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Anotacija
Straipsnyje pateikiamas Laisvės alėjos ir ją kertančių gatvių želdinių funkcionalumo ir estetinės būklės
vertinimas. Atlikus Laisvės alėjos ir ją kertančių gatvių želdinių inventorizaciją, buvo įvertinta 820 medžių. Nustatyta
augančių medžių rūšinė sudėtis, įvertinta sanitarinė bei estetinė būklė, aptartos gatvių želdinių problemos.
Rekonstruotose skersinėse alėjos gatvių dalyse stebėta geresnė želdinių būklė, tvarkomoje alėjos dalyje nustatyti nauji
liepų sužalojimai, nukirstos paviršinės šaknys, todėl atsiranda žaizdos, pablogėja mityba, mažėja atsparumas ligoms, o
vėliau nukenčia dekoratyvumas bei funkcionalumas.
Reikšminiai žodžiai: alėja, želdiniai, liepa, viešosios erdvės, inventorizacija.
Abstract
This article presents the assessment of functionality and aesthetic condition of plantations at the Laisves Avenue
and intersecting it streets. During the inventory of greenery at the Laisves Avenue and intersecting it streets, 820 trees
were evaluated. The composition of tree species was determined, sanitary and aesthetic condition was evaluated, the
problems of street plantations were discussed. In reconstructed intersecting the Avenue streets a better condition of
plantations was observed, while in the reconstructed part of the alley new damages on lime trees were detected, their
surface roots were cut off, which caused new injuries, worsened nutrition, reduced resistance to disease, and later to
diminished decorativeness and functionality.
Key words: avenue, plantations, lime tree, public spaces, inventory.

Įvadas
Miestų viešosios erdvės gali būti nagrinėjamos įvairiausiais aspektais, kaip bendro naudojimo
teritorija, polifunkcinė erdvė ar net socialinis kultūrinis darinys. Viešosios erdvės paprastai atspindi
miesto sociumo būseną. T. S. Butkus viešąją erdvę apibūdina, kaip urbanistinės struktūros
kompleksą (platesnė reikšmė), želdynus priskirdamas siauresnei urbanistinės struktūros elementų
grupei.
Lietuvoje įstatymas viešąsias erdves apibrėžia, kaip bendro naudojimo erdves, gamtines
teritorijas, skirtas gyventojų rekreacijai bei gamtinio karkaso elementų apsaugai, kurios gali būti
diferencijuojamos pagal naudojimo intensyvumą. Daugelis autorių (L. Dringelis, K. JakovlevasMateckis, R. Pilkauskas) pritaria nuomonei, jog labiausiai visuomenės naudojama viešoji erdvė –
želdynai.
Miesto želdynai yra svarbi urbanistinės struktūros dalis, skirta gyventojų poilsio, darbo,
gyvenamajai aplinkai, miesto ekologinėms sąlygoms (gerina oro sudėtį ir mikroklimatą, mažina oro
užterštumą, slopina triukšmą ir pan.) bei estetinėms savybėms gerinti (Jakovlevas-Mateckis, 2011;
Dringelis, 2012).
K. Jakovlevas-Mateckis pagrindinėmis gatvių, bulvarų želdinių funkcijomis laiko higienos
sąlygų gerinimą, dalyvavimą transporto ir pėsčiųjų saugaus eismo reguliavimo sistemoje,
komfortiškų sąlygų sudarymą, gatvės estetinio vaizdo formavimą ir miesto savitumo, tapatumo
išsaugojimą. Juostinės formos želdynas su jame įrengta medžiais apsodinta alėja, skirta intensyviam
pėsčiųjų eismui, pasivaikščiojimui ir trumpalaikiam poilsiui, atlieka ne tik kompozicinį vaidmenį,
bet ir sieja svarbiausių miestų rajonų teritorijas bei objektus (pvz. Laisvės alėja Kaune, jungianti
miesto centrą su senamiesčiu).
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2015 metų pabaigoje Kaunas tapo pirmuoju Rytų ir Vidurio Europos miestu, gavusiu UNESCO
dizaino miesto statusą. Laisvės alėja – pagrindinė Kauno miesto istorinės dalies – Naujamiesčio –
gatvė, urbanistinė Naujamiesčio kompozicijos ašis, kurios tarpukario modernizmo architektūrą
siekiama įtraukti į UNESCO paveldo sąrašą. Kadangi miesto želdynai yra neatskiriama urbanistinės
visumos dalis, tyrimui buvo pasirinkti Laisvės alėjos ir ją kertančių gatvių želdiniai. Tyrimo tikslas –
įvertinti miesto viešosios erdvės želdinių sanitarinę būklę, estetinę vertę bei funkcionalumą.
Tyrimų metodika
Atliekant Kauno miesto Laisvės alėjos ir ją kertančių gatvių želdinių inventorizaciją buvo
vadovaujamasi Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215) nuostatomis bei
Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008-01-08 įsakymu Nr. D1-5 (Žin., 2008, Nr. 5-200). Inventorizacija atlikta
2015 m. gruodžio 21–22 dienomis.
Želdinių būklė buvo vertinama vizualiai želdinius lyginant su sąlygiškai sveikais želdiniais.
Būklė vertinta naudojant 4 balų skalę (1 – gera būklė, 2 – patenkinama, 3 – bloga, 4 – žuvęs
želdinys) ir apibendrinant kelis rodiklius: genėjimo intensyvumo laipsnį; medžio kamieno (žievės)
mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnį; pasvirimo laipsnį ir kt.
Medžių genėjimo intensyvumo laipsnis vertintas 3 balų sistema: 1 – laja negenėta arba
nupjauta iki 1/3 lajos viršūnės (nepažeidžiant centrinio kamieno) ir šoninių šakų; 2 – nugenėta 1/2–
2/3 medžio lajos; 3 – nupjauta visa laja, paliktas tik kamienas.
Medžio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumas vertintas 3 balų sistema: 1 –
sveiki ir silpnai pažeisti (žaizdų nėra arba šviežiai pažeistas (šiais metais) tik nedidelis žievės
plotelis (<30 cm2); 2 – vidutiniškai pažeisti (yra viena ar kelios kelerių metų senumo žaizdos,
pažeistas 50–300 cm2 žievės plotas, kuris jau gali būti užsikrėtęs medieną pūdančiais grybais); 3 –
stipriai pažeisti (yra viena ar kelios kelerių metų senumo žaizdos, pažeistas didelis žievės plotas
(>300 cm2), medžio kamienas intensyviai ardomas (arba jau išpuvusiu viduriu) medieną pūdančių
grybų).
Alėjos istorinė raida aptarta naudojant mokslinės metodinės literatūros analizę. Remtasi
istorikų A. Miškinio, N. Lukšionytės-Tolvaišienės, J. Puzino tyrimais. Analizuoti moksliniai
straipsniai, kuriuose nagrinėta viešųjų erdvių struktūra, užstatymo dėsningumai (JakovlevasMateckis, 2014, Butkus, 2010, Krūminaitė, 2006). Vertinant tiriamo objekto estetinę būklę remtasi
aplinkos erdvinės struktūros analizės metodika (Grecevičius, 2013).
Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Bendri objekto duomenys: Laisvės alėja, esanti Kaune, Naujamiestyje (Centro seniūnija) –
unikali, vienintelė pėsčiųjų gatvė Lietuvoje. Alėjos ilgis – 1621 m, plotis – 24–27 m. Laisvės alėjos
erdvę į dvi nelygias dalis (apie 1200 m ir 350 m) dalija Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos)
bažnyčia. Alėja plyti Vakarų – Rytų kryptimi, ją kerta penkios gatvės.
1. Kauno Laisvės alėjos raida.
Kauno Laisvės alėjos istorinę architektūrinę ir urbanistinę raidą galima suskirstyti į keturis
istorinius laikotarpius: gubernijos (1847–1918), tarpukario (1918–1940), sovietmečio (1940–1990)
ir nepriklausomybės (1990–2016). Urbanistinė ir architektūrinė transformacija skirtingais
nagrinėjamais istoriniais laikotarpiais tiesiogiai priklausė nuo politinės, ekonominės, socialinės bei
kultūrinės situacijos, tai tiesiogiai veikė nuolat kintančią alėjos vizualinę aplinką.
Ryškiausios transformacijos vyko cariniu laikotarpiu, Kaunui tapus naujai įsteigtos gubernijos
centru. Kauno plėtra buvo vykdoma, remiantis XVIII a. pab. – XIX a. pr. Rusijos imperijos ,,rusų
miestų“ planavimo principais, kurie buvo sukurti pagal Vakarų Europos klasicistinės urbanistikos
sistemą. Kuriamas miesto plano karkasas sudarytas iš stačiakampio gatvių tinklo šachmatine tvarka
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išdėstytomis aikštėmis, su kompozicijoje paryškinta platesne bulvarine gatve. Architektūros
tyrinėtojai įtaria, jog Naujamiesčio teritorija formuota, nusižiūrėjus į Odesos centro pavyzdį
(1 pav.).

1 pav. Kauno (http://maps4u.lt/) ir Odesos (https://en.wikipedia.org/wiki/Odessa) miestų centrinių dalių planai
Fig 1. Plans of the central part in Kaunas (http://maps4u.lt/) and Odessa (https://en.wikipedia.org/wiki/Odessa) cities

1847 m. vasario 21 d. caro patvirtintame miesto vystymo plane, kaip bulvarinio tipo gatvė,
numatytas būsimas prospektas. Archeologas Jonas Puzinas, remdamasis miesto senbuvių
pasakojimais, yra aprašęs XIX a. vidurio vietovės vaizdą (apygardos teismo vietoje buvo vokiečių
kapinės, miesto sodo vietoje – katalikų kapinės, dabartinės Laisvės alėjos viduryje stovėjo medinis
miško sargo namelis, ties dabartine Mickevičiaus gatve – Kartofiliškių palivarkas, Įgulos bažnyčios
vietoje – plytėjo didžiulės pelkės, kur buvo medžiojamos antys).
„Oficialiai darbai prasidėjo 1848 m., kai Nikolajaus prospektu pavadinta alėja <...> ir kitos
Naujamiesčio gatvės, pradėtos žymėti natūroje. Iki 1850 m. darbai alėjoje buvo baigti, o 1851 m.
pasodintos liepos. Tai tuomet buvusios ekonominės krizės metu padarė bedarbiai. 1854 m. pradėti
važiuojamosios dalies įrengimo darbai paspartėjo po 1857 m., kai buvo leista grįsti visas natūroje
pažymėtas naująsias gatves“ (Miškinis, 2009).
Medžių sodinimas 1851 m. vyko keliais etapais. Pradžioje alėja apsodinta iki A. Mickevičiaus
gatvės, tada buvo sodinama dalimis iki Miesto sodo. Liepos sodintos didesnėje Laisvės alėjos
atkarpoje (iki Nepriklausomybės aikštės), rytinėje dalyje – tuopos. 1859 m. – Laisvės alėja išgrįsta
akmenimis. Po dvidešimties metų gatvę imta formuoti intensyviau, pagal pirmos kategorijos
pasienio tvirtovės taisykles (laikantis aukštingumo ribojimų) pradėti statyti dviaukščiai, triaukščiai
mūriniai namai. Šie ribojimai nulėmė alėjos erdvės proporcijas. „1890 m. projektiniame plane
anksčiausiai ir vienintelį kartą iki 1919 m. detalizuoti Nepriklausomybės aikštėje buvę žalieji plotai:
matyti juose įstrižai, pagal pėsčiųjų judėjimo kryptis, pravesti takai“ (Miškinis, 2009). 1892 m.
pradeda veikti arklių traukiamas tramvajus „konkė”. Pirmuose pastatų aukštuose įsikūrusios
krautuvės, dalis dviaukščių pastatų rekonstruojami į triaukščius.
Kaunui tapus laikinąja sostine, prasidėjo naujas Laisvės al. formavimosi etapas. „1924 m.
pradėta tiesti kanalizacija, o 1928 m. – ir vandentiekis. Pastatai buvo aukštinami, ant jų užstatomi
antrieji ar tretieji aukštai, iškertamos didesnės vitrinos. 3 ir 4-ojo dešimtmečio sandūroje Laisvės
alėja buvo išmeksfaltuota (išasfaltuota), pakloti nauji cementiniai šaligatviai. 1933 m. miesto taryba
nustatė, jog Laisvės alėjoje galėjo būti statomi ne žemesni negu 3 aukštų pastatai“ (Jakimavičius,
2010). A. Miškinis pastebėjo įdomią to laikotarpio urbanistinę alėjos savybę – visuomeninių
funkcijų plėtrą į kvartalo vidų (kino teatro „Odeon“ (dab. Lėlių teatras), Žydų banko atsiradimas).
1929 m. panaikinus „konkę” ir įrengus vandentiekį, dar kartą pakeista gatvės danga.
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Laisvės alėja sovietiniais metais. 1940 m. alėja pervardinama Stalino prospektu. Sekantį
dešimtmetį vyksta sovietinio ideologinio turinio įprasminimas (uždaromos kavinės, viešbučiai,
komercinės paskirties įstaigos, keičiama pastatų paskirtis). „Pirmieji ryškūs architektūros pokyčiai
prasidėjo apie 1950 m., ėmus gan intensyviai statyti daugiabučius gyvenamuosius namus. Apie
1960 m. į alėją pradeda grįžti laisvalaikio funkcija. 1970 m. generaliniame plane (arch. P. Janulis),
sekant užsienio patirtimi, pasiūlyta gatvę atiduoti pėstiesiems. Šis sumanymas pakartotas 1977 m.
Kauno centrinės dalies projekte (arch. A. Steponavičius ir kt.). Tais pačiais metais arch.
A. Paulauskas, V. Paleckienė parengė Laisvės alėjos rekonstrukcijos projektą“ (Miškinis, 2009).
Buvo pagamintos penkių tipų betono plokštės, iš kurių sudaryta įvairių raštų danga. Paklota
61,4 tūkst. kv. m betoninių plokščių, 10,5 tūkst. kv. m asfaltbetonio dangos, įrengtos 198
apšvietimo atramos. 1982 m. – (lapkričio 6 d.) baigta rekonstrukcija. Maždaug tuo metu alėja tampa
Laisvės simboliu, todėl daugybė autorių ją tapatina su LAISVE. Vienas jų – Arvydas Juozaitis
(2014) filosofas, rašytojas, publicistas, Laisvės alėją įvardina, kaip svarbiausią besisukančią
Lietuvos ašį, su „laužyta neaukštų namų kreive.“
Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu sovietiniai simboliai, skulptūros keičiami
įprasminančiais asmenybes (pvz. muzikinio tetaro sodelyje – biustai, skirti paminėti įvairiems
žymiems muzikos pasaulio žmonėms), įvykius (už Lietuvos laisvę susideginusio Romo Kalantos
žūties vietos įamžinimo paminklas „Aukos laukas“), vietas.
Laisvės alėjos želdiniais pradėta intensyviau rūpintis. 1999 metais skirta lėšų puošti aplinkai
iš gamtosaugos fondo. Liepos buvo ne kartą genėtos, vietinėje spaudoje minimas medžių
kapojimas, pjaustymas benzininiais pjūklais bei genėjimo instrukcijų pažeidimai (žemesnė
temperatūra negu –6 ºC, pjūvio vietos netepamos). 2004 metais rekonstruotoje Vasario 16-osios
gatvėje pasodinti rutulinės formos klevai (neaukšti, kompaktiškos lajos, specialiai išvesti miestų
želdynams). Maironio gatvėje pasodintos 42 sidabrinės ʹBrabantʹ formos liepos su vietine laistymo
sistema. Gatvių želdinių stebėjimus atliko VDU Kauno botanikos sodo mokslo darbuotojai. Savo
vertinime, kaip vieną didžiausių problemų, išskyrė tai, kad dabartiniai gatvių želdiniai daugeliu
atvejų yra nesuderinami su pastatais ir antžeminėmis bei požeminėmis inžinerinėmis
komunikacijomis. Miesto gatvėse augantys medžiai yra neatsparūs ligoms, kenkėjams, daug kur
išplitęs puvinys.
Kultūrinis gyvenimas alėjoje apmirė, šalia pastačius milžinišką prekybos centrą „Akropolį“,
kuris atitinka tradicinių visuomeninių erdvių suvokimą bei tenkina komercines ir rekreacines
funkcijas.
2014 11 18 miestiečiams buvo pristatytas Šarūno Kiaunės (parengtas 2010 m.) projektas,
svarstomos tramvajaus jungties (Senamiestis–Naujamiestis) galimybės. 2015 m. pavasarį prasidėjo
rekonstrukcijos darbai, pirmojo etapo metu buvo numatyta nupjauti pažeistas 22 liepas. Likusieji
medžiai turėjo būti apjuosti lentomis, kad dirbanti statybinė technika jų nepažeistų. Darbų metu
keičiant betoninius apvadus, deja, nėra išlaikomi anksčiau buvę aukščiai, paviršinės šaknys
apnuoginamos, o vėliau grubiai apkertamos. Rekonstrukcijos darbus planuojama baigti 2020 m.
2. Inventorizacija.
Laisvės alėjos želdinių inventorizacija buvo atlikta 2015 m. gruodžio 21–22 dienomis.
Tyrimo metu inventorizuotos 546 augančios mažalapės liepos. Jos siekia 12–13 m aukštį, skersmuo
įvairuoja nuo 10 iki 50 cm (vid. apie 33 cm). Medžių būklė – apie 1,8 balo.
Nustatyta nemažai medžių mechaniškai pažeistais kamienais, netinkamai nugenėtomis
lajomis, su puviniais, gumbuotų, dvišakių ir kt. Visų liepų lajos formuojamos suteikiant
stačiakampę formą. Laisvės alėjoje pradėta rekonstrukcija želdinių būklę turėtų pabloginti, nes
atliekant dangos keitimo darbus yra atidengtos ir nukirstos medžių šaknys, nubrozdinti kamienai,
formuojasi žaizdos.
A. Mickevičiaus gatvėje inventorizuoti 67 medžiai. Vyrauja apie 14 m aukščio, 36 cm
skersmens mažalapės liepos. Dalis iškirstų medžių pakeista jaunomis (4 m aukščio, 7 cm
skersmens) mažalapėmis liepomis. Šioje gatvėje auga 12 stambių (36–58 cm), aukštų (14–16 m)
336
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author
© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2016

http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html

L. Semaškienė, V. Vaitkutė Eidimtienė / Miestų želdynų formavimas 2016 1(13) 333–342

paprastųjų kaštonų ir paprastųjų klevų (4 vnt.). Vyrauja patenkinamos būklės (2 balai) želdiniai.
Būklę blogina neteisingas genėjimas ir medienos žaizdos bei puviniai, atsiradę dėl įvairių
mechaninių pažeidimų.
S. Daukanto gatvės želdiniai vienarūšiai (77 vnt.), vyrauja patenkinamos būklės mažalapės
liepos. Medžių būklę blogina neteisingas genėjimas, ypač nupjautos viršūnės. Genėjimo vietose
formuojasi žaizdos, puviniai, drevės.
I. Kanto gatvėje apie pusė želdinių (9 vnt.) yra jaunos, geros būklės apie 5 m aukščio, 6–10
cm skersmens liepos. Kita pusė (13 vnt.) – 14,5 m aukščio, 32 cm skersmens patenkinamos būklės
mažalapės liepos.
Maironio gatvėje prieš keletą metų seni želdiniai pakeisti jaunais. Vienoje Laisvės alėjos
pusėje pasodintos sidabrinės liepos (25 vnt.), kitoje pusėje – mažalapės liepos. Sidabrinės liepos –
geros būklės, apie 5,5 m aukščio, 12 cm skersmens. Mažalapės liepos (9 vnt.) – 4 m aukščio, 4 cm
skersmens. Šioje gatvėje yra likusios keturios 14 m aukščio, 31–39 cm patenkinamos būklės
mažalapės liepos.
L. Sapiegos gatvėje augančių 22 mažalapių liepų aukštis – 13–16 m, vid. skersmuo – 39 cm,
būklė patenkinama. Čia pasodintos 3 jaunos 5 m aukščio, vos 4 cm skersmens liepos.
Vasario 16-osios gatvė išsiskiria iš visų kitų gatvių, nes čia želdiniai rekonstruoti prieš keletą
metų ir visoje gatvėje susodinti paprastieji klevai ′Globosum′ (40 vnt.). Medžiai – geros būklės,
atrodo dekoratyviai, jų vidutinis aukštis 4 m, vidutinis skersmuo – 11 cm. Įrengtos augalų laistymo
vietos, bet jos nenaudojamos, gruntas suplūktas. Medžių kamienai neapsaugoti, todėl pastebėta
nemažai žievės nubrozdinimų, kurie atsiranda statant automobilius. Iš pažeidimų išsivystys žaizdos,
jeigu nebus laiku gydoma.
Atlikus inventorizaciją Kauno miesto centrinėje dalyje nustatyta, kad Laisvės alėjoje ir ją
kertančiose gatvėse 95 proc. želdinių sudaro mažalapės liepos, kurios yra mažiausiai tinkamos
miestų želdiniams. Miesto aplinkoje smarkiai sumažėja liepų gyvybingumas, ūglių prieaugis,
dekoratyvaus amžiaus trukmė sutrumpėja iki 50–60 metų, ji darosi jautri kenkėjams.
Medžių būklė įvertinta patenkinamai (1,8 balo) dėl mechaninių pažeidimų, kamieno žaizdų,
puvinių, neteisingo genėjimo.
Rekonstruotose gatvių dalyse sanitarinė bei estetinė želdinių būklė gera, nes parinktos
tinkamos miestų želdinimui rūšys: sidabrinė liepa ir paprastasis klevas ′Globosum′. Sodmenys
atitinka urbanizuotų teritorijų sodmenų minimalius kokybės reikalavimus.
3. Estetinis ir funkcinis vertinimas.
Laisvės alėja „juostinės formos želdynas, skirtas intensyviam pėsčiųjų eismui,
pasivaikščiojimui ir trumpalaikiam poilsiui, atlieka ne tik kompozicinį, rekreacinį vaidmenį, bet ir
sieja svarbiausių miesto rajonų teritorijas bei objektus, miesto centrą su senamiesčiu“ (JakovlevasMateckis, 2014).
Remiantis P. Grecevičiaus parengta aplinkos erdvinės struktūros analizės metodika, paprastai
yra analizuojamas aplinkos karkasas ir audinys (1 lentelė). Aplinkos struktūros pagrindą sudaro:
gamtinis karkasas, keliai, mazgai, orientyrai (pagal kuriuos žmogus identifikuoja miesto ar vietovės
vaizdą).
Tiriamos dalies gamtinis – karkasas unikalus (šalia Nemuno – krantinė, aukšti medžiais
apaugę Žaliakalnio šlaitai. S. Daukanto gatvės reljefo profilis sukurtas su www.maps.lt pagalba
(1 lentelė). Ypač svarbi vizualinė jungtis sujungianti senamiestį su naujamiesčiu. Svarbios ir
„šoninės“ perspektyvos, skersinių gatvių vaizdai, vizualinis ryšys su krantine. Gatvių sankirtose
išdėstyti pastatai bei architektūriniai elementai (Įgulos bažnyčia, fontanas, SEB bankas) sukuria
vaizdus, kurie veikia, kaip vietovės atpažinimo elementai.
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1 lentelė. Laisvės alėjos aplinkos „Karkasas“
Table 1. Environmental "Carcass"of Laisves Avenue
GAMTINIS KARKASAS
Gamtinis Naujamiesčio dalies karkasas yra
unikalus ir išskirtinis. Naujamiesčio pietinė
dalis išsidėsčiusi Nemuno dešiniajame krante.
Ypač įspūdingas reljefas šiaurinėje dalyje,
kur prasideda statūs, aukšti, gausiai medžiais
apaugę Žaliakalnio šlaitai. Alėjoje - dviem
eilėmis susodinti medžiai.

VIZUALINIAI KORIDORIAI
Laisvės alėja vizualiai jungia svarbiausių
miesto rajonų teritorijas bei objektus, miesto
centrą su senamiesčiu. Orientacija tiksliai
atitinka rytų ir vakarų kryptis. Vizualinis
ryšys sustiprėja, medžiams numetus lapus
(nuo E. Ožeškienės gatvės aiškiai matoma
Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos)
bažnyčia. Svarbūs skersai Laisvės alėją
kertančių gatvių vaizdai (S. Daukanto,
Maironio gatvės), sukuria vizualines jungtis
su Nemuno krantinėmis, sala ir Žaliakalnio
šlaitais.
MAZGAI
Laisvės alėją kerta devynios gatvės, penkios
iš abiejų pusių. Labiausiai atpažįstami
Laisves alėjos mazgai: sankirtoje su
Gedimino gatve - Įgulos bažnyčia, sankirtoje
su S. Daukanto gatve – (fontanas), Kanto
gatvė, atsiremianti stačių kampu į Centrinį
paštą, Maironio gatvė (įsimintinas pastatas
kur šiuo metu įsikūręs SEB bankas). Šie
vaizdai išlieka atmintyje, kaip svarbūs miesto
atpažinimo elementai.
ORIENTYRAI
Šiuo atveju pagrindiniai orientyrai – pastatai
(Įgulos
bažnyčia,
Centrinis
paštas,
Savivaldybės pastatas, SEB bankas), S.
Daukanto gatvė su S. Daukanto tiltu per
Nemuno kanalą ir fontanas sankirtoje,
Muzikinio teatro pastatas ir skverelis bei
linijiniai želdiniai.

Aplinkos audinys apima mikrorajoną, ribas ir terpę. Pirmojo 2009 metais Kauno architektūros
ir urbanistikos ekspertų tarybos posėdžio metu buvo patvirtintas miesto centro foninis aukštis
kvartalų viduje – 4–9 m, palei gatves – 14 m. Atsižvelgiant į kompozicinius veiksnius nauji pastatai
gali būti statomi iki 30 m aukščio, prie Nemuno naujų pastatų aukštis leidžiamas iki 35 m
(2 lentelė). Erdvinės struktūros požiūriu Laisvės alėja tyrinėta fragmentiškai. S. Krūminaitė atliko
istoriškai susiklosčiusios alėjos erdvinės struktūros ir užstatymo dėsningumų analizę. „Laisvės
alėjos „pasaulio“ erdvinei struktūrai būdingos mažos, ištęstos, taisyklingos, vidutinio
savarankiškumo, pirminį vizualinį ryšį su kitomis erdvėmis, antrinį vizualinį ryšį su Laisvės alėja ir
kitomis gatvėmis, tretinį ryšį su aikštėmis turinčios bei arti Laisvės alėjos esančios erdvės“.
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MIKRORAJONAS

2 lentelė. Laisvės alėjos aplinkos „Audinys“
Table 2. Environmental "Fabric"of Laisves Avenue

RIBOS

Trapecijos formos liepos šiltuoju metų laiku
vizualiai sukuria sienas, dengiančias pastatų
architektūrą, riboja „šoninių“ perspektyvų
matomumą.
Muzikinio
teatro
sodelio
(kišenės) želdiniai taip pat dengia teatro
pastatą, senamiesčio sienos fragmentą,
sukurdami jaukias, pusiau izoliuotas erdves
poilsiui.

TERPĖ

Šaltinis: http://www.kaunoplanas.lt/urbanistines_schemos/

Žemutinė terasa (žiūrint nuo Nemuno pusės)
– atvira. Užstatymas – taisyklingas, neaukštas
(Laisvės alėjoje gyvenamieji namai statyti
savitos mažaaukštės architektūros pavyzdžiu,
dažniausiai dviaukščiai, kai kur triaukščiai),
glaudžiai susijęs su gamtiniu karkasu.
K. Būgos gatvėje. V. Putvinskio gatvėje
pastatų aukštis gali būti iki 10 m, K. Būgos –
iki 6–7 m. Viso centro foninis aukštis kvartalų
viduje – 4–9 m, palei gatves – 14 m. Aplink
Karmelitų bažnyčią ir teritorijoje aplink
Įgulos bažnyčią (pagrindinės dominantės)
projektuojamų naujų pastatų aukštis leistinas
ne didesnis už pagrindinės navos aukštį.

Paminklų ir skulptūrų tiriamoje erdvėje daug:
Vytauto Didžiojo paminklas (Laisvės al. ir
Sapiegos g. sandūroje) atstatytas 1990 metais
minint Lietuvos Didžiojo kunigaikščio
Vytauto 560-ąsias mirties metines; meno
projekto „Laisvės alėja = skulptūrų galerija“
skulptūros; Danieliaus Dolskio paminklas,
netradicinė skulptūrinė kompozicija „Aukos
laukas“. Savitą charakterį kuria po liepomis
įkomponuoti suolai (planuojama atnaujinti),
stačiakampio formos gėlynai, išorinėje
pusėje – šviestuvai. Gyventojai ir miesto
svečiai šią vietą įvardina, kaip terpę tinkamą
bendrauti.

Laisvės alėja – svarbi miesto dominantė yra tapusi viena populiariausių viešųjų, polifunkcinių
erdvių su vaikų žaidimo aikštele, skulptūromis, lauko kavinėmis, informaciniais stendais, pusiau
uždaromis erdvėmis. Keletą kartų per metus alėja virsta masinių renginių vieta, kur organizuojamos
Kaziuko, rudens gėrybių ir bendruomenių amatų mugės, įvairios akcijos, parodos. Todėl juostinių
alėjos želdinių estetinė vertė ypač svarbi.
Želdiniai mieste atlieka ir kitas svarbias funkcijas. Tankiai šakota ir lapota nestambiais lapais
mažalapės liepos laja gerai sulaiko dulkes. „Ji veikia kaip erdvinis filtras (sulaiko ore esančias
dujas, aerozolius, dulkes), kurio plotas didesnis 5–6 kartus nei užima pats medis“ (JakovlevasMateckis, 2008). Augančios mažalapės liepos apsaugo nuo ore esančių teršalų praktiškai visą alėjos
plotą.
Šiltuoju metų laiku miestų želdynuose temperatūra būna mažesnė nei 2–8oC. Net ir karštą
vasaros dieną medžių metamas šešėlis vidutiniškai dengia apie du trečdalius alėjos ploto, todėl
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danga neįkaista. Liepų metamas šešėlis taip pat apsaugo pėsčiuosius nuo saulės radiacijos (yra
sulaikoma net apie 90 proc.)
„Želdiniai geriausiai slopina aukšto dažnio garsus. <...> 6 m, 10 m, 15 m pločio liepų lajos
triukšmo lygį sumažina atitinkamai 3 dB, 4 dB ir apie 5 dB“ (Jakovlevas-Mateckis, 2008). Pėsčiųjų
keliamas triukšmas vidinėje alėjos dalyje yra slopinamas.
Želdiniai mieste ne tik gerina oro sudėtį, reguliuoja mikroklimatą, skleidžia fitoncidus, bet
taip pat šalina lankytojų fizinį ir emocinį nuovargį, vizualiai sujungia pastatus bei didina šalia
esančio nekilnojamo turto vertę.
Tirtų medžių būklė vertinta patenkinamai. Dėl neteisingo genėjimo matomas atsiradęs
puvinys, žaizdos, mechaniniai pažeidimai, kai kur formuojasi gumbai, drevės (2 pav.). Skersinėse
gatvėse augantiems medžiams nupjautos viršūnės. Tokie medžiai atrodo neestetiškai, aplinkos
vaizdo negerina taip pat yra mažiau funkcionalūs.

2 pav. Laisvės alėjos ir ją kertančių gatvių medžių sužalojimai (nuotr. autorių)
Fig 2. Injuries of trees at Laisves Avenue and intersecting it streets (photo by authors)

Taip pat vertėtų pagalvoti apie alėjos liepų atsodinimą. Šiuo metu atsodinti medžiai yra 3,5
metrų aukščio ir 3,5 – 4,5 cm skersmens, palyginimui šalia augančios liepos yra 12–13 metrų
aukščio. Didelis aukščių skirtumas vizualiai smarkiai konfliktuoja. Kadangi šiuo metu kaip tik yra
vykdoma rekonstrukcija, pasitelkiant naujausias technines galimybes yra įmanoma pasodinti
didelius medžius.
Dalis liepų pomedžių kasmet apsodinami vienmetėmis gėlėmis. Sąlygos augti gėlėms gana
sudėtingos, trukdo paviršinės medžių šaknys, nuolatinis šešėlis, nemažai augalų pavagiama. Vejos
plotai vertinami patenkinamai.
Šiuo alėjos rekonstrukcijos etapu keičiami betoniniai apvadai kai kur neatitinka buvusio
aukščio, todėl, nuėmus gruntą, paviršinės medžių šaknys lieka išorėje. Atidžiau apžiūrėjus jau
sutvarkytus plotus, aiškiai matomi sužalojimai, kurie ateityje turės įtakos medžių sanitarinei būklei,
dekoratyvumui bei funkcionalumui.
Išvados
1.

2.

3.

Atlikus inventorizaciją Kauno miesto centrinėje dalyje nustatyta, kad Laisvės alėjoje ir ją
kertančiose gatvėse 95 proc. želdinių sudaro mažalapės liepos, kurios yra mažiausiai tinkamos
miestų želdiniams. Medžių būklė įvertinta patenkinamai (1,8 balo) dėl mechaninių pažeidimų,
kamieno žaizdų, puvinių, netinkamo genėjimo.
Rekonstruotose gatvių dalyse sanitarinė bei estetinė želdinių būklė gera, nes parinktos
tinkamos miestų želdinimui rūšys: sidabrinė liepa ir paprastasis klevas ′Globosum′. Sodmenys
atitinka urbanizuotų teritorijų sodmenų minimalius kokybės reikalavimus.
Kadangi šiuo metu rekonstruojamoje alėjos dalyje keičiant betoninius apvadus nėra išlaikomi
buvę aukščiai, paviršinės medžių šaknys apnuoginamos, o vėliau grubiai apkertamos,
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4.

atsiranda žaizdos, blogėja mityba, mažėja atsparumas ligoms, todėl nukenčia dekoratyvumas
bei funkcionalumas.
Alėjoje atsodintų liepų aukščių skirtumas vizualiai tarpusavyje konfliktuoja, todėl yra siūloma
pasitelkiant naujausias technines galimybes sodinti didelius medžius. Liepų pomedžiai kasmet
apsodinami vienmetėmis gėlėmis. Sąlygos augti gėlėms gana sudėtingos, trukdo paviršinės
medžių šaknys, nuolatinis šešėlis, nemažai augalų pavagiama. Siūlytina formuoti atskirus
gėlynus nesodinant gėlių ant medžių šaknų.
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Survey on Functionality and Aesthetic Condition of Plantations
at Kaunas Laisves Avenue and Intersecting it Streets
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Summary
Urban greenery is an integral part of urban areas. Trees in cities improve air composition and regulate the
microclimate, emit phytoncides, removes physical and emotional fatigue, visually combine buildings in urbanized
landscape and increase the value of real estate. A boulevard is a strip-like green area with a tree-lined avenue for heavy
pedestrian traffic, walking, short-term rest, and performs not only the composite role, but also links the territories and
objects of the main urban districts (eg. Laisves Avenue in Kaunas which connects the city center with the old town.
Laisves Avenue is an important dominant of the city and has become one of the most popular public multifunctional
spaces with children's playground, sculptures, outdoor cafes, information boards, semi-enclosed spaces. Several times a
year the alley turns into a venue for major events, thus the aesthetic value of the alley plantations is particularly
important.
For the study, the plantations of the Laisves Avenue and intersecting it streets were selected. Since the alley
serves as the city's public space and the city is an important part of the aesthetic environment, the assessment of
functionality and aesthetic condition of the plantations was carried out. During the inventory of plantations of the
Laisves Avenue and intersecting it streets, 820 trees were estimated. It was found that the composition of the growing
tree species is unsuitable for urban afforestation, the condition due to mechanical damages, trunk wounds, rots,
incorrect pruning was rated as satisfactory (1.8 points). In reconstructed parts of streets the sanitary and aesthetic
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condition of plantations is good. At the moment, changing concrete edgings in reconstructed parts, former heights are
not maintained, thus surface roots of trees become exposed, then they are roughly trimmed, which causes wounds,
worsened nutrition, reduced resistance to diseases, which eventually affects their decorativeness and functionality. Such
trees are crooked and fail to improve the environmental image.
In the part of the alley under reconstruction, height differences of replanted lime trees are visually sharply
conflicting, thus it is offered to take advantage of the latest technical possibilities and to plant large trees. Areas under
lime tree canopies are annually planted with flowers. Growth conditions for the flowers are quite difficult, as their
growth is impeded by surface tree roots, permanent shadow, some plants are even stolen. It is proposed to form separate
flower gardens, because now it is just the right time for changes.
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