
PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m.                      d. 
�sakymu Nr.  
 

VALSTYBINI� PARK� IR REZERVAT� MONITORINGO 2008 MET� PLANAS 
 

Eil. 
Nr. 

Steb�jimo pob�dis ir monitoringo vietos Parametrai ir matavimo vienetai Steb�jim� dažnumas Atsakingas 
vykdytojas 

1. Valstybini� park� ir rezervat� b�ding� ir/ar 
unikal� kraštovaizd� reprezentuojantys etalonai - 
panoramos, atsiverian�ios iš regykl� 

Kraštovaizdžio erdvi� foto fiksacija (fotomonitoringas) valstybiniame parke ir rezervate 
pasirinktose ne mažiau kaip 2 vietose (didesn� kraštovaizdžio �vairov� turin�iuose 
valstybiniuose parkuose – ne mažiau kaip 3 vietose)  

I – IV ketv. (po 1 kart� 
kiekvienu met� laiku) 

VPD, 
VRD1 
 

2. Pažeistos teritorijos (s�vartynai, karjerai, kiti 
devastuoti plotai) valstybiniuose parkuose  

Bendras pažeist� teritorij� plotas (ha) 1 kartas per metus 
metuose  

VPD  

3. Atkurtos (renat�ralizuotos) pažeistos teritorijos 
valstybiniuose parkuose  

Bendras atkurt� (renat�ralizuot�) teritorij� plotas (ha) 1 kartas metuose  VPD  

4. Kraštovaizdžio apsaugos reikalavim� pažeidimai 
valstybiniuose parkuose  

Savavališk� statyb�, rekonstrukcij�, nereglamentuot� statini� ir kit� kraštovaizdžio 
pažeidim� (žem�s kasimo darb�, užtv�rim�, šiukšlinimo, kt.) skai�ius (vnt.)  

IV ketv. pabaiga (pagal 
kontrol�s rezultatus)  

VPD 

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

Apleist�, nenaudojam� ir bešeimininki� pastat� (statini�) skai�ius (vnt.), j� užimamas 
plotas (ha)  

1 kartas metuose  VPD  

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

Gamtos paveldo objekt� (paminkl�) skai�ius (vnt.) ir b�kl� (gera, vidutin�, bloga)  1 kartas metuose  VPD, 
VRD  

7. Kult�ros paveldo objektai (�skaitant paminklus) 
valstybiniuose parkuose ir rezervatuose  

Kult�ros paveldo objekt� (paminkl�) skai�ius (vnt.) ir b�kl� (gera, vidutin�, bloga)  1 kartas metuose VPD, 
VRD  

8. Lankytoj�, ekskursij� (grupi�) skai�ius (vnt.) lankytoj� ir ekologinio švietimo centruose, 
direkcijose, gamtos mokyklose, muziejuose, ekspozicijose, kt.  

1 kartas metuose VPD  

 

Saugom� teritorij� lankymo apkrova 
valstybiniuose parkuose  

Lankytoj� skai�ius (vnt.) pasirinktuose pažintiniuose ir/ar mokomuosiuose takuose (ne 
mažiau kaip 2 vietose)  

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

VPD  

  Poilsiautoj�, lankytoj� skai�ius (vnt.) pasirinktose poilsiaviet�se, stovyklaviet�se, 
kempinguose, papl�dimiuose, kt. (ne mažiau kaip 2 vietose)  

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

VPD  

9. Rekreacin�s digresijos pažeidimo laipsnis (didelis, vidutinis, mažas) ir pob�dis (taškinis, 
linijinis, arealinis) pasirinktuose etalonuose (ne mažiau kaip 3 vietose  lankomiausiuose ir 
iki 3 viet� – kituose valstybiniuose parkuose) 

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

VPD 

 

Lankytoj� poveikis saugom� teritorij� 
kraštovaizdžiui ekologiniu poži�riu jautriausiose 
valstybini� park� dalyse  

Bendras rekreacin�s digresijos pažeist� teritorij� skai�ius (vnt.), plotas (ha)  III ketv. pabaiga – IV ketv. 
pradžia (1 kartas per metus) 

VPD  

10. Lankymui pritaikyti objektai ir teritorijos  Lankymui pritaikyt� objekt� ir teritorij� skai�ius (vnt.) bei užimamas plotas (ha)  1 kart� metuose  VPD 
Buveini� tipai ir j� bendras skai�ius (vnt.); plotai ir j� bendras plotas (ha)  1 kart� IV ketv. 

pabaigoje  
VRD 11. Ekosistem� b�kl� ir kaita vertingiausiose 

(jautriausiose) valstybini� rezervat� dalyse  
Pasirinkt� etalonini� (ne mažiau 3) vertingiausi� ir jautriausi� buveini� b�kl�s pokytis I – IV ketv. VRD 

12. Gamtos stichijos paveiktos teritorijos 
valstybiniuose parkuose ir rezervatuose  

Gamtos stichij� paveiktas plotas (ha), pažeist� gamtos ir kult�ros paveldo vertybi� 
skai�ius (vnt.)  

Prireikus  VPD, 
VRD  

 
                                                           
1 VPD - valstybini� park� direkcijos,  VRD - valstybini� rezervat� direkcijos 


