
Dviračių trasa
iki Lampėdžių – 
poilsis ir pramogos 
kraštovaizdžio draustinyje

Naujoji dviračių trasa visus aktyvaus laisvalaikio mė-
gėjus kviečia keliauti Nemuno pakrante į Lampėdžius, 
apsuptus Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio 
draustinio. Nutiestas dviračių takas driekiasi nuo 
P. Vileišio (Vilijampolės) tilto iki Lampėdžių rekreaci-
nės zonos apie 5 km.
 
Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinis įsteig
tas siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros vertybes kaip mokslo, 
rekreacijos ir sveiko miesto išteklius, taip pat natūralius, mi
nimaliai urbanizuotus Nemuno ir Nevėžio upių slėnius kaip 
žaliuosius miesto plotus.

www.lampedziucentras.lt
Lampėdžių bendruomenės centras 

Gamta – mūsų turtas
*** Aplinkos apsaugos reidas ***

Lampėdžių bendruomenės centro nariai, siekdami at
kreipti dėmesį į būtinybę saugoti Nemuno ir Nevėžio santakos 
kraštovaizdžio draustinio aplinką, kartą per sezoną organi
zuoja aplinkosauginio švietimo akciją „Aplinkos apsaugos 
reidas“. Akcijos metu Lampėdžių miško parko lankytojai supa
žindinami su lankytinais draustinio objektais, išskirtine aplin
ka, saugumu gamtoje.

Lampėdžiai – Nemuno ir Nevėžio santakos
kraštovaizdžio draustinio apsuptyje

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 7 d. 
sprendimu Nr. 451 Nemuno ir Nevėžio upių santakoje esanti 
teritorija, kuri taip pat apima Lampėdžių ežerą ir Lampėdžių 
miško parką, buvo paskelbta Kauno miesto savivaldybės kraš
tovaizdžio draustiniu. Tuo pačiu sprendimu buvo patvirtinti 
draustinio nuostatai. Kraštovaizdžio draustinis įsteigtas sie
kiant išsaugoti natūralų, minimaliai urbanizuotą Nemuno ir 
Nevėžio santakos slėnio kraštovaizdį kaip vientisą gamtinį ir 
kultūrinį teritorinį kompleksą. Tai unikali teritorija, kuriai nėra 
alternatyvos, todėl lankydamiesi čia turime jausti atsakomy
bę už savo veiksmus.

Atmintinė, kaip elgtis gamtoje
  Lampėdžių miško parke stenkitės elgtis kaip savo namuose. 

Juos juk puoselėjate ir prižiūrite, tiesa? 

  Automobilį statykite tik tam skirtoje vietoje, bet šiukštu 
ne ant miško paklotės ar pievos. Nesumanykite paežerėje 
plauti automobilio – cheminės plovimo priemonės daro di
delę žalą gamtai.

  Nekūrenkite laužų tam nepritaikytose vietose. 

  Nešiukšlinkite. Nedeginkite ir neužkaskite plastiko atlie
kų. Juk plastiko pakuotės, maišeliai, buteliai yra nuo 80 iki 
200 metų. 

  Atminkite, kad keturračiai – tai transporto priemonė skirta 
važinėti ne miško paklote, o keliais.

  Išvydę pažeidėjus, juos sudrausminkite, sugėdinkite. Paste
bėję degantį žolės plotą, praneškite priešgaisrinei tarnybai.

  Grybaudami ir uogaudami neardykite miško paklotės. Taip 
pat neardykite ir nenaikinkite skruzdėlynų, gyvūnų būstų – 
olų, drevių, lizdų ir pan.



Dviračių trasa iki Lampėdžių
Kelionė dviračiu Lampėdžių link pradedama nuo Petro 

Vileišio tilto   1   per Nerį, kurio ilgis – 283 m. Pirmasis tiltas 
Vilijampolėje buvo atidarytas 1929 m. spalio 10 dieną, atsta
tytas 1947 m. po vokiečių susprogdinimo. 2008 m. tiltas buvo 
rekonstruotas, jam grąžintas P. Vileišio vardas.

Nuo tilto atsiveria vaizdas į kitoje upės pusėje, Neries 
ir Nemuno santakoje, esančią žaliąją Kauno miesto zoną – 
Santakos parką  2  . Šiltuoju metų laiku ši vieta gausiai 
lankoma kauniečių: santakos stadionas virsta iškylų, žaidi
mų, pasivaikščiojimų vieta, poilsiaujama ir Nemuno pakran
tėje. Santakoje stovi miesto simbolis – raudonų plytų mūro 
Kauno pilis  3  – viena seniausių pilių Lietuvoje (žinoma 
nuo 1361 m.). 

Už tilto pasukus kairėn į Brastos gatvę įvažiuojama į 
Vilijampolę  4  – Kauno miesto dalį, minimą nuo XVII a. 
Senuosiuose dokumentuose Vilijampolė vadinta Sloboda 
Wiliampolska, žydų laikais – Slabada. Iki šių dienų šneka
mojoje kalboje išlikęs šio rajono – slabodkės – pavadinimas. 
Vilijampolė pradėjo augti XIX a. antrojoje pusėje, vystantis 

Prie Lampėdžių miško tyvuliuoja dirbtinis Lampėdžių 
ežeras  10  – ypač pamėgta kauniečių poilsio vieta. Savo jė
gas visi aktyvaus poilsio entuziastai gali išmėginti indėniška 
dvasia alsuojančiame Lampėdžių nuotykių parke  11  , 
įrengtame Lampėdžių miško parke, visai prie ežero. Ši pra
moga – tai poilsis gryname ore neišvažiuojant iš miesto. 

Abiejose ežero pusėse įrengti puikūs paplūdimiai  12  , 
kur vasaroja daug vandens malonumų išsiilgusių poilsiauto
jų. Prie Vakarinio aplinkkelio atnaujinto paplūdimio su tilte
liu įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, veikia modernus 
Kauno regiono kempingas  13  . Kempinge įrengtos krep
šinio, lauko teniso ir paplūdimio tinklinio aikštelės. Lam
pėdžiuose (Gervių g. 5) taip pat veikia Kauno irklavimo 
mokykla  14  .

Nemuno ir Nevėžio kraštovaizdžio draustinio apsuptus 
Lampėdžius patogu pasiekti dviračių trasa, čia poilsiauti 
ir pramogauti.

ir plečiantis pramonei. 1919 m. Vilijampolė buvo prijungta 
prie Kauno. Tarpukariu miesto dalis ėmė augti,  plėtėsi lie
tuviška pramonė.

Brastos gatvė atveda iki Raudondvario plento, todėl reikia 
sukti kairėn ir toliau važiuoti šalia Raudondvario plento nu
tiestu dviračių taku tiesiai. Po to takas suka kairėn ir priartėja 
prie Nemuno. Galiausiai pasiekia Kulautuvos gatvę ir driekia
si pagal ją ir Nemuno upę iki pat Č. Radzinausko tilto  5  . 
Tiltas pradėtas statyti 1980 m. Kauno vakariniame aplinkke
lyje „Via Baltica“ magistralėje. Jo ilgis – 446 m. 1998 m. til
tas pavadintas Lietuvai nusipelniusio Kelių statybos tresto 
valdytojo inžinieriaus Česlovo Radzinausko vardu. Dėl eismo 
intensyvumo tiltas dažnai remontuojamas, paskutinė rekons
trukcija baigta 2012 metais. 

Palindus po tiltu, už kelių šimtų metrų dviračių takas bai
giasi – pasiekiami Lampėdžiai   6  . Pati gyvenvietė taip pra
dėta vadinti palyginti neseniai – iki Pirmojo pasaulinio karo 
ši vieta buvo vadinama Antraisiais Veršvais. Lampėdžiuose 
auga saugomais gamtos paminklais paskelbti medžiai: 
Lampėdžių liepa Gražuolė  7  (šalia Romuvos g. 57) ir 
Pušys Sesės   8  (šalia Gintaro g. 11). Liepos Gražuolės aukštis 
– 23 m, apimtis 1,3 aukštyje – 7,2 m. Pušys Sesės viena su 
kita suaugusios bendra šaka. Jų kamienų aukštis – 18 m.

Važiuojant tiesiai Vytauto gatve pasiekiamas Lampėdžių 
miško parkas   9  . 


