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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 ir  Bernardo Bučo

namo-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 50 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 nevykdytas.



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. Šiais metais lankytojų centre apsilankė mažiau lankytojų.

Iš užsienio atvykusių lankytojų lankytojų centre priimta per visus 2020 metus 4 grupės mažiau
nei. Iš apsilankiusių užsieniečių didžioji dalis atvyko vasaros laikotarpiu, turistai iš Vokietijos, JAV,
Baltarusijos,  Graikijos.  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 2014-2020 m.

Apžvelgiant lankytojų skaičiaus dinamiką lankytojų centre pagal amžiaus grupes (1 pav.)
matome, kad daugiausia lankytojų centre lankosi 2020 m. pradinukų ir suaugusių. Kitų amžiaus
grupių apsilanko mažiau. 

Analizuojant lankytojų dinamiką ketvirčiais (2 pav.) matome, kad lankytojų skaičius didžiausias
3 ketvirtyje: liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais dėl pavasarį buvusio karantino, lankomumas iš 2
ketvirčio pasislinko į 3 ketvirtį.



2 pav. Lankytojų skaičius lankytojų centre ketvirčiais

3 pav. Pavieniai lankytojai ir atvykstantys grupėmis lankytojų centre

2020 metais  padidėjo  pavienių  lankytojų  palyginus  su  2019 m.  (3  pav.).  Šiais  metais  pavienių
lankytojų apsilankė lankytojų centre – 679, lankytojų atvykusiu grupėmis skaičius 569, bendras
lankytojų skaičius lankytojų centre 1245. 2019 m. pavienių lankytojų buvo mažiau 249. Tačiau
bendras lankytojų  skaičius lankytojų centre 2020 m. mažesnis nei 2019 m. Dėl Lietuvoje paskelbto
karantino. 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 

Netiesioginio monitoringo metu per laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 25
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 50 procentų, nes apie puse lankytojų grįžta
per tą patį skaičiuoklį.

1 lent. Netiesioginių duomenų rinkimo lentelė.

Eil.
Nr. PAVADINIMAS

TIKSLINĖ
LANKYTOJŲ

GRUPĖ

UŽFIKSUO
TA

LANKYTO
JŲ

DUOMENŲ 
RINKIMO 
LAIKOTARPIS KOMENTARAI

1.
Pažaislio kultūros ir 
turizmo centras Visi lankytojai 30 000

2020-01-01 iki 
2020-11-25 -

2. Arlaviškių žirgynas Visi lankytojai 450
2020-01-01 iki 
2020-11-25 -

3. 
Kaimo turizmo sodyba 
„Ąžuolų dvarelis“ Visi lankytojai 370

2020-01-01 iki 
2020-11-25

3. V. Kūloko žirgynas Visi lankytojai 1400
2020-01-01 iki 
2020-11-25 -

4.

Sveikatingumo 
kompleksas „Monte 
pacis“ Pažaislio 
vienuolyne Visi lankytojai 3287 (3314?)

2020-01-01 iki 
2020-11-25 -

5.

Kauno marių RP 
renginių, ekskursijų, 
edukacinių programų 
lankytojai Visi lankytojai 2928

2020-01-01 iki 
2020-11-25 -

6.
S. Nėries ir Bernardo 
Bučo namai- muziejus

Į muziejų 
atvykę 
lankytojai 3000

2020-01-01 iki 
2020-11-25 -

7.
Lietuvių liaudies buities 
muziejus Rumšiškėse

Į muziejų 
atvykę 
lankytojai 49571

2020-01-01 iki 
2020-11-25 -



8.

Skaičiuoklis prie 
Kalniškių konglomerato 
Žiegždrių pažintiniame 
take

Poilsiautojai 
atvykę 
pasivaikščioti 
pažintiniu taku 76078

2020-01-01 iki 
2020-11-25

Apie 50 proc. 
lankytojų grįžta tuo
pačių keliu atgal 
dėl to bendras 
lankytojų skaičius 
sumažinamas 
atitinkamai 50 
proc. 
152157*0,5=76078
; 152157-76078= 
76078

9.
Viešbutis „Baltos burės“ 
Žalgirio Jachtklube

Lankytojai 
viešintis 
viešbutyje 1639

2020-01-01- 2020-
11-25 -

10.
Ignas Rimantas Mažukna
„Laivai visiems“

Plaukimai 
laivais 1000

2020-01-01-2020-
11-25

Iš viso: 169 723

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

rinkimo laikotarpiu regioniniame parke 2020 m. apsilankė 169 323 lankytojai. Mažiau nei 2019 m.

193  947  lankytojai.  Kadangi  pavasarį  karantino  metu  įmonės  nevykdė  veiklos  ir  lankytojai

nesilankė regioniniame parke veikiančiose įstaigose dėl to lankytojų atitinkamai sumažėjo.

4 pav. Lankytojų skaičius netiesioginio monitoringo vietose 2020 m.



2.3 Konkrečių taškų apkrova 

Tiesioginio  lankytojų  monitoringo  vykdymui  pasirinkti  8  taškai.  1-7  taškuose  monitoringas
vykdytas nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d., 8 taške lankytojų centre nuo 2020 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

UŽFIKSU
OTA

LANKYT
OJŲ

TRANSPORTO
PRIEMONIŲ

DUOMENŲ
RINKIMO 
DIENOS

1. Arlaviškių  
pažintinis takas

Poilsiautojai 
atvykstantys 
automobili, 
dviračiais, 
pėsčiomis, 
žvejai

28 10 2020-05-04 d., 12.00-15.00 val.
96 40 2020-06-02 d., 12.00-14.30 val.
212 89 2020-07-05 d.  14.00-18.00 val.
99 33 2020-08-28 d., 12.00-14.00 val.
135 40 2020-09-05 d. 12.00-15.30 val

Iš viso taške 570 212 15 val.
2. Samylų 
poilsiavietė

Poilsiautojai 
atvykstantys 
automobili, 
dviračiais, 
pėsčiomis, 
žvejai

12 5 2020-05-11 d., 13.00-16.00 val.
30 19 2020-06-05 d., 12.00-15.00 val.

36 24 2020-08-24 d., 11.00-13.00 val.

182 30 2020-08-29 d. 17.00 -19.00 val.
46 18 2020-07-12 d. 12.00-17.00

Iš viso taške 306 96 14 val.
3. Grabučiškių 
poilsiavietė

Poilsiautojai 
atvykstantys 
automobili, 
dviračiais, 
pėsčiomis, 
žvejai

60 49 2020-06-24 d., 12.00-15.00 val.
52 26 2020-06-15 d.,13.00-16.00 val.

60 30 2020-08-24 d., 14.00-15.00 val.
30 16 2020-09-09 d., 12.30-15.00 val.

83 28 2020-07-25 d. 13.00 – 18.00 val.
Iš viso taške 285 149 14,5 val.
4. Girionių 
poilsiavietė

Poilsiautojai 
atvykstantys 
automobiliu 
dviračiais, 
pėsčiomis, 
žvejai

33 13 2020-06-08 d., 12.00-14.00 val.
56 21 2020-07-18 d. 13.00-17.00 val.
28 14 2020-08-21 d. 14.00-18.00 val
47 23 2020-09-05 d. 12.00-16.00 val.

Iš viso taške 164 71 14 val.
5. Pažaislio 
parkas ir 
paplūdimys

Poilsiautojai 
atvykstantys 
automobili, 
dviračiais, 
pėsčiomis

162 81 2020-05-08 d., 11.00-13.00 val.
226 98 2020-06-10 d., 12.00-13.30 val.
258 112 2020-08-05 d., 12.00-15.00 val
186 102 2020-09-12 d. 12.00-17.00 val.

Iš viso taške 832 393 11,5 val.



6. Rumšiškių 
poilsiavietė

Poilsiautojai 
atvykstantys 
automobiliu, 
dviračiais, 
pėsčiomis, 
žvejai

35 12 2020-06-13 d.12.00-17.00 val.
39 18 2020-07-25 d.12.00-17.00 val.
16 24 2020-08-24 d.,13.00-15.00 val.
10 5 2020-09-09 d., 9.30-12.00 val.

Iš viso taške 100 59 14,5 val.

7. Mergakalnio 
apžvalgos 
aikštelė 

Poilsiautojai 
atvykstantys 
automobiliu, 
dviračiais, 
pėsčiomis

38 7 2020-06-20 d. 14.00-17.00 val
26 10 2020-07-17 d. 14.00-17.00 val.
28 14 2020-08-24 d., 13.00-15.00 val
11 3 2020-09-19 d. 13.00-15.00 val.

Iš viso taške 103 34 14 val.

8. Kauno marių RP lankytojų 
centras

1245 176 Lankytojai skaičiuojami
nuolatos

IŠ VISO
3605

1014 98 val.
per visą stebėjimo laikotarpį

Iš viso tiesioginio monitoringo metu užfiksuota 3605 lankytojai, 1014 transporto priemonės, viso

monitoringas vykdytas apytiksliai 98 val., vidutiniškai viename taške monitoringą atliekantis asmuo

praleido 3 val.

 5 pav. Lankytojų skaičius tiesioginio monitoringo taškuose.



2.3.1. Tiesioginio monitoringo išvestinis lankytojų skaičius monitoringo vietose

Per 2020 m. monitoringo metu apytiksliai buvo 95 dienos be lietaus, iš kurių 70 dienų saulėtų. Iš

jų  darbo dienų -  60,  savaitgalių  -  35 dienos.  Skaičiuojant  išvestinį  lankytojų skaičių panaudoti

lankytojų  duomenys  surinkti  monitoringo  vietose  (2  lent.).  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 pav).

 7 pav. Išvestinis lankytojų skaičius tiesioginio monitoringo vietose  

Išvestinis lankytojų skaičius didžiausias 2 taškuose (7 pav.) kaip ir bendras užfiksuotas lankytojų

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

paplūdimys ir Pažaislio parkas. Mažiausiai lankytojų lankosi Rumšiškių, Mergakalnio apžvalgos

aikštelėje. Bendras išvestinis lankytojų skaičius visose tiesioginio monitoringo vietose saulėtomis

dienomis per metus 50 592 lankytojai. Į šį skaičių įtrauktas ir lankytojų skaičius lankytojų centre,

nes jame lankytojai skaičiuojami nuolatos.

2.4. Anketinės apklausos tyrimas

2020 m. anketinės apklausos tyrimas pagal planą nevykdomas.  



2.5. Kauno marių RP gamtos mokykloje vykusių veiklų rezultatai

Šiais metais gamtos mokykloje apsilankiusių dalyvių skaičius sumažėjęs palyginti  su 2019 m.

8862  lankytojai,  2020  m.  4735  lankytojai  (25,  26  pav.).  Bendras  lankytojų  skaičius  nukrito  į

žemesnį nei 2013 m. buvusį lankytojų skaičių (26 pav.). Dėl priežasties, kad pavasarį per didžiausią

lankytojų  antplūdį,  kuris  būna  Kauno  marių  regioninio  parko  direkcijos  gamtos  mokykloje

Lietuvoje buvo paskelbtas karantinas dėl COVID-19 infekcijos. 

25 pav. Gamtos mokykloje surinkti duomenys

26 pav. Bendras lankytojų skaičius gamtos mokykloje (lankytojų centre, ekskursijose – žygiuose,

edukacinės programose, renginiuose) 2013-2020 m.



2.6 Išvados

Vertinant lankytojų dinamiką Kauno marių regioniniame parke ir parko organizuojamoje veikloje

lankytojų skaičius didėja, bet būtent šiais 2020 metais lankytojų skaičius (27 pav.) mažesnis nei

praeitais metais, apytiksliai 12 proc. mažiau lankytojų. Tai parodo duomenys surinkti iš organizacijų

veikiančių regioniniame parke, lankytojų stebėjimas tiesioginio monitoringo vietose, numatytuose

taškuose, lankytojų apskaita regioninio parko direkcijoje. Bendra tendencija dėl lankytojų skaičiaus

augimo išlieka, bet šie surinkti duomenys neapima visos Kauno marių regioninio parko teritorijos,

kurioje greičiausiai lankėsi daugiau lankytojų nei 2019 m., bet dėl to, kad metodikoje įtraukiamas

lankytojų skaičius iš įmonių ir tiesioginio monitoringo vietų šis skačius nepilnai atspindi realaus

lankytojų  skaičiaus  teritorijoje.  Šis  apibendrintas  lankytojų  skaičius  tik  apytikslis,  kuris  leidžia

spręsti apie lankytojų skaičiaus augimą ar sumažėjimą.

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. Bet 2020 m.

daugiausia  lankytojų  atvyko  III  ketvirtyje.  Dažniausiai  lankytojai  atvyksta  susitarę  iš  anksto

grupėmis, pavienių lankytojų skaičius šias metais didesnis nei lankytojų atvykstančių grupėmis 676

lankytojai. Manome, kad pavienių lankytojų daugiau dėl draudimo lankytis grupėmis. Daugiausia

pavienių lankytojų atvyksta lankytojų centre darbo dieną, savaitgaliais lankytojų mažai. 



2.7. Pastebėjimai ir pasiūlymai

Vykdant  lankytojų  monitoringą  galima  užsiimti  papildoma  veikla  pvz.  teritorijos  priežiūra

šiukšlių rinkimu, lankytojų bilietų platinimu. Būtinas lankytojų skaičiuoklių įrengimas kai kuriuose

monitoringo taškuose labiausiai  nutolusiuose  nuo parko direkcijos  pvz.  Arlaviškių  pažintiniame

take, Mergakalnio poilsiavietėje, nes dažnai specialistai negali skaičiuoti lankytojų savaitgaliais, nes

tenka vesti ekskursijas, edukacines programas, renginius. Savanorių, praktikantų pagalba lankytojų

monitoringo  vykdymui  labai  vertinga.  Šiais  metais  lankytojų  monitoringą  padėjo  atlikti  2

savanoriai, viena savanorė iš Graikijos ir savanoris iš Baltarusijos ir 2 praktikantai, praktikantė iš

Kauno Kolpingo kolegijos, praktikantas iš Kauno miškų aplinkos inžinerijos kolegijos.


