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VALSTYBINIŲ PARKŲ IR REZERVATŲ MONITORINGO 2007 METŲ PLANAS

Eil. 
Nr.

Stebėjimo pobūdis ir monitoringo vietos Parametrai ir matavimo vienetai Stebėjimų dažnumas Atsakingas 
vykdytojas

1. Valstybinių parkų ir rezervatų būdingą ir/ar 
unikalų kraštovaizdį reprezentuojantys etalonai - 
panoramos, atsiveriančios iš regyklų

Kraštovaizdžio erdvių foto fiksacija (fotomonitoringas) valstybiniame parke ir rezervate 
pasirinktose ne mažiau kaip 2 vietose (didesnę kraštovaizdžio įvairovę turinčiuose 
valstybiniuose parkuose – ne mažiau kaip 3 vietose) 

I – IV ketv. (po 1 kartą 
kiekvienu metų laiku)

VPD, 
VRD1

2. Pažeistos teritorijos (sąvartynai, karjerai, kiti 
devastuoti plotai) valstybiniuose parkuose 

Bendras pažeistų teritorijų plotas (ha) 1 kartas per metus 
metuose 

VPD 

3. Atkurtos (renatūralizuotos) pažeistos teritorijos 
valstybiniuose parkuose 

Bendras atkurtų (renatūralizuotų) teritorijų plotas (ha) 1 kartas metuose VPD 

4. Kraštovaizdžio apsaugos reikalavimų pažeidimai 
valstybiniuose parkuose 

Savavališkų statybų, rekonstrukcijų, nereglamentuotų statinių ir kitų kraštovaizdžio 
pažeidimų (žemės kasimo darbų, užtvėrimų, šiukšlinimo, kt.) skaičius (vnt.) 

IV ketv. pabaiga (pagal 
kontrolės rezultatus) 

VPD

5. Apleisti, nenaudojami ir bešeimininkiai 
kraštovaizdį darkantys pastatai (statiniai) 
valstybiniuose parkuose 

Apleistų, nenaudojamų ir bešeimininkių pastatų (statinių) skaičius (vnt.), jų užimamas 
plotas (ha) 

1 kartas metuose VPD 

6. Gamtos paveldo objektai (įskaitant paminklus) 
valstybiniuose parkuose ir rezervatuose 

Gamtos paveldo objektų (paminklų) skaičius (vnt.) ir būklė (gera, vidutinė, bloga) 1 kartas metuose VPD, VRD 

7. Kultūros paveldo objektai (įskaitant paminklus) 
valstybiniuose parkuose ir rezervatuose 

Kultūros paveldo objektų (paminklų) skaičius (vnt.) ir būklė (gera, vidutinė, bloga) 1 kartas metuose VPD, VRD 

8. Saugomų teritorijų lankymo apkrova 
valstybiniuose parkuose 

Lankytojų, ekskursijų (grupių) skaičius (vnt.) lankytojų ir ekologinio švietimo centruose, 
direkcijose, gamtos mokyklose, muziejuose, ekspozicijose, kt. 

1 kartas metuose VPD 

Lankytojų skaičius (vnt.) pasirinktuose pažintiniuose ir/ar mokomuosiuose takuose (ne 
mažiau kaip 2 vietose) 

II – III ketv. (ne rečiau 
kaip 2 k. per metus po 1 d. 
vienoje vietoje) 

VPD 

Poilsiautojų, lankytojų skaičius (vnt.) pasirinktose poilsiavietėse, stovyklavietėse, 
kempinguose, paplūdimiuose, kt. (ne mažiau kaip 2 vietose) 

II – III ketv. (ne rečiau 
kaip 2 k. per metus po 1 d. 
vienoje vietoje) 

VPD 

9. Lankytojų poveikis saugomų teritorijų 
kraštovaizdžiui ekologiniu požiūriu jautriausiose 
valstybinių parkų dalyse 

Rekreacinės digresijos pažeidimo laipsnis (didelis, vidutinis, mažas) ir pobūdis (taškinis, 
linijinis, arealinis) pasirinktuose etalonuose (ne mažiau kaip 3 vietose  lankomiausiuose ir 
iki 3 vietų – kituose valstybiniuose parkuose)

II – III ketv. (ne rečiau 
kaip 2 k. per metus po 1 d. 
vienoje vietoje) 

VPD

Bendras rekreacinės digresijos pažeistų teritorijų skaičius (vnt.), plotas (ha) III ketv. pabaiga – IV ketv. 
pradžia (1 kartas per metus)

VPD 

10. Lankymui pritaikyti objektai ir teritorijos Lankymui pritaikytų objektų ir teritorijų skaičius (vnt.) bei užimamas plotas (ha) 1 kartą metuose VPD
11. Ekosistemų būklė ir kaita vertingiausiose 

(jautriausiose) valstybinių rezervatų dalyse 
Buveinių tipai ir jų bendras skaičius (vnt.); plotai ir jų bendras plotas (ha) 1 kartą IV ketv. 

pabaigoje 
VRD

Pasirinktų etaloninių (ne mažiau 3) vertingiausių ir jautriausių buveinių būklės pokytis I – IV ketv. VRD
12. Gamtos stichijos paveiktos teritorijos 

valstybiniuose parkuose ir rezervatuose 
Gamtos stichijų paveiktas plotas (ha), pažeistų gamtos ir kultūros paveldo vertybių 
skaičius (vnt.) 

Prireikus VPD, VRD 



1 VPD - valstybinių parkų direkcijos,  VRD - valstybinių rezervatų direkcijos


