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Ištrauka iš Kauno miesto
bendrojo plano



Kraštovaiždžio apsauga
(gamtinis karkasas)

pagal Kauno miesto bendrąjį planą



Trumpa istorinė
apžvalga

1935-1940m. aerofotografija



Ąžuolynas 1920m.
miesto plane



Kauno miesto išplanavimo 
projektas, 1923m.



Ąžuolynas Kauno 
miesto plane, 1935m.



1936m. patvirtintas 
Ąžuolyno parko projektas



Ąžuolynas Kauno 
miesto plane, 1943m.



Ąžuolynas Kauno 
miesto plane, 1950m.



Kauno miesto Ąžuolyno 
projektas, 1976m.



Miesto sodininkystės ūkio oranžerija, nugriauta

Sporto g. sovietmečiu (dab.Dariaus ir Girėno paminklo vieta)

Žiemos renginiai sovietmečiu

Pagrindinis parko takas sovietmečiu



Nekilnojamosios kultūros vertybės-
Kauno Ąžuolyno parko, un.k. 17381

Vertingosios savybės
•1.3.1. plano struktūra - tai laisvo „angliško“ išplanavimo parkas; šiltnamių vieta; amfiteatro tipo

renginių vieta vadinama Dainų slėniu;

•1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos -

dekoratyvinės skulptūros; tiltelis; granitiniai Kauko laiptai su fontanu;

•1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas, suskaidytas gilių daubų su jose tekančiais

upokšniais;

•1.3.5. takai, keliai ar jų dalys- išlikusių iki 1940 m. susiformavusių takų tinklas;

•1.3.6. želdynai ir želdiniai - Ąžuolų medynai, augimvietė;

•1.3.7. upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai- Girstupio slėnis su griovomis bei

vasarą išdžiūvančiais upeliais, neužbaigtas įrengti tvenkinys bei tvenkinėlis su skulptūra ant

kranto;

•3. Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis - parko - rekreacinė, buvusi šiltnamių (su oranžerija,

pergola, treljažu, sargo nameliu, tvenkinėliu) - ūkinė ;

•4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritorijos ar vietovės - Miesto istorinė dalis, vadinama Kauno

Žaliakalnio 1-oji (unikalus kodas 31280).

•5. Faktai apie svarbias visuomenės įvykius - Dainų slėnyje XX a. antroje pusėje vykdavo pripažinimo

sulaukę šiuolaikiniai unikalūs kultūros reiškiniai - dainų šventės bei Poezijos pavasario renginiai.

Dainų slėnis suprojektuotas ir įrengtas 1964-1965 m. pagal architekto Vladimiro Zubovo (g. 1909-12-

06 ), projektą.



Ąžuolyno želdynų esama būklė.
Rekomendacijos tvarkymui



BAST (buveinių apsaugai svarbi teritorija).
Natura 2000- niūriaspalvio auksavabalio

buveinė.

Valstybinio miško kvartalai



Kauno Ąžuolyno parko senieji ąžuolai



Ąžuolų stuobrių tvarkymas





Ąžuolų jaunuolynų 
tvarkymas



Bloginantys senųjų 
ąžuolų būklę 

veiksniai.

Esami įrenginiai



Esami įrenginiai



Esami takai



Esama susidėvėjusi
infrastruktūra



Situacija gretimuose sklypuose



Pagrindiniai įėjimai į parką



Pagrindiniai įėjimai į parką



Parko prieigos





Parko erdvių
struktūra



Reljefo formuojamos erdvės parke



Natūralios raguvos su upokšniais



Esami susiklostę grunto takai
prie raguvų



Potencialūs apžvalgos taškai



Pertvarkyta raguva į Dainų slėnį
(parengtas rekonstrukcijos projektas)



Esama pieva 



Esamas tvenkinys



Stumbro skulptūros
aikštelė



Esami parko takai



Esami parko medynai
lygiame reljefe



Esamos šlapynės



Esamos parko poilsio aikštelės



Esamos stačiatikių kapinės.
(uždarytos)



Projektiniai pasiūlymai



Parko takų tinklas



Parko funkcinės zonos



Atkuriamas tvenkinys



Parko takų rekonstrukcija

Asfalto takai
Nauji asfalto takai

Esami rekonstruojami asfalto takai

Asfalto paviršiaus faktūra-
šviesių akmenėlių pabarstas;

koroduojančio metalo bortas.



Takų prie senųjų ąžuolų įrengimo principai



Parko takų rekonstrukcija

Skaldos takai

Granito skalda, surišta
natūraliais rišikliais, sutankinta;

koroduojančio metalo bortas.

Skaldos takai



Laiptai šlaituose

Siūlomi įrengti laiptai šlaituose

Daumantų atodangos pažintinis takas.
Laiptai ant sraigtinių polinių pamatų

Rankinis įrengimas



Aikštelių dangos
Poilsio, botaninio tako, suoliukų aikštelėse 
įrengiama kieta danga- akmens ar bazalto 
trinkelių danga.

Sporto treniruoklių ir vaikų žaidimų aikštelėse
įrengiama guminė danga.



Parko mažoji architektūra

Suoliukai



Info stendų dizainas



Poilsio aikštelė Nr.1



Projektuojamos dviračių ir riedučių
poilsio aikštelės



Tipinė suoliukų aikštelė



Gamtos pažintinio tako aikštelė su stendu



Poilsio/edukacijos aikštelė



Vaikų aikštelės



Sporto treniruoklių aikštelės



Sporto treniruoklių aikštelės



1km bėgimo trasa
su kintančiu apšvietimu



Takų šviestuvas

Bėgimo trasos šviestuvų
variantai

Medžių lajų prožektoriai

Skulptūrų šviestuvai

Parko apšvietimas



Pagrindinis parko tako vaizdas



Skulptūrų apšvietimas



Parko tualetai


