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I. ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO 2014 METŲ LANKYTOJŲ MONITORINGO
VIETŲ IR NAUDOTŲ SKAIČIAVIMO METODŲ APIBŪDINIMAS
Vadovaujantis 2012 m. gegužės 8 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM
direktoriaus įsakymu Nr. V-114 „Dėl Lietuvos saugomų teritorijų lankytojų monitoringo programos
patvirtinimo“, 2014 m. Kraštotvarkos ir informacijos skyrius atliko lankytojų monitoringą.
Žemaitijos nacionalinio parko (toliau – ŽNP) lankytojų monitoringo tikslas – įvertinti
Žemaitijos nacionalinio parko apkrovą, lankytojų pasiskirstymą Platelių lankytojų centre ir visoje
saugomoje teritorijoje.
Monitoringas atliktas naudojant šiuos metodus:
1.
Tiesioginį stebėjimo metodą (tiesioginis monitoringas), kai visus metus vykdoma
lankytojų apskaita Platelių lankytojų centre, skaičiuojami lankytojai tam tikrose nacionalinio parko
vietose;
2.
Netiesioginį stebėjimo metodą (netiesioginis monitoringas), kai skaičiuojami
ŽNPD ekspozicijų, organizuotų renginių, ekskursijų dalyviai, surenkama informacija iš kitų fizinių ar
juridinių asmenų apie apsilankiusius lankytojus;
3.
Automatinį registravimo metodą, kai analizuojami automatinių skaičiuotuvų
duomenys.
Tiesioginis monitoringas. Tiesioginiai lankytojų stebėjimai teritorijoje vykdyti 10 dienų (po 2
dienas 5 skirtingose vietose), skirtingomis savaitės dienomis (įskaitant ir savaitgalius). Lankytojai
skaičiuoti liepos – rugpjūčio mėn., nes birželio mėnuo buvo labai šaltas, lietingas, netinkamas
poilsiui gamtoje. Buvo fiksuojamas bendras lankytojų skaičius, neišskiriant tam tikros tikslinės
lankytojų grupės.
Vykdant šį monitoringą talkino studentė iš Klaipėdos kolegijos bei VĮ Telšių miškų urėdijai
priklausančios stovyklavietės „Beržynėlis“ prižiūrėtoja.
2014 m. baigus rekreacinės infrastruktūros atnaujinimo, naujų objektų įrengimo darbus,
beveik visos 5 stebėjimo vietos buvo pakeistos naujomis.
2014 m. tiesioginis monitoringas buvo vykdomas šiose nacionalinio parko vietose:
1. Siberijos bokštas – siekiant įvertinti lankytojų, kurie domisi apžvalgos vietomis, srautus ir
šio konkretaus objekto apkrovą, palyginti su 2013 m. monitoringo rezultatais.
2. Dviračių takas (Plokščiai-Paplatelė) – siekiant įvertinti dviračių turizmo mėgėjų srautus ir
dviračio tako aplink Platelių ežerą atkarpos nuo Babrungo ištakų (Plokščių k.) iki
stovyklavietės „Plokštinė“ (Paplatelės k.) apkrovą.
3. Paplatelės takas - siekiant įvertinti lankytojų, kurie domisi pažintiniais pėsčiųjų takais,
srautus ir šio konkretaus objekto apkrovą.
4. Stovyklavietė „Beržynėlis“ - siekiant įvertinti stovyklautojų srautus ir šio konkretaus
objekto apkrovą, palyginti su ankstesniais metais kitoje stovyklavietėje vykdyto
monitoringo rezultatais.
5. Platelių poilsiavietė - siekiant įvertinti trumpalaikio poilsio vietų lankytojų srautus ir šio
konkretaus objekto apkrovą.
Dar viena tiesioginio monitoringo stebėjimo vieta yra Platelių lankytojų centras, tačiau čia
lankytojai fiksuojami ištisus metus.
Netiesioginio monitoringo metu ištisus metus buvo skaičiuojami Plokštinės ekologinio
ugdymo centro, Žemaitijos nacionalinio parko ir Užgavėnių ekspozicijų, Šaltojo karo ekspozicijos
lankytojai, ekskursijų, renginių dalyviai. Taip pat buvo surinkti duomenys apie apsilankiusius
lankytojus iš kaimo turizmo sodybų, kitų apgyvendinimo įstaigų, nardymo centrų, turistinio
inventoriaus nuomos ir kitų turizmo paslaugų teikėjų, nacionalinio parko teritorijoje esančių
ekspozicijų, muziejų (nepriklausančių direkcijai).
Automatiniu registravimo metodu registruotos įvažiuojančios ir išvažiuojančios
autotransporto priemonės prie Platelių ežero esančio jachtų klubo, nes ši vieta vasaros metu yra viena
iš didžiausių lankytojų koncentracijos taškų. Šiuo būdu gauta informacija parodo transporto
priemonių apkrovą.
Dėl techninių priežasčių, 2014 m. neveikė pėsčiųjų/dviratininkų skaičiuotuvas.
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II. ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO 2014 METŲ LANKYTOJŲ MONITORINGO
REZULTATŲ APŽVALGA
1. Tiesioginio monitoringo rezultatų apžvalga
Tiesioginio monitoringo duomenys pateikiami 1 lentelėje.
1 lentelė. Tiesioginio monitoringo duomenys

TIESIOGINIO
MONITORINGO
VIETOS
Dviračių takas
(Plokščiai-Paplatelė)
Platelių poilsiavietė

TIKSLINĖ
LANKYTOJŲ
GRUPĖ
Visi

Paplatelės takas

Visi

Siberijos bokštas

Visi

Stovyklavietė
„Beržynėlis“
Platelių lankytojų
centras

Visi

Visi

Visi
Viso:

UŽFIKSUOTA
LANKYTOJŲ
16
59
192
232
11
0
44
121
41
97
5667

DUOMENŲ
RINKIMO
DIENOS
2014-07-11
2014-08-09
2014-07-05
2014-08-03
2014-07-02
2014-08-16
2014-07-09
2014-08-02
2014-07-05
2014-08-09
Visus metus

6480

Dviračių takas. Buvo nustatyta, kad 2014-07-11 (penktadienį) iš viso pravažiavo 16
lankytojų. Oro sąlygos: ~ 22-24C šilumos, apsiniaukusi, labai vėjuota. 2014-08-09 (šeštadienį) iš
viso pravažiavo 59 lankytojai. Oro sąlygos: iš ryto apsiniaukusi, vėjuota, po pietų saulėta, ~25°C.
Nors anksčiau dviračių take lankytojai neskaičiuoti, bet visi lankytojų monitoringo duomenys
rodo ypatingą susidomėjimą jais ir dviratininkų skaičiaus padidėjimą. Tai pastebima ir nagrinėjant
Platelių lankytojų centre pildomas interesų lenteles, nes šiais metais dviračių takais domėjosi 317
lankytojų, o 2013 m. – 192. Dviračių nuomos punkto savininko pateikti duomenys rodo, kad šia
paslauga šiais metais pasinaudojo dvigubai daugiau į ŽNP atvykusių poilsiautojų, nei 2013 m.

Dviračių take 2014-07-11 ir 2014-08-09

Dviratininkų tikslai dvejopi: vieni išsiruošė pažintiniais tikslais, pabūti gamtoje, kiti tik
aplankyti Šaltojo karo ekspoziciją, kurios, neturint nuosavo transporto, kitaip neįmanoma pasiekti.
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Stovyklavietė „Beržynėlis“. Buvo nustatyta, kad 2014-07-05 (šeštadienį) iš viso lankėsi 41
lankytojas. Oro sąlygos: labai karšta, ~30C, saulėta. 2014-08-09 (šeštadienį) iš viso lankėsi 97
lankytojai. Oro sąlygos: iš ryto apsiniaukusi, vėjuota, po pietų saulėta, ~25°C.
Per 2 stebėjimų dienas šiame taške užfiksuoti 138 poilsiautojai. Tai žymiai mažiau nei
užregistruota Plokštinės stovyklavietėje, kai 2013 m. per 2 dienas suskaičiuoti 348 žmonės. Ko gero,
tai įtakoja stovyklavietės vieta, nes teritorija labai ūksminga, čia patenka labai mažai saulės, nėra
smėlėto paplūdimio, ežero kranto šlaitai statoki, todėl stovyklautojai čia užsuka tik neberadę geresnės
apsistojimo vietos. Dėl šių priežaščių čia nepastebėta trumpam, t.y. tik pasimaudyti, pasideginti,
atvykusių poilsiautojų.
Paplatelės takas. Buvo nustatyta, kad 2014-07-02 (trečiadienį) iš viso lankėsi 11 lankytojų.
Oro sąlygos: vėjuota, debesuota, bet nelijo, ~21°C. 2014-08-16 (šeštadienį) lankytojų neužfiksuota.
Oro sąlygos: ~21°C, iš ryto apsiniaukusi, vėliau pradėjo lyti.
Pagal tako ištrypimą matyti, kad takas poilsiautojų lankomas, bet per stebėjimų dienas
lankytojų užfiksuota labai mažai. Iš 11 užfiksuotų lankytojų keletas galėjo būti parko gyventojai,
kurie take uogavo.
Platelių poilsiavietė. Buvo nustatyta, kad 2014-07-05 (šeštadienį) iš viso lankėsi 192
lankytojai. Oro sąlygos: karšta, ~280-300C. 2014-08-03 (sekmadienį) iš viso lankėsi 232 lankytojai.
Oro sąlygos: karšta, ~34C.

Platelių poilsiavietė 2014-07-05 ir 2014-08-03

Per 2 stebėjimų dienas šiame objekte užfiksuotas didžiausias poilsiautojų skaičius, net 424.
Tai lėmė ypač gera, palanki poilsiui prie vandens telkinių ši vasara ir kad skaičiavimai buvo vykdomi
savaitgalį. Šių poilsiautojų pagrindiniai tikslai: pasimaudyti, pasideginti. Šeimos su vaikais dar ir
žaidė, maitinosi.
Siberijos bokštas. Buvo nustatyta, kad 2014-07-09 (trečiadienį) iš viso lankėsi 44 lankytojai.
Oro sąlygos: karšta, ~28-300C. 2014-08-02 (šeštadienį) iš viso lankėsi 121 lankytojas. Oro sąlygos:
iki 13.00 val. apsiniaukusi, vėjuota. Po pietų daugiau saulės, ~25-270C.

Siberijos bokštas 2014-07-09 ir 2014-08-02
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Kaip ir 2013 m., kai buvo pastatytas bokštas, taip ir šiais metais bokšto lankomumas tik augo.
Bokšte lankytasi daugiausiai pažintiniais tikslais ar išvykos į gamtą metu.
Penkiose tiesioginio monitoringo vietose iš viso užfiksuota 813 lankytojų, 2013 m. – 567.
Platelių lankytojų centro duomenys. Nuo 2002 m. Platelių lankytojų centre atliekamas
“Lankytojų interesų (informacinių poreikių) tyrimas”. Registravimo formoje fiksuojami lankytojų bei
besikreipiančių telefonu, elektroniniu paštu poreikiai, kurie susiję su lankytojų centro veikla.
Lyginant su praeitais ir net ankstesniais metais, Platelių lankytojų centre 2014 m. užfiksuotas
pats didžiausias lankytojų skaičius per metus (žr. 1 diagramą).
1 diagrama. Platelių LC lankytojų skaičiaus kitimas

Lyginant su 2013 m. apsilankiusiųjų skaičius išaugo daugiau nei dvigubai: nuo 2490 žmonių
(2221 suaugęs ir 269 vaikai) 2013 m. iki 5667 žmonių (4243 suaugusieji ir 1424 vaikai) šiais metais.
Ypač išaugo mažųjų lankytojų skaičius. Manome, kad tam didžiausią įtaką turėjo dvi priežastys:
naujos ekspozicijos „Žemaitijos žemės slėpiniai“ įrengimas ir „sugrįžimas“ į buvusias patalpas
Platelių centre (2013 m. dėl remonto darbų lankytojų centras buvo perkeltas į kitas patalpas miestelio
pakraštyje).
Nors 2014 m. lankytojų centras ne sezono metu (spalį – gruodį) veikė ir šeštadieniais, bet tai
bendram lankytojų skaičiaus augimui didesnės įtakos neturėjo, nes interesantų arba iš viso nebūdavo,
arba būdavo vos 1-2 skambučiai ar apsilankymai. Vis dėlto sezono metu (birželį – rugpjūtį) lankytojų
apkrova tiek visoje ŽNP teritorijoje, tiek ir Platelių LC yra didžiausia. Per 3 vasaros mėnesius (birželį
– 908, liepą – 1870, rugpjūtį – 1865) centre apsilankė daugiau turistų nei per likusius 9 metų
mėnesius. Mažiausiai lankytojų buvo sausį – kovą, gruodį.
2014 m. padaugėjo ir besikreipiančių telefonu − 857 interesantai (2013 m. - 684), elektroniniu
paštu − 126 (2013 m. – 110).
Iš 5667 žmonių, apsilankiusių Platelių lankytojų centre, net 1493 užsieniečiai, atvykę iš
daugiau kaip 46 Europos ir kitų pasaulio šalių. Labiausiai Parką pamėgę poilsiautojai iš Vokietijos
(2014 m. – 348 lankytojai, 2013 m. - 297), kurie arba keliauja savarankiškai, arba atvyksta grupėmis į
ekskursijas po Žemaitijos nacionalinį parką. Priešingai nei 2013 m. pirmavusių olandų, prancūzų,
šiais metais daugiau lankytojų buvo iš Latvijos (154), Italijos (95). Gerokai išaugo turistų skaičius iš
Švedijos bei Belgijos. Nors užsienio šalių turistų geografija yra gana plati (32 turistai buvo iš
Australijos (2013 m. – 12), 44- iš JAV (2013 m. – 36), 7 turistai iš N. Zelandijos (2013 m. – 2)),
atkeliauja žmonės ir iš tokių egzotiškų kraštų kaip PAR (3 lankytojai). Po 1 atvyko iš Kataro,
Tailando, Honkongo, Zanzibaro, tačiau vyrauja Europos šalys.
Daugiausia lankytojų (1405) domėjosi Šaltojo karo ekspozicija, leidiniais – 1259,
apgyvendinimu – 792, pėsčiųjų ir dviračių takais – 758, kitais muziejais, ekspozicijomis – 765.

6

2. Netiesioginio monitoringo rezultatų apžvalga
Muziejų, ekspozicijų lankytojai (10 vnt.). Daugiausia turistų, kaip ir ankstesniais metais,
lankėsi Šaltojo karo ekspozicijoje 35629 (2013 m. - 34548 lankytojai), Žemaitijos nacionalinio parko,
Užgavėnių ekspozicijose bei parodose 7709 (2013 m. - 7136 lankytojai). Lankytojų skaičių pateikia
ir ŽNP teritorijoje esančių penkių privačių tautodailininkų ekspozicijų, rašytojos Žemaitės muziejaus,
energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parko, V. Mačernio ekspozicijos savininkai, atstovai.
Bendras muziejų, ekspozicijų lankytojų skaičius per pastaruosius 3 m. pateiktas 2 diagramoje.
2 diagrama. Muziejų, ekspozicijų lankytojų skaičius

Šiais metais muziejų, ekspozicijų lankytojų skaičius padidėjo labai nežymiai.
Renginių, ekskursijų dalyviai. 2014 m. ŽNP direkcijos specialistai lankytojus supažindino
su nacionalinio parko gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis, kitais turistiniais objektais. Be jau
minėtų muziejų ir ekspozicijų, turistai rinkosi ekskursijas po Platelių miestelį ir kitus lankomus
objektus pėsčiomis, dviračiais ir net vandens transportu (katamaranu).
Parko darbuotojai šiais metais pravedė 101 ekskursiją (2013 m. - 100) lietuvių ir užsieniečių
grupėms: iš jų 63 (2013 m. -76) buvo tik suaugusiųjų grupės, 32 moksleivių (2013 m. – 15) ir 6
mišrios (2013 m. – 9). Jose dalyvavo 2311 žmonių (1491 suaugęs, 820 vaikų). Bendras ekskursijų
dalyvių, kuriems ekskursijas vedė ŽNP darbuotojai, skaičius sumažėjo nežymiai. Į monitoringo
ataskaitą įtraukta ne tik parko darbuotojų, bet ir kitų asmenų ŽNP teritorijoje vestų lankytojų
skaičius, kuris išaugo iki 3206.
Kaip ir kasmet, 2014 m. parke rengtos tradicinės Užgavėnių, Joninių šventės, taip pat Europos
parkų diena, plaukimo maratonas, Platelių regata, Turizmo diena, Tarptautinės dviračių lenktynės.
Renginių dalyvių skaičių labai įtakoja Žemaičių Kalvarijos atlaidai, kurių metu susirenka
keliasdešimt tūkstančių maldininkų (kasmet nurodoma apie 40 000). Šiais metais, įskaitant ir
Žemaičių Kalvarijos atlaidų dalyvius, renginiuose apsilankė apie 42 230 (2013 m. - 42 352) žmonių.
Daugiausiai dalyvių (be Žemaičių Kalvarijos atlaidų) užfiksuota kasmetiniuose ŽNP renginiuose:
Joninėse (500), daugiau kaip 30 metų kasmet vykstančiame Platelių plaukimo maratone (700), bei
Užgavėnėse (440).
Fizinių ir juridinių asmenų pateikiami duomenys. Dėl šių duomenų pateikimo su turizmo
paslaugas teikiančiais fiziniais ir juridiniais asmenimis buvo susitarta iš anksto, tačiau po sezono
asmeniškai kiekvienam skambinama ir prašoma pateikti lankytojų skaičių. Informaciją apie lankytojų
skaičių ŽNP pateikė 30 kaimo turizmo sodybų, 1 viešbutis, 5 poilsio namai, 8 stovyklavietės, 8
turistinės stovyklos, 2 nardymo, 3 turistinio inventoriaus nuomos punktai. Lyginant su praeitais
metais, atsirado viena nauja kaimo turizmo sodyba, vieni poilsio namai savo teritorijoje įsirengė
stovyklavietę, o viena turistinė stovykla visai sustabdė savo veiklą.
Remiantis iš fizinių ir juridinių asmenų gautais duomenimis, didžiausia apkrova pastebima
apgyvendinimo srityje. Turistų tarpe populiarėja ilgalaikis (su nakvyne) poilsis. 3 diagramoje matyti,
kad nuo 2013 m. vis daugiau poilsiautojų renkasi apsistojimą stovyklavietėse ar turistinėse
stovyklose. Tikėtina, kad tam labiausiai turi įtakos žemiausia nakvynės kaina.
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3 diagrama. Lankytojų skaičius apgyvendinimo vietose 2012 - 2014 m.

Nuo 2009 m., be apgyvendinimo paslaugas teikiančių fizinių ir juridinių asmenų pateiktos
informacijos, imta fiksuoti lankytojus, besinaudojančius nardymo paslaugomis (žr. 4 diagramą).
4 diagrama. Nardytojų skaičius 2009 - 2014 m.

Iš pateiktos diagramos matyti, kad iki 2014 m. nardytojų skaičius buvo gana stabilus. Kaip
teigė nardymo centrų vadovai, šių metų pokyčius lėmė Rusijos turistų sumažėjimas.
2012 m. paslaugų teikėjų spektrą papildė dar viena paslauga, lankytojų plukdymas
katamaranais po Platelių ežerą (žr. 5 diagramą).
5 diagrama. Plukdymas katamaranais 2012 - 2014 m.

Šios paslaugos populiarumas vis auga. Šiais metais pasiplaukiojimo metu lankytojams buvo
pasiūlyta pasiklausyti įrašytų legendų, kitos informacijos apie Platelių ežerą, ŽNP, kurias įgarsino
Platelių lankytojų centro administratorė.
2014 m. į bendrą ŽNP lankytojų skaičių įtraukti ir dviračių nuomos punkto savininko pateikti
duomenys.
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Taigi, bendrą lankytojų skaičių ŽNP (žr. 6 diagramą) sudaro Plokštinės ekologinio ugdymo
centro, Žemaitijos nacionalinio parko ir Užgavėnių ekspozicijos, Šaltojo karo ekspozicijos, ŽNP
direkcijos organizuotų renginių, pravestų ekskursijų dalyvių skaičius. Taip pat duomenys, kuriuos
pateikia fiziniai bei juridiniai asmenys, apie apsilankiusius lankytojus kaimo turizmo sodybose,
kitose apgyvendinimo įstaigose, nardymo centruose, turistinio inventoriaus nuomos punktuose,
nacionalinio parko teritorijoje esančiose ekspozicijose, muziejuose (nepriklausančiuose direkcijai).
6 diagrama. Lankytojų skaičius 2008 - 2014 m.

2014 m. Žemaitijos nacionaliniame parke apsilankė 156 819 lankytojų. Tikėtina, kad tai
įtakojo išaugusios lankymosi ŽNP pažintiniais tikslais galimybės: įrengta dalis dviračių tako aplink
Platelių ežerą, atidaryta naujoji Platelių lankytojų centro ekspozicija bei baigti informacinės sistemos
įrengimo, atnaujinimo darbai. Žinoma, tai priklauso ir nuo augančio fizinių ir juridinių asmenų
teikiamų paslaugų spektro.
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3. Automatinio registravimo metodo rezultatų apžvalga
Du kartus per metus, dažniausiai pavasario pabaigoje/vasaros pradžioje ir prieš užšąlant,
užsningant (spalio, lapkričio mėn.), analizuojami automatinio mašinų skaičiuotuvo, kuris registruoja
įvažiuojantį ir išvažiuojantį transportą, duomenys. Vienoje Platelių miestelio gatvėje, kuria prie ežero
patenka dideli turistų srautai, įrengtas mašinų skaičiuotuvas per šiuos metus (nuo sausio 1 d. iki
spalio 31 d., kai paskutinį kartą nuskaityti duomenys) iš viso užfiksavo 32 556 transporto priemones
(žr. 7 diagramą).
7 diagrama. Autotransporto skaičiuotuvo duomenys

7 diagramoje matyti, kad dėl techninių priežasčių sausio, kovo – birželio mėnesiais trasporto
priemonės visai nefiksuotos, o vasario ir liepos duomenys netikslūs. Abejonių labiausiai sukėlė liepos
mėnesio skaičiuotuvo rezultatai, kai užfiksuotos tik 376 transporto priemonės. Tai akivaizdu ir
palyginus su 2013 m., kai vasarį užregistruoti 4 325 įvažiavimai ir išvažiavimai, o liepą – 24 224, nes
būtent liepą Platelių lankytojų centre ir visoje ŽNP teritorijoje pastebimi didžiausi turistų srautai.
Bendras transporto priemonių skaičius rugpjūčio – spalio mėnesiais (kai paskutinį kartą nuskaityti
duomenys ir pašalintas gedimas) šiais metais sumažėjo nežymiai (2013 m. – 33 756, 2014 m. – 31
999).
Reikalinga papildoma informacija, tyrimai apie lankytojų skaičių kiekvienoje autotransporto
priemonėje, neaišku, kiek jų tarpe buvo didelių autobusų su ekskursijų dalyviais, kiek kartų
pravažiavo vietiniai gyventojai, poilsio namus aptarnaujantis personalas, kurių negalime laikyti
lankytojais. Šiuo automatiniu registravimo metodu gauta informacija lankytojų skaičiaus neparodo,
tačiau leidžia įvertinti transporto priemonių apkrovas prie Platelių ežero.
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IŠVADOS
1. 2014 m. Žemaitijos nacionaliniame parke lankytojų monitoringas vykdytas naudojant
tiesioginio, netiesioginio stebėjimo ir automatinį registravimo metodus. Tiesioginis monitoringas
vykdytas iš viso 10 dienų 5 lankomose ŽNP vietose. Monitoringo metu 2014 m. užfiksuota 813
lankytojų, 2013 m. – 567.
2. Tiesioginio monitoringo metu pastebėta, kad daugiausiai jų užfiksuota gana pasyviai
poilsiaujančių Platelių poilsiavietėje ir stovyklavietėje „Beržynėlis“. Iš 813 lankytojų, net 562
užfiksuoti būtent šiose dviejose vietose.
3. Tiesioginio monitoringo metu, Platelių lankytojų centre šiais metais užfiksuoti 5667
lankytojai, tai dvigubai daugiau nei 2013 m. (2490 lankytojai). Manome, kad tam didžiausią įtaką
turėjo dvi priežastys: po remonto lankytojų centro perkėlimas į buvusias patalpas ir naujos
ekspozicijos jame įrengimas.
4. Netiesioginio monitoringo duomenys buvo renkami visus metus. Fiksuoti muziejų,
ekspozicijų, ekskursijų, renginių dalyviai, duomenis pateikė fiziniai ir juridiniai asmenys. Beveik
visose minėtose lankytojų grupėse turistų skaičius šiais metais daugiau ar mažiau, bet didėjo.
Sumažėjo tik renginių dalyvių skaičius (2013 m. – 2352, 2014 m. – 2230), skaičiuojant be Žem.
Kalvarijos atlaidų.
5. Monitoringo duomenimis bendras lankytojų skaičius 2014 m. padidėjo iki 156 819
lankytojų, t.y. 9% daugiau nei 2013 m. Tikėtina, kad tai labiausiai įtakojo išaugusios lankymosi ŽNP
pažintiniais tikslais galimybės: įrengta dalis dviračių tako aplink Platelių ežerą, atidaryta nauja
Platelių lankytojų centro ekspozicija bei baigti informacinės sistemos įrengimo, atnaujinimo darbai.
Tai, žinoma, lemia ir vis augantis fizinių ir juridinių asmenų teikiamų paslaugų spektras, bei
tinkamos poilsiui oro sąlygos.
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