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VALSTYBINI Ų PARKŲ KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGO 2011 MET Ų PLANAS 

 
Eil. 
Nr. 

Steb÷jimo vietos Parametrai ir matavimo vienetai Steb÷jimų dažnumas 
Atsakingas 
vykdytojas 

1. Valstybinių parkų būdingą ir unikalų kraštovaizdį 
reprezentuojantys etalonai – panoramos, atsiveriančios iš 
regyklų 

Kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija (nuotraukų skaičius vienetais) Pasirinktose ne mažiau kaip 2 vietose 
(didesnę kraštovaizdžio įvairovę 
turinčiuose parkuose – ne mažiau kaip 
3 vietose) ne mažiau kaip 1 kartą per 
metus 

2.  Valstybiniame parke esantys miškai  Įveistų miškų plotas (hektarais) Ne rečiau kaip 1 kartą per metus, kasmet 

3.  Gyvenamosios teritorijos valstybiniame parke Sodybų miesteliuose, kaimuose ir viens÷džiuose skaičius (vienetais) Ne rečiau kaip 1 kartą per metus, kasmet 
4. Pažeistos teritorijos valstybiniame parke Pažeistų teritorijų skaičius (vienetais) ir plotas (hektarais) Ne rečiau kaip 1 kartą per metus, kasmet 
5. Atkurtos (renatūralizuotos) pažeistos teritorijos 

valstybiniame parke 
Atkurtų (renatūralizuotų) teritorijų skaičius (vienetais) ir plotas 
(hektarais) 

Ne rečiau kaip 1 kartą per metus, kasmet 

6. Aplinką darkantys (apleisti, nenaudojami, kt.) statiniai 
valstybiniame parke 

Aplinką darkančių (apleistų, nenaudojamų) statinių skaičius (vienetais) 
ir iš jų pašalintų statinių skaičius (vienetais) 

Ne rečiau kaip 1 kartą per metus, kasmet 

7. Savavališkos statybos valstybiniame parke ir kitos vietos, 
kuriose bus užfiksuoti kraštovaizdžio pažeidimai 

Savavališkų statybų ir kitų kraštovaizdžio apsaugos reikalavimų 
pažeidimų skaičius (vienetais) 

Ne rečiau kaip 1 kartą per metus, kasmet 

8. Gamtos paveldo objektai valstybiniame parke Gamtos paveldo objektų skaičius (vienetais) ir jų būkl÷s vertinimas 
(gera, vidutin÷, bloga)  

Ne rečiau kaip 1 kartą per metus, kasmet 

9. Valstybinių parkų lankymo apkrova (lankytojų kiekio ir 
lankymo pobūdžio kaita) lankymui pritaikytose vietose: 

  

9.1. lankytojų centruose, gamtos mokyklose, ekologinio 
švietimo centruose, muziejin÷se ekspozicijose; 

Apsilankiusiųjų asmenų skaičius (vienetais) Ištisus metus 

9.2. gamtos ir kultūros paveldo objektuose, pažintiniuose, 
mokomuosiuose ir kituose takuose, stovyklaviet÷se, 
poilsiaviet÷se, kitose poilsio vietose 

Apsilankiusiųjų asmenų skaičius (vienetais) Ne rečiau kaip 2 kartus vasaros sezono 
metu (pasirinktinai) 

10. Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose 
valstybinių parkų dalyse 

Rekreacin÷s digresijos laipsnis (didelis, vidutinis, mažas) ir užimamas 
plotas (hektarais) 

Ne mažiau, kaip 2 kartus pasirinktose 
vietose vasaros sezono metu 

11. Lankymui pritaikyti objektai Lankymui pritaikytų objektų skaičius (vienetais) ir plotas (hektarais) Ne rečiau kaip 1 kartą per metus, kasmet 
12. Kaimo turizmo sodybos, kempingai, stovyklaviet÷s, 

muziejai, ekspozicijos 
Fizinių ir juridinių asmenų teikiamų lankytojams pažintinio turizmo ir 
kitų paslaugų spektro kaita (vienetais) 

Ne rečiau kaip 1 kartą per metus, kasmet 

13. Gamtos stichijos paveiktos valstybinių parkų dalys Gamtos stichijos paveiktų teritorijų skaičius (vienetais) ir plotas 
(hektarais) 

Prireikus 

Valstybinių 
parkų 
direkcijos 
  

 


