio geochemini� toposistem� žem�lapio M 1:400000 
(dr. M. Jankauskait�, Lietuvos kraštovaizdžio �vairov�s studija.  
VU GMF Geografijos ir kraštotvarkos katedra, Vilnius, 2006) 

 

 
  

SUTARTINIAI ŽENKLAI: 

  

 
 

 
Kiti ženklai: 
 

 Planuojamas naudoti plotas 
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19 priedas



20 priedas
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21 priedas
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22 priedas
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23 priedas
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24 priedas
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25 priedas

378



25 priedo t sinys

379



25 priedo t sinys

380



25 priedo t sinys

381



25 priedo pabaiga
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