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Kabantieji Babilono sodai (Semiramidės sodai)

IV a. pr. Kristų - tai pirmos mums žinomos

žaliuojančių stogų terasos.



Apželdintų stogų pradininkė yra Vokietija, 

kurioje šiuo metu yra apželdinta daugiau kaip 

10 procentų stogų



Atitinka ekologinės statybos principus, nes 

kompensuoja dėl statybų prarastus plotus



Gerina ne tik stogo, bet ir viso pastato 

estetinį vaizdą



Gerina garso izoliaciją ir apsaugo nuo 

triukšmo, nes augalais padengti plotai yra 

natūralūs garso izoliatoriai



Valo ir grynina orą, nes augmenija padeda 

filtruoti ir sulaikyti dulkes ir smogą iš oro



Apželdintas stogas sulaiko lietaus vandenį, 

todėl sumažėja lietaus vandens kanalizacijoje



Sumažina vidutinę miesto temperatūrą 3-4 

laipsniais, kai lauke 25-30 laipsnių šilumos



Pagerina saulės baterijų darbą – apželdintas 

stogas neįkaista, todėl saulės baterijos 

veikia maksimaliai efektyviai



Renovuojant mokyklos pastatą Vokietijoje buvo 

pasirinktas kompleksinis sprendimas apželdinti 

stogą, kartu montuojant saulės baterijas



Žalias stogas paverčia pilkus plotus žaliomis 

oazėmis, vėsina pastatus, valo miesto orą 

nuo teršalų



Poilsis ant stogo – vis dažniau pasitaikantis 

reiškinys tankiai apgyvendintuose miestuose



Savas kiemas ant stogo su puikia vaikų 

žaidimo aikštele



Bioplotas ant stogo – gyvas stogo apželdinimas

Augalai tai natūrali terpė gyvūnijai.

Ant stogų apsigyvena vabzdžiai, drugeliai, grįžta 

paukščiai, atsigauna, atgyja betoninis miestas.



Pagal paskirtį apželdinimas gali būti:

ekstensyvus ir intensyvus



Ekstensyvus stogo apželdinimas –

tai toks apželdinimas, kurio nereikia nuolat prižiūrėti



Apželdinimas priklauso nuo financinių investicijų.

Jiems reikia nuo 15cm iki 40cm žemės substrato

sluoksnio storio – tai daugiamečiai augalai, vejos

plotai, krūmai, maži medžiai, medžiai iki 15m.

Intensyvus stogo apželdinimas –

tai toks apželdinimas, kai reikalinga nuolatinė 

priežiūra



Nuo natūralių žemės sluoksnių iki apželdinto 

stogo sluoksnių sistemos 

Sluoksniai 

naturalioje gamtoje

Sluoksniai 

apželditame stoge



Stogo apželdinimo principinė schema

1. Apželdinimas

2. Žemės substrato sluoksnis

3.Vandenį filtruojantis sluoksnis

4. Vandenį sulaikantis

drenažo sluoksnis

5. Hidroizoliacinės dangos

apsauginis sluoksnis

6. Papildomas atskiriamasis

hidroizoliacijos sluoksnis



Šlaitiniai stogai dažniausiai apželdinami 

ekstensyviai, nes šio tipo stogų nereikia 

nuolat prižiūrėti



Kad augalai kartu su žemių sluoksniu 

nenuslinktų, stogo dalyje reikia įrengti 

slinkimą sustabdančią atramų sistemą



Šlaitinių stogų apželdinimo pavyzdžiai 



Fasadų apželdinimas

• Tai yra dar didelis neišnaudotas

potencialas, kas suteikia gerus pagrindus

apželdinti pastatų sienas.

• Architektūrinis fasado elementas – tai

vaizdinė reklama ir pastato „Vizitinė

kortelė“.

• Meniškai išreikštas miesto paveikslas yra

„Gyvas menas“ ant pastatų.



1. Apželdinimas sodinamas tiesiai į žemę 
Be papildomų laikiklių          Su papildomais laikikliais



2. Su fasadu ar siena sujungtas apželdinimas

vazoninis apželdinimas         modulinė sistema              plokščioji sistema

Vertikalūs sodai



Apželdinti pastatų fasadai kaip ir apželdinti 

stogai taip pat siūlo daug ekologiškų privalumų.

Ryšys su gamta geriną psichologinę sveikatą



Gyventi su gyva žaluma: jaustis gerai ir 

sveikai



Pagerintas miesto ir patalpų klimatas



Apželdintas fasadas drėkina orą, sumažina 

pastato perkaitimą ir smogą mieste



Pastato apsauginis rūbas: vėsinantis efektas 

vasarą ir šildantis žiemą bei gera pastato 

sienų garso izoliacija



Apželdintas fasadas sumažina pastato 

pažeidimus, surenka smulkias dulkes ir 

filtruoja orą



Apželdintas fasadas sulaiko lietaus vandenį, 

todėl sumažėja lietaus vandens kanalizacijoje



Apželdintas fasadas padidina miesto 

biologinę įvairovę: atsiranda gyvieji plotai 

faunai ir florai



Apželdinus fasadus nebelieka vietos 

marginti sienas grafiti



Peterio - Lammar-aikštė – Dillingen mieste



Naujas tuščio fasado ploto sprendimo 

įgyvendinimas – Wittenberge



Didžiausias Europoje apželdintas fasadas 

Viešbutis-verslo centras Londone



VU botanikos sodo apželdintas fasadas



Vyno parduotuvės interjere apželdinta 

sienutė – Orsingen mieste



Apželdinti autobusai 



Apželdintas stogas ir fasadas šiandien 

– saugus ir ilgalaikis sprendimas



Ačiū už dėmesį


