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KAUNO MARIŲ REGIONINIO PARKO KRAŠTOVAIZDŽIO 
MONITORINGO VYKDYMO APŽVALGA

Kraštoviazdžio monitoringas atliktas vadovaujantis Kraštovaizdžio monitoringo 2019 m. planu, kuris
patvirtintas Kauno marių regioninio parko direkcijos direktorės 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-
14 „Dėl kraštovaizdžio monitoringo 2019 m. plano patvirtinimo“.

2019 m. kraštovaizdžio monitoringo metu pagal patvirtintą planą vykdomos 5 veiklos: 
1.  Kraštovaizdžio  erdvių  fotofiksavimas.  Fiksuojamos  6  vietos  iš  kurių  geriausiai  matomi

kraštovaizdžio  elementai.  Kiekvienoje  iš  vietų  daromos  foto  nuotraukos  ta  pačia  kryptimi  kaip  ir
pastaraisiais  metais.  Visos  padarytos  fotonuotraukos  parodo  esamą  Kauno  marių  regioninio  parko
kraštovaizdį  šiomis  kryptimis  ŠV,  Š,  V,  ŠR,  R,  PR,  P,  PV.  Fotografavimo  kryptis  parenkama  pagal
Kraštovaizdžio monitoringo planą.

2.  Kraštovaizdžio  ir  biologinės  įvairovės  apsaugai  svarbių  atvirų  erdvių  tvarkymo  fotofiksacija
vykdoma prieš  ir  po  numatytų  teritorijų  tvarkymo.  Jei  teritorija  nebuvo  tvarkoma fiksuojama esama
būklė. Viso užfiksuotos 3 teritorijos: 2.1. Arlaviškių botaninis draustinis „Kadagių slėnis“. 2.2. Arlaviškių
ornitologinis draustinis  „Paukščių salos“. 2.3. NATURA 2000  Palemono pievos (Palemono gynybinių
įtvirtinimų archeologinis draustinis).

3. Gamtos paveldo objektų fotofiksacija ir būklės nustatymas. Viso užfiksduota 16 gamtos paveldo
objektų. Botaninių gamtos paveldo objektų: 8, geomorfologinių 1, geologinių gamtos paveldo objektų 7.

4.  Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose ir rekreacinio potencialo parko dalyse. Vertinta
rekreacinė digresija ir pažeistų teritorijų būklė. Linijinė ir taškinė rekreacinė digresija, mažos, vidutinės ir
didelės apimties. Pagal kraštovaizdžio monitoringo planą vertinamos šios teritorijos: 4.1. Pažaislio miško
parkas ir  paplūdimys. 4.2. Arlaviškių pažintinis takas. 4.3. Pakrantės atkarpa  Pakalniškių piliakalnis -
Girionys - Laumėnai – Žiegždriai.  4.4. Pakrantės atkarpa  Rumšiškės – Kapitoniškės – Mergakalnis –
Lašiniai.  4.5.  Pakrantės  atkarpa  Grabučiškės  –  Gastilionys  -  Rumšišmės.  4.6.  Strėvos  kraštovaizdžio
draustinis.

5. Gamtos stichijos paveiktų dalių vertinimui kreiptasi į Valstybinę įmonę Valstybinę miškų urėdiją
Dubravos ir Kaišiadorių regioninius padalinius dėl informacijos pateikimo apie stichijų paveiktus miškus
regioniniame parke.

Monitoringo metu taip pat užfiksuoti nedideli pažeidimai šiukšlių sankaupos, nelegalios laužavietės,
pavėsinės. 

Monitoringo  vykdimui  šiais  metais  erdvių  fotofiksavimui,  draustinių,  pažeistų  teritorijų  būklei
fiksuoti pasitelktas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Karinių oro pajėgų sraigtasparnis,
skrydis buvo vykdomas 2019 m. balandžio 4 d.



Kauno marių regioninio parko kraštovaizdžio monitoringo 2019 m. planų įgyvendinimo lentelė

Eil. 
Nr.

Pokyčių fiksavimo vietos Parametrai ir matavimo
vienetai

Fiksavimų dažnumas

PAGRINDINIAI KRAŠTOVAIZDŽIO KAITOS PARAMETRAI

1. Būdingą ir  unikalų  Kauno marių regioninio parko
kraštovaizdį  reprezentuojantys  etalonai  –
panoramos, atsiveriančios iš regyklų

Kraštovaizdžio  erdvių
fotofiksacija,  23  nuotraukos  6
stebėjimo taškuose 

6 taškuose nedaugiau nei 1 kartą per metus

2.1 Arlaviškių botaninis draustinis, apžvalgos aikštelė 
pažintinio tako pradžioje, Kadagių slėnyje.
(VĮ VMU Dubravos regioninis padalinys Šilėnų g-
jos miško 61 kv., Arlaviškių k., Taurakiemio sen., 
Kauno r. )

Nuotraukų skaičius vienetais  - 
3 vnt. (PR,P, PV kryptimis), 1 
priedas

Fotofiksacija vykdyta 2019 m. liepos 11 d., koordinatės: 511581, 
6075275 (LKS-94)

2.2 Dovainonių II rekreacinė zona, apžvalgos aikštelė - 
poilsiavietė „Mergakalnis“ (VĮ VĮ VMU 
Kaišiadorių regioninis padalinys, Rumšiškių g-jos 
miško 373 kv., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. )

Nuotraukų skaičius vienetais  - 4 
vnt. (PR, P, PV, V kryptimis),  2 
priedas

Fotofiksacija vykdyta 2019 m. balandžio 21 d., koordinatės 
515695, 6076509 (LKS-94)

2.3 Girionių rekreacinė zona, Pakalniškių piliakalnio 
aikštelė ( VĮ VMU Dubravos regioninis padalinys 
Vaišvydavos g-jos miško 64 kv., Samylų sen., 
Kauno r.)

Nuotraukų skaičius vienetais  - 4 
vnt.  (ŠV, Š, ŠR, R kryptimis), 3 
priedas

Fotofiksacija vykdyta 2019 m. balandžio 21 d., koordinatės: 
523565, 6075178 (LKS-94)

2.4 Lietuvos liaudies ir buities muziejaus zona, 
apžvalgos bokštas (Rumšiškės, Rumšiškių sen., 
Kaišiadorių raj.)

Nuotraukų skaičius vienetais  - 
5 vnt. (P, PV, V, ŠV, PR 
kryptimis), 4 priedas

Fotofiksacija vykdyta 2019 m. birželio 14 d., apytikslės 
koordinatės: 512357, 6080345 (LKS-94)

2.5 Petrašiūnų rekreacinė zona, 
UAB-BĮ "Kauno Žalgirio Jachtklubas"
uosto apžvalgos bokštas 

Nuotraukų skaičius vienetais  - 
4 vnt.(Š, ŠR, R, PR kryptimis), 5 
priedas

Fotofiksacija vykdyta 2019 m. birželio 14 d., apytikslės 
koordinatės: 501472, 6083287 (LKS-94)



(M.Gimbutienės g. 35, Kaunas)

2.6 UAB „Ignitis group“ (buvusi AB "Lietuvos 
energija") filialo Kruonio hidroakumuliacinės 
elektrinės baseino apsauginis pylimas (Kruonis, 
Kaišiadorių r.)

Nuotraukų skaičius vienetais  - 
4 vnt.(V, ŠV, Š, ŠR kryptimis), 6 
priedas

Fotofiksacija vykdyta 2019 m. liepos 12 d., koordinatės: 516499, 
6073016 (LKS-94)

2. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai 
svarbių atvirų erdvių tvarkymas

Kauno  marių  regioninio  parko
kraštovaizdžio  ir  biologinės
įvairovės apsaugai svarbių atvirų
erdvių  tvarkymo  darbų  apimtys
atliekant  kraštovaizdžio  erdvių
fotofiksaciją,  nuotraukų  skaičius
vienetais. 

Kauno marių regioninio parko tvarkomos teritorijos prieš ir po 
tvarkymo darbų.

2.1. Arlaviškių botaninis draustinis „Kadagių slėnis“ Prieš  ir  po  tvarkymo,  viso  4
nuotraukos, 7 priedas.

Arlaviškių botaninis draustinis „Kadagių slėnis“ tvarkytas plotas –
4 ha (4 nuotraukos). Didžiąją dalį tvarkė VIVMU Dubravos 
padalinys Šilėnų g-ija. Nuotraukos prieš tvarkymą 2019 m. 
rugpjūčio 12 d., po tvarkymo 2019 m. spalio 31 d. 7 priedas

2.2 Arlaviškių ornitologinis draustinis „Paukščių salos“ Nuotraukų  skaičius  vienetais  2
vnt.  Paukščių  salų  dabartinė
būklė 7, 8 priedas.

Arlaviškių ornitologinis draustinis (Paukščių salos) šiais metais 
netvarkytas(2 nuotraukos). Nuotraukos 2019 m. balandžio 4 d., 
2019 rugpjūčio 28 d. 7,8 priedas.

2.3 Palemono gynybinių įtvirtinimų archeologinis 
draustinis (NATURA 2000 Palemono pievų 
tvarkymas)

Prieš  ir  po  tvarkymo,  viso  4
nuotraukos, 8, 9  priedas

Palemono pievose tvarkytas plotas – 8 ha (4 nuotraukos). Darbus 
atliko UAB „Ecoservice“. Nuotraukos pireš tvarkymą 2019 m. 
rugsėjo 2 d., 2019 m. spalio 7 d., po tvarkymo 2019 m. spalio 10 
d. 8 priedas.



PAPILDOMI KRAŠTOVAIZDŽIO KAITOS PARAMETRAI

3. Gamtos paveldo objektai
Gamtos paveldo objektų 
skaičius 16 vnt. geros 
būklės – 9 objektai, 
vidutinės – 7 objektai, 
blogos būklės objektų nėra

Nerečiau kaip 1 kartą per metus

3.1
Gamtos paminklas - Rumšiškių miško pušis, 
Gastilionių botaninis zoologinis draustinis 
(Gastilionių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių raj.)

Vidutinė Patikrinimas atliktas 2019 m. liepos 12 d. medis turi sausų šakų, 
pažeistas kenkėjų, ant vienos iš šakų auga berželis. Pavasarį viena 
pušies šaką rėmęs sudžiūvęs ąžuolas išvirto, 9 priedas.

3.2
Gastilionių ąžuolas, Gastilionių botaninis zoologinis
draustinis (Gastilionių k., Rumšiškių sen., 
Kaišiadorių raj.)

Vidutinė Patikrinimas atliktas 2019 m. birželio 24 d., kamienas pažeistas žievę 
graužiančių kenkėjų, ant medžio augančios ąžuolinės kempinės 
pažeistos kenkėjų ir sutrešusios. Medis turi apie 30 proc. sausų šakų. 
Prie medžio kamieno rastas cilindriškasis elniavabalis, marmurinis 
auksavabalis, 10 priedas.

3.3
Rumšiškių miško ąžuolas, Gastilionių botaninis 
zoologinis draustinis (Rumšiškių k., Rumšiškių sen.,
Kaišiadorių raj.)

Vidutinė Patikrinimas atliktas 2019 m. spalio 7 d. ąžuolo išlūžusio kamieno 
vieta pažeista puvinio, sausų šakų nedaug. Medžio kamienas išlūžęs - 
2010 m., 10 priedas.

3.4
Gastilionių kopagūbris, Gastilionių botaninis 
zoologinis draustinis (Gastilionių k., Rumšiškių sen.,
Kaišiadorių raj.)

Vidutinė Patikrinimas atliktas 2019 m. spalio 7 d. per kopagūbrį veda miško 
keliukas, kurį kiekvienais metais nugreideriuoja Rumšiškių g-ija, 11 
priedas.

3.5
Gastilionių atodanga, Kauno marių kraštovaizdžio 
draustinis (Gastilionių k., Rumšiškių sen., 
Kaišiadorių raj.)

Gera Patikrinimas atliktas 2019 m. gegužės 11 d. atodanga mažai apaugusi 
krūmais ir medžiais, matomi moreniniai tarpledynmečio sluoksniai, 
atodanga dar šiek tiek aprūkusi degintomis  padangomis 2018 m., 11 
priedas.

3.6
Žiegždrių atodanga, Žiegždrių ekologinės apsaugos 
zona (Žiegždrių k., Samylų sen., Kauno raj.)

Vidutinė Patikrinimas atliktas 2019 m. liepos 10 d. Žiegždrių atodangos viršumi
veda Žiegždrių geologinis takas, būklė vidutinė, atodanga apaugusi 
krūmais ir medžiais, atodangos viduryje susidariusi nuošliauža, 12 
priedas

3.7
Kalniškių konglomeratų atodanga, Žiegždrių 
ekologinės apsaugos zona (Žiegždrių k., Samylų 

Gera Patikrinimas atliktas 2019 m. liepos 10 d. Kalniškių konglomeratų 
atodanga veikiama lietaus vandens, lankytojų, kurie dažnai lipa prie 



sen., Kauno raj.) atodangos fotografuotis ištrypti 2 takeliai, atodangoje yra įtrūkimų, 
bendra būklė gera, 12 priedas.



3.8
Žiegždrių liepa, Žiegždrių ekologinės apsaugos zona
(Žiegždrių k., Samylų sen., Kauno raj.)

Gera Patikrinimas atliktas 2019 m. liepos 10 d. Žiegždrių liepa geros 
būklės, turi mažai sausų šakų, kamienas arčiau Kauno marių kranto 
šiek tiek įskilęs, įskilimas nedidėja, po medžiu teka nežinomas šaltinis,
13 priedas.

3.9
Dovainonių atodanga, Dovainonių II rekreacinė 
zona (Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių 
raj.)

Vidutinė Patikrinimas atliktas 2019 m. rugpjūčio 28 d. atodanga apaugusi 
krūmais, medžiais iš kurių vyrauja šaltalankiai, atodangos 
pakraščiuose, vidurinėje dalyje, kur nėra krūmų galima įžiūrėti 
varvinių molių, ir kitų ledynmečio paliktų nuogulų, 13 priedas.

3.10
Strėvos atodanga, Strėvos hidrografinis draustinis 
(Lašinių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių raj.)

Gera Patikrinimas atliktas 2019 m. spalio 7 d. Strėvos atodangos kraštai 
apaugę krūmais, nuogulų sluoksnis pastebimas. Aplink atodanga auga 
liepos, ąžuolai, eglės yra skroblų, mažų kadagių krūmelių. Atodanga 
yra ant Strėvos upės kranto, prie atodangos yra takelis, atokvėpio 
vieta, netoli Lašinių piliakalnis, 14 priedas.

3.11
Lašinių konglomeratų atodanga, Strėvos 
hidrografinis draustinis (Lašinių k., Rumšiškių sen., 
Kaišiadorių raj.)

Gera Patikrinimas atliktas 2019 m. spalio 7 d.konglomeratas nepažeistas 
tekančio per griovą šaltinio ar lankytojų veiklos. Konglomeratą sudaro
griovoje esančios 2-3 viena nuo kitos nutolusios didesnės ar mažesnės 
konglomerato nuolaužos, 14 priedas

3.12
Lašinių akmuo, Strėvos hidrografinis draustinis 
(Lašinių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių raj.)

Gera Patikrinimas atliktas 2019 m. spalio 7 d. akmuo turi skėlimo žymių ant
viršutinės dalies yra išgręžta skylė, priekinė nedidelė dalis nuskelta, 
akmuo apaugęs samanomis, nesuskilęs geros būklės, 15 priedas.

3.13
Girionių parkas, Girionių rekreacinė zona (Girionių 
k., Samylų sen., Kauno raj.)

Gera Patikrinimas atliktas 2019 m. rugpjūčio 20 d. 15 priedas.

3.14
Dubravos arboretumas (Vaišvydavos k., Samylų 
sen., Kauno raj.)

Gera Patikrinimas atliktas 2019 m. liepos 8 d. Arboretumą prižiūri VIVMU 
Dubravos regioninio padalinio medelynas, retina sausus medžius, 
atnaujina dendrologinę kolekciją jaunais medžiais, 16 priedas.

3.15
Žiglos maumedis, Kauno marių kraštovaizdžio 
draustinis (Viršužiglio k., Taurakiemio sen., Kauno 
raj.)

Gera Patikrinimas atliktas 2019 m. gegužės 6 d. GPO geros būklės, medis 
turi nedaug sausų šakų, aplinkui medį išpjauti lazdynai, ir 
nepageidaujami krūmai, 17 priedas.

3.16
Taikos kalno ąžuolas, Pažaislio architektūros 
draustinis (T. Masiulio g. Kaunas)

Vidutinė Patikrinimas atliktas 2019 m. birželio 14 d. Aplinka apie GPO 
sutvarkyta netoli medžio išasfaltuotas takelis, medis pažeistas puvinio 



turi apie 50 proc. sausų šakų, dalis sausų šakų nugenėtos, skylės 
medyje uždengtos metaline skarda, ant medžio yra keletas nedidelių 
ąžuolinių kempinių, 17 priedas.



4. 
Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose ir 
rekreacinio potencialo valstybinių parkų dalyse

Rekreacinės digresijos 
laipsnis (didelis, vidutinis, 
mažas) ir užimamas plotas 
(ha). Fiksuojama 
rekreacinėse teritorijose, 
kitose teritorijose

Rekreacinės digresijos laipsnis: didelis (taškinis, linijinis) – 0,75 ha, 
vidutinis (taškinis, linijinis) -1,43 ha, mažas  (taškinis, linijinis) – 3,06 
ha.
Bendras rekreacinės digrsijos kiekis – 5,24 ha, ištryptas takų ilgis 13 
458 m. (Ištrypimas iki mineralinės dirvožemio dangos, nykstanti ar 
sunkyusi miško paklotė, žolinė danga).

4.1
Pažaislio architektūrinis draustinis, Pažaislio miško 
parkas (T. Masiulio g., Kaunas) 

Bendras rekreacinės 
digresijos užimamas plotas 
- 0,91 ha.

Digresijos  pobūdis  ir  plotas:  didelė  taškinė  digresija  –  0,07  ha.,
vidutinė taškinė digresija – 0,34 ha, maža taškinė digresija – 0,37 ha,
vidutinė linijinė digresija – 0,023 ha / 230 m., maža linijinė digresija –
0,11 ha / 740 m,) ištryptų linijinės rekreacinės digresijos ilgis 970 m.,
plotas – 0,91 ha, takų apytikslis vidutinis plotis  - 1,5 m. Apžiūra 2019
m. birželio 14 d., 18 priedas.

4.2
Arlaviškių botaninis draustinis, pažintinis takas 
(Arlaviškių k., Taurakiemio sen., Kauno raj.)

Bendras rekreacinės 
digresijos užimamas plotas 
- 0,33 ha.

Digresijos  pobūdis  ir  plotas:  didelis  taškinės  digresijos  –  0,08  ha,
didelis  linijinės  digresijos  – 0,14 ha,  vidutinis  linijinės  digresijos  –
0,08 ha, mažas linijinės digresijos – 0,03 ha laipsnis. Iš viso digresijos
užimamas plotas, 0,33 ha,  ištryptų linijinės rekreacinės digresijos takų
ilgis 1300 m., takų apytikslis vidutinis plotis 1,5 m. Apžiūra: 2019 m.
rugpjūčio 22 d., 19 priedas.

4.3
Pakrantės atkarpa Pakalniškių piliakalnis - Girionys 
- Laumėnai – Žiegždriai (Samylų sen., Kauno raj.) 

Bendras rekreacinės 
digresijos užimamas plotas 
- 1,65 ha.

Digresijos  pobūdis  ir  plotas:  didelė  taškinė  digresija  –  0,06  ha.,
vidutinė taškė digresija – 0,32 ha, maža taškinė digresija – 0,40 ha,
didelė linijinė digresija -  0,12 ha / 790 m, vidutinė linijinė digresija –
0,03 ha / 230 m., maža linijinė digresija – 0,72 ha / 4796 m,) ištryptų
linijinės rekreacinės digresijos takų ilgis -  5791 m, plotas – 1,65 ha,
apytikslis vidutinis plotis - 1,5 m. Apžiūra 2019 m. rugsėjo 2 d., 20
priedas

4.4
Pakrantės atkarpa Rumšiškės – Kapitoniškės – 
Mergakalnis – Lašiniai (Rumšiškių sen., Kaišiadorių
raj.)

Bendras rekreacinės 
digresijos užimamas plotas 
- 1,14 ha.

Digresijos  pobūdis  ir  plotas:  didelė  taškinė  digresija  –  0,15  ha.,
vidutinė taškė digresija – 0,18 ha, maža taškinė digresija – 0,40 ha,
vidutinė linijinė digresija – 0,19 ha / 1800 m., maža linijinė digresija –
0,22 ha / 1529 m,) ištryptų linijinės rekreacinės digresijos takų ilgis -
3329 m, plotas – 1,14 ha, apytikslis vidutinis plotis - 1,5 m. Apžiūra
2019 m. birželio 14 d., 21 priedas.



4.5
Pakrantės atkarpa Grabučiškės – Gastilionys - 
Rumšiškės (Rumšiškių sen., Kaišiadorių raj.)

Bendras rekreacinės 
digresijos užimamas plotas 
- 1,06 ha.

Digresijos  pobūdis  ir  plotas:  didelė  taškinė  digresija  –  0,10  ha.,
vidutinė taškė digresija – 0,25 ha, maža taškinė digresija – 0,42 ha,
maža  linijinė  digresija  –  0,29  ha  /  1910  m,)  ištryptų  linijinės
rekreacinės digresijos takų ilgis -  1910 m, plotas – 1,06 ha, apytikslis
vidutinis plotis - 1,5 m. Apžiūra 2019 m. rugsėjo 12 d., 22 priedas

4.6
Strėvos kraštovaizdžio draustinis, (Rumšiškių ir 
Kaišiadorių sen., Kaišiadorių raj., kairiajame Strėvos
upės krante ties Maisiejūnų sodų bendrijomis)

Bendras rekreacinės 
digresijos užimamas plotas 
– 0,15 ha.

Digresijos  pobūdis  ir  plotas:  didelė  taškinė  digresija  –  0,006  ha.,
vidutinė taškė digresija – 0,0024 ha, maža taškinė digresija – 0,10 ha,
vidutinė linijinė digresija – 0,017 ha / 88 m , maža linijinė digresija –
0,0014 ha / 70 m,) ištryptų linijinės rekreacinės digresijos takų ilgis -
158 m, plotas – 0,15 ha, apytikslis vidutinis plotis - 1,5 m. Apžiūra
2019 m. liepos 12 d., 23 priedas.

5.
Gamtos stichijos paveiktos dalys Gamtos stichijos paveiktų 

teritorijų skaičius vienetais 
ir plotas (ha)

VĮ VMU Dubravos regioninio padalinio, miškotvarkos inžinierius 
Evaldas Vitkevičius, pateikė informaciją, kad 2019 metais stichinių 
nelaimių pažeistų medynų regioninio parko teritorijoje nėra.
 VĮ VMU Trakų regioninio padalinio teritorijoje Pravieniškių ir 
Kruonio girininkijose miško išteklių specialistas Kęstutis 
Martinkevičius pateikė informaciją, kad šiais metais parke stichinių 
pažeidimų nebuvo. Tačiau dėl žievėgraužio tipografo buvo vykdomi 
sanitariniai rinktiniai kirtimai 3,4 ha plote iškertant 120 m3 likvidinės 
medienos, iš jų 2,5 ha plote pagrindiniais miško naudojimo kirtimais 
iškertant 75 m3 likvidinės medienos. 



IŠVADOS

Vykdant kraštovaizdžio monitoringą 2019 m. reikšmingų pokyčių palyginus su 2018 m. nepastebėta. Šiais metais dėl didelio karščio, mažo kritulių
kiekio gegužės, birželio mėnesį regioninio parko miškuose buvo kilęs 3, 4 klasės gaisrų pavojus (duomenys gauti iš meteo.lt). Dėl to galėjo sumažėti
žmonių lankomumas regioninio parko miškuose. Kauno marių vandens lygis 2019 metais stipriai nekito, dėl to, kad pritekančio vandens kiekio užteko
vandens baseino išlaikymui,  bet  bendras  Nemuno upės  vandens lygis už Kauno HE
buvo labai sumažėjęs UAB „Ignitis group“ informacija spaudai.

Vykdant  kraštovaizdžio  fotofiksacija  pakitimų  per  metus  nepastebėta.  Peržiūrint
nuotraukas pastebima, kad Petrašiūnų rekreacinėje zonoje, Žalgirio jachtklube išaugęs
laivų skaičius uoste, UAB „Ignitis grupės" (buvusio AB „Lietuvos energijos“) filialo
Kruonio  hidroakumuliacinėje  elektrinėje  atnaujinta  dalis  vamzdžių.  Šiuose dviejuose
taškuose  pastebima  sausros  padarinių,  išdžiūvusios  žolės  plotų.  Kituose  stebimuose
taškuose pakitimų nepastebėta. 

Kraštovaizdžio  ir  biologinės  įvairovės  apsaugai  svarbių  atvirų  erdvių  tvarkymui
užfiksuoti 3 taškai: 

-Arlaviškių botaninis draustinis „Kadagių slėnis“. Teritoriją šiais metais tvarkė  VĮ
VMU Dubravos regioninio padalinio Šilėnų girininkija. Sutvarkyta 4 ha teritorija.
Draustino 2 pievas kartais gano ūkininkė Ernesta Valaitienė „“Kadagių slėnio žirgai“.

-Arlaviškių  ornitologinis  draustinis  „Paukščių  salos“.  Teritorija  šiais  metais  
netvarkyta. Padarytos esamos būklės nuotraukos.
-  NATURA 2000 Palemono pievų tvarkymą atliko UAB „Ecoservice“ sutvarkytas

plotas - 8 ha.
16 gamtos  paveldo objektų būklė palyginus  su 2018 m.  nežymiai  pakito.  Geros

būklės – 9 objektai, vidutinės būklės – 7 objektai, blogos būklės objektų nėra. Žiegždrių
atodanga įvertinta vidutinės būklės 2019 m., perėjo iš geros būklės 2018 m. Atodanga
apaugusi krūmais ir medžiais blogai matosi vertingieji sluoksniai „varviniai moliai“. Kitų GPO būklė nepakito.
Stebimų teritorijų rekreacinė digresija išliko panaši kaip ir praeitais metais apie - 5,24 ha. Šiek tiek sumažėjo ištryptų takų ilgis 2018 m. 13 877 m.,
2019 m. 13 458 m.

Stichinių pažeidimų regioniniame parke VĮ VMU duomenimis nebuvo. Dubravos regioninio padalinio atstovas Evaldas Vitkevičius pranešė 2019
m. stichinių pažeidimų nebuvo. Pravieniškių regioninio atstovas miško išteklių specialistas Kęstutis Martinkevičius pateikė informaciją, kad stichinių
pažeidimų nebuvo, bet dalis miško iškirsta sanitariniais kirtimais dėl žievę graužiančių kenkėjų.

Kraštovaizdžio monitoringo metu  vykdyta prevencinė veikla, teikta informacija regioninio parko lankytojams poilsiaujantiems prie vandens dėl
šiukšlinimo,  savavališkų  laužų  kūrimo  žalos  gamtai.  Kraštovaizdžio  monitoringo  metu  buvo  nugriautos  kelios  nelegalios  pavėsinės.  Pridedama
pažeisto kraštovaizdžio arealo žemėlapis: Piliuonos smėlio-žvyro karjero iškastas plotas. 

Norint nustatyti esminius kraštovaizdžio pakitimus reikalinga detalesnė ir sudėtingesnė analizė naudojant GIS duomenis 



Priedai

1 priedas

1.1 Arlaviškių botaninis draustinis, apžvalgos aikštelė pažintinio tako pradžioje, Kadagių slėnyje.

Fotografavi
mo kryptis

2005 m. fotofiksacija 2019 m. fotofiksacija 

Pietryčių 
kryptimi

Pietų 
kryptimi

Pietvakarių 
kryptimi



2 priedas

1.2 Dovainonių II rekreacinė zona, apžvalgos aikštelė - poilsiavietė „Mergakalnis“

Fotografavimo
kryptis

2005 m. fotofiksacija 2019 m. fotofiksacija 

Pietų kryptimi

Pietvakarių 
kryptimi

Vakarų kryptimi

Šiaurės vakarų 
kryptimi



3 priedas
1.3 Girionių rekreacinė zona, Pakalniškių piliakalnio aikštelė

Fotografavi
mo kryptis

2005 m. fotofiksacija 2019 m. fotofiksacija 

Šiaurės 
vakarų 
kryptimi

Šiaurės 
kryptimi

Šiaurės rytų 
kryptimi 

Rytų 
kryptimi



4 priedas
1.4 Lietuvos liaudies ir buities muziejaus zona, apžvalgos bokštas

Fotografavi
mo kryptis

2005 m. fotofiksacija 2019 m. fotofiksacija 

Šiaurės 
vakarų 
kryptimi

Vakarų 
kryptimi

Pietų 
kryptimi

Pietvakarių 
kryptimi



Pietryčių 
kryptimi



5 priedas
1.5 Petrašiūnų rekreacinė zona, UAB-BĮ "Kauno Žalgirio Jachtklubas"uosto apžvalgos bokštas

Fotografav
imo

kryptis

2005 m. fotofiksacija 2019 m. fotofiksacija 

Šiaurės 
kryptimi

Šiaurės 
rytų 
kryptimi

Rytų 
kryptimi

Pietryčių 
kryptimi



6 priedas

1.6 UAB "Ignitis grupės" filialo Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės baseino apsauginis pylimas

Fotografavi
mo kryptis

2005 m. fotofiksacija 2019 m. fotofiksacija 

Šiaurės 
vakarų 
kryptis

Vakarų 
kryptis

Šiaurės  
kryptis

Šiaurės rytų 
kryptis



7 priedas

1 lent. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai svarbių atvirų erdvių tvarkymas „Arlaviškių 
botaninis draustinis“,  ir 2019 m. spalio 31 d.

Prieš tvarkymą, nuotraukos darytos 2019 m. 
liepos 11 d.

Po tvarkymo,  nuotraukos darytos 2019 m. spalio 31 
d.

1 pav. „NATURA 2000“ teritorija Kauno marių Arlaviškių ornitologinio draustinio (Paukščių salų) būklė, 
2019-04-04, foto nuotrauka daryta iš karinių oro pajėgų sraigtasparnio.



8 priedas

2 pav. „NATURA 2000“ teritorija Kauno marių Arlaviškių ornitologinio draustinio (Paukščių salų) būklė, 
2019-08-26

2 lent. NATURA 2000 PAST Palemono pievų tvarkymas, darbus atliko UAB „Ecoservice“

Prieš tvarkymą, nuotraukos darytos 2019 m. spalio 
7 d.

Po tvarkymo,  nuotraukos darytos 2019 m. spalio 10
d.

2019-09-02 2019-10-10



9 priedas

3 pav.  Rumšiškių miško pušis, 2019-07-12



10 priedas

4 pav. Gastilionių ąžuolas, 2019-06-21

5 pav. Rumšiškių miško ąžuolas, 2019-10-07



11 priedas
6 pav. Gastilionių kopagūbris, 2019-10-07

7 pav. Gastilionių atodanga, 2019-08-26



12 priedas

8 pav. Žiegždrių atodanga, 2019-02-11

9 pav. Kalniškių konglomeratų atodanga, 2019-07-10



13 priedas
10 pav. Žiegždrių liepa, 2019-07-10

11 pav. Dovainonių atodanga, 2019-08-26



14 priedas

12 pav. Strėvos atodanga, 2019-10-07

13 pav. Lašinių konglomeratų atodanga, 2019-10-07



15 priedas
14 pav. Lašinių akmuo, 2019-10-07

15 pav. Girionių parkas, 2019-08-20



16 priedas
16 pav. Dubravos arboretumas, 2019-07-08



17 priedas

17 pav. Žiglos maumedis, 2019-05-06 18 pav. Taikos kalno ąžuolas, 2019-06-14



18 priedas



19 priedas



20 priedas





21 priedas





22 priedas





23 priedas



24  priedas
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