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ĮVADAS
Rekreaciniai ištekliai – gamtinės ar kultūrinės aplinkos savybės,
tinkamos žmonių visaverčiam fiziniam bei dvasiniam poilsiui organizuoti.
Rekreacinė teritorija – gamtines ar kultūrines aplinkos savybes
ir sąlygas žmonių visaverčiam fiziniam bei dvasiniam poilsiui organizuoti turinti teritorija, kurios ribos, žemės naudojimo būdas ir pobūdis
yra nustatytas, rekreacinio naudojimo prioritetas suteiktas teritorijų
planavimo dokumentais ar teisės aktais. Rekreacinių teritorijų samprata ir rūšys (rekreacinė sritis, rekreacinis rajonas, rekreacinė vietovė,
rekreacinis žemės sklypas), šių teritorijų išskyrimas priklauso nuo
teritorijų planavimo lygmens.
Rekreacinė infrastruktūra – apgyvendinimo, gydymo (sveikatingumo), maitinimo, poilsio, sporto, informacijos paskirties pastatai, kiti statiniai ir priklausiniai, statinių grupės ir kompleksai su jų
užimamais žemės plotais (taip pat ir poilsio namai, sanatorijos, sveikatingumo kompleksai, nakvynės paslaugų namai, jaunimo nakvynės
namai, viešbučiai, kempingai, turizmo bazės, apžvalgos aikštelės,
pliažai (paplūdimiai), poilsiavietės, stovyklavietės, turizmo trasos,
pažintiniai takai ir kt.), sudarantys galimybes lankytojų apgyvendinimui, maitinimui, informacijai, poilsiui, turizmui, pramogoms, sveikatingumui didinti ir kitiems rekreaciniams poreikiams tenkinti, atskiroms turizmo paslaugoms teikti.
SSGG analizė – analizė, apibendrinanti ir sujungianti išvien
aplinkos ir išteklių analizės rezultatus, suklasifikuojanti strategiją
lemiančius veiksnius į keturias grupes: stiprybes, silpnybes, galimybes
ir grėsmes (SSGG).
Rekreacinės teritorijos atlieka svarbų vaidmenį ugdant žmogaus
pagarbą ir meilę gamtai, gyvybei, jautrumą gamtos grožiui, skatinant norą pažinti aplinką, formuojant palankias gyvenimo sąlygas,
atskleidžiant gamtos ir kultūros paveldo vertybes, motyvuojant
visuomenę saugoti ir tvarkyti aplinką.
Rekreacija yra procesas, kurio efektyvumas tiesiogiai veikia
žmogaus gebėjimą tinkamai dirbti ir uždirbti reikiamas lėšas pragyvenimui. Rekreacija suteikia pasitenkinimą, malonumą. Tai – ne tik kelias


į socialinę, asmeninę ir sveikatos pilnatvę, bet ir pati veikla, jos suteikiami potyriai žmogų daro tobulesnį, dvasiškai stipresnį, aktyvesnį.
Rekreacijos objektas yra labai platus, tačiau svarbiausios sritys:
rekreacijos subalansuota plėtra, tausojant naudojamus išteklius, ir socialiniai – ekonominiai rekreacijos efekto tyrimai.
Rekreacija naudoja įvairius išteklius, kurie sudaro rekreacinės
veiklos aplinką.
Rekreaciniams ištekliams priskiriama:
• gamtos ištekliai (miškai, gyvenamųjų vietovių želdynai, vandens telkiniai ir jų pakrantės, tinkamos arba galimos pritaikyti žmonių
poilsiui ir pramogoms, mineralinio vandens ir gydomojo purvo telkiniai, gamtos paveldo objektai),
• kultūros paveldo objektai (nekilnojamosios kultūros vertybės),
• turizmo paslaugų ir poilsio infrastruktūros pastatai bei objektai,
esantys kurortuose, rekreacinėse ir saugomose teritorijose, taip
pat turistinės trasos, apžvalgos aikštelės, kitos rekreacijai skirtos teritorijos.
Lietuvos rekreacijos ištekliai yra vienas iš svarbiausių
konkurencinių pranašumų siekiant pritraukti turistus ir padidinti
ekonominę turizmo naudą. Lietuvos turizmo gamtiniai ir kultūriniai
ištekliai, jų patrauklumo struktūra visiškai atitinka Šiaurės ir Vidurio
Europos turizmo išteklių rinką. Lietuvos gamtinių ir kultūrinių turizmo išteklių gausa ir įvairovė leidžia kurti ir plėtoti aktyvaus poilsio, kultūrinį ir pažintinį turizmą, etninį, kaimo ir ekologinį turizmą,
orientuojantis į atitinkamus rinkos segmentus. Lietuvos kraštovaizdžio
vertė ir rinkos konkurencingumas rekreacijai ir turizmui yra dvejopi:
teikiantys fizinę vertę kaip patogumas rekreacijai ir psichologinę bei
emocinę vertę kaip estetiškumas.
Lietuvoje gausu objektų, turinčių istorinį, kultūrinį, gamtinį
potencialą ir patrauklumą turistiniu požiūriu. Tai leidžia plėtoti
kultūrinį, pažintinį, gydomąjį turizmą regionuose, kur jų ypač daug,
o nenašiose žemės ūkiui regionuose kaimo turizmą, vandens turizmą
bei kitą aktyvaus poilsio turizmą dėl atitinkamų gamtinių ir vandens
išteklių. Tačiau daugelis kultūrinių, istorinių objektų ir gyvenviečių
iki šiol dar nepritaikyti turistų lankymui, nepakankamai išplėtota turizmo verslo infrastruktūra (maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos) ir


fizinė infrastruktūra (turistinių objektų pasiekiamumas: kelių tinklas,
dviračių takai, informacinės nuorodos ir kelio ženklai), trūksta turizmo
objektų rėmimo priemonių.
Rekreacinių išteklių tyrimas – sudėtingas mokslinio pažinimo
procesas, nes rekreacinius išteklius sudaro gamtiniai ir antropogeniniai ištekliai. Tinkamai įvertinti veiksnius galima tik atlikus statistinių
duomenų analizę, įvertinus poilsio dienų trukmę, poilsiautojų interesus, transportą ir kelių kokybę, kitus veiksnius.
Praktinių darbų tikslas – išmokti atlikti pasirinkto Lietuvos Respublikos miesto ar rajono rekreacinio potencialo vertinimą. Taip pat
studentai darbo metu atliks pasirinktos rekreacinės teritorijos esamos
padėties analizę, įvertins teritoriją rekreaciniu požiūriu, remiantis
pagrindiniais vertinimo kriterijais.



1 PRATYBŲ DARBAS

MIESTO (RAJONO) REKREACINIS
VERTINIMAS
Užduotis. Atlikti pasirinkto Lietuvos miesto ar rajono rekreacinio
potencialo įvertinimą.
Darbo turinys.
ĮVADAS (problemos iškėlimas, tikslas).
1. MIESTO (RAJONO) ESAMOS REKREACINIŲ IŠTEKLIŲ
SITUACIJOS APRAŠYMAS.
1.1. Teisinės aplinkos analizė.
1.2. Miesto (rajono) rekreacijos ir turizmo išteklių esamos
situacijos analizė.
	�����������������������������������������
1.3. Tyrimo rezultatų analizės aptarimas.
2. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ, GRĖSMIŲ (SSGG)
ANALIZĖ.
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI.
LITERATŪRA
Remiantis Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu,
rekreacinių teritorijų diferencijavimas, naudojimas ir kryptys bei tvarkymas priklauso nuo šių pagrindinių veiksnių:
1) gamtinės aplinkos išteklių turtingumo,
2) kultūros paveldo turtingumo,
3) esamo rekreacinės infrastruktūros išvystymo lygio,
4) vietos gyventojų ekonominių galimybių,
5) aplinkos sveikumo,
6) aplinkos ekologinio atsparumo,
7) socialinės aplinkos saugumo,
8) rekreacinio aptarnavimo tradicijų.



1. MIESTO (RAJONO) ESAMOS
REKREACINIŲ IŠTEKLIŲ SITUACIJOS
APRAŠYMAS
1.1. Teisinės aplinkos analizė
Šioje darbo dalyje analizuojama teisinė aplinka, sąlygojanti rekreacijos ir turizmo plėtrą Lietuvos Respublikoje, bei dokumentai, reglamentuojantys ES struktūrinių fondų panaudojimą bei administravimą
šalyje. Reiktų išskirti tuos dokumentus bei akcentuoti teisinę aplinką,
kuri tiesiogiai veikia ar reglamentuoja rekreacijos bei turizmo plėtrą.
Šios analizės metu reiktų nustatyti tam tikrus probleminius aspektus,
susijusius su rekreacijos Lietuvoje plėtra.

1.2. Miesto (rajono) rekreacijos ir turizmo išteklių
esamos situacijos analizė
Šioje darbo dalyje trumpai pristatomas pasirinktas miestas ar rajonas bei atliekama rekreacijos ir turizmo išteklių esamos situacijos
analizė. Čia pateikiama:
• rajono bendroji charakteristika,
• rajono žmogiškųjų išteklių vertinimas (gyventojų tankumas,
gyventojų pasiskirstymas pagal lytį, etninė sudėtis, gyventojų
skaičiaus kitimo dinamika, gyventojų pasiskirstymas pagal
amžių, verslumas, nedarbas ir t.t.),
• rajono rekreacinių išteklių apžvalga bei ekspertinė analizė. Čia
turi būti trumpai apžvelgiami svarbiausi etnografijos ir istorijos, gamtos, architektūros ir meno paminklai.
Esama rekreacijos išteklių situacija vertinama išskiriant pagrindines kryptis: transporto infrastruktūra, rekreacijos ištekliai, apgyvendinimo paslaugų infrastruktūra, maitinimo paslaugų infrastruktūra,
turizmo trasų infrastruktūra, kultūros įstaigų infrastruktūra. Šioms
kryptims taikomi vertinimo kriterijai, išskiriant ekologinį, ekonominį,
estetinį, psichologinį bei dislokacinį kriterijus. Kiekvienas kriterijus
vertinamas balais (nuo 1 iki 3 balų), kurie skaičiuojami pagal atskirus
rodiklius (pavyzdžiui, paminklų vertinimui taikytas ekologinis kriterijus, jo vertinimo rodiklis – želdynų gausa, įvertinama pagal tokius


požymius, kaip pakankamai didelė želdynų gausa (3 balai), vidutinė (2
balai) ir maža (1 balas).
Transporto infrastruktūros vertinimo balai surašomi į lentelę (1
lentelė) ir aprašomi gauti rezultatai.
1 lentelė. Kelių ir transporto infrastruktūros vertinimas pairinktame mieste (rajone)
Kriteri- Rodikliai
Požymiai
1 balas 2 balai 3 balai Įvertinijai
mas
balais
Ekologi- Dangos tipas
Kietoji danga, nepak- vidutinė didelė
nis
nekelianti
ankama gausa
gausa
triukšmo
gausa
bei dulkių
Dangos tipas
Žvyro danga, maža
vidutinė didelė
kelianti daug gausa
gausa
gausa
dulkių ir
triukšmo
EkonoRajono
Nuosavas /
Ilgas
vidutrumpas
minis
turistinių/
privatus aulaiko
tinis
laiko
rekreacinių
totransportas tarpas
tarpas
objektų
pasiekiamumas
autotransportu
laiko atžvilgiu
Rajono turisVisuomeniilgas
vidutrumpas
tiniu/rekreacinių nis autolaiko
tinis
laiko
objektų
transportas
tarpas
tarpas
pasiekiamumas
autotransportu
Estetinis Keliai
Kelių pamažas
vidudidelis
trauklumas
tinis
Aplinkos
Akimi mamažas
vidudidelis
patrauklumas
tomų
tinis
prie kelių
gamtovaizdžių patrauklumas



Kriterijai

Rodikliai

Požymiai

1 balas

2 balai

3 balai

Psichologinis

Bendroji atmosfera važiuojant rajono
keliais
Komfortiškumas važiuojant rajono
keliais
Komfortiškumas važiuojant rajono
keliais viešuoju transportu

Daromas poveikis
emocijoms

neigiamas

vidutinis

teigiamas

Daromas
neigiapoveikis savi- mas
jautai

neutralus

teigiamas

Daromas
poveikis
savijautai ir
emocijoms

neutralus

teigiamas

neigiamas

Įvertinimas
balais

Vidurkis:

Rekreacinių išteklių vertinimas. Šioje dalyje analizuojamas ir
vertintamas rekreacinis potencialas. Analitinėje dalyje apžvelgiami
etnografijos ir istorijos paminklai, gamtos paminklai, architektūros ir
meno paminklai.
Rekreacinių išteklių bei jų aplinkos (etnografinių, istorijos, gamtos bei architektūros paminklų) įvertinimas pagal kriterijus turi būti
pateiktas lentelėse (2, 3, 4 lentelės). Aprašomi atliktos analizės gauti
rezultatai ir pateikiamos išvados.
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2 lentelė. Etnografijos ir istorijos paminklų ir jų aplinkos vertinimas
Kriterijai

Rodikliai

Požymiai

1 balas

2 balai

3 balai

Ekologinis

Želdynai

Želdynų
gausa,
supanti
paminklus
Šiukšlių
gausa
Atstumas
pagal nuotolį
(nuo rajono
centro ir
vienas kito
atžvilgiu)
Laiko
atžvilgiu
(nuo rajono
centro ir nuo
vienas kito}
Paminklų,
statinių ansambliškumas
Akimi
matomų
formų patrauklumas
Daromas
poveikis
emocijoms
Galimybė
pailsėti
(pastate
ar šalia
paminklų)

nepakankama
gausa
didelė
gausa
toli

vidutinė
gausa

didelė
gausa

ilgas
laiko
tarpas

vidutinis trumpas
laiko
tarpas

mažas

vidutinis didelis

mažas

vidutinis didelis

neigiamas

neutralus teigiamas

maža

vidutinė

Užterštumas
Dislokacinis

Rajono
paminklų
artumas

Rajono
paminklų
pasiekiamumas
Estetinis

Architektūrinis

Statinių
patrauklumas

Psichologinis

Bendroji
atmosfera
Komfortiškumas

Įvertinimas balais

vidutinė maža
gausa
gausa
vidutinis arti
nutolimas

didelė

Vidurkis:
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3 lentelė. Gamtos paminklų ir jų aplinkos vertinimas
Kriteri- Rodikliai
jai
Ekolo- Žaluma
ginis

Dislokacinis

Estetinis

Vidurkis:
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Požymiai

Želdynų gausa
ir įvairovė
aplink paminklus arba
vietovėje
Užterštumas Šiukšlių gausa,
išmetamų
autotransporto dujų
koncentracija
Rajono gam- Atstumas
tos paminklų pagal nuotolį
artumas
(nuo rajono
centro ir
vienas kito
atžvilgiu)
Rajono
Laiko
paminklų
atžvilgiu
pasieki(nuo rajono
amumas
centro ir nuo
vienas kito)
Paminklų
Akimi
patraukmatomų formų
lumas
harmoningumas
Teritorijos
Akimi
patraukmatomos
lumas
erdvės/formos
patrauklumas

1 balas 2 balai

3 balai

nepak- vidutinė didelė
anka- gausa
gausa
ma
gausa
didelė

vidutinė maža

toli

vidutinis arti
nutolimas

ilgas
laiko
tarpas

vidutinis trumpas
laiko
tarpas

mažas

vidutinis didelis

mažas

vidutinis didelis

Įvertinimas
balais

4 lentelė. Architektūros paminklų vertinimas
Kriteri- Rodikliai
jai
DisloRajono
kacinis architektūros
paminklų
artumas

Estetinis

Požymiai

Atstumas pagal
nuotolį (nuo
rajono centro
ir vienas kito
atžvilgiu)
Rajono
Laiko atžvilgiu
paminklų
(nuo rajono
pasiekiamumas centro ir nuo
vienas kito)
Architektūrinis Paminklų,
statinių
ansambliškumas
Statinių
Akimi matomų
patrauklumas
formų patrauklumas
Eksterjeras
Apdailos
elementų
išbaigtumas/
užbaigtumas

1 balas 2 balai 3 balai Įvertinimas
balais
toli
viduarti
tinis
nutolimas
ilgas
laiko
tarpas

vidutinis

trumpas
laiko
tarpas
didelis

mažas

vidutinis

mažas

vidutinis

didelis

mažas

vidutinis

didelis

Vidurkis:

Apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros vertinimas. Vertinant miesto ar rajono apgyvendinimo paslaugų infrastruktūrą, visų pirma būtina atlikti bendrą statistinių duomenų analizę bei kitimą. Ši informacija parodo bendrą apgyvendinimo įstaigų situaciją, tačiau norint
geriau suprasti šios infrastruktūros būklę, būtina išsamesnė jos analizė.
Taigi, toliau būtina pateikti apgyvendinimo įstaigų infrastruktūros
įvertinimą pagal kriterijus (5 lentelė). Įvertinus apgyvendinimo įstaigų
infrastruktūrą, išvedamas jų vertingumo vidurkis balais ir pateikiamos
analizės išvados.
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5 lentelė. Apgyvendinimo įstaigų infrastruktūros ir viešbučių - motelių įvertinimas
Kriteri- Rodikliai
jai
Ekolog- Žaluma
inis

Dislokacinis

Estetinis

14

Požymiai

Želdynų gausa
aplink apgyvendinimo įstaigas
Užterštumas
Šiukšlių gausa,
išmetamų autotransporto dujų
koncentracija
Triukšmas
Automobilių keliamas triukšmas
prie apgyvendinimo įstaigų
Rajono apgyven- Atstumas pagal
dinimo įstaigų
nuotolį (nuo
pasiekiamumas
rajono centro)
Apgyvendinimo Laiko atžvilgiu
įstaigų pasieki(nuo rajono
amumas
centro)
Architektūrinis
Statinių
ansambliškumas
Statinių paAkimi matomų
trauklumas
formų patrauklumas
Eksterjeras
Apdailos
elementų
išbaigtumas/
užbaigtumas
Interjero sudeBaldų, apdairinamumas
los elementų
ansambliškumas

1 balas

2 balai

3 balai

maža

vidutinė didelė

didelė

vidutinė maža

didelis

vidutinis mažas

toli

ilgas
laiko
tarpas
mažas

vidutinis arti
nutolimas
vidutinis trumpas
laiko
tarpas
vidutinis didelis

mažas

vidutinis didelis

mažas

vidutinis didelis

mažas

vidutinis didelis

Kriteri- Rodikliai
jai
Ergono- Poilsio vietos
minis
patogumas

Požymiai

Baldų
išdėstymas,
techninės/
komunikacinės
įrangos
išdėstymas
Infrastruktūra
Pagrindinių
infrastruktūros
elementų
aprūpinimas
(šildymas,
vandentiekis,
kanalizacija)
PsiBendroji
Daromas poveichologi- atmosfera
kis emocijoms
Komfortiškumas Galimybė
nis
pailsėti (aktyvi/pasyvi
rekreacija)
Vidurkis:

1 balas 2 balai

3 balai Įvertinimas
balais
patogu

nepatogu

patenkinama

mažas

vidutinis didelis

neigia- neutra- teigiamas
lus
mas
maža
vidutinė didelė

Maitinimo paslaugų infrastruktūros vertinimas. Šioje dalyje
pateikiami užregistruotų restoranų, kavinių ir barų statistiniai duomenys bei pildoma vertinimo lentelė (6 lentelė).
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6 lentelė. Maitinimo įstaigų vertinimas
Kriteri- Rodikliai
jai
Ekolog- Žaluma
inis

Dislokacinis

Estetinis

Požymiai

1 balas 2 balai

3 balai Įvertinimas
balais
vidutinė didelė

Želdynų gausa
aplink maitinimo įstaigas
Triukšmas
Muzikos garsumas maitinimo
įstaigose
Maitinimo
Atstumas pagal
įstaigų pasieki- nuotolį (nuo
amumas
miesto centro)
Maitinimo
Laiko atžvilgiu
įstaigų pasieki- (nuo miesto cenamumas
tro pėsčiomis)

maža

Architektūrinis Statinių
ansambliškumas
Statinių
Akimi matomų
patrauklumas formų patrauklumas
Eksterjeras
Apdailos
elementų
išbaigtumas/
užbaigtumas
Interjero sude- Baldų, apdairinamumas
los elementų
ansambliškumas

mažas

vidutinis arti
nutolimas
vidutinis trumpas
laiko
tarpas
vidutinis didelis

mažas

vidutinis didelis

mažas

vidutinis didelis

mažas

vidutinis didelis

didelis vidutinis mažas

toli

ilgas
laiko
tarpas

Vidurkis:

Rekreacijos ir turizmo trasų infrastruktūros vertinimas.
Plėtojant turizmo ir rekreacijos infrastruktūrą labai svarbus pėsčiųjų,
dviračių, vandens turizmo trasų įrengimas, todėl būtina atlikti miesto
ar rajono turizmo trasų vertinimą pagal kriterijus (7 lentelė).
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7 lentelė. Turizmo ir rekreacijos trasų vertinimas
Kriterijai Rodikliai
Ekologinis

Žaluma

Požymiai

Želdynų
gausa trasos
maršrute
Užterštumas
Šiukšlių
gausa,
išmetamų
autotransporto dujų
koncentracija
Triukšmas
Automobilių
keliamas
triukšmas
šalia trasų
Estetinis Trasų paAkimi
trauklumas
matomų formų
(vizualinis)
patrauklumas trasos
maršrute
Trasų/kelių
dangos
tvarkingumas
PsiBendroji
Daromas
chologinis atmosfera
poveikis
emocijoms
Komfortiškumas Galimybė
ilsėtis (aktyvi/pasyvi
rekreacija)
Vidurkis:

1 balas 2 balai
maža

3 balai Įvertinimas
balais
vidutinė didelė

didelė

vidutinė maža

didelis vidutinis

mažas

mažas

vidutinis

didelis

mažas

vidutinis

didelis

neigia- neumas
tralus

teigiamas

maža

vidutinė didelė
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Kultūros įstaigų infrastruktūros vertinimas. Šioje dalyje aptariamos kultūros įstaigos, teikiančios įvairias kultūrines paslaugas,
organizuojančios įvairius renginius. Aprašomos laisvalaikio praleidimo
įstaigos. Toliau pateikiamas kultūros įstaigų infrastruktūros vertinimas
pagal kriterijus (8 lentelė).
8 lentelė. Kultūros įstaigų infrastruktūros vertinimas
Kriteri- Rodikliai
jai
Architektūrinis
Estetinis
Statinių patrauklumas
Dislokacinis

Psichologinis

Rajono kultūros
įstaigų pasiekiamumas
Kultūros įstaigų
pasiekiamumas

Požymiai
Statinių
ansambliškumas
Akimi matomų
formų patrauklumas
Atstumas pagal
nuotolį (nuo
rajono centro)
Laiko atžvilgiu
(nuo rajono
centro)

1 balas 2 balai

3 balai Įvertinimas
balais
mažas vidutinis didelis
mažas vidutinis didelis

toli

vidutinis arti
nutolimas
ilgas vidutinis trumplaiko
as
tarpas
laiko
tarpas
Bendra atmosfera Daromas povei- neineutralus teigiakis emocijoms
giamas
mas
Komfortiškumas Daromas povei- neineutralus teigiakis savijautai
giamas
mas
Galimybė ilsėtis Pramogų gausa maža vidurinė dideli
ir įvairovė

Vidurkis:

Įvertinus kultūros įstaigų infrastruktūrą rajone ir išvedus vertinimo vidurkį, reikia pateikti išvadas.
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2. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ,
GRĖSMIŲ (SSGG) ANALIZĖ
Atlikus pasirinkto miesto ar rajono esamos situacijos analizę,
būtina išskirti jų privalumus ir trūkumus, kurie pateikiami SSGG ataskaitos forma.

Šios analizės tikslas – nustatyti esmines problemas ir tikslus bei strategines plėtros galimybes.

SSGG analizės esmė – peržiūrėti svarbiausias analizės išvadas bei
parengti subalansuotas strategijas, kurių paskirtis – sukurti priemonių
sistemą, leidžiančią geriausiai panaudoti išteklius.

Šioje dalyje pateikiama stiprybių (privalumų), silpnybių
(trūkumų), galimybių, grėsmių (pavojų) analizė. Joje būtina:

1. Įvertinti stiprybes, t.y. kuo miestas išsiskiria iš kitų miestų ir
miestelių, kokie veiksniai suteikia konkurencinį pranašumą.
Stiprybės gali būti pagrįstos ištekliais, ryšiais ir kita.
2. Panaikinti esamas silpnybes, t.y. kokie veiksniai labiausiai trukdo plėtrai atitinkamoje srityje, kokios aktualiausios ir pirmiausia spręstinos problemos.
3. Išanalizuoti naujų rekreacinių teritorijų steigimo galimybes,
t.y. kas galėtų daryti teigiamą įtaką plėtrai ateityje.
4. Įvertinti galimas grėsmes, t.y. kas galėtų neigiamai veikti rekreacijos plėtrą ateityje.
Būtina pateikti miesto ar rajono rekreacijos ir turizmo išteklių
vystymo bei plėtros pasiūlymus, idėjas ir išvadas.
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2 PRATYBŲ DARBAS

REKREACINĖS TERITORIJOS APLINKOS
VERTINIMAS
Užduotis. Atlikti pasirinktos rekreacinės teritorijos kraštovaizdžio
vertinimą.
Darbo turinys.
ĮVADAS (problemos iškėlimas, tikslas).
1. Tiriamojo objekto apibūdinimas (geografinė padėtis, aplinka, ištekliai ir t.t.).
2. Tyrimo rezultatai.
3. Tyrimo rezultatų analizė.
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI.
LITERATŪRA.
Gamtovaizdis – kraštovaizdis matymo lauke. Tai neapibrėžtų ribų
vaizdas ir ekotopografinio gyvosios ir negyvosios gamtos bei kultūros
turinio visuma. Jis nekinta būnant konkrečios tiksliai apibrėžtos regyklos plote ir optiškai kinta už regyklos ribų.
Regykla – tam tikros vietovės gamtovaizdžių apžvalgos vieta, iš
kurios žvelgiant gamtovaizdis yra įspūdingiausias. Tai kalvų viršūnės,
šlaitų viršutinės dalys, piliakalniai, lygumose supiltos kalvelės, tiltai,
pilių bokštai, kelių ir upių vingių atkarpose, ežerų ir upių pakrantės ir
pan.
Pagal kraštovaizdžio vertinimo metodiką siekiama, kad kiekvienas elementas būtų įvertintas objektyviai, t.y. būtų įvertinta beveik
tuo pačiu balų skaičiumi, nepaisant to, kad oro sąlygos skirtingos, kad
metų laikai kiti ar net kitas paros metas. Tokie tyrimai labai svarbūs
organizuojant gamtovaizdžių apsaugą, rengiant rekomendacijas jų estetinei vertei padidinti intensyviai lankomose, grėsmingai keičiamose
vietose, keliant tikslą kokybiškai gerinti ir propaguoti kraštovaizdžio
estetiškumą.
Remiantis A. Budriūno ir K. Ėringio sukurta metodika galima
vertinti bet kurį gamtovaizdį, tačiau pirmiausia tokius tyrimus reikia
atlikti rekreacijos zonose, saugotinose ir saugomose unikaliose terito-
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rijose, regioninių ir nacionalinių parkų kraštovaizdžio draustiniuose,
bręstančiose ūkinės veiklos ir kituose svarbiuose plotuose.
Pasirinktos rekreacinės teritorijos gamtovaizdį reikia vertinti pagal
80 požymių (1 lentelė). Gamtovaizdžio požymiai skirstomi į 4 grupes.
Visų pirma gamtovaizdis apibūdinamas pagal bendrą gamtovaizdžio
įspūdingumą, paskui galima apibūdinti pagal reljefo išraiškingumą,
augmenijos erdvinę įvairovę ir pagal žmogaus veiklą. �������������
Vertinama balais, kuriuos reikia surašyti į objekto vertinimo lentelę (1 lentelė).
1 lentelė. Objekto vertinimo lentelė
Eil.
Nr.

Grup.
Nr.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6
7

6
7

8
9

8
9

Gamtovaizdžio požymis ir jo vertinimas

I. Bendrasis gamtovaizdžio įspūdingumas
Dominanto gamtovaizdyje ryškumas
(neryškus - 0, ryškus - 1)
Dominanto fono ryškumas
(neryškus - 0, ryškus - 1)
Kulisų, aprėminančių
gamtovaizdį, ryškumas
(nėra - 0, iš vienos pusės - 1,
iš dviejų pusių -2)
Permatomo priekinio plano buvimas
(ažūriškumas) (nėra - 0, yra - 1)
Perspektyvų nuotolis ir įvairumas
(vidutinė - 0, tolimoji - 1,
jų abiejų derinys - 2)
Planiškumas (planų gausumas)
Juostuotumas
(juostų arba laiptų gausumas radialine kryptimi)
Spalvingumas (ryškių atspalvių gausumas)
Sezoninis aspektingumas (neryškus - 0, keičiasi
per vegetacijos periodą - 1, keičiasi dažniau - 2)

Max balų Verskaičius tinimo
objektas
1
1
2

1
2

3
3
3
2
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Eil.
Nr.

Grup.
Nr.

Gamtovaizdžio požymis ir jo vertinimas

10

10

11

11

12

1

13
14

2
3

15
16
17

4
5
6

18

7

19
20

8
9

21
22

1
2

23
24
25

3
4
5

26

6

27

7

Dinaminis kontrastingumas
(apšvietimo, erdvės, spalvų)
(neryškūs - 0, ryškūs - 1)
Gamtovaizdžio natūralumas
(pakeistas - 0, pavieniai intarpai - 1, natūralus - 2)
II. Reljefo išraiškingumas
A. Sausumos
Bendras gamtovaizdžio kalvotumas
(lygus - 0, banguota arba neryškiai
kalvota - 1, ryškiai kalvota - 2)
Kalvų ir šlaitų gausumas
Neišryškėjusių kalvų ir šlaitų buvimas (nėra - 0, yra - 1)
Kalvų gausumas horizonto linijoje
Slėnių ir daubų gausumas
Slėnių ir daubų didumas (nėra0, yra - 1, dideli - 2)
Neišryškėjusių slėnių ir daubų buvimas (nėra - 0, yra - 1)
Slėnių vingių gausumas
Atodangų ryškumas ( nėra- 0,
yra - 1, didelės - 2)
B. Vandenys
Ežerų gausumas
Ežerų didumas (nėra - 0, maži ir vidutiniai - 1, dideli - 2)
Neišryškėjusių ežerų buvimas (nėra - 0, yra - 1)
Upių gausumas
Upių didumas (nėra - 0, mažos
ir vidutinės - 1, didelės - 2)
Neišryškėjusių upių buvimas
(nėra - 0, yra - 1)
Upių vingių gausumas
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Max balų Verskaičius tinimo
objektas
1

2

2

3
1
3
3
2
1
3
2

3
2
1
3
2
1
3

Eil.
Nr.

Grup.
Nr.

Gamtovaizdžio požymis ir jo vertinimas

28

8

29

9

30
31
32

1
2
3

33

4

34

5

35

6

36

1

37

2

38

3

39

4

40

5

Slenkstėtumas (nėra - 0, matosi sl. - 1, matosi van. kr. - 2)
Vandens plotų pasikartojimas
radialine kryptimi
(nėra - 0, yra - 1, daugiau
kaip vieną kartą - 2)
C. Sausumos ir vandens deriniai
Salų gausumas
Pusiasalių gausumas
Neišryškėjusių salų, pusiasalių buvimas (nėra - 0, yra - 1)
Atsispindėjimo vandenyje ryškumas
(neryškus - 0, ryškus - 1)
Seklumų ryškumas (nėra arba
neryškios - 0, ryškios - 1)
Pakrančių juostų ryškumas
(nėra arba neryškios - 0, ryškios - 1)
III. Augalijos erdvinis įvairumas
A. Augalija, paryškinanti reljefą
Kalvų ir šlaitų miškingomis
viršūnėmis gausumas
Kalvų, salų ir pusiasalių su vientisa augalija gausumas
Augalija, paryškinanti upelius,
kanalus ir raguvas
(atskirų objektų gausumas)
Medžių eilių ir juostų ryškumas
pakrantėse išilgai kranto
(atskirų objektų gausumas)
Medžių eilių ir juostų ryškumas
pakrantėse išilgai kranto
(nėra - 0, neryškios - 1, ryškios - 2)
B. Medžių augalija

Max balų Verskaičius tinimo
objektas
2
2

3
3
1
1
1
1

3
3
3

1

2
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Eil.
Nr.

Grup.
Nr.

Gamtovaizdžio požymis ir jo vertinimas

41

1

42
43
44
45
46

2
3
4
5
6

47

7

48
49

8
9

50

10

51

11

52

12

53

13

54

1

55

2

56

3

57

4

Bendras gamtovaizdžio miškingumas
(nėra arba mažas - 0, vidutinis - 1,
didelis - 2, ištisinis - 1)
Dunksančių miškų gausumas
Giraičių ir autonomiškų miškų gausumas
Sodybinių želdinių kompleksų gausumas
Dendroplantacijų gausumas
Medžių grupių,eilių ir stambių
pavienių medžių gausuma
Giraičių, medžių grupių ir pavienių medžių
gausumas horizonto linijoje (siluetingumas)
Skirtingų medynų gausumas
Neišryškėjusių medžių augalijos objektų buvimas
(nėra - 0,yra - 1)
Medynų sudėties mišrumas
(nėra arba neryškus - 0, ryškus - 1)
Kamienų ryškumas
(neryškus - 0, ryškus - 1)
Miško ir želdinių viršūnių linijos įvairumas (neryškūs - 0, viena
forma- 1, kelios formos -2)
Horizonto linijos įvairumas dėl
augalijos (neryškūs - 0, viena
forma - 1, kelios formos - 2)
C. Žolinė augalija
Laukų miškingame gamtovaizdyje gausumas
Skirtingų sausumos augalijos
bendrijų gausumas
Plytinčių sausumos augalijos
bendrijų gausumas
Skirtingų vandens augalijos
bendrijų gausumas
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Max balų Verskaičius tinimo
objektas
2

3
3
3
3
3
3
3
1

1
1
2

2

3
3
3
3

Eil.
Nr.

Grup.
Nr.

Gamtovaizdžio požymis ir jo vertinimas

58

5

59

6

60

1

61
62

2
3

63

4

64

5

65

6

66

7

67

8

68

9

69

10

Plytinčių vandens augalijos
bendrijų gausumas
Neišryškėjusių žolių augalijos
plotų buvimas
(nėra - 0, yra - 1)
IV.Antropogeninių objektų
įvairumas ir tikslingumas
A. Dabartinė (ūkinė žmogaus veikla)
Gamtovaizdžio urbanizuotumas
(nėra arba naryškus - 0, ryškus - 1,
įspūdingas - 2, didelis - 1, ištisinis - 0)
Architektūrinių akcentų gausumas
Ryškių antropogeninių objektų
gausumas horizonto linijoje
Gyvenviečių, sodybų ir atskirų
pastatų gausumas
Gyvenviečių ir pastatų ryšys su aplinka
(pastatų nėra - 1, ryšis blogas - 0,
ryšys geras - 2)
Gyvenviečių ir pastatų apželdinimas
(nėra - 1, apželdinta - 0, apželdinta gerai - 2)
Ž. ū. kultūros laukų pritapimas (ž.
ū. kultūrų nėra - 1, plotai kertasi su
reljefo formomis - 0, pritampa - 2)
Kelių pritapimas
(kelių nėra - 1, jie nepritampa - 0,
pritampa - 2)
Elektros ir telefono linijų pritapimas
(linijų nėra - 1, jos nepritampa - 0,
pritampa - 2)
Inžinerinių įrenginių pritapimas
(sistemų nėra - 1, jos nepritampa - 0,
pritampa - 2)

Max balų Verskaičius tinimo
objektas
3
1

2

3
3
3
2

2
2

2

2

2
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Eil.
Nr.

Grup.
Nr.

Gamtovaizdžio požymis ir jo vertinimas

70

11

71

12

72
73

1
2

74

3

75

4

76

5

77

6

78

7

79

8

80

9

Melioracinių sistemų pritapimas
(sistemų nėra- 1, jos nepritampa - 0,
pritampa- 2)
Neišryškėjimų antropogeninių ob.
buvimas (nėra - 0, yra - 1)
B. Senovinė (kultūrinė) žmogaus veikla
Antropogeninių paminklų gausumas
Paminklų vertingumas (vietinės
reikšmės - 0, nacionalinės reikšmės
- 1, tarptautinės reikšmės - 2)
Neišryškėjusių paminklų buvimas (nėra - 0, yra - 1)
Pilių ryškumas (nėra - 0,
neišryškėjusios - 1, ryškios - 2)
Piliakalnių ryškumas (nėra - 0,
neryškus - 1, ryškus - 2)
Apeigų, legendų ir tradicijų vietų įvairumas
(nėra - 0, vieno pobūdžio - 1,
įvairaus pobūdžio - 2)
Istorinių arba susijusių su istoriniais asmenimis vietų buvimas (nėra
arba nežinomos - 0, žinomos - 1)
Saugomų ir globojamų gamtinių
objektų įvairumas
(vienos kategorijos - 1, kelių kategorijų - 2)
Saugomų teritorijų buvimas
(nėra - 0, yra - 1)

IŠ VISO:

Max balų Verskaičius tinimo
objektas
2

1

3
2

1
2
2
2

1

2

1
170

Atlikus rekreacinės teritorijos vertinimą, reikia pateikti išvadas
bei pasiūlymus aplinkai tvarkyti bei įvardinti tvarkymo priemones.
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