
KVAPŲ NAKTIS
VDU Kauno botanikos sode
(Ž. E. Žilibero g. 6, Kaunas)

Romantiškas vakaras po atviru dangumi

Ekskursijos po kolekcijas ir ekspozicijas
18.30—19.30 
„Kauno botanikos sodo medžių ir krūmų aromatai“ (vyresn. botaninių kolekcijų kuratorė 
Jolanta Šabūnaitė, ekskursijos dalyviai laukiami prie sodo kasos);
„Vaistinių augalų ekspozicijos kvapieji augalai“ (jaunesn. mokslo darbuotojas Kęstutis 
Obelevičius, ekskursijos dalyviai laukiami prie vaistinių augalų ekspozicijos);
19.30—20.30 
„Kvapieji augalai sistematinėje floros ekspozicijoje“ (vyr. botaninių kolekcijų kuratorė 
Kristina Stankevičienė, ekskursijos dalyviai laukiami prie sistematinės floros ekspozicijos);
„Rožių aromatai“ (vyresn. botaninių kolekcijų kuratorė Dovilė Rylienė, ekskursijos dalyviai 
laukiami rozariume).

Skonių kiemelis (prie oranžerijos)
19.00—20.00
Botaninių ledų dirbtuvės ir degustacija;
19.00—22.00
Kulinarijos ir gastronomijos mugė;
20.00—21.00
Kauno botanikos sodo arbatų degustacija (konsultuos vyresn. botaninių kolekcijų kuratorė 
Erika Šeinauskienė);
Italijos, Armėnijos, Prancūzijos ir Rusijos virtuvės (Kauno botanikos sodo savanorių 
prezentacijos).

Kvapų kiemelis (rozariume)
19.00—20.00
Eterinių aliejų gamyba;
19.00—21.00
Kauno botanikos sodo ir kitų augintojų kvapiųjų augalų mugė;
19.00—22.00
Kvapų mugė.

Mokslo kiemelis (saloje):
19.00—20.00
Uogų ir vaisių paroda bei degustacija (konsultuos Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės 
instituto mokslininkai);
Konsultacija žolynų palapinėje „Kvapiųjų augalų savybės“ (konsultuos mokslo darbuotoja 
prof. Ona Ragažinskienė);
Daugiamečių žolių naudojimo alternatyvos (konsultuos LAMMC jaunesn. mokslo 
darbuotoja dokt. Eglė Norkevičienė, mokslo darbuotojas dr. Vaclovas Stukonis, vyresn. 
mokslo darbuotoja dr. Nijolė Lemežienė, vyr. mokslo darbuotoja dr. Bronislava Butkutė).
Salos namelyje – žinomo šalies botaniko Anykščių vicemero Sigučio Obelevičiaus paskaita 
„Valgomos gėlės“.

20.00—21.00 
Kauno botanikos sode auginamų šilauogių paroda ir degustacija (konsultuos vyresn. 
mokslo darbuotojas dr. Remigijus Daubaras); 
Kauno botanikos sodo ir Marijampolės botanikos centro viendienių ir rudbekijų paroda 
(konsultuos vyresn. botaninių kolekcijų kuratorė Rita Maršelienė ir vyresn. specialistas 
Ričardas Narijauskas);
Kauno botanikos sode auginamų kvapiųjų augalų paroda (konsultuos vyr. sodininkė Indrė 
Lukšytė).

19.00—22.00 Kvapiausio Kauno botanikos sodo augalo rinkimai (ekspozicijose ir 
oranžerijoje).
21.00—22.00  Gėlių festivalio VDU Kauno Botanikos sode koncertas: VDU Kamerinis 
orkestras. Vyr. dirigentas Jonas Janulevičius solistės: Rita Novikaitė (mecosopranas),  , 
Jurgita Žilinskaitė (sopranas). Programoje - gražiausios arijos ir duetai apie gėles, 
orkestriniai kūriniai.
22.00—22.15 Kvapiausio Kauno botanikos sodo augalo rinkimų rezultatų paskelbimas 
(scenoje).
22.15—23.00 
Oranžerijos kvapų ir spalvų egzotika, vaistinių augalų arbatų degustacija (oranžerijoje);
Naktinių drugių stebėjimas (prie hortenzijų ekspozicijos, konsultuos edukologė Eglė 
Černevičiūtė).
23.00  Nakties šviesų šou (ant Aukštosios Fredos dvaro sienos).

liepos 17 d., 18 val.

 RENGĖJAI: 

Marijampolės 
botanikos centras

LAMMC 
Sodininkystės ir 

daržininkystės bei 
Žemdirbystės 

institutai

Vytauto Didžiojo 
universiteto 

Kauno botanikos 
sodas

Bilietai įprastinėmis botanikos sodo lankymo kainomis parduodami kasoje.
Daugiau informacijos www.kvapunaktis.lt ir www.botanika.vdu.lt


