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1. ĮVADAS 

Kauno miesto bendrojo plano dalis‚ Gamtin÷ aplinka“ yra sud÷tin÷ viso darbo dalis. Šioje bendrojo 
plano esamos būkl÷s etapo dalyje yra surinkti ir susisteminti svarbiausi esamos situacijos išeitiniai 
duomenys, įvertinta ankstesnių planavimo dokumentų medžiaga. Ataskaitoje pateikiama apibendrinanti 
tekstin÷ dalis, analiz÷s medžiaga, tyrimų schemos. 

Kauno miesto gamtin÷ aplinka apibūdinama klimato, kraštovaizdžio gamtinio dalių: reljefo, vandens 
telkinių, želdynių požiūriu. Įvertinant gamtos apsaugai svarbius gamtinius elementus apžvelgiamos 
saugomos teritorijos, gamtinio karkaso struktūra. Nustačius pagrindines gamtin÷s aplinkos problemas, 
suformuluojamos Kauno miesto gamtin÷s aplinkos vystymo perspektyvos, galimyb÷s. 

 
Bendrieji duomenys: 
Pagal savo reikšmę ir dydį Kaunas yra antras Lietuvos miestas po sostin÷s Vilniaus. Kaunas yra stambus 

mokslo, kultūros ir pramon÷s centras. Jis yra beveik pačiame Lietuvos centre apie 50 km į pietus nuo 
geografinio Lietuvos centro.  

Kaunas yra išsid÷stęs dviejų didžiausių Lietuvos upių - Nemuno ir Neries santakoje, abiejų upių 
žemutin÷se bei viršutin÷se terasose. 

Geografin÷s miesto išsid÷stymo koordinat÷s: 
Šiaurinis taškas 54° 57’ 37,71” (į pietus nuo Užliedžių) 
Piečiausias taškas 54° 49’ 9,87” (į vakarus nuo Rokų) 
Vakarinis taškas 28° 45’ 15” (Nev÷žio ir Nemuno santaka) 
Rytinis taškas 24° 05’ 39,3” (Kauno marių pakrant÷ ties Grabučišk÷mis) 
Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos plotas – 15 715,23 ha 
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2. KAUNO MIESTO KLIMATAS  

Kauno miesto klimato rodikliai mažai skiriasi nuo visos šalies atitinkamų rodiklių. Lietuvos klimatas 
yra pereinamojo tipo tarp jūrinio ir kontinentinio tipų. Kaunas pagal tipinę klimato klasifikaciją priklauso 
klimato klasei su vidutiniškai šalta ir snieginga žiema (sausio m÷n. vid. temp. -5,2°C) bei v÷sia ir lietinga 
vasara (liepos m÷n. vid. temp. +16,9°C). Penkis m÷nesius vidutin÷ temperatūra būna +10° C. Kauno ir 
apylinkių klimatas yra palyginti šiltas su švelnia žiema, kuriai būdinga nestora (apie 10 cm.) ir dažniausiai 
nepastovi sniego danga. Pastovi sniego danga išsilaiko apie 2,5 m÷nesio, kuri nutirpsta kovo m÷nesio 
pirmoje dekadoje, tačiau kartais išsilaiko iki balandžio m÷n. pradžios. Vidutin÷ metin÷ oro temperatūra 6,00 - 
6,50C. Aukščiausia oro temperatūra būna liepos - rugpjūčio m÷nesiais ir siekia 35,10C (1992 m. 
maksimumas), žemiausia - gruodžio, sausio m÷nesiais -36,30 C (1956 m. minimumas). Šiltas laikotarpis su 
temperatūromis, aukštesn÷mis kaip 100 C, trunka apie 150 dienų, o aukštesn÷mis kaip 150 C - 90 dienų. 

Kritulių Kaune iškrenta 550-600 mm per metus. Daugiausiai kritulių iškrenta šiltuoju metų laiku. 
V÷jai dažniausiai pučia 3,0-4,8 m/s greičiu. Vasarą vyrauja V, PV, P krypčių v÷jai, žiemą - P, PR, 

PV, V 4,2-4,4 m/s greičio v÷jai. Štorminiai v÷jai -15 m/s greičio v÷jai dažniau pučia rudenį ir žiemą iš V ir 
PV. Maksimalus užregistruotas v÷jo greitis - 34 m/s (1975 12 05). Vidutinis v÷jo greitis Kaune per metus 
svyruoja palyginus nedaug (apie 3,5 m/s), stipriausi v÷jai pučia žiemos metu, o silpniausi – antroje vasaros 
pus÷je ir rudens pradžioje. Kaune v÷juotumo požiūriu galima išskirti dvi skirtingas teritorijas: rajonus 
esančius Nemuno ir Neries sl÷niuose bei rajonus esančius priesl÷niuose. Pirmuosiuose v÷juotumas daug 
mažesnis, dažnesn÷s visai ramios dienos. Jie yra mažiau v÷dinami, dažniau neišsisklaido transporto ir kitokie 
teršalai. Priesl÷niuose v÷dinimo sąlygos daug geresn÷s. 

 
1 pav. Kauno miesto v÷jų rož÷s 

 
 

1 lentel÷. Kauno miesto meteorologinių elementų klimatin÷ norma 
 

M÷nesiai Meteorologinis 
elementas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 

Per metus 

Saul÷tumo trukm÷ 
val. 

41 59 133 178 255 277 267 234 166 37 30 1173 

Vidutin÷ oro temp. 
°C 

-5,2 -4,3 -0,4 5,8 12,4 15,8 16,9 16,4 7,1 1,8 -2,3 6,3 

Vidutinis v÷jo 
greitis m/s 

4,3 4,1 3,3 3,7 3,3 3,1 2,9 2,9 3,6 4,3 4,2 3,6 

Vidutinis kritulių 
kiekis mm 

39 31 35 42 55 69 80 80 45 53 47 630 
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2 lentel÷. Kauno miesto meteorologiniai duomenys  2005 - 2010  m.* 

 
* Statistikos departamento duomenys 
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2 pav. Klimato charakteristikos Kauno mieste 

Kauno miesto rajonų mikroklimatas 

Atskirų miesto rajonų mikroklimatinius skirtumus lemia reljefo pobūdis, miesto užstatymo ir esamų 
želdynų struktūra. Ryškiausi meteorologinių elementų skirtumai yra tarp Nemuno ir Neries sl÷niuose ir 
virššlaitin÷se lygumose esančių rajonų. Miesto centre, Vilijampol÷je, Žemuosiuose Šančiuose, Petrašiūnuose 
yra mažesni v÷jo greičiai, didesni ekstremalių temperatūrų svyravimai. Kauno centrin÷je dalyje vidutinis 
v÷jo greitis vasarą yra 0,4 - 0,7 m/s, o žiemą - 0,7 - 1,0 m/s mažesnis nei miesto pakraščiuose, t.y. sumaž÷jęs 

Eil. 
Nr. 

Duomenų pavadinimas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Dirvožemio įšalimas (cm) 40 77 48 39 34 67 
2. Krituliai vidutiniškai per metus (mm) 641 649 738 637 742 797 
3. Vidutinis sniego storis (cm)  19 10 9 4 19 30 
4. Vidutin÷ sausio temperatūra (laipsniais) -0,3 - 7,2 1,3 0,8 -3,4 -10,2 
5. Vidutin÷ liepos temperatūra (laipsniais) 19 20,9 19,1 16,0 18,4 21,9 
6. Vidutin÷ metin÷ temperatūra (laipsniais) 7 7,6 8,1 8,5 7,2 6,5 
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20 %. Centro rajonuose yra daugiau nev÷juotų dienų. Kai miesto pakraščiuose, atvirose vietose būna menkas 
(1 - 3 m/s) v÷jo greitis, miesto centre - štilius. Per metus miesto centre nev÷juotų dienų skaičius sudaro 8 %. 
Tačiau v÷dinimo galimybes padidina plati Nemuno vaga. Sl÷nyje esantys rajonai yra kiek apsaugoti nuo 
stiprių v÷jų įtakos. Silpnas v÷jas arba štilius užstatytoje Nemuno sl÷nio dalyje yra nepalankus veiksnys, nes 
nesimaišo pažemio sluoksnis, kaupiasi dulk÷s, kenksmingos dujos. 

Mikroklimatiniai skirtumai tarp miesto centro ir pakraščių yra nevienodo intensyvumo ir priklauso 
nuo oro sąlygų, metų ir paros laiko. Atviroje vietoje ir sl÷nio dugne ryškiausi temperatūrų skirtumai yra tada, 
kai debesuotumas yra 0 - 2 balų, o v÷jo greitis 0 - 1 m/s. Didžiausi cirkuliacinio pobūdžio skirtumai susidaro, 
kai v÷jo greitis didesnis nei 5 m/s. 

Centrin÷ miesto dalis vidutiniškai 0,4 - 0,5°C šiltesn÷ už priemiestinius rajonus. Esant stipresniems 
v÷jams rudenį ir žiemą, šis skirtumas sumaž÷ja iki 0,1 - 0,3°C. Vasarą centre net 1,0 - 1,2°C šilčiau negu 
miesto pakraščiuose, taip pat 5 - 7 % daugiau dienų be neigiamų temperatūrų ir apie 20 % daugiau karštų 
dienų (kai t > 25°C). Sl÷nyje esančiuose miesto rajonuose yra 25 % daugiau dienų, kai būna rūkas, taip pat 
iškrenta 10 % daugiau kritulių negu miesto pakraščiuose, ypač šaltuoju metų laikotarpiu. 

Kauno miesto rajonai virššlaitin÷se lygumose yra nedidelio reljefo raižytumo. Tarp šių rajonų n÷ra 
tokių ryškių mikroklimatinių skirtumų. Pačių rajonų viduryje, esant stipriems v÷jams, susidaro tam tikros 
priežeminių oro masių cirkuliacin÷s srov÷s, kurios pagerina šių rajonų v÷dinimą. 

 
Klimato reiškiniai kaip saul÷s radiacija (gaunamas iš saul÷s šilumos kiekis), v÷uotumas, krituliai turi 

nemažai įtakos miesto planavimui. 
Saul÷s radiacija (gaunamas iš saul÷s šilumos kiekis) 
• metinis radiacinis balansas (gaunamos iš saul÷s šilumos kiekio) lemia miesto atvirumą – laiką, 

kurį žmon÷s gali aktyviai veikti atvirame ore: gatv÷se, aikšt÷se, parkuose, skveruose. Nuo šių 
klimato ypatybių priklauso renginių atvirame ore trukm÷. Šilčiausias metų laikas trunka geguž÷s 
– rugs÷jo m÷nesiais. Taip pat nuo to priklauso maudymosi sezono trukm÷; apželdinimo 
išd÷stymas, želdinių rūšin÷ sud÷tis; 

• teritorijos temperatūrin÷s reikšm÷s sąlygoja šildymo sezono trukmę, vasaros pastatų bei 
įrenginių (tarp jų ir rekreacinių) pobūdį. Šildymo sezono trukm÷ paprastai priklauso nuo to, 
kokia yra vidutin÷ trijų parų temperatūra: sezonas prasideda, kai ji yra žemesn÷ nei 8°C. 
Vidutiniškai šildymo sezonas trunka apie 200 dienų. 

V÷juotumas 
• v÷jų reikšm÷ miestui yra nevienareikšm÷. Stiprus v÷jas dažniausiai yra nepalankus veiksnys: 

kelia ir neša dulkes, šaldo, didina diskomfortą, ypač šaltuoju metų laiku. Tačiau silpni v÷jai yra 
palankus veiksnys miesto v÷dinimui, gerina mikroklimatą karščių metu. V÷jas labai svarbu kai 
kurioms rekreacijos formoms - buriavimui, sklandymui, aitvarų leidimui ir pan.; 

• v÷jai turi įtakos formuojant miesto gamtinį karkasą; parenkant žaliųjų jungčių vietas, apsauginių 
želdinių vietas, plotus, struktūrą; formuojant urbanistinį audinį – gatvių, aikščių tinklą, pastatų 
masyvų išd÷stymą; planuojant želdynus, atvirų erdvių plotus, nustatant medynų kompozicinį 
pobūdį. 

Krituliai 
• krituliai daugiausiai įtakos turi miesto vandentvarkai. Nors Kauno miestas yra vidutiniškai 

lietingame Lietuvos rajone, tačiau gausūs krituliai vasarą ir staigių polaidžių vandenys pavasarį 
kartais sukelia problemų: vandens nešmenimis užkemšami lietaus nuotekų surinkimo kanalai ir 
kai kurios gatv÷s tiesiog patvinsta; 

• krituliai taip pat lemia  rekreacinio sezono atvirame ore trukmę ir rekreacinių įrenginių pobūdį. 
Kauno mieste sąlygos renginiams atvirame ore n÷ra labai palankios. šiltuoju metų laikotarpiu 
(gegužę – rugs÷jį) iškrenta didesnioji dalis metinio kritulių kiekio. Tuo tarpu mažiausiai kritulių 
iškrenta vasarį. 
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3. KAUNO MIESTO FIZINö-GEOGRAFINö STRUKTŪRA 

3.1. FIZINIS - GEOGRAFINIS KRAŠTOVAIZDIS 
Kauno miesto teritorija pagal Lietuvos fizinį geografinį rajonavimą priklauso Pabaltijo žemumos 

sričiai, Nemuno vidurupio ir Neries žemupio plynaukšt÷s rajonui, kuris apima Vidurio žemumos ir Pabaltijo 
aukštumų sąlyčio juostą. Pagal biogeografinį rajonavimą, pagal augaliją ir gyvūniją Kauno miestas patenka į 
rytinę Baltijos provinciją, Nemuno sl÷nio vienetą.  

Nors Lietuvoje labiausiai paplitęs yra morenin÷s lygumos žem÷vaizdis, susiformavęs 
glaciodepresijose, tačiau Kauno miesto ribose šis tipas n÷ra vyraujantis. Morenin÷s lygumos žem÷vaizdis 
yra tarp Vyt÷nų, Milikonių, Kalniečių gyv. rajonų ir Šančiuose. 

Kauno miesto teritorijoje vyrauja prieledynin÷s ežerin÷s lygumos žem÷vaizdis, kuris užima beveik 
visą likusią miesto teritoriją. Jis susiformavo žemesnes vietas aps÷mus ledyno tirpsmo vandenims ir 
susiklosčius ten limnoglacialin÷ms nuos÷doms.  

Šių abiejų žem÷vaizdžių medžiaginis pamatas yra panašios sud÷ties, tod÷l atskiri kraštovaizdžio 
komponentai nedaug skiriasi. Jie abu vadinami molingųjų lygumų žem÷vaizdžiais. Šiuos žem÷vaizdžius 
skrodžia upių sl÷niai. Jie tankiai suskaido morenines ir prieledynines ežerines lygumas. Up÷s, rausdamos 
sl÷nius, neša daug sąnašų ir sl÷nius iškloja sm÷liu ar žvirgždu, suformuoja savitą upių sl÷nių žem÷vaizdį. 
Kauno miesto teritoriją kerta Nemuno, Neries, Jiesios, Girstupio, S÷menos, Marvel÷s, Veršvos sl÷nių 
žem÷vaizdžiai. 

Kiekvienas žem÷vaizdžio tipas skiriasi gamtiniais komponentais, jų sąranga, augimviet÷mis, 
naudojimo miesto poreikiams ir urbanistinio įsisavinimo galimyb÷mis bei reikalingomis priemon÷mis 
ekologinei pusiausvyrai palaikyti. 

Prieledynin÷ ežerin÷ lyguma susiformavo prieledyniniam ežerui išlyginus dugninę moreną ir 
užklojus ją limnoglacialin÷mis nuos÷domis (juostuotieji moliai ir sm÷liai), per kitą apled÷jimą čia buvo 
sustumti moreniniai priemoliai, ant kurių v÷liau buvo užneštos žvirgždingos ir sm÷lingos nuogulos (4-6 m 
sluoksnis) 

Kauno mieste prieledynin÷s ežerin÷s lygumos žem÷vaizdis yra sudarytas iš 13 skirtingų 
vietovaizdžių (žr. 3 lentelę). 

Morenin÷s lygumos žem÷vaizdis vyrauja Šančių, Kalniečių, Milikonių ir Vyt÷nų rajonuose. Kauno 
mieste jis skiriamas į du vietovaizdžius: priemolingos lygumos ir nuolaidumos. Šis žem÷vaizdis susiformavo 
ledyno išgul÷tose dubumose, kurios buvo užpildytos priemoliu, ištirpus ledynui. Morenin÷s lygumos 
žem÷vaizdžio pagrinde molis sudaro 20 - 50 %.  

Upių sl÷nių žem÷vaizdis Kauno mieste, kurį kerta dvi didel÷s up÷s ir keletas mažesnių upelių, yra 
dažnas ir užima nemažas teritorijas. Pro Kauno miestą teka tokios up÷s ir upeliai: Nemunas, Neris, Jiesia, 
Veršva, Marvel÷, Girstupis, S÷mena, Amal÷, Gyris, Sąnaša. 

Šiam tipui priklauso seniausioji miesto dalis ir centrin÷s teritorijos. Šis žem÷vaizdis, prad÷jęs 
formuotis apled÷jimų laikais, skiriamas į 7 vietovaizdžius. Tuo metu ties Kaunu plytint ledynui, čia buvo 
Nemuno žiotys. Nemunas ir Neris čia suformavo savo deltas, kurios buvo pralaužtos traukiantis ledynui. 

 
3 lentel÷. Kauno miesto rajonai ir vietovaizdžiai 

 
Fizinis 
geografinis 
rajonas 

Žem÷vaizdžiai Vietovaizdžiai Dislokacija Absoliutiniai 
aukščiai 
(m) 

Paviršiaus 
polinkio 
kampai 
(°°°°) 

Molingos lygumos Kalniečiai, 
Kazliškiai, 
Tirkliškiai 

70-75 0-1 

Sm÷lingos 
lygumos 

Milikoniai, 
Žaliakalnis 

65-75 0-1 

Nemuno 
vidurupio ir 
Neries žemupio 
plynaukšt÷ 

Prieledynin÷ 
ežerin÷ lyguma 

Miškingos 
sm÷lingos 
lygumos 

Kaniūkai, 
Romainiai 

75-79 1-3 
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Priesm÷lingos 
lygumos 

Sarg÷nai 70 1-3 

Stambiai 
banguotas 
raguvotas 
molingas 

Š. Kauno marių 
pakrant÷ 

66-69 3-5 

Stambiai 
banguotas 
raguvotas 
sm÷lingas 

Š. Kauno marių 
pakrant÷ 

65-75 3-5 

Miškingos 
stambiai banguotos 
sm÷lingos 
nuolaidumos 

Į Š. nuo Kauno – 
Jonavos plento 

65-75 1-3 

Stambiai 
banguotos 
daubotos molingos 
lygumos 

Romainiai 65-75 3-5 

Pelk÷tos sm÷lingos 
lygumos 

Į P. nuo 
Naujasodžio, į PR 
nuo Kleboniškio 

65-67 0-1 

Smulkiai 
banguotas giliai 
raguvotas 
sm÷lingas 

Į V nuo Šlienavos 57-64 5-8 

Gūbriuotas 
lobuotas molingas 

Aleksotas 72-80 >15 

Stambiai stačiai 
kalvotas 
kalvagūbriuotas 
sm÷lingas 

Šilainiai 80-90 25, 5-8 

Stambiai stačiai 
kalvotas stambiai 
banguotas 
molingas 

Sarg÷nai, 
Domeikava 

90-100 20-25 

Priemolingos 
lygumos 

Šančiai, 
Kalniečiai, 
Milikoniai, 
Vyt÷nai 

65-75 0-1 Morenin÷ lyguma 

Priemolingos 
nuolaidumos 

Kalniečiai 71-73 1-3 
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3.2. GEOLOGINöS SĄLYGOS IR DIRVOŽEMIS  
 

Kaip vienus reikšmingesnių darbų atliktų Kauno mieste geologinei situacijai vertinti, svarbu 
pamin÷ti 1995 m. atliktą Kauno miesto ir apylinkių geologinio potencialo tyrimą ir ekogeologin÷s situacijos 
įvertinimą. Čia nustatyta dirvožemio struktūra, lokalizuoti naudingųjų iškasenų telkiniai, išskirti 
litomorfogenetiniai rajonai ir jų pobūdis, nustatytos neotektoniškai aktyvios zonos bei teritorijos, kur 
rekomenduojama riboti ūkinę veiklą d÷l galimų geologinių procesų, atliktas Kauno miesto ir apylinkių upių 
sl÷nių šlaitų klasifikavimas. Šie duomenys leidžia objektyviai vertinti ir planuoti teritorijų esamą ir 
numatomą panaudą bei jos perspektyvas. 

 
Kauno miesto geologin÷ sąranga 
Kauno miesto ir apylinkių kvartero storymei būdingi ledynin÷s kilm÷s priemoliai ir priesm÷liai. 

Sm÷lis ir žvyras labiau paplitę žem÷s paviršiuje, jie vyrauja Nemuno ir Nev÷žio santakoje, Nemuno ir Neries 
sl÷nių ruožuose. Kvartero dangos storis daugiausiai svyruoja tarp 50 - 90 m. Vietomis, giliuose prekvartero 
uolienų įr÷žiuose jis pasiekia 150 - 180 m storį, o upių sl÷niuose, priešingai, kai kur sudaro vos kelis metrus.  

Kauno miesto tektonin÷ struktūra sud÷tinga. Gręžinių duomenys rodo žem÷s sluoksnių pažeidimus, 
lūžius, trūkius. Sluoksnių deformacijos vyksta ir dabar, formuojasi neotektoniškai aktyvios linijos. Padidinto 
plyšiuotumo zonose gali vykti požeminio vandens iškrovos arba, pažeidus vandeningus horizontus, gali vykti 
paviršinio vandens infiltracija. 

Kauno miesto teritorijos gruntų inžinerin÷s geologin÷s sąlygos yra palankios miestui statyti. Vyrauja 
vidutinio stiprumo, stiprūs ir labai stiprūs gruntai. Silpni gruntai pasitaiko tik nedideliuose plotuose. 
Intensyvūs geologiniai procesai šiuo metu vyksta tik upių sl÷nių šlaituose ir Kauno marių pakrant÷se. Juos 
dažnai sukelia žmogaus ūkin÷ veikla.  

Kauno miesto apylinkių teritorija pasižymi dideliu gelmių uždarumu, o pačioje miesto teritorijoje 
dažnai pasitaiko gruntai su bloga gelmių izoliacija. Čia iškyla pavojus užteršti požeminius vandenis. Gelmių 
pralaidumui taip pat įtakos turi ir neotektoniškai aktyvios linijos, kur uolienos labiau plyšiuotos. 

 
Geologinis Kauno miesto potencialas 
Kauno miesto 1995 m. žvalgytuose plotuose buvo 43 naudingų iškasenų telkiniai: 
 

4 lentel÷. Naudingosios iškasenos Kaune ir artimiausiose apylink÷se. 
 

Eil. Nr. Telkinių rūšys Telkinių išsid÷stymas 
1. 1 anhidrito ir gipso Pagirių vietov÷ 
2. 17 sm÷lio ir žvyro Šilel÷s, Aukščių, Ženkiškių, Biruliškių, Turž÷nų, Vaišvydavos, Smiltyn÷s, 

Martinavos, Vilijampol÷s, Drąseikių, Panemun÷s, Žąsmos, Pilainių vietov÷s 
3. 1 g÷lavandenių klinčių Pakalniškių vietov÷ 
4. 7 molio Šatijų, Aukščių, Krūnos, Kertupio ir Pagirių vietov÷s 
5. 1 kreidos mergelio Pajiesio vietov÷ 
6. 16 durpių Davalgonių, Karm÷lavos, Neveronių, Naujasodžio, Palemono, Rūdyno, 

Čebelišk÷s, Naugardišk÷s, Smalinyčios, Košiareisčio, ežero, Pašuln÷s, 
Margaraisčio, Bajorlaužio vietov÷se 

7. 1 mineralinio vandens Šiluminių tinklų profilaktoriumas 
Pastaba: pabraukti eksploatuojami telkiniai. 
 
Anhidrito telkinys Pagirių gyvenviet÷je prie Garliavos yra labai didelis, bet šiuo metu dar 

neeksploatuojamas. Kreidos mergelio telkinys yra Jiesios kraštovaizdžio draustinyje, jo ištekliai yra nedideli 
ir jo nenumatoma naudoti. Molio telkiniai išsid÷stę Šatijų, Aukščių, Krūnos, Kertupio ir Pagirių vietov÷se. 
Eksploatuojama yra tik dalis jų (Šatijų, Krūnos). Kiti uždaryti arba dalinai užstatyti. Žvyro telkinių mieste 
yra nemažai. Jie yra Šilel÷s, Aukščių, Ženkiškių, Biruliškių, Turž÷nų, Vaišvydavos, Smiltyn÷s, Martinavos, 
Vilijampol÷s, Drąseikių, Panemun÷s, Žąsmos, Pilainių vietov÷se. Eksploatuojami tik trys (Vaišvydavos, 
Vilijampol÷s, Drąseikių). G÷lavanden÷ klintis, išžvalgyta Pakalniškių klinčių tufo telkinyje, didel÷s 
pramonin÷s reikšm÷s neturi. Kauno apylink÷se gausūs durpių ištekliai, bet jie neeksploatuojami. Telkiniai 
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išsid÷stę Davalgonių, Karm÷lavos, Neveronių, Naujasodžio, Palemono, Rūdyno, Čebelišk÷s, Naugardišk÷s, 
Smalinyčios, Košiareisčio, Pašuln÷s, Margaraisčio, Bajorlaužio vietov÷se.  

Hidrogeologin÷s sąlygos 
Kauno mieste 90 % požeminio vandens išteklių formuojasi iš paviršinio vandens. Svarbiausios 

Petrašiūnų vandenviet÷s balanse Kauno marių vanduo sudaro 95 %. Visos miesto vandenviet÷s yra Nemuno 
ir Neries sl÷nių teritorijose. Jų iš viso yra 10 (Petrašiūnų, Raudondvario, Eigulių - Kleboniškio, Kampiškių, 
Jonučių, Vičiūnų, Samylų, Budrių, Pavyt÷s vietov÷s. Pačia švariausia laikoma Eigulių vandendviet÷. Šiuo 
metu eksploatuojamos trys vandenviet÷s (Petrašiūnų, Eigulių, Vičiūnų). 

Kauno miesto dirvožemis 
Kauno mieste vyraujantis dirvožemio sud÷ties tipas yra sunkūs priemoliai ir moliai. Tik pakraščiuose 

yra sm÷lių ir lengvų bei vidutinių priemolių. Sm÷liai randami šiaurin÷je miesto dalyje, dešiniajame Neries 
krante bei piečiau Vaišvydavos. Priemolių yra dešiniajame Nev÷žio krante ties Aukštutiniais Kaniūkais. 

 
 
Geologinių sąlygų įtaka miesto planavimui 
 
• Grunto pobūdis ir stiprumas nulemia statybų vietą, būdą ir kainą. Iš esm÷s beveik visa Kauno 

miesto teritorija tinka statyboms, išskyrus stačius sl÷nių šlaitus, kur gruntai nestabilūs ir gamtin÷s 
sąlygos sud÷tingos. 

• Nuo gelmių vidin÷s struktūros priklauso požeminio vandens užteršimo tikimyb÷. Centrin÷je miesto 
dalyje nemaža vidinių lūžių, tod÷l gana didel÷ požeminių vandenų užteršimo tikimyb÷ kokios nors 
avarijos atveju. Tuo tarpu artimiausiose Kauno apylink÷se ir mažai urbanizuotuose jo pakraščiuose 
gruntų struktūra daug patikimesn÷. 

• Naudingųjų iškasenų perspektyviuose telkiniuose negalima statyba, tačiau ši problema šiuo metu 
n÷ra didel÷, nes miestas turi didelį pl÷timosi rezervą. 

• Išeksploatuotus karjerus reikia rekultivuoti. Tai ypač aktualu žvyro karjerams, kurie jau įgavo 
rekreacinę reikšmę: Lamp÷džių ir Vaišvydavos. Dalis jų teritorijų yra įteisntos kaip rekreacin÷s 
zonos. Didžiausia problema yra su šių teritorijų prieigomis, – d÷l šalia vykstančių statybų  poilsio 
teritorijos tampa sunkiai prieinamos, maž÷ja galimyb÷s apeiti vandens telkinius, maž÷ja 
rekreacinio kraštovaizdžio patrauklumas.  

• Nuo vandeningų horizontų išsid÷stymo ir turtingumo priklauso miesto apsirūpinimas geriamu 
vandeniu. Miestas geriamu vandeniu apsirūpinęs gerai, jo ištekliai pakankami. 

• Nuo dirvožemio pobūdžio priklauso miesto bioprodukcijos našumas, taip pat gyventojų 
apsirūpinimas vietiniais maisto produktais. Kauno ir jo apylinkių molingi dirvožemiai yra gana 
našūs. Mažiau bioprodukcijos gali išaugti sm÷l÷tuose upių sl÷niuose. 
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4. KAUNO MIESTO KRAŠTOVAIZDŽIO GAMTINö STRUKTŪRA  

Remiantis Kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimo taisykl÷mis (Žin., 2004, Nr. 79-2811) 
miestiško kraštovaizdžio samprata apibūdinama taip: miestiškasis (antropogeninis, urbanizuotas)  
kraštovaizdis -  tai  žmogaus  pakeistas,  jo veiklos  smarkiai  veikiamas   ir palaikomas  bei pl÷tojamas 
antropogeninis kraštovaizdžio   tipas. Jam  priskiriami miestai, miesteliai, didel÷s kompaktiškos  kaimų 
gyvenamosios vietov÷s bei stambių techninių inžinerinių kompleksų teritorijos.  

Miestiško kraštovaizdžio struktūrą sudaro gamtiniai bei antropogeniai komponentai. Gamtiniai bei 
antropogeniniai komponentai tarpusavyje persipindami sudaro naujos kokyb÷s struktūras. Iš gamtinių 
komponentų kraštovaizdyje vieni svarbiausių yra: reljefas, vandens telkiniai, želdiniai. Šie komponentai 
kompleksin÷je kraštovaizdžio struktūroje svarbūs fizine-technologine, kompozicine-estetine, ekologine 
prasm÷mis. 

 

4.1. RELJEFAS 
 
Reljefo sandaros požiūriu, Kaunui ypač svarbūs upių sl÷nių žem÷vaizdžiai. Kauno miestas yra 

išsid÷stęs lygumoje, kuri vidutiniškai nuo jūros lygio yra pakilusi per 70 - 80 m. Aukščių skirtumai 
mieste būtų nedideli, jei šios lygumos neskaidytų dviejų didžiausių Lietuvos upių sl÷niai. Šių upių 
sl÷nių bei šlaitų struktūra ir sudaro ryškiausio Kauno miesto reljefo karkasą. Šis karkasas ateina iš pietų 
dviem juostom: Nemuno ir Jiesios sl÷niais, Kauno mariose pasisuka į Vakarus; iš šiaur÷s-rytų jis pasipildo 
Neries sl÷nio karkasu, iš šiaur÷s-vakarų – Nev÷žio sl÷niu, o taip pat į šias upes įtekančių mažų upelių – 
Veršvos, S÷menos, Marvel÷s, Girstupio, Gričiupio ir kitų. Mažesni upeliai yra išgraužę sl÷nius, kurių gylis 
10 - 20 m. Ryškesnes reljefo formas yra suformavę Jiesia, Veršva, Marvel÷, Sąnąša, Gyris.  

Kauno miesto teritorijoje didžiausias aukščių skirtumas yra 79,2 m, aukščiausias miesto taškas 
(100,1 m) yra IX forto teritorijoje, o žemiausias (20,9 m) - Nemuno vagoje ties Lamp÷džiais. Vidutinis 
Nemuno ir Neries sl÷nių šlaitų aukštis yra 30 - 50 m. Šlaitai n÷ra pastovūs, juose vyksta įvairūs geologiniai 
procesai: nuošliaužos, formuojasi raguvos, griovos. Dalis šių procesų yra sukelti žmogaus, dalis natūralūs. 
Atodangos formuojasi ir kitų upelių sl÷nių šlaituose (Jiesia). Šlaitų nestabilumą dažniausiai sukelia žmogaus 
veikla, o ne natūralūs procesai. Raguvas ir griovas išgraužia paviršiumi tekantys vandenys. Šį procesą 
sąlygoja: 

• augalija, 
• šlaito polinkis ir ilgis, 
• geologinis substratas, 
• dirvožemio tipas, 
• paviršinio vandens nuot÷kis ir jo intensyvumas. 
Šlaitai mieste yra molingi, sm÷lingi bei kaičios litologijos. 1995 m. Geologijos institutas nustat÷, kad 

šlaitų nestabilumo reiškiniai ypač dažni šlaituose, kurių polinkio kampas didesnis už 15°, tokiuose šlaituose 
siūloma drausti statybas. 

Įvertinant šlaitų rūšį yra nustatomos šlaitų apsaugos zonos (remiantis „Šlaitų, priklausančių Kauno 
miesto gamtiniam karkasui, apsaugos, naudojimo ir tvarkymo nuostatais“, 1997). Pasl÷nyje, prie viršutin÷s 
šlaito dalies, nustatoma apsaugos zona, lygiagreti šlaito briaunai, kurios plotis priklauso nuo šlaito rūšies: 

1. Molingų šlaitų – 20 m; 
2. Kaičios litologijos šlaitų – 15 m; 
3. Sm÷lingų šlaitų – 10 m; 
4. Jei yra natūralių atodangų, ne mažiau kaip 25 m; 
5. Jei viename šlaito kilometre yra daugiau kaip viena griova – 20 m neatsižvelgiant į šlaito 

litologinę sud÷tį); 
6. Jei šlaito kilometre yra daugiau kaip 4 griovos, šlaito apsaugos zona vedama griovų viršūn÷mis 

20 m atstumu; 
7. Pašlait÷je, prie apatin÷s šlaito dalies, nustatoma apsaugos zona, lygiagreti šlaito pap÷dei, kurios 

plotis yra 10 m. 
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Reljefas turi įtakos miesto planavimui šiais aspektais: 
• Šlaitai yra svarbus ir labai raiškus miesto vaizdo komponentas. 
• Sl÷nių šlaituose apsunkintas susisiekimas, ne visur galima įrengti gatves į sl÷nius, tenka statyti 

tiltus. 
• Statyba negalima statesniuose nei 20° šlaituose. 
• Veikia miesto mikroklimatą (žemesn÷se vietose v÷jo greičiai mažesni, pietiniai šlaitai smarkiau 

insoliuojami, šiauriniai užstoja saul÷s šviesą). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 30-34 m 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.2. VANDENS TELKINIAI 
 

Hidrologin÷s sąlygos 
Kauno mieste vienas svarbiausių kraštovaizdžio akcentų yra didžiosios Lietuvos up÷s: Nemunas ir 

Neris. Natūralių ežerų Kaune n÷ra. Miesto rytin÷je dalyje yra Kauno marios. Taip pat miestą kerta anksčiau 
min÷tos Nev÷žio, Jiesios bei kt. up÷s ir upeliai (Veršva, Amal÷, Gričiupis, Marvel÷, Sąnaša, S÷mena ir kt.), 
kurių vagos, sl÷niai ir jų šlaitai formuoja išskirtinę Kauno miesto erdvinę struktūrą ir kraštovaizdį. 

Upių tinklas Kauno mieste palyginus su kitomis vietomis yra vidutiniškai tankus - 0,35 km/km2. 
Visos up÷s, tekančios per Kauną priklauso Nemuno baseinui. Miestas, prad÷jęs kurtis dviejų didžiausių 
Lietuvos upių santakoje, dabar yra išsipl÷tęs į visus gretimus priesl÷nių rajonus. Hidrologinio tinklo įtaka 
miestui yra labai didel÷ ir nevienareikšm÷. 

Svarbiausių upių trasos tęsiasi iš vakarų bei šiaur÷s į rytus. Tačiau jei Neries trasa yra palyginus tiesi, 
tai Nemuno yra labai vingiuota ir kelis kartus keičia kryptį. Šios Nemuno kilpos turi didelę įtaką Kauno 
kraštovaizdžiui. 

Kitos mažesn÷s up÷s taip pat turi įtakos atskiriems miesto rajonams. Tai Jiesia, Veršva, Amal÷, 
Girstupis ir kiti upeliai. 

Nemunas - lygumų up÷. Ją maitina tirpstančio sniego vandenys – apie 40 % bendro nuot÷kio, 
požeminiai – 30 % ir lietaus vandenys – 25 %. Nemunui būdingas staigus vandens lygio pakilimas pavasario 
potvynių metu, palyginti žemas ir pastovus vandens lygis vasarą ir nedideli potvyniai rudenį bei žiemą. 

Nemuno ilgis Kauno miesto ribose yra apie 25 km, plotis 175 - 400 m, gylis -1,7 - 5,0 m. Up÷s 
nuolydis iki Jiesios žiočių - 12 cm/km, žemiau -12 cm/km. Vidutinis srov÷s greitis 0,5-0,6 m/s, pavasarį - 
1,5-2,2 m/s. Vidutinis Nemuno debitas ties Kauno HE - 289 m3, maksimalus - 729 m3, minimalus 188 m3. 

Nemuno sl÷nio plotis Kauno miesto teritorijoje -1,5 - 2,2 km. Vidutinis sl÷nio gylis -30-45 m. Kauno 
miesto ribose į Nemuną įteka 8 intakai.  

2
3

75-80m 

20-21m 

Nemuno vaga 

Parodos kalnas 

3. pav. Kauno miesto būdingi žem÷s paviršiaus aukščiai 
 

Miesto centras 
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Nemunas kaip didžiausia Kauno miesto up÷ turi visokeriopą įtaką miesto planavimui bei jo 
gyventojams. Nemunas, pirmiausia, yra senas vandens kelias; Nemunas turi svarbią rekreacinę reikšmę 
(plaukiojimas laivais, buriavimas, maudyn÷s, žūkl÷); jis yra ryškus miestovaiždžio elementas. 

Neris yra didžiausias Nemuno intakas. Ji Kauno miesto teritorija teka 5,4 km. Up÷s plotis - 125-
250 m, gylis 1,2-3,5 m. Vidutinis metinis Neries debitas 196 m3, maksimalus - 690m3, minimalus 69,0 m3. 
Neries sl÷nio plotis Kauno miesto ribose - 1,2-1,9 km, gylis 30 - 40 m. Neries nuolydis iki Kleboniškio 35 
cm/km, nuo Kleboniškio iki Eigilių - 25cm/km, nuo Eigulių iki žiočių - 20 cm/km. Vidutinis srov÷s greitis – 
0,5 m/s. Neries nuot÷kis pavasarį – 40 %, vasarą – 25 %, rudenį – 17 %, žiemą – 19 %. Neris daugiausiai 
maitinama pavasarinio sniego tirpsmo vandeniu, o požeminis vanduo sudaro nedidelę dalį.  

Neris, kaip antra didžiausioji miesto up÷, rekreaciniu ir miestovaizdžio kompozicijos požiūriu tiek 
pat svarbi kaip ir Nemunas. Ši up÷ taip pat yra vandens kelias, bet tik mažiesiems laivams. Neries vanduo, 
deja, taip pat yra užterštas ir tai neleidžia pilnai išnaudoti jos teikiamų rekreacinių resursų.  

Potvyniai Nemune ir Neryje. Paskutinis didelis hidrologinis potvynis Nemune (kai aukštas up÷s 
vandens lygis pasidaro d÷l didelio pratekančio vandens kiekio) buvo 1958 m. Tada esant 3450 m3/s debitui 
Kaune vandens lygis pasiek÷ 27,68 m altitudę. Po to kai 1960 m. prad÷jo dirbti Kauno HE, iki dabar didesnis 
potvynis buvo tik vieną kartą 1979 m (debitas 2060m3/s).  

Viduriniame Nemuno ruože tarp Katros ir Neries yra žymiai didesnis nuolydis (23,0 cm/km) už 
žemupio ruožą nuo Neries žiočių iki Nemuno žiočių (10,1 cm/km). Tod÷l viduriniame Nemune ledonešis 
prasideda anksčiau negu žemutiniame. Atplaukusios ledo lytys dažnai atsiremia į nesulaužytą ledo dangą ir 
susigrūdusios vagoje žemiau Kauno sukelia potvynius. Susidarius kamščiams, Kauno mieste gali smarkiai 
pakilti vanduo, nors maksimalus vandens debitas bus tik vidutinis. Tačiau dideli hidrologiniai potvyniai 
Nemune yra gana reti. Pagrindin÷ priežastis, sukelianti potvynius mieste - ledų sangrūdos. 

1971 m. buvo nustatyta, kokią Kauno miesto teritoriją užlieja pavasario potvyniai: 
1. Kai vanduo pasiekia 28,0 m altitudę (7,20 m virš Kauno vandens matavimo stoties 

matuokl÷s nulio) užliejamas 753 ha plotas. 
2. Kai potvynio altitud÷ 27,0 m (6,20 m) - 430 ha plotas. 
3. Kai potvynio altitud÷ 26,0 m (5,20 m) - 165 ha plotas. 

Potvynio dydį mažinti Kauno hidroelektrine galima tik iš dalies, nes  vandens nuot÷kiui reguliuoti 
gali būti panaudota tik viršutin÷ tvenkinio tūrio dalis. Tvenkinį galima nuleisti tik 4 m (40,0 m altitud÷). 
Naudingas tvenkinio tūris t÷ra 215,106 m3. Tokio dydžio tūris yra per mažas reguliuoti Nemuno nuot÷kį 
(vidutinių metų nuot÷kis yra 906109 m3, reguliuojamas tūris yra 2,4 % metų nuot÷kio). Tvenkinyje nuolatos 
reguliuojamas tik paros ir savait÷s nuot÷kis. Potvynių išvengiama d÷l to, kad d÷l elektrin÷s Nemunas niekada 
neužšąla tarp HE ir Panemun÷s tilto, o pavasar÷jant properša pasiekia Lamp÷džius ir net Nev÷žio žiotis. D÷l 
šių priežasčių labai maža ledo kamščių susidarymo tikimyb÷ Nemune žemiau Kauno. 

2009 m. SĮ „Kauno planas“ užsakymu buvo parengtas darbas „Nemuno ir Neries upių maksimalių 
vandens lygių skaičiavimai Kauno mieste“ (reng÷jas UAB „Hidroprojektas“). Šiuo darbu yra nustatytos 
pavasario potvynio maksimalaus vandens lygio tikimyb÷s (7 lentel÷). 

Šiuose skaičiavimuose panaudoti Petrašiūnų, Aukštosios Panemun÷s, Šančių, Kauno, Lamp÷džių 
Vandens matavimo stočių (toliau tekste  VMS) ant Nemuno up÷s ir Kleboniškio, Vilijampol÷s VMS ant 
Neries up÷s vandens lygių steb÷jimų duomenys.  

Ant Nemuno ir Neries upių veikusių vandens matavimo stočių sąrašas ir matuoklių „0“ altitud÷s 
pateiktos žemiau esančiose 5, 6-oje lentel÷se: 

 
5 lentel÷. Ant Nemuno up÷s veikusių vandens matavimo stočių sąrašas ir matuoklių „0“ altitud÷s 

 
Veikimo laikotarpis (metai)  

Eil. Nr. 
 
Vandens matavimo stoties 
pavadinimas 
 

 
Atstumas nuo 

žiočių, km 

Matuoklio 
„0“ altitud÷, 
m, Baltijos 

aukščių 
sistemoje 

 
Atidaryta 

 
Uždaryta 

1 Petrašiūnai 222 23,35 1916 1957 
2 Aukštoji Panemun÷ 217 22,21 1951 1957 
3 Šančiai 213 21,35 1933 1942 
4 Kaunas ( Daukanto g.) 212 20,22 1951 1957 
5 Kaunas  210 20,74 1877 veikia 
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6 Lamp÷džiai 206 19,87 1930 2000 
 
 

6 lentel÷. Ant Neries up÷s veikusių vandens matavimo stočių sąrašas ir matuoklių „0“ altitud÷s 
 

Veikimo laikotarpis (metai)  
Eil. Nr. 

 
Vandens matavimo stoties 
pavadinimas 
 

 
Atstumas nuo 

žiočių, km 

Matuoklio 
„0“ altitud÷, 
m, Baltijos 

aukščių 
sistemoje 

 
Atidaryta 

 
Uždaryta 

1 Kleboniškis 10 24,14 1931 1944 
2 Vilijampol÷ 1 21,48 1928 1947 
 
 

Aukščiausi Nemuno ir Neries upių vandens lygiai buvo skaičiuojami šioms atkarpoms : 
 

Nemuno upei : 
1-a atkarpa –  205,0  - 207,7 km atstume nuo žiočių, 
2-a atkarpa –  216,8  - 218,6 km atstume nuo žiočių, 
3-ia atkarpa – 220,8  - 223,0 km atstume nuo žiočių. 
 
Neries upei :  
1-a atkarpa –  3,8  - 5,3  km atstume nuo žiočių, 
2-a atkarpa –  8,5  - 10,0 km atstume nuo žiočių, 
 
Skaičiuojamosios Nemuno ir Neries upių atkarpos parodytos „Vietov÷s schemose“ ( žr. 4, 5 pav.) 

 
7 lentel÷. Apskaičiuoti įvairių tikimybių Nemuno ir Neries upių pavasario potvynio vandens lygiai Kauno mieste 

(UAB „Hidroprojektas“, 2009) 
 

P% tikimyb÷s maksimalūs pavasario potvynio  vandens lygiai, 
m 

 
Up÷ 

 
Atkarpos 

Nr. 

 
Atstumas 

nuo žiočių, 
km 

0,5% 1% 2% 3% 5% 10% 

Nemunas 1 205,0 27,70 27,00 26,65 26,25 25,85 25,35 
 1 207,7 28,15 27,55 27,10 26,70 26,30 25,70 
 2 216,8 29,80 29,15 28,65 28,15 27,65 26,95 
 2 218,6 30,25 29,60 29,10 28,65 28,15 27,45 
 3 220,8 30,80 30,20 29,80 29,35 28,85 28,10 
 3 223,0 31,35 30,80 30,40 30,0 29,50 28,75 
         
Neris 1 3,8 29,20 28,75 28,30 28,05 27,65 27,10 
 1 5,3 29,65 29,25 28,80 28,55 28,20 27,70 
 2 8,5 30,85 30,40 30,05 29,70 29,45 29,00 
 2 10,0 31,15 30,83 30,51 30,31 30,04 29,64 
         
         

Pastaba:  Vandens lygiai duoti metrais Baltijos aukščių sistemoje. 
Galima šių skaičiavimų paklaida  ∆H = ± 0,20 m. 
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Paaiškinimai : 
 

 
-  Skaičiuojamoji up÷s atkarpa ir numeris 

 
 

4 pav. Vandens lygio skaičiavimo atkarpos Nemuno up÷je (UAB „Hidroprojektas“, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

2 

3 

1 
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Paaiškinimai : 
 
 
 

- Skaičiuojamoji up÷s atkarpa ir numeris 
 
 

5 pav. Vandens lygio skaičiavimo atkarpos Neries up÷je (UAB „Hidroprojektas“, 2009) 
 
 
 
 
 

1 

2 

1 
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Remiantis 7 lentel÷s duomenimis galima išskirti, kad Nemuno ir Neries upei ties Santaka 0,5 % 

tikimyb÷ (atstumas iki žiočių 205 – apie 210 km) yra pakilti iki 28,70 absoliutin÷s altitud÷s (m),  10 % 
tikimyb÷ – iki 25,70 absoliutin÷s altitud÷s (m) (skaičiuojamasis vidutinis vandens lygis apie 20,75 
absoliutin÷s altitud÷s (m)). Neryje ties Islandijos plentu (atstumas iki žiočių – apie 5 km) yra 0,5 % tikimyb÷ 
upei pakilti iki 29,65, 10 % - iki 27,70 absoliutin÷s altitud÷s (m) (skaičiuojamasis vidutinis vandens lygis 
apie 23,00 absoliutin÷s altitud÷s (m)). 

Vandens lygio svyravimai potvynio metu turi įtakos Nemuno ir Neries pakrančių sutvarkymui bei 
panaudojimui.  

 
Kauno marios yra didžiausias Lietuvos vidaus vandens telkinys. Jos suformuotos 1960 m. 

patvenkus Nemuną, kuris išsiliejo 65,2 km2 plote. Vandens lygis Nemune pakilo 18 m (normalios patvankos 
vandens lygis yra 44 m absoliutaus aukščio). Dabartinis marių plotas yra 63,5 km2, o vandens tūris - 460 
mln. m3.  

Kauno marių plotis ties užtvanka yra 1,6 km, maksimalus - 3 km, o minimalus - 0,8 km. Vidutinis 
marių gylis yra 10 - 12 m, didžiausias gylis - 21 m. Per metus vandens lygis svyruoja nuo 1 m iki 4 m. 
Svyravimų amplitud÷ ties Mozūrų kaimu yra 526 cm, ties Darsūniškiu - 508 cm. Vidutiniai m÷nesiniai 
horizontai aukščiausi būna balandžio - liepos ir lapkričio - gruodžio m÷nesiais. Tada jie siekia 44,0 - 44,4 
absoliutinio aukščio. Žemiausi vandens lygiai mariose būna vasario - kovo m÷nesiais: 40,2 - 42,5 m 
absoliutinio aukščio. 

Kauno mariose pagal užliejimo vandeniu laipsnį bei konfigūraciją galima išskirti tris dalis: 
• žemutinę ežerinę; 
• viduriniąją; 
• aukštutinę upinę. 

Upin÷ ir ežerin÷ dalys atsiskiria ties Darsūniškiu. Kauno miesto teritorija tiesiogiai ribojasi tik su 
žemutine Kauno marių dalimi. Žemutin÷ marių dalis - tai maksimalios patvankos zona, siekianti Str÷vos 
sl÷nį. Čia yra užlietos apatin÷s Nemuno terasos, vanduo telkšo iki pus÷s viso up÷s sl÷nio gylio. Būdingas šios 
Kauno marių dalies kraštovaizdžio bruožas - aukšti abrazyviniai krantai su atodangomis bei ištisin÷ miško 
juosta pakrant÷je. Iš viso Kauno miestui tenka apie 13 km marių pakrančių perimetro. 

Vieni didesnių pokyčių Kauno mariose vykstą kintant jos žemutin÷s dalies krantams. Aukštutin÷ 
Kauno marių dalis greičiau užsineša nuos÷domis, dalinai užželia. Sekl÷ja ir žemutin÷ marių dalis. Tačiau 
žemutin÷je marių dalyje ryškiau matomi pakitimai krantuose, kuriuos griauna vandens bangos ir formuoja 
naują krantų profilį. Tyrimai, atliekami nuo marių egzistavimo pradžios, rodo, kad apie vienas penktadalis 
yra abraduojamos medžiagos išilgai krantų. Marių paviršiuje v÷jai 1,0 - 1,5 karto didesni nei artimuose 
plotuose, bangų aukštis mariose siekia 0,8 - 1,4 m. 

Kauno marių patvenkimo lygio izolinija (44 m ab.a.) ežerin÷je dalyje atsiremia į sud÷tingą sensl÷nio 
šlaito dalį, giliai suskaidytą linijin÷s erozijos, su didel÷mis ir vidutin÷mis įlankomis. Nuo Nemuno 
patvenkimo pradžios prasid÷ję litodinaminiai procesai buvo ypač spartūs primus 2 - 3 metus. D÷l jų susidar÷ 
skardžiai, viršvandenin÷s pakopos, povandeniniai atabradai. Per 20 metų sensl÷nio krantai atsitrauk÷ 10 – 
13 m, kai kur 30 - 40 m, vidutinis metinis Kauno marių abraduojamų ir irstančių krantų aukštis šiuo metu yra 
7 - 8 m. Vidutinis metinis kranto atsitraukimas abraduojamuose šlaituose – 1 - 2 m. Per tvenkinio 
egzistavimo metus nuo kranto viršvandenin÷s dalies abraduota 2,7 mln. m3 grunto, o marių paviršius 
padid÷jo 0,4 km2. Šiuo metu abraduojami šlaitai užima 0,8 km2 plotą. Tikimasi, kad viršvandenin÷s dalies 
litodinamika eksploatuojant Kauno marias gali gerokai keistis ir aktyv÷ti. 

Marios yra vienas didžiausių žemyninių vandens telkinių Lietuvoje ir turi itin didelę reikšmę Kauno 
miestui - antram pagal gyventojų skaičių. Miestui toks vandens telkinys pirmiausiai svarbus kaip rekreacin÷ 
teritorija. Mariose galima žvejoti, buriuoti, maudytis. Tačiau rekreacines galimybes riboja vandens kokyb÷, 
kuri dažnai būna nepatenkinama, ypač vasaros viduryje ir pabaigoje. Mariose susikaupia teršalai, atnešti iš 
aukščiau esančių miestų (Prienų, Birštono, Alytaus). D÷l organin÷s taršos marios kasmet vasaromis pradeda 
labai intensyviai “žyd÷ti”, o krantai dumbl÷ja, ypač Vaišvydavos pus÷je. 

Marios labai svarbios Kaunui ir tuo, kad jų vanduo papildo svarbiausią miesto vandenvietę 
(Petrašiūnų). Rimto marių vandens užteršimo atveju miestas susidurtų su geriamo vandens problema. 

Marios tai pat reikšmingos kaip vandens kelias. Patvankos d÷ka stambesni laivai ir vasaros nuos÷kio 
metu gali pasiekti Birštoną ir Prienus.  
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Nors Kauno marios yra dirbtinis vandens telkinys, tačiau per kelis dešimtmečius čia susidar÷ 
stabilios savitos ekosistemos bei kraštovaizdis. Šis gamtos ir žmogaus suformuotas kompleksas turi didelę 
ekologinę, kraštovaizdinę, rekreacinę vertę, jo saugojimui įkurtas regioninis parkas. 

 
Kiti upeliai ir vandens telkiniai 

Jiesia - tai antras pagal dydį Nemuno intakas Kauno miesto ribose. Jiesios ilgis - 68,5 km, Kauno 
miestui tenka tik 3,5 km Jiesios žemupio. Jiesia ir jos intakai maitinami kritulių vandeniu ir tik nežymia 
dalimi požeminiu vandeniu, tod÷l jos debitai atskirais metų laikais svyruoja labiau. Jiesios vidutiniai debitai 
pavasarį - 306 m3, vasarą - 105 m3, rudenį - 246 m3, žiemą - 127 m3. Vasaros metu Jiesia plukdo mažiausiai 
vandens. Tuomet jos vidutinis gylis siekia vos 20 - 35 cm. Pavasarinių potvynių metu vandens lygis up÷je 
pakyla 2 - 3 m, o debitas padid÷ja keliasdešimt kartų. Vidutinis Jiesios debitas žiočių rajone pagal 
daugiamečius duomenis - 2,99 m3/s, tačiau faktinis šiuo metu tesiekia 1,5 m3/s. Netoli žiočių vagos gyliai 
1,0-1,2m. Čia jaučiama Nemuno patvankos įtaka. Žiočių rajone vagos plotis 8 - 10 m. Labai ilgose atkarpose 
Jiesios vaga yra vienodo pločio - 10 -12 m. Didesni vagos praplat÷jimai (iki 15 - 18m) pastebimi ties up÷s 
posūkiais, o taip pat prie ardomų krantų. Jiesios nuolydis žemupyje - 133 cm/km. 

Jiesios up÷s suformuotas kraštovaizdis, taip pat ten egzistuojančios retų augalų bendrijos yra 
saugomi: čia 1965 m. įkurtas Jiesios kraštovaizdžio draustinis. 

Jiesios sl÷nis miestui svarbus kaip gana natūrali teritorija palyginus su visu miestu. Čia yra saugomas 
visas gamtinis kompleksas, tod÷l ribojama žmogaus ūkin÷ veikla bei statyba. Dešiniojo Jiesios kranto miškai 
turi nemažą rekreacinį potencialą, jie plotu nenusileidžia Lamp÷džių miško parkui. Pati up÷ turi tik vietinę 
rekreacinę reikšmę: up÷ yra negili, maudytis galima tik kai kuriose gilesn÷se vietose. Jiesios sl÷nis kaip 
vertingas kraštovaizdžio kompleksas turi ir pažintinę reikšmę.  

Gyris. Tai nedidelis Nev÷žio kairysis intakas, esantis Aukštuosiuose Kaniūkuose. Upelio aukštupys 
prasideda netoli Pergal÷s gatv÷s, čia yra jis patvenktas. Gyris taip pat turi panašaus dydžio intaką Plytupį, 
kuris taip pat yra užtvenktas Aukštuosiuose Kaniūkuose, netoli Liepų gatv÷s. Gyris ir Plytupis yra išgraužę 
nedidelius sl÷nius stačiais šlaitais, kurie gausiai apaugę lapuočiais medžiais. 

Šie upeliai į Kauno miesto teritoriją pateko 1997 m., išpl÷tus miesto ribas. 
Veršva. Šis upelis prasideda Maironiškiuose, teka beveik per vidurį tarp Baltų gav÷s ir Vakarin÷s 

apylankos. Veršva įteka į Nemuną, bet nuo Raudondvario plento iki žiočių yra kanalizuota. Upelio 
aukštupyje yra įrengti du tvenkiniai: vienas nedidelis ties Tvenkinio gatve, o kitas iškart už IX forto gav÷s, 
did÷lesnis. Šie tvenkin÷liai yra labai užteršti buitin÷mis atliekomis ir vasarą visiškai užtraukti plūdenomis, 
taigi rekreacin÷ jų reikšm÷ tik potenciali. 

Veršvos sl÷nis gilus, išraižytas nedidelių intakų raguvomis. Šlaitai yra 35 - 70° polinkio kampo bei 
apaugę medžiais. Nors pats upelis labai mažas, pačios apylink÷s gana vaizdingos ir išlaikiusios daug 
natūralumo. Veršvos upelio sl÷nis paskelbtas vietin÷s reikšm÷s kraštovaizdžio draustiniu. 

Marvel÷. Šis upelis yra vienas ilgesnių mieste. Jis prasideda Armaniškuose už Vakarinio lanksto, 
teka šalia Kazliškių, per Yliškes, šalia Linksmadvario ir įteka į Nemuną truputį žemiau Neries žiočių, turi 
keletą mažų intakų. Marvel÷s sl÷nis siauras. Aukštupyje upelis yra sureguliuotas, natūrali vaga prasideda už 
Kauno gatv÷s Tirkliškiuose. Marvelę kerta Julijanavos plentas, Marvel÷s gatv÷ ir Kauno gatv÷.  

Girstupis. Šio upelio didesnioji dalis yra kanalizuota, paviršiuje liko tik dalis tarp Pašil÷s ir 
Popieriaus gatvių, kita dalis Zoologijos sodo teritorijoje bei Mickevičiaus sl÷nis. Girstupio sl÷nis ties Pašil÷s 
gatve yra negilus, apaugęs gluosniais, Zoologijos sodo ribose ir žemiau sl÷nis pagil÷ja, jis yra gausiai apž÷lęs 
lapuočiais medžiais. Į Girstupį išleidžiama nemaža nutekamųjų vandenų, tod÷l upelis smarkiai užterštas, turi 
specifinį kvapą ir yra nenatūralios spalvos. 

Sąnaša. Šiuo upeliu eina Kauno miesto riba nuo Naugardišk÷s iki Karkazų. Tai kairysis Jiesios 
intakas. Upelio aukštupys kanalizuotas, į paviršių jis išeina tik už Garliavos gatv÷s. Upelio sl÷nis pagil÷ja už 
Titnago gatv÷s. Sl÷nis apaugęs lapuočiais medžiais. Už geležinkelio Sąnaša teka per gyvenamaisiais namais 
apstatytą Karkazų teritoriją.  

S÷mena. Tai kairysis Nemuno intakas. Jis prasideda už Kauno miesto ribų, Dubravos miške. S÷mena 
teka per žem÷s ūkio teritorijas, per sodininkų bendriją netoli Prendzeliavos, kur patvenkti du tvenkiniai, 
toliau eina lygiagrečiai Vaišvydavos plentui iki Panemun÷s. Nuo Pušų gatv÷s iki žiočių upelis yra 
kanalizuotas.  
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Amal÷. Amal÷ prasideda nuo Biruliškių miško, teka Amalių sodininkų bendrijos riba iki Chemijos 
gatv÷s, už kurios iki žiočių yra kanalizuota. Amal÷s sl÷nis smarkiai urbanizuotas, didel÷ dalis vagos 
sureguliuota. 

Dirbtiniai vandens telkiniai. Kaune yra nemažai žmogaus suformuotų vandens telkinių. Tai 
telkiniai, atsiradę buvusių žvyro ar molio karjerų vietose, patvenkti upeliai, iškasti tvenkiniai. Didžiausias iš 
jų (po Kauno marių) yra Lamp÷dis, atsiradęs iškasus žvyro karjerą Nemuno sl÷nyje tarp Lamp÷džių ir 
Žemutinių Kaniūkų. Karjeras dar teb÷ra eksploatuojamas šiaurin÷je Lamp÷džio pakrant÷je. Lamp÷dis ir jo 
pakrant÷s turi didelę rekreacinę reikšmę. Kitas didesnis karjero vietoje atsiradęs telkinys yra Vaišvydavoje. 
Jame vanduo yra ypatingai skaidrus. Šis karjeras tai pat dar yra eksploatuojamas. 

Visi kiti dirbtiniai vandens telkiniai yra nedideli, atsiradę patvenkus mažus upelius arba iškasus 
tvenkinius. Patvenktinių vandens telkinių mieste yra apie 13, daugiausia jų yra Botanikos sodo teritorijoje.  

Teritorijose, esančiose miesto pakraščiuose yra nemažai kūdrų ir kitokių nedidelių natūralių vandens 
telkinių, taip pat keletas pelkių Palemone, Rokeliuose, Julijanavoje, Birut÷je. 

 
Vandens telkinių pakrant÷s 
 Iš viso Kauno miestui tenka apie 100 km upių ir upelių pakrančių. Miestui tenka apie 20 km 

Nemuno pakrančių (nuo HE iki Lamp÷džių), apie 13 km Kauno marių pakrančių, 10 km Neries pakrančių 
(nuo Kleboniškio iki santakos) ir kt. Nemaža dalis pakrančių yra daugiau ar mažiau antropogenizuotos 
(užstatytos pramon÷s ir gyvenamaisiais rajonais netoli upių praeina transporto magistral÷s, kanalizuotos 
upelių atkarpos). Didžioji dalis Kauno upių krantinių yra natūralios. Įrengtos betonin÷s krantin÷s yra ties 
centrine miesto dalimi Nemuno up÷je (ties Karaliaus Mindaugo pr., dalimi Marvel÷s g.). Šios krantin÷s n÷ra 
patrauklios nei estetiniu, nei funkciniu požiūriu (labai ryškūs peraukšt÷jimai, viršutin÷ dalis beveik neturi 
vizualinio ryšio su vandeniu, žemutin÷ dalis ankšta, mažai augmenijos). Tod÷l didžiausią estetinį bei 
rekreacinį potencialą turi dar likusios natūralios krantin÷s. Prie jų svarbu rezervuoti teritorijas, kuriose būtų 
įrengiami parkai, pasivaikščiojimo takai. 

Vandens telkinių pakrant÷se yra galima tokia rekreacin÷ veikla: 
• Kaitinimasis saul÷je, sportiniai ir kiti žaidimai pliažuose. Nors mieste yra daug upių ir kitų vandens 

telkinių pakrančių, tačiau tinkančių pliažams pakrančių t÷ra tik 11 km. Paplūdimiai prie Nemuno 
žemiau HE, neb÷ra papildomi up÷s nešamu sm÷liu, dažnai jie užželia žol÷mis, krūmais. 

• Pasivaikščiojimai pakrant÷se. Tam tinka daugiausia tik tvarkomos pakrant÷s, kuriose įrengtos 
sutvirtintos krantin÷s, įrengti parkai, p÷sčiųjų takai. Daugima miesto pakrančių apž÷lusios 
brūzgynais, užpelk÷jusios. 

• Važin÷jimasis dviračiu. Pakrančių su dviračių takais yra labai nedaug (yra nutiesti dviračių takai 
Žemuosiuose Šančiuose, Vilijampol÷je). Tam tinkamos yra krantin÷s (Karaliaus Mindaugo 
prospekte). 

• Sportavimas. Sporto aikštynų, žaidimų aikštelių įrengimas neužliejamose pakrančių dalyse. 
 
Upių, upelių ir kitų vandens telkinių svarba miesto planavimui 

Up÷s, upeliai, vandens telkiniai miesto planavimui svarbūs tiek rekreaciniu, tiek kompoziciniu 
kraštovaizdžiniu požiūriu. Rekreacin÷ vandens telkinių vert÷ priklauso daugiausia nuo to, kokios poilsio 
veiklos gali būti pl÷tojamos. Populiariausios yra tokios veiklos rūšys: 

• Maudymasis. Šiuo metu d÷l didelio vandens užterštumo Kauno vandens telkiniai netinka 
maudymuisi. Nemuno ir Neries vanduo yra labiausiai užterštas. Kauno marių vanduo taip pat n÷ra 
pakankamai švarus, be to vasarą jis ima biologiškai “žyd÷ti”. Švariausias vanduo išlieka buvusiuose 
Lamp÷džių (Lamp÷dyje) ir Vaišvydavos žvyro karjeruose. 

• Plaukiojimas laivais. Laivyba didesniais laivais galima Nemune ir Kauno mariose. Neryje galima 
plaukioti tik mažaisiais laivais. Buriuoti yra tinkama Kauno marių akvatorija 

• Žvejyba. Žvejoti galima Nemune, Neryje, Jiesioje, Kauno mariose. 
• Vandens paukščių steb÷jimas. Nemažai gražių ir palyginus nebaikščių vandens paukščių būriuojasi 

Nemune nuo Kauno HE iki santakos su Nerimi. 
• Ramus poilsis prie vandens. Vandens telkiniai veikia mikroklimatą. 

Kompoziciniu – kraštovaizdiniu požiūriu hidrologin÷s sąlygos miesto planavimui turi įtakos šiais 
aspektais: 
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• Up÷s skaido miestą į atskiras dalis, kurias gali jungti tik tiltai, tod÷l mieste iškyla ryšių tarp miesto 
rajonų problemos. 

• Mažieji dirbtiniai tvenkiniai ir kūdros yra svarbūs atskirų rajonų ir kvartalų mastu. Tinkamai 
prižiūr÷ti pagerina tam tikros vietov÷s sąlygas. 

• Kintamas vandens lygis nulemia pakrančių panaudojimo specifiką. 
 
 

4.3. ŽELDYNAI 
 

Želdynai yra itin svarbi žmogaus veiklos pasekmes mieste kompensuojančioji priemon÷, padedanti 
išsaugoti ekologinį teritorijos stabilumą. Siekiant užtikrinti visuomen÷s rekreacinius, kultūrinius, 
sanitarinius-higieninius ir kitus poreikius bei rūpinantis želdynų apsauga ir pl÷tra, Kauno mieste yra 
numatyta formuoti subalansuotą įvairios paskirties želdynų sistemą. Ši veikla vykdoma vadovaujantis 
programa „Kauno miesto želdiniai“, o nuo 2006 m. ir ilgalaike želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo 
strategija. Strategijoje želdynai suprantami kaip specialioje teritorijoje žmogaus sukurti ar pritaikyti želdinių 
(medžių, krūmų, vejų, g÷lynų) ir įrenginių (takų, aikštelių ir kt.) teritoriniai kompleksai, skirti želdiniams 
auginti ir naudoti. Tai įvairios funkcin÷s paskirties parkai, skverai, al÷jos, sodai, o taip pat specialios ir kitos 
paskirties želdynai, bei apželdintos teritorijos.  

Kauno miesto žaliųjų plotų inventorizacija yra atlikta 1999 metais, Kauno miesto žalieji plotai 1999 
metais už÷m÷ 10175,662 ha (64,75 % miesto ploto). Šiuo metu patvirtintas ribas turi ne visi žalieji plotai.  
Miškų mieste yra 2998,27 ha (Miškotvarkos tarnybos duomenimis, 2011 m.), parkų ir skverų – 731,91 ha 
(Kauno miesto savivaldyb÷s administracijos Aplinkos apsaugos skyrius duomenimis, 2011 m.). 

Kauno miesto želdiniai išskiriami trijose žem÷s paskirčių grup÷se:  
1) žem÷s ūkio paskirties žem÷je išskiriami m÷g÷jiškos sodininkyst÷s teritorijos, specializuoto 

naudojimo sodininkyst÷s teritorijos; 
2) miškų ūkio paskirties žem÷je - visų grupių miškai; 
3) kitos paskirties žem÷je – bendro naudojimo teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos, rekreacin÷s 

teritorijos.  
Be šių atskiras funkcines teritorijas turinčių želdynų bendrai želdynų sistemai taip pat priskiriami 

priklausomieji želdynai, esantys kitų funkcinių zonų teritorijose. Priklausomieji želdynai – tai želdynai 
gyvenamuosiuose kvartaluose; uždari želdynai įstaigų, įmonių ir organizacijų teritorijose; individualių valdų 
želdiniai. 

 
Miškai  
Kauno mieste esančius miškus galima suskirstyti pagal atskiras jų grupes į rezervatinius miškus, 

rekreacinius miškus, apsauginius miškus, ūkinius miškus. 
I grup÷s, rezervatinių miškų Kauno mieste n÷ra. 
II grup÷s, (specialios paskirties A) ekosistemų apsaugos miškų Kauno mieste yra beveik 204 ha. Šiuos 

miškus sudaro miškų masyvai esantys saugomose teritorijose: Veršvos kraštovaizdžio draustinio, Nev÷žio 
kraštovaizdžio draustinio, Kamšos botaninio-zoologinio draustinio, Nemuno ir Nev÷žio santakos 
kraštovaizdžio draustinio, Jiesios kraštovaizdžio draustinio bei Kauno teriologinio draustinio miškai. 

II grup÷s, (specialios paskirties B) rekreacinių miškų Kauno mieste yra daugiausia – 2794 ha. Šios 
grup÷s miškai išsid÷stę viso miesto teritorijoje, jiems priskirti miesto parkų ir kitų žaliųjų zonų miškų 
masyvai. 

III grup÷s, apsauginių miškų Kauno mieste yra labai mažai – į Kauno miesto ribas patenka tik šio 
pogrupio Davalgonių miško pakraščiai ties Ateities plento ir kelio A1 sankirta. 

IV grup÷s, ūkinių miškų Kauno mieste taip pat beveik n÷ra – į Kauno miesto ribas patenka tik šio 
pogrupio Dubravos miško pakraščiai. 

Kauno mieste yra 2370 ha valstybin÷s reikšm÷s miškų (2005 m. liepos 14 d. Vyriausyb÷s nutarimu 
Nr. 765 „D÷l Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „D÷l valstybin÷s 
reikšm÷s miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“). Mieste yra 1338,9 ha miško parkų (specialiais savivaldyb÷s 
dokumentais statusas patvirtintas 4 miško parkams – 1119,62 ha). 
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8 lentel÷. Miškų balansas Kauno mieste 

 
Nr. Grup÷ Pogrupis Plotas, ha 
1. I Rezervatiniai miškai - 

2. II 
Specialios paskirties miškai. 
A. Ekosistemų apsaugos miškai 

203,9674 

3. II 
Specialios paskirties miškai. 
B. Rekreaciniai miškai. 

2794,1079 

4. III Apsauginiai miškai 0,0442 
5. IV Ūkiniai miškai 0,1485 

Iš viso miškų: 2998,268 
 
 
Želdynai kitos paskirties žem÷s teritorijose 
 
Atskirieji želdynai 
Atskirieji želdynai skirstomi į:  

1) rekreacin÷s paskirties želdynus; 
2) mokslin÷s, kultūrin÷s ir memorialin÷s paskirties želdynus; 
3) apsaugin÷s ir ekologin÷s paskirties želdynus. 

Rekreaciniai želdynai tai: 
- Miesto parkai (specialiais savivaldyb÷s dokumentais statusas patvirtintas 20 miesto parkų – 

373,84 ha; miesto bendrajame plane (2003 m.) buvo numatyti 25 parkai – 664,94 ha).  
- Skverai (detalieji planai parengti ir patvirtinti 8 skverams – 14,06 ha; miesto bendrajame plane 

(2003 m.) buvo numatyti 63 skverai – 66,85 ha).  
- Žaliosios jungtys (miesto bendrajame plane (2003 m.) buvo numatyta 21 žalioji jungtis – 142,0 

ha).  
- Atviri želdynai prie įstaigų, įmonių ir organizacijų.  

 
 

Mokslin÷s, kultūrin÷s ir memorialin÷s paskirties želdynus Kauno mieste sudaro specialios paskirties 
parkai ir renginių vietos. Prie jų galima priskirti botanikos sodą (62,5 ha), zoologijos sodą (15,9 ha), Kauno 
tvirtov÷s fragmentus bei kt. Dalis šio pobūdžio teritorijų yra artimos Konservacin÷s paskirties žem÷s, 
kultūros paveldo objektų žem÷s sklypams. 

 

9 lentel÷. Kauno miesto parkai ir skverai* 

 
Eil. 
Nr. 

 
Želdyno 

pavadinimas 

 
Želdyno vieta 

Želdyno 
statusas 

Plotas, 
ha 

Pastabos 

1 2 3 5 6  
 Parkai     
 Centriniai želdynai 

(parkai) 
    

1 Ąžuolynas Prie Vydūno al. (Žaliakalnis) Parkas 78,4 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 

2 Petrašiūnų Prie T.Masiulio g. (Petrašiūnai) Parkas 56,48  
      
3 Lakštingalų 

(Palemone) 
Tarp Pamario ir Apnarų g. 

(Palemonas) 
Parkas 45,0  

4 Nemuno salos Prie Karaliaus Mindaugo pr. 
(Naujamiestis) 

Parkas 25,0  

5 Santakos Nemuno ir Neries santaka 
(Senamiestis) 

Parkas 13,54 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 
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 Rajoniniai 

želdynai (parkai) 
    

6 Armališkių Prie Garšv÷s ir Armališkių g. 
(Vaišvydava) 

Parkas 7,37  

7 Aukštosios Fredos  Prie E.Žilibero g. (Freda) Parkas 3,00  
8 Aukštųjų Šančių 

ąžuolynas 
Prie Verkių g. (A. Šančiai) Parkas 39,82 Patvirtintas Kauno miesto 

tarybos sprendimu 
9 Brastos g. parkas Tarp Neries up÷s ir Brastos g. 

(Vilijampol÷) 
Parkas 32,1  

10 Draugyst÷s Prie V.Kr÷v÷s pr. ir Kovo 11-osios 
g. (Dainava) 

Parkas 15,82 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 

11 Kalniečių Prie S. Žukausko g. ir P. Lukšio g. 
(Eiguliai) 

Parkas 21,2 Įregistruoti registrų centre 
Kauno apskrities 
administracijos vardu 

12 Naugardiškių  Tarp Mokolų ir Aukštažio g. 
(Kazliškiai) 

Parkas 2,6 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 

13 Nepriklausomyb÷s 
(Jiesios) 

Prie Moliakelio g. ir P.Babickio g. 
(Rokai) 

Parkas 125,0  

14 Neries krantin÷s Prie Neries krantin÷s, tarp 
Vilijampol÷s ir Varnių tilto 

(Vilijampol÷) 

Parkas 26,0 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 

15 Veršvos Tarp Romainių kapinių ir Kalnų g. 
(Sm÷liai ir Linkuva) 

Parkas 108,85 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 

16 Vieviržio Palemone kvartalo viduryje tarp 
Palemono ir Pravienos g. 

(Palemonas) 

Parkas 9,21  

17 Žemųjų Šančių  Tarp Nemuno ir Žemųjų Šančių 
sodybinių sklypų (Ž. Šančiai) 

Parkas 15,05 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 

 Kultūriniai, 

istoriniai parkai 
    

18 Senosios miesto 
kapin÷s (Ramyb÷s) 

Tarp Vytauto pr. ir Trakų g. 
(Naujamiestis) 

Parkas 8,37  

      
19 IX forto Prie Panerių g. ir Kuršių g. 

(Panerys) 
Parkas 22,0  

20 Marvos dvaro Prie Marvel÷s g. ir Vakarinio 
lanksto (Marvel÷) 

Parkas 6,14 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 

21 Sarg÷nų dvaro Prie Panerių g. ir Kuršių g. 
(Sarg÷nai) 

Parkas 3,43 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 

22 VI forto Prie Pramon÷s pr. ir R.Kalantos g. 
(Amaliai) 

Parkas 13,3  

      
24 Sarg÷nų tvenkinių Tarp Obelyn÷s ir Ežero g. 

(Sarg÷nai) 
Parkas 15,0  

25 Vaišvydavos Dubravų g. gale šalia Dubravos 
miško (Vaišvydava) 

Parkas 54,60  

 Iš viso parkuose   664,94  
 Vietiniai želdynai 

(skverai) 
    

      
1 Biržiškų g. Prie Biržiškų g. į rytus nuo 

p÷sčiųjų tilto į Panemunę 
(Gričiupis) 

Skveras 0,9  

2 Geležinkelio 
stoties 

M.K.Čiurlionio g. pietin÷je pus÷je 
(Ž. Šančiai) 

Skveras 0,16  

3 Karo muziejaus 
sodelis 

Prie K.Donelaičio g. 
(Naujamiestis) 

Skveras 0,3  
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4 Miesto sodas Tarp Laisv÷s al. Ir Kęstučio g. 
(Naujamiestis) 

Skveras 1,9 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 

5 Prancūzų g. Prie Prancūzų g. tarp p÷sčiųjų tilto 
į Panemunę ir Švenčionių g. 

(Ž. Šančiai) 

Skveras 4,9 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 

6 V. Putvinskio g. Prie V.Putvinskio g. ir laiptų į 
Žaliakalnį (Naujamiestis) 

Skveras 0,3  

7 Viaduko  Karaliaus Mindaugo pr. prie 
p÷sčiųjų tilto į Nemuno salą 

(Naujamiestis) 

Skveras 0,19 Įregistruota registrų centre 
Nacionalin÷s žem÷s 
tarnybos prie Žem÷s ūkio 
ministerijos vardu 

8 A.Juozapavičiaus 
pr.  

Prie A.Juozapavičiaus ir Mažeikių 
g. sankryžos (Ž. Šančiai) 

Skveras 0,09 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 

9 Dainavos Prie V. Kr÷v÷s pr. (Dainava) Skveras 3,81 Įregistruoti registrų centre 
Kauno apskrities 
administracijos vardu 

10 Girstupio Prie Pašil÷s ir Medžiotojų g. 
(Gričiupis) 

Skveras 2,19 Įregistruoti registrų centre 
Kauno apskrities 
administracijos vardu 

11 Jonavos g. (prie 
senojo tilto) 

Prie Jonavos g. ir Vilijampol÷s tilto 
(Senamiestis) 

Skveras 4,5  

12 Kr÷v÷s pr. ir 
Pramon÷s pr. 

V.Kr÷v÷s ir Pramon÷s sankryžos 
rytin÷je pus÷je (Dainava) 

Skveras 1,01 Įregistruota registrų centre 
Nacionalin÷s žem÷s 
tarnybos prie Žem÷s ūkio 
ministerijos vardu 

13 M.Valančiaus g.  Prie M.Valančiaus g., Šv.Gertrūdos 
ir Kumelių g. sankryžos 

(Senamiestis) 

Skveras 0,255 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 

14 Prie Kauko laiptų Prie  Kauko laiptų į Žaliakalnį 
(Naujamiestis) 

Skveras 1,8  

15 Rūko g. Prie Didžiosios ir Rūko g. 
sankryžos (Vaišvydava) 

Skveras 0,31 Įregistruota registrų centre 
Nacionalin÷s žem÷s 
tarnybos prie Žem÷s ūkio 
ministerijos vardu 

16 S. Dariaus ir 
S. Gir÷no g.  

Prie S.Dariaus ir S.Gir÷no gatv÷s 
šiaurin÷s pus÷s ir šlaito griovos 

vakarin÷s pus÷s (Aleksotas) 

Skveras 1,09 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 

17 Sąjungos aikšt÷ Tarp Neries krantin÷s ir Panerių g. 
(Vilijampol÷) 

Skveras 3,9 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 

18 Santarv÷s Prie Žiemgalių g. (Sm÷liai) Skveras 3,91 Įregistruoti registrų centre 
Kauno apskrities 
administracijos vardu 

19 Savanorių pr. ir 
Algirdo g. 
sankryžos  

Prie Savanorių pr. ir Algirdo g. 
sankryžos (Kalniečiai) 

Skveras 0,1  

20 Steigiamojo Seimo Tarp Jablonskio ir Gimnazijos g. 
(Senamiestis) 

Skveras 0,6  

21 Trakų ir Kr÷vos g. Prie Trakų ir Kr÷vos g. 
(Naujamiestis) 

Skveras 0,5  

22 Vilijos Prie A.Juozapavičiaus pr. ir Gudų 
g. (Ž. Šančiai) 

Skveras 1,07 Įregistruoti registrų centre 
Kauno apskrities 
administracijos vardu 

23 Antakalnio 
(Aleksote) 

Prie Antakalnio ir Kazlų g. 
(Aleksotas) 

Skveras 1,13 Įregistruoti registrų centre 
Kauno apskrities 
administracijos vardu 

24 Archyvo g. Prie Archyvo ir Utenos g. 
sankryžos (Žaliakalnis) 

Skveras 0,28  
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25 Ąžuolyno g.  Vaižganto ir Ąžuolyno g. sankryža 
(Žaliakalnis) 

Skveras 0,06 Įregistruota registrų centre 
Nacionalin÷s žem÷s 
tarnybos prie Žem÷s ūkio 
ministerijos vardu 

26 Darbininkų g. ir 
Mol÷tų g. 

Prie P. Dovydaičio, Darbininkų ir 
Mol÷tų g. sankryžos (Žaliakalnis) 

Skveras 0,36 Įregistruota registrų centre 
Nacionalin÷s žem÷s 
tarnybos prie Žem÷s ūkio 
ministerijos vardu 

27 Gailut÷s ir Vaidilos 
g.  

Prie Gailut÷s ir Vaidilos g. 
sankryžos (Panemun÷) 

Skveras 0,06 Įregistruota registrų centre 
Nacionalin÷s žem÷s 
tarnybos prie Žem÷s ūkio 
ministerijos vardu 

28 Gričiupio Tarp Gričiupio ir Rytų g. 
(Gričiupis) 

Skveras 2,57 Įregistruoti registrų centre 
Kauno apskrities 
administracijos vardu 

29 J.Basanavičiaus g. 
ir Radvil÷nų pl.  

Prie J.Basanavičiaus g. ir 
Radvil÷nų pl. šalia senųjų žydų 

kapinių  (Gričiupis) 

Skveras 0,2  

30 K. Petrausko ir 
M. Jankaus g. 

Prie K. Petrausko, V. Kudirkos ir 
M. Jankaus g. (Žaliakalnis) 

Skveras 0,7 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 

31 K. Petrausko ir 
Vydūno al. 

Prie K. Petrausko ir Vydūno al. 
(Žaliakalnis) 

Centrinio 
Ąžuolyno 

dalis 

0,32 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 

32 Kovo 11-osios  Prie Dujotiekio ir Kovo 11-osios g. 
(Gričiupis) 

Skveras 2,65 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 

33 Nemuno g. Tarp Nemuno g. ir Karaliaus 
Mindaugo pr. (Senamiestis) 

Infrastrukt
ūros 

teritorija 

0,12 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 

34 Neries 
(Vilijampol÷je) 

Prie Neries krantin÷s ir Plung÷s g. 
(Panerys) 

Skveras 3,29  

35 Prie Pramon÷s pr. 
ir Taikos pr. 
(“Berželio”) 

Prie Pramon÷s pr. ir Taikos pr. 
(“Berželio”) (Dainava) 

Skveras 0,4  

36 Prie Taikos pr. 
(prieš Pieno komb.) 

Prie Taikos pr. (prieš Pieno komb.) 
(Naujasodis) 

Skveras 2,9  

37 Prie Vaidoto ir 
Mažosios g.  

Prie Vaidoto ir Mažosios g. 
(Panemun÷) 

Skveras 0,1 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 

38 Radvil÷nų pl. ir 
A.Baranausko g.  

Prie Radvil÷nų pl. ir A.Baranausko 
g. prieš KTU Chemijos fakultetą 

(Gričiupis) 

Skveras 0,63 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 

39 Skynimo g. Tarp Skynimo ir Šlaito g. 
(Kazliškiai) 

Skveras 1,70  

40 Tirkiliškių  Prie Kalvarių ir Juodelyn÷s g. 
sankryžos (Kazliškiai) 

Skveras 0,4 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 

41 V.Kr÷v÷s pr. 
(“Pasimatymo”) 

Prie V.Kr÷v÷s pr. (“Pasimatymo”) 
(Dainava) 

Skveras 0,8 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 

42 Vaižganto g. Vaižganto g. rytin÷je pus÷je 
(Žaliakalnis) 

Skveras 0,22  

43 Vandžiogalos Prie Vandžiogalos g. (Sarg÷nai) Skveras 2,02  
44 Vieškeliuko g. Prie Žaliabaln÷s ir Vieškeliuko g. 

(Romainiai) 
Skveras 0,9  

45 Birštono g. Karaliaus Mindaugo pr. ir Birštono 
g. sankryža į abi puses 

(Senamiestis) 

Infrastruk
tūros 

teritorija 

0,15 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 

46 Funikulieriaus Prie V.Putvinskio g. ir Žaliakalnio 
keltuvo (Naujamiestis) 

Skveras 0,3 Patvirtintas Kauno miesto 
tarybos sprendimu 
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47 Lakūnų pl.  Lakūnų pl. prie namo nr. 44 
(Freda) 

Skveras 1,03 Įregistruota registrų centre 
Nacionalin÷s žem÷s 
tarnybos prie Žem÷s ūkio 
ministerijos vardu 

48 Linkuvos g. Prie Linkuvos g. (Sm÷liai) Skveras 2,97  
49 Rokų Tarp Rokų g. ir Marijampol÷s pl. 

(Rokai) 
Skveras 2,0 Patvirtintas Kauno miesto 

tarybos sprendimu 
50 Seniavos Prie Seniavos pl. (Birut÷) Skveras 0,61  
51 Velnių muziejaus Prie V. Putvinskio g. ir Velnių 

muziejaus (Naujamiestis) 
Skveras 0,06  

 Memorialiniai     
52 Kryžių kalnelis Pramon÷s pr. prie VI-ojo forto 

(Amaliai) 
Skveras 0,4 Patvirtintas Kauno miesto 

tarybos sprendimu 
53 Prezidentūros 

sodelis 
Prie Vilniaus g. ir Gimnazijos g. 

(Senamiestis) 
Skveras 0,7  

 Iš viso skveruose   66,85  
 Iš viso Kauno 

mieste 

  731,91  

* Kauno miesto savivaldyb÷s administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus duomenys 

 

10 lentel÷. Rekreacinių ir kultūrinių želdynų plotai miesto rajonuose 

Nr. Miesto dalis Želdynų plotas, ha 
1.  Aleksotas 2,22 
2.  Birut÷ 0,61 
3.  Freda 4,03 
4.  Kazliškiai 4,7 
5.  Marvel÷ 6,14 
6.  Naujamiestis 38,72 
7.  Senamiestis 19,865 
8.  Dainava 21,84 
9.  Eiguliai 21,2 
10. Kleboniškis 0 
11. Gričiupis 9,14 
12. Panemun÷ 0,16 
13. Rokai 3,00 
14. Vaišvydava 62,28 
15. Vičiūnai 0 
16. Amaliai 13,7 
17. Naujasodis 2,9 
18. Palemonas 54,21 
19. Petrašiūnai 56,48 
20. Aukštieji Šančiai 39,82 
21. Žemieji Šančiai 21,27 
22. Linkuva 54,425 
23. Milikoniai 0 
24. Sarg÷nai 20,45 
25. Sm÷liai 61,305 
26. Romainiai 0,9 
27. Lamp÷džiai 0 
28. Panerys 25,29 
29. Veršvai 0 
30. Vilijampol÷ 62,00 
31. Kalniečiai 0,1 
32. Žaliakalnis 80,34 
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Didžiausias bendrai rekreacinių ir kultūrinių želdynų plotas yra Palemone, Petrašiūnuose, Linkuvoje, 
Vaišvydavoje, Naujamiestyje, Aukštuosiuose Šančiuose, Paneryje, Vilijampol÷je, Žaliakalnyje. Mažiausiai – 
Aleksote, Birut÷je, Fredoje, Kazliškiuose, Kleboniškyje, Vičiūnuose, Panemun÷je, Rokuose, Naujasodyje, 
Milikonyse, Romainiuose, Lamp÷džiuose, Veršvuose, Kalniečiuose.  

 
Apsaugin÷s ir ekologin÷s paskirties želdynai  
Apsaugin÷s ir ekologin÷s paskirties želdynai Kauno mieste gali būti skiriami į ekosistemų 

apsauginius želdynus (šlaitų, vandens telkinių), sanitarinius apsauginius želdynus (pramon÷s įmonių 
sanitarinių zonų teritorijose, kelių apsaugos zonose, gatvių želdiniai), priešv÷jinius, orą gryninančius, 
izoliacinius, estetinę – kraštovaizdinę reikšmę turinčius želdynus. 

Apsauginiai želdiniai ypatingai svarbūs pramoninių zonų teritorijose. Ypač atskiriant pramon÷s 
įmones nuo gyvenamųjų teritorijų, taip pat nuo intensyviausių jud÷jimo trasų. Šios želdynų teritorijos šiuo 
metu yra suformuotos Kauno pramon÷s rajone Naujasodyje. Be atskirųjų apsauginių želdynų, šias funkcijas 
taip pat atlieka priklausomieji želdynai. Apsauginių želdinių funkcijas taip pat atlieka žaliosios teritorijos 
vandenviečių apsaugos zonose. Apsauginiai želdiniai, atribojantys skirtingo naudojimo teritorijas užima 
60,71 ha plotą.  

Svarbu pabr÷žti, kad daugelis apsauginių želdynų taip pat yra priskiriami želdynams turintiems 
estetinę reikšmę. Tai želdynai išsid÷stę miestui svarbiose teritorijose – transporto mazguose, greta 
svarbiausių kelių. Kauno mieste apsauginiai želdynai buvo prad÷ti formuoti prie miesto aplinkkelių, 
Islandijos plento, VIA Baltikos ir kt., prie svarbiausių įvažiavimų į Kauno miestą. Tačiau šiuo metu šių 
želdynų formavimui iškyla daug problemų d÷l privačios nuosavyb÷s žem÷s sklypų skyrimo šiose teritorijose, 
pastatų statybos. Suskaidant šias apsaugines juostas naujais statiniais yra prarandamos miestovaizdžio 
vertingos panoramos nuo vienų iš intensyviausiai naudojamų miesto apžvalginių trasų. Daugelis žem÷s 
sklypų šiose zonose dar yra žem÷s ūkio paskirties, tod÷l jų išpirkimui nereik÷tų daug l÷šų.  

Apsaugin÷s ir ekologin÷s paskirties želdynai daugeliu atvejų formuoja miesto panoramas, padidina 
miesto estetinę vertę. Tod÷l ateityje tokio pobūdžio želdynai tur÷tų būti išskirti kaip reprezentacinę miesto 
svarbą turintys želdynai (prie svarbiausių kelių, gatvių, prospektų). 

 
Rekreacinių želdynų pasiskirstymas Kauno mieste bei želdynų sistemos formavimas 
Remiantis atskirųjų želdynų normomis, rekreaciniai želdynai yra normuojami, taip pat klasifikuojami 

pagal jų pad÷tį bei reikšmę mieste. Pagal reikšmę rekreaciniai želdynai yra skirstomi į centrinius, rajoninius 
ir vietinius. 

Kauno miesto centriniams želdynams yra priskiriami didžiausi rekreacijai naudojami želdynų plotai: 
Nemuno salos parkas, Santakos parkas, Ąžuolynas, Petrašiūnų parkas, Lakštingalų parkas. Remiantis 
normomis šių želdynų išsid÷stymas turi būti 1-2 km nuo gyvenamųjų teritorijų. Šiuo metu esami centriniai 
želdynai neužtikrina visų miesto gyvenamųjų teritorijų norminio aptarnavimo. Centrinių želdynų plotai yra 
per maži, didžioji dalis šių teritorijų yra per daug nutolę nuo gyvenamųjų teritorijų. Šių želdynų funkciją iš 
dalies gali kompensuoti esami didieji miesto rekreacinių miškų masyvai – miško parkai. 

Be šių centrinių rekreacinių želdynų Kauno mieste taip pat išskiriami atskiri rajoniniai rekreaciniai 
želdynai kiekvienam Kauno miesto rajonui. Rajonin÷s reikšm÷s rekreaciniams želdynams priskiriami 
želdynai, kurie nuo gyvenamųjų teritorijų nutolę 500-1000 m. 

 
11 lentel÷. Rajonin÷s reikšm÷s atskirųjų rekreacinių želdynų pasiskirstymas bei jų aptarnavimo spindulys miesto 

rajonuose 
Eil. 
Nr. Rajonas 

Atstumas (km) iki artimiausio rekreacinio 
želdyno* 

Reikšm÷ mieste Pastabos 

1. 
Aleksotas ~0,7-2 km iki Santakos parko 

Centrinis želdynas  

2. 
Birut÷ 

~0-3 km iki Nepriklausomyb÷s (Jiesios) parko / 
Jiesios kraštovaizdžio draustinio 

Rajoninis želdynas ~0,2-1,5 km iki 
Botanikos sodo 

3. 
Freda 

~0,5 - 2,5 km iki Nepriklausomyb÷s (Jiesios)  
parko / Jiesios kraštovaizdžio draustinio 

Rajoninis želdynas ~0-1 km iki 
Botanikos sodo 

4. 
Kazliškiai 

~3-5 km iki Nepriklausomyb÷s (Jiesios)  parko / 
Jiesios kraštovaizdžio draustinio 

Rajoninis želdynas ~1-3,5 km iki 
Botanikos sodo 
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5. 
Marvel÷ 

~1 - 2 km iki Marvos dvaro parko 
~3 km iki Nemuno salos parko 

Rajoninis želdynas 
Centrinis želdynas 

 

6. Naujamiestis ~0 - 1 km iki Nemuno salos parko   
7. Senamiestis ~0-1,3 km iki Santakos parko Centrinis želdynas  

8. 

Dainava 
~0 - 1 km iki Draugyst÷s parko,  
~0,6 - 0,4 km iki Dainavos parko 

Rajoninis želdynas 
Rajoninis želdynas 

 

9. Eiguliai ~0 - 1,3 km iki Kalniečių parko   

10. Kleboniškis  ~0 - 0,5 km iki Kleboniškio miško parko Miško parkas  

11. 

Gričiupis 

~0 - 2 km iki Ąžuolyno,  
~0 - 2 km iki Panemun÷s šilo,  
~1,5 - 0,2 km iki Draugyst÷s parko 
~0 - 1,5 km iki Kovo 11-osios parko 

Centrinis želdynas 
Miško parkas 
Rajoninis želdynas 
Rajoninis želdynas 

 

12. 

Panemun÷ 

~0 - 1,5 km iki Panemun÷s šilo,  
~0 - 1,5 km iki Nepriklausomyb÷s (Jiesios)   
parko 

Miško parkas 
Rajoninis želdynas 

 

13. 

Rokai 

~0 - 2,3 km iki Nepriklausomyb÷s (Jiesios) 
parko 
~1-3 km iki Panemun÷s parko 

Rajoninis želdynas 
Miško parkas 

 

14. 

Vaišvydava 

~0 - 2,5 km iki Vaišvydavos (šalia Dubravos 
miško),  
~0,5 - 2,5 km – iki Panemun÷s šilo,  
~0 - 1 km iki Petrašiūnų  

Rajoninis želdynas 
 
Miško parkas 
Centrinis 

 

15. Vičiūnai  ~0 - 1 km iki Panemun÷s šilo Miško parkas  

16. Amaliai ~2,7 - 1,5 km iki Petrašiūnų Centrinis  

17. 
Naujasodis -  

 Vyrauja pramon÷s 
teritorijos 

18. 

Palemonas ~0 - 1,5 km iki Lakštingalų parko  

Centrinis želdynas  

19. Petrašiūnai ~0,8 - 1,5 km iki Petršiūnų parko Centrinis želdynas  

20. Aukštieji 
Šančiai 

~0 - 1 km iki Aukštųjų Šančių ąžuolyno 
 

Rajoninis želdynas 
 

 

21. Žemieji 
Šančiai 

~0 - 0,5 iki Žemųjų Šančių parko  
~0,5 - 2,5 km iki Aukštųjų Šančių Ąžuolyno,  
~2 - 4 km iki Panemun÷s šilo 

Rajoninis želdynas 
Rajoninis želdynas 
Miško parkas 

 

22. Linkuva ~3,5 km iki Lamp÷džių parko Miško parkas  

23. 

Milikoniai 

~2,3 - 3 km iki Veršvos kraštovaizdžio 
draustinio,  
~1,5 - 2,5 km iki Neries krantin÷s parko 

Rajoninis želdynas 
Rajoninis želdynas 
 

 

24. 

Sarg÷nai 

~0 - 2 km Sarg÷nų dvaro parkas 
 

Rajoninis želdynas 
 

Rajonas atskirtas 
magistralin÷mis 
gatv÷mis nuo kitų 
miesto poilsio 
teritorijų 

25. 

Sm÷liai 

~0 -1,5 km iki Veršvos kraštovaizdžio draustinio Rajoninis želdynas 
 

 

26. Romainiai ~1,7 - 3 km iki Lamp÷džių miško parko Miško parkas   

27. Lamp÷džiai ~0 - 1,5 km iki Lamp÷džių miško parko Miško parkas  

28. Panerys ~0 - 2 km iki Neries krantin÷s parko Rajoninis želdynas  

29. 
Veršvai ~1 km iki Veršvos kraštovaizdžio draustinio 

Rajoninis želdynas  

30. Vilijampol÷ ~0 - 1 km iki Neries krantin÷s parko Rajoninis želdynas  



KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS  ESAMOS BŪKLöS ANALIZöS STADIJA 

 

 
UAB „Lyderio grup÷“, Ukmerg÷s g. 222, Vilnius 

 

31 

31. Kalniečiai ~0 - 2 km iki Kalniečių parko Rajoninis želdynas  

32. 

Žaliakalnis 

~0 - 1,5 km iki Ąžuolyno,  
~2,5 - 1 km iki Nemuno salos parko,  
~3,5 - 1 km iki Santakos parko 

Centrinis želdynas 
Centrinis želdynas 
Centrinis želdynas 

 

*-atstumas iki centrinio, rajoninio želdyno matuojamas nuo artimiausios bei tolimiausios gyvenamosios vietos 
nutolusios nuo artimiausio centrinio ar rajoninio želdyno. 

 
 
Vertinant Kauno miesto rajoninius želdynus, nustatyta, kad dalis miesto teritorijų neturi savo 

rajoninio želdyno. Šios teritorijos yra tiesiog per toli nuo rekreacijai naudojamų didesnių želdynų. Rajoninio 
rekreacinio želdyno trūkumas yra Aleksoto, Fredos, Birut÷s, Romainių, Milikonių, Sarg÷nų rajonų dalyse. 
Taip pat reikia pasteb÷ti, kad dalis čia vertinamų želdynų kartu atlieka ekologinę apsauginių želdynų 
funkciją. Tod÷l tokie želdynai atlikti rekreacinę funkciją gali tik iš dalies. 

Trečioji pagal reikšmę rekreacinių želdynų grup÷ – vietiniai želdynai. Tai želdynai esantys arčiausiai 
gyvenamųjų teritorijų. Pagal želdynų projektavimo normas vietiniai želdynai - tai želdynai, kurie nuo 
gyvenamosios teritorijos nutolę ne toliau kaip per 300-400 m. Tokių želdynų išsid÷stymas Kauno mieste n÷ra 
tolygus. Šių želdynų tinklas geriausiai išvystytas daugiabučių mikrorajonuose (Dainava, Eiguliai, 
Kalniečiai). Vertinant vietinių želdynų pasiskirstymą, daugumas jų sutapdinti su rajoniniais želdynais. 
Didžiausias vietinių želdynų trūkumas nustatytas šiuo metu naujai vystomose miesto pl÷tros teritorijose 
(Romainiuose, Linkuvoje, Aleksote, Kazliškiuose, Amaliuose, Vaišvydavoje); esamose susiklosčiusiose 
sodybinio užstatymo teritorijose (Paneryje, Veršvuose, Sarg÷nuose bei kt.). Vietinio rekreacinio želdyno taip 
pat stokojama daugiabučių rajone Milikonyse.  

Rekreacinių želdynų sistemos formavimui taip pat svarbią reikšmę turi žaliosios jungtys. Remiantis 
ankstesniais planavimo dokumentais (Kauno miesto generaliniu planu iki 2000 m. (1983 m. Miestų statybos 
projektavimo instituto Kauno filialas); Kauno miesto bendruoju planu (2003 m. SĮ „Kauno planas“)) šių 
jungčių pagalba buvo numatyta sujungti svarbiausias poilsio zonas į bendrą miesto rekreacinę sistemą. 
Tokias linijines jungtis tur÷jo sudaryti p÷sčiųjų bei dviračių (žiemą - slidžių) trasos, linijiniai rekreaciniai 
želdynai su panoramos apžvalgos ir poilsio aikštel÷mis. Tačiau šiuo metu ši sistema dar n÷ra sukurta. Kaip 
tokias funkcionuojančias linijines jungtis galima išskirti atskiras dviračių takų trasas. Šiuo metu Kauno 
mieste yra apie 47 km dviračių takų. Tačiau jie yra įrengti fragmentiškai, nesudarant vientisos sistemos. 
Platesnis jų vertinimas yra pateiktas bendrojo plano „Susisiekimo infrastruktūros“ dalyje. 

Želdynų sistemos formavimo požiūriu, svarbias linijines jungtis sudaro takai įrengti žalioje 
aplinkoje. Tai yra takai nutiesti mikrorajonų vidaus erdv÷mis, taip pat takai prie gatvių, kurie yra atskirti nuo 
gatv÷s važiuojamosios dalies žaliąja juosta. Šie takai žalioje aplinkoje, bei taip pat toliau nuo važiuojamosios 
dalies sukuria didesnio rekreacinio komforto aplinką p÷sčiomis bei dviračiais judantiems miesto 
gyventojams bei svečiams. Šie takai dažnai nesudaro žaliosioms jungtims formuoti reikalingos 20 m pločio 
juostos, tod÷l patenka į gyvenamąsias teritorijas, inžinerin÷s infrastruktūros teritorijas. Jie svarbūs tiek 
žaliųjų jungčių papildymui bei jų pakeitimui teritorijose, kuriose d÷l susiklosčiusio užstatymo pobūdžio n÷ra 
galimybių įrengti žaliųjų jungčių. Tokių takų tinklas tankiausiais Žaliakalnyje, taip pat jų sistema išvystyta 
prie pagrindinių gatvių Dainavos, Kalniečių, Eigulių mikrorajonuose. Žaliuosius takus galima vertinti kaip 
vieną iš svarbesnių elementų formuojančių vietos rekreacinę aplinką. Tod÷l teritorijas, kuriose yra gausu 
tokių takų, galima vertinti kaip teritorijas turinčias aukštesnę gyvenamosios aplinkos kokybę. 

Vienos iš rekreacinių zonų linijinių jungčių sistemos sudedamųjų dalių - dviračių takų sistemos - 
išvystymo sprendiniai yra numatyti tiek šiuo metu galiojančiame Kauno bendrajame plane (2003 m.) tiek 
Kauno miesto dviračių takų specialiajame plane (2010 m. VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas). Remiantis 
šiais planavimo dokumentais dviračių takai Kauno mieste skiriami į magistralinius, rajoninius bei rekreacinio 
pobūdžio dviračių takus. Kauno miesto dviračių takų specialiuoju planu yra bendrai numatyta naujai įrengti 
177 km dviračių takų: magistralinių takų – 35 km, rajoninių takų – 71 km, rekreacinio pobūdžio takų – 
33 km. Siekiant sukurti tinkamus poilsio zonų linijinius ryšius, šią dviračių takų sistemą taip pat dar 
reikalinga papildyti vaizdingų vietovių takais, želdynų jungtimis. 
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Bendro naudojimo teritorijos 
Bendro naudojimo teritorijos skiriamos į urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių teritorijas (aikštes) ir į 

kapinių teritorijas (Šiuo metu miesto kapin÷s užima 146,0 ha plotą).  
Kauno miesto viešųjų erdvių teritorijas sudaro aikšt÷s. Pagrindin÷s aikšt÷s yra Rotuš÷s, Vienyb÷s, 

Nepriklausomyb÷s, Sąjungos, Čeč÷nijos, kt. Aikščių mieste daugiausia suformuota centrin÷je dalyje. Kitose 
miesto dalyse jų mažiau, be to jos n÷ra taip aiškiai išreikštos, pavyzdžiui – prie Kauno rajono savivaldyb÷s ar 
pan. 

Tam tikrą aikščių funkciją atlieka prie mikrorajonų centrų suformuotos viešosios erdv÷s (su 
mažosios architektūros elementais, fontanais). Šiuo metu didžioji šių buvusių aikščių dalis yra naudojama 
parkavimo tikslais. Problemos aikšt÷ms išsaugoti bei naujoms kurti taip pat susidaro d÷l didinamo užstatymo 
tankumo. Tod÷l miesto bendrojo plano sprendiniuose tur÷tų būti numatytos priemon÷s, derinančios bendro 
naudojimo teritorijų formavimą, transporto sistemos vystymą, užstatymo struktūros tobulinimą. 

Vertinant anksčiau parengtus erdvin÷s struktūros projektus, pamin÷tina Kauno miesto dalies prie 
Savanorių prospekto vystymo koncepcija (E. Barzdžiukas, S. Lukošius, A. Tatariūnien÷, 1996). Joje 
numatomi urbanistiniai centrai su bendro naudojimo teritorijomis, aikšt÷mis, išsid÷stančiomis svarbiausiuose 
kompoziciniuose branduoliuose. 

 
Kiti žalieji plotai 
Kitiems žaliesiems plotams priskiriami atviri arba sumed÷jusia augalija apaugę plotai, sudarantys 

laisvos valstybin÷s žem÷s fondą.  
Pagal žaliųjų plotų inventorizacijos duomenis (1999 m.) nekategorizuoti žalieji plotai vyrauja 

Romainių-Kaniūkų rajone – 69,85 %, Rokų - Vaišvydavos rajone – 84,19 %, Aleksoto rajone – 58,76 %. 
Mažiausiai nekategorizuotų žaliųjų plotų yra Žaliakalnio rajone – 1,67 %, Centro rajone – 6,97 %. Įvertinant 
tai, kad nuo paskutin÷s inventorizacijos yra įvykę didelių žem÷tvarkinių pokyčių, šie duomenis laikomi tik 
kaip sąlyginiai-orientaciniai. 

Svarbią žaliųjų plotų dalį sudaro sodų bendrijų teritorijos. Šiuo metu Kauno mieste daugelyje sodų 
bendrijų yra vykdoma gyvenamųjų namų statyba, - sodai tampa gyvenamosiomis teritorijomis. Įvertinant tai, 
kad daugelis Kauno sodų yra įkurti netoli upių, šlaituose – jų pertvarkymas į gyvenamasias teritorijas turi 
būti labai atsakingas. Sodų bendrijų teritorijose turi būti rezervuotos teritorijos gamtin÷s aplinkos atkūrimui, 
kurios kartu būtų skirtos gyventojų bendram rekreaciniam naudojimui. Taip pat soduose tur÷tų būti 
rezervuotos teritorijos inžinerin÷s infrastruktūros objektams. 

 
Vertinant bendrą miesto želdinių struktūrą, galima išskirti, kad Kaunas pasižymi medžių ir krūmų 

gausa, žaluma, kuri gamtovaizdžiui suteikia žavumo ir jaukumo. Želdiniai sudaro estetišką miesto aplinką, 
susieja urbanizuotas ir gamtines teritorijas. Kuriant estetišką miesto vaizdą svarbų vaidmenį atlieka bendro 
naudojimo želdynai (parkai, skverai, miesto sodai, žaliosios jungtys ir kt.), integruoti žalumos plotai 
(gyvenamosios, visuomenin÷s ir komercin÷s paskirties, pramon÷s įmonių teritorijos ir kt.).  

Želdynų sistemos formavimas reikalingas siekiant išsaugoti kraštovaizdžio struktūrą, biologinę 
įvairovę ir istorinę vertę, palaikyti teritorijos ekologinį stabilumą, gerinti žmonių gyvenamosios ir darbo 
aplinkos sąlygas. Želdynų sistema yra savivaldyb÷s teritorijos ar jos dalių gamtinio karkaso dalis, ji turi būti 
pl÷tojama kaip funkciškai tikslinga ir kompozicijos požiūriu vientisa struktūra. Želdynų sistema turi 
atspind÷ti būdingus gamtinius ir kultūrinius kraštovaizdžio struktūros elementus bei užtikrinti gyventojų 
rekreacinius poreikius. Didel÷ dalis želdinių plotų yra neregistruoti. Juridinis želdynų statuso įtvirtinimas, 
įtraukiant jų teritorijas į nekilnojamo turto kadastro registrą, želdynų tvarkymo nuostatų parengimas, jais 
paremtų techninių želdynų įkūrimo bei rekonstrukcijos projektų rengimas ir jų įgyvendinimas svarbūs 
vieningos želdynų sistemos sukūrimui. 

2008 m. sausio 1 d. įsigaliojo Želdynų įstatymas, kuris įteisino pagrindinius želdynų apsaugos ir 
tvarkymo tikslus, uždavinius ir jų įgyvendinimo būdus. Įstatymo pagrindiniai tikslai yra užtikrinti želdinių 
apsaugą ir tausoti jų naudojimą, apsaugoti juos nuo niokojimo, nykimo ar visiško išnykimo, išsaugoti 
biologinę įvairovę; užtikrinti kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę, galimybę želdynams dabar ir 
ateityje atlikti ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas; sureguliuoti savivaldyb÷s, kitų institucijų, 
organizacijų, juridinių ir fizinių asmenų, ypač privačios žem÷s savininkų, santykius želdynų apsaugos, 
tvarkymo, naudojimo ir kūrimo srityse. 
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5. SAUGOMOS TERITORIJOS  

 
Saugomos teritorijos – tai sausumos ir vandens plotai aiškiomis ribomis, turintys pripažintą 

mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę ir kuriems teis÷s aktais nustatytas specialus apsaugos ir 
naudojimo režimas. 

Nacionalinių parkų kategorijos parkų Kauno mieste n÷ra.  
Į Kauno miesto ribas patenka tik vienas regioninis parkas – Kauno marių regioninis parkas, esantis 

Kauno miesto ir Kauno bei Kaišiadorių rajonuose. Jo bendras plotas 9886 ha. 
Kauno marių regioninis parkas įsteigtas 1992 m. Specifinis Kauno marių kraštovaizdžio bruožas – 

įspūdingos 10-20 m aukščio krantų atodangos. Jos yra dinamiški, nuolat kintantys dariniai. Pagal sąrangos ir 
vystymosi ypatumus Kauno marių kraštovaizdis yra vienas sud÷tingiausių bei įdomiausių Lietuvoje. 

Sekanti gausi saugomų teritorijų grup÷ Kauno mieste yra draustiniai. Tai saugomos teritorijos, 
įsteigtos siekiant išsaugoti moksliniu bei pažintiniu požiūriu vertingas gamtos ir kultūros vietoves, jose 
esančius gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus, kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę 
bei genetinį fondą. Šiose teritorijose esančių vertybių išsaugojimas užtikrinamas nenutraukiant jose ūkin÷s 
veiklos. Kauno mieste šiuo metu yra 4 kraštovaizdžio, 7 teriologiniai, 1 archeologinis, 1 ornitologinis, 
1 botaninis-zoologinis, 2 architektūriniai draustiniai. 

12 lentel÷. Draustiniai Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijoje  

Nr. Pavadinimas Plotas, ha Steigimo tikslas 

1. 
Jiesios kraštovaizdžio 
draustinis 

447,59 
Išsaugoti Jiesios up÷s sl÷nio kraštovaizdį su 
raiškiomis atodangomis, eroziniais šlaitais ir 
krantais; retas augalų rūšis. 

2. 
Nev÷žio kraštovaizdžio 
draustinis 

1125,81 
Išsaugoti erozinio sensl÷nio tipo Nev÷žio up÷s sl÷nio 
kraštovaizdį. 

3. Kauno teriologinis draustinis 7,99 
Išsaugoti gausiausias Lietuvoje šikšnosparnių 
žiemavietes. 

4. 
Romainių 2-asis teriologinis 
draustinis 

0,42 Išsaugoti šikšnosparnių žiemojimo vietas. 

5. 
Romainių 1-asis teriologinis 
draustinis 

0,32 Išsaugoti šikšnosparnių žiemojimo vietas. 

6. 
Palemono gynybinių 
įtvirtinimų archeologinis 
draustinis 

35,85 

Išsaugoti ir eksponuoti XV a. ir XX a. pradžios 
gynybinių įtvirtinimų kompleksą, atkurti ir 
sutvarkyti technikos ir architektūros bei 
archeologijos paminklų teritoriją. 

7. 
Veršvos kraštovaizdžio 
draustinis 

118,06 
Išsaugoti Veršvos upelio sl÷nio kraštovaizdį kaip 
vientisą gamtinį – kultūrinį teritorinį kompleksą. 

8. Kauno ornitologinis draustinis 63,61 Išsaugoti žiemojančius vandens paukščius. 

9. 
Kamšos botaninis – 
zoologinis draustinis 

321,17 
Išsaugoti gyvūnus, taip pat retus augalus ir jų 
augimvietes. 

10. 
Nemuno ir Nev÷žio santakos 
kraštovaizdžio draustinis 

648,55 

Išsaugoti Nemuno ir Nev÷žio santakos 
kraštovaizdžio grožį bei gamtos ir kultūros vertybes 
kaip mokslo, rekreacijos ir sveiko miesto išteklius; 
išsaugoti neužstatytą natūralų Nemuno sl÷nį kaip 
mikroklimatinę ir aerodinaminę žaliąją juostą ir 
migracinį miesto gamtinio karkaso koridorių ir t.t. 

11. 
Milikonių teriologinis 
draustinis 

2,44 Išsaugoti šikšnosparnių žiemojimo vietas. 

12. 
Kauno tvirtov÷s V forto 
architektūrinis draustinis 

21,75 

Išsaugoti ir eksponuoti XIX a. pabaigos – XX a. 
pradžios Kauno tvirtov÷s antrojo žiedo vieną 
stambiausių technikos ir architektūros paminklų, 
atkurti ir sutvarkyti jo aplinką pagal XX a. pradžios 
būklę. 

13. S÷menos 2-asis teriologinis 0,12 Išsaugoti šikšnosparnių žiemojimo vietas. 
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draustinis 

14. 
S÷menos 1-asis teriologinis 
draustinis 

0,40 Išsaugoti šikšnosparnių žiemojimo vietas. 

15. 
Julijanavos teriologinis 
draustinis 

5,39 Išsaugoti šikšnosparnių žiemojimo vietas. 

16. 
Pažaislio architektūrinis 
draustinis 

37,97 

Išsaugoti ir eksponuoti XVII-XVIII a. Lietuvos 
baroko unikalų paminklą (barokinę bažnyčią, 
vienuolyno korpusus, forestoriumą, oficinas, eremitų 
namelius, šulinius, bokštą, kitus pagalbinius 
pastatus) ir vaizdingą jo aplinką. 

 
Buveinių apsaugai svarbios teritorijos – tai Europos bendrijos svarbos teritorijoje įstatymų, 

administracinių aktų ir sutarčių pagrindu nustatytos teritorijos, kuriose taikomos būtinos apsaugos priemon÷s 
palankiai natūralių buveinių ir rūšių populiacijų, kurioms teritorija yra nustatyta, apsaugos būklei palaikyti ar 
jai atkurti. Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijoje yra 10 buveinių apsaugai svarbių teritorijų. 

13 lentel÷.  Buveinių apsaugai svarbios teritorijos Kauno miesto savivaldyb÷je 

Nr. Pavadinimas Plotas, ha Steigimo tikslas Pastabos 

1. Nev÷žio žemupys 1092,07 

6210, stepin÷s pievos; 6430, 
eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450, 
aliuvin÷s pievos; 6510, šienaujamos 
mezofitų pievos; 9050, žolių 
turtingi eglynai; 9160, skroblynai; 
9180, griovų ir šlaitų miškai; 91E0, 
aliuviniai miškai; ūdra. 

Patenka į Nev÷žio 
kraštovaizdžio draustinį (dalis 
draustinio). 

2. Julijanavos fortas 5,39 Europinis plačiaausis. 

Ribos sutampa su Kauno m. 
savivaldyb÷s Julijanavos 
teriologinio draustinio 
ribomis. 

3. Rokų fortas 7,99 
Europinis plačiaausis; kūdrinis 
pel÷ausis. 

Ribos sutampa su Kauno 
valstybinio teriologinio 
draustinio ribomis. 

4. Kauno marios 9019,76 

5130, kadagynai; 6210, stepin÷s 
pievos; 7220, šaltiniai su 
besiformuojančiais tufais; 8220, 
silikatinių uolienų atodangos; 9010, 
vakarų taiga; 9050, žolių turtingi 
eglynai; 9070, medžiais apaugusios 
ganyklos; 9180, griovų ir šlaitų 
miškai; kartuol÷, t.t. 

Ribos sutampa su Kauno 
marių regioninio parko 
ribomis, išskyrus dalį 
rekreacinio ir gyvenamojo 
prioriteto zonų. 

5. 
Jiesios up÷ ir jos 
sl÷niai 

447,59 
9180, griovų ir šlaitų miškai; 
purpurinis plokščiavabalis, ūdra. 

Ribos sutampa su Jiesios 
valstybinio kraštovaizdžio 
draustinio ribomis. 

6. Kauno ąžuolynas 60,82 Niūriaspalvis auksavabalis - 

7. Kamšos miškas 321,17 
9180, griovų ir šlaitų miškai; 
purpurinis plokščiavabalis. 

Ribos sutampa su Kamšos 
valstybinio botaninio-
zoologinio draustinio 
ribomis. 

8. 
Romainių 
ąžuolynas 

37,20 Niūriaspalvis auksavabalis - 

9. Milikonių fortas 2,44 Europinis plačiaausis. 

Ribos sutampa su Kauno m. 
savivaldyb÷s Milikonių 
teriologinio draustinio 
ribomis. 

10. Neries up÷ 2398,51 

3260, upių sraunumos su kurklių 
bendrijomis; Baltijos lašiša; 
kartuol÷; paprastasis kirtiklis; 
paprastasis kūjagalvis; pleištin÷ 

Dalis patenka į Neries 
regioninį parką ir Budelių 
kraštovaizdžio draustinį. 
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Paukščių apsaugai svarbios teritorijos – tai specialios apsaugos teritorijos, kuriose Europos bendrijos 

svarbos paukščių rūšių buvein÷ms taikomos tam tikros apsaugos priemon÷s, kad šios rūšys savo areale išliktų 
ir veistųsi. Kaune yra 1 tokio pobūdžio teritorija. 

14 lentel÷. Paukščių apsaugai svarbios teritorijos Kauno miesto savivaldyb÷je 

 
Gamtos paveldo objektai yra saugomi gamtinio kraštovaizdžio objektai. Pagal pobūdį, jie skirstomi į 

geologinius, geomorfologinius, hidrogeologinius, hidrografinius, botaninius ir zoologinius. Kauno mieste yra 
7 botaniniai ir 1 geologinis gamtos paveldo objektas. 

15 lentel÷. Gamtos paveldo objektai Kauno miesto savivaldyb÷je 

 
Kaip nurodyta LR Saugomų teritorijų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 108-3902), saugomos teritorijos yra 

steigiamos siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), 
kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių 
subalansuotą naudojimą ir atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir 
aplinkos būkl÷s steb÷jimams. 

sk÷t÷; salatis; ūdra; upin÷ n÷g÷. 

Nr. Pavadinimas Plotas, ha Steigimo tikslas Pastabos 

1. Kauno marios 8293,46 

Juodųjų peslių (Milvus 
migrans), plovinių vištelių 
(Porzana parva), tulžių 
(Alcedo atthis) apsaugai. 

Ribos sutampa su patvirtintomis 
Kauno marių regioninio parko 
ribomis, išskyrus šio parko 
rekreacinio, žem÷s ūkio ir kitos 
(gyvenamosios) paskirties 
prioriteto funkcines zonas. 

Nr. Pavadinimas Plotas, ha Pobūdis Pastabos 

1. 
Girionių dendrologinę vertę turintis 
parkas 

104,44 Botaninis  

2. Vytauto parko liepa  Botaninis  
3. Senoji Kauno obelis  Botaninis  
4. Taikos kalno ąžuolas  Botaninis  
5. Lamp÷džių liepa gražuol÷  Botaninis  
6. Ažuolo ir pušies draugyst÷  Botaninis  
7. Pušys ses÷s  Botaninis  

8. Adomo Mickevičiaus akmuo  Geologinis 

Saugomas siekiant išsaugoti iš 
apkvarc÷jusio, rausvo su pilkais ir 
juosvais dryžiais, itin 
smulkiagrūdžio biotitinio 
amfibolito sudarytą, istorinę vertę 
turintį, riedulį. 
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6. GAMTINIS KARKASAS  

Sprendžiant želdynų sistemos formavimo ir subalansuotos miesto pl÷tros uždavinius, ypatingą vietą 
užima deramas gamtinio karkaso įvertinimas ir panaudojimas. 

Gamtinis karkasas ir jo sudedamosios dalys yra svarbi miesto erdvin÷s struktūros dalis, užtikrinanti 
gamtos išteklių racionalų naudojimą, sudaranti pagrindą kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai numatyti, 
gamtos ir kultūros vertyb÷ms išsaugoti bei darniam miesto vystymui planuoti. Kauno mieste gamtinis 
karkasas yra nustatytas pastarajame miesto bendrajame plane, saugomos teritorijos ir objektai registruoti 
atitinkamose tarnybose ir sudaro esamą Kauno miesto gamtinio karkaso pagrindą. Rengiant naująjį Kauno 
miesto savivaldyb÷s bendrąjį planą, šiuos duomenis reikia peržiūr÷ti, įvertinti pasikeitimus ir atnaujinti. 

Pagal LR Saugomų teritorijų įstatymą, gamtinis karkasas – tai vientisas gamtinio ekologinio 
kompensavimo teritorijų tinklas, užtikrinantis ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp 
saugomų teritorijų, kitų aplinkosaugai svarbių teritorijų ar buveinių, taip pat augalų ir gyvūnų migraciją tarp 
jų. 

Gamtinio karkaso nustatymo pagrindiniai tikslai yra sukurti vientisą gamtinio ekologinio 
kompensavimo teritorijų tinklą, užtikrinantį kraštovaizdžio geoekologinę pusiausvyrą ir gamtinius ryšius tarp 
saugomų teritorijų, sudaryti prielaidas biologinei įvairovei išsaugoti, sujungti didžiausią ekologinę svarbą 
turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir augalų migracijai reikalingas teritorijas, saugoti gamtinį 
kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius ir t. t. 

Gamtinį karkasą sudaro: 
a. geoekologin÷s takoskyros – teritorijų juostos, jungiančios ypatinga ekologine svarba bei jautrumu 

pasižyminčias vietoves: upių aukštupius, vandenskyras, aukštumų ežerynus, kalvynus, pelkynus, priekrantes, 
požeminių vandenų intensyvaus maitinimo ir karsto paplitimo plotus. Jos skiria stambias gamtines 
ekosistemas ir palaiko bendrąją gamtinio kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą; 

b. geosistemų vidinio stabilizavimo arealai ir ašys – teritorijos, galinčios pakeisti šoninį nuot÷kį ar 
kitus gamtin÷s migracijos srautus, taip pat reikšmingos biologin÷s įvairov÷s požiūriu: želdinių masyvai ir 
grup÷s, natūralios pievos, pelk÷s bei kiti vertingi stambiųjų geosistemų ekotopai. Šios teritorijos 
kompensuoja neigiamą ekologinę įtaką gamtin÷ms geosistemoms; 

c. migraciniai koridoriai – sl÷niai, raguvynai bei dubakloniai, kitos teritorijos, kuriomis vyksta 
intensyvi medžiagų, energijos ir gamtin÷s informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija. 

Vykstant gamtinio kraštovaizdžio urbanizacijai bei kitiems jo pertvarkymo procesams, dažnai 
pažeidžiama kraštovaizdžio ekologin÷ pusiausvyra. Siekiant sumažinti urbanizacijos, technogenizacijos ir 
kitokį neigiamą poveikį aplinkai, būtina sukurti atitinkamą gamtinių teritorijų sistemą, kuri atliktų 
kraštovaizdžio ekologinio stabilizavimo bei kompensavimo funkcijas. Tuo tikslu yra planuojamas gamtinis 
karkasas, kuris sujungia į sistemą įvairios paskirties teritorijas: saugomas teritorijas, įvairias rekreacines, 
miškų ūkio bei ribojamos agrarin÷s veiklos zonas ir pan. Gamtinis karkasas yra įteisintas LR Saugomų 
teritorijų įstatyme, jį privaloma išskirti rengiant bendrojo arba specialiojo teritorijų planavimo darbus. 

Kauno miesto ir jo apylinkių gamtinis karkasas buvo lokalizuotas 1996 m. Architektūros ir 
statybos instituto parengtame darbe „Kauno miesto ir apylinkių gamtinio karkaso urbanistiniai tyrimai ir 
planavimas“. Rengiant šį darbą, buvo atlikti gamtinio karkaso urbanistiniai tyrimai ir vertinimas, nustatyta 
nagrin÷jamų teritorijų gamtosaugin÷, urbanistin÷ reikšm÷ ir pateikti jų panaudojimo, tvarkymo ir apsaugos 
pasiūlymai. Remiantis šiuo darbu, buvo parengti Kauno miesto šlaitų apsaugos, naudojimo ir tvarkymo 
nuostatai. Siekiant giliau ir nuodugniau išnagrin÷ti Kauno miesto ir apylinkių gamtos sąlygas, 1994 m. 
Geologijos institute buvo parengtas darbas „Kauno miesto ir apylinkių geologinio potencialo tyrimas ir 
ekogeologin÷s situacijos įvertinimas“. Šis darbas žymia dalimi papild÷ gamtinio karkaso tyrimą, vertinimą 
bei teritorijų panaudojimo pasiūlymų parengimą. Nustatant Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos gamtinį 
karkasą, buvo remiamasi 1993 m. atliktu darbu „Gamtinio karkaso rajoninis lokalizavimas“. Esami 
nagrin÷jamų teritorijų gamtinio karkaso tyrimai bei jų planavimo kraštotvarkiniai siūlymai sudaro pagrindą 
formuoti atviras erdves, želdynų sistemą, atkurti pažeistas gamtinių teritorijų dalis. 

Min÷tame darbe atlikto gamtinio karkaso teritorijų vertinimo tikslas buvo nustatyti gamtinio karkaso 
teritorijų esamas funkcines galimybes ir kraštotvarkinių tvarkymo priemonių poreikį. Tiriant esamą pad÷tį 
teritorijoje buvo vertinamas kraštovaizdžio sugeb÷jimas atlikti ekokompensacinę funkciją – ekofunkcinis 
paj÷gumas. 
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Apibendrinus šio vertinimo rezultatus, buvo išskirtos septynios skirtingo ekofunkcinio potencialo 
teritorijų grup÷s (ekofunkcinio potencialo silpn÷jimo tvarka): 

A – paj÷giausio ekofunkcinio potencialo teritorijos, - vyrauja želdynai ir vandenys su nežymia 
urbanizacijos priemaiša; 

B –  vyrauja želdynai su žymesne agrarinių ir urbanizuotų plotų dalimi; 
C –  lygios dalys želdynų, agrarinių ir urbanizuotų plotų; 
D –  kraštovaizdis agrarinis ir ekstensyviai urbanizuotas; 
E –  urbanizacija su agrarinių ir urbanizuotų teritorijų priemaiša; 
F –  įvairus urbanizacijos intensyvumas (nuo sodybinio iki daugiabučio užstatymo); 
G –  intensyvi urbanizacija. 
Atsižvelgiant į skirtingo ekofunkcinio potencialo teritorijų išsid÷stymą, padarytos tokios išvados: 
- A ir B potencialo teritorijos sudaro vientisą tinklą visame tiriamame plote, reik÷tų jį išsaugoti ir 

nesilpninti šių teritorijų ekofunkcinio potencialo. 
- C, D ir E potencialo teritorijos išsid÷stę pavieniais plotais ir jose dar yra galimybių 

kraštotvarkin÷mis priemon÷mis reguliuoti gamtin÷s aplinkos kokybę. Šiuose plotuose tikslinga riboti 
urbanizaciją, sutelkiant d÷mesį ekofunkcinių ryšių užtikrinimui su aukštesnio potencialo (A ir B) 
teritorijomis. 

- F ir G grupių teritorijos ištisai urbanizuotos, išsid÷stę pavieniais plotais tiriamos teritorijos 
centre. Gamtinio karkaso ekofunkcinį potencialą stiprinti kraštotvarkin÷mis priemon÷mis čia n÷ra galimybių. 

 

 
 

 Geoekologin÷s takoskyros  Migracijos koridoriai 
    

 a – rajonin÷s reikšm÷s  C – region÷s reikšm÷s 
    

 Vidinio stabilizavimo arealai  c – rajoniniai ir vietiniai silpni 
    

 b – rajonin÷s ir vietin÷s reikšm÷s   

6 pav. Gamtinio karkaso metafunkcin÷s zonos Kauno rajono lygmeniu 
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Šių trijų skirtingo ekofunkcinio potencialo teritorijų grupių pagrindu buvo suformuotos trys 
kraštotvarkin÷s zonos, leisiančios reguliuoti urbanizacijos pl÷trą gamtinio karkaso teritorijoje. 

Nagrin÷jamoje gamtinio karkaso teritorijoje (Kauno mieste ir apylink÷se), daugiausia ploto užima 
urbanizuoti arba urbanizuojami plotai – daugiaaukšt÷s ir mažaaukšt÷s gyvenamosios statybos rajonai ir 
kvartalai, pramon÷s rajonai, inžineriniai objektai ir kt. Tik palyginti nedidelę miesto teritorijos dalį užima 
želdynai – Panemun÷s šilas, Pažaislis, Kleboniškio miškas, Ąžuolynas, Lamp÷džiai, Nemuno sala, Kauno 
marių akvatorija ir jos aplinka. 

Rajoninis gamtinio karkaso lokalizavimas buvo atliktas 1993 m. Nustatytos tokios gamtinio karkaso 
teritorijų tvarkymo (naudojimo ir apsaugos) kryptys: 

a) išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis; 
b) palaikomas ir didinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas; 
c) gražinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai. 
Pirmasis kraštovaizdžio formavimo tipas lokalizuotas ištisiniais miško masyvais apaugusiose 

gamtinio karkaso teritorijose – zonose, išsaugojusiose natūralų (gamtinį) kraštovaizdžio pobūdį bei 
ekologinio kompensavimo potencialą. Šios teritorijos – tai šalies gamtinio karkaso „aukso fondas“, kurio 
perspektyva susijusi su racionalaus subalansuoto miškų ūkio tvarkymu, miškų regeneracinio potencialo 
išsaugojimu, rekreacinio naudojimo reguliavimu bei nustatyto režimo užtikrinimu šiose zonose įsteigtoms 
ypač saugomoms teritorijoms. 

Antrasis kraštovaizdžio formavimo tipas lokalizuotas mišrios naudmenų mozaikos teritorijose, 
kuriose kaitaliojasi miškų ir žem÷s ūkio naudmenos, taip pat smarkiai pakeistos arba pažeistos gamtin÷s 
struktūros miškuose. Šių teritorijų tvarkymas yra kur kas sud÷tingesnis, nes reikalingas tiek esamų funkcijų 
subalansavimas, tiek regeneracin÷s priemon÷s ekologin÷ms kompensacin÷ms gamtin÷s struktūros galioms 
stiprinti. 

Trečiasis kraštovaizdžio formavimo tipas taikytinas žmogaus veiklos, pirmiausia agrarin÷s, gerokai 
pakeistose gamtinio karkaso teritorijose. Šios zonos susiformavo d÷l technokratiško netolygaus žem÷s 
naudojimo pažeidžiant ekologin÷s pusiausvyros sąlygas, nesilaikant racionalios gamtonaudos reikalavimų. 
Tai statybos intensyvinimo rezultatas, ypač skaudžiai palietęs geoekologinių takoskyrų bei migracinių 
koridorių teritorijas. Šiose zonose gamtinio kraštovaizdžio formavimo kryptis yra regeneracin÷ – 
restauracin÷, susijusi su sud÷tingų renatūralizacinių priemonių įgyvendinimu ir nauju ekologizuotu požiūriu į 
šių teritorijų naudojimą. 

Kauno mieste rajonin÷s reikšm÷s geoekologin÷ takoskyra (a) yra išsid÷sčiusi šiaur÷s vakarin÷je 
Kauno dalyje – Romainių, Linkuvos, dalies Sarg÷nų seniūnijose ir tęsiasi Domeikavos teritorijoje. Kauno 
apylink÷se geoekologines takoskyras sudaro Karm÷lavos ir Turž÷nų miškai. 

Rajoniniai ir vietiniai vidinio stabilizavimo arealai (b) Kauno mieste apima Ąžuolyno, Kleboniškio 
miško Davalgonių miško ir kitas teritorijas. 

Regionin÷s reikšm÷s migracijos koridorius (C), Kauno mieste ir jo prieigose apima Nemuno, Neries, 
Nev÷žio upių sl÷nius ir Kauno marių akvatoriją. Į šią zoną patenka Lamp÷džių, Veršvų, Marvel÷s, 
Vilijampol÷s, Panerio, Senamiesčio, Naujamiesčio, Žemųjų Šančių, Panemun÷s, Vičiūnų, Petrašiūnų 
seniūnijos, dalis Kleboniškio ir nedidel÷s kai kurių kitų seniūnijų dalys. 

Rajoniniai ir vietiniai migracijos koridoriai (c) Kauno mieste ir jo apylink÷se nustatyti nedidelių 
upelių sl÷niuose. 

Teritorijose, patenkančiose į gamtinio karkaso teritorijas, pl÷tra turi būti galima tik detaliai įvertinus 
galimą poveikį aplinkai bei suderinus gamtosauginius ir vystymo poreikius. Urbanizuojamose gamtinio 
karkaso teritorijose turi būti numatomos kompleksin÷s priemon÷s želdynų sistemai formuoti ir pl÷toti. Ūkin÷ 
veikla gamtinio karkaso teritorijose gali būti vykdoma tik teis÷s aktų nustatyta tvarka įvertinus šios veiklos 
poveikį gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, numačius ir įgyvendinus priemones 
antropogeniniam poveikiui kompensuoti, gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei išsaugoti ar 
atkurti. 

Dauguma gamtinio karkaso teritorijų jau turi vienokį ar kitokį saugomos teritorijos statusą ir joms 
taikomi atitinkami apsaugos režimai. Kitose gamtinio karkaso rekreacin÷s, miškų ūkio ir agrarin÷s paskirties 
teritorijose draudžiama statyti pramon÷s įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos prevencijos ir 
kontrol÷s leidimai, ir gyvenamuosius kvartalus. Leidžiama tokia veikla, kuri užtikrina kraštovaizdžio 
ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą, atkuria pažeistas ekosistemas, yra vykdoma pagal teritorijų 
planavimo dokumentus. 
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7. MIESTO GYVŪNIJA 

Nors miestas n÷ra laikomas prigimtine aplinka gyvūnijai, tačiau jame susidaro savotiškos gyvūnų 
bendrijos, kurios miesto aplinkoje neblogai jaučiasi. 

Iš stambesnių gyvūnų mieste ekologines nišas sau randa paukščiai, viena kita žinduolių rūšis 
(vover÷s, ežiai, šikšnosparniai, žiurk÷s, pel÷s), taip pat vabzdžiai, moliuskai ir žuvys. Saugomų paukščių 
rūšių apskaitą Kauno mieste vykdo Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ornitologai. Kauno Tado 
Ivanausko zoologijos muziejaus mokslininkai taip pat stebi ir tyrin÷ja Kauno miesto vabalus, besiveisiančius 
moliuskus. 

Miesto gyvūniją galima suskirstyti į grupes: 
� mažai pakenčiantys miesto aplinką ir prisilaikantys priemiestin÷je zonoje gyvūnai; 
� vidutiniškai prisitaikę prie miesto aplinkos gyvūnai; 
� gyvenantys kultūrin÷je, urbanizuotoje aplinkoje gyvūnai. 

 
Paukščiai 
Kauno miesto, turinčio tris upes, kelis upelius, Kauno marias ir Lamp÷džio ežerą, teritorija vandens 

paukščių yra labai m÷giama. Nemune, žemiau Kauno HE 1992 metais įkurtas ornitologinis draustinis yra 
labai svarbi zona, kadangi čia vanduo neužšąla ir d÷l to yra vandens paukščių žiemaviet÷, viena gausiausių 
Lietuvoje. Ji yra reikšminga net Europos mastu. Tai – viena šiauriausių žemyninių paukščių žiemaviečių. 
Šioje zonoje kasmet žiemoja 5 - 6 tūkst. paukščių.  

Čia žiemoja paprastų rūšių vandens paukščiai: 
• klykuol÷s antys (viena dažniausių rūšių),  apie 1000 vnt; 
• didžiosios antys,   apie   600 vnt; 
• laukiai,    apie  500 vnt; 
• kuoduotosios antys,   apie  200 vnt ir kt. 
Čia žiemoja ir retųjų rūšių, įrašytų į Lietuvos Raudonąją knygą, vandens paukščiai: 
• gulb÷s giesminink÷s,     10 – 20 vnt; 
• vidutiniai dančiasnapiai ir didieji dančiasnapiai   10 – 50 vnt.,  
• jūriniai ereliai, - pl÷šrieji paukščiai, vieni stambiausių paukščių Lietuvoje,  10 – 50 vnt. 
• švygždos ir plovin÷s vištel÷s – rečiausiai pasteb÷tos paukščių rūšys, jų t÷ra pasteb÷ta 1 - 2 vnt. 
Nemuno ir Neries intakų šlaitus yra pam÷gę smulkiomis žuvel÷mis mintantys gražūs paukščiai 

tulžiai, kurie yra įrašyti į Lietuvos Raudonąją knygą ir vandeniniai strazdai. 
Šiems paukščiams reikalingi upeliai su švariais, nuotekų neteršiamais vandenimis. 
Vandens paukščiams yra labai svarbios salos up÷se ir Lamp÷džio ežere. Pvz., Lamp÷džio ežero 

saloje peri upin÷s žuv÷dros. Lamp÷džių ežero saloje žiemoja į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytos ūsuotosios 
zyl÷s. Jei būtų daugiau sm÷liu ir žvyru padengtų salų, per÷tų ir į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytos 
mažosios žuv÷dros bei kiti paukščiai – tilvikai, kirai. Tuomet labai pagraž÷tų miesto gamtin÷ aplinka. 

Vietose, kur auga seni ąžuolai, yra daug retesnių rūšių genių (vidutinių margųjų genių) ir pel÷dų. 
Pel÷dos yra saugomos Europiniu mastu. 

Pušynuose (Lamp÷džių miško parke, Kleboniškio miško parke ir prie Romainių) peri mažieji 
apuokai. 

Kauno marių pakrant÷se neperseniausiai įsikūr÷ šiems kraštams nebūdingi paukščiai – didieji 
kormoranai. Pirmą kartą čia jie buvo pasteb÷ti 1989 m., o dabartiniu metu jie ir peri, ypač jaunuose 
beržynuose maždaug 10 m aukštyje. Jie labai ÷drūs, per dieną vienas paukštis suvartoja 1 kg žuvies, be to, 
daug teršia: žem÷ po jų lizdais nuklota pamestomis žuvimis ir išmatomis. 

Mieste daug ir tokių kultūrin÷s aplinkos paukščių kaip žvirbliai, varniniai, balandžiai. Daugiaaukščių 
namų rajonuose ypatingai yra gausu čiurlių, kurie įsikūrę namų ventiliacin÷se angose pastog÷se. 

Ant Kauno pramoninių pastatų plokščių stogų peri į Lietuvos Raudonąją knygą įrašyti pel÷sakaliai. 
 
Vabzdžiai 
Ąžuolynas – savaime susiformavęs medynas Kauno centre – viena stabiliausių vabalų buveinių 

Europoje. Čia aptikta reta vabalų rūšis – niūriaspalviai auksavabaliai (šerdvabaliai), kurie veisiasi 
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sutrūnijusioje ąžuolų medienoje. Yra aptinkami tik pavieniai vabalai. Ši rūšis yra įrašyta į Lietuvos 
Raudonąją knygą. Šie retos rūšies vabalai aptinkami ir Vytauto parke; neseniai buvo aptikti Romainių miško 
ąžuolyne (šlaite). 

Jiesios kraštovaizdžio draustinyje veisiasi retos rūšies, įrašytos į Lietuvos Raudonąją knygą, vabalai 
– kalnin÷s cikados, kurios vystosi dirvoje, minta šaknimis. Unikali rūšis – niekur kitur Lietuvoje nerasta, tik 
Kaune. Ten pat veisiasi nelabai retos, tačiau saugomos ir  įrašytos į Lietuvos Raudonąją knygą rūšies vabalai 
– raudonieji pievasprakšiai. Jie svarbūs tuo, kad toliau į šiaurę nebeaptinkami, - Lietuva yra jų paplitimo 
šiaurin÷ riba. 

Be šių rūšių, Kaune veisiasi ir kiti saugomi, į Lietuvos Raudonąją knygą įrašyti vabalai: 
• ąžuoliniai skaptukai, kurie vystosi trūnijančiuose ąžuoluose; 
• liepiniai blizgavabaliai, kurių lervos vystosi trūnijančiose liepose. 

Jiesios landšaftiniame draustinyje veisiasi vabalai: 
• keturtaškiai maitvabaliai, mintantys drugių vikšrais medžiuose; 
• pūzriniai skydvabaliai, įsikūrę įvairiuose medžiuose ir 
• purpuriniai plokščiavabaliai, lindintys po ąžuolų ir tuopų žieve. 

Didel÷ miesto entomologin÷ tarša yra tam tikrose vietose: uodai veisiasi fortų vandens telkiniuose, 
upių ir Kauno marių įlankose. Erk÷s yra paplitusios žol÷tuose plotuose – fortuose, miesto parkuose, pasitaiko 
net vaikų įstaigų teritorijose. Pastaraisiais metais yra padid÷jęs erkių sukeliamų ligų skaičius. Vienoje 
svarbiausių rekreacinių zonų - Panemun÷s miško parke entomologiniai tyrimai, kurie suteiktų svarbių žinių, 
dar n÷ra atlikti. 

 
Moliuskai 
Kaune yra apie 110 - ties rūšių moliuskų: 

• 90 – ties rūšių sraigių; 
• apie 20 – ties rūšių dvigeldžių. 

Šliužų, kurie yra bekriaukl÷ sraigių atmaina, aptikta 9 rūšys. 
Dvigeldžiai moliuskai yra vandenų gyventojai. 
Ąžuolyne plinta nauja šliužų rūšis – rudasis smalžys, kenkiantis daržams (atkeliavo iš Ispanijos su 

augalais). 
Labiausia Kaune paplitusi sraigių rūšis – medsraig÷s. 
Įrašytų į Lietuvos Raudonąją knygą moliuskų neaptikta. 
 
Žuvys 
Kauno teritorijoje esančiose up÷se, upeliuose, Kauno mariose ir kituose vandens telkiniuose yra 

gausu žuvų.  Juose gyvena apie 39 žuvų rūšys. 
Reikšmingiausios žuvų rūšys, paplitusios Kauno mariose, Nemune ir Neryje yra: ūsorius, salatis, 

starkis ir lydeka. 
Dar n÷ra įrengtas labai svarbus žuvivaisai įrenginys – neršti plaukiančių į Nemuno aukštupį žuvų 

takas per Kauno HE. 
 
Šikšnosparniai 
Į senuosius Kauno miesto tvirtov÷s statinius susirenka žiemoti šikšnosparniai 300 km spinduliu, 

atlekia net iš Lenkijos ir Baltarusijos. Žiemojimo periodas tęsiasi nuo spalio vidurio iki geguž÷s m÷nesio. Iš 
viso sutinkama 14 šikšnosparnių rūšių, iš jų 9 šikšnosparnių rūšys yra teisiškai saugomos kaip Lietuvos 
Raudonosios knygos gyvūnai.  Visame pasaulyje šikšnosparniams yra teikiamas ypatingas apsaugos statusas. 
Kaune šiuo metu yra 11 vietin÷s reikšm÷s teriologinių (šikšnosparnių) draustinių. 

 
Gyvūnija įtakoja miesto ekosistemas, žmonių gyvenimą, kai kurios gyvūnų rūšys platina ligas arba 

gali sužaloti žmones (žiurk÷s, pel÷s, benamiai šunys, kenksmingi vabzdžiai), o tuo metu paukščiai puošia 
miestą, naikina kenk÷jus, palaiko ekosistemų stabilumą. Apie specifinę miesto gyvūniją yra per mažai 
duomenų, tod÷l šią problemą reikia tirti. 
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8. GAMTINöS APLINKOS TERITORIJŲ VYSTYMO 
GALIMYBIŲ ĮVERTINIMAS, PLöTROS TENDENCIJOS  

8.1. REKREACINIŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PERSPEKTYVOS 
Rekreacija ir turizmas šiuo metu yra vienas vis stipriau augančių gyventojų poreikių. D÷l 

šiuolaikinio darbo bei gyvensenos būdo vis didesnę reikšmę miesto gyvenamojoje aplinkoje įgauna gamtin÷ 
aplinka tinkanti ramiam bei aktyviam poilsiui. Ypatingai tos teritorijos, kuriomis galima būtų naudotis 
kasdien ar savaitgaliais. Tod÷l perspektyvoje kaip viena iš galimybių gamtin÷s aplinkos teritorijų vystymo 
kokybei pasiekti yra tinkamų rekreacinių zonų sukūrimas, jų apjungimas tarpusavyje į vieną sistemą. 

Rekreacinių zonų kūrimo galimyb÷ bei perspektyvos Kauno mieste gali būti siejamos su rekreacijai 
tinkamiausių teritorijų panaudojimu bei vystymu. Rekreacin÷ms zonoms tinkamiausios teritorijos yra 
išskiriamos įvertinant pagrindinius rekreacinius gamtinius elementus: rekreacinius želdynus (parkai, miško 
parkai, rekreaciniai miškai), išraiškingą ir tinkamą žiemos sportui reljefą, tinkamas teritorijas paplūdimiams, 
rekreacijai tinkamas akvatorijas, taip pat įvertinant estetiškai vertingą kraštovaizdį – upių bei kitų vandens 
telkinių sl÷nius, šlaitus, kalvas ir kt.  

Remiantis Kauno miesto generaliniu planu iki 2000 m. (1983 m. Miestų statybos projektavimo 
instituto Kauno filialas) Kauno mieste buvo pirmą kartą išskirtos rekreacin÷s zonos. Tačiau šiuo metu 
nevisos anksčiau numatytos rekreacin÷s zonos yra suformuotos, nepilnai įrengta jų infrastruktūra, o taip pat 
daugelis jų yra praradę dalį savo teritorijų d÷l besikeičiančios miesto urbanizacijos krypties. Šiuo metu 
svarbiausias bei didžiausią rekreacinį potencialą turinčias poilsio zonas galima išskirti į: 1) Lamp÷džių, 2) 
Kleboniškio, 3) Žaliakalnio, 4) Šančių, 5) Panemun÷s, 6) Pažaislio, 7) Jiesios, 8) Vaišvydavos poilsio zonas 
(7 pav.).  

Viena svarbiausių yra Lamp÷džių poilsio zona, kadangi į jos sud÷tį įeina apie 90 ha ploto rekreacijai 
tinkamas vandens telkinys. Ši zona apima Lamp÷džių gyvenamąjį rajoną su miško parku bei pakrantes apie 
Lamp÷džių karjerą. Lamp÷džių rekreacin÷s zonos pagrindinius gamtinius resursus sudaro: akvatorijų dideli 
plotai (dirbtinis ežeras, Nemuno ir Nev÷žio upių atkarpos) sausas pušynas, pievos. Šiuo metu teritorija 
naudojama poilsiui prie vandens (kaitinimasis saul÷je, maudymasis, žaidimai) ir vandens sportui (irklavimui, 
irstymuisi). 

Nemažą rekreacinį potencialą turi Kleboniškio poilsio zona. Ši zona yra labai svarbi, nes jos 
kaimynyst÷je yra išsid÷stę pagrindiniai Kauno miesto gyvenamieji masyvai (Dainavos, Kalniečių, Eigulių 
gyv. rajonai). Kleboniškio poilsio zona apima Kleboniškio mišką tarp Islandijos plento (šiaurinio 
apvažiavimo), Neries up÷s, orinių elektros linijų koridoriaus ir magistralinio kelio į Jonavą. Šios zonos 
gamtinius resursus sudaro: miško masyvas, kalvotas reljefas, aukšti (apie 40 m) Neries sl÷nio šiauriniai 
šlaitai su besitęsiančiomis apačioje pievomis. 

Žaliakalnio rekreacin÷ zona. Į jos sud÷tį įeina Ąžuolynas, Vytauto parkas, Lietuvos kūno kultūros 
akademijos sporto aikštyno kompleksas, S. Dariaus ir S. Gir÷no stadionas, A. Mickevičiaus sl÷nis ir Lietuvos 
zoologijos sodas. Pagal urbanistinę situaciją ir objektų reikšmingumą ši zona yra bendramiestinio rango. 
Pagrindin÷ Žaliakalnio poilsio zonos funkcija yra sportas ir kūno kultūra, o taip pat ramus poilsis, 
pasivaikščiojimas ir b÷giojimas. 

Šančių rekreacin÷ zona apima Aukštųjų Šančių ąžuolyną, Nemuno šlaitų dalį ir žemutinę up÷s 
terasą. Ši zona yra rajoninio parko rango. Šančių ąžuolynas, kaip ir Žaliakalnio ąžuolynas, yra buvusių 
sengirių dalis. 

Panemun÷s rekreacin÷ zona šiuo metu yra viena populiariausių trumpalaikio poilsio vietovių Kauno 
mieste. Jos populiarumą sąlygoja didelis, gražus, sausas pušynas, banguotas reljefas, erdvūs paplūdimiai, 
geros sąlygos vaikščioti, b÷gioti (žiemą – slidin÷ti) ir geras pasiekiamumas iš daugelio miesto rajonų. Į šios 
zonos sud÷tį įeina Panemun÷s miško parkas ir Nemuno pakrant÷s su paplūdimiais. Taip pat Panemun÷s 
poilsio zona turi betarpišką ryšį su Kauno marių rekreacin÷mis zonomis. 

Pažaislio rekreacin÷ zona yra viena iš labiausiai lankomų poilsio zonų vasaros metu. Į šios zonos 
sud÷tį įeina Pažaislio pusiasalis su miško parku ir Kauno marių pakrančių ruožas. Pagrindin÷ šios poilsio 
vietov÷s paskirtis yra poilsis prie vandens – maudymasis, kaitinimasis saul÷je, buriavimas, irklavimas ir kt. 
Svarbiausi zonos rekreaciniai objektai yra jachtklubas, motorinių valčių prieplauka, keleivinių laivų 
prieplauka, pliažas Pažaislio pusiasalyje. 
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Jiesios rekreacin÷ zona įeina į Jiesios kraštovaizdžio draustinio sud÷tį. Taip pat prie rekreacin÷s 
zonos kartu priskiriamos gretimos draustiniui teritorijos. Šios zonos paskirtis yra bendro pobūdžio, tai 
pasivaikščiojimas, b÷giojimas, turizmas ir kt. 

Vaišvydavos rekreacin÷ zona yra išsid÷sčiusi tarp Dubravos miško, Vaišvydavos gyvenamojo rajono 
bei Kauno marių. Dalis šios teritorijos patenka į Kauno marių regioninį parką. Šios teritorijos pagrindinius 
rekreacinius resursus sudaro Vaišvydavos karjero vandens telkinys bei Kauno marių šlaitai, pakrant÷s.  

Visos šios aptartos poilsio zonos yra daugiau ar mažiau naudojamos, jose yra įrengta vienokia ar 
kitokia poilsio infrastruktūra (pliažai, takai, suolai, stendai ir kt.).  

Be pamin÷tų svarbiausių poilsio zonų planuojamoje teritorijoje taip pat gali būti išskirtos teritorijos, 
turinčios aukštą rekreacinį potencialą, bet dar pilnai neįsisavintos bei pakankamai nepritaikytos poilsiui ar 
turizmui. Šias zonas galima išskirti į: 1) Palemono prie Kauno marių, 2) Marvel÷s, 3) Raudondvario (7 pav.). 

Teritorija Palemone prie Kauno marių. Ši teritorija yra išsid÷sčiusi siaurame Kauno marių pakrant÷s 
ruože nuo Pažaislio poilsio zonos iki Kruonos upelio įlankos. Dalis šios teritorijos patenka į Kauno marių 
regioninį parką. Pagal gamtinius rekreacinius resursus ši teritorija yra tinkama plačiam ir intensyviam 
rekreaciniam panaudojimui. Kaip vienas išskirtinių šios teritorijos bruožų yra atsiveriantys estetiškai vertingi 
Kauno marių vaizdai mažai urbanizuotoje kair÷je Kauno marių pus÷je.  

 

 
 
 

7 pav. Svarbiausios poilsio zonos bei 
kitos aukštą rekreacinį potencialą turinčios 
teritorijos  
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Teritorija Marvel÷je. Marvel÷je rekreacijai tinkama teritorija yra išsid÷sčiusi kair÷je Nemuno up÷s 
pus÷je, sl÷nyje, tarp Aleksoto užstatymo, Šiltnamių gatv÷s, Nemuno šlaitų ir up÷s. Į šią teritoriją įeina 
buvusio Marvel÷s dvaro sodybos teritorija, žvyro karjerai. Ši teritorija vertinga sm÷l÷tomis up÷s pakrant÷mis. 
Tačiau šios teritorijos rekreacinis panaudojimas daugeliu aspektų priklauso nuo esančių miesto nutekamųjų 
vandenų valymo įrenginių eksploatacijos. 

Raudondvario zona. Ji yra išsid÷sčiusi Nev÷žio kraštovaizdžio draustinyje bei gretimose jam 
teritorijose, ties esamu Raudondvario miesteliu. Ši teritorija išsiskiria estetiškai vertingu kraštovaizdžiu, 
kurio pagrindinius elementus sudaro up÷, sl÷nyje esančios pievos, statūs šlaitai. 

Šios rekreacinį potencialą turinčios zonos dabar yra panaudojamos tik iš dalies. Daugelis šių 
teritorijų gal÷tų būti pritaikytos centriniams miesto rekreaciniams želdynams formuoti. Šiose zonose yra 
rekreacinį potencialą turintys miškai, vaizdingos vietov÷s.  

Iš išvardintų funkcionuojančių svarbiausių poilsio zonų viso miesto reikšm÷s rekreaciniams 
želdynams priskirtinos želdynų teritorijos Žaliakalnio, Panemun÷s, Lamp÷džių, Pažaislio bei Kleboniškio 
poilsio zonose. Šios teritorijos, įvertinant jų dydį, vietą miesto teritorijoje bei atliekamas rekreacines 
funkcijas gal÷tų sudaryti bazę bendramiestiniams rekreaciniams želdynams formuoti. Kitų rekreacinių zonų 
želdynai atlieka daugiau apsauginę funkciją, yra miškai. Tod÷l viso miesto reikšm÷s želdynams nebūtų 
tinkamiausi. Bet jų rekreacinio vystymo potencialas yra.  

Kaip viena didžiausių probelmų rekreacin÷s imfrastruktūros teritorijoms kurti yra žem÷s trūkumas. 
Didžioji miesto žemių dalis yra privatūs žem÷s sklypai, tod÷l jų pertvarkymas ar konsolidavimas gali būti 
vienas iš būdų siekiant suformuoti rekreacijai tinkamas gamtin÷s aplinkos teritorijas.  

 

8.2. MIESTO KRAŠTOVAIZDŽIO SAVITUMO KŪRIMAS 
 
Dabartin÷s moderniosios urbanistikos tendencijos vis labiau išryškina „ekologizacijos“ procesus, kur 

gamtiniai komponentai vertinami vis plačiau, per santykį „žmogus – aplinka“ (jau ne vien fizine – 
technologine statybų patogumo ar tradicine kompozicine – estetine prasme). Tod÷l planuojant Kauno miesto 
teritoriją jo turimos gamtin÷s vertyb÷s yra vieni svarbiausių kraštovaizdžio formavimo komponentų.  

Kraštovaizdžio formavimo uždaviniai bendrajame plane suprantami kaip visų svarbiausių gamtos 
komponentų apsauga ar formavimas, jų įjungimas į miesto erdvin÷s struktūros visumą. Tod÷l Kauno miesto 
kraštovaizdžio formavimo pagrindiniai tikslai yra: 1) rekreacinių zonų funkcionavimo užtikrinimas; 2) 
miesto sanitarin÷s – higienin÷s būkl÷s pagerinimas; 3) estetiniai-kompoziciniai tikslai; 4) gamtosauginiai 
tikslai.  

Bet kurio miesto kraštovaizdžio savitumą lemia du pagrindiniai veiksniai: gamtin÷s sąlygos ir 
kultūrinis-urbanistinis palikimas. Gamtin÷s sąlygos Kauno miesto projektuojamose ribose pasižymi 
unikalumu ir iki XX a. pradžios tur÷jo didžiulę įtaką miesto teritorinei pl÷totei, erdvinei struktūrai ir 
kraštovaizdžio savitumui. Tod÷l siekiant ir toliau kurti savitą Kauno miesto kraštovaizdį būtina kuo didesnę 
reikšmę formuojant urbanistines struktūras skirti gamtin÷ms miesto sąlygoms, jų išskirtinumui. 

Siekiant įvertinti stambiausių – Nemuno ir Neries pakrančių strateginę reikšmę Kauno miestui, buvo 
atlikti tyrimai (1994 m.), šių upių sl÷nių kraštovaizdžio estetin÷ms vertyb÷ms nustatyti ir jų estetinio 
formavimo siūlymams suformuluoti. Remiantis šiais tyrimais bei kitais miesto planavimo darbais, miesto 
urbanistin÷ struktūra tur÷tų būti vystoma įvertinant: 1) kraštovaizdžio vizualinio steb÷jimo taškus, trasas, 2) 
vizualinio steb÷jimo erdv÷s (regyklas), 3) stebimus kraštovaizdžio objektus, struktūras.  

Atkreipti d÷mesį į šiuos aspektus svarbu, nes Nemuno ir Neries bei jų intakų sl÷nių gylis siekiantis 
iki 45 metrų, didelis vingiuotumas ir nedideli kreivių radiusai (0,5 - 2,0 km) bei terasinio nuolydžio sl÷nių 
šlaitai sudaro amfiteatrines regyklas, orientuojančias steb÷tojų d÷mesį į jų fokusinius taškus. Keturių tokių 
amfitetrinių regyklų geometriniame fokuse patenka išgaubtos, pozityvios reljefo formos – aukšti, pakilę iki 
70 – 80 metrų virš absoliutinio aukščio plynaaukščių (tarpsl÷nių) iškyšuliai. Tai Vilijampol÷s, Šančių, 
Fredos, Pažaislio aukštumos, matomos nuo pasagos formos priešpriešinių sl÷nių šlaitų – amfiteatrinių 
regyklų. Šios aukštumos pasižymi dideliu vizualiniu aktyvumu ir miesto erdvin÷je struktūroje tur÷tų būti 
traktuojamos kaip vizualiai aktyvios kompozicijos vietos. Kitų amfiteatrinių regyklų (Šančių – Petrašiūnų, 
Vyt÷nų – Smiltinių ir kt.) fokusiniai taškai (Panemun÷s šilo šiaurin÷ dalis, Kleboniškio miško šiaur÷s 
vakarin÷ dalis, Žemutiniai Šančiai ir Vilijampol÷) sutampa su negatyviomis (plokščiomis arba nuolaidžių 
šlaitų) reljefo formomis. Jų fokusinių taškų vietos nepasižymi dideliu vizualiniu aktyvumu, tačiau d÷l gerų 
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apžvalgos sąlygų ir akštesnių amfiteatrinių regyklų taškų turi didelio vizualinio panaudojimo galimybes ir 
tur÷tų būti traktuojamos kaip vizualiniai pasyvios kompzicijos vietos.  

Šios dviejų tipų kompoziciškai svarbios vietos miesto erdvin÷je struktūroje negali būti izoliuotai 
užstatytos. Jos privalo tur÷ti kompleksinę užstatymo programą. Pats bendriausias principas Kauno miesto 
kompoziciniam raiškumui sustiprinti, panaudojant gamtines sąlygas, gal÷tų būti toks: Nemuno ir Neries upių 
sl÷nius būtina formuoti kaip pagrindines struktūrines – kompozicines ašis, išryškinant erdvin÷s struktūros 
svarbiausias kompozicines vietas pagal kompleksinio užstatymo programą. Nemuno, Neries bei kitos 
mažesn÷s up÷s sukūr÷ Kauno miesto teritorijoje savitą, nepakartojamo grožio kraštovaizdį. Tod÷l, siekiant 
išsaugoti ir net paryškinti šį miesto geografinį savitumą, pačią bendriausią kraštovaizdžio formavimo 
koncepciją Kaune turi sudaryti upių ir jų sl÷nių šlaitų karkaso koncepcija. Jos buvo siekiama prisilaikyti iki 
šiol.  

 
 
Išvados: 
 
1. Kauno miestas patenka į pereinamojo tipo klimato zoną tarp jūrinio ir kontinentinio tipų. Kaunas 

pagal tipinę klimato klasifikaciją priklauso klimato klasei su vidutiniškai šalta ir snieginga žiema 
(sausio m÷n. vid. temp. -5,2°C) bei v÷sia ir lietinga vasara (liepos m÷n. vid. temp. +16,9°C). 
Kritulių Kaune iškrenta 550-600 mm per metus, daugiausiai kritulių iškrenta šiltuoju metų laiku. 
Vidutinis v÷jo greitis Kaune per metus svyruoja apie 3,5 m/s. 

2. Ir funkcine, ir estetine prasme Kaunui ypač būdingi ir svarbūs upių sl÷nių žem÷vaizdžiai. Ši 
gamtin÷ struktūra ateina iš pietų dviem juostom: Nemuno ir Jiesios sl÷niais, Kauno mariose 
pasisuka į Vakarus; iš šiaur÷s-rytų jis pasipildo Neries sl÷nio karkasu, iš šiaur÷s-vakarų – Nev÷žio 
sl÷niu, o taip pat į šias upes įtekančių mažų upelių – Veršvos, S÷menos, Marvel÷s, Girstupio, 
Gričiupio ir kitų. Reljefo pokyčiai Kauno mieste yra nuo 23 iki 100 m absoliutin÷s altitud÷s. 

3. Kauno mieste atskirųjų rekreacinių želdynų plotai esamose gyvenamosiose teritorijose n÷ra 
pasiskirstę tolygiai. Dauguma miesto rajonų neturi savo rajoninio želdyno (Aleksoto, Fredos, 
Birut÷s, Romainių, Sm÷lių, Milikonių, Sarg÷nų rajonai). Daugelis rajonų turi per mažai vietin÷s 
reikšm÷s rekreacinių želdynų (Romainiuose, Linkuvoje, Aleksote, Kazliškiuose, Amaliuose, 
Vaišvydavoje, Paneryje, Veršvuose, Sarg÷nuose). Taip pat mieste trūksta žaliųjų jungčių, galinčių 
sujungti rekreacinius želdynus į vientisą sistemą. 

4. Saugomos teritorijos ir objektai registruoti atitinkamose tarnybose sudaro svarbias Kauno miesto 
gamtinio karkaso dalis. Šiuo metu Kauno mieste yra 1 regioninis parkas, 16 draustinių, 10 
buveinių apsaugai svarbių teritorijų, 1 paukščių apsaugai svarbi teritorija, 8 gamtos paveldo 
objektai. 

5. Gamtinis karkasas, jo komponentai yra svarbi miesto erdvin÷s struktūros dalis, užtikrinanti gamtos 
išteklių racionalų naudojimą, sudaranti pagrindą kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai numatyti, 
gamtos ir kultūros vertyb÷ms išsaugoti bei darniam miesto vystymui planuoti. Kauno mieste 
gamtinis karkasas yra nustatytas pastarajame miesto bendrajame plane (2003 m.). 

6. Kauno miesto svarbiausias bei didžiausią rekreacinį potencialą turinčias poilsio zonas galima  
išskirti į: Lamp÷džių, Kleboniškio, Žaliakalnio, Šančių, Panemun÷s, Pažaislio, Jiesios, 
Vaišvydavos, Palemono, Marvel÷s, Raudondvario. Šių zonų išvystymas bei jų apjungimas į 
vientisą sistemą sudaro vieną iš pagrindinių miesto rekreacijos bei turizmo išvystymo uždavinių. 

7. Svarbiausi kraštovaizdžio elementai Kauno mieste, formuojantys jo savitą aplinką, mastelių 
proporcijas ir išskiriantys iš kitų miestų, yra Nemuno ir Neries up÷s bei Kauno marios; išraiškingi 
upių sl÷nių šlaitų reljefo pokyčiai; šlaituose ir atskirose miesto dalyse išsid÷stę miesto žaliosios 
struktūros. Šios gamtin÷s struktūros išryškinimas yra vienas svarbiausių principų formuojant 
Kauno miesto kraštovaizdžio savitumą. 
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