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1.

ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO 2018 METŲ LANKYTOJŲ
MONITORINGO VIETŲ IR NAUDOTŲ SKAIČIAVIMO METODŲ
APIBŪDINIMAS

Vadovaujantis 2012 m. gegužės 8 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-114 „Dėl Lietuvos saugomų teritorijų lankytojų
monitoringo programos patvirtinimo“, 2018 m. Lankytojų aptarnavimo skyrius atliko lankytojų
monitoringą.
Žemaitijos nacionalinio parko (toliau – ŽNP) lankytojų monitoringo tikslas – įvertinti
Žemaitijos nacionalinio parko apkrovą, lankytojų pasiskirstymą 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
Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 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 birželio –
rugpjūčio mėn., skirtingomis savaitės dienomis (įskaitant ir savaitgalius), iš viso 11 dienų. Buvo
fiksuojamas bendras lankytojų skaičius, neišskiriant tam tikros tikslinės lankytojų grupės.
Vykdant šį monitoringą talkino savanoriai.
Kaip ir 2017 m., taip ir šiemet tiesioginis monitoringas buvo vykdytas tose pačiose
nacionalinio parko vietose:
1. Siberijos bokštas – siekiant įvertinti lankytojų, kurie domisi apžvalgos vietomis,
srautus ir šio konkretaus objekto apkrovą, palyginti su 2016 ir 2017 m. monitoringo rezultatais.
2. Dviračių takas – siekiant įvertinti dviračių turizmo mėgėjų srautus ir dviračių tako
aplink Platelių ežerą atkarpos prie dviračių nuomos punkto Plateliuose bei prie Beržoro ežero
esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje apkrovą, palyginti su 2016 ir 2017 m. monitoringo
rezultatais.
3. Paplatelės takas – siekiant įvertinti lankytojų, kurie domisi pažintiniais pėsčiųjų
takais, srautus ir šio konkretaus objekto apkrovą, palyginti su 2016 ir 2017 m. monitoringo
rezultatais.
4. Stovyklavietė „Beržynėlis“ – siekiant įvertinti stovyklautojų srautus ir šio konkretaus
objekto apkrovą, palyginti su 2016 ir 2017 m. monitoringo rezultatais.
5. Platelių poilsiavietė – siekiant įvertinti trumpalaikio poilsio vietų lankytojų srautus ir
šio konkretaus objekto apkrovą, palyginti su 2016 ir 2017 m. monitoringo rezultatais.
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
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inventoriaus nuomos ir kitų turizmo paslaugų teikėjų, nacionalinio parko teritorijoje esančių
ekspozicijų, muziejų (nepriklausančių direkcijai).
Automatiniu registravimo metodu buvo registruoti lankytojai Platelių ežero apžvalgos
aikštelėje. Naujas automatinis lankytojų skaičiuotuvas šių metų balandžio 18 d. buvo pastatytas
prie įėjimo į šią aikštelę. Jis fiksavo įeinančius ir išeinančius lankytojus.
Antras automatinis transporto priemonių skaičiuotuvas, registruojantis įvažiuojantį ir
išvažiuojantį transportą Platelių miestelio Ežero gatvėje, buvo sugedęs, todėl buvo atkastas ir
išimtas iš žemės. Be to, kelio atkarpoje link Platelių jachtų klubo vyko kelio rekonstrukcijos darbai.
Todėl šio skaičiuotuvo duomenys 2018 m. nebuvo analizuojami.
2. ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO 2018 METŲ LANKYTOJŲ
MONITORINGO REZULTATŲ APŽVALGA
2.1 Tiesioginio monitoringo rezultatų apžvalga
Pagal Lietuvos saugomų teritorijų lankytojų monitoringo metodiką, patvirtintą VSTT
direktoriaus, skaičiuojamas metinis lankytojų skaičius, tiesioginio monitoringo vietose. Tiesioginis
monitoringas vykdomas 5 taškuose (dviračių take, Platelių poilsiavietėje, Paplatelės take, Siberijos
bokšte, Beržynėlio stovyklavietėje). Metinis lankytojų skaičius tiesioginio monitoringo vietose
gaunamas 2-jų (dviračių take 3-jų) dienų monitoringo rezultato vidurkį padauginus iš sezono, kai
paprastai lankomas objektas, (153 dienos) arba metinio, jei objektą galima lankyti ištisus metus,
(365 dienos) dienų skaičiaus, atimant 20% galimą paklaidą dėl oro sąlygų ar kitų priežasčių. 2018
m. metiniai tiesioginio monitoringo duomenys pateikiami 1 lentelėje.
1 lentelė. Metiniai tiesioginio monitoringo duomenys 2018 m.
TIESIOGINIO
TIKSLINĖ
UŽFIKSUOTA
MONITORINGO
LANKYTOJŲ
LANKYTOJŲ
VIETOS
GRUPĖ
Dviračių takas
Visi
194
54
172
Platelių poilsiavietė
Visi
142
263
Paplatelės takas
Visi
26
Siberijos bokštas
Visi
43
51
Beržynėlio
Visi
36
stovyklavietė
57

METINIS
LANKYTOJŲ
SKAIČIUS
420/3*153-20% =
17136
405/2*153-20% =
24786
26/2*365-20% = 3796
94/2*365 -20%= 13724

400 (duomenys gauti iš
Valstybinių miškų
urėdijos Telšių
regioninio padalinio)
4923 (skaičiuota ištisus
Platelių LC
Visi
4923
metus)
Viso: 1038
64765
Pagal tą pačią metodiką perskaičiavus tiesioginio monitoringo duomenis 2017 (66590
lankytojų) ir 2016 (37964 lankytojai) metais ir palyginus su 2018 metų duomenis stebime, kad
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2017 metais lankytojų skaičius išaugo beveik dvigubai. Tai galėjo lemti didėjantis dviračių tako
žinomumas ir pakankamai geri orai.
2 lentelėje pateikti 2018 m. tiesioginio monitoringo duomenys, kurie rinkti konkrečią datą,
nurodytose tiesioginio monitoringo vietose.
2 lentelė. 2018 m. tiesioginio monitoringo duomenys lentelėje išvardintomis dienomis.
TIESIOGINIO
TIKSLINĖ
UŽFIKSUOTA
DUOMENŲ
MONITORINGO
LANKYTOJŲ
LANKYTOJŲ
RINKIMO DIENOS
VIETOS
GRUPĖ
Dviračių takas
Visi
194
2018-06-30
54
2018-07-20
172
2018-08-11
Platelių poilsiavietė Visi
142
2018-07-26
263
2018-08-04
Paplatelės takas
Visi
2018-06-14
26
2018-08-11
Siberijos bokštas
Visi
43
2018-06-07
51
2018-07-27
Beržynėlio
Visi
36
2018-07-20
stovyklavietė
57
2018-08-11
Visi
4923
Platelių LC
Visus metus
Viso: 1038
Dviračių takas. 2018 m. lankytojai buvo fiksuojami tris dienas nuo 10:00 iki 17:00 val. Nustatyta,
kad 2018. 06.30 d. (šeštadienį) iš viso pravažiavo 194 dviratininkai (182 dviračiai). Oro sąlygos:
~16 ℃, debesuota bei vėjuota. Antrą stebėjimo dieną, 2018-07-20 d. (penktadienį) užfiksuoti 54
(53 dviračiai) dviratininkai. Oro sąlygos: ~25 ℃, karšta, saulėta. 2018-08-11 (šeštadienį) užfiksuoti
172 (166 dviračiai) dviratininkai. Oro sąlygos: ~18 ℃, vėjuota, trumpalaikis lietus.
2018 m. per tris stebėjimo dienas iš viso užfiksuota 420 dviratininkų. Tai 49 % daugiau nei
2017 m. (214) ir 26 % daugiau nei 2016 m. (308) (stebėjimai atlikti tik 2 dienas). Didėjantį
dviratininkų skaičių galėjo lemti vis labiau Lietuvoje populiarėjantis dviračių turizmas ir labai
palankūs orai viso sezono metu. Lyginant savaitės lankytojų skaičių pagal savaitės dienas, taip pat
matyti, kad savaitgaliais dviratininkų take skaičius yra kelis kartus didesnis, nei darbo dienomis.

Dviračių take 2018-07-20 ir 2018-08-11
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Siberijos bokštas. Buvo nustatyta, kad 2018-06-07 (ketvirtadienis) objekte iš viso lankėsi 43
lankytojai. Oro sąlygos: ~25 ℃, saulėta, vėjas vidutinio stiprumo. Tuo tarpu 2018-07-27
(penktadienį) užfiksuotas 51 lankytojas. Oro sąlygos: ~20 ℃, saulėta, vėjas vidutinio stiprumo.
Per dvi stebėjimo dienas 2018 m. šiame objekte užfiksuoti 94 lankytojai. Tai apie 26 % mažiau nei
2017 m. (127) ir apie 44 % mažiau nei 2016 m. (168). Siberijos bokšte lankytasi pažintiniais
tikslais.

Prie Siberijos bokšto 2018-06-07 ir 2018-07-27. E. Di Marco n.
Stovyklavietė „Beržynėlis“. 2018-07-20 (penktadienį) „Beržynėlio“ stovyklavietėje buvo užfiksuoti
36 poilsiautojai. Oro sąlygos: ~29 ℃, saulėta, vėjas silpnas. Antrą stebėjimo dieną, 2018-08-11
(šeštadienį) buvo užfiksuoti 57 poilsiautojai. Oro sąlygos: ~27 ℃, giedra, vėjas silpnas.
Per dvi stebėjimo dienas 2018 m. šiame taške iš viso užfiksuoti 93 poilsiautojai. Tai apie 60%
daugiau nei 2017 m. (37) ir net 86 % daugiau nei 2016 m. (13). Didesnį poilsiautojų
stovyklavietėje skaičių galėjo lemti karšti, saulėti vasaros orai bei tai, kad nuo 2018 m. Valstybinei
miškų urėdijai, Telšių regiono padaliniui priklausiančiose stovyklavietėse, tarp jų ir „Beržynėlyje“,
stovyklauti buvo galima nemokamai. Lankymosi tikslai poilsiavietėje išlieka tie patys - iškyla
gamtoje su nakvyne ar be nakvynės, maudymasis.
Paplatelės takas. 2018-06-14 (ketvirtadienį) šiame taške neužfiksuota nė vieno lankytojo. Oras: ~20
℃, debesuota, vėjas vidutinio stiprumo. Antrą stebėjimo dieną, 2018-08-11 (šeštadienį) užfiksuoti
26 lankytojai. Oras: ~20 ℃, trumpas lietus, debesuota. Antrą stebėjimo dieną didesnį lankytojų
skaičių galėjo lempti pasirinkta stebėjimo diena – šeštadienis. Savaitgaliais lankytinuose parko
objektuose apsilanko didesnis lankytojų skaičius nei darbo dienomis.
Per dvi stebėjimo dienas šiame taške iš viso užfiksuoti 26 lankytojai. Tai apie 4 kartus daugiau nei
2017 m. (6) ir 2016 m. (6).
Platelių poilsiavietė. Poilsiautojai šiame taške buvo fiksuojami dvi dienas nuo 10:00 iki 17:00 val.
Buvo nustatyta, kad 2018-07-26 (ketvirtadienį) šiame taške lankėsi 142 poilsiautojai. Oras: ~26 ℃,
saulėta, vėjas silpnas. 2018-08-04 (šeštadienį) iš viso lankėsi 263 poilsiautojai. Oro sąlygos: ~26 ℃,
protarpiais debesuota, vėjas vidutinio stiprumo. Didesnį poilsiautojų skaičių antrą stebėjimo dieną
galėjo lemti pasirinkta stebėjimo diena – šeštadienis. Savaitgaliais, ypač vasaros metu, poilsiautojų
prie Platelių ežero sulaukiama daugiau nei darbo dienomis.
Per dvi stebėjimo dienas šiame taške užfiksuoti 405 poilsiautojai. Tai yra net apie 76% daugiau nei
2017 m. (94) ir apie 29 % daugiau nei 2016 m. (288). Didesnį poilsiautojų skaičių Platelių
poilsiavietėje 2018 m. galėjo įtakoti karšti, saulėti vasaros orai. Kadangi, lankymosi tikslai išlieka
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tie patys – pasimaudyti ir pasideginti, šiais metais orai tam buvo labai palankūs. Didesni
poilsiautojų srautai šiame objekte pastebimi nuo 11:00 iki 16:00 val.

Platelių poilsiavietėje 2018-07-26 ir 2018-08-04. T. Mikutaitės n.
2018 m. penkiose tiesioginio monitoringo vietose per 11 dienų iš viso buvo užfiksuoti 1038
lankytojai. Tai 54 % daugiau nei 2017 m., kai buvo užfiksuoti 478 lankytojai ir 24 % daugiau nei
2016 m. – 787. Didesnį lankytojų skaičių parko objektuose galėjo įtakoti karšti ir atostogoms
palankūs vasaros orai. Nesant tikslių formulių, metodų, kiek šiuose tiesioginio monitoringo
taškuose galėjo apsilankyti lankytojų per visus metus, šie duomenys į bendrą ŽNP lankytojų skaičių
nesumuojami.
Platelių lankytojų centro duomenys. 2018 m. Platelių lankytojų centre fiksuotas tik
užėjusių lankytojų skaičius.
Lyginant su 2016 ir 2017 m. duomenimis, pastebimas lankytojų skaičiaus didėjimas.
2016 m. apsilankė 4587 žmonės (3710 suaugusių ir 877 vaikai), 2017 m. – 4519 žmonių (3644
suaugusieji ir 875 vaikai), o 2018 m. – 4923 (4023 suaugusieji, 900 vaikų) (žr. 1 diagramą).
Lankytojų skaičiaus padidėjimą galėjo įtakoti ypatingai šilti ir saulėti vasaros orai. Esant tokiems
orams, daugiau lankytojų atvyko prie Platelių ežero, tuo pačiu daugelis jų užsuko ir į lankytojų
centrą.
1 diagrama. Platelių LC lankytojų skaičiaus kitimas 2015-2018 m.
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Lyginant su 2017 m., šiemet lankytojų (suaugusiųjų ir vaikų) skaičius mažai keitėsi. Jei 2017
m. vaikai sudarė apie 19% bendro lankytojų skaičiaus, tai 2018 m. – 18,3% nuo bendro lankytojų
skaičiaus. Daugiau kaip 56% (3196) ekskursijų dalyvių nuo bendro ekskursijų dalyvių skaičiaus
(5686) apsilankė kompleksinėse ekskursijose, vedamose Platelių lankytojų centro darbuotojų po
šiame centre įrengtą ekspoziciją „Žemaitijos žemės slėpiniai“ ir kitas parko vietas.
Didžiausi lankytojų srautai (4438) užfiksuoti gegužės – rugpjūčio mėnesiais. Jie sudarė
apie 90% visų lankytojų skaičiaus. Per likusius 8 metų mėnesius užregistruota tik 485 lankytojai.
Kaip ir kasmet, mažiausiai lankytojų buvo sausį – kovą, taip pat lapkritį – gruodį. Žiemos mėnesiais
daugiau sulaukiama norinčių dalyvauti ekskursijose, nei pavienių lankytojų.
Iš 4923 žmonių, apsilankiusių Platelių lankytojų centre, – 1798 užsieniečiai (1617
suaugusių ir 181 vaikas). Turistai atvyko iš daugiau kaip 39 Europos ir kitų pasaulio šalių. Iš 2
diagramoje pateiktų duomenų matyti užsienio turistų skaičiaus didėjimo tendencija.
2 diagrama. Užsienio lankytojų skaičiaus kitimas Platelių LC 2015-2018 m.

1800
1700
1600
Užs

1500
1400
2015 2016 2017 2018
m. m. m. m.

Lankytojų iš Vokietijos skaičius išlieka didžiausias. Lyginant su 2017 m. (373 lankytojai),
turistų iš šios šalies sulaukta žymiai daugiau – net 525. Vokiečiai keliauja savarankiškai arba
atvyksta grupėmis į ekskursijas po Žemaitijos nacionalinį parką. Nemažai lankytojų (189) atvyko iš
Prancūzijos (2017 m. – 141), Olandijos – 136 (2017 m. – 153), Italijos – 113 (2017 m. – 62),
Ispanijos – 97 (2017 m. – 85), Latvijos – 92 (2017 m. – 66), Šveicarijos – 79 (2017 m. – 41),
Čekijos – 78 (2017 m. – 70), Jungtinės Karalystės – 77 (2017 m. – 53), Belgijos – 63 (2017 m. –
95), Austrijos – 54 (2017 m. – 39), JAV – 52 (2017 m. – 58), Lenkijos – 50 (2017 m. – 36).
Lankėsi ir turistai iš Skandinavijos šalių: Norvegijos – 3 (2017 m. – 10), Suomijos – 12
(2017 m. – 16), Švedijos – 16 (2017 m. – 16), Danijos – 31 (2017 m. – 11).
Užsienio šalių keliautojų geografija yra gana plati. Lankytojų atvyko iš tolimų šalių:
Australijos (15), Izraelio (17), Kanados (7), Japonijos (4), Čilės (1), Naujosios Zelandijos (2), kitų
valstybių. Vyrauja Europos šalių turistai.
Lietuvių lankytojų 2018 m. suskaičiuota 3125 (2406 suaugusieji ir 719 vaikų), atitinkamai
2017 m. – 2972 (2260 suaugusių ir 712 vaikų).
Šiemet Platelių LC apsilankė turistai daugiau nei iš 67 Lietuvos miestų, miestelių ir rajonų.
Daugiausiai lankytojų atvyko iš Klaipėdos – net 533. Nemažai jų (474) buvo iš Vilniaus, Kauno –
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327, Šiaulių – 224, Mažeikių – 123, Plungės – 111, Plungės r. – 96, Telšių – 85, Panevėžio – 72,
Palangos – 58. Kaip ir praeitais metais, pastebima tendencija, kad daugiausiai lankytojų atvyksta iš
didžiųjų Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, taip pat iš aplinkinių miestų –
Mažeikių, Plungės, Telšių.
Viena iš priežasčių, kodėl lietuvių lankytojų buvo daugiau, – saulėti ir šilti šios vasaros
orai, vis didesnis turistų susidomėjimas dviračių taku aplink Platelių ežerą, noras aktyviai praleisti
laiką Žemaitijos nacionaliniame parke. Dažnas keliautojas, atvažiavęs prie Platelių ežero, užsuko į
Platelių LC įsigyti dviračių tako lankstinuko, pasinaudojo galimybe savarankiškai arba su Parko
gidu apžiūrėti centre įrengtą ekspoziciją „Žemaitijos žemės slėpiniai“.
Iš visų apsilankiusiųjų 448 lankytojai nenurodė tikslios gyvenamosios vietos. Lankytojų iš
Lietuvos skaičiaus kitimo duomenys pateikti 3 diagramoje.
3 diagrama. Lietuvos lankytojų skaičiaus kitimas Platelių LC 2015-2018m.

Lankytojų, atvykstančių ar besikreipiančių į Platelių lankytojų centrą telefonu, elektroniniu
paštu, interesai išlieka tokie pat, kaip ir ankstesniais metais. Didžioji dalis užsienio turistų kreipėsi
dėl Šaltojo karo muziejaus, taip pat norėdami pasivaikščioti pėsčiųjų takais, domėjosi, kaip atvykti į
ŽNP, apgyvendinimo ir maitinimo galimybėmis ir pan. Lietuvius domino dviračių takas aplink
Platelių ežerą, Žemaitijos nacionaliniame parke esantys lankomi objektai (tame tarpe ekspozicijų
darbo laikas bei kainos), apgyvendinimo paslaugos, maitinimas (tame tarpe ir tradiciniai žemaičių
valgiai).
2.2. Netiesioginio monitoringo rezultatų apžvalga
Muziejų, ekspozicijų lankytojai (10 vnt.). 10-je muziejų ir ekspozicijų 2018 m.
priskaičiuota 58040 lankytojų iš Lietuvos ir užsienio valstybių. Lyginant su 2017 m., ekspozicijų
lankytojų skaičius padidėjo apie 3,4 % (1994 lankytojais daugiau).
Daugiausiai turistų, kaip ir ankstesniais metais, lankėsi Šaltojo karo ekspozicijoje – 38 528
(2017 m. – 35102 lankytojai). Žemaitijos nacionalinio parko ir Užgavėnių ekspozicijas 2018 m.
aplankė 2872 turistai (2017 m. – 2699, 2016 m. – 2904 lankytojai). 2016, 2017, 2018 metais į
bendrą ekspozicijų lankytojų skaičių nebebuvo įtraukti edukacinių užsiėmimų, mokymų, taip pat čia
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vykusių ekskursijų dalyviai. Lankytojų skaičių pateikia ir ŽNP teritorijoje esančių privačių
tautodailininkų ekspozicijų (K. Striaupos, L. Černiausko, V. Jaugėlos, R. Laimos, R. ir J. Jonušų, V.
Jundulaitės-Kosienės), rašytojos Žemaitės muziejaus, Energetinių labirintų ir geometrinių figūrų
parko, V. Mačernio ekspozicijos savininkai, atstovai. Bendras muziejų, ekspozicijų lankytojų
skaičius per pastaruosius 5 m. pateiktas 4 diagramoje.
4 diagrama. Muziejų, ekspozicijų lankytojų skaičiaus kitimas, 2014-2018m.

Renginių, ekskursijų, edukacinių užsiėmimų dalyviai. 2018 m. ŽNPD lankytojams
pasiūlė daugiau kaip 20 įvairios tematikos ir trukmės ekskursijų. Direkcijos specialistai lankytojus
supažindino su nacionalinio parko gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis, kitais turistiniais
objektais. Be anksčiau minėtų muziejų ir ekspozicijų, turistai labiausiai rinkosi ekskursijas po
Platelių miestelį, aplankant Platelių lankytojų centro ekspoziciją, apžvalgos aikštelę prie Platelių
ežero, Platelių dvaro parką su storiausiu uosiu Lietuvoje, bažnyčią. Ekskursijos vyko keliaujant
autobusais, automobiliais, pėsčiomis, dviračiais ir vandens transportu (katamaranu).
ŽNP direkcijos specialistų vedamose ekskursijose dalyvavo 5106 lankytojai (2017 m. 4966 žmonės). Ekskursijas po Žemaičių Kalvariją ir jos apylinkes, kuriose dalyvavo 580 žmonių,
vedė vietos gyventojas. Jo pateikti duomenys taip pat įtraukti į bendrą ekskursijų dalyvių skaičių,
todėl 2018 m. iš viso ekskursijose dalyvavo 5686 lankytojai. Pravesta virš 230 ekskursijų.
2018 m. daug dėmesio skirta edukaciniams užsiėmimams, į kuriuos buvo kviečiami ir
suaugę, ir vaikai. Platelių dvaro svirne bei Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre šiais
metais įvairiuose užsiėmimuose, mokymuose (audimo, drožybos, žvakių liejimo, blynų, pyrago,
kučiūkų kepimo ir kt.) dalyvavo 2972 lankytojai (1663 suaugę, 1309 vaikai), o 2017 m. - 1567
dalyviai. Populiariausi edukaciniai užsiėmimai – maisto gaminimo edukacijos (čirvinių ir mielinių
blynų, mielinio pyrago, kūčiukų kepimo, šiupinio gaminimo), kuriose dalyvavo 987 lankytojai.
Žvakių liejimo edukaciniuose užsiėmimuose priskaičiuota 477 dalyviai.
991 lankytojas rinkosi gamtines edukacines programas bei edukaciją Šaltojo karo
ekspozicijoje „Žaidimai ir atradimai raketinėje bazėje“. Iš viso pravesti 184 edukaciniai
užsiėmimai.
ŽNP direkcijos specialistų vestose edukacijose Platelių tradicinių amatų centre, taip pat
edukacinėse programose gamtoje bei Šaltojo karo ekspozicijoje dalyvavo 3288 lankytojai.
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Edukaciniai užsiėmimai vyko ir 2 Parko teritorijoje esančiuose ūkiuose. Čia dalyvavo 577
lankytojai. Iš viso edukacinėse programose ŽNP dalyvavo 3865 lankytojai.
2018 m. Žemaitijos nacionaliniame parke vyko tradicinės Užgavėnių, Joninių šventės, taip
pat plaukimo maratonas, Platelių regata, Tarptautinės turizmo dienos ir kiti renginiai. Dideliam
renginių dalyvių skaičiui daug įtakos turi Žemaičių Kalvarijos atlaidai, kurių metu susirenka
keliasdešimt tūkstančių maldininkų (šiemet nurodoma apie 32 000, tiek pat, kaip ir 2017 m.). Šiais
metais, įskaitant ir Žemaičių Kalvarijos atlaidų dalyvius, renginiuose apsilankė 34714 žmonių
(2017 m. – 34466). Daugiausiai dalyvių (be Žemaičių Kalvarijos atlaidų) užfiksuota kasmetiniuose
ŽNP renginiuose: Joninėse (250), Užgavėnėse (200), kasmet vykstančiame Platelių plaukimo
maratone (160), Platelių regatoje (100). Pirmą kartą kartu su VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ ŽNPD
organizuotame festivalyje „Miško burtai“ apsilankė 528 lankytojai.
Fizinių ir juridinių asmenų pateikiami duomenys. Šiuos duomenis pateikia Žemaitijos
nacionalinio parko teritorijoje turizmo paslaugas teikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys.
Informaciją apie lankytojų skaičių 2018 m. pateikė 28 kaimo turizmo sodybos, 2 viešbučiai, 7
poilsio namai, 9 stovyklavietės, 10 turistinių stovyklų, 2 nardymo, 2 turistinio inventoriaus nuomos
punktai, 2 ūkiai, kuriuose vyksta edukacijos (iš viso 71 paslaugų ir produktų teikėjas).
Remiantis iš fizinių ir juridinių asmenų gautais duomenimis, didžiausia apkrova pastebima
apgyvendinimo srityje. Tarp turistų populiarėja ilgalaikis (su nakvyne) poilsis. 5 diagramoje matyti,
kad nuo 2014 m. iki 2015 m. vis daugiau poilsiautojų rinkosi apsistojimą stovyklavietėse ir
turistinėse stovyklose. Tikėtina, kad tam įtakos labiausiai turėjo žemiausia nakvynės kaina. 2016 ir
2017 m. poilsiaujančiųjų stovyklavietėse ir turistinėse stovyklose skaičius sumažėjo. Viena iš
priežasčių galėjo būti lietingi ir vėsūs vasaros orai. Šiemet dėl ypatingai šiltų ir saulėtų vasaros orų
apsistojusiųjų žmonių skaičius stovyklavietėse ir turistinėse stovyklose padidėjo.
Iki 2015 m. augo bendras turistų skaičius, 2016 m. – sumažėjo. 2017 m. bendras lankytojų
skaičius padidėjo ir pasiekė 2015 m. lygį. 2018 m. bendras lankytojų skaičius, lyginant su 2017 m.,
išsaugo 9,63 % (buvo 16277 lankytojais daugiau), ir yra didžiausias (169 056) per pastaruosius
penkerius metus.
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5 diagrama. Lankytojų skaičius apgyvendinimo vietose, 2014 – 2018 m.

2018 m. 2 viešbučiuose ir 10 poilsio bei svečių namų, kitų apgyvendinimo paslaugas
teikiančių vietų apgyvendinimo paslaugos buvo suteiktos 23294 lankytojams. Palyginus su 2017 m.
(15616 žmonės), 7678 poilsiautojais daugiau. Šiais metais apgyvendinimo paslaugos buvo pradėtos
teikti Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre. Nebrangias apgyvendinimo paslaugas siūlė
vieni poilsio namai, esantys prie Platelių ežero, kurie sulaukė apie 3000 turistų.
28 kaimo turizmo sodybose apsistojo 17983 poilsiautojai. Palyginus su 2017 m. (16127
žmonės), tai 1856 poilsiautojais daugiau.
Palyginus su 2017 m., šiemet žymiai padaugėjo poilsiautojų, apsistojusių 9 stovyklavietėse
bei 10 turistinių stovyklų, skaičius. Jei 2017 m. stovyklavietėse ir turistinėse stovyklavietėse buvo
apsistoję 11819 žmonių, tai 2018 m. jų buvo 15744, t.y. 3925 daugiau. Tam daugiausiai įtakos
turėjo saulėti ir šilti vasaros orai.
Palyginus su 2017 m. (2700), šiais metais 400 lankytojų daugiau (iš viso: 3100) naudojosi
nardymo paslaugomis. Šiek tiek daugiau kaip 2017 m., lankytojų (850) nuomojosi dviračius.
Nežymiai keitėsi ir lankytojų, plukdytų katamaranais ir kitu vandens transportu po Platelių ežerą,
skaičius.
Taigi, bendrą lankytojų skaičių ŽNP (žr. 6 diagramą) sudaro tiesioginio (sumuojami tik
Platelių lankytojų centro lankytojai) bei netiesioginio monitoringo metu surinkti duomenys.

12

6 diagrama. Bendras lankytojų skaičius Žemaitijos nacionaliniame parke,
2014 – 2018 m.

2018 m. Žemaitijos nacionaliniame parke apsilankė 169 056 lankytojai. Lyginant su 2017
m. (152 779 žmonės), stebimas apie 9,63 % (16277) lankytojų srauto padidėjimas.
Šiais metais 7678 (apie 33%) padidėjo lankytojų, apsistojusių viešbučiuose, poilsio bei
svečių namuose, kitose apgyvendinimo vietose, skaičius – jų buvo 23294, 2017 m. – 15616. 2018
m. apgyvendinimo paslaugos buvo pradėtos teikti ir Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre.
Poilsiautojų, apsistojusių kaimo turizmo sodybose, skaičius šiemet padidėjo apie 10,3 % – iki
17983 (2017 m. – 16127). Taip pat apie 3,4 % (1994) – iki 58040 – išsaugo turistų, apsilankiusiųjų
muziejuose ir ekspozicijose, skaičius (2017 m. – 56046). Palyginus su 2017 m. (11819 žmonių),
2018 m. (15744 žmonės) žymiai (3925) padaugėjo poilsiautojų, apsistojusių 9 stovyklavietėse bei
10 turistinių stovyklų, skaičius. Tam daugiausiai įtakos turėjo saulėti ir šilti vasaros orai.
2.3. Automatinio registravimo metodo rezultatų apžvalga
Dėl automatinių transporto priemonių skaičiuotuvo gedimo, kuris registruoja įvažiuojantį ir
išvažiuojantį transportą Platelių miestelio Ežero gatvėje, kuria prie ežero patenka dideli turistų
srautai, 2018 m. duomenys nebuvo analizuojami. Skaičiuotuvas buvo atkastas ir išimtas iš žemės.
Tačiau 2018 m. balandžio 18 d. įrengtas naujas automatinis pėsčiųjų skaičiuotuvas prie
patekimo į Platelių ežero apžvalgos aikštelę. Jis čia registravo įeinančius ir išeinančius lankytojus.
Platelių ežero apžvalgos aikštelė daug metų buvo vienas iš traukos objektų, esančių parke dėl
atsiveriančių Platelių ežero panoramų. Tačiau lankytojų srautai nebuvo stebimi. 2017 metais
įgyvendinus aikštelės rekonstrukcijos projektą, įrengtas ir lankytojų skaičiuotuvas, todėl jo
duomenys yra įtraukti į 2018 m. lankytojų monitoringo ataskaitą.
Nuo 2018 m. balandžio 18 d. iki gruodžio 31 d. Platelių ežero apžvalgos aikštelėje
lankytojų skaičiuotuvas iš viso užfiksavo 26479 lankytojus. Daugiausiai (6095) lankytojų buvo
užfiksuota liepos mėnesį, mažiausiai (245) – gruodžio mėnesį (žr. 7 diagramą).
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7 diagrama. Lankytojų skaičius Platelių ežero apžvalgos aikštelėje, 2018 m.

Daugiausiai visų lankytojų užregistruota savaitgalio dienomis: šeštadieniais – 24,6% ir
sekmadieniais – 16,7%, mažiausiai – pirmadieniais (10,1%) ir antradieniais (10,7%) (žr. 8
diagramą).
8 diagrama. Lankytojų skaičius (%) pagal savaitės dienas Platelių ežero apžvalgos aikštelėje,
2018 m.
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IŠVADOS
1. 2018 m. Žemaitijos nacionaliniame parke lankytojų monitoringas vykdytas naudojant
tiesioginio, netiesioginio stebėjimo, automatinio registravimo metodus. Į apskaitą įtraukti naujai
įrengto pėsčiųjų skaičiuotuvo (Platelių ežero aikštelė) duomenys. Skaičiuotuvas (2018-04-18_201812-31) užfiksavo 26479 lankytojus. Daugiausiai (6095) lankytojų buvo užregistruota liepos mėnesį,
mažiausiai (245) – gruodžio mėnesį.
2. Tiesioginis monitoringas vykdytas iš viso 11 dienų 5 lankomose ŽNP vietose ir visus metus –
Platelių lankytojų centre. Monitoringo metu 2018 m. užfiksuoti 1038 lankytojai, bendras metinis
lankytojų skaičius 5 vietose buvo 59842. Daugiausiai lankytojų užfiksuota aktyviai poilsiaujančių
dviračių take aplink Platelių ežerą – 420 (2017 m. – 214), arba pasyviai poilsiaujančių prie vandens
Platelių poilsiavietėje – 405 (2017 m. – 94).
3. Platelių lankytojų centre šiais metais užfiksuota 4923 lankytojai, 2017 m. – 4519 lankytojų,
o 2016 m. – 4587. Palyginus su 2017 m., 2018 m. lankytojų skaičius Platelių LC padidėjo apie
8,2%. Tai galėjo įtakoti ypatingai šilti ir saulėti vasaros orai. Esant tokiems orams, daugiau
lankytojų atvyko prie Platelių ežero, tuo pačiu daugelis jų užsuko ir į lankytojų centrą.
5. Netiesioginio monitoringo duomenys buvo renkami visus metus. Fiksuoti muziejų,
ekspozicijų, ekskursijų, edukacinių užsiėmimų, renginių dalyviai, duomenys pateikti fizinių ir
juridinių asmenų, teikiančių turizmo paslaugas. Bendras lankytojų skaičius 2018 m., lyginant su
2017 m., padidėjo apie 9,63 % (16277) – iki 169 056, ir yra didžiausias per pastaruosius penkerius
metus.
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