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1. Lankytojų monitoringo vietų ir naudotų skaičiavimo metodų apibūdinimas

Lankytojų  monitoringo  tikslas  įvertinti  lankytojų  kiekį  ir  kaitą  regioniniame  parke.  Įvertinti

lankytojų poreikius, teikiamas paslaugas, infrastruktūros poreikį ir kitus su lankytojais susijusius

aspektus.  Lankytojų  monitoringas  svarbus  turizmo  plėtrai,  teritorijų  planavimui  ir  tvarkymui

numatyti.  Monitoringo  metu  parko  darbuotojai  bendrauja  su  lankytojais,  teikia  jiems  įvairią

informaciją  apie  parko  veiklą,  lankytinas  vietas,  konsultuoja  lankytojus  lankomų  objektų

klausimais.

Lankytojų  monitoringo  metu,  pagal  Lietuvos  saugomų  teritorijų  lankytojų  monitoringo

programą, buvo įgyvendinamos šios priemonės:

1. Netiesioginis lankytojų monitoringas. Netiesioginio monitoringo metu surinkti duomenys apie

apsilankiusių  lankytojų  skaičių  iš  organizacijų  veikiančių  Kauno  marių  regioniniame  parke:

Arlaviškių, V. Kūloko žirgynų, Lietuvių liaudies buities muziejaus, S. Nėries muziejaus, Pažaislio

kultūros  ir  turizmo  centro,  sveikatingumo  komplekso  „Monte  pacis“  Pažaislio  vienuolyne,

viešbučio „Baltos burės“ Žalgirio Jachtklube, Kauno marių regioninio parko edukacinių užsiėmimų,

ekskursijų,  renginių,  lankytojų  skaičiuoklio  Žiegždrių  pažintiniame  take  prie  Kalniškių

konglomerato, Ignas Rimantas Mažukna „Laivai visiems“.

 Visose vietose buvo skaičiuojami visi atvykstantys lankytojai. Žiegždrių pažintiniame take esančio

skaičiuoklio duomenis pakoreguoti ir bendras skaičius sumažintas apie 30 proc., nes dalis lankytojų

aplankę Kalniškių konglomeratą grįžta per skaičiuoklį ir suskaičiuojami 2 kartą. 

2.  Tiesioginis  lankytojų  monitoringas,  tai  lankytojų  ir  transporto  priemonių  skaičiavimas

nustatytuose  taškuose:  Pažaislio  parke  ir  paplūdimyje,  Samylų  poilsiavietėje,  Arlaviškių

pažintiniame  take,  Girionių  poilsiavietėje,  Grabučiškių  poilsiavietėje,  Rumšiškių  poilsiavietėje,

Mergakalnio apžvalgos aikštelėje,  Kauno marių regioninio parko lankytojų centre. Skaičiuojami

visi į teritoriją atvykę lankytojai ir transporto priemonės.

3. Anketinės apklausos tyrimas šiais metais vykdytas žodžiu kalbinant Kauno marių RP lankytojus

teritorijoje, lankytojų centre ir paskelbus anketą internete Kauno marių RP direkcijos internetinėje

svetainėje. Viso surinktos 56 anketos.



2. Lankytojų monitoringo rezultatai pagal taikytas priemones
2.1. Lankytojų apskaita lankytojų centre

Lankytojų apskaita Kauno marių regioninio parko lankytojų centre buvo vykdoma ištisus metus.
Registruojami  visi  atvykę  lankytojai  į  lankytojų  centro  ekspoziciją.  Didžioji  dalis  lankytojų
besilankančių lankytojų centre  yra Kauno miesto ar  Kauno rajono gyventojai,  šiek tiek mažiau
lankytojų atvyksta ir iš kitų Lietuvos miestų: Prienų, Birštono, Vilniaus, Kaišiadorių, Rumšiškių,
Klaipėdos.  Daugelis  lankytojų  apie  lankytojų  centrą  sužinojo  iš  draugų  pažįstamų,  randa
informaciją internetu. Iš užsienio atvykusių lankytojų lankytojų centre priimta per visus 2019 metus
9 grupės truputi mažiau nei pernai, 13 grupių 2018 m. Iš apsilankiusių užsieniečių didžioji dalis
atvyko vasaros laikotarpiu, turistai iš Vokietijos, Anglijos, Suomijos, Portugalijos, Estijos, mokinių
grupė  iš  Italijos,  Bulgarijos,  studentai  iš  Olandijos.  Lankytojams  anglu,  rusų  kalba  pristatyta
lankytojų centro ekspozicija, Kauno marių regioninio parko veikla, gamtos ir kultūros vertybės.

1 pav. Lankytojų amžiaus grupių pasiskirstymas lankytojų centre 2014-2019 m.

Apžvelgiant lankytojų skaičiaus dinamiką lankytojų centre pagal amžiaus grupes 1 paveikslėlis
matome, kad daugiausia lankytojų centre lankosi 2019 m. gimnazistų, abiturientų ir suaugusių. Kitų
amžiaus  grupių  apsilanko mažiau.  Analizuojant  lankytojų dinamiką ketvirčiais  iš  2  paveikslėlio
matome,  kad  lankytojų  skaičius  didžiausias  išlieka  2  ketvirtyje:  balandžio,  gegužės,  birželio
mėnesiais, kai oro sąlygos yra geriausios. Šiek tiek padidėjęs lankytojų skaičius 4 ketvirtyje.



2 pav. Lankytojų skaičius lankytojų centre ketvirčiais

Galima  teigti,  kad  dėl  užsitęsusio  gero  oro  rudenį,  gali  būti,  kad  mokiniai,  mokyklos  skiria
daugiau lėšų išvykoms dėl to padidėjo lankytojų skaičius 4 ketvirtyje. Reikalinga detalesnė studija,
kodėl padidėjo bendras lankytojų skaičius 4 ketvirtyje.

3 pav. Pavieniai lankytojai ir atvykstantys grupėmis lankytojų centre

Pavienių  lankytojų  skaičius  2019  metais  padidėjo  palyginus  su  2018  m.  3  paveikslas.  Šiais
metais  pavienių  lankytojų  apsilankė  lankytojų  centre  –  235,  grupių  skaičius  –  80,  lankytojų
atvykusiu grupėmis  skaičius 2008, grupių skaičius 92,  bendras lankytojų skaičius 2243, iš  viso
grupių skaičius 172. 2018 m. pavienių lankytojų buvo mažiau 186. Pavieniai lankytojai dažniausiai
atvyksta darbo dieną, lankytojų savaitgaliais pasitaiko mažai, keletas lankytojų per dieną (šeimos,
nedidelės suaugusių grupės 2-3 asmenis). Pasitaiko dienų, kai savaitgaliais lankytojai į lankytojų
centrą neužsuka visai,  nes visa informacija lankytojams yra pasiekiama internetu.  Yra lankytojų
kurie atvyksta į regioninį parką ir nežino apie Kauno marių regioninio parko lankytojų centrą, dėl
to, kad trūksta informacijos apie lankytojų centrą visuomeninės sklaidos priemonėse laikraščiuose,
internete.



2.2. Saugomos teritorijos apkrova kitų įmonių, organizacijų duomenimis
(netiesioginis monitoringas)

Netiesioginio monitoringo metu per laikotarpį nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. spalio 31
d.  surinkti  duomenys  apie  apsilankiusiųjų  lankytojų  skaičių  iš  muziejų,  įvairiomis  paslaugomis
užsiimančių įmonių veikiančių ar savo veiklą vykdančių Kauno marių regioniniame parke . Taip pat
įtraukiamas ir Kauno marių RP renginių, ekskursijų, žygių, edukacinių programų lankytojų skaičius,
visi lankytojai kurie dalyvavo užsiėmimuose, bet nebuvo užsukę į lankytojų centrą. Į netiesioginį
monitoringą įtraukti Žiegždrių pažintinio tako skaičiuoklio prie Kalniškių konglomerato duomenys.
Skaičiuoklio  duomenys  buvo  patikrinti  skaičiuojant  lankytojus  praeinančius  pro  skaičiuoklį
lyginant  skaičiuoklio  duomenis  monitoringo  pradžioje  ir  pabaigoje.  Vieta,  kur  pastatytas
skaičiuoklis prie Kalniškių konglomerato yra turėkluose ir nėra patogi tuo, kad tie patys lankytojai
praėję pro skaičiuoklį, gali dažnai grįžta atgal pro tą patį skaičiuoklį ir skaičius dažnai dvigubinasi.
Skaičiuoklio duomenų rodmenys patikslinti ir sumažinti 30 procentų.

1 lent. Netiesioginių duomenų rinkimo lentelė.

Eil.
Nr. PAVADINIMAS

TIKSLINĖ
LANKYTOJŲ

GRUPĖ

UŽFIKSUO
TA

LANKYTO
JŲ

DUOMENŲ 
RINKIMO 
LAIKOTARPI
S KOMENTARAI

1.
Pažaislio kultūros ir 
turizmo centras Visi lankytojai 50 000

2019-04-01 iki 
2019-10-31 -

2. Arlaviškių žirgynas Visi lankytojai 450
2019-04-01 iki 
2019-10-31 -

3. 
Kaimo turizmo sodyba 
„Ąžuolų dvarelis“ Visi lankytojai 750

2019-04-01 iki 
2019-10-31

Lapkriti ir vasarį
buvo daugiausia

lankytojų

3. V. Kūloko žirgynas Visi lankytojai 1600
2019-04-01 iki 
2019-10-31 -

4.

Sveikatingumo 
kompleksas „Monte 
pacis“ Pažaislio 
vienuolyne Visi lankytojai 3400

2019-04-01 iki 
2019-10-31 -

5.

Kauno marių RP 
renginių, ekskursijų, 
edukacinių programų 
lankytojai Visi lankytojai 6046

2019-04-01 iki 
2019-12-02

Duomenys apie
pravestas

edukacijas,
ekskursijas,

renginius pateikiami
2019-12-02 dienos

data

6.
S. Nėries memorialinis 
muziejus

Į muziejų 
atvykę 
lankytojai 4855

2019-04-01 iki 
2019-10-31 -

7.
Lietuvių liaudies buities 
muziejus Rumšiškėse

Į muziejų 
atvykę 
lankytojai 56 899

2019-04-01 iki 
2019-10-31



8.

Skaičiuoklis prie 
Kalniškių konglomerato 
Žiegždrių pažintiniame 
take

Poilsiautojai 
atvykę 
pasivaikščioti 
pažintiniu taku 60550

2019-04-01 iki 
2019-10-31

Apie 30 proc. 
lankytojų grįžta tuo 
pačių keliu atgal dėl 
to bendras lankytojų 
skaičius 
sumažinamas 
atitinkamai 30 proc. 
86500*0,3=60550 

9.
Viešbutis „Baltos burės“ 
Žalgirio Jachtklube

Lankytojai 
viešintis 
viešbutyje 5653

2019-04-01 iki 
2019-10-31 -

10.
Ignas Rimantas Mažukna
„Laivai visiems“

Plaukimai 
laivais 3735

2019-04-01-
2019-10-31

Iš viso: 193 938

Peržiūrėjus netiesioginio monitoringo duomenis 1 lentelėje ir 4 paveiksle matome, kad duomenų

rinkimo laikotarpiu regioniniame parke 2019 m. 193 938 lankytojai. Daugiau nei 2018 m. 154 761

lankytojas. Šį skaičių padidino  Pažaislio kultūros ir turizmo centras ir Ignas Rimantas Mažukna

„Laivai visiems“, lankytojų sumažėjimas matomas Lietuvių liaudies buities muziejuje Rumšiškėse

palyginus su 2018 metais. Bet vis vien lankytojų Lietuvių liaudies buities muziejuje buvo gana

daug.

4 pav. Lankytojų skaičius netiesioginio monitoringo vietose



2.3 Konkrečių taškų apkrova (tiesioginis monitoringas)

Lankytojų monitoringo vykdymui pasirinkti  8 taškai.  1-7 taškuose monitoringas vykdytas nuo
2019 m. balandžio 20 d. iki rugsėjo 27 d., 8 taške lankytojų centre nuo 2019 m. sausio mėn. iki
gruodžio mėn. Monitoringą šiuose taškuose vykdė vyr. specialistas Evaldas Makrickas ir Kauno
marių regioninio parko savanoriai, praktikantai. Monitoringo vykdymui paruoštas planas, kada ir
kurią dieną numatyta skaičiuoti lankytojus. Bet dėl oro sąlygų ar kitos papildomos veiklos lankytojų
monitoringas  vykdytas  ne pagal  planą,  laisvomis  nuo kito  darbo dienomis.  Surinkti  duomenys
pateikiami 2 lentelėje.

2 lent. Tiesioginio monitoringo duomenų rinkimo lentelė

TIESIOGINIO
MONITORINGO

VIETOS

TIKSLINĖ
LANKYTOJŲ

GRUPĖ

UŽFIKSUOTA
LANKYTOJŲ

TRANSPORTO
PRIEMONIŲ

DUOMENŲ
RINKIMO 
DIENOS

1. Arlaviškių 
kadagyno 
pažintinis takas

Poilsiautojai 
atvykstantys 
automobili, 
dviračiais, 
pėsčiomis, 
žvejai

526 208 2019-04-27 d., 12.00-19.00 val.
130 63 2019-05-16 d., 12.00-15.00 val.
230 64 2019-05-18 d., 12.00-15.00 val.
121 60 2019-05-25 d., 12.00-16.00 val.
143 59 2019-07-11 d., 13.00-16.00 val.
36 12 2019-08-23 d., 12.00-14.00 val.

Iš viso taške 1186 466 22 val.
2. Samylų 
poilsiavietė

Poilsiautojai 
atvykstantys 
automobili, 
dviračiais, 
pėsčiomis, 
žvejai

18 13 2019-04-20 d., 13.30-16.00 val.
15 10 2019-05-06 d., 11.00-15.00 val.
18 12 2019-07-13 d., 11.00-15.30 val.

24 11 2019-08-13 d., 15.00-17.00 val.

Iš viso taške 75 46 12 val.
3. Grabučiškių 
poilsiavietė

Poilsiautojai 
atvykstantys 
automobili, 
dviračiais, 
pėsčiomis, 
žvejai

62 31 2019-05-21 d., 13.00-15.30 val.
23 18 2019-06-22 d.,13.30-15.00 val.
25 11 2019-08-20 d., 14.00-16.00 val.
28 12 2019-09-08 d., 13.00-15.00 val.
59 36 2019-09-12 d., 13.00-15.00 val.

Iš viso taške 172 138 12 val.
4. Girionių 
poilsiavietė

Poilsiautojai 
atvykstantys 
automobiliu 
dviračiais, 
pėsčiomis, 
žvejai

18 11 2019-04-26 d., 14.50-16.50 val.
20 10 2019-05-30 d., 14.40-16.40 val.
29 16 2019-06-08 d., 11.00-15.00 val.
11 5 2019-08-13 d., 13.00-15.00 val.
25 8 2019-09-27 d., 13.00-15.00 val.

Iš viso taške 103 50 12 val.
5. Pažaislio 
parkas ir 
paplūdimys

Poilsiautojai 
atvykstantys 
automobili, 
dviračiais, 
pėsčiomis

223 122 2019-04-27 d., 10.00-13.00 val.
180 101 2019-05-26 d., 13.00-17.00 val.
335 71 2019-06-19 d., 12.30-16.30 val
75 51 2019-07-18 d., 14.00-16.00 val.
78 61 2019-08-12 d., 15.00-17.00 val.
43 41 2019-09-23 d., 16.30-17.00 val.



Iš viso taške 934 447 16.5 val.
6. Rumšiškių 
poilsiavietė

Poilsiautojai 
atvykstantys 
automobiliu, 
dviračiais, 
pėsčiomis, 
žvejai

25 15 2019-05-21 d., 13.00-15.00 val.
6 4 2019-07-01 d., 15.00-17.00 val.
7 5 2019-07-12 d., 10.00-14.00 val.
12 7 2019-09-12 d. 12.00-16.00 val.

Iš viso taške 50 31 12 val.

7. Mergakalnio 
apžvalgos 
aikštelė 

Poilsiautojai 
atvykstantys 
automobiliu, 
dviračiais, 
pėsčiomis

13 6 2019-05-21 d., 13.00-15.30 val
31 16 2019-06-15 d., 12.00-16.00 val.
10 4 2019-09-12 d., 10.00-15.00 val.

Iš viso taške 54 26 12 val.

8. Kauno marių RP lankytojų 
centras

2243 166 Lankytojai skaičiuojami
nuolatos

IŠ VISO 4845 1354 101,5 val.
Vidutiniškai 15 val. per visą

stebėjimo laikotarpį

Iš viso tiesioginio monitoringo metu užfiksuota 4845 lankytojai, 1354 transporto priemonės, viso

monitoringas  vykdytas  apytiksliai  102  val.,  vidutiniškai  viename  taške  monitoringą  atliekantis

asmuo per sezoną praleido 15 val.

 5 pav. Lankytojų skaičius tiesioginio monitoringo taškuose

Sulyginti tiesioginio monitoringo duomenis išvestas vidutinis lankytojų skaičius viename taške.

Po to vidutinis  lankytojų skaičius viename taške padalintas iš  monitoringui sugaišto laiko.  Taip

gauta  kiek  lankytojų  taške  apsilankė  per  1  valandą.  Lankytojų  skaičius  1  taške  per  1  valandą

padaugintas iš vidutinio valandų skaičiaus 1 taške per lankytojų monitoringo laikotarpį 15 val. Taip



visi duomenis sulyginami ir gaunami reprezentatyvus rezultatai. Kurių pagalba galima spręsti kiek

lankytojų apsilankė 7 taškuose 3 lentelė, 5 paveikslas.

3 lent. Patikslintas lankytojų skaičius 7 taškuose vidutiniškai per sezoną.

Monitoringo taškai

Atlikto 
monitoringo 
val. skaičius 

Lankytojų sk. 
vidurkis 
(darbo 
diena+savaitgalio 
lankytojai)

Lankytojų 
skaičius taške 
per 1 val.

Lankytojų skaičius 
monitoringo taške 
per 15 val.

1. Arlaviškių 
pažintinis takas

22 395 18 270

2. Girionių 
poilsiavietė

12 48 4 59

3. Grabučiškių 
poilsiavietė

12 64 5 80

4. Mergakalnio 
apžvalgos aikštelė 12 43 4 53

5. Pažaislio 
paplūdimys ir 
Pažaislio parkas 19,5 334 17 257

6. Rumšiškių 
poilsiavietė

12 13 4 63

7. Samylų 
poilsiavietė

12 37 3 46

Iš viso 101,5 val. 933 52 781

Vidutinis skaičius 
taške per sezoną

15 val.

Sulyginus paveikslą 5 ir 6 galime teigti, kad duomenys gana tikslūs ir tendencija išlieka ta pati.

Daugiausia  lankytojų apsilankė Arlaviškių pažintiniame take,  Pažaislio  paplūdimyje ir  Pažaislio

parke.



 6 pav. Patikslintas lankytojų skaičius 1-7 taškuose monitoringo metu (15 val. )

2.3.1. Tiesioginio monitoringo išvestinis lankytojų skaičius monitoringo vietose

Viso nuo balandžio 1 d. iki spalio mėn. pabaigos buvo 125 saulėtos dienos. Iš jų darbo dienų 80,

savaitgalių  45  dienos.  Skaičiuojant  išvestinį  lankytojų  skaičių  panaudoti  lankytojų  duomenys

surinkti monitoringo vietose 2 lentelė. Bendram skaičiui gauti imame konkrečios vietos lankytojų

skaičiaus  vidurkį  tiesioginio  monitoringo  taškuose  savaitgaliais  ir  vidurkį  darbo  dienomis.

Savaitgalio lankytojų vidurkį padauginame iš savaitgalių skaičiaus, o darbo dienų lankytojų vidurkį

iš darbo dienų skaičiaus, gautus abu skaičius sudedame ir gauname vienos tiesioginio monitoringo

vietos išvestinį lankytojų skaičių visu monitoringo laikotarpiu 7 paveikslėlis.

 7 pav. Išvestinis lankytojų skaičius tiesioginio monitoringo vietose  

Išvestinis  lankytojų  skaičius  didžiausias  2  taškuose  7  paveikslas  kaip  ir  bendras  užfiksuotas

lankytojų skaičius tiesioginio monitoringo taškuose. Tendencija ta pati. Arlaviškių pažintinis takas,

Pažaislio  paplūdimys  ir  Pažaislio  parkas.  Mažiausiai  lankytojų  lankosi  Rumšiškių,  Samylų

poilsiavietėse  ir  Mergakalnio  apžvalgos  aikštelėje.  Kadangi  monitoringas  buvo  vykdomas

konkrečiu laiku, į lankytojų monitoringą neįtraukti momentiniai lankytojai šiose vietose per didelius

renginius. Pavyzdžiui Rasų šventė Mergakalnio apžvalgos aikštelėje ir šventė „Pėdos marių dugne“

rugsėjo pradžioje Samylų poilsiavietėje. Šios šventės vyksta kiekvienais metais ir pritraukia gana

daug lankytojų nuo 100-200 lankytojų Mergakalnio apžvalgos aikštelėje ir nuo 500-800 Samylų

poilsiavietėje.  Bendras  išvestinis  lankytojų  skaičius  visose  tiesioginio  monitoringo  vietose

saulėtomis  dienomis  per  metus  55  951  lankytojai.  Į  šį  skaičių  įtrauktas  ir  lankytojų  skaičius

lankytojų centre, nes jame lankytojai skaičiuojami nuolatos.



2.4. Anketinės apklausos tyrimas

2019 metais anketinė apklausa vykdyta nuo balandžio iki spalio mėn. Apklausos anketa sukurta

naudojant  bendrą klausimyno šabloną  regioniniams parkams.  Šablonas  pritaikytas  Kauno marių

regioninio  parko  apklausų  vykdymui.  Viso  apklausoje  dalyvavo  56  respondentai.  Didžioji

respondentų  dalis  apklausą  užpildė  internetu  34  apklausas.  Pridedame  apklausos  nuorodą:

https://apklausa.lt/f/saugomu-teritoriju-lankytoju-tyrimu-apklausos-anketa-kauno-mariu-

regioniniame-2r8pu1r/answers/new.fullpage.  Apklausa  patalpinta  Kauno  marių  regioninio  parko

tinklapyje,  viename  iš  banerių.  Apklausą  galėjo  rasti  kiekvienas  apsilankęs  parko  svetainėje

lankytojas.  Net  22 apklausos  buvo užpildytos  raštu,  apklausiant  lankytojus  regioniniame parke:

Arlaviškių  pažintiniame  take,  Pažaislio  paplūdimyje  ir  Pažaislio  parke,  Garbučiškių,  Girionių,

Samylų,  Rumšiškių  poilsiavietėse,  Žiegždrių  pažintiniame  take,  Kauno  marių  regioninio  parko

Gamtos mokykloje ar lankytojų centre. Apklausų metu pagal klausimyną gauti šie rezultatai.

Vienas  iš  pirmųjų  klausimų ką respondentai  aplankė atvykę į  Kauno marių regioninį  parką 8

paveikslėlis.

 8pav. Respondentų aplankytos vietos 

Apklausos rezultatai rodo, kad daugiausia asmenys lankėsi Žiegždrių pažintiniame take, Pažaislio
architektūriniame  ansamblyje,  Arlaviškių  pažintiniame  take.  Variante  kita  žmonės  lankėsi
Grabučiškių poilsiavietėje, Girionių parke, Samylų poilsiavietėje. 8 paveikslas. Sekantis klausimas
apie tai kiek lankytojai praleidžia laiko atvykę į parką.

https://apklausa.lt/f/saugomu-teritoriju-lankytoju-tyrimu-apklausos-anketa-kauno-mariu-regioniniame-2r8pu1r/answers/new.fullpage
https://apklausa.lt/f/saugomu-teritoriju-lankytoju-tyrimu-apklausos-anketa-kauno-mariu-regioniniame-2r8pu1r/answers/new.fullpage


 9 pav. Kiek laiko lankytojai praleido atvykę į regioninį parką

Dažniausiai lankytojai praleidžia 1-2, 2-3 valandas, vidutiniškai apie 1,5 valandas. Šiek tiek rečiau
3-6  ar  daugiau  valandų  9  paveikslas.  Trumpiausiai  laiko  iki  1  val.  praleidžia  lankytojai  atėję
pasivaikščioti  pasigrožėti  gamta  prie  tam  tikro  objekto  pvz.  Arlaviškių  pažintinio  tako.  Nes
dažniausiai lankytojai praeina lentinį taką ir sugrįžta atgal į automobilių stovėjimo aikštelę ir ilgai
take  neužsibūna.  Ilgiausiai  laiko  praleidžiantis  žmonės  atvyksta  pažvejoti,  paplaukioti  valtimi,
jachta ar apsistoti viešbutyje, palapinėje stovyklavietėje prie Kauno marių, sodo namelyje.

Vienas iš klausimų anketinio tyrimo metu, kiek kartų ir kuriuo sezonu per metus lankėsi Kauno
marių regioniniame parke. Apklaustųjų atsakymus atvaizduoja 10 paveikslas, lankytojai atsakydavo,
labai įvairiai, kad lankosi visais metų laikais. Paveikslas parodo, kad dažniausiai lankosi nuo 1-5
kartų per metus.

 10 pav. Apklaustųjų lankomumas



11 pav. Lankytojų sezoniškumas

Ir  peržiūrėjus  atsakymus pastebėta,  kad daugiausia  lankytojų  atvyksta  pavasarį,  vasarą,  rečiau
rudenį, mažiausiai žiemą 11 paveikslas.

 Lankytojai dalyvavę apklausoje dažniausiai lankosi regioniniame parke jau ne pirmą kartą 68
procentai,  nedidelė dalis gyvena parke 11 procentų,  21 procentas lankytojų lankėsi parke pirmą
kartą  ir  gyvena  respondentai  ne  regioniniame  parke.  Apklausa  parodė,  kad  gyvenančių  parke
respondentų mažai. Dažniausiai atvykstantys asmenys. Bet iš šio 12 paveikslėlio galime teigti ir kitą
teiginį, kad Kauno marių regioninis parkas patinka lankytojams ir jei dažniausiai grįžta kitą kartą.

 12 pav. Kur gyvena respondentai



Į klausimą su kuo atvykote į Kauno marių RP dažniausias atsakymas buvo su mokyklos klase su 
šeimos nariais ar draugais.

13 pav. Su kuo atvyko respondentai

Retesnis  atsakymas  su  giminaičiais.  Apklausos  metu  neužfiksuotos  studentų  grupės,  įvairūs
klubai,  vyresnio  amžiaus  žmonės.  Apsilankymo  metu  nedidelę  respondentų  grupę  sudaro  1-2
asmenys, o didesnes grupes vidutiniškai 21 asmuo. 

Nakvynės paslauga parke nedažnai naudojama. Kadangi parko teritorijoje nėra daug nakvynės
vietų ir taip pat pasitaikė mažai apklaustųjų, kurie nakvoja parke. Apklausoje dalyvavę respondentai
dažniausiai nenakvojo regioniniame parke 49, tik keletas respondentų atsakė kad nakvoja 1-2 dienas
14 paveikslas. Dažniausiai nakvojo viešbutyje, sodo namelyje, retai palapinėje.

 14 pav. Kiek naktų praleidote arba praleisite Kauno marių RP ar apylinkėse

Lankytojų veikla apsilankymo metu taip pat labai įvairi, bet kai kurios veiklos dažnesnės nei kitos.
Lankytojai  dalyvavę  apklausoje  dažniausiai  vaikščiodavo  gamtoje,  stebėdavo  aplinką,
fotografuodavo.  Nedidelė  dalis  lankytojų  lankėsi  lankytojų  centre,  dalyvavo  edukacinėse
programose 15 paveikslas.



 15 pav. Apklaustųjų veiklos

Lankytojų centre lankomumas nėra didelis, dažniausiai atvyksta mokinių grupės. Gali būti, kad

apie lankytojų centrą yra mažai informacijos spaudoje, internete dėl to lankytojai apie lankytojų

centrą nežino ir mažai lankosi. Šiek tiek mažiau apklaustų lankytojų atvykdavo žvejoti, iškylauti

prie vandens telkinių.  Lankytojai  pasirinkę variantą kitas lankėsi muziejuose iš kurių: S. Nėries

memorialinis muziejus ir Lietuvių liaudies buities muziejus Rumšiškėse. 

Į klausimą iš kur apklaustieji gavo informaciją apie Kauno marių RP atsako, kad 

16 pav. Iš kur apklaustieji gavo informaciją apie Kauno marių RP

dažniausiai žinojo šią vietą jau seniau, dalis sužino iš giminių, pažįstamų, draugų, parko direkcijos

interneto svetainės. 

Sekantis  klausimas  respondentams  apie  jų  apsilankymą  ir  pasitenkinimą  regioniniame  parke

esamu poilsiu 17 paveikslas.



 17 pav. Apsilankymo tikslas

Į šį klausimą respondentai turėjo atsakyti pasirinkdami ką labiausiai vertina apsilankymo metu.

Vertinimo skalė: labai svarbu  - 3, nei svarbu, nei nesvarbu -2, nesvarbu – 1. Svarbiausias lankytojų

apsilankymo tikslas pasigrožėti kraštovaizdžiu, arba gamtos vaizdais. Kiti svarbūs tikslai buvimas

su draugais, aktyvus laiko leidimas gamtoje, pabėgimas nuo triukšmo. Mažiausiai svarbūs tikslai

kulinarinio  paveldo  ragavimas,  seni  prisiminimai.  Poilsis  prie  vandens  telkinių  respondentams

aktualus,  bet  dažniausiai  nebuvo  labai  svarbus.  Poilsiauti  prie  Kauno  marių  lankytojai  vasarą,

nenori dėl žydinčio Kauno marių ir vandens skleidžiamo blogo kvapo.

  Apklausoje  taip  pat  tiriama  lankytojų  rekreacinė  patirtis.  Respondentai  turėjo  įvertinti  šiuos

patyrimus: natūrali gamta, nuostabūs vaizdai, nuošalu nuo gyvenamųjų teritorijų, ramu, galimybė

atsipalaiduoti. Pagal vertinimo skalę labai svarbu - 3, nei svarbu, nei nesvarbu - 2, nesvarbu – 1.

Labiausiai  dalyviai  vertino  šiuos  patyrimus:  nuostabūs  vaizdai,  natūrali  gamta,  ramybė  ir

atsipalaidavimas.



18 pav. Potyriai apsilankymo metu

Gana  nemažai  potyrių  lankytojai  išvardino  prie  laisvo  klausimo  kita.  Ir  apibūdino  kas  jiems

svarbu: gaivus, grynas oras, istorija, geras laikas su artimaisiais, žinios apie geologinius procesus,

prisiminimai,  poilsis,  galimybė atsiribojimas nuo telefono,  informacija  apie  gamtą,  dalyvavimas

edukacijoje, buvimas su draugais, žinios kurias panaudos geografijos pamokose, galimybė pabūti su

savimi, draugiški gidai, gerai praleistas laikas, ramybė, naujos žinios, susipažinimas su gamta.

Po  lankytojų  potyrių  nagrinėti  lankytojų  lūkesčiai  ir  teritorijos  suvokimas  19  paveikslas.

Lankytojų  lūkesčių  apibūdinimui  respondentams  užduotas  klausimas  apie  pasitenkinimą  Kauno

marių  regioniniu  parku.  Pagal  vertinimą  skalę  labai  svarbu  -  3,  nei  svarbu,  nei  nesvarbu  -2,

nesvarbu – 1.

 19 pav. Ar šis vizitas į Kauno marių RP tenkina Jūsų lūkesčius šiais aspektais

Svarbiausiu aspektu teritorijoje lankytojai pažymi gamtinę aplinką, antroje vietoje turizmo trasos,

pažintiniai  takai,  paskutinėje  vietoje  veiklos  galimybės parke šis  aspektas  įvertintas  blogiausiai.

Kadangi regioniniame parke dažni lankytojai nežino kokias veiklas galima vykdyti arba parke yra

apribota tam tikra veikla ir dėl to respondentai įvertino veiklą regioniniame parke žemesniu balu.



Apklaustieji turėjo galimybę išreikšti savo pasiūlymus laisva forma. Dalis respondentų reikalauja

pažintinių takų, informacinių stendų atnaujinimo. Būtų labai malonu prisėsti ant suolelio, keliaujant

lentiniu taku Kadagių slėnyje. Šią pastabą, taip pat parko direkcija ruošiasi įgyvendinti ir pastatyti 7

naujus  suoliukus  Arlaviškių  pažintiniame take.  Surinkti  stiklo  šukes.  Saugoti  medžius.  Šiukšlių

rinkimas, saugomų objektų apsauga vykdoma per visus metus. Kai kurie lankytojai siūlo daugiau

geografinio ugdymo stenduose, pailginti turistines trasas, padaryti daugiau takų prie Kauno marių.

Kai kurie lankytojai nori daugiau poilsio zonų, pavėsinių. 

Dalyvavusių  lankytojų  struktūrą  nagrinėjama  šiais  aspektais:  amžius,  lytis,  išsilavinimas,

gyvenamoji  vieta.  Pagal  amžių lankytojai  išskirti  į  šias grupes:  15-20 metų,  21-40 metų,  41-60

metų, virš 60 metų. Didžiausia respondentų grupė buvo abiturientai, gimnazistai iš mokyklų Kauno

mieste. Mažiausiai anketų užpildė senjorai, kurių amžius virš 60 metų 20 paveikslas.

 20 pav. Respondento amžius

Vyras 
Moteris

21 pav. Respondento lytis

Pagal lyti dažniausi respondentai 21 paveikslas pasitaikė moterys, merginos.



Pagal gyvenamąją vietą lankytojai dažniausiai atvykę iš Kauno ,Vilniaus, Kaišiadorių, yra atvykusių

respondentų iš Liverpulio, Londono 22 paveikslėlis

22 pav. Respondentų gyvenamoji vieta

Pagal išsilavinimą respondentai skirstyti: pagrindinį, vidurinį, aukštesnįjį, aukštąjį, neturi 

profesinio išsilavinimo. Dažniausiai respondentai turėjo pradinį, vidurinį ar aukštesnįjį (kolegija) 

išsilavinimą. Rezultatai išsiskirstė tokia linkme, nes apklausose dalyvavo gana jauni lankytojai 23 

paveikslas.

23 pav. Apklaustųjų išsilavinimas



Po apsilankymo regioniniame parke apklaustieji buvo paklausti ar dar sugrįš į šią vietą. Daugelis

respondentų apklausos pabaigoje įvertino, kad sugrįš ir rekomenduos Kauno marių regioninį parką

kitiems lankytojams 24 paveikslėlis.

24 pav. Baigiamieji klausimai

Apibendrinus apklaustųjų struktūrą galima teigti, kad dažniausiai dalyvavęs apklausoje lankytojas

buvo 20 metų mergina,  besimokanti  mokykloje ar studijuojanti  universitete  iš  Kauno miesto ar

rajono.

2.5. Kauno marių RP gamtos mokykloje vykusių veiklų rezultatai

Šiais metais gamtos mokykloje apsilankiusių dalyvių skaičius padidėjęs palyginti su 2018 m. 26

paveikslas.  Pastebimas  padidėjęs  lankytojų  skaičius  lankytojų  centre,  edukacinėse  programose,

sumažėjęs  lankytojų  skaičius  renginiuose  25  paveikslas.  Bendras  lankytojų  skaičius  gamtos

mokykloje padidėjęs palyginus su 2018 m. 26 paveikslas.

25 pav. Gamtos mokykloje surinkti duomenys



26 pav. Bendras lankytojų skaičius gamtos mokykloje 2013-2019 m.

2.6 Išvados

Vertinant lankytojų dinamiką Kauno marių regioniniame parke ir parko organizuojamoje veikloje

lankytojų skaičius didėja.  Tai parodo duomenys surinkti  iš organizacijų veikiančių regioniniame

parke, lankytojų stebėjimas numatytuose taškuose, lankytojų apskaita regioninio parko direkcijoje.

Bendras Lankytojų skaičius 2019 m. 256 373 lankytojai 27 paveikslėlis.

27 pav. Bendras lankytojų skaičius Kauno marių regioniniame parke

Pagal sezoniškumą regioninio parko direkcijos vedamose veiklose daugiausia lankytojų lankosi

antrame (balandžio – birželio mėn.)  ir  ketvirtame (spalio-gruodžio mėn.)  ketvirtyje.  Dažniausiai

lankytojai atvyksta susitarę iš anksto grupėmis, pavienių lankytojų skaičius mažesnis, bet jis yra

padidėjęs  2019  m.  Daugiausia  pavienių  lankytojų  atvyksta  lankytojų  centre  darbo  dieną,

savaitgaliais lankytojų mažai. 



Anketinio tyrimo metu išanalizavus surinktus duomenis lankomiausia respondentų vieta Žiegždrių

geologinis  takas.  Pagal  lankytojų  kiekį  monitoringo  metu,  kad  dideliu  lankomumu  pasižymi

Arlaviškių pažintinis takas, Pažaislio paplūdimys ir Pažaislio parkas. Iš labiausiai vertinamų potyrių

regioniniame  parke  lankytojai  apibūdino  natūralią  gamtą,  gamtos  grožį.  Taip  pat  labiausiai

lankytojai  vertina  parke  ramybę,  poilsį  gamtoje,  pasivaikščiojimus,  gamtos  stebėjimą  ir

fotografavimą.

Įvertinus lankytojų struktūrą nustatyta, kad tipinis lankytojas dalyvavęs apklausoje Kauno miesto

gyventoja, kurios amžius 20 metų, besimokanti mokykloje ar studijuojanti universitete.

2.7. Pastebėjimai ir pasiūlymai

Vykdant  lankytojų  monitoringą  galima  užsiimti  papildoma  veikla  pvz.  teritorijos  priežiūra

šiukšlių rinkimu, lankytojų bilietų platinimu. Jei monitoringo taške daug lankytojų lankytojų bilietų

platinimu negalima užsiimti, nes nebespėjame skaičiuoti praeinančių lankytojų. Būtinas lankytojų

skaičiuoklių  įrengimas  kai  kuriuose  monitoringo  taškuose  labiausiai  nutolusiuose  nuo  parko

direkcijos  pvz.  Arlaviškių  pažintiniame take,  Mergakalnio  poilsiavietėje,  nes  dažnai  specialistai

negali  skaičiuoti  lankytojus  savaitgaliais,  nes  tenka  vesti  ekskursijas,  edukacines  programas,

renginius, norint užsidirbti specialiųjų lėšų regioninio parko išlaikymui. 

Savanorių,  praktikantų  pagalba  lankytojų  monitoringo  vykdymui  labai  vertinga,  kartais  net

vienintelė galimybė skaičiuoti lankytojus, kai parko specialistai užimti kitomis veiklomis.


