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1. ĮVADAS
Kauno miesto savivaldybės bendrasis planas yra Kauno savivaldybės teritorijos urbanistinės
plėtros dokumentas, nustatantis Kauno m. strategines plėtros kryptis teritorijos panaudojimo požiūriu.
Jis parodo miesto socialinės ir ekonominės raidos planuojamų procesų poveikį fizinei aplinkai. Savo
ruožtu fizinė, kultūrinė ir gamtinė miesto aplinka, miesto padėtis, urbanistinės sistemos pobūdis labai
veikia socialinę ir ekonominę raidą.
Kauno miesto bendrasis planas yra Kauno miesto savivaldybės teritorijos valdymo,
subalansuotos plėtros, tvarkymo bei saugojimo dokumentas. Jo sprendiniai privalomi žemesniojo
lygmens miesto dalių ir smulkesniems detaliesiems planams. Bendrasis planas padeda pagrįsti
specialiųjų ir detaliųjų planų raidos programas bei sprendinius.
Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2013–2023 m. rengimo teisinis pagrindas
– Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr. T-652 „Dėl Kauno
miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo“.
Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas yra Kauno miesto savivaldybės
teritorijos erdvinės plėtros, teritorijos urbanistinio (apibrėžto teritorijų planavimo teisės aktais ir
dokumentais) valdymo, tvarkymo bei saugojimo dokumentas, kuriuo motyvuotai nustatomi teritorijos
erdvinės plėtros tikslai, uždaviniai, prioritetai ir sprendiniai plėtrai įgyvendinti, nurodomos sprendinių
įgyvendinimo sąnaudos ir seka. Vystymo kryptys, erdvinės raidos koncepcija rengiama 20 metų
laikotarpiui, o konkretūs sprendiniai – 10 metų (2013–2023 m.) laikotarpiui.
Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimas iš dalies finansuojamas pagal
2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM04-R „Teritorijų planavimas“. Bendrojo plano rengėjas parenkamas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
Planavimo darbų veiklos rezultatas – parengtas Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo
planavimo dokumentas, kuris bus skirtas:








Kauno miesto savivaldybės administracijai – padės įgyvendinti LR teisės aktais
apibrėžtas funkcijas miesto teritorijų tvarkymo klausimais. Miesto bendrasis planas yra
tiesioginis dokumentas įvairioms miesto infrastruktūros dalims plėtoti, ūkinės veiklos,
gamtos ir kultūros vertybių teritorijų subalansuotai plėtrai, siekiant sukurti patrauklų
miestą jo gyventojams, investuotojams ir svečiams. Nustatomi plėtros prioritetai ir
konkrečios problemos bei trūkumai, leisiantys operatyviai priimti optimalius
sprendimus, gerinančius miesto infrastruktūros būklę;
Visuomenei – leis geriau ir aiškiau suvokti miesto struktūrą, dalyvauti jo teritorijų
planavime. Per nustatytas planavimo procedūras turės įtakos miesto teritorijų plėtrai, jų
panaudojimo būdui, taip bus sudaryta galimybė pagerinti gyvenimo, darbo ir poilsio
sąlygas;
Investuotojams – parodys teritorijų patrauklumą, plėtros galimybes bei perspektyvas
įvairioms veiklos rūšims. Sudarys galimybę nesunkiai orientuotis bendrojo plano
reglamentuose ir suteiks lygias investicines galimybes visiems rinkos dalyviams;
Teritorijų planavimo dokumentų rengėjams – leis kryptingai rengti detaliojo ir
specialiojo planavimo dokumentus ir išvengti prieštaravimų tarp jų. Bendrojo plano
sprendiniai bus pateikiami rengiant teritorijų planavimo dokumentus kaip konkrečios ir
išsamios miesto planavimo sąlygos, atspindinčios miesto plėtros interesus.
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1.1. Kauno miesto planavimo apžvalga
Seniausia Kauno miesto istorinė dalis senamiestis yra išplėtotas Didžiosios Lietuvos
kunigaikštystės laikotarpiu, ypač XV–XVII amžiais, kai Kaunas buvo žinomas LDK prekybos ir
verslų centras. Dėl geros padėties (upių ir prekybos kelių atžvilgiu) Kauno senamiestis buvo pradėtas
planingai užstatyti po 1537 metų gaisro, tačiau žinių apie jo planuotojus neišliko.
Pirmasis žinomas Kauno plano rengėjas yra matininkas Paškovskis, parengęs dabartinio Kauno
Naujamiesčio gatvių schemą. 1847 metais Kaunui tapus gubernijos centru, šis planas buvo toliau
plėtojamas.
Plečiantis miesto teritorijai, 1871 metais, buvo patvirtintas naujas miesto dalies tarp Karo
ligoninės gatvės ir Geležinkelio stoties planas. 1890 metais miesto Dūma patvirtino naują planą,
kuriame suplanuoti Šančiai, Petrakalnis (dabar – Vytauto kalnas) ir Žaliakalnis. 1917 metais vokiečių
karo inžinierius K. Veisas parengė Kauno planą, kuriame miestas buvo radikaliai perplanuotas, jam
pasiūlyta geometrinė schema, kuri nebuvo pritaikyta realiai miesto aplinkai. Šis planas nebuvo
pradėtas įgyvendinti.
Pirmasis tarpukario Nepriklausomybės laikų Kauno generalinis planas buvo parengtas inžinierių
A. Jokimo ir danų konsultanto M. Frandseno 1923 metais. Jame yra suplanuotos miesto dalys,
esančios už istorinio branduolio: Žaliakalnis, Aleksotas, Vilijampolė, Šančiai. Yra realizuotas ir gerai
išlikęs šio plano fragmentas – Žaliakalnio dalies tarp Vydūno, K. Petrausko gatvių ir Radvilėnų plento.
1939 m. buvo pradėtas rengti naujas miesto planas (arch. Prapuolenis), tačiau jis nebuvo pabaigtas.
Pokario metais buvo parengti keli miesto generaliniai planai. Didžiausią poveikį dabartinei
miesto struktūrai turėjo architekto P. Janulio vadovaujamo kolektyvo Projektavimo instituto
„Miestprojektas“ Kauno filiale parengtas Kauno miesto generalinis planas. Šis planas patvirtintas 1970
metais. Buvo suplanuota teritorija į šiaurės rytus bei į rytus nuo centro, vakarinė miesto dalis už
Neries, kur dabar Šilainių rajonas. Plano pagrindu buvo suformuota dabartinė spindulinė-žiedinė
urbanistinė struktūra, naujų magistralinių gatvių tinklas, suplanuoti didieji gyvenamieji masyvai –
Dainava, Kalniečiai, Eiguliai, Šilainiai, taip pat Naujasodžio, Palemono, Aleksoto, Vilijampolės
pramonės rajonai. Miesto teritorija išsiplėtė dvigubai ir sudarė 123,09 km2. Toks planas atsirado dėl
ypač sparčios gyvenamųjų namų statybos bei pramonės įmonių plėtros. Tačiau tokia šuoliška,
nenuosekli plėtra nepagerino miesto aplinkos kokybės, teritorijų monofunkciškumas didino
švytuoklinę migraciją.
Šio plano sprendiniai lėmė didelę dalį esamų urbanistinės plėtros netolygumų ir problemų. Baigiantis
minėtojo plano galiojimo terminui (iki 1985 metų), buvo parengtas ir 1986 metais patvirtintas Kauno
miesto generalinio plano išvystymo iki 2000 m. projektas.Jį rengė Projektavimo instituto
„Miestprojektas“ Kauno filialo kolektyvas, vadovaujamas architektų J. Petrausko ir J. Zagorsko.
Planas pažymėtinas išsamia profesine ir moksline analize, naujoviškais sprendiniais. Buvo naujai
suplanuota miesto dalis, esanti pietuose ir pietvakariuose – Teleičiai, Rokai, Armališkės, perplanuota
vakarinė Šilainių dalis. Pirmą kartą buvo profesionaliai sprendžiami susisiekimo, aplinkosaugos
klausimai, pasiūlytos greitojo bėginio transporto, dviračių takų sistemos. Buvo plėtojama Laisvės
alėjos ir Vilniaus gatvės pėsčiųjų zona miesto centre. Ne visi šio plano sprendiniai buvo įgyvendinti.
Po 1990 m., atkūrus Nepriklausomybę, pasikeitus politinei ir ekonominei situacijai, jo esminiai
struktūrinės ir urbanistinės plėtros sprendiniai turėjo būti peržiūrėti, tačiau daugeliu principų, nors ir
modifikuotų, naudotasi ir rengiant 2003 metų bendrąjį planą.
Pirmasis po Nepriklausomybės atkūrimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas
buvo parengtas Kauno SĮ „Kauno planas“ kolektyvo, vadovaujamo S. Lukošiaus. Kauno miesto
savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-242 patvirtintas Kauno miesto
savivaldybės teritorijos bendrasis planas, kuris galioja iki 2013 m. Šis planas buvo parengtas glaudžiai
bendradarbiaujant su Šiaurės šalių ir Vokietijos specialistais. Pagrindiniai principai, kuriais buvo
vadovautasi, – tai darni miesto teritorijų plėtra, įgyvendinta pritaikant funkcinės triados (aktyvios,
stabilios ir atsvaros erdvių), urbanistinio ir gamtinio karkasų suderinimo principus. Plane buvo
panaudotas daugiafunkciškumas, suteikęs galimybę lanksčiau interpretuoti patvirtintus sprendinius ir
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mažinti teritorijų monofunkciškumą mieste. Jame iš ankstesniojo generalinio plano buvo perimti šie
svarbiausi sprendiniai:
1. Miesto struktūros plėtra:
1.1. Plėtojamas Rokų-Armališkių rajonas (sodybinių namų ir mažaaukščių namų
teritorijos);
1.2. Baigiamas plėtoti Šilainių rajonas.
2. Susisiekimo sistemos plėtra:
2.1. Siūlomi pastatyti tiltai: Kėdainių g. tąsoje, rekonstruotinas ties hidroelektrine;
2.2. Siūloma pastatyti J. Bakanausko, Kėdainių–Varnių (kitokia trasa), Marvelės, H. ir
O. Minkovskių gatves.
3. Kitos sritys:
3.1. Realizuoti miesto žaliųjų jungčių sistemą;
3.2. Realizuoti dviračių takų tinklą;
3.3. Realizuoti magistralinius tinklus, vedančius į vandenvalos įmonę.
Pasikeitus teritorijų planavimą reglamentuojantiems įstatymams, Kauno miesto savivaldybės
taryba 2006 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. T-312 ir 2010 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. T-462
patvirtino du Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimus (rengtus Kauno SĮ
„Kauno planas“), kurie apsiribojo lokaliais sprendiniais keičiant bendruoju planu rekomenduojamas
žemės paskirtis pagal iškilusius verslo ir visuomenės poreikius.
2003 m. Bendrojo plano įgyvendinimo monitoringo ataskaitos išvados
1. Nuo 2003 iki 2011 metų Kauno miesto planinės-erdvinės struktūros modelis ir funkcinis
zonavimas buvo plėtojami vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki
2013 m. urbanistiniais sprendiniais. Bendrojo plano galiojimo metu atlikti du jo pakeitimai, parengti 9
specialieji planai ir 2547 detalieji planai (iki 2010 metų) esminės įtakos numatytam miesto struktūros
modeliui neturėjo.
Miesto plėtra vyko lėčiau nei buvo planuota dėl restituciją reglamentuojančių teisės aktų
konstitucinės viršenybės virš kitų, tame tarpe ir teritorijų planavimo teisės aktų bei Lietuvą apėmusios
krizės ir su ja susijusių lėšų trūkumo, gyventojų mažėjimo.
Bendrojo plano metu buvo vykdomos Bendrojo plano sprendiniuose numatytos įvairios miesto
vystymo priemonės: pastatyti nauji bei renovuota eilė daugiabučių bei mažaaukščių pastatų naujose
bei konvertuotose teritorijose. Pastatyta visuomeninių, komercinių, rekreacijos objektų, sandėliavimo
bei pramonės objektų. Atkuriami ir tvarkomi paveldo objektai.
2. Gyvenamojo fondo plėtra miesto teritorijoje vyko vadovaujantis Bendrojo plano
sprendiniuose nurodytomis urbanizuotų teritorijų struktūros optimizavimo priemonėmis (saugojimas,
modernizavimas (vidinė plėtra), konversija, nauja plėtra, renovuojamos teritorijos). Didžiausios
renovavimo darbų apimtys atliktos Senamiestyje, Naujamiestyje, Savanorių ir A. Juozapavičiaus
prospektų prieigose. Daugiaaukščių stambiaplokščių gyvenamųjų namų renovacija iki 2011 m. beveik
nepradėta, kompleksiniai gyvenamųjų kvartalų detalieji planai neparengti. Naujų daugiaaukščių
gyvenamųjų namų statyba buvo vykdoma užstatytose ir naujose miesto teritorijose. Naujų
mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba vyko esamose ir po 1995 m. dar neįsisavintose miesto plėtros
teritorijose.
Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas gyvenamosiose teritorijose vyko padrikai ir
nesistemingai visose Kauno miesto seniūnijose, nepaisant prioritetiškumo principų, kadangi jie nebuvo
numatyti Bendrajame plane. Iš esmės tokia išskaidyta plėtra neprieštarauja galiojančio Bendrojo plano
sprendiniams, nes buvo realizuojama Bendrojo plano sprendiniuose nurodytose gyvenamųjų teritorijų
plotuose. 2003 m. Bendrajame plane nustatytas gyvenamųjų teritorijų poreikis 2013 metams ženkliai
viršijo realų poreikį, todėl yra didelis gyvenamųjų teritorijų rezervas.
Leidimą statyti miesto plėtros teritorijose galima pavadinti liberaliais sprendiniais, nes prioritetu
buvo pasirinkta atsisakymas varžyti piliečių teises statyti būstus susigrąžintuose sklypuose įvairiose
miesto dalyse. Kadangi Bendrajame plane (miesto plėtroje po 1995 m.) visuomeninės teritorijos buvo
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numatytos abstrakčiai, nebuvo numatyta teritorijų įsisavinimo etapų seka ir sistema. Visuomeniniams
objektams negalėjo būti parengti konkretūs teritorijų planavimo dokumentai, todėl daugelį šių
teritorijų teko grąžinti buvusiems savininkams, o tai ateityje sukels problemų, jei bus norima statyti
visuomeninius objektus ar Savivaldybei reikės vykdyti švietimo objektų plėtrą.
3. Kiekybinė plėtra Kauno mieste vyko mažesniu mastu nei buvo numatyta Bendrajame plane.
Pietinės dalies plėtra vyko neintensyviai, tačiau pastatyti keli svarbūs transporto, gyvenamieji
bei komerciniai objektai – M. K. Čiurlionio tiltas, Marvelės gatvė, Europos prospektas, gyvenamasis
kvartalas „Fredos miestelis“, prekybiniai centrai Veiverių plente.
Netolygiai plėtojosi nauji, dar neįsisavinti gyvenamieji rajonai. Labiau plėtojosi atskiros
teritorijos Romainiuose, Sargėnuose, Vaišvydavoje. Mažiau – Kazliškių, Rokų teritorijos. Nevienodą
šių teritorijų plėtrą lėmė miesto gatvių tinklo ir inžinerinės infrastruktūros ypatumai.
Linijiniai centrai intensyviai plėtojosi išilgai Žemaičių plento bei Vakarinės apylankos,
nepakankama plėtra vyko prie Pietrytinės apylankos. Čia buvo plėtojamos sandėliavimo ir logistikos
teritorijos, komercinės ir paslaugų, mažiau – pramonės teritorijos. Pagrindinis pastatytas objektas –
„Megos“ polifunkcinis prekybos centras.
Numatyti rekreaciniai centrai buvo plėtojami statant kempingus prie „Via Baltica“
Lampėdžiuose ir prie Islandijos plento Jonavos g.
4. Kokybinė plėtra Kauno mieste vyko mažesniu mastu nei buvo numatyta Bendrojo plano
sprendiniuose.
Centrinės dalies plėtra intensyviausiai vyko, kaip ir numatyta Bendrajame plane, pietvakarinėje
centro dalyje –Geležinkelio stoties link. Kitose centro zonose ir kitose miesto dalyse polifunkcinės
teritorijos plėtojosi prie pagrindinių gatvių – labiausiai prie Savanorių prospekto, mažiau – prie
Veiverių plento, Žaliakalnyje, Fredoje.
Nemuno ir Neries slėniuose vyko teritorijų konversija – vietoj pramonės teritorijų pastatyti
komerciniai objektai („Akropolis“ ir kiti), suplanuoti ir statomi gyvenamieji kvartalai (Žemoji Freda,
Vilijampolė, viršutinėje terasoje – Aukštieji Šančiai). Didžiausios renovavimo darbų apimtys atliktos
Senamiestyje, Naujamiestyje, Savanorių ir A. Juozapavičiaus prospektų prieigose.
Naujų daugiaaukščių gyvenamųjų namų statyba buvo vykdoma tankinant užstatytas daugiabučių
mikrorajonų teritorijas, taip pat naujose miesto teritorijose („Fredos miestelis“). Dalis ambicingų
gyvenamųjų kvartalų projektų (Žemojoje Fredoje, prie Brastos gatvės, Romainiuose) sustabdyti ištikus
ekonominei krizei.
Sėkmingiausiai Kauno miesto savivaldybės bendrojo plano sprendiniai yra realizuoti plėtojant
komercines ir visuomenines teritorijas, tačiau ir šiuo atveju įgyvendinta mažoji sprendinių dalis.
Miesto centrų sistemoje kokybiniai pokyčiai vyko Veiverių g. ir Žemaičių pl. ruožų aplinkoje.
Realizuotas Vytėnų paribio centras Sargėnuose. Bendrajame plane numatytos verslo ir gamybos
teritorijos Žemojoje Fredoje, Petrašiūnuose, Raudondvario pl. atkarpoje kol kas nepradėtos įsisavinti.
Visą nagrinėjamą laikotarpį įvairiose miesto dalyse (išskyrus pakraščius) buvo statomi didieji
prekybos centrai, kiti komerciniai ir paslaugų objektai.
Per nagrinėjamą laikotarpį socialinės infrastruktūros sprendiniai buvo įvykdyti iš dalies.
Parengta ilgalaikė švietimo įstaigų pastatų renovacijos ir aplinkos sutvarkymo programa, atlikta trijų
švietimo įstaigų rekonstrukcija, pastatyti LSMU (buv. Medicinos akademija) mokslo korpusai, atlikta
Psichoneurologinės ligoninės funkcijos konversija į akademinę zoną, vykdoma KTU miestelio plėtra,
kaip „Santakos“ mokslo ir technologijų slėnio projekto dalis. Tačiau naujų ikimokyklinio ugdymo
įstaigų ir bendrojo lavinimo objektų nebuvo pastatyta.
Gamtinės teritorijos plėtojosi nežymiai, daugiausia buvo prižiūrimi ir tvarkomi esami žalieji
plotai. Svarbiausi pertvarkomi objektai – Nemuno sala ir Santakos parkai.
Daugiausia sprendinių buvo vykdoma Centro, Žaliakalnio ir Vilijampolės pramonės rajonuose,
kitose Kauno teritorijose plėtra nevykdoma arba vykdoma iš dalies. Dalis pramonės plėtrai skirtų
teritorijų konvertuota į kitų funkcijų teritorijas. Pramonės ir sandėliavimo teritorijos plėtojosi nežymiai
prie esamų pramonės zonų, bet keli objektai iš centrines dalies buvo perkelti į pramonės teritorijas ir
linijinius centrus. Daugiausia Bendrajame plane numatytų sprendinių buvo vykdoma Žaliakalnio ir
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Palemono pramonės rajonuose. Dalis pramonės plėtrai skirtų teritorijų centre, Žemojoje Fredoje,
Vilijampolėje, Aleksote konvertuota į kitų funkcijų teritorijas.
Profesionalaus sporto ir sportinės rekreacijos objektų plėtra buvo vykdoma pakankamai
sėkmingai. Pastatyta Žalgirio arena, rekonstruojamas ir plečiamas „Girstučio“ sporto ir pramogų
centras, Futbolo mokyklos kompleksas, minėti kempingai prie Lampėdžių karjero ir Jonavos gatvėje.
Tačiau dėl lėšų trūkumo neįrengtos turistinės trasos, savaitgalio poilsio vietos, neatgaivinta ir
neišplėsta vandens turizmo sistema.
5. Funkcinių teritorijų plėtojimo raidos chronologija.
Per visą Bendrojo plano galiojimo laikotarpį buvo nuolat plėtojamos komercinės teritorijos
(didieji prekybos centrai). Pirmoje laikotarpio pusėje intensyviai plėtojosi gyvenamosios (mažaaukščių
namų) teritorijos, apie laikotarpio vidurį vyko daugiabučių gyvenamųjų teritorijų plėtra, kuri sustojo
ištikus ekonominei krizei. Laikotarpio viduryje buvo plėtojamos sandėliavimo ir logistikos teritorijos,
mažiau – pramonės teritorijos. Nuosekliai vyko transporto magistralių ir objektų plėtra daugiausia už
visuomenines (ES, savivaldybės, valstybės) lėšas. Inžinerinės infrastruktūros plėtra vyko nuolat pagal
turimas investicines ir ES lėšas. Laikotarpio pabaigoje buvo plėtojamos visuomeninės teritorijos ir
objektai už visuomenines lėšas (Žalgirio arena, „Girstutis“, Čečėnijos aikštė ir kt.), tačiau kita plėtra
patyrė sąstingį.
6. Pagrindinės priežastys, kurias būtų galima įvardyti kaip kliūtis sėkmingai plėtrai nuo 2003 m.,
tai bendra nepalanki ekonominė situacija, neigiami demografiniai procesai ir nenuosekliai, neteisingai
vykdyta žemės reforma (kai nuosavybės atkūrimo įstatymas per 15 metų iš esmės buvo keičiamas 13
kartų), kuri ir sustabdė tikrąją miesto plėtrą intensyviąja prasme. Iki 1940 m. turėtos natūrinės žemės
buvo grąžinamos nepaisant suplanuotų rekreacinių, bendrojo naudojimo ir kitų teritorijų.
Įvertinus aukščiau pateiktas bendrojo plano monitoringo išvadas, rengiant 2013–2023 m.
bendrąjį planą bus toliau vadovaujamasi susiklosčiusio miesto planiniu-erdviniu modeliu be esminių
pakeitimų, iš esmės išlaikant 2003 m. Bendrojo plano sprendinių tęstinumą.
Gyvenamųjų teritorijų plėtros sprendinius bus siekiama numatyti vykdyti vadovaujantis
etapiškumo, prioritetiškumo ir efektyvumo principais. Plėtrai bus planuojama panaudoti gyvenamųjų,
visuomeninių, komercinių, pramoninių, rekreacinių teritorijų rezervą, didinant miesto teritorijos
panaudojimo efektyvumą.
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2. KAUNO MIESTO ISTORINĖS URBANISTINĖS RAIDOS
APŽVALGA
2.1. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės laikotarpis (XIII a. – 1795 m.)
Kaunas strateginiu ir ūkiniu atžvilgiu kūrėsi labai patogioje vietovėje, kur telkėsi daug
piliakalnių ir įtvirtintų gyvenviečių. Archeologiniai tyrimai rodo, kad, be ankstyvųjų laikų stovyklų,
seniausia gyvenvietė Nemuno ir Neries santakoje atsiradusi I m. e. tūkstantmečio viduryje į rytus nuo
Neries brastos, buvusios kelyje iš rytų į Žemaitiją. Ši gyvenvietė ir tapo miesto užuomazga, joje XIV
a. viduryje pastatyta mūrinė pilis. Gyvenvietė persikėlė į kitą vietą, šalia pilies. Tyrinėtojų nuomone,
tai galėjo būti arba santaka, arba teritorija prie Neries į šiaurę nuo pilies. Kauno pilis XIV–XV a.
sudarė svarbią pilių grandinės palei Nemuną dalį. 1362 m. pilis buvo sugriauta, vėliau atstatyta.
Kryžiuočių kronikose Kauno gyvenvietė pirmą kartą paminėta 1361 m. Manoma, kad dėl
nuolatinių puldinėjimų ji į miestą neišaugo. Miestas pradėjo kurtis tik XIV–XV a. sandūroje.
Labiausiai tikėtina, kad pradinė miesto teritorija buvo į pietus nuo pilies, Nemuno pakrantėje, prie
uosto ir kelio į Vilnių.
Dar prieš 1408 m. Vytautas Kaunui suteikė Magdeburgo teises. Po Žalgirio mūšio sumenko
Kauno miesto kaip karinės tvirtovės vaidmuo, tačiau pasibaigus puldinėjimams, miesto augimui
sąlygos buvo palankios. Kaunas tapo vienu svarbiausių Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės prekybos
su Vakarų Europa centru. Čia įsikūrė muitinė, didėjo uosto vaidmuo. Manoma, kad tuometinis miestas
buvo aptvertas ir negalėjo užimti didelio ploto, o užstatytas galėjo būti gana tankiai, kaip ir kiti to
meto miestai. Prie Neries buvo pilis, šalia jos – karaliaus dvaras, kuris tęsėsi nuo upės maždaug iki
dabartinių Raguvos ir M. Valančiaus gatvių. Pietuose miestas glaudėsi prie Nemuno, rytuose tęsėsi iki
dabartinės M. Daukšos gatvės.
Pradinis Kauno planas tikriausiai buvo radialinis ir gerai atitiko gamtinę situaciją. Plano
griaučius sudarė anksčiau buvę keliai, kurie ir tapo pagrindinėmis miesto gatvėmis. XV a. miestas
tikriausiai išplito už gynybinės aptvaros. Šalia Vilniaus kelio (dabartinių J. Gruodžio ir D. Poškos
gatvių rajone) buvo įsikūrusi totorių gyvenvietė, prie Nemuno – vokiečių pirkliai. XV a. pabaigoje
miestas plėtėsi į šiaurę ir rytus. Kadangi miesto teritoriją ribojo upės ir statūs slėnio šlaitai, miestas
daugiausia plėtėsi į rytus. Tankiausias užstatymas buvo miesto centrinėje dalyje, kraštuose – retas. Iki
tol miestas augo savaime. Po didelio 1537 m. gaisro miestą nutarta rekonstruoti pagal Vakarų ir
Vidurio Europoje paplitusį stačiakampį planą. Plano pagrindą sudarė stačiakampė aikštė, aplink ją
išdėstyti stačiakampiai kvartalai ir iš aikštės kampų ėjusios gatvės. Pagrindinėmis gatvėmis tapo
ištiesintos senosios Vilniaus, Panerių, Panemunės ir nauja Muitinės gatvės. Taigi XVI a. Kaunas buvo
išplėstas pagal pažangiausius to meto urbanistikos principus, jo naujasis centras suformuotas kaip
vieningos kompozicijos ansamblis.
XVII a. viduryje miestas smarkiai pasistūmėjo į rytus, pasiekė dabartinio Miesto sodo teritoriją.
Rytinėje miesto dalyje užstatymas koncentravosi daugiausia apie Didžiąją Vilniaus ir Totorių gatves.
Nuo XVII a. pradžios vis labiau ryškėjo linijinio plano Aleksoto priemiestis, susidaręs apie XVI
a. pabaigą kairiajame Nemuno krante, prie laivų statyklos. Per šį priemiestį ėjo svarbus kelias į
Užnemunę. Ryšys su priemiesčiais buvo keltai.
XVII a. pirmojoje pusėje Kaunas tapo turtingų pirklių ir amatininkų miestu. Jame gyveno apie
15 tūkst.žmonių. Tačiau tolesnį didėjimą sustabdė prieš pat 1655–1660 m. karą įvykęs gaisras. 1655
m. užimtas rusų kariuomenės miestas buvo sudegintas ir sugriautas. Atstatymas vyko lėtai, miesto
centre kai kur pakeista plano struktūra. Miestui atsigauti trukdė potvyniai, kurie ypač plovė šiaurinį
pakraštį. Paties miesto teritorija nedidėjo, tačiau augo senieji priemiesčiai, tuoj po karo už Neries, prie
kelio į Žemaitiją, ėmė formuotis Radvilų miestelis – Vilijampolė. Jonušo Radvilos iniciatyva jame
1663 m. pagal stačiakampį planą buvo suformuota turgaus aikštė, gatvės ir sklypai. 1682 m. uždraudus
Kaune kurtis žydams, pastarieji kėlėsi į Vilijampolę.
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XVII a. 7-ajame dešimtmetyje rytiniame miesto pakraštyje sustiprinta buvusi iš mūro ir medžio
pastatyta siena. Kai kur supilti žemių pylimai. Už miesto, tarp kalno, Nemuno ir Girstupio žiočių,
buvusiame Kaunakiemio kaime, prie Šv. Kryžiaus bažnyčios, formavosi Karmelitų priemiestis.
XVIII a. Kaunas neaugo, jo teritorija nesiplėtė, planas beveik nesikeitė. XVIII a. 3-iajame ir 4ajame dešimtmečiais mieste buvo tik 22 mūriniai namai (aplink aikštę, Muitinės g. pradžioje,
pavieniuose kitų gatvių sklypuose). XVIII a. pabaigoje Kauno miesto teritorija liko apribota XVII a.
gynybine siena. Į rytus plytėjo žemės ūkio naudmenų plotai, kiek toliau buvo Karmelitų vienuolynas ir
Kaunakiemio kaimas, šiaurės vakaruose, kitapus Neries, – Vilijampolės priemiestis, pietuose –
Aleksotas. 1790 metais mieste buvo 301 sodyba, bet tik 24 mūriniai namai.

2.2. Carizmo laikotarpis (1795 – 1918 m.)
Po trečiojo Lietuvos–Lenkijos padalijimo ūkinis gyvenimas Kaune vėl pablogėjo: Užnemunę
prijungus prie Prūsijos, sumažėjo miesto įtakos zona, jis neteko kai kurių valdų. 1812 m. Kaunas
nukentėjo nuo Napoleono armijos.
1821 m. matininko G. Veligorodovo parengtame plane nepaisyta sklypų, taikytasi tik prie
gatvių. 1837–1843 m. Kauno plane (matininkas F. Paškovskis) nuo XVIII a. pabaigos miesto teritorija
nebuvo padidėjusi, gatvių tinklas menkai pasikeitęs, tik naujoje vietoje nutiestas kelias į Ukmergę.
1843 m. Kaunas tapo gubernijos centru. 1847 m. patvirtintas jo plėtotės projektas. Planuotoji
432 ha teritorija apėmė senąją miesto dalį su buvusiu totorių priemiesčiu ir beveik tuščią teritoriją į
rytus tarp Nemuno ir šlaitų vos ne iki Girstupio žiočių. Vilijampolė ir Aleksotas nebuvo prijungti prie
miesto ir neplanuoti. Miestui skirta teritorija suplanuota pagal vadinamus ,,rusų miestų“ principus –
stačiakampis, greičiausiai pagal Odesos pavyzdį, gatvių tinklas, trys šachmatų tvarka išdėstytos aikštės
ir visoje kompozicijoje dominavusi platesnė gatvė. Naująją miesto dalį sudarė 411 sklypų, ji pavadinta
,,Naujuoju planu“.
1848 m. pradėta sklypus žymėti natūroje, iki 1854 m. nutiestos pagrindinės gatvės. Miestas
sparčiai pradėjo augti dėl Krymo karo, nes uždarius Rusijos uostus, pagyvėjo judėjimas per Kauną į
Prūsiją. 1857 m. mieste buvo 21 tūkst. gyventojų, 11 gatvių ir 170 namų. Bet Naujamiestis dar
neturėjo miesto centrui būdingo vaizdo, teritorija buvo užstatyta ekstensyviai. Nuo 1861 m. leista
statyti namus abipus Ukmergės plento, plėtėsi nelegali statyba į šiaurę nuo Senamiesčio, Benediktinių
vienuolyno jurisdikcijoje. Intensyvi statyba vyko priemiesčiuose, ypač Vilijampolėje, kuri jau 1869 m.
užėmė visą plotą nuo Neries iki šlaitų ir toliau plėtėsi palei Ukmergės ir Jurbarko kelius. 1861–1862
m. nutiesus geležinkelį į rytus nuo Naujamiesčio, tarp jo ir Naujamiesčio ėmė dygti dirbtuvės,
sandėliai, namai geležinkelininkams. Tada pastatytas tunelis, geležinkelio tiltas per Nemuną.
1869 m. Kaune, be priemiesčių, buvo 31,3 tūkst. gyventojų ir 2696 pastatai, 640 iš jų mūriniai,
37 fabrikai ir gamyklos. 1871 m. patvirtintas naujas miesto plano projektas. Planuotoji teritorija aprėpė
524 ha. Prie jos prijungtas Karmelitų priemiestis šalia Šv. Kryžiaus bažnyčios. Šiaurės pusėje miesto
riba ėjo dabartine Žemaičių gatve. Ąžuolų kalne suplanuoti gyvenamieji kvartalai ir keturkampė
turgaus aikštė. Centru tada laikyta turgaus aikščių ir jas jungusių gatvių sistema. Senamiestyje buvo
keturios aikštės, tarp jų – reprezentacinė Rotušės aikštė. Naujamiestyje buvo trys aikštės, Karmelitų
priemiestyje – viena.
Nors Šančiai nepriklausė Kaunui, Žemieji Šančiai sparčiai didėjo, XIX a. pabaigoje ten įkurtos
pramonės įmonės. Priartėjo Aukštosios Panemunės miestelis, kadangi kelias iš jo į geležinkelio stotį
ėjo per Šančius. Kūrėsi padrika gyvenvietė į rytus nuo Ukmergės plento, priemiesčiu tapo Petrašiūnai.
Didelės reikšmės turėjo tai, kad Kaunas 1879 m. buvo paskelbtas I klasės Rusijos karine
tvirtove. Jam imta taikyti specialius nuostatus, uždrausta statyti aukštesnius negu 2 aukštų naujus
namus. Tai iš dalies nulėmė jo provincialų vaizdą. 1882 m. pradėta fortų, baterijų, įtvirtinimų statyba,
nutiesti keliai tvirtovės reikmėms, jie turėjo didelės reikšmės tolesnei mieto raidai. Naujamiestyje
pastatyta dviaukščių mūrinių pastatų, kuriuose įsikūrė karinės įstaigos. 1895 m. pradėtas statyti
didžiausias Naujamiesčio pastatas – Įgulos soboras.
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Su tvirtove susijusios statybos vyko priemiesčiuose – Žemuosiuose Šančiuose, Fredoje,
Aukštojoje Panemunėje. XIX a. pabaigoje pradėtas tiesti siaurasis tvirtovės geležinkelis, pradėjo
kursuoti arklių tramvajus ,,konkė“. 1897 m. mieste buvo 86,5 tūkst. gyventojų. Nors tvirtovės taisyklės
buvo nepalankios miestui augti, statybų Kaune daugėjo, didėjo pastatų koncentracija Naujamiestyje ir
pramoniniuose priemiesčiuose. Nors pastatų aukštis buvo ribojamas, jų išaugo ir didesnių.
Iki Pirmojo pasaulinio karo Naujamiestyje jau buvo visos trys 1847 m plane numatytos aikštės,
pradėta formuoti aikštė prie geležinkelio stoties. Kaunas tapo ne tik Rusijos karine tvirtove, bet ir
komunikacijų mazgas bei pramonės centras. 1914 m. mieste gyveno 96,9 tūkst. žmonių, be
priemiesčių, buvo 1584 pastatai.
Pirmojo pasaulinio karo metu, 1915 m. rugpjūtį, Kauno tvirtovė buvo užimta. 1917 m. parengta
Kauno projekto schema (inž. L. Veisas), tačiau okupacijos sąlygomis ji negalėjo būti įgyvendinta, nes
1918 m. Kaune gyveno tik 18 tūkst. žmonių, o ūkinė veikla buvo sustojusi. Vokiečiai Kaune įkūrė
karinį aerodromą, uostą.

2.3. Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis (1918 – 1940 m.)
1920 m. Lenkijai užgrobus Vilniaus kraštą, Kaunas tapo nepriklausomos Lietuvos laikinąja
sostine. Tai buvo stimulas miestui sparčiai augti. 1919 m. prijungti priemiesčiai: Vilijampolė, Žemieji
Šančiai, dalis Aleksoto ir Žaliakalnio. Miesto teritorija padidėjo iki 1667 ha. Kūrėsi valstybės
administracija, buvo steigiamos kultūrinės, komercinės įstaigos, pramonės ir prekybos įmonės.
Statybos mieste sparčiau pajudėjo 1923 m., tuo metu jau buvo 84 tūkst. gyventojų. Atsirado
poreikis reguliuoti statybą, planingiau formuoti iki tol savaime plitusius priemiesčius. 1923 m. buvo
parengta ir patvirtinta Kauno miesto vystymo schema (danų inžinierius M. Frandsenas ir inžinierius A.
Jokimas), kuri apėmė Senamiestį, Naujamiestį, Žaliakalnį, Aukštuosius ir Žemuosius Šančius,
Aleksotą, Aukštąją Fredą, dalį Vilijampolės. Schemoje dirbtinokai geometrizuotomis formomis
atsispindėjo to meto Vakarų Europos urbanistinės tendencijos. Kai kur, ypač Ž. Šančiuose, mažai
paisyta buvusio gatvių tinklo. Siūlyta kurti lokalių centrų sistemą. Į projektuojamų gatvių tinklą buvo
įtraukti tarp tvirtovės fortų, baterijų ir įtvirtinimų nutiesti keliai. Kai kurie jų netrukus tapo svarbiomis
miesto gatvėmis, pvz., Tvirtovės alėja ir kai kurios kitos. 1921–1923 m. parengta Aukštosios
Panemunės vasarvietės schema (archit. E. Pejeris), 1923–1924 m. – Žaliakalnio (J. Salenekas), 1924
m. – Vilijampolės (F. Vizbaras ir A. Jokimas) gatvių tinklo schemos.
Kadangi 1923 m. schema neturėjo geodezinio pagrindo, jos įgyvendinimas buvo mažai realus.
Tuščios teritorijos planingiau galėjo būti užstatomos tik valstybinėse žemėse. Formavosi teritorijos
prie Vydūno alėjos, Minties ir Gėlių ratų, Perkūno alėjos ir kt. Kai kuriose miesto vietose savininkai
patys tiesė gatves pagal savo poreikius. Kad nors kiek planingiau būtų statoma Aleksote ir
Vilijampolėje, 1928–1929 m. sudaryti šių miesto dalių projektai (inž. E. Frykas).
Naujai įsisavinamose teritorijose dauguma pastatų buvo mediniai. 3-iojo dešimtmečio viduryje
jau daugiau statyta Naujamiestyje, kur formavosi centras. Čia buvo statomi daugiabučiai namai ir
visuomeniniai pastatai. Daugelis jų turėjo nemažos reikšmės Naujamiesčio vaizdui: Seimo ir
teisingumo rūmai, Lietuvos bankas, Kooperacijos rūmai, spaustuvė, vėliau – Universiteto rūmai,
gyvenamieji namai miesto centre. Išryškėjo centro administracinė, komercinė ir kultūrinė funkcija.
Parduotuvė ir komerciniai pastatai buvo koncentruojami Laisvės alėjoje, administraciniai ir kultūriniai
– K. Donelaičio gatvėje, apie Vienybės aikštę. Išryškėjo Vytauto prospektas. Padaugėjo statybų
Senamiestyje: iki 1940 m. pastatyta arba rekonstruota apie 30 proc. pastatų, tarp jų –Jėzuitų kolegija,
Arkivyskupo rūmai ir kt., dėl to Senamiesčio architektūra prarado kai kuriuos savitus bruožus.
Tuo metu atskiras miesto dalis sujungė perstatyti arba nauji tiltai.
1931–1933 m. miesto ribos buvo dar išplėstos, prijungti kai kurie tolimesnieji priemiesčiai –
Aukštoji Panemunė, Aleksoto, Vilijampolės, Žaliakalnio pakraščiai. Miesto teritorija padidėjo iki 3983
ha, planas tapo dar sudėtingesnis. 1932 m. įsaku dėl statybų zonų nustatyta, kad centre negali būti
žemesnių kaip dviejų, o centrinėse gatvėse – trijų aukštų pastatų.
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1931 m. statybos Kaune pasiekė kulminaciją – pastatyta 1415 statinių. Intensyviai statyta visose
miesto dalyse. Tankėjo priemiesčių užstatymas. Ypač daug buvo statoma Naujamiestyje ir
Žaliakalnyje. Žemutinę miesto dalį su Žaliakalniu ir Linksmadvariu sujungė funikulieriai (1932 ir
1935 m.).
Naujamiestyje statyta nekeičiant jau anksčiau susidariusių kvartalų konfigūracijos. Tankėjant
užstatymui, dar labiau buvo pabrėžtas stačiakampis išplanavimas. Iki 1940 m. Naujamiestyje iškilo
nemažai savitų, didelių tūrių pastatų: Centrinis paštas, Žemės ūkio rūmai, Žemės bankas, Vytauto
Didžiojo muziejus, Karininkų ramovė, Prekybos, pramonės ir amatų, „Pieno centro“, taupomųjų kasų,
Medicinos fakulteto, Darbo rūmai, daugiabučiai namai įvairiose gatvėse. Tačiau vienintele aukštumine
dominante liko Įgulos soboras.
Žaliakalnyje statyta daug sodybinių namų, ypač jo pietvakarinėje dalyje, prie Perkūno, Vydūno
alėjų, Minties, Gėlių ratų ir t. t. Šioje teritorijoje pastatyta visuomeninių pastatų: Kūno kultūros rūmai,
Klinikinės ligoninės kompleksas, Universiteto tyrimų laboratorija, Aukštesnioji technikos mokykla ir
kt. Didžiausią reikšmę ne tik Žaliakalnio, bet ir viso miesto vaizdui turėjo netoli šlaito 1940 m.
pastatyta (tada neužbaigta) Prisikėlimo bažnyčia, kuri tapo viena svarbiausių miesto panoramos
dominančių.

2.4. Sovietmečio laikotarpis (1940 -1990 m.)
Iki 1940 m. Kaune buvo per 168 tūkst. gyventojų. 1940–1941 m. parengta miesto gatvių
perspektyvinė projektinė schema. Tolesni miesto plėtimo darbai sulėtėjo, kai Lietuva atgavo Vilnių, į
kurį iš Kauno buvo perkelta sostinė.
Antrojo pasaulinio karo metais statybos sustojo. Pasitraukdama iš Kauno Vokietijos armija
susprogdino elektrines, tiltus, geležinkelio tunelį ir stotį, apie 60 proc. pramonės įmonių ir kitus
objektus.
1946 m. prie Kauno prijungti Petrašiūnai, Marvelė, Lampėdžiai, Pažaislis. Iki 1955 m. atstatyta
dauguma pramonės įmonių, pastatyta nauja geležinkelio stotis, daugiabučių gyvenamųjų namų
kompleksas Pergalės krantinėje (dab. Karaliaus Mindaugo prospektas), pavienių namų.
Pagal 1953 m. Kauno generalinį planą (architektai K. Bučas ir A. Slavinskas) buvo numatyta
miestą ugdyti iki 220 tūkst. gyventojų. Šis skaičius buvo pasiektas jau 1959 metais.
1960 m. pastatyta Kauno hidroelektrinė, patvenkus Nemuną ir suformavus Kauno marias,
pasikeitė miesto ir apylinkių kraštovaizdis. Miestas pradėtas plėtoti į šiaurę ir šiaurės rytus.
1961 m. parengtas Senamiesčio rekonstrukcijos projektas (autoriai S. Čerškutė, V. Jurkštas, K.
Šešelgis).
Po 1960 m. prasidėjo daugiabučių namų statyba pagal tipinius (pradžioje pagal sąjunginius,
vėliau – respublikinius) projektus. 1963–1967 m. pastatyti didesni kompleksai: tarp miesto ir
Petrašiūnų prie dab. K. Baršausko g., prie dab. Kovo 11-osios g. (Taikos gyvenamasis rajonas),
Vilijampolėje (prie Demokratų g. ir Neries krantinės). Ypač rytų pusėje nutiestos naujos magistralinės
gatvės, kurios sujungė iki tol buvusias autonomiškas gyvenvietes. Šioje miesto dalyje ėmė ryškėti
radialinio žiedinio plano bruožai. Nauji gyvenamieji rajonai ėmė vystytis iki tol padrikai ir
ekstensyviai užstatytose teritorijose. Iki 1971 m. buvo statomi tik standartinės architektūros penkių
aukštų namai, todėl nauji rajonai miesto vaizdo nepraturtino. Monotoniškame fone išsiskyrė palei V.
Jūro g. nuo 1960 m. pradėtas statyti Kauno politechnikos instituto (dab. KTU) miestelis.
7-ajame dešimtmetyje gerokai pakito ir Naujamiestis, ir Senamiestis. 1965 m. prie Vienybės
aikštės pastačius Pramoninės statybos projektavimo institutą su aukštumine dalimi, Naujamiestyje
atsirado dar viena (be Soboro) dominantė.
1969 m. Senamiestis (106 ha teritorija) paskelbtas respublikinės reikšmės archeologijos,
istorijos ir urbanistikos paminklu. Nemažai pastatų jame ne tik restauruota, bet ir rekonstruota,
paaukštinta, išplėsta. Senamiesčio šiaurinės dalies panoramai ir erdvinei kompozicijai gerokai pakenkė
prie Neries pastatyti ,,Raudonojo Spalio“ (dab. ,,Lituanika“) fabriko korpusai, įrengta autobusų stotis.
Miestas tada intensyviai augo: 1970 m. Kaune buvo 306,2 tūkst., o 1978 m. – 364,6 tūkst.
gyventojų, todėl buvo plečiama jo teritorija – 1978 m. ji buvo 121,0 kv. km. Pagal 1970 m. generalinį
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planą (archit. P. Janulis) numatyta, kad iki 1980 m. gyventojų turėtų būti 380 tūkst., beveik visai
atsisakyta sodybinių namų statybos. Tuščios teritorijos į šiaurę ir šiaurės rytus nuo centro iki pat
šiaurinio aplinkkelio buvo skirtos naujiems gyvenamiesiems rajonams.
Pradėti statyti daugiabučių namų rajonai: 1963 m. Dainavos (autoriai A. Steponavičius ir G.
Miškinienė), 1975 m. – Eigulių ir Kalniečių (autoriai A. Steponavičius, G. Miškinienė, A.
Krasilnikova). Čia jau imta statyti ir 9 bei 12 aukštų namus.
8-ajame dešimtmetyje nemažai permainų įvyko Naujamiestyje. 1976 m. baigta formuoti
Vienybės aikštė. Jos ankstesnė konfigūracija, tūrinė ir erdvinė kompozicija gerokai pasikeitė pastačius
Miestų statybos projektavimo institutą ir Politinio švietimo namus. Naujamiestyje atsirado stambesnių
pastatų ir kompleksų, tarp jų ir naujų lokalinių dominančių: ,,Baltijos“ viešbutis, daugiaaukštis
pastatas Griunvaldo g.
1977 m. parengtas Kauno centro detalaus išplanavimo projektas (autoriai A. Steponavičius, J.
Zagorskas, J. Sodaitis). Jame numatyta Naujamiestyje radikaliai pertvarkyti automobilių eismą, o
kitose miesto dalyse (Šančiuose, Vilijampolėje, Žaliakalnyje ir Aleksote) sukurti vietinius šių rajonų
centrus. Tokių centrų užuomazgos jau tuo metu buvo – „Gričiupio“, „Girstupio“ prekybos centrai,
kiek vėliau atsirado ,,Vitebsko“ visuomeninis ir prekybos centras. Kartu pagyvintas ir naujų rajonų
architektūrinis vaizdas.
8-ajame dešimtmetyje transporto eismui pagerinti Senamiestyje rekonstruotos kai kurios gatvės:
praplatinta nuo Šv. Mikalojaus bažnyčios iki M. Valančiaus gatvės tuometinė K. Požėlos (dab. Šv.
Gertrūdos) gatvė, taip pat Birštono-Gimnazijos gatvė, nutiesta nauja Šauklių gatvė Vilijampolės tilto
link, praplatinta Nemuno krantinė. Tokie pakeitimai gerokai pažeidė Senamiesčio planą, tūrinę erdvinę
kompoziciją. Pastatyta nederančių prie tradicinės Senamiesčio architektūros naujų daugiabučių
gyvenamųjų namų. Tada pradėtas kompleksinis Senamiesčio regeneravimas. 1977 m. parengtas
regeneravimo projektas (autoriai A. Jakučiūnas, V. Jurkštas ir kt.), kartu buvo atliekami tyrimai.
Vilniaus gatvėje sukurta pėsčiųjų zona (autoriai R. Palys ir R. Gudienė).
1982 m. pėsčiųjų zona tapo Laisvės alėja (autoriai A. Paulauskas ir V. Paleckienė). Šiose
pėsčiųjų zonose buvo specialiai projektuojamos mažosios architektūros formos.
1983 m. parengtas naujas Kauno miesto generalinis planas (autoriai J. Petrauskas, J. Zagorskas,
A. Sprindys). Tais metais pradėtas statyti Šilainių gyvenamasis rajonas į vakarus nuo Vilijampolės.
Pagal naująjį planą miestą numatyta vystyti į pietryčius – Rokų ir Vaišvydavos kryptimi. 1985 m.
baigti statyti Kalniečių ir Eigulių gyvenamieji rajonai.

2.5. Laikotarpis po Nepriklausomybės atkūrimo
2003 m. parengtas naujas Kauno bendrasis planas (autoriai S. Lukošius, G. Šinkūnas, V.
Stauskas, G. Daniulaitis, L. Dringelis, J. Bučas ir kt.).
Po 1990 m. mieste sustojo gyvenamoji statyba. Kiek vėliau pastatyta didžiulių prekybos
centrų, vienas jų – ,,Akropolis“ Naujamiesčio teritorijoje, o jo vizualinės apsaugos zonoje, virš
Karaliaus Mindaugo prospekto, didžiuliai daugiaaukščiai garažai. Nemuno saloje pastatyta ypač
stambaus tūrio Kauno arena. Visi minėti objektai turi didžiulę įtaką Kauno Naujamiesčio panoramai.
Kauno miesto teritorija buvo išplėsta, prie miesto prijungti Romainiai, Tirkiliškiai, dalis
Vaišvydavos ir kitos teritorijos.
Po 2006 m pradėti rengti kai kurių kultūros paveldo objektų specialieji paveldosauginiai
planai. Patvirtinti Dariaus ir Girėno aerodromo, Kauno Senamiesčio, Naujamiesčio, Žaliakalnio
urbanistiniu požiūriu vertingų teritorijų ir apsaugos zonų ribų specialieji planai. Patvirtintas
Pakalniškių piliakalnio ir jo apsaugos zonos paveldotvarkos planas. Rengiami Dariaus ir Girėno
aerodromo, Kauno tvirtovės IX, VI fortų, reduto K. Baršausko g., Žaliakalnio I kultūrinio draustinio
paveldotvarkos specialieji planai.
Pastaraisiais metais Kauno miesto gyventojų skaičius mažėja. Tačiau labai išsiplėtė Kauno
rajono gyvenvietės – Domeikava, Garliava, Raudondvaris, Karmėlava, Ramučiai – ir praktiškai
susiliejo su miestu
17
Kauno SĮ „KAUNO PLANAS“, Kęstučio g. 66A, LT-44010, Kaunas, įmonės kodas 133810450,
e-paštas kaunoplanas@takas.lt

KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS 2013-2023 m.

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS STADIJA

3. KAUNO MIESTO STRUKTŪRA
3.1. Miesto erdvinė analizė, urbanistinė struktūra
Funkcine ir estetine prasme Kaunui ypač būdingi ir svarbūs upių slėnių žemėvaizdžiai.
Nemunas, Neris ir kitos mažesnės upės sukūrė Kauno miesto teritorijoje savitą nepakartojamo grožio
kraštovaizdį. Todėl, siekiant išsaugoti ir net paryškinti šio miesto geografinį savitumą, pačiai
bendriausiai kraštovaizdžio formavimo koncepcijai Kaune turi daryti įtaką upės ir jų slėnių šlaitai. Šie
gamtinio karkaso elementai į miestą ateina iš pietų dviem juostomis: Nemuno ir Jiesios slėniais,
Kauno mariose pasisuka į Vakarus, iš šiaurės rytų juos papildo Neries slėnis, iš šiaurės vakarų –
Nevėžio slėnis, taip pat į šias upes įtekančiais mažais upeliais – Veršvos, Sėmenos, Marvelės,
Girstupio, Gričiupio ir kitų. Reljefo pokyčiai Kauno mieste yra nuo 23 iki 100 m absoliutinės altitudės
ir yra ryškiausi šio karkaso ribose.
Nemuno ir Neries upių slėniai yra unikali Kauno miesto geomorfologinė vertybė, o pats slėnis –
nacionalinės svarbos gamtinio karkaso migracinis koridorius, turintis gamtamokslinę bei
gamtosauginę reikšmę ir teikiantis išskirtinį savitumą Kauno miesto landšaftinei situacijai bei
urbanistinei raiškai:
– upių slėnių orografinės formos ir vingiai teikia unikalias sąlygas Kauno miesto kompozicinei
raiškai didinti, suformuoti panoramines, amfiteatrines ir segmentines regyklas Kauno miesto erdvinei
struktūrai bei miestovaizdžiui suvokti;
– upių slėnių žalieji šlaitai aprėmina Kauno centro žemutinės terasos vizualinę erdvę žaliuoju
žiedu ir teikia palankias galimybes didinti miesto centrinės dalies estetinę kokybę, ekologinį stabilumą
bei kompozicinę raišką;
– upių slėnių ir šlaitų aukštutinės terasos, atkragių iškyšuliai, šlaitų tarpatraginės raguvos bei
žemutinės terasos, salpos teikia skirtingas sąlygas miesto savitumo kompozicinei raiškai didinti ir
miestovaizdžiui apžvelgti;
– natūralūs Nemuno ir Neries upių vingiai ir vandenys yra ne tik gamtinė vertybė, bet ir
galimybė upių transportui ir turizmui plėtoti, vizualiai pažinti Senamiestį ir Naujamiestį.
Istoriškai susiklosčiusi Nemuno ir Neries upių slėnių gamtinė morfostruktūra yra Kauno miesto
urbanistinės struktūros savitumo, miestovaizdžio identiteto ir miesto vizualinio įvaizdžio raiškos
pagrindas.
Nemuno ir Neries upių slėnių vizualinėje erdvėje išsiskiria dvi ypač reikšmingos Kauno
centrinės dalies vizualiniam identitetui iki sovietmečio susiklosčiusios savito suplanavimo, apstatymo
bei erdvinės raiškos, urbanistinės morfostruktūros dalys (Senamiestis ir Naujamiestis) ir stambūs
skirtingo apstatymo jungtiniai morfotipai Vilijampolėje, Aleksote, Šančiuose ir Panemunėje. Jie yra
svarbūs Nemuno ir Neries upių slėnių urbanistinės struktūros savitumui pažinti.
Miesto urbanistinė-architektūrinė struktūra.
Kauno miesto urbanistinę-architektūrinę struktūrą nulėmė miesto gamtinė situacija ir istorinės
aplinkybės.
Nemuno ir Neries upių, mažųjų upelių suformuotas reljefas, žalieji plotai sukūrė teritorijos
urbanizacijos savitumus. Upių vagos ir tiltų trūkumas iki šiol riboja urbanistinę teritorinę plėtrą, nes tai
trukdo sukurti kokybiškus funkcinius ryšius tarp atskirų miesto dalių.
Kauno miesto urbanistinis vystymasis turi keletą ryškių raidos etapų. Miestas kūrėsi senos
gyvenvietės vietoje Nemuno ir Neries santakoje. Miestas plėtėsi į rytus ir palaipsniui užėmė vis
daugiau teritorijos, prisijungė šalia miesto esančias gyvenvietes.
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Pirmas planingas Kauno miesto pertvarkymas įvyko po 1537 metų gaisro. Miestui planuoti buvo
panaudotas vadinamasis mažasis Silezijos modulis. Plano pagrindu turėjo tapti stačiakampė aikštė ir
taisyklingi kvartalai aplink ją. Matuojant miesto branduolį buvo prisiderinta prie senųjų kelių, buvusių
pagrindinių Vilniaus, Panerio ir Panemunės gatvių ir naujai suformuotos Muitinės gatvės.
Teigiama, kad naujos aikštės tūrinė erdvinė kompozicija buvo formuojama atsižvelgiant į greta
stovėjusius mūrinius pastatus: Parapinę, Pranciškonų ir šv. Jurgio bažnyčias. Aikštės šiaurės rytų
kampas per gatvių sankryžą susisiekė su Parapinės bažnyčios šventoriumi. Susidariusi tūrinė erdvinė
kompozicija nuo XVIII a. antros pusės buvo populiari Vakarų ir Vidurio Europos miestuose.
1540 m. pertvarkomo miesto užstatymas buvo reguliuojamas Žygimanto Senojo privilegija.
XVI a. pabaigoje Kaunas buvo vienas iš geriausiai suformuotų LDK miestų.
Nuo XVII a. pradžios pradėjo ryškėti Aleksoto priemiestis, o amžiaus pabaigoje – Vilijampolės
Radvilų miestelis. XVIII a. viduryje po karų ir gaisrų atstatant miesto centrą buvo sudarkyta 1540 m.
suplanuota miesto struktūra. 1821 m. nukentėjusiam nuo Napoleono armijos miestui atstatyti buvo
parengtas planas, priderintas prie tuo metu buvusio gatvių tinklo ir keliolikos svarbiausių pastatų.
XIX a. viduryje buvo nutiesti plentai į Suvalkus ir Prūsiją. Kaunas tapo svarbiu tranzitiniu
sausumos transporto mazgu.
1843 m. Kaunas tapo Gubernijos centru. 1847 m. buvo patvirtintas Kauno miesto plėtros planas.
Pagal šį planą buvo numatyta miesto plėtra dabartinio Naujamiesčio teritorijoje. 1861–1862 m. Kaune
nutiestas geležinkelis. Jo atsiradimas paskatino statybas Žemuosiuose Šančiuose. 1871 m. patvirtintas
naujas miesto plano projektas, pagal kurį prie miesto buvo prijungtos naujos teritorijos. Didelę
reikšmę tolesniam miesto užstatymui turėjo Kauno paskelbimas Rusijos pasienio tvirtove. Tvirtoviniai
fortifikaciniai statiniai ir karo poreikiams skirti keliai turėjo ypač didelę reikšmę tolesnei miesto raidai.
Didele dalimi dėl tvirtovės, kareivinių ir įvairių aptarnavimo objektų statybų priemiesčiuose
pagerėjo viso miesto funkciniai ryšiai.
XX a. pradžioje beveik neliko neurbanizuotų plotų tarp miesto ir priemiesčių. Miesto dalis skyrė
tik natūralūs barjerai – upių šlaitai ir geležinkelio teritorija.
Nauji planai atspindėjo Vakarų Europos urbanistines kryptis.
Kaunui tapus nepriklausomos Lietuvos laikinąja sostine, miestas pradėjo sparčiai augti. Atsirado
poreikis reguliuoti statybą, planingiau formuoti iki tol padrikai plitusius priemiesčius. Buvo parengta ir
patvirtinta Kauno miesto vystymo schema, kurioje atsispindėjo to meto Vakarų Europos urbanistinės
kryptys. Prie projektuojamų gatvių tinklo buvo prijungti tarp tvirtovės fortų, baterijų ir įtvirtinimų
nutiesti keliai. Kai kurie jų netrukus tapo svarbiomis miesto gatvėmis. Daugelis to laikotarpio pastatų
turėjo nemažos reikšmės Naujamiesčio vaizdui. Išryškėjo miesto centro administracinė, komercinė ir
kultūrinė funkcija. Parduotuvės, komerciniai pastatai, administraciniai, kultūriniai pastatai buvo
koncentruojami Laisvės alėjoje, Vilniaus ir K. Donelaičio gatvėse. Išryškėjo Vytauto prospektas. Tuo
metu atskiras miesto dalis sujungė perstatyti arba nauji tiltai. Intensyviai statyta visose miesto dalyse.
Tankėjo priemiesčių užstatymas. Ypač daug buvo statoma Naujamiestyje ir Žaliakalnyje. Didžiausią
reikšmę ne tik Žaliakalnio, bet ir viso miesto vaizdui turėjo netoli šlaito 1940 m. pastatyta (tada
neužbaigta) Prisikėlimo bažnyčia, kuri tapo viena svarbiausių miesto panoramos dominančių.
Miesto plėtimo darbai sulėtėjo, kai Lietuva atgavo Vilnių, į kurį iš Kauno buvo perkelta sostinė.
Kauno miesto vystymasis/plėtra visiškai sustojo Antorjo pasaulinio karo metais. Miestas buvo
smarkiai sugriautas ir suniokotas 1946 m. potvynio.
Kitas miesto plėtros laikotarpis, o kartu ir pats intensyviausias, buvo 1940–1991 m. –
sovietmečio laikotarpis. Tuo metu miesto gyventojų skaičius išaugo beveik 2,5 karto (nuo ~168 000
iki ~400 000 gyventojų). Miestui intensyviai augant, buvo statomi daugiabučių gyvenamųjų namų
rajonai, beveik visai atsisakyta sodybinių namų statybos. Tuščios miestui priklausančios teritorijos į
šiaurę ir šiaurės rytus nuo centro, iki pat šiaurinio aplinkkelio, buvo skirtos naujiems gyvenamiesiems
rajonams. Palaipsniui buvo užstatyti Dainavos, Taikos, Kalniečių, Eigulių rajonai. Naujausias to
laikotarpio daugiabučių gyvenamųjų namų rajonas šiaurinėje pusėje nuo Senamiesčio yra Šilainiai.
Rytinėje miesto dalyje plėtėsi pramoninės teritorijos.
Pietinė miesto dalis (kairiajame Nemuno krante) plėtojosi žymiai mažiau. Joje nebuvo nei tokio
masto daugiabučių gyvenamųjų rajonų, nei pramonės teritorijų statybos, tai daugiausia nulėmė
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gamtinė aplinka – Nemuno upė ir jos slėnių šlaitai, kaip kliūtys, padarančios plėtrą į šią miesto dalį
žymiai brangesnę.
Laikotarpis po nepriklausomybės atkūrimo miesto urbanistinei-architektūrinei išvaizdai buvo
svarbesnis ne dėl nuoseklios miesto plėtros suplanuotomis kryptimis, o dėl naujų stambių
architektūrinių tūrių (didieji prekybos centrai, taip pat Naujamiesčio teritorijoje pastatytas „Akropolis“
su daugiaaukšte parkavimo aikštele virš Karaliaus Mindaugo prospekto ir Nemuno saloje ypač
stambaus tūrio „Žalgirio“ arena). Kauno miesto teritorija buvo išplėsta, prie miesto prijungtos
gretimos teritorijos. Šio laikotarpio išskirtinumas tas, kad mažėjant Kauno miesto gyventojų skaičiui,
labai išsiplėtė Kauno rajono gyvenvietės, besiribojančios su Kauno miestu. Jos praktiškai susiliejo su
miestu (čia vyrauja individuali mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba).
Miesto struktūra ir susisiekimo tinklas
Susisiekimas buvo ir yra labai svarbi gyvenviečių ir miestų vystymosi priemonė. Miestai, taip
pat ir Kaunas, kūrėsi visų pirma ties keliais (jūrų, upių, sausumos). Miestus buvo patogiausia pasiekti
vandens keliais, todėl į miestus išaugo gyvenvietės, įsikūrusios prie jūros ar upių krantų.
Kauno miestas įsikūręs Nemuno ir Neries upių santakoje. Be šių vandens kelių, rytų kryptimi
Panemune, dabartinės Vilniaus ir J. Gruodžio gatvių trasomis, vedė sauskelis į rytus – į Vilnių. Visa
Senamiesčio gatvių struktūra, charakteringa laikotarpiui prieš automobilių atsiradimą, visu savo pločiu
buvo skirta žmogui bei arklių traukiamoms transporto priemonėms. Gatvės buvo neplačios, be
šaligatvių. Tik pagrindinės gatvės buvo grįstos akmenimis. XIX a. viduryje Kauno miesto plane buvo
suprojektuotos platesnės gatvės su šaligatviais, skirtos didesniam arklių transporto – vežimų, karietų –
eismui. Kaune tokio didelio transporto eismo tuo metu nebuvo, bet buvo planuota atsižvelgiant į
Vakarų Europos transporto lygį.
Kauno urbanistinei ir gatvių tinklo plėtrai didelę įtaką turėjo tiltų statyba. Kaunas kūrėsi
Nemuno ir Neries upių santakos šiaurės rytų dalyje ir bėgant laikui jungėsi tiltais su kitomis dalimis
centrinėje ir Senamiesčio zonoje. Augant miestui buvo pastatyti keli tiltai ne centro zonoje
(Panemunės, Varnių) arba periferijoje (Noreikiškių, Kleboniškio, Hidroelektrinės).
Kauno gatvių tinklo pobūdis yra: miesto istorines dalis – Senamiestį ir Naujamiestį – supa
nedidelio aukštingumo masyvų žiedas (žemasis miestas), pasižymintis tankiu smulkių gatvių tinklu.
Tai Žaliakalnis, Vilijampolė, Aleksotas, Panemunė, Aukštieji ir Žemieji Šančiai. Keliose vietose šios
miesto dalys yra kertamos stambesnių susisiekimo arterijų (Raudondvario, Veiverių plentų, Savanorių,
A. Juozapavičiaus prospektų, Utenos gatvės).
Už susiklosčiusios struktūros ribų išplėtotos gyvenamosios ir pramoninės teritorijos. Tai buvo
stambaus mastelio urbanistinės struktūros su plačiomis diferencijuotų kategorijų gatvių zonomis.
Dabartinis šių zonų gatvių tinklas suformuotas pagal 1970 m. Kauno m. generalinio plano sprendinius.
Tai Dainavos, Eigulių, Kalniečių, Šilainių gyvenamieji rajonai, Naujasodžio pramonės rajonas, kurių
gatvės yra plačios ir labiau pritaikytos dabartiniam eismui.
Kauno miestas pastaruosius 40 metų plėtojamas kaip kompaktiška, koncentrinė struktūra. Ji
buvo realizuota šiaurinėje ir pietinėje miesto dalyse, o kairiajame Nemuno krante to padaryti nespėta.
Centrinės dalies apvažiavimai buvo numatyti šalia centro esančioje zonoje, žemajame mieste, kur būtų
reikėję griauti daug pastatų, taip pat pastatyti keletą tiltų.
Kauno miesto urbanistinės ir susisiekimo struktūros plėtrą lemia šie faktoriai:
1. Gamtinio karkaso elementai:
1.1. Nemuno ir Neries upės;
1.2. Upių slėniai ir mažųjų upelių griovų šlaitai;
1.3. Žalieji plotai;
2. Urbanizuotos teritorijos.
Šie faktoriai lėmė iki šiol susiformavusią Kauno urbanistinę bei gatvių struktūrą, plėtros kryptis.
Paminėti gamtiniai ir urbanistiniai elementai lėmė daugelį dabar egzistuojančių problemų ir yra labai
svarbūs tolesnei miesto plėtrai.
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Nemuno ir Neries upės yra 200–250 metrų pločio. Jų šlaitai yra apie 40 metrų aukščio, statūs,
vietomis išvagoti griovų, netinkamų gatvėms nutiesti. Kauno teritorijoje yra daug vertingų žaliųjų
plotų, saugomų kultūros paveldo vertybių, kurias, tiesiant gatves, reikia apeiti.
Greta istorinio branduolio esančios teritorijos, atskirtos natūralaus gamtos barjero (Aleksotas,
Vilijampolė, Žaliakalnis), vystėsi savarankiškai ir dėl autonomiškos gatvių struktūros net ir iki šiol
pastatyti tiltai funkcinių susisiekimo problemų galutinai neišsprendė.
Teritoriniai- urbanistiniai privalumai
Gera geografinė padėtis. Kaunas yra Lietuvos centre, apsuptas demografiškai, struktūriškai ir
etniškai subalansuotų apylinkių, be didesnių ekonominių ir socialinių kontrastų.
Subalansuota urbanistinė struktūra. Kaunas yra harmoningai subalansuotoje urbanistinėje
aplinkoje, netoli (100 km) sostinės Vilniaus, taip pat arti (apie 60 km) kitų apskričių centrų –
Marijampolės, Alytaus – bei reikšmingų savivaldybių centrų – Jonavos, Kėdainių, Prienų (30–55 km).
Gerai išvystytas susisiekimas. Miestas yra svarbių Europos transporto koridorių (I, Ib) bei kitų
TINA reikšmės kelių sankirtoje. Ties Kaunu susieina daug šalies centrinės dalies bei rajoninių kelių.
Kaune yra stambus geležinkelio mazgas, susieina europiniai, šalies ir regioniniai autotransporto keliai.
Netolimoje ateityje numatoma nutiesti europinio standarto geležinkelį. Greta Kauno, Karmėlavoje,
veikia intensyviai vystomas antrasis Lietuvos oro uostas. Kaune yra visos galimybės turėti modernų
upių uostą.
Gera gamtinė aplinka. Miesto gamtinę aplinką formuoja Nemuno ir Neries upių slėniai, apsupti
šlaitų ir iš dalies į miesto teritoriją įsiterpusios Kauno marios. Miesto teritorijoje yra dideli žalių
masyvų plotai, kurie kartu su gretimais Kauno apylinkių miškais sudaro gerą gamtinį foną ir gerina
aplinkos kokybę.
Palanki ekologinė aplinka. Kauną juosia ir kerta svarbūs gamtinio karkaso elementai Nemuno ir
Neries slėniai. Šie gamtiniai koridoriai įsiterpia į miesto teritoriją, gerina miesto aplinką, palaiko
biologinę įvairovę, didina ekologinės kompensacijos lygį, švelnina urbanizacijos procesų poveikį.
Vertinga urbanistinė aplinka. Kauno Senamiestis, kuriame daug vertingų statinių, pasižymi
unikalia gatvių ir aikščių struktūra. Naujamiestyje yra vertingų tarpukario architektūros pastatų.
Urbanistikos ir architektūros paminklų yra Žaliakalnyje, Vilijampolėje išlikę Radvilų miestelio
urbanistinės struktūros fragmentai, Žemuosiuose Šančiuose ir Panemunėje – kareivinių kompleksai,
fortai ir t. t.
Miesto identiteto bruožai
Ilgalaikė miesto vystymosi istorija ir jos pažinimas leidžia fiksuoti tam tikras miesto unikalumo
(savitumo) žymes. Tai miesto identitetas, amžių bėgyje besikeičiantis, tačiau išlaikantis tai, kuo
šiandien Kaunas skiriasi nuo kitų miestų, kuo jis gali sudominti kultūros tyrėjus, investuotojus, miesto
svečius, pačius miesto gyventojus. Identiteto analizėje dalyvauja ne tik statiniai ir jų kompleksai, bet ir
jų, kaip ženklų, semantinė reikšmė. Analizės principai pasiskolinti iš kalbotyros sintaksiniosemantinio tyrimo.
Miesto semantinė sandara, niekada rimtai netirta, gal išskyrus 1978 m. anketinę apklausą, kuri
išryškino svarbiausius tuometinio Kauno ženklus – Liepų alėją, varpų muziką, „Tulpę“, „Metropolį“,
Ąžuolyną. Kai kurių elementų jau nebeliko. Tačiau ekspertiniu būdu galima įvardyti aiškius miesto
ženklus, kurie šiandien formuoja miesto įvaizdį. Tai:
 Senamiesčio vaizdai ir atskiri statiniai;
 Laisvės alėjos architektūrinė-urbanistinė, kultūros ir socialinė terpė;
 varpų muzika Karo ir Čiurlionio muziejų sodelyje;
 sporto, mugių, miesto švenčių, muzikos, teatro viešose erdvėse tradicijos;
 Prisikėlimo bažnyčia ir vaizdai į ją ir nuo jos;
 funikulieriai, Ąžuolynas, Zoologijos sodas, Velnių muziejus, fortai, klinikos, halė,
stadionas, universitetai;
 tarpukario architektūra;
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naujoji architektūra: „Akropolio“, „Žalgirio“ arenos kompleksas;
didžiųjų upių ir jų šlaitų miesto vaizdai.

Miesto savitumo žymės yra nuolat kintančios, jų reikšmingumą veikia įvairūs veiksniai, pvz.,
visuomeninė vertybių sistema, kuri gali kisti nuo vidaus ir išorės aplinkybių.
Dabartinė ir galimos alternatyvios miesto plėtros vizijos
Galiojant 2003–2013 metų Kauno miesto bendrajam planui, miestas išgyveno reikšmingą
vystymosi etapą. Per dešimtmetį buvo įgyvendinti stambūs urbanistinės struktūros pakitimai, kurie
teigiamai paveikė miesto infrastruktūros vystymą, miesto planiniame audinyje atsirado ryškūs nauji
urbanistiniai architektūriniai elementai – Čiurlionio tiltas, Marvelės gatvė su Vytauto Didžiojo tilto
prietilčiais, stambūs prekybos ir pramogų centrai („Mega“, „Akropolis“ ir kt.), „Žalgirio“ arena, kuri
yra didžiausias statinys žiūrovams Rytų Baltijos šalyse.
 Šiandien miesto plėtra vyksta pagal šią viziją:Miestas garsus Europos krepšinio,
lengvosios atletikos ir kitais čempionatais, Hanzos miestų šventėmis, mugėmis, Laisvės
alėja, Karo, Čiurlionio ir Velnių muziejais, Zoologijos sodu, Pažaislio vienuolynu,
universitetais, muzikos festivaliais, teatro spektakliais.
 Transporto kryžkele – Europos reikšmės magistraliniais sausumos ir vandens keliais,
tarptautiniu Kauno oro uostu su pigių skrydžių kompanijomis. Mieste sutvarkytos
pagrindinės gatvės.
Deja, ši vizija neatspindi miesto gyventojų lūkesčių. Alternatyvus vizijos papildinys ruošiamo
Bendrojo plano laikotarpiu galėtų būti:
 Kaunas – tai miestas, kuriame patogu, saugu ir gera gyventi, dirbti, mokytis ir ilsėtis miesto
gyventojams ir svečiams. Miestas, kuriame klesti ekonomika, subalansuota socialinė
pusiausvyra ir sveika aplinka.
Šiai vizijai realizuoti reikia stiprios politinės valios, darbų tęstinumo laikantis galiojančio 2003–
2013 metų bendrojo ir šiuo metu rengiamo Bendrojo planų prioritetų. Tuo būdu miesto vystymas būtų
orientuotas gyvenimo kokybės gerinimo kryptimi.
PROBLEMOS
Teritorinės-urbanistinės problemos
Asimetrinė miesto konfigūracija. Kaunas nuo centrinės dalies buvo plėtojamas asimetriškai
šiaurės rytų bei šiaurės vakarų kryptimis. Dėl to pailgėjo atstumai tarp centro, didžiųjų gyvenamųjų ir
pramonės masyvų, o kartu ir kelionių trukmė, padidėjo aplinkos tarša. Pietinė dalis, net arti centro, yra
nepakankamai išplėtota. Tai didelis rezervas miestui plėtoti perspektyvia pietvakarių kryptimi, nors
tam reikia labai daug lėšų tiltams, magistralinėms gatvėms ir inžineriniams tinklams statyti.
Netolygiai išplėtota teritorija. Po 1996 m. įvykusio Kauno savivaldybės teritorijos ribų
pakeitimo miesto teritorija buvo suformuota neatsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją bei kelių tinklą.
Savivaldybės teritorijai buvo priskirtos teritorijos už apylankų, izoliuotos nuo miesto struktūros.
Patogios plėtrai teritorijos apylankų ribose netapo miesto dalimi. Teritorijos konfigūracija miesto
aplinkkelių atžvilgiu iškarpyta, joje sunku suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
Pernelyg didelė funkcinė diferenciacija. Mieste susiformavo stambios teritorijos su viena
vyraujančia paskirtimi – gyvenamosios (daugiabutės ir sodybinės), pramoninės teritorijos.
Nepakankamai subalansuota darboviečių, būstų, poilsio zonų struktūra visose miesto dalyse didina
švytuoklinę migraciją.
Miesto fizinės ir urbanistinės aplinkos ypatumai. Kauno gamtinė aplinka yra didelė miesto
vertybė, tačiau jos elementai – Nemunas ir Neris, kiti mažieji upeliai, jų slėniai – sukelia daug
sunkumų plėtojant miesto struktūrą: reikalingi 300–400 m ilgio tiltai, iškasos gatvėms ties šlaitais
įrengti, kurios, savo ruožtu, naikina vertingą griovų ir slėnių aplinką.
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Greta istorinio branduolio esančios teritorijos, atskirtos natūralaus gamtos barjero (Aleksotas,
Vilijampolė, Žaliakalnis), vystėsi savarankiškai ir dėl autonomiškos gatvių struktūros net ir iki šiol
pastatyti tiltai funkcinių susisiekimo problemų galutinai neišsprendė.
Miesto dalių ryšiai per centrą. Didžioji dalis susisiekimo srautų tarp miesto dalių vyksta per
miesto centrą ir Senamiestį, tapusį miesto rajonų tarpusavio ryšių pasiskirstymo mazgu. Tai lemia
svarbūs transporto tiltai per Nemuną ir Nerį, esantys centre. Gerų jungčių tarp miesto dalių trūksta ir
už centro ribų.
Nepakankamas dėmesys gamtinei aplinkai. Kauno miestas savo plano struktūra, pagrindinėmis
gatvėmis, aikštėmis yra atitrūkęs nuo gamtos vertybių – upių, šlaitų. Pakrantės atskirtos nuo miesto
visuomeninių ir gyvenamųjų zonų pramonės įmonių sklypais, sandėliais, magistralinėmis gatvėmis.
Žalieji plotai paupiuose ir šlaituose apleisti ir todėl nelankomi. Šlaitų prieigos užtvertos pramonės
įmonių, sodybiniais sklypais, kurių naudotojai ardo šlaitų reljefą (išskyrus Vytauto kalną, Ąžuolyno
šlaitus). Trūksta saugių apšviestų takų, apžvalgos terasų, aikštelių.
Nepakankama centrinės dalies ir jo gretimybių funkcinė kokybė. Netinkamos greta miesto
centro esančios teritorijų funkcijos. Tai Geležinkelio stoties rajonas, Žemoji Freda, Žemieji Šančiai
ties Geležinkelio tiltu, Vilijampolės pietinė dalis tarp Raudondvario plento ir Brastos gatvių.
Miesto aplinkos susidėvėjimas. Miesto sukurtoji aplinka – gatvės, inžineriniai tinklai – kasmet
nusidėvi. Kasmetinės materialinės investicijos į statybą ir remontą nepadengia aplinkos būklės
palaikymo kaštų. Blogėja gatvių, stambiaplokščių namų kvartalų (ypač anksčiau statytų) būklė.
PLĖTROS GALIMYBĖS
Urbanistinė plėtra
Geros urbanistinės plėtros galimybės. Kaunas turi galimybių plėtotis, nenutoldamas nuo esamo
centro ribų pietų ir pietvakarių kryptimis. Pastačius M. K. Čiurlionio tiltą, pagerėjo susisiekimas su
centrine dalimi. Pietinėje dalyje – Teleičiuose, Kazliškėse – nėra didelių gamtinių kliūčių plėtrai, geras
susisiekimo tinklas. Todėl miesto plėtra gali vystytis teritorijų pertvarkymo, gyvenimo kokybės
kėlimo, funkcinio subalansavimo būdu, laikantis miesto modelio, kompaktiškiau statant ir optimaliai
panaudojant apleistas ir ekstensyviai naudojamas teritorijas.
Kauno miesto centrinės dalies plėtros galimybės. Kauno miesto centrinė dalis yra Nemuno ir
Neries slėnyje, apsupta šlaitų. Ji gali laisvai plėtotis pietų ir pietvakarių kryptimis, kur yra ekstensyviai
naudojamų ir apleistų teritorijų ties Kaunakiemio gatve, Geležinkelio stoties rajone, Žemojoje Fredoje,
artimoje Vilijampolėje. Dalies čia esančių pramonės objektų paskirtis keistųsi į komercinę ar
visuomeninę.
Gamtinių vertybių respektavimo galimybės Kauno miestas turi galimybę atverti savo viešąsias
erdves, aikštes, gatves į gamtines vertybes – upes, šlaitus, kitus žaliuosius plotus. Tam reikia uždarų
sklypų paupiuose iškėlimo, paupių ir šlaitų tvarkymo, krantinių, apžvalginių trasų įrengimo. Tokia
kryptinga veikla leistų geriau eksponuoti Kauno miesto vertybes, kelti jo prestižą.
Didelio rekreacinio potencialo zona. Kaunas ir jo apylinkės turi didelį rekreacinį potencialą –
vandenis, telkinius ir žaliuosius plotus. Ypač daug pastangų ir finansinių išlaidų turi būti skirta vystyti
turistinį upių transportą, įrengti poilsio objektams, atviroms viešosioms zonoms, krantinėms,
rekreacijos plotams prie Nemuno bei Neries upių ir Kauno marių.
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3.2. Teritorijų balansas

Kauno miesto ribose teritorijų paskirtis nuolat kinta. Detaliaisiais planais yra keičiama žemės
paskirtis miesto plėtroje esančių žemės ūkio paskirties žemių į kitos paskirties žemę, mažaaukščių
gyvenamųjų pastatų statybai, formuojami sklypai prie naudojamų pastatų ir naujų pastatų statybai
konvertuojamose teritorijose. Sklypų formavimas prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų vyksta
vangiai.

Eil. Nr.

Žemės naudojimo būdas ir pobūdžiai

1.
1.1.
1.2.
2.

Žemės ūkio paskirties žemė (Iš viso)
Sodininkų bendrijų sodų žemė
Kita žemės ūkio paskirties žemė
Miškų ūkio paskirties žemė (RC registruota
58,16 ha miškų žemės) (Iš viso)
2.1 Valstybinės reikšmės miškų sklypai pagal 2005
m. liepos 14 d. LRV patvirtintas ribas
3. Konservacinės paskirties žemė
4. Vandens ūkio paskirties žemė (RC registruota
1,26 ha vandenų žemės, LRV 2003 m. spalio
14 d. nutarimu Nr. 1268 yra 601,40 ha
valstybinės reikšmės tvenkinių ) (Iš viso)
5. Kitos paskirties žemė (4,7 ha nenurodytas
naudojimo būdas) (Iš viso)
5.1.1. Gyvenamosios teritorijos. Mažaaukščių
gyvenamųjų namų statybos
5.1.2. Gyvenamosios teritorijos. Daugiaaukščių ir
aukštybinių gyvenamųjų namų statybos
5.2. Visuomeninės paskirties teritorijos
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
Komercinės paskirties objektų teritorijos
Inžinerinės infrastruktūros teritorijos
Bendrojo naudojimo teritorijos
Naudingųjų iškasenų teritorijos
Rekreacinės teritorijos
Teritorijos krašto apsaugos tikslams
Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo
teritorijos

Tikroji būklė
/ha/
2011 m.
1227,52
140,87
1086,65
2428,16
(2370,00)
207,92
1264,00

5733,04
2536,80
84,12
453,77
708,73
772,39
672,59
278,24
9,20
110,55
99,23
2,72

Teritorijos naudojimo duomenys Kauno miesto ribose pagal Registrų centro 2011-07-13
duomenis. Iš viso Registrų centre registruota 7 227,90 ha žemės Kauno mieste.

Bendras Kauno miesto
plotas

15 700,00 ha

100 %
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7 227,90 ha

46 %

2 370,00 ha

15 %

1 264,00 ha

8%

4 838,10 ha

31%

Kauno miesto teritorija yra 15700,00 ha. Pagal Nekilnojamojo registro 2011 metų duomenis,
įregistruotų Nekilnojamojo turto registre sklypų bendrasis plotas yra apie 7228 ha. Valstybinės
reikšmės miškai ir vandens ūkio paskirties žemė užima apie 4634.00 ha. Nekilnojamojo turto registre
neregistruotos žemės Kauno mieste yra apie 4838 ha (31%).
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3.3. Išvados
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Kauno gamtinę aplinką iš esmės formuoja Nemuno ir Neries upių slėniai ir šlaitai.
Upių slėnių šlaitai aprėmina Kauno centro žemutinės terasos vizualinę erdvę ir teikia palankias
galimybes didinti miesto centrinės dalies estetinę kokybę, ekologinį stabilumą bei kompozicinę
raišką.
Istoriškai susiklosčiusi Nemuno ir Neries upių slėnių gamtinė morfostruktūra yra Kauno miesto
urbanistinės struktūros savitumo, miestovaizdžio identiteto ir miesto vizualinio įvaizdžio raiškos
pagrindas.
Kauno Senamiestis yra urbanistinis paminklas, turintis unikalią viešųjų erdvių ir gatvių struktūrą.
Monofunkciniai periferiniai Kauno miesto rajonai yra nutolę nuo miesto centro nevienodais
atstumais ir tai yra švytuoklinės gyventojų migracijos priežastis.
Miesto plano forma yra neracionali. Dėl miesto teritorinės plėtros šiaurinis ir vakarinis miesto
aplinkkeliai faktiškai tapo miesto vidinėmis gatvėmis.
Dėl tiltų trūkumo didelė dalis susisiekimo transportu vyksta mažo pralaidumo Senamiesčio
gatvėmis.
Geriausios Kauno miesto centro plėtros galimybės yra pietų ir pietvakarių kryptimi.
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4. TERITORIJŲ URBANISTINIO POTENCIALO
VERTINIMAS
4.1. Vertinimo metodinis pagrindimas
Pasaulis – dinamiška kompleksiška sistema. Žvelgiant iš Euklidinės geometrijos pozicijų pasaulio
forma yra chaotiška, fragmentuota, nereguliari, tačiau šis tariamas nereguliarumas slepia giluminę
tvarką. Esmė tame, kad pasaulio erdvinės formos sunkiai aprašomos naudojant Euklido geometrijos
modelius, tačiau ši pirmu žvilgsniu nepastebima, giluminė tvarka gali būti aprašoma fraktalų pagalba.
Gamtinėje aplinkoje dažnai sutinkama fraktalinė struktūra yra būdinga ir miestui. Didžioji dalis
miestų yra suplanuoti naudojant Euklido geometrijos formas. Savaime formavęsi miestai nėra tokie
geometriškai taisyklingi ir paprasti, tačiau net ir suplanuotuose miestuose visados atsiranda nedidelė,
planuotojų nekontroliuojama ir neplanuota kaita, taigi visi miestai, kaip ir gamtinės struktūros turi tam
tikro nereguliarumo ir chaotiškumo. Kitas esminis bendras miesto ir fraktalo požymis –
savipanašumas. Pastatų grupė panaši į kvartalą, kvartalas – į miesto rajoną, rajonas – į visą miestą. Be
abejo, miestams nėra būdingas tikslus savipanašumas, kurio atveju mažesnės fraktalo dalys yra
identiškos didesnio mastelio dalims, tačiau apytikslis ir statistinis arba atsitiktinis savipanašumas
matomas visose urbanistinėse struktūrose. Kaip ir fraktalui, miestui būdingas multimasteliškumas:
panašios funkcijos skirtingose vietose ir masteliuose, panašios erdvinės struktūros ir kt. Urbanistinės
struktūros ar jų dalys kaip ir fraktalas, kiek betankėtų, negali pilnai užpildyti jam skirtos erdvės –
mieste lieka tam tikrų gamtinių teritorijų, tarp pastatų – erdvių ir pan. Dėka minėtų analogiškų esminių
savybių miesto erdvių sistema galima modeliuoti ir analizuoti kaip fraktalą. Minėta praktika
pastaruoju metu tampa pakankamai plačiai taikoma (Batty 1994, Salingaros 2005, Frankhauser 2004).
Kiek ir kaip fraktalas užpildo jam skirtą erdvę įvairiuose masteliuose nusako fraktalinis indeksas –
D. Kauno urbanistinio potencialo vertinime, atliekant teritorijų fraktalinę analizę naudojamas
vadinamas box counting metodas. Jo esmė: ant nagrinėjamo urbanistinio piešinio dedamas skirtingo
dydžio tinklelis ir skaičiuojamas užpildytų bei neužpildytų kvadratėlių skaičius skirtinguose
masteliuose. Tokiu būdu gaunamas fraktalinis indeksas dažniausiai naudojamas urbanistinių struktūrų
klasifikacijai ir modeliavimui, tačiau, naudojantis logine analogija su ne urbanistinėse struktūrose
atliekamų tyrimų rezultatais, ir pasirenkant tam tikrą eksponentinį tinklelio keitimo dydį, galima
fraktalinį indeksą naudoti ir kokybiniam urbanizuotų teritorijų vertinimui.
Atliekamame tyrime remiamasi šiais teiginiais:




Nikos A. Salingaros atliktuose erdvės suvokimo dėsningumų tyrimuose nustatė
architektūrinei-urbanistinei kompozicijai būdingą mastelių seką, kurioje kiekvienas aukštesnio
mastelio objektas yra didesnis už žemesnio mastelio objektą skaičiumi e - 2.7. Tai gamtoje
sutinkama ir žmogui priimtina mastelių seka, kuriai atitinkančios arba į ją įsirašančios
antropogeninės sistemos ar objektai gali būti laikomi optimaliais jų kompozicijos suvokimo
požiūriu (Salingaros 1995).
Remiantis trečiuoju Nikos A. Salingaros suformuluotu suvokimo požiūriu optimalios
kompozicijos dėsningumu, kuris teigia, kad funkcinis ir kompozicinis struktūros centras turi
sutapti (kalbant apie pusiau ar visai savarankiškai besivystančias sistemas galima teigti, kad ne
tik turi, bet ir sutampa) (Salingaros 1995, 2006), kompozicijos-formos kompleksiškumą ir
komplikuotumą, galima susieti su funkciniu sistemos kompleksiškumu. Medžiaginis
kompleksiškumas suprantamas kaip elementų, susietų įvairiais ryšiais gausa ir įvairovė.
Funkcinį kompleksiškumą nusako: sudėtinga struktūra; sistemos atminties buvimas (miestas
kaip išorinė sąmonės forma ir kultūrinių-istorinių artefaktų koncepcija) arba gebėjimas
atsakyti į išorės poveikius ir prie jų prisitaikyti grįžtamojo ryšio (feedback) pagalba ir tuo
pačiu keistis bei išlikti – dalis miestų prisitaikė ir išliko bei tenkino radikaliai skirtingų
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politinių, ekonominių sistemų poreikius: vergovės, feodalizmo, kapitalizmo, socializmo,
autoritarinių režimų ir demokratinių santvarkų;
Remiantis erdvės sintaksės teorija (Space Syntax theory) (Hillier 2007) galima kalbėti apie
vienokios ar kitokios erdvinės formos poveikį socialiniams joje vykstantiems procesams ir
matyti abu miesto gyvenimo lygmenis kaip vienos sistemos neatsiejamas dalis, o ne vien tik
teritoriją kaip daiktą savyje. Ši teorija pasiūlė iš esmės naują požiūrį į fizinę erdvę,
pakeisdama ar papildydama tris iki jos egzistavusius požiūrius (teritorinį, semantinį,
objektyvistinį) ir iš esmės labiau atitinka kompleksinį požiūrį į pasaulį ir mus supančią
aplinką.
Fraktalinio indekso naudojimo kokybinei struktūrų analizei analogai:
o Tiriant krūties auglių mėginius, didesnis fraktalinis indeksas rodo vėlesnę darinio
raidos stadiją, o mažesnis – gijimo procesą (Sullivan 2008).
o Moksliniais tyrimais yra nustatytas atitikimas tarp didesnio fraktaliniuo indekso ir
žmogaus matomo lauko patrauklumo (Hagerhalla 2004).
o Fraktalinės analizės rezultatai naudojami ekologinei urbanizuotos aplinkos kokybei
gerinti (Haowei 2011).
o Atskirų atvejų analizė rodo, kad fraktalinės analizės rezultatai rodo gatvių tinklo
funkcines galimybes (Lu 2004)

Taigi iš esmės galima teigti, kad fraktalinis indeksas ne tik atskleidžia vertinamos struktūros
formos savybes, bet ir jos funkcines galimybes, arba kitaip tariant potencialą. Šis potencialas, kalbant
apie Kauną, gali būti išnaudojamas pilnai, dalinai arba visai nepanaudojamas. Pvz.: Kaunas – žalias
miestas neišnaudojantis turimo potencialo. Fraktalų savybių raiška objekte rodo jo kaip organizmo
arba kompleksiškos dinaminės sistemos gyvybingumą, kompleksiškumo laipsnį, multifunkciškumą,
prisitaikymo ir evoliucionavimo galimybes.

4.2. Kauno tyrimų programa
Atliekamo tyrimo tikslas – Kauno miesto teritorijų urbanistinio potencialo kompleksiškas
vertinimas. Urbanistinis potencialas suprantamas kaip metafunkcinės miesto teritorijų galimybės. Jos
gali būti panaudojamos šiuo metu, neišnaudojamos arba teritorija gali turėti jas ateityje.
Vertinant urbanistinį potencialą atliekamas keturių urbanistinės struktūros sudedamųjų dalių
fraktalinių indeksų skaičiavimas: pastatų, gatvių, želdynų, viešųjų erdvių. Pastarosios suprantamos
kaip vieno iš trijų svarbiausių miesto gyvenimo požymių pagal L.Mumford – gatvės kultūros
formavimosi erdvės (Mumford 1960, 1968): pakankamai seklios ir integruojančios vidinės miesto
erdvės Space Syntax teorijos požiūriu.
Tyrimo rezultatai, naudojant perdengimo metodą, leidžia išryškinti metafunkcines Kauno miesto
zonas: urbanistinį karkasą, gamtinį karkasą ir fonines, neišnaudotų urbanistinės kokybinės ir
kiekybinės plėtros galimybių teritorijas, nurodant silpnąsias jų urbanistinės morfostruktūros puses.
Rezultatai taip pat leis identifikuoti vertingų urbanistinių teritorijų erdvinio kodo kompleksiškus
parametrus, kurie gali būti naudojami reglamentuojant teritorijų panaudojimą. Pvz.: urbanistinis
karkasas (Kavaliauskas 1992) - aukštas pastatų, viešųjų erdvių, gatvių fraktalinis indeksas, mažas
želdynu fraktalinis indeksas; gamtinis karkasas (Kavaliauskas 1992) - mažas pastatų, kelių, viešųjų
erdvių fraktalinis indeksas, didelis želdynų fraktalinis indeksas; saugomos urbanistinės struktūros
dalies fraktalinis indeksas gali būti naudojamas kaip tam tikras išsaugotino status quo indikatorius ir
kt.
Atliekant skaičiavimus visa miesto teritorija dalinama į sąlyginius vienetus, pasižyminčius savitu
morfotipu ar jų rinkiniu, funkciniu vientisumu, semantiniu-istoriniu bendrumu. Teritorinių vienetų
ribos nesutampa su miesto seniūnijų administracinėmis ribomis. Tokių teritorijų išskirta 29 (žr. 1
schema). Kiekvieno teritorinio vieneto fraktalinis indeksas lyginamas su viso miesto fraktaliniu
indeksu ir kai kuriais kitų autorių Vakarų Europoje atliktų tyrimų metu nustatytais atitinkamų
urbanistinių morfotipų dominuojančiais fraktaliniais indeksais. Minėtas palyginimas atliekamas tik
pastatams – kaip svarbiausiems miesto srautų ir procesų generatoriams. Esant reikalui išskiriamas
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teritorijos vienete dominuojančio morfotipo fraktalinis indeksas ir lyginamas su viso teritorinio
vieneto fraktaliniu indeksu – taip nustatomas esamo užstatymo poveikis teritorijos funkciniam ir
kompoziciniam kompelsksiškumui, jos užpildo tolygumas/netolygumas ir tam tikros fraktalinio
indekso didinimo urbanistinėmis priemonėmis ribos.

Schema 1. Kauno miesto teritorijos sudalinimas į sąlyginius teritorinius vienetus

4.3. Tyrimų rezultatai
4.3.1. Pastatų fraktalinė analizė
Tai esminiai urbanistinių srautų generatoriai kuriuos papildo viešosios erdvės. Žemėlapyje
žymimi visi pastatai. Raudona spalva čia ir toliau išryškinami fraktalinio indekso maksimumai
tiriamoje teritorijoje, žalia – minimumai, geltonai – bendras miesto fonas. Duomenys analizei
panaudoti iš Kauno topografinio pagrindo (SĮ „Kauno planas“ 2011).
Lentelė 1. Pastatų fraktalinis indeksas

Vieneto
Nr.
ir
Fraktalinis indeksas
sąlyginis pavadinimas

Pastabos

Visas Kaunas

1,445

Tai bendras foninis viso miesto fraktalinis
indeksas.

1 Senamiestis

1,51
1,607

2 Naujamiestis

galima

tankinti

1,567
1,578

3 Žaliakalnis

Netolygus
užpildasneprarandant genotipo

1,5
1,363

Netolygus užpildas – galima ribotai tankinti
neprarandant genotipo
Įvairovės svarba

29
UAB „LYDERIO GRUPĖ“, Ukmergės g. 222., LT-07157, Vilnius, įmonės kodas 300539253, e- paštas
info@lyderio.lt

KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS

Vieneto
Nr.
ir
Fraktalinis indeksas
sąlyginis pavadinimas
4 Klinikos-7 fortas

1,515
1,328

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS STADIJA

Pastabos

Įvairovės svarba

5 Kalniečiai-Eiguliai1,521
Dainava
1,422

Indekso pokytis parodo įvairovės svarbą ir
modernistinių rajonų urbanistinės renovacijos
realias galimybes bei galimus kelius.

6
KTU-Girstutis1,498
Baršausko g.
7 A. Šanciai
1,444
8 Ž. Šanciai

1,539

Atsižvelgiant į teritorijos esamą naudojimą
galima teigti, kad ji turi didelį neišnaudotą
potencialą.

1,431
1,434
9 Pramonės vakarinis
raj.

1,516

Atsižvelgiant į teritorijos esamą naudojimą
galima teigti, kad ji turi didelį neišnaudotą
potencialą.

1,567
10 Amalių sodai -6
fortas
11 Palemonas
12 Petrašiūnai
13 Panemunė-Vičiūnai
14 Rokai-A.Panemunė
15
Rokai-RokeliaiVaišvydava
16 Jiesia
17 Seniava -3 fortas
18 Freda-oro uostas
19 Aleksotas
20 Marvelė
21 Vilijmpolė
22 Šilainiai

1,282
1,386
1,401
1,334
1,189

Nepilnai urbanizuota teritorija

1,174

Nepilnai urbanizuota teritorija
Pusiau gamtinė teritorija

23 (Veršva)
24 Lampėdžiai
25 Romainiai
26 Sargėnai

1,041
1,413
1,405
1,29
1,148
1,476
1,449
1,401
0,8903
1,188
1,19
1,479

Sargėnai be Megos

1,444

27 Kleboniškis
28 Neries slėnis

0,9643
0,7486

29 Jonavos gatvė

1,214

Pusiau gamtinė teritorija

„Sufleruojamas“ esminis modelis miesto
pakraščio kaimynystei
Pusiau gamtinė teritorija
Savipanašios urbanistinės struktūros nėra

30
UAB „LYDERIO GRUPĖ“, Ukmergės g. 222., LT-07157, Vilnius, įmonės kodas 300539253, e- paštas
info@lyderio.lt

KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS STADIJA

Palyginimui pateikiami Prancūzijoje pagal Research program of the French Ministry of Planning
about the ”emergent cities” atliktų tyrimų apibendrinti rezultatai. Tirti miestai: Angers, Basel,
Brussels, Cergy-Pontoise, Lille, Lyon, Milan, Montbéliard, Ruhr, Saarbrücken, Stuttgart, Strasbourg,
Barcelona, Dijon, Helsinki (Morphological 2011).
Nustatyti fraktaliniai indeksai šiems morfotipams:
Miesto centras 1,8-1,95;
Modernistiniai rajonai 1,61-1,87;
Priemiesčiai 1,61-1,87;
Individualūs namai mieste (urban villas) 1,75-1,89.
Kauno evoliucijos vertinimui svarbi informacija: pagal 1863 metų esamos situacijos žemėlapį
(duomenys gauti naudojant medžiagą iš: Kauno miesto planai XIX a. – XX a. I p. Kauno apskrities
archyvas 2007), kuriame parodyti pastatai ir žali plotai, viso tuometinio Kauno miesto pastatų
fraktalinis indeksas buvo 1,248 (su fragmentiškai apstatytu Naujamiesčiu); Senamiesčio – 1,327.

Pastatų analizės išvados:














Į akis krenta bendras Kauno fraktalinio indekso skirtumas lyginant jį su minėtais užsienio
analogais. Galima teigti, kad užstatymo požiūriu miestas yra ne tik žymiai ekstensyviau
urbanizuotas, labiau monofunkcinis ir pan., tačiau kaip urbanistinė sistema veikia iš esmės
mažiau efektyviau, arba yra netgi žemesniame urbanistinės evoliucijos lygmenyje.
Vakarų Europoje fraktalinio indekso skirtumai tarp skirtingų morfotipų (centras, priemiestis,
naujieji modernistiniai rajonai) nėra tokie dideli kaip Kaune. Tai rodo, kad netgi iš esmės
skirtingi užstatymo morfotipai gali pasiekti pakankamai aukštą kompleksiškumo laipsnį
neprarasdami savitų charakteristikų. Tikėtina, kad Kaune yra galimybių didinti teritorijų
urbanistinį potencialą neprarandant jų vertingų savybių.
Senamiestis, Naujamiestis ir buvę priemiesčiai Žaliakalnis bei Žemieji Šančiai turi
pakankamai artimą vienas kitam fraktalinį indeksą, nors jų morfostruktūra iš esmės skiriasi.
Tai lokaliu pavyzdžiu patvirtina viso miesto teritorijos užstatymo kompleksiškumo didinimo
galimybes, neprarandant jų vertingų charakteristikų.
Senamiestyje, Naujamiestyje, Žaliakalnyje, Sargėnuose lyginant visos teritorijos ir jos
dominuojančio morfotipo fraktalinius indeksus, nustatyta, kad morfotipų įvairovė didina
teritorijos užstatymo kompleksiškumą ir tuo pačiu – jos potencialą. Ten, kur neprieštarauja
kultūros paveldo apsaugos reikalavimams, ji būtų skatintina ir rengiant Kauno bendrąjį
planą. Pvz. Sargėnai siūlo tam tikrą modelį priemiesčio kaimynystėms, Žaliakalnis –
artimoms centrui kaimynystėms.
Senamiesčio ir centro atskirų kvartalų fraktalinio indekso netolygumai rodo esminę šių
teritorijų kompleksiškumo didinimo galimybę. Tai patvirtina ir Senamiesčio situacijos
lyginimas su 1863 metais (Naujamiestis tada dar nebuvo užstatytas pilnai). Didinamo
fraktalinio indekso riba galėtų tapti Senamiestyje didžiausią fraktalinį indeksą turinčio
kvartalo lygis.
Užstatymo požiūriu kompleksiškiausios teritorijos Senamiestis, Naujamiestis, Žaliakalnis ir
Žemieji Šančiai. Šios teritorijos turi didžiausią urbanistinį potencialą Kaune, tačiau
nepaisant to, lyginant su vakarų analogais, gali būti gerokai tankinamos arba didinama jų
morfostruktūrinė įvairovė neprarandant vertingų esamos morfostruktūros savybių, jeigu tai
neprieštarauja kultūros paveldo apsaugos reikalavimams.
Ž.Šančiai – pavyzdys teritorijos, kuri savo jau turimo urbanistinio potencialo neišnaudoja –
esamomis funkcijomis teritorija gali būti prilyginta miesto periferijai, tačiau jos
morfostruktūros fraktalinis indeksas artimas miesto centrui. Gal tai galėtų būti viena iš
centro plėtros krypčių, panaudojant esamą teritorijos užstatymo potencialą, išsaugant
esminius užstatymo principus ir panaudojant Naujojo urbanizmo (angl. New Urbanism)
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multifunkcinių koridorių (angl. corridors) (American ... 2006) formavimo principą. Dalinai,
tai pasakytina ir apie Žaliakalnį.
Nustatytos kelios teritorijos kuriose nėra vientisos urbanistinės struktūros požymių
Neturinčios fraktalinės struktūros arba žemą užstatymo (ir aukštą želdinių) fraktalinį indeksą
turinčios teritorijos yra potencialiai palankios gamtinio karkaso formavimui. Tiksliau jos
bus įvardintos bendrose išvadose, atlikus kitų trijų aspektų tyrimus.
Foninės užstatymo teritorijos, kurių urbanistinis potencialas vertinant užstatymo fraktalinį
indeksą yra artimas bendram miesto fonui, gali būti renovuojamos siekiant padidinti jų
fraktalinį indeksą. Jis gali būti didinamas tiek didinat užstatymo intensyvumą, tiek
morfotipų įvairovę.

Pavyzdžiai:

Schema 2. Senamiestis, D – 1,51 (max ~ 1,607)

Schema 3. Naujamiestis, D – 1,567 (max ~ 1,578)

Schema 4. Žaliakalnis, D – 1,5 (min ~1,363)

Schema 5. Kalniečiai-Eiguliai-Dainava, D - 1,422
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Schema 6. Kalniečiai-Eiguliai-Dainava, D – 1,521

Schema 5. Panemunė, D – 1,334

Schema 6. Neries slėnis, D – 0,7486

4.3.2. Kelių tinklo fraktalinė analizė
Žymėtos kelių ašys, tad iš esmės vertintas kelių-gatvių tinklo kompleksiškumas. Duomenys
analizei panaudoti iš Kauno topografinio pagrindo (SĮ „Kauno planas“ 2011).
Įvedus gatvių pločius, rezultatai, tikėtina, kiek pasikoreguotų.
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Lentelė 2. Kelių tinklo fraktalinis indeksas

Vieneto Nr.
sąlyginis
pavadinimas

ir
Fraktalinis indeksas

Visas Kaunas
1 Senamiestis
Su Vilniaus gatve
2 Naujamiestis
Su Laisvės al.

1,458
1,359
1,383
1,405
1,425

3 Žaliakalnis

1,442

4 Klinikos-7 fortas

1,483

Pastabos

5
Kalniečiai1,454
Eiguliai-Dainava
6
KTU-Girstutis1,421
Baršausko g.
7 A. Šanciai
1,43
8 Ž. Šančiai

1,447

9
Pramonės
vakarinis raj.

1,363

10 Amalių sodai -6
fortas
11 Palemonas
12 Petrašiūnai
13
PanemunėVičiunai
14
RokaiA.Panemunė
15 Rokai-RokeliaiVaišvydava
16 Jiesia
17 Seniava -3 fortas
18 Freda-oro uostas
19 Aleksotas
20 Marvelė
21 Vilijmpolė

1,434
1,402
1,31
1,349
1,427
1,415
1,219
1,502
1,399
1,268
1,326
1,427

22 Šilainiai

1,475

23 (Veršva)
24 Lampėdžiai

1,393
1,294

Linijinė struktūra
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ir
Fraktalinis indeksas

Pastabos

25 Romainiai
26 Sargėnai
27 Kleboniškis
28 Neries slėnis

1,405
1,439
1,289
1,222

Gamtinė teritorija
Linijinė struktūra

29 Jonavos gatvė

1,163

Linijinė struktūra

1863m. Kauno gatvių fraktalinis indeksas 1,494. Senamiesčio – 1,444 (duomenys gauti
naudojant medžiagą iš: Kauno miesto planai XIX a. – XX a. I p. Kauno apskrities archyvas 2007).

Išvados:






Visa teritorija yra pakankamai gerai pasiekiama ir gatvių tinklas yra pakankamai tolygus
visame mieste. Iš esmės jis gali būti radikaliai nekeičiamas.
Nuo foninio fraktalinio indekso atsilieka tik teritorijos kuriose yra dideli gamtiniai plotai
arba dominuoja vienos linijinės gatvės struktūra. Jose arba nėra galimybės dėl geografinės
situacijos, arba dėl siekio saugoti gamtinį potencialą keisti iš esmės gatvių tinklo.
Fraktalinis gatvių indeksas galėtų būti didinamas tik arčiau centro esančiose, potencialiose
jo plėtros ar jo funkcionavimui svarbiose teritorijose: Vilijampolėje ir Aleksote.
Žaliakalnis ir Ž.Šančiai formuoja savotišką „aukštesnio indekso“ ratą aplink centro
branduolį ir šiuo požiūriu yra šiek teik mažesnį fraktalinį indeksą turinčio Senamiesčio ir
Naujamiesčio pilnavertį funkcionavimą užtikrinanti teritorija (tarsi kraujagyslės tiekiančios
kraują širdžiai).

Pavyzdžiai:

Schema 7. Senamiestis, D – 1,359

Schema 8. Senamiestis su Vilniaus gatve, D – 1,383
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Schema 11. Žaliakalnis, D – 1,442
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Schema 10. Naujamiestis su Laisvės al. D – 1,442

Schema 12. Kalniečiai-Eiguliai-Dainava, D – 1,454

Schema 13. Vilijampolė, D – 1,427
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4.3.3. Viešųjų erdvių fraktalinė analizė
Viešosios erdvės - tai gatvės kultūros erdvės (vienas iš esminių miesto gyvenimo požymių pagal
L.Mumford (Mumford 1968)). Joms priskiriamas neintensyvaus transporto gatvės senamiestyje,
pėsčiųjų gatvės, aikštės, skverai, žaliųjų teritorijų dalys arti užstatymo, kai per jas eina į traukos
centrus galuose aiškiai orientuoti takai, pėsčiųjų zonos greta svarbių gatvių, kuriose formuojasi
multifunkcinis koridorius artimas Naujojo urbanizmo koridorių modeliams (American 2006).
Duomenys analizei panaudoti iš Kauno topografinio pagrindo (SĮ „Kauno planas“ 2011).
Lentelė 3. Viešųjų erdvių fraktalinis indeksas

Vieneto Nr.
sąlyginis
pavadinimas

ir
Fraktalinis indeksas

Visas Kaunas
1 Senamiestis

1,215
1,487

2 Naujamiestis

1,569

3 Žaliakalnis

1,348

4 Klinikos-7 fortas

0,9486

5
KalniečiaiEiguliai-Dainava
6
KTU-GirstutisBaršausko g.
7 A. Šanciai
8 Ž. Šančiai
9
Pramonės
vakarinis raj.
10 Amalių sodai -6
fortas
11 Palemonas

1,313

Teritorijos
viešųjų
erdvių
kompleksiškumo
požiūriu
pasiteisina žalieji plotai atliekantys
viešosios erdvės funkcijas.

1,158
0,6568
1,224
1,158
-

12 Petrašiūnai

1,162

13
PanemunėVičiūnai

1,261

14
RokaiA.Panemunė
15 Rokai-RokeliaiVaišvydava
16 Jiesia
17 Seniava -3 fortas
18 Freda-oro uostas
19 Aleksotas

Pastabos

Teritorijos
viešųjų
erdvių
kompleksiškumo
požiūriu
pasiteisina žalieji plotai atliekantys
viešosios erdvės funkcijas.
Teritorijos
viešųjų
erdvių
kompleksiškumo
požiūriu
pasiteisina žalieji plotai atliekantys
viešosios erdvės funkcijas.

1,178
0,928
1,005
1,028
0,6266
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Vieneto Nr.
sąlyginis
pavadinimas

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS STADIJA

ir
Fraktalinis indeksas

20 Marvelė
21 Vilijmpolė

0,682
1,09

22 Šilainiai

1,023

23 (Veršva)
24 Lampėdžiai
25 Romainiai
26 Sargėnai
27 Kleboniškis
28 Neries slėnis

1,061
0,9202
1,06
0,7557
-

29 Jonavos gatvė

0,9999

Pastabos

Viso Kauno situacija 1863– 1,494. Senamiesčio – 1,444 (duomenys gauti naudojant medžiagą
iš: Kauno miesto planai XIX a. – XX a. I p. Kauno apskrities archyvas 2007).

Išvados:







Lyginant su pastatų ir kelių tinklo analizės rezultatais, viešųjų erdvių fraktalinis indeksas yra
gerokai žemesnis, kas savo ruožtu rodo šios urbanistinės struktūros sąlyginį silpnumą
Kaune. Tai leidžia teigti, kad viešųjų erdvių sistema mieste yra neišvystyta ir pakankamai
kryptingai neformuota.
Aukščiausiu fraktaliniu indeksu, ko gero pasiekusiu savo maksimumą Senamiesčiui ir
Naujamiesčiui būdingame urbanistiniame morfotipe išsiskiria miesto centras;
Žaliakalnyje situaciją gerina erdvės greta Savanorių prospekto (savotiška kukli urbanistinio
bendramiestinio koridoriaus forma) ir Ąžuolyno dalys. Nedidelis rezervas viešųjų erdvių
indekso pakėlimui Naujamiestyje – jam būdingų pasažų kūrimas.
Kitose miesto teritorijose, kuriose fraktalinis indeksas artimas miesto bendram fonui,
situaciją gelbsti žaliosios erdvės, atliekančios ir viešųjų erdvių funkciją, erdvės
besiformuojančiose centrinėse vietose (greta prekybos centrų) ir savaime susiformavę
urbanistinių koridorių fragmentai. Įvardinti elementai galėtų sudaryti ir principinį viešųjų
erdvių formavimo siūlymų pagrindą Kauno mieste.

Pavyzdžiai:

Schema 14. Senamiestis, D – 1,487

Schema 15. Naujamiestis, D – 1,569
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Schema 16. Žaliakalnis, D – 1,348
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Schema 17. Kalniečiai-Eiguliai-Dainava, D – 1,313

4.3.4. Želdynų fraktalinė analizė
Tyrimo vienetuose žymimi visi atskirieji želdynai (pagal LR Želdynų įstatymą, 2007).
Duomenys analizei panaudoti iš Kauno topografinio pagrindo (SĮ „Kauno planas“ 2011).
Lentelė 4. Želdynų fraktalinis indeksas

Vieneto Nr.
sąlyginis
pavadinimas

ir
Fraktalinis indeksas

Visas Kaunas

1,541

1 Senamiestis

1,498

2 Naujamiestis

1,494

3 Žaliakalnis

1,512

4 Klinikos-7 fortas

1,277

Pastabos

5
Kalniečiai1,373
Eiguliai-Dainava
6
KTU-Girstutis1,424
Baršausko g.
7 A. Šančiai
1,582
8 Ž. Šančiai

1,442

9
Pramonės
vakarinis raj.

1,569
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sąlyginis
pavadinimas
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ir

10 Amalių sodai -6
fortas
11 Palemonas
12 Petrašiūnai
13
PanemunėVičiūnai
14
RokaiA.Panemunė
15 Rokai-RokeliaiVaišvydava
16 Jiesia
17 Seniava -3 fortas
18 Freda-oro uostas
19 Aleksotas
20 Marvelė
21 Vilijmpolė

Fraktalinis indeksas

Pastabos

1,342
1,625
1,606
1,695
1,505
1,43
1,598
1,421
1,184
1,477
1,483
1,427

22 Šilainiai

1,326

23 (Veršva)
24 Lampėdžiai
25 Romainiai
26 Sargėnai
27 Kleboniškis
28 Neries slėnis

1,693
1,552
1,637
1,084
1,786
1,403

29 Jonavos gatvė

1,421

1863 viso Kauno želdynų indeksas – 1,236, senamiesčio – 1,178 (duomenys gauti naudojant
medžiagą iš: Kauno miesto planai XIX a. – XX a. I p. Kauno apskrities archyvas 2007).
Išvados:









Atsižvelgiant į visų atliktų tyrimų rezultatus, galima teigti, kad nežiūrint savo pakankamai
kompaktiškos struktūros Kaunas turi didelį gamtinį potencialą, kuris, turint galvoje esamą
teritorijų naudojimo situaciją yra panaudotas miesto reikmėms tik nedidele dalimi.
Miesto Gamtinį karkasą tikslinga projektuoti Kleboniškio, Panemunės, Lampėdžių ir kitose
mažesnėse dalinai gamtinėse teritorijose.
Nemaža dalis aukštą želdynų potencialą turinčių teritorijų yra izoliuotos nuo miesto jų
naudojimo nekatalizuojančių kaimyninių funkcijų, pvz.: Davalgonių miškas greta vakarinio
pramoninio rajono.
Turint galvoje fraktalinės analizės brėžinyje matomą iš „salų“ sudarytą želdynų sistemą, ją
būtų tikslinga papildyti žaliomis jungtimis. Gal būt formuojant jungtis galima atsisakyti
dalies mažesnio rekreacinio ir ekologinio potencialo bei sunkiau pasiekiamų žaliųjų
teritorijų, išlaikant bendrą arba rajoninį nepakitusį fraktalinį jų indeksą.
Išskirtinė Kauno centro situacija: jis turi ne tik aukščiausią mieste urbanistinį, bet ir
pakankamai aukštą gamtinį potencialą. Tikslinga jį išsaugoti.
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Pakankamai svarbų vaidmenį formuojant gamtinį miesto teritorijų potencialą atlieka buvę
Kauno tvirtovės gynybiniai statiniai, pvz.: Klinikų rajono gamtinis potencialas iš esmės
užtikrinamas septintojo forto.

Pavyzdžiai:

Schema 18. Senamiestis, D – 1,498

Schema 20. Žaliakalnis, D – 1,512

Schema 19. Naujamiestis, D – 1,494

Schema 21. Klinikos-7 fortas, D – 1,277

Schema 22. Kalniečiai-Eiguliai-Dainava, D – 1,373

Schema 23. Petrašiūnai, D – 1,606
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Schema 24. Kleboniškis, D – 1,786

4.4. Išvados












Miesto kompaktiškas branduolys, apjungiantis UK ir GK (kompaktiškas ekologiškas
miestas?), kurio potencialas nėra pilnai išnaudojamas šiuo metu: Senamiestis,
Naujamiestis, Žaliakalnis, Žemieji Šančiai.
Senamiestyje ir Naujamiestyje urbanistinis teritorijų potencialas gali būti didinamas
didinant teritorijų panaudojimo tolygumą.
Žaliakalnyje ir Žemuosiuose Šančiuose urbanistinis potencialas užtikrinamas ir gali būti
didinamas didinant užstatymo ir funkcijų įvairovę.
GK didžiausio potencialo teritorijos: Panemunė, Petrašiūnai, Jiesia, Veršvai
Lampėdžiai, Kleboniškis, Vakarinis pramonės rajonas, Romainiai. Ne visose teritorijose
yra prielaidos turimo Gamtinio potencialo panaudojimui. Potencialas gali būti
realizuotas transformuojant žaliųjų plotų – salyno tipą transformuojant į žaliųjų plotų
tinklą. Petrašiūnai, Vakarinis pramonės rajonas, Romainiai gali ateityje derinti GK ir
didinamą UK potencialus.
Gatvių tinklas mieste yra pakankamai tolygus, tačiau apie šiek tiek mažesnio fraktalinio
indekso centrą reikia formuoti didesnio funkcinio potencialo gatvių tinklo žiedą. Šiuo
atveju didžiausias dėmesys skirtinas Aleksotui ir Vilijampolei. Pakankamai tolygus
tinklas sukuria neblogas prielaidas pakankamai tolygaus fraktalinio indekso, rodančio
teritorijos urbanistinį potencialą, formavimui.
Urbanistinio potencialo plėtros teritorijos: Kalniečiai-Eiguliai-Dainava, Šilainiai, Freda,
Rokai-Vaišvydava. Potencialo plėtra užtikrintina teritorijos panaudos ir morfotipų
įvairovė.
Kauno centras:
o Išryškėjo branduolys sudarytas iš Senamiesčio, Naujamiesčio, Žaliakalnio ir Ž.Šančių.
o Senamiestis ir Naujamiestis – vientisa kompaktiška teritorija, integruojanti
urbanizuotas ir gamtines teritorijas
o Žaliakalnis ir Ž.Šančiai – potencialas artimas Senamiesčiui ir Naujamiesčiui, bet
būdingas netolygios – porėtos centro plėtros modelis
o Unikalus bruožas: komapktiškas ir žalias centras – apjungia UK ir GK
o Žvelgiant iš istorinių pozicijų – tankėjimo galimybė neprarandant savasties
Senamiestyje-Naujamiestyje ir įvairovės didinimas neprarandant savasties
Žaliakalnyje ir Ž.Šančiuose.
o Ne visų centro teritorijų išnaudojamas esamas funkcinis potencialas – erdvinė
struktūra artima centrui, tačiau teritorijų panaudojimas būdingas miesto periferijai.
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5. APLINKOS KOKYBĖ
5.1. Oro kokybė
Iš įvairių taršos šaltinių bei dėl tam tikros ūkinės veiklos veiksnių į orą patenka įvairios cheminės
medžiagos, kurios tiesiogiai, ar netiesiogiai gali turėti neigiamą poveikį ne tik žmonėms, gyvajai
gamtai, bet ir gyvenamosios aplinkos elementams – infrastruktūrai, pastatams. Pagrindinės
svarbiausios oro taršos sukeltos problemos yra aplinkos rūgštėjimas, ozono sluoksnio mažėjimas,
radionuklidų plitimas, klimato kaita, augmenijos degradacija, žalingas poveikis žmonėms, dažnai dėl
kietųjų dalelių sukeliantis ne tik kvėpavimo ligas, bet ir su šiomis ligomis susijusias komplikacijas.
Pagrindiniai vietiniai atmosferos taršos šaltiniai yra transportas, energetikos sektorius ir pramonė. Taip
pat dalis teršalų atnešami iš kitų šalių su oro masėmis. Daugeliui oro teršalų būdinga tai, kad jie gali
išlikti aplinkos ore gana ilgą laiką, o oro masės juos perneša toli nuo kilmės šaltinių. Išmetamos į
atmosferą šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir teršalai yra viena didžiausių aplinkosaugos problemų.
Oro tarša lemia pavojingo troposferinio ozono susidarymą, dirvožemių rūgštingumo didėjimą,
paviršinių vandens telkinių vandens rūgštingumą bei, iš dalies, vandens telkinių eutrofikacija.
Mokslininkai teigia, kad būtent oro tarša įtakoja šiuo metu pastebimą klimato kaitą.
Kaunas yra vienas iš Lietuvos pramonės centrų ir yra antras pagal dydį šalies miestas su išplėtota
transporto infrastruktūra, dideliais pramoniniais rajonais. Tad jo oro kokybę be teršalų, patenkančių į
Kauną su oro pernašomis, daug įtakoja ir vietiniai taršos šaltiniai - transportas, energetikos sektorius,
gamybinės įmonės. Todėl siekiant gerinti miesto oro kokybę daug pastangų turėtų būti skirta išmetamų
teršalų kiekio reguliavimui. Lyginant su aplink Kauną esančiais Kauno rajonu, Prienų rajonu,
Kaišiadorių rajonu bei Raseinių rajonu, Kauno mieste išmetamų teršalų kiekiai yra žymiai didesni. Tai
sąlygoja mieste veikiančios didelės gamybos įmonės, tankus tarptautinės ir valdybinės reikšmės kelių
tinklas bei išvystyta miesto susisiekimo infrastruktūra.

5.2. Oro taršos šaltiniai
5.2.1. Stacionarūs taršos šaltiniai
Iš stacionarių taršos šaltinių teršalai į orą patenka kietųjų dalelių arba dujinių bei skystų medžiagų
forma. Lyginant teršalų kiekį pagal jų formą, galima teigti, jog 80-90 proc. visų oro teršalų sudaro
dujinės ir skystos medžiagos, o 10-20 proc. – teršalai kietųjų dalelių forma. Kauno miete į atmosferą
išmetama 5-6,5 proc. visų šalyje iš stacionarių taršos šaltinių susidariusių oro teršalų (Error!
Reference source not found. pav.). Kauno miestas, pastaraisiais metais pagal taršos rodiklius
aplenkęs Jonavos rajoną, iš stacionarių taršos šaltinių išmeta daugiausiai teršalų visoje Kauno
apskrityje.
Pagrindiniai atmosferos taršos stacionarūs šaltiniai Kauno mieste yra energetika ir pramonė, nors
tam tikrą dalį taršos sudaro ir namų ūkiai, ypač šaltuoju metų laiku, prasidėjus šildymo sezonui.
Žvelgiant į 2002-2010 metų statistinius duomenis yra pastebima tam tikra teršalų kiekio mažėjimo
tendencija, kas rodo, kad pastangos kontroliuoti bei mažinti stacionarių šaltinių sukeliamą oro taršą
davė akivaizdžių rezultatų. Nuo 2002 iki 2010 metų bendras oro teršalų kiekis Kauno mieste sumažėjo
27 proc. (Schema 25).
Kaip ir visoje šalyje didžiausią oro teršalų kiekį Kauno mieste sudaro dujinės bei skystosios
medžiagos, iš kurių didžiausią dalį sudaro lakieji organiniai junginiai. Taip pat didelę dalį oro teršalų
sudaro anglies monoksidas ir azoto oksidai. Tuo tarpu į atmosferą išmetamo sieros dioksido kiekis
nuo 2002 metų yra sumažėjęs beveik 25 kartus ir tai yra susiję su mažėjančiu mazuto naudojimu bei
gerėjančio teršalų sugaudymo. Kiti oro teršalai bei fluoras sudaro iki 0,4 proc. visų teršalų (Schema
26).
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Schema 25. Teršalų emisija į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių Kauno mieste 2002 - 2010 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės
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Schema 26. Teršalų emisija į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių Kauno mieste 2002 - 2010 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės

Sieros dioksido išmetimų į atmosferą mažėjimas yra susijęs su permainomis energetikos
sektoriuje. Brangstant naftos produktams vis mažesnę sukūrenamo kuro dalį sudaro mazutas. Be to,
brangstant krosnių dyzelinui bei akmens anglims, mažėja ir šių tipų kuro sunaudojimas namų ūkiuose.
Namų ūkiuose kaip kuras vis daugiau naudojamos gamtinės dujos, o taip pat vis labiau populiarėja
alternatyvūs energijos šaltiniai, tokie kaip saulės energija, geoterminė energija. Toks taršos sieros
junginiais sumažėjimas turi labai teigiamą įtaką paviršinių vandens telkinių bei dirvožemio rūgštėjimo
mažinimui, nes sieros oksidai yra pagrindinė rūgščių lietų priežastis.
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Pagal statistinius duomenis fiksuojamas išmetamų į atmosferą azoto oksidų bei fluoro ir kitų oro
teršalų ženklus sumažėjimas. Anglies monoksidų emisija per nagrinėjamą sumažėjo santykinai
neženkliai, nes šios medžiagos yra vieni pagrindinių teršalų gaunamų gamybos (oksidacijos) ir degimo
procesų metu.
Lakūs organiniai junginiai apima didelį skaičių įvairių junginių, susidedančių iš anglies,
deguonies, vandenilio, halogenų ir t.t. Svarbiausias šių junginių aplinkai keliamas pavojus dalyvavimas fotocheminėse reakcijose, sukeliančiose troposferinio ozono susidarymą. Skirtingai nuo
stratosferinio ozono, troposferinis ozonas sukelia įvairias kvėpavimo ligas ir kenkia aplinkai. Nors
pagrindinis lakių organinių junginių šaltis yra transportas, šių junginių susidaro ir galanterijos,
farmacijos pramonėje, spaustuvėse, dažų gamyboje ir pan. Tad šių medžiagų emisijų pagrindiniai
stacionarūs šaltiniai yra gamybos įmonės. Pagal statistinius duomenis šių junginių emisijų kiekis
Kauno mieste nuo 2002 metų taip pat sumažėjo neženkliai ir tai rodo nemažėjančias gamybos apimtys
Kauno mieste. Kaune veikia daug gamybos įmonių (avalynės gamybos, farmacijos, tekstilės, baldų
gamybos, spaustuvių ir pan.) gamybos procesuose naudojančių įvairius tirpiklius, dažus, lakus, kurių
sudėtyje yra lakiųjų organinių junginių. Todėl Kauno mieste lakūs organiniai junginiai yra viena
pagrindinių oro teršalų grupių sudaranti beveik pusę visų į atmosferą iš stacionarių taršos šalinių
išmetamų teršalų mieste.
Pagal teršalų iš stacionarių oro taršos šaltinių kiekį tenkantį vienam gyventojui, vienam kauniečiui
per metus tenka 9,3-15 kg oro teršalų. Toks rodiklis yra beveik dvigubai mažesnis už šalies vidutinį, o
taip pat 3-4 kartus mažesnis už šalia esančių Kėdainių ir Jonavos rajonų rodiklius, kuriuos lemia tokie
dideli chemijos pramonės objektai kaip AB „Achema“ ir AB „Lifosa“.
Didžiausi stacionarūs oro taršos šaltiniai Kaune yra išsidėstę Petrašiūnų seniūnijoje pramoninėse
Naujasodžio, Palemono ir Petrašiūnų dalyse (Lentelė 5).
Lentelė 5. Pagrindiniai stacionarūs oro taršos šaltiniai Kauno mieste
Seniūnija/ miesto dalis
Iš viso išmestų teršalų,
kurioje yra taršos
t per metus
šaltinis
(2009 m. metų duomenys)
UAB „Energijos sistemų
Petrašiūnų sen.,
1.
Taikos pr. 147, Kaunas
959,358
servisas“
Naujasodis
Pramonės pr. 4,
Petrašiūnų sen.,
2.
UAB „Korelita“
884,574
Kaunas
Naujasodis
3.
UAB „Rokų keramika“ J.Borutos g. 23, Kaunas Panemunės sen., Rokai
240,412
AB „Palemono
Petrašiūnų sen.,
4.
Pamario g. 1
168,503
keramika“
Palemonas
Biruliškių g. 6A,
Petrašiūnų sen.,
5.
UAB „Oksetos servisas“
147,252
Kaunas
Naujasodis
6.
UAB „Kauno stiklas“ Europos pr. 91, Kaunas Aleksoto sen., Freda
70,535
AB „Kauno energija“
Vilijampolės sen.,
Įmonės objektai:
Raudondvario pl. 84,
Vilijampolė
7.
56,149
Šilko katilinė
Kaunas
Petrašiūnų sen.,
Petrašiūnų elektrinė
Petrašiūnai
Petrašiūnų sen.,
8. AB „Kraft foods Lietuva“ Taikos pr. 88, Kaunas
37,316
Naujasodis
Draugystės g. 16,
Petrašiūnų sen.,
9.
AB „Liteksas“
36,037
Kaunas
Naujasodis
Draugystės g. 19,
Petrašiūnų sen.,
10.
UAB „Gerovė“
35,375
Kaunas
Naujasodis
Petrašiūnų sen.,
11.
UAB „Kauno tiltai“
Ateities pl. 46, Kaunas
30,515
Palemonas
Energetikų g. 25b,
Petrašiūnų sen.,
12.
UAB „Kauno šilas“
23,962
Kaunas
Petrašiūnai
R.Kalantos g. 85,
Petrašiūnų sen.,
13.
AB „Kauno keliai“
21,178
Kaunas
Petrašiūnai
Šaltinis: Kauno miesto oro kokybės valdymo 2011-2014 metų programa

Eil.
Nr.

Įmonės pavadinimas

Įmonės adresas
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5.2.2. Mobilūs taršos šaltiniai
Didžiausias teršalų emisijos į atmosferą šaltinis šalyje, o taip pat ir Kauno mieste, yra transporto
priemonės su vidaus degimo varikliais. Iš šių mobilių taršos šaltinių kartu su išmetamomis dujomis į
atmosferą patenka tūkstančiai tonų teršalų kiekvienais metais. Autotransporto tarša sudaro iki 80 %
visos oro taršos ir ši dalis nuolat auga, dėl sparčiai augančio automobilizacijos lygio. Su automobilių
išmetamosiomis dujomis į atmosferą aptenka apie 200 įvairių cheminių junginių, iš kurių pagrindiniai
yra anglies ir azoto monoksidai, aldehidai, angliavandeniliai, sieros dioksidas, kietosios daleles
(suodžiai), švino junginiai. Daug kartu su automobilių išmetamomis dujomis į atmosferą patenkančių
medžiagų, tokių kaip švino junginiai, benzpirenas, yra kancerogeninės, sukeliančios rimtus sveikatos
sutrikimus. Į atmosferą iš automobilių patenkantys teršalai išsilaiko gana ilgai. Pavyzdžiui
išmetamosiose dujose esantis anglies monoksidas atmosferoje išsilaiko apie 4 mėnesius.
Statistikos departamento duomenimis Kauno mieste yra per 200 tūkst. motorinių transporto
priemonių, iš kurių 178 tūkst. sudaro lengvieji automobiliai. Kokios tikslios automobilių teršalų
emisijos Kaune yra sunku nustatyti. Emisija priklauso nuo transporto priemonių skaičiaus, jų variklių
ekologinių standartų, transporto priemonių techninės būklės, nuvažiuoto atstumo. Dėl šios priežasties
patikimų statistinių duomenų apie mobilių taršos priemonių išmetamų teršalų apimtis nėra, o
transporto priemonių taršą galima vertinti tik preliminariai. Pagal visų šalyje registruotų įvairių
ekologinių standartų lengvųjų automobilių skaičių vidutiniškai vienas automobilis, nuvažiuodamas 1
kilometrą vidutiniu 40 km per valandą greičiu, į atmosferą išmeta apie 3,666 g teršalų (Lentelė 6).
Lentelė 6. Vidutinė vieno lengvojo automobilio teršalų emisija
CO
(g/km)

NOx
(g/km)

Lakieji
organiniai
junginiai (g/km)

SOx
(g/km)

Kietosios
dalelės (g/km)

Vidutinė
lengvųjų automobilių
su įvairaus tūrio ir
kuro
tipų
bei
2,227
0,842
0,454
0,117
0,026
ekologinių standartų
varikliais
teršalų
emisija
Sudaryta pagal Statistikos departamento duomenis (2011 m.) apie šalyje registruotų automobilių tipus bei
fizikos instituto pateiktą vidutinių emisijų skaičiuoklę

Tuo atveju, jei vieno Kaune registruoto lengvojo automobilio sąlyginė vidutinė rida mieste siektų
10 tūkst. km, vien lengvųjų automobilių emisijos Kaune siektų 6 tūkst. tonų teršalų per metus (Lentelė
7). Iš jų pusę teršalų sudarytų CO, ketvirtadalį - NOx, apie 12 proc. – lakieji organiniai junginiai.
Lentelė 7.Sąlyginė lengvųjų automobilių tarša Kauno mieste
2002
Lengvųjų automobilių
skaičius*

137186

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

147409 154567 164538 176023 174049 179392 180438 178326
Išmetamų teršalų kiekis**, t
3283
3442
3664
3920
3876
3995
4018
3971
1241
1301
1385
1482
1465
1510
1519
1502

CO
3055
NOx
1155
Lakieji organiniai
junginiai
623
669
702
SOx
161
172
181
Kietosios dalelės
36
38
40
Iš viso teršalų
5029
5404
5666
*Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV
** Sudaryta pagal Lentelė 6 duomenis

747
193
43
6032

799
206
46
6453

790
204
45
6381

814
210
47
6577

819
211
47
6615

810
209
46
6537
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Pagal aukščiau pateiktos lentelės duomenis matyti, kad mobiliųjų taršos šaltinių – automobilių
tarša pastaraisiais 2008-2010 metais dvigubai viršija oro taršą iš stacionarių taršos šaltinių. Tačiau
bendra oro tarša iš mobilių taršos šaltinių turėtų būti dar didesnė. Aukščiau minėtu atveju nėra įvertina
sunkiasvorių transporto priemonių (sunkvežimių, vilkikų), geležinkelio transporto (šilumvežių),
viešojo transporto (autobusų, maršrutinių taksi), o taip pat iš kitų regionų ir rajonų atvykstančių ar
pravažiuojančių kelių transporto priemonių keliama oro tarša. Kauno miesto teritoriją kerta dvi
svarbiausios šalyje tarptautinės reikšmės magistralės - Via Baltika ir A1 (Vilnius- Kaunas- Klaipėda).
Vien pastarosios magistralės atkarpoje, esančioje Kauno mieste, eismo intensyvumas siekia apie 47,7
tūkst. automobilių per parą1.

5.3. Oro tarša atskirose Kauno miesto dalyse
Kauno mieste oro kokybės tyrimai yra atliekami pagal Kauno miesto aplinkos monitoringo
programą. Pagrindiniai aplinkos oro užterštumo duomenys yra gaunami dviejų automatizuotų oro
monitoringo stotelių pagalba. Šios stotelės yra Šilainiuose bei Dainavoje. Jų surinktų duomenų
pagrindu yra vykdomas oro teršalų pasiskirstymo Kauno mieste modeliavimas.
Pagal minėtos programos monitoringo duomenis, viršijus tam tikras teršalų leistinas užterštumo
valandos, paros, ar metų ribas, nustatytas pagal Europos Komisijos direktyvas, yra fiksuojamas
pavojus gyventojų sveikatai arba ekosistemoms (Lentelė 8).
Lentelė 8. Leistinos oro taršos ribos bei apsaugos nuo taršos objektas pagal pagrindines oro teršalų
grupes
Apsaugos
Leistinas viršijimų
Ribinė
nuo
taršos
skaičius per metus
Šaltinis
reikšmė
objektas
350
SO2
1h
sveikata
<25 kartus
1999/30/EC
g/m3
125g/
SO2
24 h
sveikata
<4 kartus
1999/30/EC
m3
20
metai/žiem
SO2
ekosistemos
0
1999/30/EC
a
g/m3
200
NO2
1h
sveikata
<19 kartų
1999/30/EC
g/m3
40
NO2
1 metai
sveikata
0
1999/30/EC
g/m3
30
NO2
1 metai
ekosistemos
0
1999/30/EC
g/m3
50
KD10
24 h
sveikata
<36 kartus
1999/30/EC
g/m3
40
KD10
1 metai
sveikata
0
1999/30/EC
g/m3
120
COM (2000) 613
O3
8h
sveikata
<26 kartus
final
g/m3
10
CO
8h
sveikata
0
2000/69/EC
mg/m3
Šaltinis: Kauno miesto aplinkos monitoringo programos 2010 m. ataskaita
Teršalas

Periodas

Bendrus oro taršos mastus bei oro taršos tendencijas Kauno mieste galima nustatyti nagrinėjant
teršalų koncentracijų kaitą atskirose monitoringo stotelių vietose. Tačiau toks vertinimas nebūtų
1

Šaltinis: Valstybins reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 94,00 iki 107,00
km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo programa
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tikslus, nes duomenys būtų tikslūs tik konkrečioje matavimo vietoje. Kaip pavyzdį būtų galima
pateikti azoto dioksido kaitą monitoringo stotelės vietoje bei kitose miesto dalyse. Remiantis Kauno
mieto aplinkos stebėsenos (monitoringo) 2010 m. ataskaitoje pateiktais Dainavos oro monitoringo
stotelės duomenimis, vidutinė NO2 koncentracija nuo 2005 m. turėjo mažėjimo tendenciją (Schema
27). Tuo tarpu ankstesnių monitoringo ataskaitų duomeninis atskirose miesto dalyse ir bendrai mieste
azoto koncentracija turėjo didėjimo tendenciją.

Schema 27. NO2 koncentracijos kitimas Dainavos monitoringo stotelėje 2002–2010 metais
Šaltinis: Kauno miesto aplinkos monitoringo programos 2010 m. ataskaita
Lentelė 9. NO2 vidutinė koncentracija atskirose Kauno mieto dalyse 2005-2009 metais, g/m3
2005
2006
2007
2008
2009
Tendencija
Centras
21,5
28,3
35,6
32,8
35,2
didėjimo
Dainava
18,1
19,0
29,5
20,8
29,9
didėjimo
Šilainiai
20,0
16,2
27,6
17,4
29,6
didėjimo
Žaliakalnis
18,4
19,0
30,3
19,4
29,0
didėjimo
Kalniečiai
16,1
14,1
21,1
18,0
25,9
didėjimo
Sargėnai
13,7
9,0
24,3
12,9
25,5
didėjimo
Aleksotas
16,3
17,0
15,2
14,4
24,8
didėjimo
Šančiai
15,5
13,0
18,9
12,3
23,8
didėjimo
Petrašiūnai
16,0
14,0
20,8
17,5
23,7
didėjimo
Vilijampolė
15,5
10,0
22,3
14,0
23,0
didėjimo
Romainiai
13,5
12,0
17,6
17,4
22,3
didėjimo
Palemonas
17,2
15,0
18,2
15,3
22,1
didėjimo
Rokai
12,9
10,9
13,8
9,8
17,0
didėjimo
Panemunė
15,2
10,9
15,5
9,7
16,5
Nei didėja nei mažėja
Šaltinis: Sudaryta pagal Kauno miesto aplinkos monitoringo programos 2010 m., 2009m., 2008 m., 2007 m.
ataskaitų duomenis

Dėl aukščiau minėtų priežasčių oro taršą tikslingiau yra vertinti pagal atlikto oro teršalų
pasiskirstymo Kauno mieste modeliavimo duomenis. Remiantis Kauno miesto oro monitoringo
ataskaitose pateiktomis teršalų pasiskirstymo modeliavimo kartogramomis, oras labiausiai yra
užterštas Dainavos, Žaliakalnio, Kalniečių, Vilijampolės, Eigulių dalyse, o taip pat Centro seniūnijoje.
Iš šių kartogramų matyti, kad didelė oro tarša yra pagrindinių miesto gatvių sankirtose ir tai yra susiję
su automobilių tarša. Mažiausia oro tarša yra fiksuojama periferinėse miesto dalyse, tokiose kaip
Panemunė, Vičiūnai, Rokai, Birutė, Kazliškiai, Romainiai, Linkuva.
Bendra vidutinė atskirų teršalų koncentracija didžiojoje Kauno miesto dalyje pastaraisiais metais
nors ir didėjo, tačiau neviršijo didžiausių ribinių verčių (Lentelė 10).
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Lentelė 10. Teršalų vidutinės metinės koncentracijos didžiojoje Kauno mieto dalyje 2008-2010 metais
Tarša, g/m3
2008
2009
2010
SO2
0,1-0,3
0,4-0,8
0,3-0,7
NO2
10-20
16-24
10-15
CO
200-300
150-250
300-400
KD10
20-30
10-20
10-25
Šaltinis: Sudaryta pagal Kauno miesto aplinkos monitoringo programos 2010 m., 2009m., 2008 m. ataskaitų
duomenis
Teršalai

Pagal valstybinio oro monitoringo programą šiuo metu oro tarša matuojama 3 monitoringo stotyse
– Petrašiūnuose, Dainavoje ir Noreikiškėse. Informacija apie monitoringo užfiksuotus oro taršos
duomenis yra skelbiama Aplinkos apsaugos agentūros pateikiamose metinėse oro kokybės apžvalgose.
Remiantis 2010 m. oro kokybės tyrimų Kauno aglomeracijoje metinėje apžvalgoje pateikta
informacija, Kauno mieste yra fiksuojamos oro taršos didėjimo tendencijos (Schema 28). Tai iš dalies
atitinka tendencijas užfiksuotas pagal Kauno miesto aplinkos monitoringo duomenis.

Schema 28. Oro kokybės Kauno aglomeracijoje 2010 m. ir 2003-2010 m. laikotarpiu kaitos
tendencijos
Šaltinis: 2010 m. oro kokybės tyrimų Kauno aglomeracijoje apžvalga
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5.4. Vandens kokybė
5.4.1. Baseininis vandens kokybės valdymas
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą vandens telkiniai yra tvarkomi ir saugomi ne pagal
administracines, bet pagal hidrologiškai apibrėžtas natūralias upių baseinų ribas. Upės baseinu
laikoma teritorija, iš kurios visas paviršinis vanduo suteka į vieną upę. Įgyvendindama vandensaugos
teisės aktų reikalavimus Lietuva iki 2015 m. visuose šalies vandens telkiniuose privalo pasiekti „gerą“
būklę. Atskirose savivaldybėse vandens valdymas ir toliau vyksta, tačiau siekint vandensaugos tikslų
savivaldos institucijos, kurių administruojamos teritorijos ar jų dalys patenka į bendrą upės baseiną,
turi koordinuoti ir tarpusavyje derinti vandens gerinimo priemones.
Vandens telkinių valdymui visų šalies upių baseinai buvo apjungti į keturis upių baseinų rajonus:
Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos. Šie baseinų rajonai skirstomi į mažesnes dalis – pabaseinius.
Kauno miesto savivaldybės teritorija patenka į Nemuno upės baseino rajoną ir yra trijų pabaseinių
sankirtoje: Neries mažųjų intakų (su Nerimi) pabaseinio, Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
pabaseinio ir Nevėžio pabaseinio. 70 poc. Kauno miesto ploto patenka į Nemuno mažųjų intakų (su
Nemunu) pabaseinį (Schema 29). Į jį patenka visa Aleksoto seniūnija, Panemunės seniūnija, Šančių
seniūnija, Gričiupio seniūnija, Petrašiūnai, Amaliai, Smėliai, dalis Žaliakalnio, Naujamiesčio,
Milikonių, Senamiesčio, Sargėnų, Linkuvos, Veršvų, Lampėdžių, Dainavos, Vilijampolės,
Naujasodžio ir Palemono. 20,7 proc. Kauno miesto ploto patenka į Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
pabaseinį. Į šį pabaseinį patenka Panerys, Kleboniškis, Kalniečiai, Eiguliai, dalis Senamiesčio,
Naujamiesčio, Vilijampolės, Milikonių, Sargėnų, Žaliakalnio, Naujasodžio ir Palemono. Į Nevėžio
pabaseinį patenka tik 9,3 proc. Kauno miesto ploto. Į jį patenka šios miesto dalys: dalis Lampėdžių,
Romainiai, dalis Linkuvos, dalis Sargėnų. Pagal gyventojų pasiskirstymą atskirose Kauno miesto
dalyse preliminariai galima vertinti, kad Neries mažųjų intakų pabaseinio dalyje gyvena apie 154
tūkst. miesto gyventojų, Nevėžio pabaseinio dalyje – apie 11,5 tūkst. miesto gyventojų, Nemuno
mažųjų intakų pabaseinyje – 162,5 tūkst. miesto gyventojų.

Schema 29. Nemuno UBR pabastinių išsidėstymas Kauno mieste
Sudaryta remiantis Nemuno upės baseinų rajono valdymo plano, patvirtinto 2010-07-21 LRV nutarimu
Nr.1098, duomenimis

Kauno mieste esanti Kauno hidroelektrinė (HE) daro reikšmingą poveikį žemiau jos esančiai
Nemuno atkarpai. Joje yra ypač ženklūs vandens lygio svyravimai duodantys neigiamą poveikį
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vandens ekosistemos, vandens gyvūnų buveinėms, sukeliantys upės vagos eroziją. Dėl šios priežasties
Nemuno atkarpa žemiau šios hidroelektrinės priskiriama labai pakeistų vandens telkinių (LPVT)
grupei. Pagal Nemuno upės baseinų rajono valdymo planą visos Kauno mieste esančios didžiosios
upės – Nemunas, Neris, Nevėžis yra priskiriamos vandens telkinių rizikos grupei dėl blogos vandens
kokybės (Schema 30). Tik Jiesios upė Kauno miesto ribose nepriskiriama rizikos grupei.

Schema 30. Rizikos grupei dėl vandens kokybės problemų priskiriamos Nemuno UBR upės ir kiti
vandens telkiniai Kauno miesto aplinkoje (rizikos telkiniai pažymėti raudona spalva)
Šaltinis: Nemuno upės baseinų rajono valdymo planas, patvirtintas 2010-07-21 LRV nutarimu Nr.1098

Rizikos grupei priskiriamas ir su miestu besiribojantis didžiausias šalyje dirbtinis vandens telkinys
– Kauno marios (Error! Reference source not found. pav.). Šiame vandens telkinyje dėl lėtesnės
vandens tėkmės akumuliuojasi dalis iš Nemuno aukštupio pernešamų nešmenų, biogeninių medžiagų
ir kitų vandens teršalų, todėl atskirais laikotarpiais vandens kokybė mariose pablogėja, pasideda
„vandens žydėjimo“ procesai. Todėl bendrai vertinant geros būklės ir gero potencialo vandens
telkinius Kauno mieste, jais galima išskirti tik Jiesios upės atkarpą, esančią Kaune, bei Lampėdžio
ežerą (Schema 31).

Schema 31. Geros ir blogos būklės bei gero potencialo vandens telkiniai Kauno miesto aplinkoje
(blogos būklės ir blogo potencialo telkiniai pažymėti raudona spalva)
Šaltinis: Nemuno upės baseinų rajono valdymo planas, patvirtintas 2010-07-21 LRV nutarimu Nr.1098

Iš viso šalyje išskirta 20 požeminio vandens baseinų, o į Nemuno UBR patenka 12 požeminio
vandens baseinų, išskirtų pagal požeminio vandens slūgsojimo sąlygas, vandeningų sluoksnių
litologinius, hidrodinaminius ir hidrocheminius skirtumus bei požeminio vandens naudojimą baseine.
Kauno miestas patenka į Pietryčių Lietuvos kvartero bei Nemuno ir Neries, Nevėžio žemupio
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požeminio vandens baseinus (Schema 32). Šie baseinai nepriskirti potencialios rizikos požeminio
vandens baseinams. Vandens kokybė šiuose požeminio vandens baseinuose dažniausiai yra gera. Iš
šių baseinų vandeningųjų sluoksnių išaunamas vanduo yra naudojamas gyventojų ir pramonės įmonių
aprūpinimui geriamuoju vandeniu.

Schema 32. Požeminių vandens baseinų išsidėstymas Kauno miesto aplinkoje
Šaltinis: Nemuno upės baseinų rajono valdymo planas, patvirtintas 2010-07-21 LRV nutarimu Nr.1098

Tuo tarpu gruntinio vandens, kuris galėtų būti išgaunamas šachtinių šulinių pagalba, kokybė
Kauno mieste yra prasta. Šis vanduo beveik visoje miesto teritorijoje yra gana smarkiai užterštas
azotu. Nitratų koncentracija daugelyje miesto vietų viršija 15 mg/l, o vietomis yra virš 40 mg/l ir
beveik siekia geriamajam vandeniui leistiną 50 mg/l ribą. Fonines nitratų vertes atitinka tik gruntiniai
vandenys esantys dalyje Kleboniškio miško parko ir Panemunės šile (Vičiūnuose) (Schema 33).

Schema 33. Nitratų koncentracija Nemuno UBR gruntiniame vandenyje, Kauno miesto aplinkoje
Šaltinis: Nemuno upės baseinų rajono valdymo planas, patvirtintas 2010-07-21 LRV nutarimu Nr.1098

Analogiška situacija fiksuojama ir analizuojant amonio koncentraciją gruntiniame vandenyje
(Schema 34). Didžiojoje miesto teritorijos dalyje amonio koncentracija viršija foninį lygį 1,5 -10
kartų. Kaip ir nitratų atveju mažiausios koncentracijos yra fiksuojamos Kauno mieste esančiuose
miško parkuose, kuriuose vyrauja natūrali gamtinė arba jai artima aplinka.
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Schema 34. Amonio koncentracija Nemuno UBR gruntiniame vandenyje Kauno miesto aplinkoje
Šaltinis: Nemuno upės baseinų rajono valdymo planas, patvirtintas 2010-07-21 LRV nutarimu Nr.1098

PAGRINDINĖS TARŠOS APKROVOS BEI PRIEMONĖS TARŠAI MAŽINTI ATSKIROSE
PABASEINIUOSE KAUNO MIESTE
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) pabaseinio zona Kauno mieste
Pagrindiniais poveikio vandens telkiniams šaltiniais Nemuno mažųjų intakų pabaseinyje Kauno
mieste galima išskirti išleidžiamas komunalines, pramonės ir žuvininkystės sektoriaus nuotekas. Yra
rizika, kad žuvininkystės tvenkinių tarša Jiesios aukštupyje gali sąlygoti geros ekologinės būklės
neatitinkančias BDS7 koncentracijas ir Jiesios upės žemupyje. Šiame pabaseinyje taip pat aktuali ir
tarptautinė tarša. Pagal vandens monitoringo duomenis galima spręsti, kad Nemune dėl tarptautinės
taršos poveikio geros ekologinės būklės reikalavimų neatitinka BDS7 vertės. Šiame pabaseinyje
didžiausias namų ūkių sektoriaus poveikis vandens telkiniams daromas būtent Kauno miesto
savivaldybėje. Kauno mieste suvartojama 55% pabaseinio teritorijoje suvartojamo vandens kiekio2. Už
teršiamą vandenį Kauno miete moka per 20 gamybinių įmonių. Daugiausiai mokesčių jos sumoka už
vandens teršimą organinėmis medžiagomis (BDS7).
Nemuno mažųjų intakų pabaseinyje didžiausias sutelktosios taršos apkrovų sumažėjimas bus
pasiektas įgyvendinus pagrindines miesto nuotekų valymo direktyvos priemones Kauno nuotekų
valykloje. Gerinant telkinių kokybę Nemuno mažųjų intakų pabaseinyje Kaune pagal Nemuno upės
baseinų rajono valdymo planą numatyta šios infrastruktūros plėtra:
Įrengta 44,5 km naujų nuotekų tinklų;
Įrengta 39,8 km naujų vandentiekio tinklų;
Įrengtas 1 pūdymo – džiovinimo įrenginys Kauno nuotekų valykloje.
Neries mažųjų intakų (su Nerimi) pabaseinio zona Kauno mieste
Pagrindiniais poveikio vandens telkiniams šaltiniais Neries mažųjų intakų pabaseinyje galima
įvardinti išleidžiamas komunalines ir pramonės nuotekas. Prie poveikio šaltinių galima taip priskirti ir
žemės ūkio taršą, nors ji nėra stipriai juntama šiame pabaseinyje. Neigiamą įtaką upės vandens
kokybei gali turėti ir žuvininkystės ir turizmo sektoriai. Šiame pabaseinyje aktuali ir tarptautinė tarša.
Atsižvelgiant į tai, kad Kauno miesto teritorija į Neries mažųjų intakų pabaseinį patenka Neries
upės žiotyse, galima teigti, kad didesnis miesto poveikis yra daromas ne Neries mažųjų intakų
pabaseiniui bet Nemuno mažųjų intakų pabaseiniui. Šio pabaseinio atveju išimtimi galima laikyti tik
vandens išteklių naudojimą, nes apie 46 proc. Kauno miesto gyventojų gyvena miesto zonoje,
patenkančioje į Neries mažųjų intakų pabaseinį. Šioje zonoje yra dvi didžiausios miesto vandenvietės
– Kleboniškio ir Eigulių vandenvietė. Tačiau minėtame pabaseinyje išgautas ir panaudotas vanduo
(nuotekos) patenka į Kauno miesto nuotekų valyklą, o nuotekos išleidžiamos Nemuno mažųjų intakų
2

Nemuno upės baseinų rajono valdymo plane, patvirtintame 2010-07-21 LRV nutarimu Nr.1098, pateiktais
duomenimis
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pabaseinyje. Šiuo atveju Neries dalyje, patenkančioje į Kauno miesto ribas, esanti vandens tarša yra
susijusi su taršos šaltiniais esančiais upės baseine aukščiau Kauno. Pagrindiniu Neries taršos šaltiniu
Kaune galima laikyti į upę išleidžiamas nevalytas lietaus nuotekas.
Nevėžio pabaseinio zona Kauno mieste
Nevėžio pabaseinis yra vienas iš didžiausią apkrovą patiriančių Nemuno upių baseinų rajono
pabaseinių. Pagrindiniais poveikio vandens telkiniams šaltiniais Nevėžio pabaseinyje galima įvardinti
išleidžiamas komunalines ir pramonės nuotekas bei žemės ūkio taršą. Skirtingai nei daugelyje kitų
šalies upių pabaseinių, žemės ūkio tarša Nevėžio pabaseinyje daro reikšmingą neigiamą poveikį upės
vandens kokybei.
Atsižvelgiant į tai, kad Kauno miesto teritorija į Nevėžio pabaseinį patenka Nevėžio upės žiotyse,
galima teigti, kad miesto poveikis yra šiam pabaseiniui yra mažas. Atsižvelgiant į Kauno miesto
gyvenamųjų rajonų išsidėstymą bei juose esantį gyventojų skaičių, galima teigti, kad Nevėžio baseino
teritorijoje gyvena apie 3,5 proc. Kauno gyventojų. Tačiau pabaseinyje esančioje miesto dalyje
dauguma namų ūkių nuotekos patenka miesto nuotekų valyklą, todėl namų ūkių Kauno mieste
sąlygojama Nevėžio tarša yra minimali. Į pabaseinį patenkančioje Kauno miesto dalyje nėra stambių
pramoninių rajonų ir didelių gamybinių įmonių, todėl šiuo atžvilgiu miesto poveikis Nevėžio upei taip
pat yra nežymus. Šiuo atveju Nevėžio dalyje, patenkančioje į Kauno miesto ribas, esanti vandens tarša
yra susijusi su taršos šaltiniais esančiais upės baseine aukščiau Kauno.

5.4.2. Paviršinių vandens telkinių kokybė
Pagrindinius Kauno miesto paviršinių vandens telkinius sudaro Nemuno, Neries, Jiesios upės, keli
mažesni upeliai bei Lampėdžio ežeras (karjeras). Informacija apie mieste esančių paviršinių vandens
telkinių kokybę yra renkama vykdant Kauno miesto aplinkos stebėseną. Vykdant Kauno miesto
aplinkos stebėsenos programą vandens kokybė yra tiriama dviejose pagrindinėse upėse – Nemune ir
Neryje. Šios upės pagal tinkamumą gyventi ir veistis gėlavandenėms žuvimas priskiriamos
skirtingiems upių tipams. Neris priskiriama lašišinėms upėms, Nemunas – karpinėms (Schema 35).

Schema 35. Kauno miesto aplinkoje esančių upių tipai pagal taikomas vandens kokybės normas
Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

Paviršinių vandens telkinių kokybė mieste yra tiriama 7 vietose: Kauno mariose prie HE, Nemune
prie Vičiūnų vandenvietės, Nemune prie Lampėdžių, Nemune prie Marvelės, Nemune žemiau Neries
žiočių, Neryje prie Kleboniškio vandenvietės, Neryje prieš jai įtekant į Nemuną. Duomenys apie
vandens telkinių kokybės rodiklius 2008-2010 metais pateikti žemiau esančiose lentelėse.
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Lentelė 11. Vandens kokybės rodikliai Kauno mariose prie HE (raudonai pažymėtos DLK viršijančios rodiklių reikšmės)
Kokybės rodikliai

Tyrimų data
2008.04.04 2008.07.03 2008.10.02 2008.12.08 2009.04.14 2010.07.12 2010.10.08 2010.12.07
nuo 6 iki 9
8,3
7,9
9
8
7,8
8,2
8,1
8,2
5,22
2,2
3,8
2,1
2,4
2,4
2,2
2
2,5
0,778
0,05
0,07
0,13
0,083
0,02
0,115
<0,045
0,08
0,046
0,008
0,018
0,015
0,007
0,02
0,021
0,016
0,013
2,3
1
0,18
0,2
0,93
0,96
0,23
<0,05
0,61
0,1
0,024
0,84
0,115
0,25
0,045
0,09
0,033
0,055
2,5
1,15
1,21
1,4
1,1
1,8
<1,0
1,2
1,4
10000
0
0
30±11
0
60±16
200±30
310±38
130±23
2000
0
0
0
0
0
0
30±11
0
DLK

pH, vnt.
BDS5, mgO2/l
Amonis mg N/l
Nitritai mg N/l
Nitratai mg N/l
Bendrasis fosforas, mg P/l
Bendrasis azotas mg/l
Koliforminės bakterijos, 100 ml
Žarninė lazdelė (E. coli), 100 ml
Žarninis enterokokas (Fekalinis streptokokas)
100
8±6
2±3
9±6
100±20
2±3
0
100 ml
Šaltinis: Sudaryta pagal Kauno miesto aplinkos monitoringo programos 2010 m., 2009m., 2008 m. ataskaitų duomenis

8±6

22±9

Lentelė 12. Vandens kokybės rodikliai Nemune prie Vičiūnų (raudonai pažymėtos DLK viršijančios rodiklių reikšmės)
Kokybės rodikliai

Tyrimų data
2008.04.04 2008.07.03 2008.10.02 2008.12.08 2009.04.14 2010.07.12 2010.10.08 2010.12.07
nuo 6 iki 9
8,4
7,8
7,8
8
7,7
6,8
8
8,2
5,22
2,7
2,9
2,8
2,1
32
2,2
1,6
2,1
0,778
0,07
0,07
0,02
0,097
0,02
0,087
<0,045
0,06
0,046
0,008
0,038
0,03
0,0075
0,016
0,048
0,018
0,013
2,3
0,8
0,28
0,2
0,89
0,7
0,57
<0,05
0,65
0,1
0,012
0,81
0,103
0,31
0,025
0,09
0,036
0,054
2,5
1,15
1,35
1,2
1,03
2,2
1,6
<1
1,4
10000
0
400±44
180±28
100±20
80±18
400±44
220±32
200±29
2000
0
0
0
0
0
0
80±18
120±22
DLK

pH, vnt.
BDS5, mgO2/l
Amonis mg N/l
Nitritai mg N/l
Nitratai mg N/l
Bendrasis fosforas, mg P/l
Bendrasis azotas mg/l
Koliforminės bakterijos, 100 ml
Žarninė lazdelė (E. coli), 100 ml
Žarninis enterokokas (Fekalinis streptokokas)
100
6±5
22±9
94±20
55±15
3±3
28±11
100 ml
Šaltinis: Sudaryta pagal Kauno miesto aplinkos monitoringo programos 2010 m., 2009m., 2008 m. ataskaitų duomenis
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Lentelė 13. Vandens kokybės rodikliai Nemune prie Marvelės (raudonai pažymėtos DLK viršijančios rodiklių reikšmės)
Kokybės rodikliai

Tyrimų data
2008.04.04 2008.07.03 2008.10.02 2008.12.08 2009.04.14 2010.07.12 2010.10.08 2010.12.07
nuo 6 iki 9
8,2
7,7
9,3
7,9
7,9
6,8
8
8,2
5,22
2,6
2,3
4,9
2
2,8
2
1,6
1,5
0,778
0,05
0,03
0,04
0,089
0,03
0,056
<0,045
0,07
0,046
0,0011
0,061
0,006
0,0091
0,019
0,058
0,018
0,016
2,3
1,2
0,27
0,3
1,11
1
0,42
<0,05
0,65
0,1
0,013
0,89
0,069
0,3
0,021
0,086
0,038
0,047
2,5
1,37
1,35
1,5
1,24
1,9
1,4
<1,0
<1,0
10000
0
1500±101
1000±77
1100±82
600±55
1030±81
240±34
400±43
2000
0
0
530±51
0
600±55
520±51
160±27
0
DLK

pH, vnt.
BDS5, mgO2/l
Amonis mg N/l
Nitritai mg N/l
Nitratai mg N/l
Bendrasis fosforas, mg P/l
Bendrasis azotas mg/l
Koliforminės bakterijos, 100 ml
Žarninė lazdelė (E. coli), 100 ml
Žarninis enterokokas (Fekalinis streptokokas)
100
57±15
128±23
148±25
95±20
300±37
42±13
100 ml
Šaltinis: Sudaryta pagal Kauno miesto aplinkos monitoringo programos 2010 m., 2009m., 2008 m. ataskaitų duomenis

41±13

107±21

Lentelė 14. Vandens kokybės rodikliai Nemune prie Lampėdžių (raudonai pažymėtos DLK viršijančios rodiklių reikšmės)
Kokybės rodikliai

Tyrimų data
2008.04.04 2008.07.03 2008.10.02 2008.12.08 2009.04.14 2010.07.12 2010.10.08 2010.12.07
nuo 6 iki 9
8,3
8,2
8,3
8
8
8,4
8,2
8,2
5,22
2,3
8,1
4,1
2,7
2,6
5
2,6
2,1
0,778
0,04
0,03
0,03
0,11
0,06
<0,045
0,06
0,12
0,046
0,009
0,001
0,007
0,0078
0,039
0,011
0,012
0,017
2,3
0,62
0,04
0,28
1,09
0,89
0,25
<0,05
0,59
0,1
0,01
0,28
0,049
0,43
0,026
0,031
0,022
0,041
2,5
1,22
0,74
1,2
1,24
2,6
<1,0
1
1,5
10000
0
2300±138
580±54
4600±241 2200±153
580±58
800±72
1000±74
2000
0
1000±77
1210±87
2200±134
800±72
380±42
800±72
1000±74
DLK

pH, vnt.
BDS5, mgO2/l
Amonis mg N/l
Nitritai mg N/l
Nitratai mg N/l
Bendrasis fosforas, mg P/l
Bendrasis azotas mg/l
Koliforminės bakterijos, 100 ml
Žarninė lazdelė (E. coli), 100 ml
Žarninis enterokokas (Fekalinis streptokokas)
100
240±30
147±18
104±21
186±28
280±37
220±32
100 ml
Šaltinis: Sudaryta pagal Kauno miesto aplinkos monitoringo programos 2010 m., 2009m., 2008 m. ataskaitų duomenis
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Lentelė 15. Vandens kokybės rodikliai Nemune žemiau Neries žiočių (raudonai pažymėtos DLK viršijančios rodiklių reikšmės)
Kokybės rodikliai

DLK

Tyrimų data
2008.04.04 2008.07.03 2008.10.02 2008.12.08 2009.04.14 2010.07.12 2010.10.08 2010.12.07
8,2
8,2
8,3
7,9
8
6,5
8,1
8,1
2
8,3
4,5
3
2,7
3,5
2,6
2,2
0,02
0,03
0,03
0,1
0,06
<0,045
<0,045
0,09
0,008
0
0,013
0,0082
0,025
0,011
0,015
0,022
0,62
0,07
0,32
1,6
0,97
0,31
<0,05
0,64
0,02
0,17
0,04
0,1
0,028
0,028
0,016
0,038
1,45
0,94
1,4
1,79
2,4
1
1,1
<1,0
0
2300±138
920±73
3300±216 1500±101
800±72
320±39
700±59
0
0
240±33
0
800±72
800±72
320±39
400±43

pH, vnt.
nuo 6 iki 9
BDS5, mgO2/l
5,22
Amonis mg N/l
0,778
Nitritai mg N/l
0,046
Nitratai mg N/l
2,3
Bendrasis fosforas, mg P/l
0,1
Bendrasis azotas mg/l
2,5
Koliforminės bakterijos, 100 ml
10000
Žarninė lazdelė (E. coli), 100 ml
2000
Žarninis enterokokas (Fekalinis streptokokas)
100
150±25
139±17
80±18
258±34
210±31
170±28
100 ml
Šaltinis: Sudaryta pagal Kauno miesto aplinkos monitoringo programos 2010 m., 2009m., 2008 m. ataskaitų duomenis

148±26

290±36

Lentelė 16. Vandens kokybės rodikliai Neryje prieš jai įtekant į Nemuną (raudonai pažymėtos DLK viršijančios rodiklių reikšmės)
Kokybės rodikliai

Tyrimų data
2008.04.04 2008.07.03 2008.10.02 2008.12.08 2009.04.14 2010.07.12 2010.10.08 2010.12.07
nuo 6 iki 9
8,3
7,3
8,3
7,9
8
6,9
8,2
8,2
5,22
2,1
9,1
3,8
3
2,2
3,5
2,6
2,1
0,778
0,03
0,06
0,02
0,087
0,05
<0,045
<0,045
0,07
0,046
0,009
0,001
0,006
0,0087
0,032
0,012
0,012
0,017
2,3
1,1
0,14
0,31
1,11
1,04
0,2
<0,05
0,61
0,1
0,011
0,86
0,049
0,11
0,022
0,057
0,017
0,041
2,5
1,22
1,15
1,3
1,24
3,1
<1,0
<1,0
1,1
10000
0
700±61
700±61
800±66
3300±216
850±69
500±50
300±36
2000
0
700±61
290±36
800±66
1500±101
580±58
500±50
300±36
DLK

pH, vnt.
BDS5, mgO2/l
Amonis mg N/l
Nitritai mg N/l
Nitratai mg N/l
Bendrasis fosforas, mg P/l
Bendrasis azotas mg/l
Koliforminės bakterijos, 100 ml
Žarninė lazdelė (E. coli), 100 ml
Žarninis enterokokas (Fekalinis streptokokas)
100
180±28
41±9
57±15
169±27
300±37
190±20
100 ml
Šaltinis: Sudaryta pagal Kauno miesto aplinkos monitoringo programos 2010 m., 2009m., 2008 m. ataskaitų duomenis
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Lentelė 17. Vandens kokybės rodikliai Neryje prie Kleboniškio (raudonai pažymėtos DLK viršijančios rodiklių reikšmės)
Kokybės rodikliai

DLK

Tyrimų data
2008.04.04 2008.07.03
8,2
8,3
2,5
8
0,02
0,03
0,009
0
1,1
0,07
0,024
0,33
1,22
1,01
0
1700±111
0
0

2008.10.02 2008.12.08 2009.04.14 2010.07.12
pH, vnt.
nuo 6 iki 9
8,3
8
8
8,4
BDS5, mgO2/l
5,22
4,1
2,8
2,8
4,1
Amonis mg N/l
0,778
0,03
0,087
0,05
<0,045
Nitritai mg N/l
0,046
0,005
0,0087
0,042
0,009
Nitratai mg N/l
2,3
0,33
1,51
1,06
0,4
Bendrasis fosforas, mg P/l
0,1
0,066
0,32
0,026
0,066
Bendrasis azotas mg/l
2,5
1,4
1,65
1,7
1,2
Koliforminės bakterijos, 100 ml
10000
810±67
1600±106 40±13
520±51
Žarninė lazdelė (E. coli), 100 ml
2000
480±49
0
0
320±39
Žarninis enterokokas (Fekalinis streptokokas)
100
175±28
68±12
67±17
142±25
220±32
115±22
100 ml
Šaltinis: Sudaryta pagal Kauno miesto aplinkos monitoringo programos 2010 m., 2009m., 2008 m. ataskaitų duomenis
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2010.10.08
8,2
2,7
<0,045
0,012
<0,05
0,02
<1,0
360±41
360±41

2010.12.07
8,1
2
0,08
0,016
0,61
0,051
1,5
200±29
0

210±31

230±32

KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS STADIJA

Vertinant Kauno mieste esančių vandens telkinių bendrą būklę, galima teigti, kad pagal kokybės
rodiklių kaitą išryškėja azoto junginių didėjimo bei organinės taršos3 didėjimo tendencijos. Šios
tendencijos yra fiksuojamos tiek Nemune, tiek Neryje (Lentelė 18). Miesto upės labiausiai yra
užterštos fosforo junginiais, nitritais, organiniais junginiais. Tą rodo didžiausias leistinas
koncentracijas (DLK) viršijančios bendrojo fosforo, nitritų, BDS5, žarnyninio enterokoko skaičiaus
reikšmės (
Kokybės rodikliai

Kauno
marių
prie HE

pH, vnt.

Mažėjimo

BDS5, mgO2/l

Nemuno Nemuno Nemuno
prie
prie
prie
Vičiūnų Marvelės Lampėdžių

Nemuno
žemiau
Neries
žiočių

Neries
Neries prie
prieš
Kleboniškio įtekant į
Nemuną

Mažėjimo

Nei didėja
Mažėjimo
nei mažėja
Didėjimo Mažėjimo

Nei didėja
nei mažėja
Mažėjimo

Amonis mg N/l

Mažėjimo

Mažėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Nitritai mg N/l

Didėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Nitratai mg N/l
Bendrasis fosforas, mg P/l

Mažėjimo
Mažėjimo

Nei didėja
Didėjimo
nei mažėja
Mažėjimo Mažėjimo
Mažėjimo Mažėjimo

Mažėjimo
Mažėjimo

Mažėjimo
Mažėjimo

Mažėjimo
Mažėjimo

Bendrasis azotas mg/l

Didėjimo

Didėjimo

Mažėjimo

Mažėjimo

Mažėjimo

Mažėjimo

Koliforminės bakterijos, 100 ml Didėjimo
Žarninė lazdelė (E. coli), 100
Didėjimo
ml
Žarninis enterokokas (Fekalinis
Didėjimo
streptokokas) 100 ml

Didėjimo

Mažėjimo

Mažėjimo
Mažėjimo
Nei didėja
nei mažėja
Mažėjimo

Mažėjimo

Didėjimo

Mažėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Mažėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Mažėjimo
Mažėjimo

Nei didėja nei
Mažėjimo
mažėja
Mažėjimo Mažėjimo
Nei didėja nei
Didėjimo
mažėja

Lentelė 19).
Lentelė 18. Vandens telkinių kokybės rodiklių tendencijų Kauno mieste vertinimas

Kokybės rodikliai

Kauno
marių
prie HE

pH, vnt.

Mažėjimo

BDS5, mgO2/l

Nemuno Nemuno Nemuno
prie
prie
prie
Vičiūnų Marvelės Lampėdžių

Nemuno
žemiau
Neries
žiočių

Neries
Neries prie
prieš
Kleboniškio įtekant į
Nemuną

Mažėjimo

Nei didėja
Mažėjimo
nei mažėja
Didėjimo Mažėjimo

Nei didėja
nei mažėja
Mažėjimo

Amonis mg N/l

Mažėjimo

Mažėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Nitritai mg N/l

Didėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Nitratai mg N/l
Bendrasis fosforas, mg P/l

Mažėjimo
Mažėjimo

Nei didėja
Didėjimo
nei mažėja
Mažėjimo Mažėjimo
Mažėjimo Mažėjimo

Mažėjimo
Mažėjimo

Mažėjimo
Mažėjimo

Mažėjimo
Mažėjimo

Bendrasis azotas mg/l

Didėjimo

Didėjimo

Mažėjimo

Mažėjimo

Mažėjimo

Mažėjimo

Koliforminės bakterijos, 100 ml Didėjimo
Žarninė lazdelė (E. coli), 100
Didėjimo
ml
Žarninis enterokokas (Fekalinis
Didėjimo
streptokokas) 100 ml

Didėjimo

Mažėjimo

Mažėjimo
Mažėjimo
Nei didėja
nei mažėja
Mažėjimo

Mažėjimo

Didėjimo

Mažėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Mažėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Didėjimo

Mažėjimo
Mažėjimo

Nei didėja nei
Mažėjimo
mažėja
Mažėjimo Mažėjimo
Nei didėja nei
Didėjimo
mažėja

Lentelė 19. Vandens telkinių kokybės Kauno mieste vertinimas
Kokybės rodikliai

3

Kauno
Nemuno
marių prie
prie
HE
Vičiūnų

Nemuno Nemuno Nemuno
Neries
Neries prie
prie
prie
žemiau
prieš
Kleboniškio
Marvelės Lampėdžių Neries
įtekant į

Organine taršą rodo koliforminių bakterijų kiekio rodiklių didėjimas
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žiočių

Nemuną

Kartais
Neviršija
Kartais
Neviršija
Neviršija
Neviršija
Neviršija
viršija DLK
DLK
viršija DLK
DLK
DLK
DLK
DLK
Neviršija
Neviršija
Neviršija
Kartais
Kartais
Kartais viršija
Kartais
BDS5, mgO2/l
DLK
DLK
DLK
viršija DLK viršija DLK
DLK
viršija DLK
Neviršija
Neviršija
Neviršija
Neviršija
Neviršija
Neviršija
Neviršija
Amonis mg N/l
DLK
DLK
DLK
DLK
DLK
DLK
DLK
Neviršija
Kartais
Kartais
Neviršija
Neviršija Kartais viršija
Kartais
Nitritai mg N/l
DLK
viršija DLK viršija DLK
DLK
DLK
DLK
viršija DLK
Neviršija
Neviršija
Neviršija
Neviršija
Neviršija
Neviršija
Neviršija
Nitratai mg N/l
DLK
DLK
DLK
DLK
DLK
DLK
DLK
Kartais
Kartais
Kartais
Kartais
Kartais
Kartais viršija
Kartais
Bendrasis fosforas, mg P/l
viršija DLK viršija DLK viršija DLK viršija DLK viršija DLK
DLK
viršija DLK
Neviršija
Neviršija
Neviršija
Kartais
Neviršija Kartais viršija Neviršija
Bendrasis azotas mg/l
DLK
DLK
DLK
viršija DLK
DLK
DLK
DLK
Koliforminės bakterijos,
Neviršija
Neviršija
Neviršija
Neviršija
Neviršija
Neviršija
Neviršija
DLK
DLK
DLK
DLK
DLK
DLK
DLK
100 ml
Žarninė lazdelė (E. coli),
Neviršija
Neviršija
Neviršija
Kartais
Neviršija
Neviršija
Neviršija
DLK
DLK
DLK
viršija DLK
DLK
DLK
DLK
100 ml

pH, vnt.

Žarninis enterokokas
(Fekalinis streptokokas)
100 ml

Kartais
viršija DLK

Neviršija
DLK

Dažnai
Dažnai
Dažnai viršija
Dažnai
Viršija DLK
viršija DLK
viršija DLK
DLK
viršija DLK

5.4.3. Maudyklų vandens kokybė
Kauno mieste yra 3 oficialiai įteisintos maudyklos: Kauno marių 1-asis paplūdimys, Kauno marių
2-asis paplūdimys ir Lampėdžių karjero paplūdimys. Tačiau visuomenė vasaros šiltuoju metų
intensyviai naudojasi ir kitomis neįteisintomis maudyklomis – Vaišvydavos karjeru, Panemunės
seniais paplūdimiais. Tiek įteisintose, tiek neįteisintose Kauno miesto maudyklose maudymosi sezono
metu yra atliekami kokybės tyrimai pagal higienos normą HN 92:2007 “Paplūdimiai ir jų maudyklų
vandens kokybė”.
Maudyklų vandens kokybės tyrimai, kaip ir paviršinių vandens telkinių kokybės tyrimai yra
atliekami vykdant Kauno miesto aplinkos stebėsenos (monitoringo) programą. Kiekvieną maudymosi
sezoną atskirose maudyklose atliekama nuo 6 iki 11 vandens kokybės tyrimų (įskaitant papildomus).
Paskutinių maudymosi sezonų 2009-2011 m. laikotarpiu vandens kokybės maudyklose vertinimo
duomenys pateikti Lentelė 20 lentelėje.
Lentelė 20. Maudyklų kokybės 2009-2011 m. Kauno mieste vertinimas
Kokybės rodiklis
2009
Lampėdžių karjero paplūdimys
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) Atitiko normą
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)
Atitiko normą
Salmonelių skaičius 1 l
Atitiko normą
Atliekos, nuolaužos
Atitiko normą
Panemunės senasis paplūdimys
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) Neatitiko 3 kartus
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)
Atitiko normą
Salmonelių skaičius 1 l
Atitiko normą
Atliekos, nuolaužos
Atitiko normą
Panemunės senasis paplūdimys, ties pėsčiųjų tiltu
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) Neatitiko 3 kartus
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)
Atitiko normą
Salmonelių skaičius 1 l
Atitiko normą
Atliekos, nuolaužos
Atitiko normą

2010

2011

Neatitiko 1 kartą
Atitiko normą
Atitiko normą
Atitiko normą

Atitiko norma
Atitiko normą
Atitiko normą
Atitiko normą

Neatitiko 3 kartus
Neatitiko 1 kartą
Atitiko normą
Atitiko normą

Atitiko normą
Atitiko normą
Atitiko normą
Atitiko normą

Atitiko normą
Atitiko normą
Atitiko normą
Atitiko normą

Neatitiko 3 kartus
Neatitiko 1 kartą
Atitiko normą
Atitiko normą
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Vaišvydavos karjeras
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) Atitiko normą
Atitiko normą
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)
Atitiko normą
Atitiko normą
Salmonelių skaičius 1 l
Atitiko normą
Atitiko normą
Atliekos, nuolaužos
Atitiko normą
Atitiko normą
Kauno marių I-as paplūdimys
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) Neatitiko 2 kartus
Atitiko normą
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)
Atitiko normą
Atitiko normą
Salmonelių skaičius 1 l
Atitiko normą
Atitiko normą
Atliekos, nuolaužos
Atitiko normą
Atitiko normą
Kauno marių II –as paplūdimys
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) Neatitiko 1 kartą
Atitiko normą
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)
Atitiko normą
Atitiko normą
Salmonelių skaičius 1 l
Atitiko normą
Atitiko normą
Atliekos, nuolaužos
Atitiko normą
Atitiko normą
Šaltinis: Sudaryta pagal Kauno miesto aplinkos monitoringo programos 2010
duomenis bei 2001 m. maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus

Atitiko normą
Atitiko normą
Atitiko normą
Atitiko normą
Neatitiko 2 kartus
Atitiko normą
Atitiko normą
Atitiko normą
Atitiko normą
Atitiko normą
Atitiko normą
Atitiko normą
m., 2009 m. ataskaitų

Remiantis 20 lentelėje pateiktais duomenimis geriausia maldyklos būklė yra Vaišvydavos karjere.
Joje per nagrinėjamą laikotarpį maudyklų vandens kokybės rodikliai atitiko leistinas normas. Gera
vandens kokybė yra ir Lampėdžių paplūdimyje bei Kauno marių II paplūdimyje, kuriuose per
nagrinėjamą laikotarpį žarninių enterokokų rodiklis buvo viršytas po vieną kartą. Blogiausia maudyklų
būklė yra fiksuojama Panemunės senuosiuose paplūdimiuose. Čia vasaros sezono metu yra dažniau
fiksuojami žarninių enterokokų rodiklių neatitikimai normoms. Sąlyginai dažni minėto rodiklio
neatitikimai normoms yra nustatomi ir Kauno marių I-ajame paplūdimyje.
Apibendrinant bendrą vandens kokybės Kauno miesto maudyklose būklę, galima teigti, kad
miesto maudyklų būklė yra gana gera. Problematiškiausia situacija yra Panemunės paplūdimuose,
kurie nėra įteisinti.

5.4.4. Vandens sunaudojimas ir nuotekos
Kauno mietas yra išsidėstęs didžiųjų šalies upių Nemuno ir Neries santakos rajone. Kauno miesto
gyventojai yra aprūpinami iš Eigulių, Kleboniškio, Vičiūnų, Petrašiūnų ir Vaišvydavos vandenviečių
išsidėsčiusių Nemuno ir Neries, Nevėžio žemupio (Kauno) požeminio vandens baseine (Schema 36.
Vandenviečių ir jų apsaugos zonų išsidėstymas Kauno miesteSchema 36). Dvi Kauno miesto
vandenvietės yra išsidėstę prie Neries upės, o likusios šalia Nemuno ir Kauno marių, todėl miesto
vandenviečių požeminius vandenis maitina Neries ir Nemuno upių vanduo, kuris filtruodamasis
smėlio-žvyro nuogulomis apsivalo mechaniškai ir bakteriologiškai ir patekęs į gręžinių filtrus
tiekiamas vartotojams.
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Schema 36. Vandenviečių ir jų apsaugos zonų išsidėstymas Kauno mieste
Šaltinis: Nemuno upės baseinų rajono valdymo planas, patvirtintas 2010-07-21 LRV nutarimu Nr.1098

Kaunas yra antras pagal gyventojų skaičių šalies miestas, su išvystyta gamyba bei paslaugų
sektoriumi, todėl natūralu, kad šiame mieste vandens sunaudojimas yra didelis. Statistikos
departamento 2002-2010 m. duomenimis Kauno mieste vandens ūkio ir buities reikmėms
sunaudojama nuo 13,2 iki 14,2 mln. kubinių metrų vandens per metus. Tik nedidelę dalį sudaro
vandens sunaudojamas kitoms reikmėms (Lentelė 21).
Lentelė 21. Vandens sunaudojimas Kauno mieste 2002-2010m, tūkst. kub. m
2002
2003
2004
Sunaudota vandens ūkio ir
12810,0 12730,0 12759,0
buities reikmėms
Sunaudota
vandens
204,0
171,0
144,0
energetikos reikmėms
Sunaudota vandens kitoms
5,0
5,0
5,0
reikmėms
Paimta vandens, iš viso
25574,0 26633,0 26470,0
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

2005

2006

2007

2008

2009

2010

13039,0 13724,0 14184,0 14335,0 13696,0 13199,0
65,0

41,0

42,0

9,0

4,0

0,0

3,0

2,0

0,0

43,0

38,0

36,0

26112,0 26855,0 25825,0 25079,0 23565,0 23682,0

Pagal vandens sunaudojimo statistinius duomenis, matyti, kad pastaraisiais metais mažėja
vandens sunaudojimas buities reikmėms. Tai rodo, ir vandenį miesto gyventojams tiekiančios UAB
„Kauno vandenys“ duomenys. Įmonės duomenimis 2010 m. vienas miesto gyventojas vidutiniškai
sunaudoji 80,4 litrus vandens per parą, kai tuo tarpu prieš 10-15 metų vienas gyventojas sunaudodavo
virš 200 litrų. Dėl mažesnio suvartojimo, didesnio pralaidumo vamzdynuose pradėjo kauptis nuosėdos,
kurias galima išvalyti tik specialiais įrenginiais. Šios nuosėdos sukelia tiekiamo vandens kokybės
problemų.
UAB „Kauno vandenys“ 2010 metų duomenimis Kauno nuotekų valykloje išvalyta per 24 mln.
m3 nuotekų, arba vidutiniškai 67,8 tūkst. m3/parą. 2010 metais miesto valymo įrenginiuose pagal
BDS7 rodiklį nuotekų išvalymo efektas sudarė 97,8 %, pagal suspenduotas medžiagas- 97,4 %, bendrą
fosforą- 96,0 %, bendrą azotą- 87,0 %. Į dumblo saugojimo aikštelę išvežta 17598 t dumblo. Tokie
skaičiai atitinka ir Statistikos departamento pateikiamus nuotekų susidarymo Kauno mieste duomenis
(Lentelė 22).
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Lentelė 22. Ūkio, buities ir gamybos nuotekos išleistos į paviršinius vandenis Kauno mieste 20022010m, tūkst. kub. m
2002
Nuotekų išleidimas, iš viso
Išleista išvalytų
nuotekų

iki

normos

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

23604,0 22017,0 23959,0 23869,0 24485,0 26833,0 22904,0 25811,0 25193,0
80,0

90,0

99,0

108,0

103,0

95,0

5872,0 25272,0 24308,0

Išleista nepakankamai išvalytų
22796,0 21408,0 23168,0 23054,0 23846,0 26070,0 16568,0 222,0
nuotekų

482,0

Išleista nuotekų, kurių nereikia
708,0
valyti

403,0

519,0

657,0

672,0

501,0

633,0

461,0

317,0

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

Pagal statistinius nuotekų, išleidžiamų į paviršinius vandens telkinius Kauno mieste, duomenis
matyti, kad iki 2008 metų į paviršinius vandens telkinius didžioji dalis nuotekų buvo išleidžiamos
nepakankamai išvalytos, tačiau nuo 2008 metų įrengus biologinius valymo įrenginius 96-97 proc.
nuotekų yra išvalomos iki leistinų normų.
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Geriamojo vandens kokybė

UAB „Kauno vandenys“ duomenimis, 2010 metais gyventojų ir pramonės įmonių, naudojančių
geriamos kokybės vandenį, poreikiams patenkinti miesto vandenvietėse per parą buvo išgaunama virš
60 tūkst. m3 požeminio gėlo vandens. Minėtais metais vartotojams buvo patiekta per 14 mln. m3
vandens. Tiekiamas gyventojams vanduo atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus.
Vandens tiekimo įmonės laboratorijoje yra nuolat vykdomi teikiamo vandens tyrimai pagal chemines
ir mikrobiologines analites. 2010 metais, iš 9,3 tūkst. geriamojo vandens cheminių analičių, tik 10
analičių parametrai neatitiko higienos normų reikalavimų.
Pagrindinės geriamojo vandens kokybės mieste problemos yra susijusios su per dideliu geležies ir
mangano kiekiu kai kurių vandenviečių vandenyje. Bendroji geležis viršija normas Petrašiūnų
vandenvietėje, manganas viršija normą Vičiūnų vandenvietės vandenyje (Lentelė 23). Geležies ir
mangano pertekliaus šalinimui įrengti Petrašiūnų vandenvietės vandens gerinimo įrenginiai. Geležis ir
manganas išvalomas filtruojant vandenį dviejų laipsnių filtrais. Po valymo išvalyto vandens kokybė
atitinka higienos normų reikalavimus.
Likusiose miesto vandenvietėse geriamojo vandens kokybė atitinka higienos normų reikalavimus,
pagal cheminius ir mikrobiologinius rodiklius. Vandens kokybė pagal mikrobiologinius rodiklius yra
gera visose miesto vandenvietėse.
Lentelė 23. Išgaunamo geriamojo vandens kokybės Kauno miesto vandenvietėse vertinimas
Analitės
Leidžiama
Vienetai
pavadinimas
vertė
Arsenas
µg/l
10
Chromas
µg/l
50
Fluoridas
mg/l
1,5
Nitratai
mg/l
50
Nitritai
mg/l
0,5
Švinas
µg/l
25
Varis
mg/l
2.0
Selenas
µg/l
10
Gyvsidabris
µg/l
1
Nikelis
µg/l
20
Vandenilio jonų
PH vienetai 6,50-9,50
koncentracija
Spalva
mg/lPt
30
DV pagal
Drumstumas
4
formaziną
Savitasis el. laidis µScm-1
2500
Permanganato
mg/lO2
5
indeksas
Amonis
mg/l
0,5
Sulfatas
mg/l
250
Chloridas
mg/l
250
Bendroji geležis µg/l
200
Manganas
µg/l
50
Žarninės lazdelės Skaičius
100ml
(Escherichia coli) vandens
Žarniniai
enterokokai
Koliforminės
bakterijos

Skaičius
100ml
vandens
Skaičius
100ml
vandens

Vandens kokybės atitikimas leidžiamas vertes vandenvietėse
Eigulių
Kleboniškio Vičiūnų Vaišvydavos Petrašiūnų
Atitinka
Atitinka
Atitinka Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka Atitinka
Atitinka
Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka

Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka

Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka
Viršija

Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka
Atitinka

Atitinka
Atitinka
Atitinka
Viršija
Atitinka

0

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

0

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

0

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Atitinka

Šaltinis: sudaryta pagal UAB „Kauno vandenys“ 2011 m. spalio mėn. duomenis
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Viena iš pagrindinių geriamojo vandens kokybės problemų yra susijusi su nuosėdų kaupimusi
vandentiekio vamzdynuose. Vandens suvartojimo mažėjimas lemia intensyvesnį nuosėdų kaupimąsi
vamzdynuose, ypač senuose vamzdynuose. Šias nuosėdas galima išvalyti tik specialiais įrenginiais ir
tai būtina daryti, nes nevalomais vamzdynais tiekiamo vandens kokybė prastėja. Siekiant geros
vandens kokybės būtina ne tik plauti lauko vandens tinklus ir įvadus, bet ir vandens tiekimo sistemoje
įrenginėti papildomus vandens filtrus, keisti susidėvėjusią vandentiekio armatūrą, atstatinėti
(rekonstruoti) vandentiekio tinklus.

5.4.6. Kritulių užterštumas
Kritulių cheminę sudėtį labiausiai veikia sieros ir azoto antropogeninė emisija - SO2 ir NOx.
Patekę į atmosferą šios medžiagos reaguodamos su debesų ir lietaus lašeliais sudaro rūgštis ir rūgščių
druskas. Tokiu būdu susiformuoja rūgštūs lietūs, kurie neigiamai veikia ekosistemas, infrastruktūrą bei
statinius.
Valstybinė kritulių užterštumo stebėsena (monitoringas) yra vykdoma trijose šalies vietose,
Aukštaitijos integruoto monitoringo stotyje, Žemaitijos integruoto monitoringo stotyje ir atmosferos
užterštumų tyrimo stotyje Preiloje. Šiose stotyse tiriamos tokių pagrindinių cheminių priemaišų
koncentracijos: sulfatų, nitratų, chloridų, amonio, natrio, kalio) ir kalcio. Juose taip pat matuojamas
kritulių elektrolaidumas ir pH.
Kauno mieste kritulių užterštumo stebėsenos programos nėra, o reguliarūs tyrimai nėra atliekami,
todėl patikimų duomenų apie kritulių užterštumą Kauno mieste nėra. Apie kritulių užterštumą mieste
galima spręsti tik iš pavienių kritulių užterštumo tyrimų. Vienas iš jų buvo atliktas 2000-2001 m.
Vytauto didžiojo universiteto mokslininkų4. Minėto tyrimo metu buvo tiriami krituliai Kauno miesto
dalyse: Naujamiestyje, Senamiestyje, Dainavoje, Šilainiuose, Panemunėje, Petrašiūnuose ir
Žaliakalnyje. Šio tyrimo metu nustatyta, kad cheminių elementų koncentracijos krituliuose priklauso
nuo geografinės vietovės padėties, meteorologinių veiksnių, oro masių judėjimo. Tyrimų rezultatais
nustatyta, kad didžiausia kritulių tarša yra Centro bei Žaliakalnio seniūnijose, o mažiausia –
Panemunės seniūnijoje. Tai iš dalies atitinka oro taršos tendencijas Kauno mieste. Žaliakalnyje ir
miesto Centre oro tarša yra viena didžiausių Kauno mieste.

5.5. Dirvožemio kokybė
5.5.1. Pažeistos žemės
Kauno mieste dirvožemio ir gruntų užterštumo sunkiais metalais tyrimai yra atlikti 110 kv. km
plote 2002 metais, rengiant Kauno miesto geochemijos atlasą. Minėto tyrimo metu buvo tiriami
Šilainių, Vilijampolės, Linkuvos, IX forto, Romainių, Vijukų, Kaniūkų, Lampėdžių, Senamiesčio,
Žaliakalnio, Kalniečių, Eigulių, Centro, Šančių, Dainavos, Petrašiūnų ir Palemono dirvožemiai.
Tyrimai neatlikti Kleboniškyje, Sargėnuose, Vytėnuose. Tyrimų rezultatai pagal suminio užterštumo
rodiklį yra pateikti (Schema 37). Pagal suminio užterštumo pasiskirstymą leistinas suminis (Cr, Cd,
Pb, Ni, Cu, Zn) užterštumo rodiklis apima 90,4 proc. viso tirto dirvožemio teritorijos. 9,6 proc. tirtos
teritorijos užterštumo lygis viršija leistiną ribą.
Kauno miesto dirvožemiai labiausiai užteršti įvairių pramonės šakų bei transporto koncentracijos
zonose. Didžiausios sunkiųjų metalų koncentracijos yra fiksuojamos pramonės įmonių kiemuose,
poligonuose, garažų masyvų teritorijose, buvusiose karinėse teritorijose, buitinių atliekų šiukšlynų
teritorijose, gatvių ir šalikelių dirvožemyje, geležinkelio stoties teritorijoje. Didelės sunkiųjų metalų
4

Jucevičienė N. Kritulių užterštumo tyrimai Kauno mieste. Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba,
2003.Nr.2(24), P.44-47
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koncentracijos bei jų sankaupos yra urbanizuotose, technogeninės apkrovos miesto dalyse:
Vilijampolėje, Šančiuose, Centre, Petrašiūnuose, Aleksote. Kauno miesto dirvožemis labiausiai yra
užterštas švinu, cinku bei variu.
Tam tikros miesto zonos yra užterštos ne tik sunkiaisiais metalais, bet ir naftos produktais. Viena
labiausiais užterštų naftos produktais zonų šalyje yra Kauno geležinkelio stoties zona. Čia buvusiame
medinių pabėgių impregnavimo ceche buvo impregnavimui buvo naudojama slalūnų alyva. Ši
medžiaga buvo laikoma požeminiuose rezervuaruose. Dėl jų nesandarumo arba alyvos nesaugaus
naudojimo, minėtoje gamybinėje teritorijoje gruntas yra smarkiai užterštas šiuo naftos produktu.
Dirvožemyje susikaupusi skalūno alyva kartu su gruntiniu vandeniu intensyviai filtruojasi į Nemuno
upę ties geležinkelio tiltu, taip teršdama upės vandenį bei dugną. 2011m. valant Nemuno salos kanalą,
atskirose vietose susikaupusiame upės dumble buvo gana ženklios naftos produktų koncentracijos. Yra
spėjama, kad šie naftos produktai į kanalą pateko nuo gatvių per lietaus nuotekų išleistuvus. Tačiau
yra tikimybe, kad dalis šių teršalų pateko būtent iš minėtos pabėgių gamybos zonos, nes Nemuno salos
kanalas yra vos už 1 kilometro pasroviui nuo zonos, kurioje skalūno alyva kartu su gruntiniu vandeniu
filtruojasi į Nemuną.
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Schema 37. Dirvožemio užterštumas Kauno mieste
Šaltinis: Suminio užterštumo pasiskirstymo Kauno miesto dirvožemyje žemėlapis.
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5.5.2. Dirvožemio erozija
Dirvožemio erozija – tai viršutinio dirvožemio sluoksnio irimas dėl vandens, kritulių, vėjo ar
žmogaus veiklos. Dirvos erozijos reiškinys yra priskiriamas egzogeninės kilmės geologiniams
procesams. Kauno miesto teritorijoje paplitę šie egzogeniniai (požeminio ir paviršinio vandens bei
žmogaus ūkinės veiklos sukelti) geologiniai procesai ir reiškiniai susiję su dirvožemio erozija:
Kauno marių krantų abrazija;
Upių šoninė erozija;
Linijinė šlaitų erozija;
Pelkėjimas;
Dirvožemio sufozija;
Nuošliaužos.

Schema 38. Linijinė šlaitų erozija, Kauno marių krantų abrazija ir upių šoninė erozija Kauno miesto
teritorijoje ( čia: 1 – upės slėnio šlaito ribos, 2 – griova ir raguva, 3 – Kauno marių krantų abrazija, 4 – upių
krantų erozija)
Šaltinis: Bucevičiūtė S., Marcinkevičius V., Mikulėnas V. Geologiniai procesai ir reiškiniai Kauno miesto
teritorijoje (Vidurio Lietuva). Geologija, 2005 Nr. 50.

Krantų abrazija. Krantų abrazijos procesai vyksta Kauno miestui priklausančiose Kauno marių
pakrantėse. Abraduojamų krantų atkarpų ilgis kinta nuo 20 iki 200 m. Krantai dėl bandų poveikio
intensyviausiai ardomi Pažaislio iškyšulyje bei Palemone. Ties Amaliais yra ilgiausias mieste
abrazijos ruožas siekiantis apie 200 m. Bangų ardomų krantų yra ir ties Zuikine bei Vaišvydava.
Bendras miesto teritorijose abraduojamų marių krantų ruožų ilgis siekia apie 1,3 km.
Upių krantų šoninė erozija. Intensyviausiai upių krantų šoninė erozija vyksta Jiesios upės
slėnyje, o taip pat Neries upėje ties Kleboniškiu ir Vilijampole (Schema 38). Jiesios upėje eroziniai
upės krantai su atodangomis yra saugomi ir priklauso Jiesios kraštovaizdžio draustiniui. Šioje upėje
eroduojamų kranto atkarpų ilgis kinta siekia nuo 40 iki 100 metrų, aukštis iki 13 m. Eroduojamos
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viršsalpinės terasos atkarpos yra dešiniajame Neries upės krante, Vilijampolės vingyje bei kairiajame
Neries upės krante Kleboniškio vingyje. Eroduojamo apie 3 m. aukščio kranto ruožas pastebimas ir
kairiajame Nemuno krante, ties Panemunėje.
Linijinė šlaitų erozija. Kauno miesto teritorijoje esančiuose upių slėnių šlaituose yra aptinkama
daug griovų ir raguvų (Error! Reference source not found. pav.). Jų yra beveik visų upių ir upelių
slėniuose, daugiausiai Nemuno, Neries, Nevėžio, Marvelės, Sėmenos slėnių šlaituose. Remiantis
mokslininkų apskaičiavimais5 griovos ir raguvos užima apie trečdalį mieste esančių upių ir upelių
šlaitų ploto, arba 2,3 proc. bendro Kauno miesto teritorijos ploto. Griovų ir raguvų ilgis kinta nuo 24
m iki 1 km, o dažniausiai ų ilgis siekia iki 260 m. Šiuo metu seniau susiformavusios griovos beveik
stabilizavosi dėl jų apaugimo augmenija, tačiau jos dar nepasiekė pusiausvyros būklės ir dauguma jų
dar nėra tapę raguvomis. Šiuo metu mieste formuojasi išgraužos ir pirminės stadijos nedidelės griovos,
dažniausiais įtakojamos vykdomos ūkinės veiklos.
Nuošliaužos. Nuošliaužos atsiranda gravitacinės jėgos poveikio, stačiuose šlaituose, kai per
pavasario potvynius ar vasaros poplūdžius upės vagos vingiuose vanduo paplauna šlaito papėdę.
Kauno mieste nuošliaužų yra susiformavę Nemuno, Neries, Jiesios, Sąnašos, Marvelės, Girstupio
slėniuose bei Kauno marių krantuose. Kauno mieste daugiausiai nuošliaužų yra mažųjų upelių –
Jiesios, Marvelės, Sėmenos, Veršvos, Girstupio slėniuose (Schema 39). Dalį nuošliaužų (pvz. šlaitų
iškasose prie Via Baltika magistralės) lemia žmogaus ūkinė veikla.

Schema 39. Nuošliaužų vietos Kauno miesto teritorijoje
Šaltinis: Bucevičiūtė S., Marcinkevičius V., Mikulėnas V. Geologiniai procesai ir reiškiniai Kauno miesto
teritorijoje (Vidurio Lietuva). Geologija, 2005 Nr. 50.

Pelkėjimas. Kauno miesto teritorijoje pelkėjimo procesai mažai paplitę. Pelkėjančių vietų
Palemone, fliuvioglacialinio banguoto reljefo pažemėjimuose. Jose didžiausias durpių storis siekia iki
5,6 m. Aukštutiniuose Kaniūkuose ir Linkuvoje keletas nedidelių pelkių kuriose durpių sluoksnio
storis neviršija 2 m.
5

Bucevičiūtė S., Marcinkevičius V., Mikulėnas V. Geologiniai procesai ir reiškiniai Kauno miesto teritorijoje
(Vidurio Lietuva). Geologija, 2005 Nr. 50.
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Dirvožemio sufozija. Dirvos sufozijos procesai vyksta dėl požeminio vandens išnešamų smulkių
grunto dalelių. Sufozinis cirkas yra susiformavęs Veršvos upelio dešiniajame krante, susidaręs dėl
smėlingų nuogulų filtracinio irimo. Jo skersmuo siekia apie 20 m. Sufozinis procesas pastebimi ir
Aukštutiniuose Kaniūkuose šalia Servitutų gatvės. Čia susidaręs 5– 6 m diametro sufozinis
pažemėjimas, kuris nuolat slūgsta.
Aukščiau įvardintus geologinius procesus susijusius su dirvožemio erozija liudija ir Lietuvos
geologijos tarnybos pateikiami duomenys apie geologinius procesus Kauno miesto aplinkoje (

Schema 40).

Schema 40. Geologiniai procesai Kauno miesto aplinkoje
Šaltinis: Lietuvos inžinerinis geologinis žemėlapis, LGT, 1997 m.
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5.6. Triukšmas
Pagrindiniai triukšmo šaltiniai Kauno mieste yra: automobilių triukšmas iš gatvių, sankryžų,
automobilių stovėjimo aikštelių; geležinkelio linijų triukšmas; lokalinių šaltinių (ventiliatorių,
transformatorinių ir kt.) triukšmas. Triukšmo lygis tam tikrose miesto zonose šiuo metu pasiekia
pavojingus gyventojų sveikatai lygius. Daugelyje miesto intensyvaus eismo gatvių dieną triukšmo
lygis jau šiuo metu viršija leistinas ribas, tad augant automobilizacijai triukšmas mieste taps dar
aktualesne problema.
2007 metais buvo parengtas Kauno miesto strateginis triukšmo žemėlapis, kuris 2008 metais buvo
pildytas vertinant geležinkelio transporto bei pramonės keliamo triukšmo lygius. Remiantis šiuo darbu
buvo išskirtos tyliosios (tyliosios gamtos ir tyliosios aglomeracijos) bei triukšmo prevencijos zonos.

Schema 41. Paros triukšmo lygis Kauno miete
Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės paros triukšmo žemėlapis, 2006 m.

Didžiausi triukšmo lygiai yra fiksuojami šalia pagrindinių miesto magistralinių gatvių, o taip pat
miesto aplinkkeliuose, bei šalia geležinkelio linijų. Tai vienareikšmiškai rodo, kad sausumos
transportas turi didžiausią įtaką triukšmo lygiams Kaune. Didžiausias triukšmo lygis siekianti net 80100 dBA yra šalia Via Baltika magistralės, geležinkelio ašakoje nuo Petrašiūnų iki Palemono,
šiauriniame miesto apvažiavime (magistralė A1), o taip pat pietrytiniame miesto aplinkkelyje (Ateities
plente) bei Taikos prospekte šalia Ateities plento. Gana didelis iki 80 dBA triukšmo lygis fiksuojamas
greito eismo Jonavos gatvės aplinkoje, bei svarbiuose transporto mazguose: Nuokalnės gatvėje, Taikos
ir Birželio 23-iosios gatvių sankryžoje, M.K. Čiurlionio gatvės ir Vytauto prospekto sankirtoje.
Daugelio kitų magistralinių gatvių aplinkoje paros triukšmas siekia iki 75 dBA (Schema 41).
Tyliosios gamtos zonos mieste apima: Kleboniškį (Kleboniškio miško parką), Ąžuolyną, Vičiūnus
(Panemunės šilą), Kalniečių parką, Lampėdžių miško parką, Romainių mišką. Tyliosiomis
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aglomeracijos zonomis mieste, kuriose vidutinis triukšmo lygis siekia 50 dBA, yra: Kazliškiai,
Sargėnai, didžioji dalis Panemunės, dalis Fredos ir Birutės, Vaišvydava, Žaliakalnio dalis tarp
Savanorių prospekto, Jonavos, Žemaičių, K. Petrausko Utenos ir Nuokalnės gatvių (Schema 42).

Schema 42. Tyliosios zonos Kauno miete
Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės triukšmo žemėlapis (Tyliosios zonos), 2007 m.

Remiantis 2008 metais sudarytais geležinkeliu triukšmo žemėlapiais didžiausias geležinkelių
triukšmas yra geležinkelio atkarpos Rokai-Kauno HE-Palemonas aplinkoje siekiantis iki 100 dBA
dienos metu ir 75 dBA nakties metu. Remiantis 2008 m. pramoninio triukšmo žemėlapiais didžiausi
triukšmo lygiai yra fiksuojami Palemono geležinkelio stotyje, Kauno termofikacinės elektrinės
aplinkoje Naujasodyje, Petrašiūnų pramoniniame rajone, UAB „Rokų keramikos“ gamyklos aplinkoje,
Fredoje esančio stiklo fabriko aplinkoje bei AB „Kauno grūdai“ gamybinio komplekso aplinkoje H. ir
O. Minkovskių gatvėje. Šiose zonose dienos metu triukšmo lygis siekia iki 80 dBA, nakties metu iki
75 dBA. Gana didelis triukšmo lygis yra ir Kauno geležinkelio stoties aplinkoje siekiantis 50-65 dBA.
Nuolatinė triukšmo lygio stebėsena Kauno mieste nėra atliekama, todėl negalima korektiškai
įvertinti, kiek pakito triukšmo lygis nuo 2006-2008 metų laikotarpio. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad
didžiausią triukšmą mieste kelia transportas, o automobilizacijos lygis Kauno mieste nuolat auga,
tikėtina, kad triukšmo lygis šiuo metu šalia pagrindinių miesto gatvių gali būti padidėjęs.
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5.7. Išvados
Kauno mieste didžiausi oro taršos šaltiniai yra didelės pramonės įmonės bei transportas. Mieste iš
stacionarių taršos šaltinių į atmosferą kasmet išmetama virš 3 tūkst. tonų oro teršalų, o iš mobilių
taršos šaltinių dvigubai daugiau – per 6 tūkst. tonų. Pagal stebėsenos ir atliktų modeliavimų duomenis
oras yra labiausiai užterštas Žaliakalnio, Senamiesčio, Naujamiesčio, Kalniečių, Dainavos, Eigulių bei
Vilijampolės dalyse, o mažiausias užterštas periferiniuose miesto rajonuose - Panemunėje,
Vičiūnuose, Rokuose, Birutėje, Kazliškiuose, Romainiuose, Linkuvoje. Kaune didžiausios teršiančios
įmonės yra išsidėstę Petrašiūnuose, Naujasodyje, Palemone, Rokuose ir Aleksote, tačiau šiuose
rajonuose nėra fiksuojama didžiausia oro tarša. Tai reiškia, kad oro tarša mieste labiau yra įtakojama
ne stacionarių taršos šaltinių, bet mobilių taršos šaltinių. Pagal valstybinio monitoringo bei Kauno
miesto aplinkos monitoringo statistinius duomenis yra fiksuojamos oro taršos didėjimo tendencijos ir
tai tikėtina yra susiję su didėjančia automobilizacija ir transporto intensyvumu. Šiuo atveju siekiant
sumažinti oro užterštumą, būtina sumažinti transporto srautų problemas, ypač miesto centre, kur oro
teršalams yra nepalankios išsisklaidymo meteorologinės sąlygos.
Kaunas patenka į Nemuno upių baseinų rajoną, o 70 proc. miesto teritorijos yra Nemuno mažųjų
intakų (su Nemunu) pabaseinyje. Nežiūrint to, net apie 47 proc. Kauno gyventojų gyvena miesto
zonoje patenkančioje į Neries mažųjų intakų (su Nerimi) pabaseinį, nors bendras miesto plotas šiame
pabaseinyje yra 20,7 proc. Tai rodo, kad antropogeninė apkrova tenkanti atskiriems pabaseiniams
Kauno mieste netolygiai pasiskirsčiusi.
Nors Kauno miestas patenka į du požeminio vandens baseinus, požeminis mieste yra išgaunamas
iš vieno - Nemuno ir Neries, Nevėžio žemupio požeminio vandens baseino, kuris maitinamas įvardintų
upių vandeniu. Gruntinis vanduo, kurį būtų galima išgauti šachtiniais šuliniais, miesto teritorijoje yra
gana užterštas azoto junginiais.
Pagrindinės upės ir telkiniai Kauno mieste, Išskyrus Jiesią ir Lampėdį, yra priskiriami rizikos
vandens telkiniams, kuriuose sunku pasiekti gerą telkinių būklę ir kurie turi blogą ekologinį
potencialą. Mieste tekančios Nemuno (karpinio tipo upė) ir Neries (lašišinio tipo upė) upės yra
tarpvalstybinės upės ir juose yra aktuali tarptautinė tarša organinėmis medžiagomis.
Nemuno ir Neries vandens kokybės monitoringo statistiniai duomenys rodo, kad šiuose Kauno
miesto vandens telkiniuose tarša azoto junginiais bei organinėmis medžiagomis turi didėjimo
tendenciją. Tiek Neryje, tiek Nemune BDS5, nitratai, bendrasis fosforas kartais viršija didžiausias
leistinas koncentracijas, o kai kurie mikrobiologiniai rodikliai labai dažnai viršija leistinas normas.
Upių vandens kokybės kaitos tendencijos rodo, kad Kauno mieste upių tarša, ypač esant nepalankioms
hidrologinėms sąlygoms (pvz. esant mažam upių debitui), ateityje gali kelti problemų.
Bendra vandens kokybės Kauno miesto maudyklose būklė yra gana gera. Geriausia maudyklų
būklė yra Vaišvydavos karjere ir Lampėdyje. Problematiškiausia situacija yra senuosiuose Panemunės
paplūdimuose, kurie nėra įteisinti. Pastarosios maudyklos yra šalia Nemuno upės, kurioje vandens
kokybė yra lemiama ir tarptautinės taršos.
Kauno miesto namų ūkiuose vandens sunaudojimas mažėja, o nuotekų išvalymo kokybė,
pastačius biologinius valymo įrengimus, gerėja. Geriamojo vandens kokybė Kauno mieste yra gera,
išskyrus per didelį mangano ir geležies kiekį geriamajame vandenyje Vičiūnų ir Petrašiūnų
vandenvietėse. Šią problemą turėtų išspręsti vandenviečių vandens gerinimo įrenginiai. Pagrindinė
problema susijusi su sumažėjusiu vandens sunaudojimu yra nuosėdų kaupimasis didesnio, nei šiuo
metu esantis poreikis, pralaidumo senuose vamzdynuose. Šios nuosėdos blogina teikiamo vartotojams
vandens kokybę, tad šiuo metu yra reikalingos nemažos investicijos plaunant vandentiekio
vamzdynus, statant papildomus filtrus, keičiant atskiras vandentiekio tinklų linijas.
Nors nėra ilgalaikių kritulių užterštumo Kauno mieste statistinių duomenų, esami atlikti
momentiniai tyrimų duomenys rodo, kad didžiausia kritulių tarša yra Centro bei Žaliakalnio
seniūnijose, o mažiausia – Panemunės seniūnijos. Tai iš dalis atitinka oro taršos tendencijas Kauno
mieste, nes Žaliakalnyje ir miesto Centre oro tarša yra viena didžiausių Kauno mieste.
75
UAB „LYDERIO GRUPĖ“, Ukmergės g. 222., LT-07157, Vilnius, įmonės kodas 300539253, e- paštas
info@lyderio.lt

KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS STADIJA

Kauno miesto dalys - Vilijampolė, Šančiai, Centras, Petrašiūnai, Aleksotas pasižymi didelėmis
sunkiųjų metalų koncentracijomis dirvožemyje ir dideliu dirvožemio užterštumu. Miesto dirvožemis
labiausiai yra užterštas švinu, cinku bei variu. Taip pat viena opiausių problemų yra geležinkelio
stoties zonos užteršimas naftos produktais. Šioje zonoje grunte esanti skalūno alyva kartu su gruntiniu
vandeniu gana intensyviai filtruojasi į Nemuno upę, taip teršdama upės ekosistemą. Todėl būtina
numatyti priemones šiai teritorijai išvalyti.
Kauno mieste yra aptinkama įvairių geologinių procesų susijusių su dirvožemio erozija. Dalis jų
vyksta dėl gamtinių procesų, tačiau dalis yra sąlygojama ir ūkinė veiklos. Žmogaus ūkinė veikla lemai
kai kurių nuošliaužų, išgraužų ir pirminės stadijos nedidelių griovų formavimąsi mieste. Kauno marių
krantų abraziją taip pat iš dalies lemia ūkinė veikla, nes Kauno marios susiformavo patvenkus
Nemuno upę.
Pagrindinis triukšmo šaltinis Kauno mieste yra kelių bei geležinkelių transportas, o taip pat
stambiausios miesto pramonės įmonės. Didžiausią įtaką bendram triukšmo lygiui mieste turi
transportas. Būtent transporto arterijų ir geležinkelių aplinkoje triukšmo lygis dienos metu dažnai
siekia 80-100 dBA ir viršija pavojingą gyventojų sveikatai triukšmo lygio ribą. Tad triukšmo
problemos mieste turėtų būti sprendžiamos valdant transporto keliamą triukšmą.

5.8. SSGG analizė
Stiprybės
Oro kokybė
Oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių Kauno mieste turi mažėjimo tendenciją. Per pastaruosius 8 metus
tarša iš minėtų taršos šaltinių sumažėjo 27 proc.;
Mieste iš stacionarių šaltinių labai (apie 25 kartus) sumažėjo tarša sieros dioksidu, kuris yra vienas iš
pagrindinių teršalų rūgštiems lietums susiformuoti;
Vandens kokybė
Gera požeminio vandens kokybė;
Požeminio vandens baseinai, esantys Kaune, nepriskirti požeminio vandens rizikos baseinams;
Pagrindinių, populiariausių vandens maudyklų vandens kokybė yra gera;
Mažėjantis bendras vandens sunaudojimas buityje, o kartu mažėjantis vandens išteklių poreikis;
Gerėjantys nuotekų išvalymo rodikliai, įrengus biologinio valymo įrenginius;
Vartotojams tiekiamas vanduo atitinka higienos normų reikalavimus;
Dirvožemio kokybė
90 proc. miesto teritorijos dirvožemio užterštumas neviršija leistino suminio užterštumo sunkiaisiais
metalais rodiklio;
Daugelis upių ir upelių šlaituose Kauno mieste esančių griovų, nors dar yra nevirtę raguvomis, tačiau dėl
užaugimo augmenija yra stabilizavęsi;
Silpnybės
Oro kokybė
Kauno miestas iš stacionarių taršos šaltinių išmeta daugiausiai teršalų Kauno apskrityje, pastaraisiais
metais aplenkdamas iki tol pirmavusią Jonavos savivaldybę, kas rodo jog kitose savivaldybėse oro taršos iš
stacionarių šaltinių sumažėjimas buvo dar ženklesnis;
Oro užterštumo monitoringo bei modeliavimų duomenys rodo, kad oro užterštumas didžiojoje Kauno
miesto dalyje didėja;
Didelę dalį oro teršalų sudaro lakieji organiniai junginiai, kurie lemia troposferinio azoto susidarymą bei
įtakoja gyventojų sergamumo kvėpavimo ligomis riziką;
Labiausiai oras yra užterštas Žaliakalnyje, Kalniečiuose, Dainavoje, Eiguliuose bei Senamiestyje ir
Naujamiestyje, t.y. miesto dalyse kuriose gyventojų ir lankytojų skaičiai yra didžiausi. Tai rodo, kad didelė dalis
kauniečių yra veikiami oro taršos;
Oro taršą Kauno mieste labiausiai įtakoja sunkiai kontroliuojama transporto tarša. Tą rodo didelė tarša,
fiksuojama pagrindinių gatvių sankryžose;
Vandens kokybė
Kauno mieste, dėl gyventojų skaičiaus netolygumo bei nuotekų išleidimo vietų koncentracijos, apkrova
skirtingiems hidrologiniams pabaseiniams pasiskirsčiusi netolygiai. Didžiausią neigiamą poveikį Kauno miestas
daro Nemuno upei;
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Visos Kauno miesto teritorijoje tekančios didžiosios upės, išskyrus Jiesią yra priskiriamos rizikos
telkiniams;
Didžiojoje miesto dalyje gruntinis (dirvožemio) vanduo yra gana užterštas azoto junginiais (tame tarpe
nitratais), todėl tokio vandens naudojimas buities reikmėms yra pavojingas;
Upių vandens Kauno mieste kokybės blogėjimą lemia ir tarptautinė tarša, todėl jose sunku pasiekti gerą
būklę;
Neries ir Nemuno upių tarša, azoto junginiais bei organiniais junginiais turi didėjimo tendenciją;
Bloga neįteisintų paplūdimių (maudyklų) vandens kokybė, didina besimaudančių jose miesto gyventojų
sveikatos riziką;
Dėl mažėjančio vandens suvartojimo buityje, vandentiekio vamzdynuose kaupiasi nuosėdos, kurios blogina
tiekiamo vandens kokybę bei reikalauja investicijų į infrastruktūrą (vamzdynų valymą, filtrų statymą, vamzdynų
renovaciją);
Petrašiūnų ir Vičiūnų vandenvietėje fiksuojamas per didelis geležies ir mangano kiekis, todėl čia būtina
vandenį valyti vandens gerinimo įrenginiuose;
Mieste nevykdomas nuolatinis kritulių užterštumo stebėjimas, todėl sunku nustatyti kritulių užterštumo
kaitą. Momentiniai tyrimai rodo, kad labiausiai krituliai užteršti Žaliakalnyje bei miesto centre, t.y. labiausiai
gyventojų lankomose miesto dalyse;
Dirvožemio kokybė
Dešimtadalis miesto teritorijos yra smarkiai užterštos sunkiaisiais metalais;
Labiausiai užterštos esamų ir buvusių gamybinių teritorijų dirvožemis. Tai iš dalies stabdo nenaudojamų
gamybinių teritorijų konversiją į kitos paskirties teritorijas;
Buvusioje geležinkelio pabėgių impregnavimo zonoje esančioje šalia geležinkelio stoties dirvožemis itin
stipriai užterštas naftos produktais. Naftos produktai kartu su gruntiniais vandenimis filtruojasi į Nemuno upę;
Nesutvirtinti eroduojantys Neries bei Nemuno kranai bei abrazijos veikiami Kauno marių krantai lemia šių
telkinių krantų nepastovumą;
Dalį nuošliaužų Kauno mieste įtakoja žmogaus ūkinė veikla. Didžioji dalis naujų išgraužų ir griovų taip pat
yra susidarę dėl žmogaus ūkinės veiklos;
Triukšmas
Didžiausias triukšmo šaltinis Kauno mieste – transportas. Šalia pagrindinių transporto arterijų triukšmas
dienos metu pasiekia pavojingą žmogaus sveikatai lygį;
Nėra atliekama nuolatinė triukšmo stebėsena;
Galimybės
Oro kokybė
Skatinant įmones diegti mažiau taršias technologijas, gamybinėse įmonėse įrenginėjant filtrus, yra
galimybė mieste dar labiau sumažinti oro taršą iš stacionarių taršos šaltinių;
Gerėjantys automobilių ekologiniai standartai, pasaulyje besivystanti elektromobilių pramonė sudaro
galimybes mažinti taršą iš mobilių taršos šaltinių;
Vandens kokybė
Tiekimo vandens kokybę gyventojams būtų galima pagerinti rekonstruojant esamus vandentiekio
vamzdynus į reikiamo pralaidumo naujus vamzdynus, o taip pat vandens tiekimo sistemose įrenginėjant
papildomus filtrus;
Požeminį vandenį, neatitinkantį taikomų higienos normų reikalavimų, Petrašiūnų ir Vičiūnų vandenvietėse
galima išvalyti šiuolaikiniuose vandens gerinimo įrenginiuose ir tiekti vartotojams;
Dirvožemio kokybė
Dirvožemio bendrą kokybę Kaune būtų galima pagerinti išvalant labiausiai užterštas miesto teritorijas;
Triukšmas
Kadangi triukšmas yra labiausiai susijęs su transporto sektoriumi, triukšmo lygio mažėjimo galima būtų
pasiekti valdant transporto srautus mieste;
Triukšmo poveikio mažinimui galima numatyti specialias inžinerines priemones (triukšmą sugeriantys
atitvarai ir pan.)
Grėsmės
Oro kokybė
Stiprėjantis pramonės sektorius gali įtakoti didesnę oro taršą mieste;
Didėjantys lakiųjų organinių junginių išmetimai gali padidinti gyventojų sergamumą kvėpavimo takų
ligomis;
Nevaldant transporto srautų, oro užterštumo mieste ženklus mažėjimas mažai tikėtinas;
Vandens kokybė
Didėjanti tarptautinė upių tarša bei iš gretimų šalių pernešami teršalai gali neleisti pagerinti upių vandens
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kokybės Kauno mieste;
Nesprendžiant vandentiekio vamzdynuose besikaupiančių nuosėdų problemos kyla rizika, kad vartotojai
gaus prastos kokybės vandenį;
Dėl blogos vandens kokybės neįteisintose Panemunės maudyklose, kyla grėsmė jose besimaudančiųjų
sveikatai;
Dirvožemio kokybė
Nevalant sunkiaisiais metalais labai užteršto dirvožemio zonų, kyla grėsmė, kad tokių užterštų ir apleistų
zonų konvesija į kitos paskirties teritorijas (pvz. gyvenamąsias, bendro naudojimo) nevyks;
Neišvalius pabėgių impregnavimo (mirkymo) teritorijos dirvožemio šalia geležinkelio stoties, naftos
produktais ir toliau bus teršiamas Nemunas, ir tai gali stipriai pakenkti upės ekosistemai.
Triukšmas
Nevaldant transporto, o kartu ir jo skleidžiamo triukšmo, pavojingo sveikatai triukšmo lygis mieste ir toliau
augs;
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6. GEOLOGINĖS CHARAKTERISTIKOS
Geologinė aplinka - žmogaus gyvenamosios aplinkos dalis. Ją sudaro reljefas, gruntai, uolienos
ir jose slūgsantis požeminis vanduo, kurie yra arba gali būti veikiami žmogaus ūkinės veiklos.
Informacija apie geologinę aplinką gali būti panaudota šių konkrečių uždavinių sprendimui:






Rengiant miesto bendrąjį planą, gamtosaugos ir kraštotvarkos, ekonominio ir socialinio
vystymo schemas, kompleksinius ekologinius žemėlapius ir kompleksinius aplinkos
apsaugos projektus;
Parenkant ir rezervuojant geologiniu požiūriu palankiausias vietas stambių, gamtosauginiu
požiūriu pavojingų objektų statybai, numatant būtinas sąlygas projektinei dokumentacijai,
skiriant žemę įvairiems naudotojams;
Reglamentuojant ūkinę veiklą.

Lietuvos geologijos tarnybos specialistai 1999 – 2004 metais vykdė projektą ,,Kauno miesto
geologinės informacijos duomenų bazė“. Projekto metu buvo apibendrinti daugiau nei 2000
inžinerinių geologinių gręžinių duomenys, sudaryti kvartero geologinis (M 1:10 000), pilto grunto
paplitimo ir storių (M 1:10 000), prognozinis maksimalaus gruntinio vandens lygio (M 1:10 000),
inžinerinis geologinis (M 1:10 000) bei Kauno miesto tektoninis (M 1: 25 000) žemėlapiai.
Tai didelės apimties projektas, kuriame teikiama visapusiška informacija apie Kauno miesto
teritorijos geologinę sandarą, gruntų geotechnines savybes, geologinius procesus ir reiškinius, sukurtas
detalus informacinis geologinis pagrindas miesto planavimui, plėtrai ir aplinkos apsaugai.
Kauno miesto bendrojo plano esamos būklės stadijoje skyriuje ,,Geologinės charakteristikos“
pateikiami apibendrinti aukščiau pristatyto projekto duomenys, reikalingi Kauno miesto bendrojo
plano reikmėms, rengiant jo teritorijos tolimesnio optimalaus įsisavinimo sprendimus.

6.1. Kvartero storymės geologinė sandara
Kauno miesto plote kvartero nuogulos slūgso ant kreidos, juros ir triaso sistemos uolienų.
Pokvarterinis paviršius – pakopiška lyguma, išraižyta gilių senųjų upių slėnių. Itin ryškus išilgai
Nemuno tėkmės rytų – vakarų kryptimi besitęsiantis pažemėjimas, ties Žemutiniais Kaniūkais ir
Pažaislio pusiasaliu sutampantis su paleoįrėžiu. Aukščių skirtumai tarp pokvarterinio reljefo pakilumų
ir slėnių yra artimi dabartinio reljefo aukščių skirtumams. Didžiausias nuogulų storis susijęs su
paleoįdubomis ir paleoįrėžiais, mažiausias – su pokvarterinio paviršiaus iškilimais. Kvartero nuogulų
storis kinta nuo 20 m iki 140 m. Tarp Nemuno ir Neries upių esanti paleoįduba užpildyta ledyninėmis
nuogulomis. Jiesios slėnyje kvartero nuogulų storis dar plonesnis, o vietomis į paviršių išeina kreidos
uolienos. Vyraujantis storis – 60-80 m. Pjūviuose vyrauja moreniniai dariniai. Tarpmoreninės
nuogulos paplitusios sporadiškai, dažniausiai sutinkamos paleoįrėžiuose bei pokvarterinio reljefo
pažemėjimuose.
Kvartero nuogulų storymę sudaro penki glacigeninių nuogulų kompleksai. Glacialinės nuogulos
priskirtos vidurinio pleistoceno Žemaitijos ir Medininkų svitoms bei viršutiniojo pleistoceno
Viršutinio Nemuno svitos Grūdos ir Baltijos posvitėms. Holoceno nuogulos sudaro palygint nedidelę
viršutinę kvartero storymės dalį. Žemiau pateikiamas inžineriniu geologiniu požiūriu svarbių
stratigrafinių genetinių kompleksų trumpas aprašymas, jų sklaida Kauno miesto plote - ,,Kauno miesto
ir apylinkių kvartero geologiniame žemėlapyje M1:10000“ 1.
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6.1.1. Vidurinio pleistoceno nuogulos
Vidurinio pleistoceno nuogulas sudaro Medininkų ir Žemaitijos svitų limnoglacialinės,
fliuvioglacialinės ir glacialinės pagrindinės morenos nuogulos.
Medininkų svitos limnoglacialinės nuosėdos ir fliuvioglacialinės nuogulos paplitusios ribotai
ir į statinių aktyvaus poveikio zoną patenka Nemuno, Neries, Jiesios slėnių šlaitų apatinėje dalyje bei
lokaliai rytinėje Kauno miesto teritorijos dalyje. Limnoglacialinių nuosėdų storis kinta nuo 4 iki 22 m.
Jas sudaro dulkingas priemolis, priesmėlis ir molis bei dulkingas smėlis. Fliuvioglacialinių nuogulų
storis kinta nuo 2 iki 17 m. Jas dažniausiai sudaro vidutinio rupumo ir smulkus smėlis.
Medininkų svitos glacialinės pagrindinės morenos nuogulos į statinių aktyvaus poveikio
zoną dažniausiai patenka Nemuno, Neries, Jiesios ir kitų upių slėnių šlaitų apatinėje dalyje. Šių
nuogulų storis kinta nuo 3,5 iki 25 m. Jas sudaro moreninis priemolis ir priesmėlis.
Žemaitijos posvitės limnoglacialinės nuosėdos, fliuvioglacialinės ir glacialinės pagrindinės
morenos nuogulos į statinių aktyvaus poveikio zoną patenka Nemuno, Neries, Jiesios ir kitų upių
slėniuose. Limnoglacialines nuosėdas sudaro dulkingas smėlis, dulkingas priesmėlis ir molis,
fliuvioglacialines nuogulas – gargždas, žvyras, žvyringas, rupus, vidutinio rupumo ir smulkus smėlis,
o glacialines pagrindinės morenos nuogulas – moreninis priemolis ir priesmėlis.
Nemuno, Neries ir Jiesios upių slėniuose po aliuvinėmis nuogulomis ir Žemaitijos svitos
glacialinėse nuogulose aptinkami prekvarterinių kreidos sistemos uolienų luistai. Jų storis siekia 10 ir
daugiau metrų. Šias uolienas sudaro kreida, kreidos mergelis, molingas aleuritas ir molis.

6.1.2. Viršutinio pleistoceno nuogulos
Viršutinio pleistoceno nuogulas sudaro viršutinio Nemuno svitos Baltijos posvitės nuogulų
kompleksas ir Grūdos posvitės limnoglacialinės (lgIIIgr), fliuvioglacialinės (fIIIgr) ir glacialinės
pagrindinės morenos (gIIIgr) nuogulos. Baltijos posvitės nuogulų kompleksą sudaro aliuvinės (aIIIbl),
biogeninės (bIIIbl), limninės (lIIIbl), limnoglacialinės (lgIIIbl), fliuvioglacialinės (fIIIbl), Vidurio
Lietuvos sluoksnių glacialinės kraštinių darinių (gtIIIbl2) ir pagrindinės morenos (gIIIbl2) bei Pietų
Lietuvos sluoksnių glacialinės pagrindinės morenos (gIIIbl1) nuogulos.
Baltijos posvitės aliuvinės nuogulos paplitusios Nemuno, Neries ir Jiesios slėniuose.
Aliuvinės nuogulos suskirstytos į III-os, IV-os, V-os ir VI-os viršsalpinių terasų nuogulas. III-oji
terasa išlikusi fragmentiškai atskiromis juostomis Nemuno slėnyje. Panemunės kilpoje ją sudaro 5,6
m storio vidutinio smėlio sluoksnis, Šančių kilpoje - 4,3 m storio žvirgždingo – gargždingo, smulkučio
bei smulkaus su vidutinio smėlio tarpsluoksniais smėlio sluoksnis, o ties Senamiesčiu ir Žemutiniais
Kaniūkais - 4,6 - 5,7 m vidutinio, smulkaus, vietomis molingo smėlio sluoksnis. Neries, Jiesios ir
Nevėžio slėnyje išlikusios terasos nuogulas sudaro vidutinis – smulkus smėlis. IV-os terasos išlikę tik
pavieniai fragmentai Nemuno ir Neries upių slėnyje, o nuogulas sudaro 3,5 – 5,7 m storio daugumoje
smulkus smėlis. V-os terasos viena iš didesnių nesuardytų atkarpų išlikusi Neries slėnyje tarp Radikių
ir Lapių. Čia ji suklota iš persisluoksniuojančių žvirgždingo smėlio ir įvairaus rupumo smėlio
sluoksnių, kurių bendras storis siekia iki 2,1 m. VI-oji terasa kartografuota abiejose Neries slėnio
pusėse. Dešiniajame krante plačiausiai išplitusi ruože nuo Lapių iki Neries santakos su Nemunu. Čia
aliuvines nuogulas sudaro vidutinis ir smulkus smėlis iki 4,5 m storio. Kairiajame krante terasa užima
visą Kleboniškio kilpą iki pat Eigulių. Aliuvines nuogulas sudaro vidutinis ir smulkus, rečiau įvairus
smėlis, kurių vidutinis storis siekia 2 – 2,5 m. Šioje kilpoje terasos paviršius išraižytas neveikliomis
griovomis bei raguvomis, pasitaiko termokarstinių daubų. Terasos proksimalinės dalies nuogulos
vietomis padengtos ištisine eolinio smėlio danga, o distalinėje dalyje iškilusios pavienės kopos.

80
UAB ,,Urbanistika“, A. Goštauto g. 8, Vilnius, įmonės kodas 122206363, e-paštas adm@urbanistika.lt

KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS STADIJA

Baltijos posvitės biogeninės nuogulos paplitusios lokaliai centrinėje Kauno miesto teritorijos
dalyje – Žaliakalnio fliuvioglacialinių nuogulų išplitimo plote. Šių nuogulų storis siekia 0,2 m. Jas
sudaro durpės.
Baltijos posvitės limninės nuogulos Kauno miesto plote paplitusios labai ribotai. Limninės
nuosėdos, susiklosčiusios vėlyvojo ledynmečio laikotarpiu, aptinkamos termokarstinės kilmės
ežeruose, Žaliakalnio fliuvioglacialinių nuogulų išplitimo plote. Jos sudarytos iš tarpusavyje
susisluoksniavusių sapropelio, aleurito, smėlio, priemolio nuosėdų. Bendras jų storis kinta nuo 0,8 iki
3,2 m.
Baltijos posvitės limnoglacialinės nuosėdas sudaro vidinio ledo, keimų ir keiminių terasų bei
prieledyninių baseinų nuogulos.
Vidinio ledo dariniai, sukloti iš smulkaus, smulkučio, aleuritingo smėlio, sudaro Ramučių gūbrį
ir Sergeičikų kalvą. Jų storis priklauso nuo kalvų aukščio. Keimų nuosėdomis padengtas ištisas ruožas
nuo Šatijų per Domeikavą iki Šilainių, t. y. iki pat Nemuno slėnio, sudarydamas genetiškai vienalytį
keiminį masyvą. Čia nuosėdas dažniausiai sudaro molis, aleuritas, o smulkaus, smulkučio ir
aleuritingo smėlio sluoksniai sutinkami retai ir tik apatinėje sluoksnio dalyje. Bendras storymės storis
siekia 15 m. Zversos slėnyje aptinkami smulkūs 3 – 5 m aukščio keimai, sudaryti iš smulkaus,
smulkučio smėlio, vietomis net aleurito. Šatijų – Šilainių keiminiame masyve išskirta terasa suklota iš
juostuoto molio su aleuritingo smėlio tarpsluoksniais, o jų storis kinta nuo 0,3 iki 1,4 – 1,8 m, o prie
Sargėnų – siekia 7 – 10 m.
Limnoglacialinėmis prieledyninių baseinų nuogulomis nuklota didžioji Kauno miesto teritorijos
dalis, apimanti Kauno – Kaišiadorių prieledyninio limnoglacialinio baseino šiaurės vakarinę dalį, kuri
skirstoma į Garliavos linmnoglacialinę lygumą ir Pravieniškių – Užusalių senovinę aliuvinę lygumą, o
šių nuogulų storymė charakterizuojama pagal jų paviršiaus lygius, esančius 80 – ies, 75 – ių, 72 – ių ir
70 – 65 – ių metrų absoliutiniame aukštyje. Garliavos linmnoglacialinėje lygumoje 80 – ies metrų
lygyje molingos nuosėdos 1,5 – 2 m storio aptiktos tik lokaliuose pažemėjimuose. Nuo Noreikiškių iki
Jaunučių 75 – ių metrų ruože nuogulos sudarytos iš aleuritingo, smėlingo molio, kurio storis kinta nuo
1 iki 5,2 m. Tarp Aleksoto ir Teleičių (72 – ių metrų ruože) nuosėdų paviršiniame sluoksnyje vyrauja
smulkus, vietomis aleuritingas smėlis nuo 0,6 – 1 m iki 5,2 m storio, o po juo slūgso molis, kurio
vidutinis storis apie 2 m. Vietomis šią storymę sudaro smėlio ir molio susisluoksniavimas. Labiausiai
šios nuosėdos paplitę 70 – 65 – ių metrų lygyje. Čia tarp Jiesios ir Sėmenos upių slėnių nuosėdas
sudaro varvinis molis, kurio storis vidutiniškai yra 3 – 8 metrai. Į rytus nuo Sėmenos upės nuogulų
storymei būdingas molio, aleurito ir smėlio susisluoksniavimas. Šių baseininių nuogulų storis daugiau
nei 10 m. Pravieniškių – Užusalių senovinėje aliuvinėje lygumoje 80 – ies metrų lygio ruože nuosėdos
išlikusios tik atskiruose lokaliuose morenos pažemėjimuose, užpildytuose molingomis nuosėdomis,
rečiau aleuritingu smėliu. Jų storis kinta nuo 1 iki 4,3 m, vidutinis storis - 2 m. 75 – ių metrų
paviršiaus ruože nuosėdos plyti į rytus nuo Kleboniškio fliuvioglacialinės terasos bei šiauriau
magistralės Vilnius – Kaunas ir paplitę dideliame plote. Molis atsidengia paviršiuje arba slūgso po
smulkaus bei aleuritingo smėlio sluoksniu. Bendras nuosėdų storis 2 – 3 m. 72 – jų metrų paviršiaus
lygio nuosėdos ištisiniu sluoksniu dengia Baltiškąsias glacialines nuogulas. Nuogulas sudaro 1,5 – 2 m
storio molio sluoksnis. 70 – 65 – ių paviršiaus lygio nuosėdos dengia didžiąją Pravieniškių – Užusalių
lygumos dalį. Čia susiklosčiusio molio storis vidutiniškai 6 – 7 m. Limnoglacialinės nuosėdos dar
išskirtos nedideliais ploteliais abipus kraštinių darinių masyvų, kur susiklosčiusio smulkučio smėlio
sluoksnis vidutiniškai yra 2 – 3 m storio ir tik gilesniuose pažemėjimuose yra susiklojusi iki 6,7 m
smulkaus smėlio storymė.
Baltijos posvitės fliuvioglacialinės nuogulos paplitusios šiaurvakarinėje, šiaurinėje,
šiaurrytinėje ir centrinėje Kauno miesto teritorijos dalyje. Fliuvioglacialines nuogulas sudaro
prieledyninės, deltų, terasų nuosėdos, paplitusios žemės paviršiuje. Prieledyninės nuogulos išskirtos
Aukštutinių Kaniūkų ir Žaliakalnio masyvuose. Aukštutinių Kaniūkų masyvas yra 4 km ilgio ir nuo
600 iki 1500 m pločio. Šiame ruože nuogulos suklotos iš vidutinio ir smulkaus smėlio, ir tik
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nedideliuose ploteliuose randamas įvairus smėlis arba smėlis su žvyru ar gargždu. Bendras jų storis
kinta nuo 1,4 iki 9,5 m, dažniausiai 3 – 4 m. Žaliakalnio masyve, Nemuno ir Neries santakoje, slūgso
smėlinga storymė, sudaryta iš vidutinio bei smulkaus smėlio, kurio storis kinta nuo 1,3 iki 6 m,
vidutinis storis - 2,5 – 3 m. Deltų nuogulos rastos tik Palemono apylinkėse. Jas sudaro smulkus smėlis,
kurio storis kinta nuo 2,4 – 4 iki 9,8 m. Terasų nuogulos rastos senajame Neries slėnyje ir sudaro
Kleboniškio fliuvioglacialinę terasą. Aukštesnėse terasos vietose vyrauja smulkus smėlis, o žemesnėse
– įvairus smėlis.
Baltijos posvitės Vidurio Lietuvos sluoksnių glacialinės kraštinių darinių nuogulos
paplitusios ribotai šiaurinėje Kauno miesto teritorijos dalyje, kur Ražių – Giraitės ir Šatijų – Šilainių
moreninius masyvus sudaro kraštiniai dariniai. Čia kraštinių darinių storis dažniausiai nedidelis - 2,5 –
4 m ir tik vietomis siekia 8 – 15 m. Tai priemolis ir priesmėlis, o smėlingi ir aleuritingi tarpsluoksniai
ar lęšiai aptinkami gana retai.
Baltijos posvitės Vidurio Lietuvos sluoksnių glacialinės pagrindinės morenos nuogulos
paplitusios ribotai šiaurės vakarinėje Kauno miesto teritorijos dalyje. Šių nuogulų storis kinta nuo 2,5
iki 10 m. Jas sudaro moreninis priemolis ir priesmėlis.
Baltijos posvitės Pietų Lietuvos sluoksnių glacialinės pagrindinės morenos nuogulos plačiai
paplitusios beveik visoje Kauno miesto teritorijoje, išskyrus Nemuno, Neries, Jiesios, Sėmėnos,
Veršvos, Marvelės, Girstupio upių slėnius. Jas sudaro priemolis, priesmėlis su dažnais įvairaus
rupumo smėlio, rečiau aleurito ar molio tarpsluoksniais, lęšiais, intarpais, kurių storis ar dydis labai
kaitūs. Viršutinė morenos dalis iki 0,5 m, vietomis iki 1,5 m gylio dažnai yra išdulėjusi. Šių nuogulų
storis kinta nuo 2 iki 19,8 m, vyraujantis nuogulų storis 7 – 10 m.
Grūdos posvitės limnoglacialinės nuosėdos paplitusios sporadiškai centrinėje Kauno miesto
teritorijos dalyje. Šių nuogulų storis kinta nuo 0,7 iki 2,5 m. Jas sudaro smulkus ir dulkingas smėlis bei
dulkingas priemolis.
Grūdos posvitės fliuvioglacialinės nuogulos paplitusios ribotai šiaurinėje, šiaurvakarinėje,
centrinėje ir pietrytinėje Kauno miesto teritorijos dalyje. Šių nuogulų storis kinta nuo 3,1 iki 7 m. Jas
sudaro smulkus, vidutinio rupumo, rupus ir žvyringas smėlis.

6.1.3. Holoceninės nuogulos
Technogeniniai dariniai (tIV) plačiai paplitę centrinėje miesto dalyje, senamiestyje, Šančiuose,
Šilainių, Kalniečių mikrorajonuose ir kitur. Technogeninių darinių storis labai įvairus, kinta nuo 0,6 -1
m, vietomis siekia iki 16,9 m. Juos sudaro įvairūs gruntai – smėlis, moreninis priemolis ir priesmėlis,
durpingas dirvožemis, durpės, statybinės ir pramonės bei buitinės atliekos (detalesnė šių darinių
paplitimo ir storių analizė teikiama 4 teksto skyriuje.).
Deliuviniai dariniai (dIV) paplitę gana plačiai. Jie susikaupę tiek didžiųjų upių Nemuno,
Neries, Nevėžio, Jiesios, tiek ir jų intakų stačiose slėnių papėdėse, terasų pakopose, raguvose,
griovose, erozinėse senvagėse, kalvų, kopų ir termokarstinių dubių šlaituose. Dažniausiai deliuviniai
dariniai sudaro nuo 0,5 iki 1,5 m storio sluoksnį, o jų litologinė sudėtis priklauso nuo motininių
nuogulų sudėties bei padėties šlaite: dažniausiai sudaro priemolis ir priesmėlis su retu žvirgždu,
vietomis su mažu organinės medžiagos kiekiu, taip pat smulkus smėlis
Biogeninės nuogulos (bIV) susikaupė užakus termokarstinės kilmės ežerams ir prasidėjus juose
pelkėjimo procesams. Pelkių nuogulos rastos Palemono, Žaliakalnio ir Aukštutinių Kaniūkų
fliuvioglacialinių masyvų plotuose, pavienės – limnoglacialinės lygumos pažemėjimuose (Dubingių
raisto ir Ežero). Durpių randama Zversos senslėnyje, Nemuno ir Jiesios terasų benuotakinėse daubose.
Durpių klodo storis kaitus ir kinta nuo 0,6 – 1 m iki 5,6 – 7,5 m.
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Limninės nuosėdos (lIV) nedideliais ploteliais paplitusios visoje Kauno miesto teritorijoje nuledėjus žemės paviršiui, kaupėsi likusiuose fliuvioglacialinio reljefo pažemėjimuose, negiliuose
gėlavandeniuose ežeruose, limnoglacialinių nuosėdų plotuose termokarstinėse įlomėse, duburiuose,
rinose, upių terasose buvusių senvagių ir sentakių dugnuose ir kituose pažemėjimuose. Šių nuosėdų
storis tiesiogiai priklauso nuo ežero ar kito pažemėjimo gylio ir kinta nuo 0,2 iki 10 m. storio. Jos
sudarytos iš įvairaus - rupaus, vidutinio rupumo, smulkaus, vietomis su mažu organinės medžiagos
kiekiu ir dulkingo smėlio, priesmėlio, priemolio, molio ir dumblo.
Eolinės sąnašos (vIV) paplitusios šiaurės vakarinėje, šiaurinėje ir rytinėje Kauno miesto
teritorijos dalyje. Eolinis smėlis sudaro dangas, neaukštus kauburius, kopas ir net kopų masyvus
Nemuno ir Neries viršsalpinėse terasose. Pavienės kopos ir kopų masyvai iškyla Petrašiūnų,
Panemunės, Šančių kilpose, ties Senamiesčiu, Žemutiniais Kaniūkais, Lampėdžiais bei ties Nevėžio ir
Nemuno upių santaka. Panemunės kilpoje kopų aukštis siekia 10 – 12 m. Eolinis smėlis, kaip ir
aliuvinis, yra smulkus - vidutinis, jo storis tiesiogiai priklauso nuo reljefo pobūdžio ir supustytų kopų
aukščio. Šių sąnašų storis kinta nuo 0,9 iki 12 m.
Solifliukciniai dariniai (sIV) paplitę labai ribotai šiaurinėje ir pietinėje Kauno miesto teritorijos
dalyje - ruože, nusidriekusiame palei gilų erozinį Nemuno slėnio dešinįjį šlaitą nuo Petrašiūnų iki
Šančių kilpos, kairėje Nemuno slėnio pusėje, Neries ir Jiesios slėniuose bei pavieniuose ruožuose palei
Šatijų – Šilainių keiminio masyvo pakraštį. Šių darinių storis siekia iki 5,5 m. Juos dažniausiai sudaro
priemolis ir priesmėlis su retu žvirgždu, vietomis su mažu organinės medžiagos kiekiu.
Proliuvio nuogulos (pIV) dažniausiai paplitę raguvose - užpildo atsiveriančių į upių slėnius
raguvų dugnus, o ties raguvų žiotimis sudaro išnašų kūgius. Nuogulų storis siekia iki 4,5 m. Jas sudaro
priemolis ir priesmėlis su retu žvirgždu bei smulkus ir vidutinio rupumo smėlis.
Aliuvinės salpinės terasos ir vaginės nuogulos (asIV) paplitusios visų didžiųjų upių ir upelių
slėniuose. Upių salpa palyginti siaura: Nemuno ir Neries slėniuose jos plotis 20 – 50 m, tik atskirose
Nemuno slėnio atkarpose praplatėja iki 250 m, Sėmenos – 50 – 101 m. Virš upės vandens lygio
salpinio aliuvio nuogulos iškilusios 2 – 3 m, bendras storis siekia iki 5,2 m. Jas dažniausiai sudaro
žvyringas, rupus, vidutinio rupumo, smulkus smėlis ir dulkingas smėlis, apatinėje dalyje aleuritingas
smėlis su organinės medžiagos priemaiša.
Aliuvinės pirmos ir antros viršsalpinių terasų nuogulos (aIV) paplitusios Nemuno, Neries ir
Jiesios upių slėniuose. Šias nuogulas sudaro žvyras, žvyringas, rupus, vidutinio rupumo, smulkus ir
dulkingas smėlis, dulkingas priesmėlis ir dulkingas priemolis. I – oji terasa dominuoja tik Jiesios ir
Nevėžio slėniuose. Neries slėnyje išlikusi atskiromis aikštelėmis, Nemuno – nuo Petrašiūnų meandros
iki santakos atskirais ruožais, o nuo santakos nenutrūkstama juosta tęsiasi iki Nevėžio žiočių abiejose
Nemuno pusėse. Nuogulas sudaro smulkus ir smulkutis smėlis, jų storis siekia 5,5 m. II – oji
viršsalpinė terasa užima beveik visą Neries ir Nemuno slėnį, taip pat dažna Nevėžio ir Jiesios upių
žemupiuose. Nemuno slėnyje ši terasa užima visą slėnį, išskyrus siaurą salpos ruožą, Petrašiūnų,
Panemunės, Šančių, Senamiesčio meandrose, Žemutinių Kaniūkų ruože. Aliuvines šios terasos
nuogulas dažniausiai sudaro smulkus, dažnai aleuritingas arba molingas smėlis viršutinėje pjūvio
dalyje, o rupios sąnašos: vidutinis, stambus ir žvirgždingas smėlis - apatinėje dalyje. Bendras jų
vidutinis storis 4 – 5 m.

6.1.4. Išvados



Kauno miesto plote kvartero nuogulos slūgso ant kreidos, juros ir triaso sistemos uolienų.
Pokvarterinis paviršius – pakopiška lyguma, išraižyta gilių senųjų upių slėnių.
Didžiausias nuogulų storis susijęs su paleoįdubomis ir paleoįrėžiais, mažiausias – su
pokvarterinio paviršiaus iškilimais. Kvartero nuogulų storis kinta nuo 20 m iki 140 m.
Maksimalus kvartero nuogulų storis – 142,7 m, mažiausias – 19,0 m. Vyraujantis storis –
60-80 m. Pjūviuose akivaizdžiai vyrauja moreniniai dariniai. Tarpmoreninės nuogulos
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paplitusios sporadiškai, dažniausiai sutinkamos paleoįrėžiuose bei pokvarterinio reljefo
pažemėjimuose.
Kauno miesto plote kvartero nuogulų storymę sudaro keturi glacigeninių nuogulų
kompleksai. Glacialinės nuogulos priskirtos vidurinio pleistoceno
Žemaitijos ir
Medininkų svitoms bei Viršutiniojo Nemuno svitos Grūdos ir Baltijos posvitėms.
Visų svitų ir posvičių, išskyrus Žemaitijos svitos pagrindinę moreną, glacialiniai dariniai
neištisine danga slūgso visame Kauno miesto plote. Jie sudaryti iš moreninio priesmėlio ir
priemolio. Tarpmoreniniai dariniai paplitę sporadiškai.
Didžiojoje Kauno miesto žemės paviršiaus dalyje paplitusios Baltijos posvitės bei
holoceno nuogulos ir nuosėdos. Kauno miesto ir apylinkių kvartero geologinis žemėlapis
M1:10 000 1 yra pagrindas visiems tolimesniems tyrimams bei inžineriniam –
geologiniam kartografavimui.

6.2. Tektoninė struktūros
6.2.1. Kristalinio pamato tektoninės struktūros
Regioninės struktūros. Kristalinio pamato tektoninė sandara yra svarbi nagrinėjant nuosėdinės
dangos tektoniką, kadangi judantys kristalinio pamato blokai suformuoja tektonines struktūras
aukščiau slūgsančioje nuosėdinėje dangoje. Kristalinis pamatas Kauno miesto teritorijoje slūgso 9001000 m gylyje. Kauno miestas yra stambaus šiaurės-pietų krypties magnetinio minimumo centrinėje
dalyje. Šis minimumas žymi stambiausią Lietuvoje tektoninę zoną, Vidurio Lietuvos suturinę liniją,
kuri skiria Vakarų Lietuvos granulitų masyvą nuo Rytų Lietuvos raukšlinės juostos. Vidurio Lietuvos
zona kristalinio pamato paviršiuje atsidengia į šiaurės-rytus nuo Kauno miesto. Viršutinėje plutos
dalyje pagrindinis lūžis gelmėja į rytus. Apie 13 km gylyje nuo jo atsišakoja į vakarus gelmėjantis
lūžis. Zona palenda po Kauno miestu ir gelmėja toliau į vakarus, taigi faktiškai Kauno miestas yra virš
šio stambiausio Lietuvoje tektoninio lūžio, nors jis ir atsidengia kristalinio pamato paviršiuje už miesto
ribų. Yra išskirta eilė kitų lūžių, tarp kurių pažymėtinos dvi stambiausios Vilniaus-Mažeikių ir
Lazdijų-Joniškio giluminės zonos, gelmėjančios į pietvakarius. Abi šios tektoninės zonos yra toli
nutolusios nuo Kauno miesto. Iš artimiausių stambesnių lūžių paminėtini Lampėdžio, Girininkų lūžiai.
Pirmos eilės lokalūs tektoniniai blokai. Pagal kristalinio pamato struktūrų orientaciją, Kauno
miestas yra subregioninių blokų sandūroje, formuojančioje sudėtingą struktūrinį ,,rombą“. Kauno
mieste ir jo apylinkėse išskiriami šeši tektoniniai blokai – Ibėnų, Rumšiškių, Kazliškių, Domeikavos,
Dobilijos, Kauno. Didžioji miesto dalis priklauso Kauno blokui, kuris patyrė daugkartines
deformacijas ankstyvajame prekambre, kas lėmė vieningos struktūrų orientacijos nebuvimą.
Lūžiai. Kauno miestą kerta ortogonali ir diagonali kristalinio pamato lūžių sistemos. Lūžių gylis
ir ilgis yra įvairūs. Šiaurinėje dalyje vyrauja lūžiai gelmėjantys į pietus, pietinėje – į šiaurę. Dauguma
lūžių Kauno bloke ir Šlienavo pereinamoje zonoje gelmėja pietų (ir pietryčių) kryptimi. Į pietus gylėja
Tirkiliškių, Biruliškių, Lampėdžio lūžiai. Karmėlavos lūžis, skiriantis Kauno bloką nuo Ibėnų ir
Domeikavos blokų, taip pat gelmėja į pietus 60o kampu. Kazliškių bloke ir šalia jo, lūžiai dažniausia
gelmėja į šiaurę (šiaurės-rytus), kaip ir kontaktinis Girininkų lūžis, skiriantis Kazliškių bloką nuo
Kauno bloko. Jis gelmėja į šiaurės-rytus apie 60o kampu.
Kauno miesto teritorijoje esantys sub-regioniniai tektoniniai blokai ir lūžių sistema yra nurodyti
,,Kauno miesto kristalinio pamato tektoniniame žemėlapyje M 1: 50 000“ 2 - 1 grafinis priedas.

6.2.2. Nuosėdinės dangos tektoninės struktūros
Nuosėdinio pjūvio ir sub-regioninių struktūrų apibūdinimas. Kauno miestas yra Baltijos
sineklizės rytiniame šlaite. Nuosėdinės dangos storis Kaune yra apie 850 m. Kristalinio pamato
paviršius gelmėja VŠV kryptimi nuo -780 m rytuose iki -860 m vakarinėje Kauno miesto dalyje.
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Kambro nuogulos yra seniausios nuosėdinės dangos uolienos Kauno rajone slūgsančios ant kristalinio
pamato. Ordoviko metu Kauno miesto teritorija buvo centrinėje Vidurio Lietuvos įlinkio dalyje, kur
susiklostė 125-135 m storio karbonatinė storymė. Čia išsiskyrė dvi sub-regioninės struktūros – rytuose
ŠŠR krypties Prienų įlinkis, vakaruose – jam lygiagreti Kazlų Rūdos pakiluma. Riba tarp šių dviejų
struktūrų sąlyginai pravesta arti Jiesios-Salių lūžio. Silūro storymėje (280-320 m storis)
konstatuojamas tik bendras sluoksnių grimzdimas ir storėjimas į vakarus. Ankstyvojo devono pirmoje
pusėje (Gargždų laikotarpis) Kauno miesto vakarinė dalis buvo lokaliame įlinkyje, kuriame išlikusių
Garždų serijos nuogulų storis yra apie 50 m.
Panašios tendencijos išliko ir hercininio etapo pradžioje Kemeri laikotarpyje, čia susiklostė 7590 m storio terigeninės nuogulos. Pernų metu (vidurinio devono pirmoji pusė, storis – apie 5 m)
lokalių tektoninių judesių tendencijos pasikeitė, santykinai grimzdo rytinė Kauno dalis. Devono pjūvis
čia užsibaigia vidurinio devono Narvos horizonto molingomis karbonatinėmis uolienomis. Jaunesnės
devono nuogulos buvo nudenuduotos devono pabaigoje-permo pradžioje.
Alpinio struktūrinio komplekso pjūvis prasideda apie 10 m storio viršutinio permo Naujosios
Akmenės klintimi su dolomitu, kurie aukščiau pereina į 40-50 m storio Priegliaus anhidritą ir gipsą.
Kraigas slūgso 120 -180 m ž.j.l. (žemiau jūros lygio) gylyje.
Geologinė medžiaga apie triaso ir jaunesnes uolienas yra žymiai gausesnė, kas leido Kauno
miesto teritorijoje ir jo apylinkėse išryškinti lokalias struktūras 2 - 2, 3, 4 grafiniai priedai. Apatinio
triaso raudonspalvės molingos uolienos yra 80-110 m storio. Uolienų kraigas gelmėja pietvakarių
kryptimi nuo –30 m Kauno šiaurės-rytuose iki –60 m pietvakariuose. Vietomis į triaso uolienas įsirėžę
gilūs kvartero paleoįrėžiai.
Juros nuogulos slūgso ant triaso raudonspalvių molių, apatinis kontaktas lengvai atskiriamas
litologiškai. Juros nuogulų storis yra 10-30 m. Kraigas gelmėja į pietvakarius nuo -10 m iki -60 m. Ant
jų tiesiogiai slūgso apatinės kreidos Užupio arba Jiesios svitų smėlis. Kreidos pado (juros kraigo)
įlinkimai ir pakilumos atspindi ne tik vertikalius plutos tektoninius judesius, bet buvo formuojami ir
erozinių procesų ankstyvosios kreidos albio metu. Erozinis poveikis buvo žymus ir kvartero metu,
todėl vietomis, kur ant juros uolienų slūgso kvartero dariniai, fiksuojami staigūs juros storio
pasikeitimai.
Kreidos nuogulos užbaigia prekvartero pjūvį Kauno miesto teritorijoje. Pjūvyje išskiriami
Užupio svitos žalsvi smėliai, užpildantys 10-20 m storio paleoslėnius ir žalios spalvos Jiesios svitos
glaukonitinis smėlis ir aleuritas. Ant jų slūgso viršutinės kreidos cenomanio smėlinga storymė ir
turonio kreida. Viršutinės kreidos uolienos paplitusios tik pietinėje Kauno dalyje.
Ant prekvartero uolienų slūgso gliaciogeninės kvartero uolienos, kurių storis svyruoja nuo 30-40
m Neries ir Nemuno upių slėniuose ir iki 100-150 m pokvartero paleoįrėžiuose.
Juros ir kreidos lokalios tektoninės struktūros. Kauno miesto ir jo apylinkių tektoninio
žemėlapio sudarymui pagrindiniai buvo juros ir kreidos uolienų pado struktūriniai žemėlapiai 2 – 2,3
grafiniai priedai bei geofiziniais metodais išskirti kristalinio pamato lūžiai 2 - 1 grafinis priedas.
Tiek juros tiek ir kreidos sluoksniai gana žymiu kampu gelmėja į pietvakarius. Lokalios
struktūros, išskirtos Kauno mieste ir apylinkėse viršutinėje prekvartero storymės dalyje yra nedidelės
amplitudės, įlinkiai ir pakilumos neviršija 10-15 m. Juros kraigo morfologiją nulėmė ne tik tektoninis,
bet ir ankstyvosios kreidos erozinis faktorius. Kauno miesto teritorijoje išskirtos lokalios prekvartero
struktūros: Kaniūkų, Žaliakalnio, Julijanavos, Vaišvydavos, Martinavos pakilumos bei Milikonių,
Dainių slėnio, Kauno marių, vakarinis įlinkiai.
Turimi duomenys rodo, jog viršutinėje prekvartero storymės dalyje (juros, kreidos uolienos)
tikrų amplitudinių lūžių nėra. Tačiau kai kurių kristalinio pamato lūžių įtaka struktūroms yra akivaizdi.
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Galima numanyti, jog šie kristalinio pamato lūžiai viršutinėje nuosėdinės dangos dalyje pasireiškia
kaip padidinto plyšiuotumo zonos, išilgai kurių vyko nedidelės amplitudės blokų judėjimai. Vienoje
tokių zonų buvo išgręžtas gręžinys, kuris Turžėnų platuminio lūžio įtakos zonoje užfiksavo padidintą
požeminio vandens mineralizaciją kvartero sluoksniuose.
Neotektoninės struktūros. Kauno miestas yra stambios Vidurio Lietuvos neotektoninės zonos,
sutampančios su aktyvizuota kristalinio pamato zona, čia praeina meridianinės krypties tektoniniškai
aktyvios zonos, neotektoniniame etape buvo būdingas teritorijos santykinis grimzdimas (lyginant su
vakarine ir rytine Lietuvos dalimis).
Neotektoninių struktūrų išskyrimui Kauno mieste ir apylinkėse sudarytas pokvartero paviršiaus
reljefo žemėlapis 2 - 5 grafinis priedas. Jo morfologiją formavo tiek eroziniai tiek ir tektoniniai
procesai.
Paleoįrėžiai. Dažnai paleoįrėžiai (erozinės formos) pokvartero paviršiuje susijusios su
tektoninių lūžių aktyvumu – čia didesnis substrato uolienų plyšiuotumas, vyksta diferencijuoti
tektoniniai vertikalūs judėjimai. Kauno plote išryškintas sudėtingas paleoįrėžių tinklas. Stambiausias
įrėžis nustatytas šiaurinėje Kauno dalyje, jis orientuotas šiaurės rytų – pietvakarių kryptimi. Tai dalis
žymiai stambesnės tos pačios krypties paleoįrėžių juostos, kuri tęsiasi nuo Kauno iki Zarasų. Jos plotis
yra apie 15 km, prigimtis siejama su stambia neotektonine linijine zona. Kauno plote ši juosta užgęsta.
Išryškintas Kauno paleoįrėžis yra susijęs su tektoninėmis struktūromis – jis žymi Šilainių-Karmėlavos
ribą, skiriančią Domeikavos ir Ibėnų kristalinio pamato blokus šiaurėje ir Rumšiškių, Kauno,
Kazliškių blokus pietuose 2 - 5 grafinis priedas. Paleoįrėžiai vietomis sutampa su stambių upių
slėniais – Marvos lūžio atkarpoje, išilgai Turžėnų lūžio.
Kalvos. Paleoįrėžiai skiria teigiamas pokvartero paviršiaus reljefo formas (kalvas), kurios taip
pat yra erozinės-tektoninės prigimties. Kauno plote išskirta eilė netektoninio kilimo ir grimzdimo
zonų: meridianinės krypties Sakalų pakilumų zona, Kvesų pakiluma, Vaišydavos pakiluma, Kauno
volas, Gaižėnų depresija, Kauno marių įlinkis ir kt. 2 - 6 grafinis priedas. Kalvų altitudės svyruoja
nuo +25 m iki –30 m.
Apibendrinant Kauno ploto neotektoninį planą, pažymėtina, kad vakarinėje dalyje vyrauja
meridianinės krypties neotektoninės struktūros, tuo tarpu rytuose dominuoja subplatuminės formos. Be
to, vakarinė dalis patyrė intensyvesnius kilimo judesius. Šis dėsningumas aiškus ir pokvartero
paleoįrėžių gylių pasiskirstyme – maksimalūs gyliai konstatuoti rytinėje Kauno ploto dalyje, kur jie
viršija –120m, tuo tarpu vakaruose paleoįrėžių dugno altitudės neviršija –70m. Kauno miesto
vakarinės dalies santykinis neotektoninis kilimas atsispindi ir pagrindinių upių slėnių konfigūracijoje.
Neries upė staigiai keičia kryptį Kauno miesto ribose pasisukdama į pietus ir įsiliedama į Nemuną –
čia Neris atsiremia į vakariau esančią Sakalų pakilumų zoną. Panašiai deformuojasi ir Nemuno upės
slėnis. Nevėžio upė apteka Sakalų pakilumų zoną iš vakarų.
Neotektoniškai aktyvūs lūžiai.. Neotektoniniame žemėlapyje 2 - 6 grafinis priedas yra
parodytos morfometriniu metodu išskirtos neotektoniškai aktyvios linijinės zonos, neotektoniškai
aktyvūs kristalinio pamato lūžiai. Kauno plote išskirtos neotektoniškai aktyvios linijinės zonos
dažniausia yra platuminės ir meridianinės krypties. Kai kurie kristalinio pamato lūžiai
neotektoniniame etape buvo reaktyvizuoti, su jais gali būti siejamos padidinto plyšiuotumo zonos.
Pokvartero paviršiaus paleoįrėžių formavimąsi vietomis taip pat įtakojo tektoniniai lūžiai.
Ekogeologiniu požiūriu tai neigiamas derinys, reiškiantis žymiai padidintą gelmių pažeidžiamumą tose
vietose, kur išilgai neotektoniškai aktyvaus lūžio tęsiasi paleoįrėžis. Tokie atvejai Kauno mieste
konstatuoti išilgai Nemuno upės slėnio vakaruose, Nemuno kilpos centrinėje dalyje ir kitur. Nustatytas
kristalinio pamato lūžių ir hidrografinio tinklo sąryšis, t.y. kristalinio pamato blokų struktūrinę
orientaciją atitinka ir vyraujanti upių slėnių orientacija.
Neotektoninės struktūros ir lūžiai kontroliavo kvartero storymės litologinius ypatumus. Taip,
Sakalų pakilumų zona pasižymi moreninių darninių vyravimu paviršiaus geologinėje sandaroje.
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Gretimuose įlinkiuose kaupėsi akvagliacialiniai dariniai. Stambiausia kristalinio pamato ŠilainiųKarmėlavos zona skiria moreninį lauką šiaurėje nuo akvagliacialinio lauko pietuose. Vijukų lūžis
kontroliuoja Vidurio Lietuvos fazės kraštinių darinių grandinę.
Hidrocheminės anomalijos. Su neotektoniškai aktyviais lūžiai dažnai susijusios hidrocheminės
anomalijos, kurių ryškiausi pavyzdžiai yra Druskininkų ir Birštono kurortų mineraliniai vandenys.
Kauno miestui ir jo apylinkėms analizuoti juros, kreidos ir kvartero vandeningų horizontų
hidrocheminiai ypatumai išryškino eilę anomalijų, kurios visos susijusios su išskirtais tektoniniais
lūžiais. Ryškiausi hidrochemines anomalijas kontroliuojantys lūžiai – Karmėlavos-Bernatonių,
Kleboniškių, Lampėdžio platuminiai lūžiai, Naujasodžio, Vaištariškių, Neveronių meridiainiai lūžiai,
bei diagonalūs Girininkų bei Marvos lūžiai. Palyginus hidrocheminių anomalijų išsidėstymą su
pokvartero paviršiaus elementais konstatuojamas glaudus jų sąryšis su paleoįrėžiais. Iš 31 anomalijų,
net 19 yra paleoįrėžių ribose. Toks derinys rodo čia esant ypač nepalankias ekogeologines sąlygas.
Dabartiniai tektoniniai judesiai. Dabartiniai žemės plutos judėjimai susiję su jos blokine
sandara. Remiantis geodeziniais duomenimis, pietinėje Kauno miesto dalyje pasireiškia intensyvūs
plutos vertikalūs judėjimai nuo –0,8 iki +1 mm/m. Intensyviausiai kyla Naujosios Fredos – Julijanavos
rajonas, didžiausias grimzdimas konstatuojamas išilgai Nemuno upės Aleksoto rajone. Išilgai pietinės
pakrantės (Jiesios kraštovaizdžio draustinio rajone) konstatuojamos maksimalios amplitudės (1
mm/m.). Šios dabartinių tektoninių judesių tendencijos atitinka juros pade išskirtą lokalių anomalijų
zoniškumą, taip pat rodantį pietinio Nemuno upės kranto santykinį kilimą. Nedidelis pakilimas
konstatuojamas Eigulių piliakalnio rajone – 0,4 mm/m. Jis dalinai sutampa su Žaliakalnio juros
pakilimu. Minėtieji procesai siejami su pietinio bloko užstūmimu ant šiaurinio, kurio pakraštys, dėl
milžiniškos apkrovos yra lenkiamas žemyn. Šie judesiai gali turėti įtakos šiuolaikiniams geologiniams
dinaminiams procesams, ypač nuošliaužų formavimuisi.
Geodeziniais metodais nustatytos dabartinių tektoninių judesių tendencijos gerai atitinka
pagrindinių upių slėnių išilginio profilio deformacijų pobūdį. Nemuno upės išilginis profilis yra
įgaubto tipo, kas rodo santykinio grimzdimo tendenciją. Piečiau ir šiauriau tekančių Neries ir Jiesios
upių slėniai yra išgaubtos deformacijos – tai tektoninio kilimo holoceno metu tendencijos rodiklis. Tuo
tarpu Nevėžio upė ir rytinė Nemuno dalis nerodo ryškesnės deformacijos.

6.2.3. Išvados











Kauno miestas yra pereinamoje zonoje tarp stambiausių Lietuvos kristalinio pamato
segmentų – Rytų Lietuvos juostos ir Vakarų Lietuvos granulitų. Šis kontaktas tapatinamas
su plačia Šlienavos zona, skiriama rytinėje Kauno miesto dalyje.
Kauno miestas yra subregioninių blokų sandūroje, formuojančių sudėtingą struktūrinį
“rombą”. Didžioji miesto dalis priklauso Kauno blokui, kuris patyrė daugkartines
deformacijas ankstyvajame prekambre, kas lėmė vieningos struktūrų orientacijos
nebuvimą.
Kauno miestą kerta ortogonali ir diagonali kristalinio pamato lūžių sistemos. Lūžių gylis
ir ilgis yra įvairūs. Šiaurinėje dalyje vyrauja lūžiai gelmėjantys į pietus, pietinėje – į
šiaurę.
Kristalinio pamato lūžių aktyvumas alpiniame laikotarpyje buvo nežymus, pasireiškė
nedidelių amplitudžių fleksūrų ir padidinto plyšiuotumo zonų formavimusi.
Lokalios struktūros išskirtos Kauno mieste ir jo apylinkėse viršutinėje prekvartero
storymės dalyje yra nedidelės amplitudės, įlinkiai ir pakilumos neviršija 10-15 m. Juros
kraigo morfologiją nulėmė ne tik tektoninis, bet ir ankstyvosios kreidos erozinis faktorius.
Kauno miesto teritorijoje išskirtos lokalios prekvartero struktūros: Kaniūkų, Žaliakalnio,
Julijanavos, Vaišvydavos, Martinavos pakilumos bei Milikonių, Dainių slėnio, Kauno
marių, Vakarinis įlinkiai.
Neotektoniniame etape kai kurios prekvartero struktūros buvo aktyvizuotos. Taip pat
formavosi naujos struktūros. Vakarinė miesto dalis santykinai kilo, rytinė – grimzdo.
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Neotektoninės struktūros kontroliuoja Neries, Nemuno slėnių padėtį. Vakarinės dalies
kilimas sąlygojo upių tėkmės krypties staigų pasikeitimą meridianine kryptimi.
Kai kurie kristalinio pamato lūžiai neotektoniniame etape buvo reaktyvizuti, su jais gali
būti siejamos padidinto plyšiuotumo zonos. Pokvartero paviršiaus paleoįrėžių
formavimąsį vietomis taip pat įtakojo tektoniniai lūžiai. Ekogeloginiu požiūriu tai
neigiamas derinys, reiškiantis žymiai padidintą gelmių pažeidžiamumą tose vietose, kur
išilgai neotektoniškai aktyvaus lūžio tęsiasi paleoįrėžis. Tokie atvejai Kauno mieste
konstatuoti išilgai Nemuno upės slėnio vakaruose, Nemuno kilpos centrinėje dalyje ir
kitur.
Išilgai kai kurių neotektoniškai aktyvių lūžių vyksta intensyvus požeminio vandens
pertekėjimas iš žemutinių geologinių sluoksnių.
Neotektoninės struktūros kontroliuoja paviršiaus geologinius ypatumus.
Remiantis geodeziniais duomenimis, pietinėje Kauno dalyje nustatyta eilė aktyvių
tektoninių struktūrų, kurių dabartinis intensyvumas siekia nuo –0,8 mm/m iki 1 mm/m.
Intensyviausiai grimzta Nemuno upės slėnis. Aktyviausiai kyla teritorija piečiau Nemuno
upės. Išilgi pietinės pakrantės konstatuojamos maksimalios amplitudės. Tai siejama su
pietinio bloko užstūmimu ant šiaurinio, kurio pakraštys, dėl milžiniškos apkrovos, yra
lenkiamas žemyn. Šie judesiai gali turėti įtakos šiuolaikiniams geologiniams dinaminiams
procesams, ypač nuošliaužų formavimuisi..

6.3. Inžinerinės geologinės sąlygos
6.3.1. Inžinerinė geologinė gruntų ir uolienų charakteristika
Kauno miesto teritorijoje išskirtos šios gruntų ir uolienų inžinerinės geologinės grupės ir
pogrupiai: technogeniniai pilti gruntai, klampūs (biogeniniai) gruntai – ypatingai spūdūs ir labai
spūdūs; rišlūs gruntai - silpni, vidutinio stiprumo, stiprūs ir labai stiprūs; birūs gruntai - silpni,
vidutinio stiprumo, stiprūs ir labai stiprūs bei ypatingai silpnos uolienos.
Technogeninių piltų gruntų grupė. Kauno miesto teritorijoje technogeninį piltą gruntą sudaro
chaotiškai per eilę metų supiltos pramoninės ir statybos bei buitinės atliekos, taip pat planingai supilti
fortifikacinių statinių, automagistralių, sankasų, HES pylimo natūralios kilmės gruntai – priemolis,
priesmėlis, smėlis ir žvyras. Chaotiškai supiltas gruntas pasižymi nevienalyte sudėtimi, dažnais
įvairaus dydžio organinės medžiagos intarpais, blogomis fizikinėmis ir mechaninėmis savybėmis –
mažu tankiu, mažu stiprumu ir dideliu spūdumu. Planingai supilti natūralios kilmės gruntai yra mažiau
paveikti žmogaus ūkinės veiklos procesų. Jų fizikinės ir mechaninės savybės priklauso nuo jų amžiaus
ir sutankinimo juos supilant.
Klampių biogeninių gruntų grupė. Šią gruntų grupę sudaro gruntai, turintys didelį organinės
medžiagos kiekį. Pagal deformacijų modulio vertes klampių gruntų grupė skirstoma į ypatingai
spūdžių (E<2 MPa) ir labai spūdžių (2E MPa) gruntų pogrupius. Klampių biogeninių ypatingai
spūdžių gruntų pogrupiui priklauso holoceno durpės, o labai spūdžių gruntų pogrupiui – limninių
nuosėdų dumblas. Šie gruntai pasižymi blogomis geotechninėmis savybėmis – dideliu spūdumu,
dideliu poringumo koeficientu ir didele gamtine drėgme, mažu dalelių masės ir gamtiniu masės tankiu.
Dėl savo specifinės sudėties ir blogų fizikinių ir mechaninių savybių rodiklių klampūs gruntai kaip
pagrindas statiniams yra netinkami.
Rišlių gruntų grupė. Rišlių gruntų grupė pagal kūginio stiprio vertes skirstoma į šiuos
pogrupius: silpnų gruntų (0,5<qc1,5 MPa); vidutinio stiprumo (1,5<qc 2,5 MPa); stiprių (2,5<qc
5,0 MPa) ir labai stiprių (qc>5 MPa). Kauno miesto teritorijoje rišlių gruntų tarpe plačiausiai paplitę
vidutinio stiprumo ir stiprūs gruntai. Silpni gruntai paplitę ribotai. Jiems priklauso holoceno deliuvinis
ir solifliukcinis priemolis bei priesmėlis su retu žvirgždu ir, vietomis, su mažu organinės medžiagos
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kiekiu, proliuvinis priemolis ir priesmėlis su retu žvirgždu taip pat limninis ir aliuvinis priemolis su
mažu organinės medžiagos kiekiu.
Rišlių vidutinio stiprumo gruntų pogrupiui priklauso holoceno limninis dulkingas priesmėlis,
dulkingas priemolis ir molis, aliuvinis dulkingas priemolis ir priesmėlis, Baltijos posvitės
limnoglacialinis molis ir dulkingas molis, Vidurio Lietuvos sluoksnių glacialinis kraštinių darinių
priemolis ir Pietų Lietuvos sluoksnių glacialinis pagrindinės morenos molis bei Žemaitijos svitos
limnoglacialinis molis.
Rišlių stiprių gruntų pogrupiui priklauso Baltijos posvitės limnoglacialinis dulkingas priemolis
ir fliuvioglacialinis dulkingas priesmėlis, Vidurio Lietuvos sluoksnių glacialinis pagrindinės morenos
priemolis, Pietų Lietuvos sluoksnių glacialinis pagrindinės morenos priemolis ir priesmėlis, taip pat
Medininkų svitos limnoglacialinis priesmėlis, priemolis ir molis bei Žemaitijos svitos limnoglacialinis
dulkingas priesmėlis.
Rišlių labai stiprių gruntų pogrupiui priklauso Baltijos posvitės limnoglacialinis dulkingas
priesmėlis, Vidurio Lietuvos sluoksnių glacialinis pagrindinės morenos priesmėlis, Grūdos posvitės
glacialinis pagrindinės morenos priemolis ir priesmėlis, taip pat Medininkų svitos glacialinis
pagrindinės morenos priemolis ir Žemaitijos svitos glacialinis pagrindinės morenos priesmėlis.
Kauno miesto teritorijoje paplitusių rišlių moreninių gruntų sudėtyje vyrauja priemolis ir žymiai
rečiau paplitęs priesmėlis. Baltijos posvitės limnoglacialinių rišlių gruntų sudėtyje vyrauja molis,
dulkingas priemolis ir dulkingas molis.
Rišlių gruntų grupėje geriausiomis geotechninėmis savybėmis pasižymi Grūdos posvitės ir
Baltijos posvitės Vidurio Lietuvos sluoksnių bei Žemaitijos svitos moreninių nuogulų priemolis ir
priesmėlis, o silpniausiomis – deliuvinis, limninis ir aliuvinis priemolis su mažu organinės medžiagos
kiekiu .
Birių gruntų grupė. Birių gruntų grupė pagal kūginio stiprio vertes yra skirstoma į silpnų
(2,5<qc5,0 MPa), vidutinio stiprumo (5<qc10,0 MPa), stiprių (10<qc20,0 MPa) ir labai stiprių
(qc>20,0 MPa) gruntų pogrupius. Kauno miesto teritorijoje birių gruntų tarpe plačiausiai paplitę
vidutinio stiprumo gruntai.
Biriems silpniems gruntams priklauso holoceno limninis dulkingas ir durpingas smėlis,
proliuvinis, smulkus ir vidutinio rupumo smėlis, aliuvinis salpinės terasos smulkus ir vidutinio rupumo
smėlis Baltijos posvitės fliuvioglacialinis dulkingas smėlis.
Biriems vidutinio stiprumo gruntams priklauso holoceno limninis rupus, vidutinio rupumo,
smulkus ir smulkus su nedideliu organinės medžiagos kiekiu smėlis, eolinis vidutinio rupumo ir
smulkus smėlis, aliuvinis vidutinio rupumo, smulkus ir dulkingas smėlis, Baltijos posvitės aliuvinis
vidutinio rupumo ir smulkus smėlis, limninis vidutinio rupumo, smulkus ir smulkus smėlis su mažu
organinės medžiagos kiekiu, limnoglacialinis smulkus ir dulkingas smėlis, fliuvioglacialinis rupus,
vidutinio rupumo ir smulkus smėlis bei Pietų Lietuvos sluoksnių pagrindinės morenos vidutinio
rupumo ir smulkus smėlis.
Biriems stipriems gruntams priklauso holoceno aliuvinis žvyras, žvyringas smėlis ir rupus
smėlis, Baltijos posvitės aliuvinis žvyringas ir rupus smėlis, fliuvioglacialinis žvyringas ir rupus
smėlis, Grūdos posvitės limnoglacialinis dulkingas ir smulkus smėlis, Medininkų svitos
fliuvioglacialinis vidutinio rupumo smėlis, Žemaitijos svitos limnoglacialinis dulkingas smėlis ir
fliuvioglacialinis žvyras, žvyringas, rupus, vidutinio rupumo ir smulkus smėlis.
Biriems labai stipriems gruntams priklauso Žemaitijos posvitės fliuvioglacialinių nuogulų
gargždas.
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Birių gruntų grupėje geriausiomis geotechninėmis savybėmis pasižymi Žemaitijos svitos
fliuvioglacialinis gargždas ir holoceno aliuvinis beiBaltijos posvitės fliuvioglacialinis žvyringas
smėlis, o blogiausiomis – limninis dulkingas smėlis, aliuvinis salpinis vidutinio rupumo smėlis bei
Baltijos posvitės fliuvioglacialinis dulkingas smėlis.
Rišlūs ir birūs silpni gruntai sudaro nepakankamai tvirtą statinių pagrindą.
Ypatingai silpnos uolienos. Jas atstovauja kreidos sistemos uolienos - kreidos mergelis,
molingas aleuritas ir kreida. Kreidos mergeliui ir molingam aleuritui būdingos žemos tankio ir didelės
gamtinio drėgnio ir poringumo koeficiento vertės. Šios uolienos pagal mažas gniuždomojo stiprio
vertes yra priskiriamos ypatingai silpnų uolienų pogrupiui.

6.3.2. Šiuolaikiniai egzogeniniai geologiniai procesai ir reiškiniai
Geologiniai procesai ir reiškiniai yra viena svarbiausių inžinerinių geologinių sąlygų. Ten, kur
paplitę geologiniai procesai ir reiškiniai, statinių vietos parinkimas, statybos sąlygos, jų pastovumo ir
normalaus naudojimo užtikrinimas yra sudėtingas uždavinys. Tose vietose statinių statybos sąlygos
yra ypatingos, jas reglamentuoja specialūs normatyviniai dokumentai, o jų inžineriniai geologiniai
tyrimai yra gerokai brangesni, nes padidėja tyrimų apimtys, taikomas platesnis tyrimo metodų
kompleksas. Svarbiausias geologinių procesų ir reiškinių tyrimo tikslas yra jų prevencija, plėtojimosi
sulėtinimas arba sustabdymas. Tai galima atlikti tik detaliai ištyrus geologinių procesų ir reiškinių
atsiradimo ir raidos sąlygas, nustačius priežastis ir veiksnius.
Kauno miesto teritorijoje paplitę šie geologiniai procesai ir reiškiniai: sukelti paviršinio
vandens – Kauno marių krantų abrazija, upių šoninė erozija, linijinė šlaitų erozija; sukelti paviršinio
ir požeminio vandens – pelkėjimas; sukelti požeminio vandens – sufozija; sukelti sunkio jėgos –
nuošliaužos; sukelti vėjo – eoliniai reiškiniai ir sukelti žmogaus ūkinės veiklos – užtvankos, karjerai,
krantinės, statinių deformacijos.
Sukelti paviršinio vandens:
Kauno marių krantų abrazija. Kauno miesto teritorijai priklauso virš 11 km ilgio vakarinės
Kauno marių dalies pakrantės ruožas, kuriame gana aktyviai vyksta krantų abrazija, formuojasi
nuošliaužos 3 – 2 grafinis priedas. Abraduojamų krantų atkarpų ilgis kinta nuo 20-30 iki 200 m.
Marių krantai intensyviausiai ardomi Pažaislio iškyšulyje ir ties Palemonu. Ilgiausias, virš 200 m ilgio
abrazijos ruožas yra ties Amaliais. Abraduojamų krantų ruožų bendras ilgis siekia apie 1,3 km. Tai
sudaro apie 12% visos Kauno miesto teritorijai tenkančios marių pakrantės ilgio. Krantų
stabilizavimui betonine krantine yra sutvirtinta apie 2 km marių kranto linijos. Likusioje dalyje marių
krantai yra akumuliaciniai arba stabilūs.
Upių šoninė erozija. Kauno miesto teritorijoje upių šoninė erozija plačiausiai paplitusi Jiesios
slėnyje. Jiesios vaga labai vingiuota. Vingiuose upė daro staigius posūkius, kuriuose vyksta intensyvi
šoninė erozija. Dažniausiai eroduojami slėnio šlaitai, sudaryti iš moreninių nuogulų, į kuriuos
atsiremia upės vagos kilpos. Šie labai vaizdingi eroziniai šlaitai su kreidos luistais, slūgsančiais
kvartero nuogulų atodangose, priklauso Jiesios kraštovaizdžio draustiniui. Eroduojamų kranto atkarpų
ilgis kinta nuo 40-60 iki 100 m. Jų aukštis – 2-13 m 3 – 2 grafinis priedas.
Šiuo metu Kauno miesto teritorijoje didžiųjų upių – Nemuno ir Nėries slėniuose upių šoninė
erozija paplitusi ribotai. Nemuno vagos ilgis Kauno mieste siekia apie 25 km. Eroduojamas apie 80ties m ilgio ruožas aptiktas tiktai kairiajame Nemuno krante, Panemunėje, ties Vaidilos gatve 3 – 2
grafinis priedas. Reikia pažymėti, kad ištisos Nemuno krantų atkarpos upės vingiuose yra sutvirtintos
ir erozijos procesai čia nevyksta. Bendras sutvirtintų Nemuno krantų ilgis Kauno mieste sudaro apie
6,2 km.
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Neries upės vagos ilgis Kauno mieste siekia 9,8 km. Eroduojamos 20 ir 250 m ilgio pirmosios
viršsalpinės terasos atkarpos aptiktos dešiniajame upės krante Vilijampolės vingyje ir 30-100 m ilgio
atkarpos – kairiajame upės krante, Kleboniškio vingyje 3 – 2 grafinis priedas. Tiesioje upės vagos
atkarpoje tarp šių vingių šoninės erozijos procesai nevyksta.
Linijinė šlaitų erozija - griovos ir raguvos. Svarbiausi gamtiniai veiksniai, lemiantys griovų ir
raguvų formavimąsi yra: teritorijos geologinė sandara, reljefas, klimatinės sąlygos ir augmenijos
danga. Jos formuojasi tik tada, kai šlaitus sudaro lengvai vandens išplaunamos nuogulos. Didelę, o
kartais ir lemiamą reikšmę griovų atsiradimui ir vystymuisi turi žmogaus ūkinė veikla.
Kauno miesto teritorijoje yra aptiktos 257 griovos ir raguvos 3 – 2 grafinis priedas. Griovų ir
raguvų yra Nemuno, Neries, Nevėžio, Jiesios, Garšvos, Gyrio, Marvelės, Sėmenos, Veršvo ir kt. upių
ir upelių slėnių šlaituose. Upių ir upelių šlaitų plotas Kauno miesto teritorijoje sudaro 11,4 km2, iš jų
3,7 km2 užima griovos ir raguvos. Tai sudaro 2,3% Kauno miesto teritorijos bendro ploto. Daugiausia
griovų aptikta ir didžiausią plotą jos užima Nemuno ir Neries upių bei Marvelės ir Sėmenos upelių
slėnių šlaituose.
Griovų ir raguvų ilgis kinta nuo 24 iki 1082,7 m, dažniausiai nuo 80 iki 260 m. Griovų
skersiniai pjūviai dažniausiai turi V formą, o raguvų – trapecijos formą. Griovų ir raguvų plotis
dažniausiai siekia 100 m ir daugiau, gylis - 30 m, o šlaito polinkio kampas siekia 40-45. Didžioji
dauguma griovų ir raguvų yra vienašakės (82,1%), retai aptinkamos dvišakės (13,6%), labai retai
trišakės (3,5%) griovos ir raguvos.
Dabartinėje geodinaminėje situacijoje senosios griovos yra stabilizavęsi – jų dugnas ir šlaitai
apaugę augmenija, krūmais ir medžiais, bet išilginiai profiliai dar nepasiekę pusiausvyrinės būklės,
šlaituose dar nėra pilnai susiformavęs dirvožemio sluoksnis. Dauguma jų dar nėra virtusios raguvomis.
Griovų ir raguvų viršūnės dažniausiai užpiltos gruntu, į jas pilamos šiukšlės. Kai kurių griovų ir
raguvų dugnuose pakloti drenažo ir nuotekų vamzdžiai, šlaituose vietomis vyksta eroziniai ir
gravitaciniai (atsiranda nuošliaužos) procesai, o dugne kai kur vyksta gilinamoji erozija.
Senosios griovos ir raguvos nekelia didelės grėsmės Kauno miesto infrastruktūrai. Vietomis jos
trukdo tiesti požemines komunikacijas, išgraužos atsirandančios kelių iškasų šlaituose pabrangina
kelių tiesimo darbus.
Sukelti paviršinio ir požeminio vandens:
Pelkėjimas. Pelkėjimo procesai Kauno miesto teritorijoje paplitę labai ribotai. Kelios nedidelės
aukštapelkės aptinkamos šiaurės rytinėje teritorijos dalyje, Palemono fliuvioglacialinio banguoto
reljefo pažemėjimuose 3 – 2 grafinis priedas. Čia didžiausias durpių storis siekia 5,6 m. Šiaurės
vakarinėje dalyje Aukštutiniuose Kaniūkuose ir Linkuvos miške aptinkamos tik pavienės nedidelės
pelkės. Dalis Dubingių raisto pelkės patenka į Kauno miesto teritoriją jos šiaurinėje dalyje. Šiose
pelkėse durpių storis neviršija 2 m.
Sukelti požeminio vandens:
Sufozija. Sufozinis cirkas yra Veršvo upelio dešiniajame krante 3 – 2 grafinis priedas. Jis
susijęs su upelio slėnio šlaitus sudarančių smėlingų nuogulų filtraciniu irsmu. Sufozinio cirko
skersmuo siekia 20 m, aukštis 15 m, o šlaito kampas - 47º. Sufozijos procesai gali vystytis ir statinių
pagrinduose, sudarytuose iš smėlingų gruntų. Sufozinis reljefo pažemėjimas aptiktas Aukštutiniuose
Kaniūkuose, Servitutų gatvėje. Sufozinis procesas vyksta termokarstinės kilmės dubėje, užpildytoje
dulkingu smėliu su durpių tarpsluoksniais. Yra susidaręs 5-6 m diametro pažemėjimas.
Sukelti sunkio jėgos:
Nuošliaužos. Tai vienas iš pavojingiausių šiuolaikinių geologinių procesų, vykstančių Kauno
mieste. Kauno mieste Nemuno ir Neries bei jų intakų – Jiesios, Sąnašos, Marvelės, Girstupio
slėniuose, Kauno marių krantuose ir kitur aptiktos 34 nuošliaužos ir nuošliaužų pažeisti šlaitų ruožai
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3 – 2 grafinis priedas. Kauno mieste nuošliaužų susidarymui yra palankios natūralios gamtinės geomorfologinės ir hidrogeologinės sąlygos bei šlaito geologinė sandara.
Kauno mieste nuošliaužos dažniausiai susiformuoja mažųjų upelių Jiesios, Marvelės, Sėmenos,
Veršvos, Girstupio, rečiau Nemuno ir Neries slėnių stačiuose šlaituose, kai upės vagos vingiuose
pavasario potvynių metu betarpiškai paplauna jų papėdę. Dauguma nuošliaužų išsidėsčiusios
vidurinėje ir apatinėje šlaitų dalyje. Pagal amžių ir stadiją dažniausiai paplitusios šiuolaikinės aktyvios
ir šiuolaikinės galutinai susiformavusios nuošliaužos, o pagal gylį – smulkios ir paviršinės. Pagal
nušliaužusio grunto tūrį dažniausiai paplitusios vidutinės nuošliaužos, kurių tūris kinta nuo 280 iki 940
m3. Aštuonios didelės nuošliaužos, kurių tūris viršija 2000 m3 aptiktos Girstupio upelio slėnio
dešiniajame šlaite (tai didžiausia nuošliauža, kurios tūris siekia virš 7200 m3), Ąžuolyne – griovoje ir
ties Slėnio gatve, Nemuno slėnio dešiniajame šlaite ties Verkių gatve, Marvelės upelio slėnio
dešiniajame šlaite ties Kybartų gatve, kelio Kaunas-Suvalkai iškasos šlaite ir Kauno marių krante ties
Marių ir Latvelių gatvėmis.
Šlaitų deformacijos kelia grėsmę gyvenamiesiems namams ir kitiems statiniams, požeminėms
komunikacijoms bei keliams ir gatvėms Nemuno slėnio dešiniajame šlaite - Verkių gt. Nr. 61,
Aukštuosiuose Kaniūkuose, Žalčio karūnos alėja Nr. 34 griovoje tarp Bakanausko gt. ir Liūdesio
alėjos, griovoje Žaliakalnyje, Savanorių gt. Nr. 51, Nemuno slėnio kairiajame šlaite, Aleksote,
Veiverių gt. Nr. 50, Marvelės slėnio dešiniajame šlaite, Santarvės gt. Nr. 29, autostrados KaunasKlaipėda iškasos šlaite.
Kauno mieste nuošliaužų susidarymui yra palankios natūralios sąlygos. Tačiau reikia pažymėti,
kad čia daugelio nuošliaužų susidarymo pagrindinė priežastis yra labai aktyvi žmogaus ūkinė veikla,
tiesiogiai arba netiesiogiai sukelianti šlaitų deformacijas. Tai šlaitų iškasos tiesiant kelius, šlaitų
papėdės pakasimas, šlaito viršaus apkrovimas, vandentiekio avarijos, natūralios augmenijos šlaituose
sunaikinimas, Nemuno patvanka ir Kauno marių susiformavimas ir kt. Daugelio klaidų ir nelaimių
galima būtų išvengti, jeigu nė vienas statybos ar ūkinės veiklos šlaituose projektas nebūtų sudaromas
be inžinerinių geologinių tyrinėjimų, o statybų leidimai nebūtų išduodami be inžinerinės geologinės
ekspertizės.
Sukelti vėjo:
Eoliniai reiškiniai. Kauno miesto teritorijoje eoliniai reiškiniai yra paplitę Nemuno slėnyje
Petrašiūnuose, Panemunės kilpoje, Šančiuose, Lampėdžiuose ir Žemutiniuose Kaniūkuose, Neries
slėnyje ties Kleboniškiais taip pat Aukštutiniuose Kaniūkuose ir Šilainių miške 3 – 2 grafinis
priedas. Nemuno slėnyje yra perpustytos II-os ir IV-os, Neries slėnyje – III-ios ir VI-os viršsalpinių
terasų, o Aukštutiniuose Kaniūkuose, Šilainių miške ir Petrašiūnuose – fliuvioglacialinės nuogulos.
Čia yra paplitusios įvairios eolinio reljefo formos – kaubrai, kauburiai, kopos ir net kopų masyvai.
Eolinis reljefas dažniausiai yra apaugęs mišku.
Sukelti žmogaus ūkinės veiklos:
Kauno miesto teritorijoje žmogaus ūkinė veikla labai intensyviai keičia gamtinę aplinką – ypač
landšaftą, litosferos viršutinę dalį, hidrogeologines sąlygas. Mažiausiai žmogaus ūkinės veiklos
paveiktos yra Panemunės, Kleboniškių miško, Lampėdžių ir Kauno marių regioninio parkų, Šilainių
miško bei Jiesios kraštovaizdžio draustinio teritorijos. Likusioje teritorijos dalyje kaupiantis
technogeniniam gruntui, statant statinius, tiesiant kelius ir gatves, statant užtvankas ir tiltus, kasant
karjerus, formuojasi technogeninis reljefas. Technogeninis piltas gruntas įvairaus storio sluoksniu
dengia didelę Kauno miesto teritorijos dalį. Išsamesnė jo charakteristika ir paplitimas yra nagrinėjami
4 teksto skyriuje.
Dideli reljefo ir hidrografinio tinklo pokyčiai įvyko 1955-1959 metais, kai Kauno miesto
teritorijoje, ant Nemuno upės, Petrašiūnuose buvo pastatyta hidroelektrinė. Užtvankos statybos metu
buvo iškasta 5079 tūkst. m3 grunto, iš smėlio ir priemolio supiltos trys žemių užtvankos, pastatyta
vandens nupylimo užtvanka iš betono ir gelžbetonio Pastačius užtvanką susidarė 63,5 km2 ploto
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tvenkinys, kurio maksimalus gylis prie statinių siekia 24,6 m, vandens tūris – 240 mln. m3. Patvanka
nusidriekė 95 km. Užtvenkus Nemuną ir susiformavus Kauno marioms, pakito paviršinio ir požeminio
vandens režimas, prasidėjo marių krantų performavimas. Dar du nedideli tvenkiniai susidarė
Aukštutiniuose Kaniūkuose, užtvenkus Gyrio ir Plytupio upelius.
Kauno mieste, Vilijampolėje ir Petrašiūnuose yra du nedideli 0,3 ir 2 ha ploto karjerai, kuriuose
buvo kasamas žvyras. Šiuo metu eksploatuojamas Vaišvydavos smėlio telkinys. Šio telkinio karjero
plotas Kauno miesto teritorijoje siekia 33,5 ha. Petrašiūnų ir Vaišvydavos karjerai dalinai užtvindyti.
Krantų stabilizavimui betonine krantine sutvirtinta apie 6,2 km Nemuno upės krantų.
Betoninėmis plokštėmis, akmenimis ir geotekstile sutvirtintos kai kurios Kauno marių krantų atkarpos
ties Palemonu ir jachtklubu, kairysis Jiesios krantas ties Sąnašos gatve ir kt.
Kauno miesto teritorijoje gruntinis vanduo yra intensyviai veikiamas antropogeninių procesų.
Eksploatuojant Kleboniškio, Vičiūnų, Eigulių vandenvietes, statant statinius, asfaltuojant teritorijas,
įrengiant kanalizaciją ir drenažą, žemėja gruntinio vandens lygis, pasikeičia jo nuotėkio ir iškrovos
režimas, mažėja infiltracinės mitybos plotas ir kt.. Gruntinio vandens lygio sumažėjimas sukelia
smėlingų ir smėlingų žvyringų gruntų tankėjimą, durpių ir organinių medžiagų skaidymąsi ir
destrukciją, medinių polių ir pamatų puvimą. Dėl šių procesų taip pat vyksta žemės paviršiaus
nusėdimai, pamatų ir statinių netolygūs nuosėdžiai bei gatvių dangų deformacijos.

6.3.3. Inžinerinių geologinių rajonų charakteristika
Inžineriniame geologiniame žemėlapyje, įvertinus Kauno miesto teritorijos statinių statybos
inžinerines geologines sąlygas, priklausomai nuo šios teritorijos geologinės sandaros, gruntų sudėties
ir fizikinių bei mechaninių savybių, reljefo ypatumų, geologinių procesų ir reiškinių paplitimo, taip pat
hidrogeologinių sąlygų išskirti 8 inžineriniai geologiniai rajonai 1 pav., 3 - 2, 3 grafiniai priedai.
1 - Nemuno, Neries ir jų intakų slėnių bei Kauno marių krantų šlaitų inžinerinis geologinis
rajonas. Šis rajonas siaura juosta driekiasi abipus šių upių bei Kauno marių ir apima aukštus – nuo 3040 iki 50 m aukščio ir stačius – nuo 25º-35º iki 45º-55º polinkio kampo upių slėnių šlaitus ir
žemesnius Kauno marių krantus. Rajono plotas palyginti nedidelis ir sudaro apie 11,4 km2 arba apie
8% visos Kauno miesto teritorijos. Šlaituose gausu griovų, kurių ilgis kinta nuo 24 iki 1082 m. Šlaitus
dengia plačiai paplitęs 0,6-5,5 m storio (vidutinis – 1,8 m) holoceno deliuvinis priemolis ir priesmėlis
su retu žvirgždu ir vietomis su organinės medžiagos priemaiša arba smulkus smėlis, taip pat ribotai
šlaitų apatinėje dalyje paplitęs holoceno solifliukcinis priemolis ir priesmėlis su retu žvirgždu, o
griovose – proliuvinis priemolis ir priesmėlis bei smėlis. Šių nuogulų priemolis ir priesmėlis su retu
žvirgždu priklauso rišlių silpnų gruntų, o smėlis – birių silpnų gruntų inžineriniams geologiniams
pogrupiams.
Nemuno, Neries, Jiesios upių ir Marvelės, Girstupio ir Sąnašos upelių slėnių ir kai kurių griovų
šlaituose bei Kauno marių krantuose formuojasi nuošliaužos, vyksta tarpmoreninių vandeningųjų
horizontų vandens iškrova, sufozija. Pirmo rajono inžinerinės geologinės sąlygos dėl galimų šlaitų
deformacijų yra nepalankios statybai. Pagal STR 1.04.02:2004 reikalavimus, projektuojant statinius
stačiuose šlaituose ir arti jų (25-30 m) būtina atlikti projektinius inžinerinius geologinius ir
geotechninius tyrimus, atitinkančius trečiosios geotechninės kategorijos reikalavimus. Šlaitų
naudojimą, tvarkymą ir apsaugą taip pat reglamentuoja “Šlaitų, priklausančių Kauno miesto
gamtiniam karkasui, apsaugos, naudojimo ir tvarkymo nuostatai” 6.
2 – aliuvinių nuogulų inžinerinis geologinis rajonas. Šis rajonas apima Nemuno Neries ir
Jiesios upių slėnių terasas, kurias pagrinde sudaro vidutinio stiprumo smulkus ir vidutinio rupumo
smėlis, taip pat stiprus rupus ir žvyringas smėlis bei žvyras. Svarbu pažymėti, kad Nemuno slėnyje
Senamiestyje, Šančiuose, Petrašiūnuose, Lampėdžiuose, Neries slėnyje – Vilijampolėje terasas dengia
pilto grunto sluoksnis, kurio storis vietomis siekia 2-5 m.
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Prognozinio maksimalaus vandens lygio Nemuno ir Neries slėniuose svyravimo intervalas gali
kisti nuo 1-2 iki 5-10 m, o Jiesios slėnyje – nuo 0,5 iki 2 m. Nemuno slėnyje ties Aleksotu pagal SN ir
T 2.03.11-85 gruntinis vanduo normalaus laidumo betonui yra silpnai ir vidutiniškai agresyvus pagal
agresyviąją CO2. Likusioje 2-ojo rajono teritorijoje gruntinis vanduo normalaus laidumo betonui
neagresyvus.
2-ojo rajono inžinerines geologines sąlygas dažniausiai lemia geromis statybinėmis savybėmis
pasižyminčių holoceno eolinio, aliuvinio ir vidurinio pleistoceno Žemaitijos svitos fliuvioglacialinio
įvairaus grūduotumo smėlio bei moreninio priemolio ir priesmėlio buvimas. Tačiau Senamiestyje,
Šančiuose, Vilijampolėje, Petrašiūnuose, Lampėdžiuose inžinerines geologines sąlygas komplikuoja
piltas gruntas, kaip nepatikimas statinių pagrindas. Didelis pilto grunto storis sukelia nemažai

1 pav. Inžineriniai geologiniai rajonai

problemų projektuojant, statant ir eksploatuojant statinius. Pagal STR 1.04.02:2004
reikalavimus, projektuojant statinius ant technogeninių gruntų būtina atlikti projektinius inžinerinius
geologinius ir geotechninius tyrimus, atitinkančius antrosios geotechninės kategorijos reikalavimus.
3 – Baltijos posvitės Vidurio Lietuvos sluoksnių kraštinių darinių nuogulų inžinerinis
geologinis rajonas ribotai paplitęs šiaurinėje Kauno miesto teritorijos dalyje. Jam būdingas Baltijos
posvitės Vidurio Lietuvos sluoksnių kraštinių darinių moreninis banguotas reljefas, vietomis
dengiamas limnoglacialinio keiminio masyvo nuosėdų ir sporadiškai paplitusių nedielio storio
limninių nuosėdų. Šias nuosėdas sudaro vidutinio stiprumo molis ir vidutinio stiprumo smulkus
smėlis. Kraštinių darinių morenines nuogulas sudaro vidutinio stiprumo priemolis ir priesmėlis su
vidutinio stiprumo molio bei smėlio tarpsluoksniais ir lęšiais.

94
UAB ,,Urbanistika“, A. Goštauto g. 8, Vilnius, įmonės kodas 122206363, e-paštas adm@urbanistika.lt

KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS STADIJA

Šiame rajone prognozinio maksimalaus gruntinio vandens lygio svyravimo intervalas gali kisti
nuo 0,5-1,0 iki 2-3 m. Gruntinis vanduo normalaus laidumo betonui yra neagresyvus.
3-iojo rajono inžinerinės geologinės sąlygos priklauso nuo limnoglacialinių ir kraštinių darinių
moreninių vidutinio stiprumo rišlių ir birių gruntų fizikinių ir mechaninių savybių. Šie gruntai sudaro
statinių pakankamo stiprumo pagrindą.
4 – Baltijos posvitės limnoglacialinių nuosėdų inžinerinis geologinis rajonas apima Baltijos
posvitės limnoglacialinių nuosėdų lygumą pietinėje, pietrytinėje, pietvakarinėje, šiaurinėje ir
šiaurrytinėje Kauno miesto teritorijos dalyje. Limnoglacialines nuosėdas vietomis dengia iki 2-3 m
storio holoceno limninių nuosėdų vidutinio stiprumo smulkus ir dulkingas smėlis bei vidutinio
stiprumo dulkingas priesmėlis ir priemolis, taip pat 1-2 m storio piltas gruntas. Limnoglacialinių
nuosėdų storis kinta nuo 0,5 iki 14,1 m (vidutinis – 3,3 m). Šias nuosėdas sudaro plačiai paplitęs
vidutinio stiprumo molis ir dulkingas molis, stiprus dulkingas priemolis, labai stiprus dulkingas
priesmėlis, taip pat vidutinio stiprumo smulkus ir dulkingas smėlis.
Šio rajono prognozinis maksimalus gruntinio vandens lygis dažniausiai nusistovės arti žemės
paviršiaus – iki 1 m gylyje. Didesnėje rajono dalyje gruntinis vanduo yra neagresyvus normalaus
laidumo betonui. Tik kai kur (šiaurinėje, pietvakarinėje dalyse) gruntinis vanduo yra silpnai ar
vidutiniškai agresyvus normalaus laidumo betonui pagal pH, agresyviąją CO2 ar SO4.
Didesnė 4-ojo rajono dalis pasižymi geromis inžinerinėmis geologinėmis sąlygomis, kurios
dažniausiai priklauso nuo limnoglacialinių rišlių vidutinio stiprumo ir stiprių bei birių vidutinio
stiprumo gruntų, taip pat nuo moreninių rišlių stiprių gruntų fizikinių mechaninių savybių. Šie gruntai
yra patikimas statinių pagrindas. Inžinerinės geologinės sąlygos yra nepalankios statybai tik plotuose
su didelio storio pilto grunto danga.
5 – Baltijos posvitės fliuvioglacialinių nuogulų inžinerinis geologinis rajonas apima Baltijos
posvitės fliuvioglacialinių nuogulų banguotą lygumą šiaurinėje, šiaurrytinėje ir rytinėje Kauno miesto
teritorijos dalyje. Fliuvioglacialines nuogulas šiaurrytinėje dalyje vietomis dengia 0,6-7,5 m storio
biogeninių nuogulų ypatingai spūdžios durpės ir 1-2 m storio piltas gruntas, šiaurinėje ir rytinėje
dalyje – 2-6 storio eolinių nuogulų vidutinio stiprumo smulkus ir vidutinio rupumo smėlis.
Fliuvioglacialinių nuogulų storis kinta nuo 0,5 iki 13,9 m (vidutinis – 2,1 m). Šias nuogulas sudaro
vidutinio stiprumo smulkus, vidutinio rupumo, rupus ir dulkingas smėlis bei stiprus žvyringas smėlis,
taip pat stiprus dulkingas priesmėlis.
Šio rajono gruntinio vandens prognozinis maksimalus lygis šiaurrytinėje dalyje gali svyruoti nuo
0,5 iki 3-5 m, šiaurinėje – nuo 0,5 iki 2 m, o rytinėje – nuo 1-2 iki 5-10 m. Šiaurinėje ir rytinėje dalyje
gruntinis vanduo normalaus laidumo betonui dažniausiai yra neagresyvus.
Didesnėje 5-ojo rajono dalyje inžinerinės geologinės sąlygos yra geros ir priklauso nuo
fliuvioglacialinių birių vidutinio stiprumo ir stiprių gruntų, limnoglacialinių rišlių vidutinio stiprumo ir
stiprių bei birių vidutinio stiprumo gruntų, taip pat nuo moreninių rišlių stiprių gruntų fizikinių ir
mechaninių savybių. Visi šie gruntai pasižymi geromis statybinėmis savybėmis ir yra pakankamo
stiprumo bei patikimas statinių pagrindas. Inžinerinės geologinės sąlygos yra nepalankios statybai
plotuose su didesnio storio durpių danga.
6 – Neries upės šeštos viršsalpinės terasos aliuvinių nuogulų inžinerinis geologinis rajonas
ribotai paplitęs abipus Neries upės slėnio ties Kleboniškiu ir Šilainiais. Šio rajono pjūvio viršutinėje
dalyje slūgso Baltijos posvitės aliuvinės nuogulos. Jas vietomis dengia 3-5 m storio eolinių nuogulų
vidutinio stiprumo vidutinio rupumo smėlis ir 1-2 m storio holoceno limninių nuosėdų vidutinio
stiprumo smulkus smėlis. Aliuvinių nuogulų storis kinta nuo 0,5 iki 9,2 m (vidutinis – 2,3 m). Jas
sudaro vidutinio stiprumo smulkus, vidutinio rupumo ir rupus smėlis bei stiprus žvyringas smėlis.
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Šio rajono gruntinio vandens prognozinis maksimalus lygis gali nusistovėti 0,5-2 m gylyje.
Didesnėje šio rajono dalyje gruntinis vanduo yra neagresyvus normalaus laidumo betonui.
6-ojo rajono inžinerinės geologinės sąlygos priklauso nuo aliuvinių birių vidutinio stiprumo ir
stiprių gruntų, taip pat nuo moreninių stiprių ir labai stiprių gruntų fizikinių ir mechaninių savybių. Šie
gruntai yra patikimas statinių pagrindas.
7 – Baltijos posvitės Pietų Lietuvos sluoksnių pagrindinės morenos nuogulų inžinerinis
geologinis rajonas plačiai paplitęs centrinėje, šiaurinėje ir pietvakarinėje Kauno miesto teritorijos
dalyje. Šis rajonas apima Baltijos posvitės Pietų Lietuvos sluoksnių pagrindinės morenos banguotą
lygumą. Ją vietomis dengia nedidelio storio limninių nuosėdų vidutinio stiprumo dulkingas priesmėlis,
vidutinio stiprumo vidutinio rupumo ir smulkus smėlis bei silpnas dulkingas smėlis, limnoglacialinių
nuosėdų labai stiprus dulkingas priesmėlis. Vietomis paplitęs dažniausiai 1-2 m storio pilto grunto
sluoksnis.
Septinto rajono prognozinis maksimalus vandens lygis dažniausiai nusistovės negiliau kaip 1 m
gylyje. Didesnėje rajono dalyje gruntinis vanduo yra neagresyvus normalaus laidumo betonui.
7-ojo rajono inžinerinės geologinės sąlygos dažniausiai priklauso nuo moreninių stiprių ir labai
stiprių gruntų bei tarpmoreninių birių stiprių gruntų fizikinių ir mechaninių savybių. Šie gruntai yra
patikimas statinių pagrindas. Inžinerinės geologinės sąlygos yra nepalankios statybai tik plotuose su
didelio storio pilto grunto danga.
8 – Baltijos posvitės Vidurio Lietuvos sluoksnių pagrindinės morenos nuogulų inžinerinis
geologinis rajonas yra ribotai paplitęs šiaurės vakarinėje Kauno miesto teritorijos dalyje. Jis apima
Baltijos posvitės Vidurio Lietuvos sluoksnių pagrindinės morenos banguotą reljefą, kurį kerta Gyrio ir
Plytupio upelių slėniai. Šio rajono pietinę dalį dengia 1,6-5,4 m storio (vidutinis – 2,3 m) Baltijos
posvitės fliuvioglacialinių nuogulų vidutinio stiprumo vidutinio rupumo, smulkus ir dulkingas smėlis,
vietomis paveiktas eolinių procesų. Šio rajono šiaurinėje dalyje sporadiškai paplitę nedidelio storio
holoceno limninių nuosėdų vidutinio stiprumo dulkingas priesmėlis ir silpnas dulkingas smėlis bei
durpės.
8-ojo rajono gruntinio vandens prognozinio maksimalaus gylio svyravimo intervalas gali kisti
nuo 0,5 iki 3 m. Gruntinis vanduo normalaus laidumo betonui yra neagresyvus.
8-ojo rajono inžinerinės geologinės sąlygos priklauso nuo moreninių rišlių stiprių ir labai stiprių
gruntų, taip pat nuo fliuvioglacialinių ir eolinių birių vidutinio stiprumo gruntų fizikinių ir mechaninių
savybių. Šie gruntai yra pakankamo stiprumo bei patikimas statinių pagrindas.
9 – Baltijos posvitės fliuvioglacialinių nuogulų ir limninių nuosėdų inžinerinis geologinis
rajonas yra ribotai paplitęs centrinėje Kauno miesto teritorijos dalyje, Žaliakalnio rajone. Jis apima
fliuvioglacialinių nuogulų banguotą lygumą, kurioje apie pusę jos ploto užima termokarstinės kilmės
dubės, užpildytos limnėmis ir biogeninėmis nuogulomis. Fliuvioglacialines nuogulas ir limnines
nuosėdas vietomis dengia iki 2 m storio piltas gruntas. Limnines nuosėdas sudaro vidutinio stiprumo
smulkus smėlis bei dulkingas smėlis su organinės medžiagos priemaiša, silpnas priemolis su organinės
medžiagos priemaiša ir labai spūdus dumblas. Baltijos posvitės fliuvioglacialinių nuogulų storis kinta
nuo 1,3 iki 6,0 m (vidutinis – 3,0 m). Šias nuogulas sudaro vidutinio stiprumo smulkus ir vidutinio
rupumo smėlis.
Šio rajono prognozinis maksimalus gruntinio vandens lygis gali svyruoti nuo 0,5 iki 3,0 m.
Gruntinis vanduo yra neagresyvus normalaus laidumo betonui.
9-ojo rajono teritorijoje, limninių nuosėdų paplitimo plotuose inžinerinės geologinės sąlygos yra
sudėtingos dėl klampių ypatingai ir labai spūdžių gruntų – durpių ir dumblo paplitimo. Dėl savo
specifinės sudėties ir blogų fizikinių bei mechaninių savybių rodiklių šie gruntai kaip pagrindas
statiniams yra netinkami.
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Šio rajono fliuvioglacialinių nuogulų paplitimo plotuose inžinerinės geologinės sąlygos yra
geros ir priklauso nuo fliuvioglacialinių birių vidutinio stiprumo gruntų bei giliau slūgsančių
limnoglacialinių rišlių vidutinio stiprumo ir stiprių bei birių vidutinio stiprumo gruntų, taip pat nuo
moreninių rišlių stiprių gruntų fizikinių ir mechaninių savybių. Visi šie gruntai pasižymi geromis
statybinėmis savybėmis ir yra pakankamo stiprumo bei patikimas statinių pagrindas.

6.3.4. Išvados
















Kauno miesto teritorijos inžinerinės geologinės sąlygos yra pavaizduotos inžineriniame
geologiniame žemėlapyje M 1:10 000, jo legendoje 3 – 2, 3 grafiniai priedai ir pjūviuose
3 – 4, 5, 6 grafiniai priedai. Šiuose kartografiniuose dokumentuose parodytas
stratigrafinių genetinių kompleksų, gruntų ir uolienų inžinerinių geologinių grupių ir
pogrupių, gruntų ir uolienų tipų ir šiuolaikinių egzogeninių geologinių procesų ir reiškinių
paplitimas.
Didesnėje Kauno miesto ploto dalyje inžinerinės geologinės sąlygos dažniausiai priklauso
nuo holoceno ir viršutinio pleistoceno, o Nemuno, Neries, Jiesios slėniuose ir nuo
vidurinio pleistoceno gruntų bei kreidos sistemos uolienų fizikinių ir mechaninių savybių,
taip pat nuo geologinių procesų ir reiškinių.
Kauno miesto teritorijoje pagal sudėtį ir geotechnines savybes išskirtos šios gruntų ir
uolienų grupės ir pogrupiai: technogeninis piltas gruntas; klampūs (biogeniniai) ypatingai spūdūs ir labai spūdūs gruntai; rišlūs - silpni, vidutinio stiprumo, stiprūs ir labai
stiprūs; birūs - silpni, vidutinio stiprumo, stiprūs ir labai stiprūs gruntai; ypatingai
silpnos uolienos. Plačiausiai paplitę rišlūs stiprūs ir vidutinio stiprumo bei birūs vidutinio
stiprumo gruntai.
Kauno miesto teritorijoje paplitę šie geologiniai procesai ir reiškiniai: sukelti paviršinio
vandens – Kauno marių krantų abrazija, upių šoninė erozija, linijinė šlaitų erozija –
griovos ir raguvos; sukelti paviršinio ir požeminio vandens – pelkėjimas; sukelti
požeminio vandens – sufozija; sukelti sunkio jėgos – nuošliaužos; sukelti vėjo – eoliniai
reiškiniai; sukelti žmogaus ūkinės veiklos – landšafto performavimas, gruntinio vandens
lygio žemėjimas ir kt. Nuošliaužų formavimasis yra vienas iš pavojingiausių šiuolaikinių
geologinių procesų, vykstančių Kauno mieste.
Atlikus Kauno miesto teritorijos inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimą, išskirti 8
inžineriniai geologiniai rajonai su skirtingomis geomorfologinėmis sąlygomis ir geologine
sandara, savitomis geotechninėmis gruntų savybėmis ir hidrogeologinėmis sąlygomis bei
būdingais geologiniais procesais ir reiškiniais:
Pirmojo - upių slėnių ir Kauno marių krantų šlaitų inžinerinio geologinio rajono
statinių statybos ir naudojimo inžinerinės geologinės sąlygos yra nepalankios dėl galimų
šlaitų deformacijų. Pagal STR 1.04.02:2004 reikalavimus, projektuojant statinius
stačiuose šlaituose ir arti (25-30 m) jų būtina atlikti projektinius inžinerinius geologinius ir
geotechninius tyrimus, atitinkančius trečiosios geotechninės kategorijos reikalavimus.
Šlaitų naudojimą, tvarkymą ir apsaugą Kauno mieste reglamentuoja nuostatai 6.
Antrojo - aliuvinių nuogulų inžinerinio geologinio rajono statinių statybos inžinerinės
geologinės sąlygos dažniausiai priklauso nuo birių gruntų sudėties ir geotechninių savybių
bei nuo pilto grunto paplitimo. Didelis pilto grunto storis sukelia problemų projektuojant,
statant ir eksploatuojant statinius. Pagal STR 1.04.02:2004 reikalavimus, projektuojant
statinius ant technogeninių gruntų būtina atlikti inžinerinius geologinius geotechninius
tyrimus, atitinkančius antrosios geotechninės kategorijos reikalavimus. Antro rajono
inžinerines geologines sąlygas vietomis taip pat komplikuoja upių šoninė erozija.
Trečiasis – Baltijos posvitės Vidurio Lietuvos sluoksnių kraštinių darinių, ketvirtasis
– Baltijos posvitės limnoglacialinių nuosėdų, penktasis – Baltijos posvitės
fliuvioglacialinių nuogulų, šeštasis – Neries upės šeštos viršsalpinės terasos aliuvinių
nuogulų, septintasis – Baltijos posvitės Pietų Lietuvos sluoksnių pagrindinės morenos
nuogulų ir aštuntasis – Baltijos posvitės Vidurio Lietuvos sluoksnių pagrindinės
morenos nuogulų inžineriniai geologiniai rajonai pasižymi palankiomis statybos
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inžinerinėmis geologinėmis sąlygomis. Jos ketvirtajame, penktajame ir septintajame
rajonuose yra dalinai komplikuotos tuose plotuose, kur paplitusi su didesnio storio pilto
grunto ir biogeninių nuogulų danga.
Devintojo – Baltijos posvitės fliuvioglacialinių nuogulų ir limninių nuosėdų
inžinerinio geologinio rajono statinių statybos inžinerinės geologinės sąlygos yra
sudėtingos limninių nuosėdų paplitimo plotuose. Čia inžinerines geologines sąlygas
komplikuoja klampių ypatingai ir labai spūdžių gruntų – durpių ir dumblo paplitimas. Šio
rajono fliuvioglacialinių nuogulų paplitimo plotai pasižymi palankiomis statinių statybos
inžinerinėmis geologinėmis sąlygomis.
Prognozinio maksimalaus gruntinio vandens lygio svyravimo intervalas pirmajame rajone
gali kisti nuo 0,5 iki 3-5 m, antrajame rajone – nuo 1-3 iki 5-10 m, trečiajame, šeštajame ir
devintajame rajonuose – nuo 0,5 iki 3 m, o ketvirtajame, septintajame ir aštuntajame
rajonuose – vandens lygis dažniausiai nusistovės negiliau kaip 1 m gylyje. Agresyvus
normalaus tankumo betonui vanduo yra paplitęs lokaliai ir sporadiškai. Pagal SN ir T
2.03.11-85 yra paplitę šie gruntinio vandens agresyvumo normalaus tankumo betonui
tipai: silpnai agresyvus pagal pH, silpnai ir vidutiniškai agresyvus pagal agresyviąją CO2
ir pagal SO4.
Kauno miesto inžineriniame geologiniame žemėlapyje susisteminta informacija gali būti
naudojama miesto bendrojo ir detaliojo plano reikmėms statinių statybai pagrįsti,
planuojant inžinerinius geologinius tyrimus, parenkant racionalų statinių pamatų tipą,
prognozuojant pavojingus geologinius procesus, sudarant ekologinių tyrimų programas ir
kt.

6.4. Pilto grunto storiai ir paplitimas
6.4.1. Technogeninio grunto klasifikacija
Statant pramoninius ir civilinius statinius miestuose susiduriama su sudėtinga problema –
technogeninio grunto ir kultūrinio sluoksnio storymių paplitimu. Dėl technogeninio grunto ir
kultūrinio sluoksnio storymių miestuose, turinčiuose ilgą gyvavimo istoriją, žemės paviršius yra
gerokai pakilęs.
Pakankamai neįvertinus technogeninių gruntų ir kultūrinio sluoksnio geotechninių savybių, jų
sudėties ir sandaros didelio kaitumo, neištyrus šių gruntų sudėties, galima sulaukti neigiamų pasekmių
– statinių deformacijų, plyšių juose atsiradimo ar netgi statinių griūties. Lietuvoje šiuo metu
naudojamos kelios klasifikacijos ir nėra vieningos nuomonės, kaip apibūdinti technogeninį gruntą.
Pagal GOST 25100-95:

Technogeniniai gruntai – permaišyti pakeistomis savybėmis natūralūs gruntai ir
antropogeniniai dariniai.

Antropogeniniai dariniai – kietosios gamybos atliekos ir gruntai, kurių pakeista sudėtis,
struktūra ir tekstūra.

Natūralūs atvežtiniai gruntai – natūralūs pervežti į kitą vietą pakitusių savybių gruntai.

Natūralūs gruntai pakeisti savo slūgsojimo vietoje – gruntai, kurių cheminė sudėtis
pakitusi ne mažiau kaip 15%.

Fizinio poveikio pakeisti gruntai – natūralūs gruntai paveikti temperatūrų pokyčio,
sutankinimo.

Cheminio-fizinio poveikio pakeisti gruntai – natūralūs gruntai, kurių struktūrą ir tekstūrą
pakeitė technogeniniai poveikiai.

Supilti gruntai – sumaišyti gruntai, kurių slūgsojimo vieta pakeista pervežant transportu.

Suplautiniai gruntai – sumaišyti gruntai, kurių slūgsojimo vieta pakeista hidromechanizmų
pagalba.

Buitinės atliekos – kietosios atliekos susidariusios dėl žmogaus buitinės veiklos.
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Gamybinės atliekos – kietosios gamybos atliekos gautos cheminiu ir terminiu būdais,
pakeitus gamtines nuogulas.

Pagal GOST 25100-82:

Sutankinti natūralūs gruntai – smėlingi, molingi, dumblingi, biogeniniai ir dirvožemis. Šie
gruntai gali būti sutankinti įvairiais būdais;

Supiltiniai – tai gali būti smėlingi, dulkingi, molingi, uždurpėję gruntai ir durpės, taip pat
įvairios statybos, pramonės atliekos;

Suplautiniai – smėlingi, dumblingi, molingi gruntai bei pramonės gamybos atliekos –
šlakas ir kt. Paskutines dvi piltų gruntų grupes galima būtų skirstyti pagal jų sutankėjimą
dėl savo svorio į susigulėjusius ir nesusigulėjusius.
Pagal SniP II-15-74 :

Pagal supylimo būdą: a) supilti, sustumti, suvežti sausu būdu (buldozeriais, automobiliais,
geležinkelio transportu); b) suplauti (sudaryti vykdant įvairius darbus vandens telkiniuose
ar šalia jų).

Pagal vienalytiškumą ir supylimo pobūdį: a) planingai supilti, dažniausiai vienalyčiai
pagal sudėtį, sluoksnio storį ir sutankėjimą; b) gruntų dangos ir gamybinių atliekų
sąvartynai - praktiškai vienalyčiai pagal sudėtį, bet nevienalyčiai pagal sluoksnio storį ir
sutankėjimą; c) gruntų, gamybos ir buities atliekų sąvartynai – nevienalyčiai pagal sudėtį
ir sutankėjimo laipsnį, sluoksnių storis įvairus, juose daug organinių priemaišų.

Pagal tai kokią dalį sudaro natūralus gruntas: a) natūralūs – stambianuolaužiniai, smėlingi,
molingi; b) gamybos atliekos – šlakai; c) buitinės atliekos.

Dėl sutankėjimo veikiant gamtinei apkrovai: a) susigulėję; b) nesusigulėję.
Pagal LST 1445:1996. Geotechnika. Gruntų klasifikacija ir indentifikacija.

Piltas gruntas apibūdinamas kaip supiltas ar suplautas gruntas ir taip pat kitos žmogaus
veiklos atliekos.
Technogeninių gruntų apibūdinimo bei klasifikavimo klausimams nemažai dėmesio skiriama ir
geologinėje literatūroje – teikiami skirstymai, pagal tai kokiu būdu šie gruntai susidarė, pagal jų
sudėtį, paplitimo pobūdį (užimantys dideles teritorijas, linijinio paplitimo, lokalūs) ir kt.
Ypač daug problemų atliekant statybos ir projektavimo darbus sukelia neplaningai supilti grunto
sluoksniai. Inžineriniu geologiniu požiūriu piltas gruntas yra silpnas, kadangi jau ne kartą buvo
paveiktas įvairių žmogaus ūkinės veiklos procesų ir yra netekęs savo gamtinio stiprumo. Jis yra purus,
didelio spūdumo, prastų fizikinių ir mechaninių savybių.
Apibendrinat anksčiau pristatytas klasifikacijas galima teigti, kad dauguma autorių siūlo
technogeninius gruntus skirstyti pagal sudėtį. Taip pat būtų galima piltus gruntus skirstyti pagal jų
amžių: iki penkerių amžiaus ir virš penkerių metų amžiaus.

6.4.2. Technogeninio grunto klasifikacija
Dabartinėje Kauno senamiesčio vietoje, Nemuno ir Neries santakoje, žmonių gyventa jau nuo
IX amžiaus. Miesto plėtra įvairiais laikotarpiais ir nulėmė įvairų bei netolygų technogeninio grunto
paplitimą dabartinėje Kauno miesto teritorijoje. Intensyvi žmogaus ūkinė veikla suaktyvino gamtinių
geologinių procesų vyksmą. Užstačius Nemuno, Neries ir kitų upių šlaitus atsiranda nemažai
nuošliaužų, būtų galima išskirti 1994-1996 metus, per kuriuos kai kurių gyventojų būstai buvo
nepataisomai deformuoti ir tapo nesaugūs gyventi.
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Lentelė 24. Kauno miesto teritorijos užstatymo intensyvumas
Objekto pavadinimas
Visas plotas
Urbanizuota teritorija
Užstatyta teritorija
Pastatai
Oro uostai
Spoto aikštės
Mokyklos
Ligoninės
Aikštės
Bažnyčios
Elektros pastotės
Kapinės
Gatvės
Magistralės

Plotas km2
157
45,60
25,35
9,37
0,28
0,75
0,15
0,08
0,77
0,03
0,15
0,72
7,94
0,84

Procentai
100
29,04
16,15
5,97
0,18
0,48
0,10
0,05
0,49
0,02
0,10
0,46
5,06
0.54

Atliekant projekto “ Kauno miesto geologinės informacijos duomenų bazės sukūrimas” darbus
buvo sudarytas Kauno miesto pilto grunto storių ir paplitimo žemėlapis M 1:10 000 [4]. Šis žemėlapis
buvo sudarytas pagal 2040 detalių inžinerinių geologinių tyrimų gręžinių, geologinių pjūvių bei
kvartero nuogulų geologinio kartografavimo Kauno mieste duomenis. 685-iuose iš šių gręžinių pilto
grunto storis viršijo vieną metrą. Gręžinių skaičius pagal pilto grunto storį pasiskirstė taip: nuo 1 iki 2
metrų – 370; nuo 2 iki 3 metrų – 109; nuo 3 iki 5 metrų – 26; daugiau kaip 10 metrų – 1.
Pilto grunto storio izolinijos pravestos kas 1, 2, 3, 5, 10 ir daugiau 10 m. Pilto grunto paplitimo
plotai, kuriuose pilto grunto storis kinta nuo 1 iki 2m pažymėti geltona spalva, nuo 2 iki 3 m – rusva ir
nuo 3 iki 5, nuo 5 iki 10 ir daugiau 10 m – raudonos spalvos atspalviais. Fortifikacinių statinių
teritorijose pilto grunto storio izolinijos nebuvo pravestos dėl duomenų trūkumo. Pagal literatūrinius
duomenis galima teigti, kad šiose teritorijose pilto grunto storis siekia apie 3 – 6 ir daugiau metrų.
Kauno mieste vyrauja įvairaus ploto piltų gruntų storymės. Remiantis pilto grunto klasifikacija
pagal paplitimo pobūdį, Kauno mieste galima išskirti tokius darinius:





Piltų gruntų storymės, užimančios dideles teritorijas: centrinė miesto dalis, senamiestis,
Šančiai, naujieji mikrorajonai – Šilainiai, Kalniečiai;
Linijinio išplitimo storymės: geležinkelių sankasos, Nemuno krantinės, kur pilto grunto
storis siekia iki 3-4 metrų storio, automagistralės, viadukai, gatvės, Kauno HES užtvankos
pylimas. Kaip pavyzdį būtų galima pateikti Savanorių prospektą, kur pilto grunto storis
vietomis siekia 7 metrus, užpiltos kanalizuotos upelių Girstupio, Veršvos, Sėmenos vagų
atkarpos;
Lokalaus paplitimo: smulkūs sąvartynai, šuliniai, šurfai, Kaunui būdingi fortifikaciniai
statiniai - fortų ir baterijų pylimai ir sampylos.

Kauno miesto piltų gruntų storis dažniausiai sudaro 1-3 m. Tokio storio pilti gruntai aptinkami
Kauno miesto centrinėje dalyje, Senamiestyje ir Šančių mikrorajone. Senamiestyje pilto grunto
sudėtyje vyrauja įvairaus rupumo smėlingi gruntai. Turima gręžinių medžiaga rodo, kad gręžinių
didžiausia pilto grunto (iki 16,9 m) storiai yra centrinėje Kauno miesto dalyje – Žaliakalnyje. Kauno
miesto senamiestyje yra senos statybos įvairaus aukščio (nuo dviejų iki penkių aukštų) gyvenamųjų
namų, kurių sienose ir pamatuose atsiveria nuo kelių mm iki 3-4 cm pločio plyšiai. Šių pastatų
deformacijų priežastimi yra netolygus jų pagrindų ir pamatų sėdimas dėl specifinės sudėties ir savybių
technogeninių gruntų, silpnų smėlingų su organine medžiaga bei ypač spūdžių biogeninių gruntų
buvimo jų pagrinduose.
Kaunas, kaip buvusi carinės Rusijos laikais pirmos eilės karinė tvirtovė, dar prieš I-ajį pasaulinį
karą buvo apjuostas ištisine grandine baterijų, bunkerių ir fortų, sujungtų tarp savęs keliais. Juos
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statant buvo atliekami milžiniški žemės darbai – nukasimai ir supylimai. Sampylų aukštis vidutiniškai
siekia 3-6 m, bet vietomis siekia net virš 10 metrų (Girstupio upelio aukštupis). Sampylos ir pylimai
buvo suformuoti iš įvairių gruntų – durpingo dirvožemio, smėlio, moreninio priemolio ir priesmėlio.
Vilijampolėje piltų gruntų sudėtyje vyrauja smėliai, o I, II, VI, VIII fortų teritorijoje priemoliai ir
priesmėliai su žvirgždu ir gargždu.
Reikia paminėti sampylas, ant kurių išsidėstęs geležinkelio stoties rajonas, Šančių pietrytinis
kampas ir geležinkelio linija, einanti nuo tunelio į Drobės fabriką Aukštųjų Šančių papėdėje. Čia pilto
grunto storis kinta nuo 1 iki 3-5 m. Jį sudaro – statybinės atliekos, šlakas, skalda, žvirgždas, durpės ir
šiukšlės.
Nesiliaujanti kova su Nemuno ir Neries potvyniais, šių upių vagų gylio reguliavimas pritaikant
jas laivininkystei, atkariaujant iš vandens naujus žemės plotus sukėlė žymius reljefo pakitimus.
Žiemos uosto krantinės (Karmelitų gyv.), Senamiesčio rajonas, Jonavos gatvė, visas Nemuno kairysis
– tai yra Aleksoto krantas, ir dalinai Piliakalnio gatvė yra išsidėstę ant užpiltų paaukštintų žemutinių
Nemuno ir Neries terasų, siekiant apsisaugoti nuo nuolatinių potvynių grėsmės. Čia sampylų medžiagą
sudaro statybinės atliekos, plytų nuolaužos, šlakas, organinės medžiagos ir šiukšlės.
Reguliuojant Nemuno ir Neries vagas virš vandens iškilo sausumos plotai, padengti aliuviu. Tai
smulkūs, apvalaus grūdo, gelsvi arba pilki kvarciniai smėliai, vietomis su dumblo priemaišomis.
Atskirai reikėtų išskirti Nemuno salą, kur pilto grunto storis siekia iki 7 metrų. Čia anksčiau buvo
sąvartynas, kur buvo vežamos tiek buitinės, tiek gamybinės atliekos, todėl čia esančių gruntų sudėtis
yra ypač nevienalytė.
Sovietmečiu pastatytuose gyvenamuosiuose mikrorajonuose – Šilainiuose, Eiguliuose,
Kalniečiuose vyraujantis perkastų ir supiltų gruntų storis sudaro 1-2 metrus. Šie gruntai supilti
planingai ir yra vienalytiškesni nei senamiestyje ir senuose pramoniniuose Kauno miesto rajonuose.
Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į Kauno miesto kultūrinį grunto sluoksnį. Lietuvos TSR
kultūros ministerijos kolegija 1972 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 17 Kauno miesto kultūrinį sluoksnį
paskelbė archeologijos paminklu. Kaune kultūrinis sluoksnis apytikriai sutampa su senamiesčio
ribomis, tačiau dėl duomenų trūkumo detaliau aprašyti jo paplitimo ribas ir sudėtį nėra galimybės.
Kai technogeninis gruntas yra sudarytas iš statybinio laužo – plytų, akmenų nuolaužų, tai toks
gruntas gali būti dar tvirtesniu statinių pagrindu nei natūralūs gruntai. Tačiau, statant ant tokio grunto,
reikia atlikti labai detalius inžinerinius geologinius tyrimus, nes technogeniniai gruntai yra labai
nevienalyčiai. Daug blogiau, kai technogeninius gruntus sudaro buitinės atliekos ar šiukšlės. Šie
gruntai paprastai jau būna susigulėję ir jų paviršius padengtas augalija. Tyrinėjant tokius gruntus, labai
svarbu atkreipti dėmesį į gruntinio vandens lygio gylį, hidrogeologinę situaciją, nes iškyla grėsmė, kad
bus užterštas gruntinis vanduo.

6.4.3. Išvados












Atliekant projekto “ Kauno miesto geologinės informacijos duomenų bazės sukūrimas”
darbus buvo sudarytas Kauno miesto pilto grunto storių ir paplitimo žemėlapis M 1:10
000 [4].
Pagal paplitimo pobūdį piltus gruntus Kauno mieste galima skirstyti į užimančius dideles
teritorijas (senamiestis, Šančiai), linijinio paplitimo (automagistralės, viadukai), lokalaus
paplitimo (fortifikaciniai statiniai).
Pilti gruntai pasižymi ypatingai dideliu sudėties ir stipruminių savybių nevienalytiškumu.
Kaip atskirą piltų gruntų tipą reikia išskirti kultūrinį sluoksnį. Lietuvoje kultūrinis
sluoksnis yra saugomas valstybės.
Kauno mieste vyrauja iki 3 m storio piltų gruntų sluoksniai, šie gruntai paplitę centrinėje
miesto dalyje, senamiestyje, Šančiuose.
Didžiausi pilto grunto sluoksniai rasti Žaliakalnyje ir siekia iki 16,9 m.
Kaip specifinius statinius Kauno mieste reikia išskirti fortifikacinius įrengimus, kuriuos
statant buvo atlikti milžiniški žemės darbai – nukasimai ir supylimai. Sampylų aukštis čia
vidutiniškai siekia 3-6 ir daugiau m.
Atskirai reikia išskirti Nemuno salą, kur pilto grunto storis siekia iki 7 m. Čia anksčiau
buvo sąvartynas, todėl gruntų sudėtis yra ypač nevienalytė.
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Statant statinius ant piltų gruntų reikia atlikti ypač detalius inžinerinius geologinius
(geotechninius) tyrinėjimus, taip pat būtina atkreipti dėmesį į hidrogeologinę situaciją.

6.5. Prognozuojamas maksimalus gruntinio vandens lygis
6.5.1. Geologinės hidrogeologinės sąlygos ir aeracijos zonos storis bei litologinė sudėtis
Nagrinėjama Kauno miesto teritorija užima tik nedidelę (centrinę) Baltijos artezinio baseino
dalį, esančią pačiame pietrytiniame Baltijos sineklizės pakraštyje, kur nuosėdinių uolienų dangos
storis siekia apie 1 km. Gėlas požeminis vanduo randamas kvartero ir mezo – kainozojaus
hidrogeologinių aukštų vandeninguose horizontuose.
Kvartero vandeningasis kompleksas paplitęs visoje kartografuotoje teritorijoje ir slūgso ant
kreidos, juros ir triaso sistemos uolienų. Jo storis kinta nuo 20 iki 140 m, vyraujantis 60 – 80 m.
Didžiausi storiai yra paleoįdubose ir paleoįrėžiuose, o mažiausi sutampa su pokvarterinio paviršiaus
iškilimais.
Kvartero nuogulų storymę sudaro holoceno ir penki glacialinių nuogulų kompleksai, kurie
priskirti viršutinio pleistoceno Viršutinio Nemuno svitos Baltijos ir Grūdos posvitėms, vidurinio
pleistoceno Medininkų, Žemaitijos ir Dainavos svitoms, ir tarpmoreninės nuogulos, susiklosčiusioms
tirpstant ledui ir slūgsančioms virš to paties amžiaus moreninių darinių.
Kvartero nuogulų storymėje vyrauja pusiau laidžios vandeniui moreninės nuogulos (priemolis,
priesmėlis), o tarpmoreniniai vandeningieji horizontai paplitę ribotai, atskirų sluoksnių arba nedidelių
lęšių pavidalu ir dažniausiai sutinkami paleoįrėžiuose, pokvarterinio paviršiaus pažemėjimuose bei
Nemuno bei Neries paleoslėniuose. Nuogulas sudaro įvairaus rupumo smėlis: nuo molingo –
aleuritingo iki žvirgždingo, pereinančio į žvirgždą ir gargždą. Bendras jų storis kinta nuo 2 iki 30 m, o
paleoįrėžyje - nuo Šančių link Pažaislio pusiasalio siekia 55 m.
Viršutinėje kvartero dangos dalyje, ant pirmo vandeniui pusiau nelaidaus sluoksnio, kurį
dažniausiai sudaro Baltijos svitos moreninis priemolis ir priesmėlis, rečiau limnoglacialinis molis,
slūgso gruntinis vandeningasis horizontas. Gruntinis vanduo kaupiasi priemolio viršutinėje dalyje
esančiuose plyšiuose ir išdulėjusioje priesmėlingoje - smėlingoje viršutinėje jo dalyje,
fliuvioglacialinės, limnoglacialinės, aliuvinės ir kitos kilmės biriuose dariniuose (įvairiagrūdžiame
smėlyje, žvirgždo - gargždo nuogulose) bei pelkių nuogulose – durpėse. Jo slūgsojimo gylis kinta nuo
nulio iki 10 – 15 m. Dažniausiai gruntinis vanduo slūgso 1 – 3 m gylyje. Arčiausiai žemės paviršiaus
(iki 1 m) būna pelkėse, upių salpose, limnoglacialinių ir kai kuriuose glacialinių nuogulų išplitimo
plotuose, o giliausiai (5 – 10 m, vietomis iki 15 m) – Nemuno ir Neries aukštesnėse viršsalpinėse
terasose. Gruntinio vandens slūgsojimo gylis priklauso nuo aeracijos zonos storio, jos litologijos,
infiltracinės mitybos ir jo drenažo sąlygų. Infiltracinė mityba intensyviausia ten, kur aeracijos zona yra
iki 2 m storio ir ją sudaro smėlingos nuogulos.
Kauno miesto teritorijoje aeracijos zonos storis kinta nuo kelių dešimčių centimetrų iki 5 – 10
metrų, o vietomis siekia 15 ir daugiau metrų. Jos storis priklauso nuo reljefo pobūdžio, nuogulų
litologinės sudėties ir filtracinių savybių. Aeracijos zoną sudaro holoceno ir viršutinio pleistoceno
Viršutinio Nemuno svitos Baltijos posvitės nuogulos.
Holoceno nuogulas sudaro aliuvinės, eolinės, limninės, biogeninės nuosėdos bei proliuvio,
deliuviniai, solifliukciniai ir technogeniniai dariniai.
Viršutinio Nemuno svitos Baltijos posvitės nuogulos paplitę visame Kauno miesto teritorijos
plote. Jas sudaro glacialinės, fliuvioglacialinės, limnoglacialinės ir aliuvinės kilmės nuogulos.
Nuogulų paplitimo bei litologinės sudėties ypatumai plačiau nagrinėjami 1 teksto skyriuje.

6.5.2. Kauno miesto prognozinio maksimalus gruntinio vandens lygio žemėlapis
Kauno miesto prognozinis maksimalaus gruntinio vandens lygio žemėlapis sudarytas remiantis
D. Sakalauskienės metodika [7. Gruntinio vandens maksimalaus lygio prognozavimas remiasi jo
paviršiaus svyravimų sinchroniškumu tam tikrose hidroterminėse, geomorfologinėse ir
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hidrogeologinėse sąlygose, įvertinant sezoninių ir daugiamečių svyravimų dėsningumus.
Prognozuojant Kauno miesto gruntinio vandens maksimalų lygį, buvo įvertinta teritorijos geologinės,
hidrogeologinės ir geomorfologinės sąlygos, aeracijos zonos storis, litologinė sudėtis, panaudoti
visuose gręžiniuose išmatuoti gruntinio vandens lygiai konkrečiai datai. Gruntinio vandens
maksimalaus lygio apskaičiavimui buvo panaudoti Valstybinio požeminio vandens monitoringo postų
gręžinių stebėjimų duomenys. Upių Nemunas, Neris, Nevėžis bei Kauno Marių paviršinio vandens
daugiametės svyravimų amplitudės paimtos pagal Lietuvos hidrometeorologinės tarnybos
daugiamečius stebėjimus įrengtuose postuose.
Sudarytame Kauno miesto gruntinio vandens prognozinio maksimalaus lygio žemėlapyje M 1:
10 000 5 – grafinis priedas gruntinio vandens lygio gylis parodytas izolinijomis ir spalvomis tokiais
intervalais: iki 0,5 m; 0,5 – 1 m; 1 – 2 m; 2 – 3 m; 3 – 5 m; 5 – 10 m ir daugiau 10 m.
Žemėlapyje matyti, kad gruntinio vandens maksimalus lygis arčiausiai žemės paviršiaus (iki 0,5
m) nusistovės siaurose juostose Nemuno, Neries, Nevėžio, Jiesios, Sėmenos ir kitų kartografuotoje
teritorijoje esančių didesnių ar mažesnių upių ir upelių slėniuose, kuriuose yra susiklostę salpinių
terasų nuogulos, taip pat lokaliai paplitusiuose užpelkėjusiuose pažemėjimuose ir pelkėse (viena iš
didesnių pelkių yra prie Palemono), taip pat įvairaus dydžio plotuose, išskirtuose moreniniame ir
limnoglacialiniame lyguminiame reljefe, kur žemės paviršiuje slūgso moreninis priemolis, priesmėlis
bei limnoglacialinės molingos nuosėdos. Didesni plotai išskirti Ražių – Giraitės apylinkėse, tarp
Kauno Marių ir Garšvos upelio bei šiaurinėje teritorijos dalyje, į pietus nuo magistralės Kaunas –
Vilnius, o didžiausias plotas - Garliavos – limnoglacialinės lygumos vakariniame pakraštyje,
Noreikiškių – Alšėnų apylinkėse. Išskirtų plotų žemesnėse vietose gruntinio vandens lygis pavasarį,
tirpstant sniegui, arba lietingomis vasaromis gali ne tik pasiekti žemės paviršių, bet ir kurį laiką
laikytis virš jo. Tada žemės paviršiuje susidaro pažliugę plotai. Upių slėniuose aliuvinis salpinių terasų
gruntinio vandens lygis maksimumą dažniausiai pasiekia pavasario potvynių metu, kada daugumos
upių ir upelių salpos būna apsemiamos, nes kylant vandens lygiui upėje, dėl jų tiesioginio hidraulinio
ryšio, tuo pačiu kyla ir gruntinio vandens lygis. Vandens lygis upėse gali smarkiai pakilti ir poplūdžių
metu, pasitaikančių net sausio ir vasario mėnesiais arba iškritus dideliam atmosferinių kritulių kiekiui.
Gruntinio vandens plotai, kur jo prognozuojamas maksimalus lygis gali nusistovėti 0,5 m iki 1
m gylyje nuo žemės paviršiaus, išskirti Nemuno ir Neries slėnio atskirose atkarpose, taip pat upių ir
upelių šlaituose, pereinančiuose į limnoglacialinių bei moreninių nuogulų lygumų masyvus. Didesnis
plotas išskirtas pietinėje teritorijos dalyje, Garliavos limnoglacialinėje lygumoje, tarp Jiesios ir
Sėmenos upių, šiaurvakarinėje – Ražių – Giraitės moreniniame masyve, kurį kerta Gyrės upelis bei jo
intakai, rytinėje – Pravieniškių – Užusalių limnoglacialinės lygumos vakarinėje dalyje bei centrinėje tarp Šančių ir Kleboniškio, kur paplitusios moreninės nuogulos. Likusioje teritorijos dalyje išskirti tik
pavieniai ploteliai.
Plotai, kur gruntinio vandens prognozuojamas maksimalus lygis gali nusistovėti 1 – 2 m gylyje,
aptinkami siaurose juostose Nemuno, Neries upių šlaitų papėdėse, kur dažniausiai paplitę I - os
viršsalpinės terasos nuogulos bei atskiruose pavieniuose ploteliuose Palemono fliuvioglacialinėje
deltoje, Kleboniškio fliuvioglacialinėje terasoje, bei Žaliakalnio fliuvioglacialiniame masyve, kur
susiklosčiusios dažniausiai smėlingos nuogulos. Šių nuogulų paplitimo plotuose dar išskirti atskiri
nedideli ploteliai, kur gruntinio vandens maksimalus lygis nusistovės nuo 2 iki 5 m gylyje nuo žemės
paviršiaus. Moreniniame ir limnoglacialiniame reljefe, kur gruntinio vandens maksimalus lygis
pasiektų 2 – 3 m gylį nuo žemės paviršiaus, išskirti tik pavieniai nedideli ploteliai.
Prognozinio maksimalus gruntinio vandens lygio žemėlapyje matyti, kad gruntinio vandens
prognozuojamas maksimalus lygis labai kaitus Nemuno ir Neries kilpose (Petrašiūnų, Panemunės,
Šančių, Senamiesčio, Kleboniškio, Žemutinių Kaniūkų, Nemuno ir Neries santakoje), kurias sudaro
aliuvinės salpinė ir I – VI viršsalpinės terasos. Šiose kilpose beveik visą slėnį užima II – ji viršsalpinė
terasa, iškilusi virš upės vandens lygio ties Petrašiūnais 11 m ir pasroviui žemėjanti, Panemunėje,
Šančių kilpoje - 8 m, o nuo Nemuno ir Neries santakos iki Raudondvario – 7 m. Kitos terasos išlikę
atskiromis įvairaus pločio ir ilgio juostomis arba tik atskirais fragmentais. Viršsalpinių terasų
santykinis aukštis didėja, einant nuo slėnio pusės aukštyn, nuo 3 – 5 m (I –oji terasa), 7 – 11 m (II – oji
terasa), 12 – 15 m (III – oji terasa), 20 – 28 m (IV –oji terasa), 30 – 35 m (V –oji terasa) iki 42 – 47 m
(VI–oji terasa).
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Viršsalpinių terasų paviršius daugelyje vietų deformuotas eolinių procesų. Čia eolinių sąnašų
smėlis sudaro kauburius, kopas ar net kopų masyvus. Priklausomai nuo viršsalpinių terasų aukščio,
aeracijos zonos storio ir vandens lygio svyravimų upėje, čia slūgsančio aliuvinių nuogulų gruntinio
vandens lygio gylis nusistovės nuo nulio iki 10 – 15 metrų ir giliau.
Kauno miesto teritorijoje tik Nemuno ir Neries kilpose išskirti gruntinio vandens plotai, kur jo
prognozuojamas maksimalus lygis nusistovės 3 – 5 m, 5 – 10 m ir didesniame kaip 10 metrų gylyje.
Čia, slūgsančio giliau kaip 5 - 7 m gruntinio vandens daugiametė lygių svyravimų amplitudė galėtų
kisti nuo 0,5 iki 1 m, o virš 7 m ir giliau – tik iki 0,5 m.
Salpose gruntinio vandens lygis nusistovės iki 0,5 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Terasų
šlaituose (siaurose juostose) gruntinio vandens prognozuojamas maksimalaus lygio gylis didės,
pasiekdamas 1 – 2, 2 – 3 metrų gylį nuo žemės paviršiaus. Ypač staigus gruntinio vandens lygių gylio
kitimas atskirose terasų šlaito atkarpose, ypač prieupio zonoje. Be to, čia pasireiškia didžiausia
paviršinio vandens įtaka, kuri, tolstant nuo upės, mažėja. Žemėlapyje toks staigus gruntinio vandens
lygių kitimas parodytas dantyta linija 5 – grafinis priedas.

6.5.3. Išvados
















Kauno miesto plote gruntinis vandeningasis horizontas slūgso viršutinėje kvartero dangos
dalyje, ant pirmo vandeniui pusiau nelaidaus sluoksnio, kurį dažniausiai sudaro Baltijos
svitos moreninis priemolis ir priesmėlis, rečiau limnoglacialinis molis. Gruntinio vandens
slūgsojimo gylis kinta nuo nulio iki 10 – 15 m. Dažniausiai gruntinis vanduo slūgso 1 – 3
m gylyje. Arčiausiai žemės paviršiaus (iki 1 m) būna pelkėse, upių salpose,
limnoglacialinių ir kai kuriuose glacialinių nuogulų išplitimo plotuose, o giliausiai (5 – 10
m, vietomis iki 15 m) – Nemuno ir Neries aukštesnėse viršsalpinėse terasose.
Gruntinio vandens slūgsojimo gylis priklauso nuo aeracijos zonos storio, jos litologijos,
infiltracinės mitybos ir jo drenažo sąlygų. Infiltracinė mityba intensyviausia ten, kur
aeracijos zona yra iki 2 m storio ir ją sudaro smėlingos nuogulos.
Kauno miesto teritorijoje aeracijos zonos storis kinta nuo kelių dešimčių centimetrų iki 5
– 10 metrų, o vietomis siekia 15 ir daugiau metrų. Jos storis priklauso nuo reljefo
pobūdžio, nuogulų litologinės sudėties ir filtracinių savybių. Aeracijos zoną sudaro
holoceno (aliuvinės, eolinės, limninės, biogeninės nuosėdos bei proliuvio, deliuviniai,
solifliukciniai ir technogeniniai dariniai) ir viršutinio pleistoceno Viršutinio Nemuno
svitos Baltijos posvitės (glacialinės, fliuvioglacialinės, limnoglacialinės ir aliuvinės kilmės
) nuogulos.
Gruntinio vandens maksimalaus lygio prognozavimas remiasi jo paviršiaus svyravimų
sinchroniškumu tam tikrose hidroterminėse, geomorfologinėse ir hidrogeologinėse
sąlygose, įvertinant sezoninių ir daugiamečių svyravimų dėsningumus.
Kauno miesto gruntinio vandens prognozinio maksimalaus lygio žemėlapyje M 1: 10 000
5 – grafinis priedas gruntinio vandens lygio gylis parodytas izolinijomis ir spalvomis
tokiais intervalais: iki 0,5 m; 0,5 – 1 m; 1 – 2 m; 2 – 3 m; 3 – 5 m; 5 – 10 m ir daugiau 10
m.
Gruntinio vandens maksimalus lygis arčiausiai žemės paviršiaus (iki 0,5 m) nusistovės
siaurose juostose Nemuno, Neries, Nevėžio, Jiesios, Sėmenos ir kitų upių bei upelių
slėniuose, lokaliai paplitusiuose užpelkėjusiuose pažemėjimuose ir pelkėse, įvairaus
dydžio plotuose, išskirtuose moreniniame ir limnoglacialiniame lyguminiame reljefe, kur
žemės paviršiuje slūgso moreninis priemolis, priesmėlis bei limnoglacialinės molingos
nuosėdos.
Gruntinio vandens prognozuojamas maksimalus lygis labai kaitus Nemuno ir Neries
kilpose (Petrašiūnų, Panemunės, Šančių, Senamiesčio, Kleboniškio, Žemutinių Kaniūkų,
Nemuno ir Neries santakoje), kurias sudaro aliuvinės salpinė ir I – VI viršsalpinės terasos.
Kauno miesto teritorijoje tik Nemuno ir Neries kilpose išskirti gruntinio vandens plotai,
kur jo prognozuojamas maksimalus lygis nusistovės 3 – 5 m, 5 – 10 m ir didesniame kaip
10 metrų gylyje.
104
UAB ,,Urbanistika“, A. Goštauto g. 8, Vilnius, įmonės kodas 122206363, e-paštas adm@urbanistika.lt

KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS STADIJA

LITERATŪRA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI
1. Karmazienė D. ir kiti. Kauno miesto kvartero geologinis žemėlapis. Aiškinamasis raštas
ir grafiniai priedai. Vilnius, 2003. Rankraštis pateiktas CD laikmenoje, originalas
saugomas LGT GF.
2. Šliaupa S., Ilginytė V. Kauno miesto tektoninis žemėlapis. Aiškinamasis raštas ir grafiniai
priedai. Vilnius, 1999. Rankraštis pateiktas CD laikmenoje, originalas saugomas LGT
GF.
3. Mikulėnas V. ir kiti. Kauno miesto inžinerinis geologinis žemėlapis. Aiškinamasis raštas
ir grafiniai priedai. Vilnius, 2000. Rankraštis pateiktas CD laikmenoje, originalas
saugomas LGT GF.
4. Paukštė V., Mikulėnas V. Kauno miesto pilto grunto storių ir paplitimo žemėlapis.
Aiškinamasis raštas ir grafiniai priedai. Vilnius, 2004. Rankraštis pateiktas CD
laikmenoje, originalas saugomas LGT GF.
5. Dansevičienė D. Kauno miesto prognozinio maksimalaus gruntinio vandens lygio
žemėlapis. Vilnius, 2005. Rankraštis pateiktas CD laikmenoje, originalas saugomas LGT
GF.
6. Šlaitų, priklausančių Kauno miesto gamtiniam karkasui, apsaugos naudojimo ir tvarkymo
nuostatai. Patvirtinti Kauno miesto tarybos 1997 03 13 sprendimu Nr. 18.
7. Sakalauskienė D. Gruntinio vandens maksimalaus lygio prognozavimas. Metodiniai
nurodymai. Vilnius, 1991. VGTU , Geotechnikos katedra. Rankraštis.
8. Jucevičiūtė S., Marcinkevičius V., Mikulėnas V. Geologiniai procesai ir reiškiniai Kauno
miesto teritorijoje. Vilnius, 2005. Geologija, Nr.50. P. 59-70.
9. Lietuvos geologija (monografija). Vilnius, 1994.

105
UAB ,,Urbanistika“, A. Goštauto g. 8, Vilnius, įmonės kodas 122206363, e-paštas adm@urbanistika.lt

KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS 2013-2023 m.

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS STADIJA

Kauno SĮ „KAUNO PLANAS“, Kęstučio g. 66A, LT-44010, Kaunas, įmonės kodas 133810450,
e-paštas kaunoplanas@takas.lt

KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS STADIJA

7. EKOLOGINĖS APSAUGOS TERITORIJŲ ĮVERTINIMAS
IR VYSTYMO TENDENCIJŲ NUSTATYMAS
7.1. Ekologinės apsaugos teritorijų klasifikacija
Ekologinės apsaugos zonos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu
(Žin., 1993, Nr. 63-1188 ir vėlesni pakeitimai) priskiriamos apsaugančioms arba rezervacinėms
teritorijoms. Jose, siekiant išvengti neigiamo poveikio saugomiems gamtos ir kultūros paveldo
kompleksams bei objektams arba neigiamo antropogeninių objektų poveikio aplinkai, ribojama tam
tikra ūkinė, rekreacinė ir kitokia veikla.
Apsauginės zonos yra bene pati sudėtingiausia klasifikaciniu požiūriu saugomų teritorijų
sistemos kategorija. Svarbiausi apsauginių zonų nomenklatūrą apibendrinantys dokumentai yra
Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188 ir vėlesni pakeitimai) bei
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Žin., 1992, Nr. 22-652 ir vėlesni pakeitimai).
LR saugomų teritorijų įstatymas numato šiuos ekologinės apsaugos zonų nustatymo tikslus:




Užtikrinti bendrąją ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą;
Išsaugoti saugomų bei geoekologiškai svarbių gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio
kompleksų ar objektų (vertybių) aplinką, izoliuoti juos nuo neigiamo veiklos poveikio;
Sumažinti neigiamą ūkinių objektų poveikį žmogui ir aplinkai, taip pat užtikrinti ūkio
objektų veiklą.

Pagal apsaugos pobūdį ir apsauginių zonų paskirties ypatumus jos yra skirstomos į:










bendrosios ekologinės apsaugos - miestų ir kurortų, pajūrio ir laukų apsaugos,
požeminių vandenų (vandenviečių), paviršinio vandens telkinių, agrarinių takoskyrų bei
intensyvaus karsto apsaugos zonos;
buferinės apsaugos - valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir valstybinių draustinių,
paveldo objektų buferinės apsaugos zonos;
fizinės apsaugos - paveldo objektų, valstybinio geodezinio pagrindo punktų, elektros
linijų, dujotiekių ir naftotiekių, ryšių linijų bei kitų infrastruktūros objektų fizinės
apsaugos zonos;
vizualinės (regimosios) apsaugos – paveldo objektų, astronomijos observatorijų,
aerodromų bei kitų infrastruktūros objektų vizualinės (regimosios) apsaugos zonos; tai
plotai, kuriuose aplinkos keitimas gali pakenkti šių objektų aplinkai ar trukdyti juos
apžvelgti;
sanitarinės apsaugos – gamybinių ir komunalinių objektų, žemės ūkio įmonių bei kitų
ūkio ir infrastruktūros objektų sanitarinės apsaugos zonos;
rezervuojančios apsaugos – perspektyvių naudingųjų iškasenų plotų apsaugos zonos.

Pats svarbiausias apsaugos zonų, kaip ir visų saugomų teritorijų bruožas, yra žmogaus veiklos
jose reguliavimo pobūdis. Tai esminis jų paskirties įgyvendinimo būdą nusakantis atributas, turintis
ypatingą kraštotvarkinę bei socialinę ekonominę svarbą. Visą Lietuvoje nustatytų apsauginių zonų
reglamentuojamą veiklą galima suskirstyti į sekančias apibendrintas kategorijas: statybas, inžinerinę
infrastruktūrą, kasybą, žemės ūkį, hidrotransformacijas, miškų ūkį, rekreaciją, kitą veiklą ir
gyvenamąją funkciją. Apsauginėse zonose dažniausiai reguliuojama veikla yra statybos, kitos dažniau
reglamentuojamos veiklos rūšys yra inžinerinės infrastruktūros plėtra, kasyba bei kita veikla. Reikia
pažymėti, kad įvairios žinybos, inicijavusios apsauginių zonų išskyrimą gana skirtingai žiūri į
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pastarųjų reglamento detalizavimą, todėl vienų apsaugos zonų apribojimų sistema gana smulkiai
detalizuota, o kitų yra nustatyta tik pačiais bendriausiais bruožais.

7.2. Ekologinės apsaugos teritorijos Kauno mieste
Kauno mieste, kaip ir visos šalies mastu, aktuali problema yra ta, kad iki šiol tebėra didelė
painiava ekologinės apsaugos zonų tinkluose. Apsaugos zonos dėl savo daugiaplaniškumo ir būdingo
organizacinio žinybinio pobūdžio paprastai neturi netgi vieningos valstybinės statistikos, todėl
apsauginių zonų tinklo bendros apimtys pilnai yra nežinomos. Atlikus tikrosios būklės analizę tenka
konstatuoti, kad Kauno mieste šią svarbią saugomų teritorijų sistemos kategoriją atstovauja tik kai
kurios aukščiau pristatytų apsaugos zonų grupių apsauginių zonų rūšys.
1.Bendrosios ekologinės apsaugos zonos.
Bendrąja ekologine apsauga suprantamas
kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros užtikrinimas formuojant tikslingą pastarojo struktūrą bei
naudojant reikalingų intensyvios veiklos draudimų ar apribojimų sistemą. Kauno mieste šią svarbią
ekologinės apsaugos teritorijų grupę atstovauja požeminių vandenų (vandenviečių) apsaugos zonos ir
juostos.
Vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos (SAZ), vadovaujantis Lietuvos higienos normą HN
44:2006 (Žin., 2006, Nr. 81-3217), steigiamos siekiant išsaugoti geriamojo požeminio vandens kokybę
vandenviečių teritorijose ir jų apylinkėse. Šias zonas minėtoje higienos normoje nustatyta tvarka
steigia savivaldybė. Kauno mieste
SAZ juostos yra išskirtos Kleboniškio, Petrašiūnų, Vičiūnų,
Vaišydavos vandenvietėms. SAZ susideda iš trijų juostų. Griežto režimo apsaugos juosta (1-oji
juosta) skirta saugoti vandenvietę ir joje esančius požeminio vandens kaptažo įrenginius nuo
nuolatinės, atsitiktinės arba tyčinės taršos. Apribojimų juostos yra skirtos apsaugoti vandenvietę nuo
mikrobinės (2-oji juosta) ir cheminės (3- ioji juosta) taršos. Kauno miesto vandenvietėms nustatytos
SAZ juostos (pateikė Lietuvos Geologijos tarnyba) yra parodytos plane ,,Ekologinės apsaugos zonos
M 1:25000“.
Kauno mieste yra daug svarbių hidrografinio tinklo narių (Nemuno, Neries upės ir kt.). Nei
vienam iš jų nėra nustatytos apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos, veiklą kuriose
reglamentuoja LR Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio bei Specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų XXIX skyriaus reikalavimai. Paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos
juostoms* keliamų reikalavimų užtikrinimas yra labai aktuali problema, nes tinkamai tvarkomos
pakrančių apsaugos juostos sumažina galimybę patekti į vandens telkinius pavojingoms medžiagoms,
apsaugo krantus nuo erozijos ir abrazijos, šlaitus – nuo griovų susidarymo bei nuošliaužų, užtikrina
vandens telkinių pakrančių ekosistemų stabilumą ir palankias jų formavimosi sąlygas; saugo vandens
telkinių pakrančių natūralų kraštovaizdį bei jo estetines vertybes; sudaro palankias sąlygas rekreacijai.
2. Buferinės apsaugos zonos. Buferine apsauga suprantamas vertingų saugomų teritorijų
izoliavimas nuo neigiamo žmogaus veiklos poveikio, sudarant tarp ypač saugomų ir intensyviai
naudojamų plotų buferinę juostą su tam tikrais veiklos apribojimais. Buferinės apsaugos zonų grupės
nuostatai yra gana bendro pobūdžio (numatoma tik vizualinė apsauga). Kauno mieste buferinės
apsaugos zonų grupę atstovauja saugomų teritorijų - Jiesios kraštovaizdžio draustinio ir Kauno
marių regioninio parko buferinės apsaugos zonos (žiūrėti plane ,,Ekologinės apsaugos zonos M
1:25000“.)

*- vadovaujantis ,,Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo
tvarkos aprašu (Žin., 2007, Nr.23-892) miestų ir miestelių teritorijose prie visų paviršinio vandens telkinių
apsaugos zonų plotis lygus pagal šio Tvarkos aprašo II skyriaus nuostatas tokiems paviršinio vandens
telkiniams nustatomų apsaugos juostų pločiui.
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3. Fizinės apsaugos zonos. Tai apsaugos zonų grupė, turinti daugiau nei 20 įvairių tipologinių
rūšių. Fizinė apsauga suprantama kaip moksliniu ar ūkiniais požiūriais svarbių objektų normalaus
funkcionavimo ar išlikimo garantavimas, apribojant šių objektų aplinkoje žmogaus veiklą, galinčią
pastariesiems pakenkti mechaniškai, chemiškai ar energetiškai. Šis apsaugos būdas dažniausiai
nustatomas energetinėms, komunalinėms ir transporto bei ryšių komunikacijoms ir objektams.
Paprastai fizinė apsauga reikalauja gana griežto režimo su sudėtinga draudimų bei apribojimų sistema.
Kauno miesto bendrojo plano esamos būklės analizės etape fizinės apsaugos zonos – elektros
linijų, dujotiekių, ryšių linijų bei kitų infrastruktūros objektų dėl mastelio smulkumo (M 1:25 000)
nenagrinėjamos.
Vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3-37 ir
vėlesni pakeitimai) kultūros paveldo objektams ir teritorijoms išskiriamos apsaugos zonos, kurios gali
turėti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį. Kauno mieste esantiems kultūros paveldo objektams ir
teritorijoms išskirtos apsaugos zonos teikiamos plane Ekologinės apsaugos zonos M 1:25000“.
4. Vizualinės (regimosios) apsaugos zonos. Vizualinė apsauga suprantama kaip svarbių objektų
vizualios aplinkos, tradicinių jos ypatumų saugojimas, draudžiant arba apribojant veiklą, galinčią
smarkiai pakeisti ar sudarkyti suvokiamą bendrąjį vietovės pobūdį. Ši apsauginių zonų grupė
pasižymi mažiau griežtu režimu ir paprastesne apribojimų sistema.
Vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3-37 ir
vėlesni pakeitimai) kultūros paveldo objektams ir teritorijoms išskiriamos apsaugos zonos, kurios gali
turėti vizualinės apsaugos pozonį. Kauno mieste esantiems kultūros paveldo objektams ir teritorijoms
išskirtos apsaugos zonos teikiamos plane Ekologinės apsaugos zonos M 1:25000“.
5. Sanitarinės apsaugos zonos. Sanitarinė apsauga suprantama kaip ūkinių objektų ir
kompleksų galimo neigiamo poveikio žmogui sumažinimas, uždraudžiant arba apribojant žmogaus
buvimą bei veiklą jų aplinkoje. Sanitarinės apsaugos zonų nustatymo tikslai yra: apsaugoti
gyvenamąją aplinką ir žmonių sveikatą nuo taršos; suformuoti sveiką gyvenamąją, darbo ir poilsio
aplinką; suderinti valstybės, savivaldybės, įmonių ir kitų fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių
interesus nustatant SAZ tvarkymo režimus.
Sanitarinės apsaugos zonų grupė yra vienintelė aiškiai fiksuota ir pačių zonų pavadinimuose,
įvardijant jas sanitarinės apsaugos zonomis. Sanitarinės apsaugos zonų rūšys (gamybinių ir
komunalinių objektų, žemės ūkio įmonių ir kt.) apima labai daug įvairių gana skirtingų objektų
apsaugą ir savo parametrais yra labai diferencijuotos. Ūkio ir infrastruktūros objektų sanitarinės
apsaugos zonų nustatymo tvarką ir jų apsaugos bei naudojimo režimą nustato įstatymai ir kiti teisės
aktai, reglamentuojantys šių objektų priežiūrą ir naudojimą. Saugių gyvenamajai aplinkai ir žmonių
sveikatai sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) ribų nustatymo dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo
tvarką bei šių zonų režimo reikalavimus reglamentuoja Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir
režimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 134-4878, 2011, Nr. 46- 2201).
Tenka konstatuoti, kad dėl duomenų trūkumo, Kauno mieste esančių sanitarinės apsaugos
zonų apimtys ir teritorinė lokalizacija pilnai nėra žinomos. Vienintelė institucija, pateikusi turimus
duomenis apie Kauno miesto įmonių sanitarines apsaugos zonas yra Kauno visuomenės sveikatos
centras. Sąrašas objektų, kuriems yra nustatytos sanitarinės apsaugos zonos teikiamas 1 lentelėje,
teritorinė lokalizacija plane Ekologinės apsaugos zonos M 1:25000“.
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Lentelė 25. Objektai, kuriems yra nustatytos sanitarinės apsaugos zonos [1]
Eil.
Nr.
1.

Objekto
pavadinimas
UAB ,,Žalvaris“

Adresas

Pagrindinė veikla objekte

Palemono g. 1,171A

Antrinio metalo atliekų ir laužo
perdirbimas

SAZ sutampanti su
sklypų ribomis

Pavojingų atliekų laikinojo
saugojimo aikštelės ir surinkimo
punktas
Pagrindinių neorganinių
cheminių medžiagų gamyba,
nuodingųjų chemikalų
sandėliavimas
Farmacinių preparatų,
medicininių cheminių ir
augalinių produktų gamyba
Mechaniniai ir biologiniai
valymo įrenginiai, termiškai
apdorojantys dumblą ( 50 tūkst.
kub. metrų/parą), mechaniniai ir
biologiniai valymo įrenginiai su
dumblo aikštelėmis, atskiros
dumblo aikštelės ( 50 tūkst.
kub. metrų/parą)
Kitų plastikinių dirbinių gamyba
Pagrindinių organinių cheminių
medžiagų gamyba, pagrindinių
neorganinių cheminių medžiagų
gamyba
Degto molio plytų, plytelių ir
statybinių medžiagų gamyba

SAZ – 100 m pavojingų
atliekų sandėliui

2.

UAB ,,Ūrus ir
KO“

Pamario g. 1

3.

UAB ,,Brenntag
Lietuva“

Palemono g. 171D

4.

AB ,,Sanitas“

Veiverių g. 134B

5.

UAB ,,Kauno
vandenys“

Marvelės g. 199a

6.
7.

UAB ,,Eneka“
UAB
,,Margūnas“

Vandžiogalos g. 94
Ringuvos g. 53

8.

UAB ,,Rokų
keramika“

J. Borutos g. 23

9.

UAB ,,Jurby
Water Tech“
UAB ,,HDG“

Europos pr. 29 ir 31

Kitų plastikinių dirbinių gamyba

Kaimelės g. 2

UAB ,,Kauno
elektrinė“

Taikos pr. 147

Mėsos ir mėsos produktų
gamyba, perdirbimas ir
konservavimas
Kauno elektrinės plėtra, įrengiant
kombinuoto ciklo jėgainę

10.

11.

SAZ

SAZ sutampanti su
sklypo ribomis

SAZ sutampanti su
sklypo ribomis
SAZ – 280 m

SAZ – 150 m
SAZ – 150 m

SAZ - šiaurės, rytų
kryptimis sutampanti su
sklypo riba (100 m
atstumu nuo artimiausio
taršos šaltinio), pietų
kryptimi 80 m nuo
artimiausio taršos šaltinio
SAZ sutampanti su
sklypo ribomis
SAZ sutampanti su
sklypo ribomis
SAZ – nuo sklypo ribų
120 m spinduliu šiaurės
vakarų kryptimi, 42 m
spinduliu šiaurės
kryptimi, 62 m spinduliu
šiaurės rytų kryptimi ir
sutampanti su sklypo
ribomis rytų, pietų ir
vakarų kryptimis

Objektai, kuriems yra nustatytos ir nustatyta tvarka patvirtintos sanitarinės apsaugos zonos
sudaro labai mažą dalį Kauno mieste esančių objektų, kuriems, vadovaujantis Sanitarinių apsaugos
zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėmis, turi būti nustatytos sanitarinės apsaugos zonos. Rengiamo
Kauno miesto bendrojo plano grafinėje dalyje būtų tikslinga nurodyti SAZ ribas objektų, kurie teisės
aktų nustatyta tvarka privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą. 2 lentelėje
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pateikiamas sąrašą objektų, kuriems yra išduoti Taršos integruotos kontrolės ir prevencijos leidimai
(informaciją pateikė Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas).
Lentelė 26. Objektai, kuriems yra išduoti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai [2]
Eil.
Nr.
1.

Objekto
pavadinimas
UAB "NOVITERA"

2.
3.

UAB "TT
HOLDING"
UAB "ŪRUS IR KO"

4.

UAB "AUTOTOJA"

5.

UAB "Energija"

6.

UAB "Torlina"

7.

8.

A.Sabonio švaros
centras (veiklą vykdo
UAB "TIGERA")
UAB "Korelita"

9.

UAB "Baltic metal"

10.

UAB "Centro Jėgos"

P.Lukšio g. 70, Kalniečiai

11.

13.

AB "Kauno energija"
Kauno miesto
izoliuoto tinklo ir
buitinės katilinės,
transporto tarnyba
UAB
"ARSAULITUS"
UAB "TEKASTA"

14.

AB "Freda"

15
16.

UAB "Automobilių
grupė"
UAB "DERPUS"

17.

UAB "Rajesas"

18.

A.R. Baumilų TŪB
"Klasikinė tekstilė"
UAB "EZMIS"

Piliakalnio g.3, H.O.
Minkovskių g. 98 (Aleksoto
sen.)
H. ir O. Minkovskių 134,
LT - 46245 (Aleksoto sen.)
Juozapavičiaus pr. 3L,
(Šančių sen.)
Radvilų dvaro g. 6
(Vilijampolės sen.)
Brastos g. 9 (Vilijampolės
sen.)
Švenčionių g. 8,

12.

20.

Adresas

Pagrindinė veikla objekte

SAZ

R.Kalantos g. 16 (Petrašiūnų
sen.)

EEĮ ardymas, atliekų
turinčių tauriųjų metalų
surinkimas, katalizatorių
ardymas
juodųjų metalų surinkimas

nėra
duomenų

pavojingų atliekų
naudojimas
automobilių dažymas

SAZ
nustatyta
nėra
duomenų
- -

Ateities pl.34, (Petrašiūnų
sen.)
Pamario g.1, (Petrašiūnų
sen.)
Savanorių pr.447A (Eigulių
sen.)
Garšvės g. 9, (Panemunių
sen.)
Jovarų g. 2A, (Vilijampolės
sen.)
Taikos pr. 60A, (Dainavos
sen.)
Pramonės pr. 4, (Petrašiūnų
sen.)
R.Kalantos g. 49,
(Petrašiūnų sen.)

automobilinių padangų
restauravimas
pavojingų ir nepavojingų
atliekų tvarkymas

- -

- - -

acetatinių siūlų gamyba

- -

juodojo ir spalvotojo metalo
laužo tvarkymas, EEĮ
atliekų tvarkymas, ENTP
tvarkymas, filtrų tvarkymas,
hidraulinių amortizatorių
tvarkymas, kitų atliekų
tvarkymas
drabužių valykla

- -

Raudondvario pl. 84
(Vilijampolės sen.)

šiluminės energijos gamyba
izoliuoto tinklo ir buitinėse
katilinėse, transporto
tarnyba

- -

Ežero g. 1, Kaunas
(Vilijampolės sen.)
Juozapavičiaus pr. 7F,
(Šančių sen.)

LOJ (transporto priemonių
dažymas)
Netinkamų naudoti vaistų
surinkimas ir sandėliavimas,
eksportas šalinti
kietų baldų gamyba

- -

automobilių demontavimas
ir automobilių nuoma
LOJ (transporto priemonių
dažymas)
automobilių demontavimas

- -

audinių, verpalų dažymas,
apdaila, siuvimas
tekstilės atliekų surinkimas

- -
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- -

- -

- -

- - -

- -

KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS STADIJA

Eil.
Nr.

Objekto
pavadinimas

Adresas

Pagrindinė veikla objekte

SAZ

21.

UAB "GRYMA"

drabužių valykla

- -

22.

UAB "Lietmetas"
Kauno skyrius

juodųjų ir spalvotųjų metalų
supirkimo aikštelė

- -

23.

24.

VšĮ Kauno RATC
Kauno miesto atliekų
priėmimo aikštelė
Nemajūnų g. (nauja
įmonė)
AB "Sanitas"

Nemajūnų g. 15B,
(Petrašiūnų sen.)

atliekų priėmimo aikštelė

- -

Veiverių pl. 134,
(Aleksoto sen.)
Jovarų g. 2a, (Vilijampolės
sen.)
Ateities pl. 46, (Petrašiūnų.
sen.)

farmacinių produktų
gamyba
vyriškos avalynės gamyba

SAZ
nustatyta
nėra
duomenų
- -

25.

AB "Lituanica"

26.

AB "Kauno tiltai"

27.

UAB "Fortum heat
Lietuva"
UAB "Plastmė"

Pamario g. 1, (Petrašiūnų
sen.)
Draugystės g. 19,
(Petrašiūnų sen.)
Taikos pr. 90, (Petrašiūnų
sen.)

30.

AB "Pieno
žvaigždės" filialas
"Kauno pienas"
UAB "Helisota"

31.

UAB "Metalo laužas"

32.

UAB "Sabonio
klubas ir partneriai"
AB "Kauno baldai"
UAB "Metrampa"

(Vilijampolės sen.)

28.

29.

33.
34.
35.

Raudondvario pl.101,
(Vilijampolės sen.)
Palemono g.1, (Petrašiūnų
sen.)

Europos pr. 5, (Aleksoto
sen.)
Technikos g.2, (Petrašiūnų
sen.)
Chemijos g. 29A,
(Petrašiūnų sen.)
Drobės g. 66, (Šančių sen.)
Švenčionių g. 8, Betygalos
g. 2 (Vilijampolės sen.)

tiltų statyba ir remontas,
kelių tiesimas, asfaltbetonio
gamyba
šilumos tiekimas

- -

tvirtinimo detalės, baldų
furnitūra, galvaninių
padengimų paslaugos
pieno produkcijos gamyba

- -

sraigtasparnių remontas

- -

- -

- langų gamyba, perėmė
katilinę iš Jiesios
minkštų baldų gamyba
juodųjų ir spalvotųjų metalų
supirkimas (2 aikštelės)

- -

cheminis drabužių valymas

- -

Draugystės g. 16,
(Petrašiūnų sen.)

vilnonių audinių gamyba

- -

Karo ligoninės g. 6/
Kaunakiemio g. 38, (Centro
sen.)
Ateities pl. 30B,
(Petrašiūnų sen.)

sausas drabužių valymas

- -

- - -

37.

UAB "Saberta"
(naujas objektas)
Bendra LietuvosVokietijos įmonė AB
"Liteksas"
UAB "IKI BLIC"

38.

UAB "Pas Domą"

39.

UAB "Metalo laužas"

Raudondvario pl. 112,
Technikos g. 8c, Birželio
23-sios g. 23A, Jurbarko
g.2, Vokiečių g.187

metalo laužo surinkimas,
automobilių ardymas,
elektroninės įrangos
surinkimas

- -

40.

UAB "Foritas"

sausas drabužių valymas

- -

41.

UAB "Kautra"

Eivenių g. 2, (Žaliakalnio
sen.)
A.Juozapavičiaus pr. 84,

keleivių pervežimas

- -

36.

sunkiasvorių transporto
priemonių ardymas
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KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS
Eil.
Nr.

Objekto
pavadinimas

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS STADIJA
Adresas

42.

UAB "Metavita"

(Šančių sen.)
Palemono g.5, (Petrašiūnų
sen.)

43.

UAB "Atnauja"

Šiaulių g. 14, (Centro sen.)

44.

UAB "Kauno švara"

45.

AB "Lietuvos
geležinkelių"
Vilniaus lokomotyvų
depo Kauno cechas
UAB "Vilniaus
betono demontavimo
technika"
UAB "Kauno kailiai"

Statybininkų g. 3,
(Žaliakalnio sen.),
Nemajūnų g. 15A, Ašigalio
g. 20A; Julijanavos g. 1A
A.Juozapavičiaus pr. 106A,
(Šančių sen.)

46.

47.
48.

Kalantos g. 49

Piliakalnio g. 3, (Aleksoto
sen.)
Jėgainės g. 6 (Petrašiūnų
sen.)
T.Masiulio g. 18

49.

UAB "Kauno
popierius"
UAB "Bacmetall"

50.

UAB "Tributum"

Raudondvario pl. 93,
(Vilijampolės sen.)

51.

UAB "Metalo laužas"

Veiverių pl.148A

52.

Raudondvario pl. 155D

55.

VšĮ "Kauno RATC"
Kauno miesto atliekų
tvarkymo aikštelė
(nauja įmonė)
UAB "Tolmeta"
UAB "EMP
recycling"
UAB "Silbeta"

56.

AB "Rokų keramika"

57.

AB "Autrolis"

58.

UAB "Mechel
Nemunas"
UAB "Geležinkelio
detalės"
AB "Palemono
keramika"

53.
54.

59.
60.

61.

62.

UAB "Kauno
energetikos
remontas"
AB "Kauno keliai"
gamybinė bazė

Draugystės 19
Draugystės g. 19
R.Kalantos g.76,
(Petrašiūnų sen.)
J.Borutos g. 23 (Panemunių
sen.)
Islandijos pl.209 (Eigulių
sen.)
R. Kalantos g. 83
(Petrašiūnų sen.)
A.Juozapavičiaus pr. 122a
(Šančių sen.)
Pamario g. 1 (Petrašiūnų
sen.)
Chemijos g. 17 (Petrašiūnų
sen.)
R.Kalantos g. 85 (Petrašiūnų
sen.)

Pagrindinė veikla objekte

SAZ

eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių
ardymas
mašinų ardymas

- -

atliekų tvarkymo aikštelių
eksploatavimas

- -

lokomotyvų techninė
apžiūra

- -

statybinių atliekų surinkimas
ir perdirbimas mobiliu
įrenginiu
Kailių išdirbimas

- -

fliutingo (tam tikros rūšies
popieriaus) gamyba
katalizatoriu ardymas,
juodųjų ir spalvotų metalų
surinkimas
tekstilinių ir trikotažinių
audinių dažymas,apdaila,
verpalų dažymas
nepavojingų atliekų
surinkimas
atliekų
surinkimas/priėmimas

- -

metalų atliekų S1,S2,S4,R13
atliekų
surinkimas/priėmimas
sausų statybinių mišinių
gamyba
keraminių statybinių
blokelių gamyba
keleivių vežimas

- - -

SAZ
nustatyta
- -

metalo dirbinių gamyba

- -

geležinkelio pabėgių
impregnavimas, katilinė
statybinės keramikos
medžiagų gamyba

- -

energetinių įrengimų
remontas

- -

kelių, šaligatvių tiesimas ir
eksploatacija, gerbūvio
darbai

- -

- -

- -

- -

- -

- - -

- -
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KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS
Eil.
Nr.
63.

Objekto
pavadinimas
UAB "Autosabina"

64.

UAB "Kauno stiklas"

65.

UAB "Kauno
vandenys"

66.

AB "Granitas"

67.

UAB "Kauno
gelžbetonis"
UAB "Energijos
sistemų servisas"
Kauno elektrinė
AB "Kauno energija"
Šilko, Pergalės
katilinės
AB "Kauno energija"
Petrašiūnų elektrinė
G.Dėdelės įmonė

68.

69.

70.
71.
72.

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS STADIJA
Adresas

Veiverių g.150 (Aleksoto
sen.)
Europos pr.91 (Aleksoto
sen.)
Aukštaičių g. 43
(Žaliakalnio sen.)

Elektrėnų g. 16 (Petrašiūnų
sen.)
Pramonės pr. 8 (Petrašiūnų
sen.)
Taikos pr. 147 (Petrašiūnų
sen.)

betoninių ir surenkamo
gelžbetonio gaminiai
elektros, garo ir karšto
vandens gamyba ir tiekimas

- SAZ
nustatyta

nėra
duomenų
- SAZ
nustatyta

Jėgainės g. 12 (Petrašiūnų
sen.)
Draugystės g. 19 (Petrašiūnų
sen.)
Taikos pr. 88 (Petrašiūnų
sen.)
Palemono g. 171 (Petrašiūnų
sen.)
Savanorių pr. 206
(Žaliakalnio sen.)
Veiverių g.150, Kaunas
(Aleksoto sen.)

šilumos ir elektros energijos
gamyba
plastikinių atliekų
mechaninis perdirbimas
maisto produktų gamyba ir
prekyba
krovinių laikymas ir
sandėliavimas
smulkių buities gaminių
gamyba
termoizoliacinių
puspriekabių gamyba
(surinkimas, dažymas)
alaus gamyba

- -

alaus gamyba

- -

T.Masiulio g. 22a
(Petrašiūnų sen.)

elektros energijos gamyba ir
paskirstymas

- -

Raudondvario pl. 109
(Vilijampolės .sen.)
Jėgainės g. 12 (Petrašiūnų
sen.)

Paviršinio vandens tiekimas
vartotojams
dujinis katilas

- -

Polistireninio putplasčio
gamyba

- -

gelžbetonio gaminių
gamyba
keleivių vežimas

- -

ligonių gydymas

- -

UAB "Regplasta"

75.

UAB "Carlsen Baltic"

76.

AB "Kauno alus"

77.

81.

AB "Volfas
Engelman" (buvo AB
"Ragutis")
AB "Lietuvos
energija" fil. Kauno
hidroelektrinė
UAB "Pramoninis
vandentiekis"
Energijos sistemų
servisas 19,0 MW
garo katilinė
UAB "Kauno šilas"

82.

UAB "Markučiai"

Bituko g. 5 (Petrašiūnų sen.)

83.

UAB "Kauno
autobusai"
Vš.Į Kauno
medicinos
universiteto klinikos

Raudondvario pl. 105
(Vilijampolės sen.)
Eivenių g. 2 (Žaliakalnio
sen.)

84.

- -

nėra
duomenų

74.

80.

automobilių techninė
priežiûra ir remontas
stiklo taros gamyba, stiklo
atliekų perdirbimas
vandens tiekimas,
sukanalizavimas ir
biologinis nuotekų valymas,
lietaus nuotekų tinklų
eksploatacija, elektros ir
šiluminės energijos gamyba,
nuotekų atliekų tvarkymas
granitinės skaldos gamyba

šiluminės energijos gamyba

73.

79.

SAZ

Raudondvario pl.84
(Vilijampolės sen.)

AB "Kraft Foods
Lietuva"
AB "Kauno tiekimas"

78.

Pagrindinė veikla objekte

Savanorių pr. 7 (Centro
sen.)
Kaunakiemio g. 2 (Centro
sen.)

Energetikų g. 25b
(Petrašiūnų sen.)
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- - - - - -

- -

- -

- -

KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS
Eil.
Nr.
85.

Objekto
pavadinimas
UAB "Kuvyta"

86.

UAB "Lytagra"

87.
88.

UAB "Drabužių
valykla"
UAB "Valentis"

89.

UAB "Plastic formo"

90.

UAB "Mitnija"

91.

UAB "Drūtmedis"

92.

AB "Kauno grūdai"

93.

UAB "Prienų
energija" AB
"Stumbras" katilinė
Lietuvos ir Vengrijos
UAB "Brača-sport"

94.

95.

UAB "Soliris"

96.
97.

Broniaus Vasiliausko
įmonė
UAB "Kalstas"

98.

UAB "Virenda"

99.

J.Vitkaus inžinerijos
batalionas
UAB "Žalvaris" fil.
atliekų utilizavimo
centras
UAB "Žalvaris"
Kauno skyrius

100.

101.

102.

103.
104.

Bendra Lietuvos-JAV
Įmonė UAB
"Sanitex"
UAB "Feroidas"
Kauno aikštelė
UAB "Jungalas"

105.

UAB "Omenta"

106.

UAB "Gerovė"

107.

UAB "Salinta"

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS STADIJA
Adresas

Pagrindinė veikla objekte

SAZ

juodųjų ir spalvotųjų metalų
supirkimas
sandėliavimas ir prekyba

- -

drabužių cheminis valymas,
skalbimas
farmacinių produktų
gamyba
Gaminių iš stikloplasčio ir
polipropileno gamyba
pramoninė, civilinė statyba,
metalo konstrukcijų
gamyba, statybinio laužo
surinkimas
Durų ir langų gamyba

- -

Miltų, sėlenų, grūdinių
atliekų gamyba
6,6MW dujinė katilinė

- -

- -

Ateities pl.46-302, Kaunas
(Petrašiūnų sen.)
Siūlų g. 3 (Šančių sen.)

vandens sporto inventoriaus,
anglies pluošto produktų
gamyba
prekyba tepalais, alyvų
surinkimas, saugojimas
automobilių ardymas

Draugystės g. 19 (Petrašiūnų
sen.)
Draugystės g. 19 (Petrašiūnų
sen.)
Kareivinių g.9, Kaunas
(Panemunės sen.)
Palemono g. 171A
(Petrašiūnų sen.)

statyba, medžio gaminių
gamyba
autokrautuvų remontas, senų
akumuliatorių priėmimas
Katilinės, degalinės
eksploatacija
atliekų priėmimas tvarkymui
ir saugojimui

- -

Palemono g. 1, Kaunas
(Petrašiūnų sen.)

Amortizatorių, tepalų, kuro,
oro filtrų perdirbimas, kitų
pavojingų atliekų
surinkimas ir saugojimas
didmeninė prekyba ir
sandėliavimas

Taikos pr.171 (Petrašiūnų
sen.)
Ateities pl. 50 (Petrašiūnų
sen.)
Č.Sasnausko g.53
(Žaliakalnio sen.)
Taikos pr. 102 (Petrašiūnų
sen.)
Palemono g. 5c (Petrašiūnų
sen.)
Palemono g. 3 (Petrašiūnų
sen.)

Europos pr.60 (Aleksoto
sen.)
H. ir O. Minkovskių 63
(Aleksoto sen.)
K.Būgos g. 7 (Centro sen.)

Taikos pr. 159/A
(Petrašiūnų sen.)

Raudondvario pl. 131
(Vilijampolės sen.)
Draugystės g. 19
Draugystės g. 19 (Petrašiūnų
sen.)
Draugystės g.17 (Petrašiūnų
sen.)
Draugystės g. 19 (Petrašiūnų
sen.)
Draugystės g. 19 (Petrašiūnų
sen.)

- -

- - - -

- -

- -

- - -

- - SAZ
nustatyta
SAZ
nustatyta

nėra
duomenų

juodųjų metalų supirkimo
aikštelė
metalo laužo supirkimas,
automobilių demontavimas

- -

automobilių ardymas

- -

polietileno maišelių gamyba

- -

plastiko ir polietileno
gaminių gamyba

- -
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KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS
Eil.
Nr.
108.
109.
110.

Objekto
pavadinimas
G.Debesio IĮ "Ratai
visiems"
UAB "Selita ir Ko"

111.

Vytauto Stančiko
įmonė
UAB "Skreperis"

112.

UAB "Torlina"

113.

UAB "Torlina"
Kauno aikštelės

114.

K. Meleškevičiaus
autoservisas
Jiezno UAB "Juta"

115.
116.

117.
118.
119.

UAB "Senukų
statybos paslaugų
centras"
UAB "Medienos era
LT"
UAB "Vakoil"

120.

Lietuvos kariuomenės
St. Raštikio
puskarininkių m-la
UAB "Jumita"

121.

UAB "Vialita"

122.

UAB "Filana"

123.

UAB "Nilma"

124.

UAB "Miktola"

125.

VšĮ Kauno apskrities
ligoninė
UAB "Kuusakoski"

126.

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS STADIJA
Adresas

Pagrindinė veikla objekte

SAZ

Europos pr. 71 (Aleksoto
sen.)
V.Krėvės pr. 118
(Petrašiūnų sen.)
Palemono g. 171b
(Petrašiūnų sen.)
Nemajūnų g. 43 (Petrašiūnų
sen.)
Ateities pl. 34 (Petrašiūnų
sen.)

padangų restauravimas ir
montavimas
vaisvandenių gamyba

- -

metalo laužo surinkimas

- -

juodojo ir spalvotojo laužo
surinkimas
metalo laužo surinkimas,
automobilių ardymas,
akumuliatorių surinkimas
utilizavimui
metalų supirkimas

- -

automobilių ardymas

- -

automobilių remontas

- -

metalo ir medienos gaminių
gamyba, statybos darbai

- -

Draugystės g. 19 (Petrašiūnų
sen.)
Armoniškių g.31 (Aleksoto
sen.)
S.Dariaus ir S.girėno g. 100
(Aleksoto sen.)

baldų gamyba

- -

degalinė

- -

karyba

- -

Partizanų g. 87d (Petrašiūnų
sen.)
Partizanų g. 87 (Petrašiūnų
sen.)
Draugystės g. 14 (Petrašiūnų
sen.)
Nemajūnų g. 31 (Petrašiūnų
sen.)
Bituko g. 27 (Petrašiūnų
sen.)
Hipodromo g. 13 (Šančių
sen.)
T.Masiulio g.18L
(Petrašiūnų sen.)

automobilių ardymas

- -

Eksploatuoti netinkamų
automobilių ardymas
pusvilnonių audinių gamyba

- -

medienos apdirbimas

- -

automobilių ardymas

- -

gyventojų sveikatos
priežiūra
metalo laužo, akumuliatorių
surinkimas, automobilių
ardymas, metalinės ir
kombinuotos pakuotės
kario tarnybos karių
mokymas

- -

spalvotojo metalo laužo
surinkimas
dujinės katilinės >1MW

- -

Elektrėnų g.8, Energetikų
g.29B, Vokiečių g.187,
(Petrašiūnų sen.)
Drobės g. 73 (Šančių sen.)
Chemijos g. 8 (Petrašiūnų
sen.)
Pramonės pr. 6 (Petrašiūnų
sen.)

127.

Lietuvos
Kariuomenės Vytauto
Didžiojo jėgerių
batalionas

Vaidoto g. 209 (Panemunės
sen.)

128.

UAB "Lita-West"

129.

UAB "Litesko"
filialas
"Marijampolės
šiluma"

Ateities pl. 47a (Petrašiūnų
sen.)
Katilinės: Josvainių g. 2 ir
kt. (Šilainių sen.)
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Eil.
Nr.
130.

Objekto
pavadinimas
UAB "Utilsa"

131.

UAB "Bangos
energetika"

132.

UAB "Sidabro
regeneravimo
laboratorija"

J.Bakanausko g.20
(Aleksoto sen.)

133.

UAB "Betonika"

Naglio g. 4a (Petrašiūnų
sen.)

134.

UAB "Dzūtra" Kauno
padalinys

Vandžiogalos g.92 (Šilainių
sen.)

135.

UAB "Baltical"

136.

UAB "Miprima"

137.

UAB "Rimagis"

138.

UAB "Liningas"

Palemono g. 1 (Petrašiūnų
sen.)
Ateities pl. 47a (Petrašiūnų
sen.)
Erdvilo g.3 (Vilijampolės
sen.)
Pramonės pr.4 (Petrašiūnų
sen.)

139.

UAB "Detalių gama"

140.

UAB "Ven Group"

141.

UAB "Žemieji
Šančiai"
N. Ščesnulevičiaus
įmonė
UAB "Šilumininkas"

142.
143.
144.
145.
146.

147.

UAB "Rodalina"
(nevykdo veiklos)
UAB "Sanveda"
Maxima bazė UAB
"MAXIMA LT"
(buvo "VP Market")
UAB "Baltic Pack"

Adresas

Pagrindinė veikla objekte

SAZ

Vandžiogalos g.92 (Šilainių
sen.)
Draugystės g. 19 (Petrašiūnų
sen.)

liuminescencinių lempų
utilizavimas
nuotekų rinkimas ir
valymas, kitų atliekų
surinkimas ir perdavimas
utilizavimui
skystų foto atliekų
perdirbimas, fotojuostų
perdirbimas išgaunant
sidabrą
g/b, statybinių bei metalo
konstrukcijų gamyba ir
prekyba
antrinių žaliavų, pavojingų
atliekų surinkimas,
saugojimas, antrinių žaliavų,
pavojingų atliekų tvarkymas
S1;S2;S4;R13 būdais
antrinio aliuminio liejinių
gamyba
metalo laužo supirkimas

- -

Automobilių arrdymas

- -

acetatinio ir viskozinio
pamušalinio audinio
audimas, dažymas
Automobilių ardymas

- -

automobilių demontavimas,
automobilių dažymas
automobilių ardymas

- -

Akumuliatorių surinkimas,
remontas
šiluminės energijos gamyba
Rokų, Romainių katilinėse
metalo laužo supirkimas

- -

Tekstilės apdaila

- -

Mažmeninė prekyba,
kepimo, mėsos ruošimo ir
kulinarinių gaminių gamyba
Pakavimo medžiagų
gamyba, fleksografinė
spauda
automobilių demontavimas

- -

Kieto kuro katilinė 2 MW

- -

pavojingų atliekų
surinkimas, saugojimas
ENTP ardymas

- -

Ateities pl.30D (Petrašiūnų
sen.)
Nemajūnų g.19A
(Petrašiūnų sen.)
A.Juozapavičiaus pr.7
(Šančių sen.)
Siūlų g.1c (Šančių sen.)
Rokų, Romainių katilinės
(Panemunės sen.)
Chemijos g. 29 (Petrašiūnų
sen.)
Radvilų dvaro 2
(Vilijampolės sen.)
Veiverių 150B (Aleksoto
sen.)
Ateities pl.40 (Petrašiūnų
sen.)

148.

UAB "Autominutė" ir
Ko

Draugystės 15M (Petrašiūnų
sen.)

149.

UAB "Izobara"

150.

UAB "Unitechna"

Piliakalnio g.3 (Aleksoto
sen.)
Draugystės g. 8b

151.

UAB "Maksivis"

Betygalos g.2 (Vilijampolės
sen.)
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Eil.
Nr.
152.

Objekto
pavadinimas
UAB "Šarauta"

153.

UAB "Giedrola"

154.

UAB "Lauralitus"

155.

UAB "Autofortas"

156.

UAB "Revisas"

157.

UAB "Guodra"

158.

UAB "Urulys"

159.

UAB "Jutonas"

160.

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS STADIJA
Adresas

Pagrindinė veikla objekte

SAZ

Automobilių demontavimas

- -

Automobilių demontavimas

- -

automobilių demontavimas

- -

automobilių ardymas,
dažymas
automobilių ardymas

- -

Namų gamyba

- -

metalo laužo supirkimas

- -

automobilių ardymas

- -

UAB "Kelių remonto
grupė"

Vandžiogalos 94a (Šilainių
sen.)
T.Masiulio 18F (Petrašiūnų
sen.)
Europos pr.56 (Aleksoto
sen.)
IX-ojo forto g. 60 (Šilainių
sen.)
Raudondvario pl. 166
(Vilijampolės sen.)
Kalvarijos g. 28D (Aleksoto
sen.)
Ateities pl. 28 (Petrašiūnų
sen.)
R.Kalantos g.Nr.15D
(Petrašiūnų sen.)
V.Krėvės pr.128d.
(Petrašiūnų sen.)

- -

161.

UAB ,,Brenntag
Lietuva“

Palemono g. 171D
(Petrašiūnų sen.)

162.

UAB ,,Eneka“

163.

UAB ,,Margūnas“

Vandžiogalos g. 94 (Šilainių
sen.)
Ringuvos g. 53

164.

UAB ,,Jurby Water
Tech“
UAB ,,HDG“

Europos per. 29 ir 31
(Aleksoto sen.)
Kaimelės g. 2

asfaltbetonio gamyba bei
nepavojingų atliekų
smulkinimas
Pagrindinių neorganinių
cheminių medžiagų gamyba,
nuodingųjų chemikalų
sandėliavimas
Kitų plastikinių dirbinių
gamyba
Pagrindinių organinių
cheminių medžiagų gamyba,
pagrindinių neorganinių
cheminių medžiagų gamyba
Kitų plastikinių dirbinių
gamyba
Mėsos ir mėsos produktų
gamyba, perdirbimas ir
konservavimas

165.

- -

SAZ
nustatyta

SAZ
nustatyta
SAZ
nustatyta

SAZ
nustatyta
SAZ
nustatyta

6. Rezervuojančios
apsaugos zonos. Prevencine apsauga suprantamas ilgam laikui
investuojančios veiklos apribojimas teritorijoje, realiai tikintis netolimoje ateityje kitaip ją panaudoti.
LR Saugomų teritorijų įstatymas išskiria tik vieną šios apsaugos zonų grupės tipologinę rūšį perspektyvių naudingųjų iškasenų plotų apsaugos. Kauno mieste ši apsaugos zonų grupė
neatstovaujama.

7.3. Išvados






Ekologinės apsaugos zonos yra bene pati sudėtingiausia klasifikaciniu požiūriu saugomų
teritorijų sistemos kategorija. Svarbiausi apsauginių zonų nomenklatūrą apibendrinantys
dokumentai yra Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymas bei Specialiosios
žemės ir miško naudojimo sąlygos.
Pagal apsaugos pobūdį ir paskirties ypatumus apsaugos zonos yra skirstomos į:
bendrosios ekologinės apsaugos buferinės apsaugos, fizinės vizualinės (regimosios),
sanitarinės apsaugos, rezervuojančios apsaugos.
Kauno mieste, kaip ir visos šalies mastu, aktuali problema yra ta, kad iki šiol tebėra
didelė painiava ekologinės apsaugos zonų tinkluose. Apsaugos zonos dėl savo
daugiaplaniškumo ir būdingo organizacinio žinybinio pobūdžio paprastai neturi netgi
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vieningos valstybinės statistikos, todėl apsauginių zonų tinklo bendros apimtys pilnai yra
nežinomos.
Nustatyta tvarka nustatytos ir patvirtintos ekologinės apsaugos zonos, apie kurias yra
gauta informacija Kauno miesto bendrojo plano esamos būklės analizės stadijoje,
teikiamos plane ,,Ekologinės apsaugos zonos M 1: 25 000“.
Ekologinės apsaugos zonų nustatymą reglamentuoja visa eilė įstatymų – LR Saugomų
teritorijų, LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, LR Visuomenės sveikatos
priežiūros bei kitų teisės aktų, nusakančių atskirų tipologinių apsaugos zonų rūšių
nustatymo tvarką bei režimo taisykles. Ekologinės apsaugos zonos ir jų ribos nustatomos
Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtuose
bendruosiuose,
specialiuosiuose bei detaliuosiuose teritorijų planavimo dokumentuose.

LITERATŪRA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI
1. Kauno visuomenės sveikatos centro duomenys. Saugoma UAB „Urbanistika“ archyve.
2. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento duomenys. Saugoma UAB „Urbanistika“
archyve.
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