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ĮVADAS 
 

Labanoro regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos – 
Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I –2913 “Dėl regioninių parkų ir draustinių 
įsteigimo” (Žin., 1992, Nr. 30- 913), siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros bei rekreaciniu požiūriais 
vertingus Rytų Aukštaitijos kraštovaizdžio kompleksus, jų gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo 
vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Parko teritorija yra Vilniaus ir Utenos apskrityse 
Švenčionių, Molėtų ir Utenos rajonų savivaldybių teritorijose. Pietinė parko dalis priklauso 
Švenčionių (27 803 ha - 17% jos administruojamos  teritorijos ploto) ir Molėtų (apie 800 ha) 
savivaldybėms. 2002 metų spalio 1 dieną Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino naują  
Labanoro regioninio parko (toliau Labanoro RP) ribų ir zonų ribų planą, pagal kurį parengtas ir šios 
saugomos teritorijos tvarkymo planas, nustatantis rekreacijos vystymo pagrindines kryptis ir 
arealus. Pakoregavus ribas, parko teritorija padidėjo beveik 3 tūkst. ha, daugiausia pietinės parko 
dalies praplėtimo sąskaita,  ir šiuo  apima 55343 ha. 

 Parko teritorijoje  yra unikalūs gamtiniai rekreaciniai  resursai - tyvuliuoja 285 ežerai, 
(bendras  jų plotas 7000 ha - 13 proc. parko ploto),  30 upių ir upelių, priklausančių Žeimenos ir 
Šventosios upių baseinams. Labanoro regioninis parkas  -  didžiausia saugoma teritorija 
Aukštaitijos regione ir antra pagal dydį tarp saugomų teritorijų Lietuvoje. Labanoro RP teritorija  
patenka  į šalies gamtinio karkaso  tarptautinės svarbos geoekologinių  takoskyrų  skaičių. 2004-
2005 m. šiai teritorijai  ir atskiroms jos dalims  suteiktas ir  europinės svarbos  saugomų teritorijų  
tinklo Natura 2000 statusas, įpareigojantis vystant  bet kokią veiklą atsižvelgti  į Europos Sąjungoje 
saugomų  rūšių ir buveinių apsaugos reikalavimus.  Lietuvos teritorijos bendrajame plane taip pat 
nurodoma aukšta šios teritorijos  rekreacinio potencialo ir gamtinių resursų vertė, tačiau  
kraštotvarkos požiūriu -  tai vienas  sudėtingiausių  šalies  probleminiai arealų.     Kadangi ši 
teritorija priskirtina prie labiausiai lankomų šalies saugomų teritorijų, turinčių  aukštą rekreacinį 
potencialą ir didelę gamtosauginę  vertę, todėl  turizmo  plėtros, o kartu,  ir šios veiklos 
reglamentavimo klausimai, reikalauja ypatingo dėmesio ir gilios analizės.  

Lankytojų poreikių pokyčiai, atsivėrusios naujos galimybės panaudoti Europos Sąjungos  
paramą reikalauja ir naujų  turizmo paslaugų paketo suformavimo. Nežiūrint į visą eilę parengtų 
strateginių ir planavimo dokumentų  bei direkcijos atliktų darbų tvarkant teritoriją, Labanoro 
regioninis parkas  didesniam turistų skaičiui priimti dar mažai pritaikytas - tam nepasirengę nei 
vietos gyventojai, nei organizacijos, lėšų trūkumas riboja ir savivaldybių administracijų bei 
Labanoro RP direkcijos galimybes. Ypač trūksta investicijų ir  įvairesnių paslaugų pietinei parko 
daliai.  Ši teritorija vienai iš rečiausiai apgyvendintų ir ekonominiu požiūriu mažai išvystytų šalies 
vietovių – čia bloga ekonominė situacija, neišvystyta infrastruktūra, investicijų stygius, 
organizacinių struktūrų ir informacijos stoka, neigiami vietos gyventojų amžiaus struktūros, 
prieaugio, ir migracijos pokyčiai. Specifiniai gamtosauginiai saugomų teritorijų reglamentai 
reikalauja naujų subalansuoto turizmo formų ir  specialios viešosios infrastruktūros.  Nei rajono 
savivaldybė, nei negausūs privatūs verslininkai nepajėgūs sukurti viešosios turizmo infrastruktūros, 
kuri skatintų pažintinio (subalansuoto) turizmo vystymąsi šiame regione. Pažintinio turizmo plėtra 
turi spręsti ir gamtos bei kultūros vertybių išsaugojimo problemą,  todėl vystant pažintinio turizmo 
infrastruktūrą bei ekologinį švietimą, rekonstruojant  nenaudojamus statinius ir sudarant sąlygas 
lankytojams pasiekti  šios parko dalies vertingiausius objektus ir vietas, reikia atsakingo požiūrio į  

gamtos resursų naudojimą. Naujos  paslaugos įneš savitumo ir atraktyvumo į formuojamus turizmo 
paslaugų paketus, kartu skatins edukacinę veiklą  ir visuomenės švietimą.  
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Pastaruoju metu Europos sąjungos šalyse ypatingas  dėmesys skiriamas  šlapžemių (pelkių, 
seklių vandenų, jūros pakrančių  bei lagūnų) panaudojimui ekologinei veiklai ir  ekoturizmui 
vystyti. Girutiškio rezervatas – potenciali ramsaro teritorija, ypatingai vertinga ir trapi  pelkinė 
ekosistema. Todėl visi planai  susiję  su  bet kokiu  įsikišimu ar galimu poveikiu į  natūraliems    
biotopams reikalauja gilios ir išsamios analizės. Kartu, prieš pradedant  darbus, reikalingi ir  
poreikio tyrimai, leidžiantys prognozuoti  tako reikalingumą. 

Vykdant Labanoro regioninio parko Girutiškio rezervate planuojamo įrengti ekologinio-
pažintinio tako numatomų lankytojų srautų analizę bei  galimo poveikio vertinimą  nagrinėtos  tiek 
gamtosaugos problemos, tiek  viešosios turizmo infrastruktūros  plėtros galimybes, tiek  gamtinių, 
kultūrinių ir žmogiškųjų išteklių potencialios galimybes, siekiant  subalansuoti turizmo srautus  ir 
užtikrinti, kad  nebūtų pakenkta  rezervato gamtai ir išsaugota  jo saviti biotopai.    Siekiant turizmo 
srautų  kontrolės ir balanso, būtina pritaikyti pritaikyti  aukštą ekologinės apsaugos statusą turinčią  
teritoriją  lankymui. Tyrimai  ir analizė atlikta, priimant teorinę prielaidą, kad 2007-2008 m. bus  
įsteigtas Januliškio gamtos ir ekologinio švietimo centras  bei pagerės   sąlygos vietos gyventojams  
persiorientuoti į subalansuoto turizmo verslą ir paslaugų  teikimą, atsisakant nelegalaus  miško  
gėrybių  rinkimo ir  lankymosi  rezervate.  
 

  Vykdant Labanoro  RP turizmo esamos  būklės ir perspektyvų  tyrimus, 2005 m. vasaros 
sezono metu buvo atliktos sociologinės apklausos anketavimo būdu. Vienas iš šios sociologinės 
apklausos tikslas – atlikti Labanoro regioninio parko turizmo srautų analizę, nustatyti  turizmo 
plėtros perspektyvines kryptis, atsižvelgiant į lankytojų poreikius ir  lūkesčius.  Apklausos metu 
buvo apklausti respondentai, stovyklaujantys įvairiose parko vietovėse, daugiausia pietinėje 
regioninio parko dalyje esančių Peršokšnos,  Baltųjų ir Juodųjų Lakajų, Kertuojų, ežerų pakrantėse 
esančiose stovyklavietėse, kaimo sodybose, kempinge.  Iš viso buvo apklausta 390 respondentai, 
kurie išreiškė nuomonę apie Labanoro RP teikiamas paslaugas, jų kokybę, trūkumus, galimybes 
vystyti Girutiškio rezervato teritorijoje pažintinio turizmo veiklas. Taip pat respondentai išsakė 
nuomonę apie  turizmo paslaugų ir kainų santykį.  Dalis  informacijos apie  tikslingumą organizuoti  
rekreacinę veiklą  rezervatinėse teritorijose ir  jos įgyvendinimo  būdus gauta apklausus  šalies 
saugomų teritorijų specialistus bei  ilgą  turizmo organizavimo patirtį turinčius ekspertus.  

Vykdant nurodytus darbus  buvo remtasi  kitų Europos Sąjungos šalių patyrimu 
organizuojant  pažintinį turizmą saugomose teritorijose, įrengiant  pažintinius takus ir pritaikant 
pelkes  edukacinei veiklai. Darbe  panaudota  medžiaga iš teritorijų planavimo dokumentų, 
konferencijų, teritoriją analizuojančių galimybių studijų, atlikta  internetiniuose puslapiuose 
skelbiamos  medžiagos analizė.  

Girutiškio  pažintinis  takas  bus  naujas savo turiniu ir labai  lankytojų laukiamas turizmo 
produktas. Jo eksploatavimas  bei gamtosaugos reglamentų  sudarymas didžia dalimi priklausys  
nuo to, kaip greitai  bus  įrengtasis pradės funkcionuoti  Januliškio  ekologiniscentras.  
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1 LABANORO REGIONINIO PARKO TURIZMO SRAUTŲ ANALIZĖ 
 

Labanoro RP pietinės dalies  teritorija ir jos rekreaciniai resursai yra svarbūs ne tik 
Švenčionių – Molėtų rajonų lygmenyje,  ir tampriai siejasi  su  viso Rytų Lietuvos regiono turizmo 
vystymo perspektyvomis. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane (toliau BP) Rytų  
Aukštaitijos regionas žymimas kaip vienas iš svarbiausių šalies rekreacinių arealų. Šis planas,   
patvirtintas LR Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. IX-1154  yra pagrindinis planavimo 
dokumentas, reglamentuojantis  šalies teritorijos  naudojimo ir tvarkymo ilgalaikę strategiją bei 
nustatantis šalies  teritorinės plėtros perspektyvą,  bendrąją teritorijos  naudojimo ir apsaugos 
strategiją ir prioritetus bei pagrindines šalies  regioninės politikos formavimo nuostatas. Nagrinėjant  
teritorijos raidos strateginių tikslų sistemą, plane  nurodoma, kad savo erdvine sistema išskirtini  5 
sektoriniai tikslai, iš kurių  vienas – rekreacijos (ir turizmo)  teritorinė plėtra, kurios  svarbiausieji   
uždaviniai yra:  

 plėsti gamtinėje aplinkoje  rekreacijos specializuotų teritorijų tinklą    ir plėtoti 
infrastruktūrą; 

 intensyvinti turizmo, ypač, pažintinio ir kultūrinio, plėtrą ir stiprinti potencialą; 

 užtikrinti gamtinių ir  kultūrinių rekreacinių  išteklių naudojimo ir  apsaugos  
efektyvumą ir  optimalumą. 

Bendrajame plane  ypatingas dėmesys skirtinas  pažintinio turizmo, apimančio tiek gamtinį, 
tiek  kultūrinį krašto pažinimo aspektus, plėtrai šalyje, nes būtent ši rekreacijos forma vaidina 
svarbų vaidmenį tiek ugdant gimtojo krašto sampratą bei meilę šalies viduje, tiek reprezentuojant 
Lietuvą  tarptautiniu mastu. Lietuva nepriklauso pažintinio turizmo požiūriu ypač patrauklioms 
šalims, todėl  mūsų šaliai  yra privalomas  apgalvotas  ir racionalus  turimų pažintinio (kultūrinio ir 
ekologinio) turizmo išteklių naudojimas, sisteminiais principais  pagrįsta jų tarptautinė rinkodara. 
Bendrasis prioritetas  šalies rekreacinės sistemos  raidoje teiktinas  pažintinio turizmo  ir bendrojo  
poilsio gamtoje, tarp jų ir kaimiškoje aplinkoje, plėtrai.  

Rytų Lietuvos regiono ekonomikos  plėtojamas galimas  tik atsižvelgiant į regiono turimus 
išteklius bei prioritetines plėtojimo kryptis, išryškinant regiono savitumą. Sėkminga regionų plėtotė 
grindžiama tausojančiu ir efektyviu vietinių išteklių naudojimu,  racionaliai išnaudojant ES bei šalies 
finansinių šaltinių lėšas. Regionas tradiciškai išlaiko žemės ir miškų ūkio specializaciją, kuri yra labai 
svarbi kaimo gyventojų gausa pasižymintiems rajonams. Saugomose teritorijose, kurios regione  
užima nuo 20 iki 30 procentų  rajonų ploto, būtinas tradicinės veiklos perorientavimas - bus 
plėtojami netradicinio ir smulkaus žemės ūkio verslai: vaistinių augalų, grybų, triušių, kalakutų, 
kailinių žvėrelių auginimas, bitininkystė, vidaus vandenų žuvininkystė ir alternatyvi veikla – kaimo 
turizmas, amatai, paslaugos, kiti smulkieji verslai. Aplinkos apsaugos žemės ūkyje priemonės, 
atitinkančios ES direktyvas, užtikrins aplinką tausojančio žemės ūkio plėtotę, gamtos išteklių 
išsaugojimą ir gausinimą. Rytų Lietuvos regionas  pastaruoju metu skiria ypatingą dėmesį turizmo 
plėtrai:  visi rajonai turi parengtas arba rengia galimybių studijas, 2004-5 m. pastatyti 5 kempingai, 
pradėtos dviračių maršrutų  įrengimas, per pastaruosius 3 metus padvigubėjo kaimo turizmo 
sodybų. Rytų Lietuva pasižymi ir ypatinga saugomų teritorijų gausa jų užimamas plotas artėja prie 
30 %, o kai kuriuose rajonuose,  įsteigus Natura 2000 tinklą, tikėtina, pasieks ir 40 %. Tai uždeda 
savotiškus rėmus  turizmo vystymui ir būtina  ieškoti  kuo greitesnių ir racionalesnių sprendimų, 
įgalinančių subalansuoti turizmo plėtrą ir  aplinkosaugos  problemų sprendimą 

Turizmo teritorinio planavimo požiūriu rekreacinių ir kultūrinių išteklių koncentracija 
leidžia išskirti Labanoro RP kaip pasižymintį specialiomis turizmo plėtotės galimybėmis (vandens 
ir dviračių turizmo). Šis parkas  turizmo plėtotei svarbus ir tuo, kad yra iki 100 -150 km nuotolyje 
nuo pagrindinių turizmo centrų – didžiųjų miestų. Čia yra prasčiausios žemės ir tai skatina plėsti 
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alternatyvią veiklą: kaimo turizmą, orientuotą į aktyvų poilsį, kultūrinį pažintinį turizmą. Tačiau 
daugelis kultūrinių, istorinių objektų ir gyvenviečių iki šiol dar nepritaikyti turistų lankymui, 
nepakankamai išplėtota turizmo verslo infrastruktūra (maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos) ir 
fizinė infrastruktūra (turistinių objektų pasiekiamumas: kelių tinklas, dviračių takai, informacinės 
nuorodos ir kelio ženklai), trūksta turizmo objektų rėmimo priemonių. Turizmo išteklių racionalus 
panaudojimas, jo tolesnis puoselėjimas daug priklausys ir nuo pasirinktos turizmo plėtotės 
strategijos.  Švenčionių ir Molėtų rajonų  savivaldybių administracijos  mato Labanoro RP  kaip 
vieną svarbiausių garantų  turizmui vystyti. Pavyzdžui, Švenčionių rajono vystymo gairės (  turizmo 
srityje   sietinos  su šiais tikslais:  

• tapti traukos centru Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų gyventojams trumpalaikiam ir 
savaitgalio poilsiui bei atostogų praleidimo vieta;  

• tapti vienu svarbiausių Lietuvoje pažintinio ir poilsinio turizmo regionų;  

• tapti tranzitinio poilsio tašku keliaujantiems po Lietuvą užsienio turistams.  

Bendrajame  šalies plane greta  Kuršių marių, Tauragės–Raseinių–Rietavo, Salantų–Sedos, 
Druskininkų–Trakų  konversiniams regionams priskirtas ir Utenos–Švenčionių regionas, ir  
Švenčionių rajone rekomenduotina laipsniškai iki 2020 metų pereiti prie tausojančių miško ūkių, 
maksimaliai sumažinti žemės ūkio sektorių Pabradės–Švenčionių areale bei vystyti tausojantį žemės 
ūkį Adutiškio–Dūkšto areale. Atsižvelgiant į  geografinę ir administracinę  padėtį, didžiausia  įtaka 
ir funkciniai  ryšiai yra su  Švenčionių  rajono teritorija ir dalinai priklausys nuo  bendrų  šios 
savivaldybės  raidos tendencijų, kartu  ir turizmo aplinka pietinėje Labanoro RP dalyje daugeliu 
komponentų yra panaši  į bendrąją  Švenčionių rajono  padėtį  ir apibūdintina  taip : 

 turtingais gamtinės aplinkos ištekliais (didelis rekreacijai tinkamų akvatorijų ir miškų plotų 
kiekis ir tankumas, didelis vietovių vaizdingumas); 

 neturtingas kultūros paveldo objektais (yra nedaug dispersiškai išsidėsčiusių kultūros 
vertybių, nykstantys etnokultūriniai bruožai, išlikę pavieniai istoriniai faktai); 

 geru aplinkos sveikumu (nėra taršos fono); 
 vidutinišku aplinkos ekologiniu atsparumu (tinkamas vidutinio intensyvumo masiniam 

rekreaciniam naudojimui);  
 vidutinišku socialinės aplinkos saugumu (nepakankamai saugi socialinė aplinka).  

Šiame areale yra galimybių plėtoti regioninės reikšmės rekreacines sistemas esamų  
socialinių ir ekonominių sąlygų pagrindu:  

 žemas rekreacinės infrastruktūros išvystymo lygis (neišvystyta infrastruktūra);  
 nedidelės vietos gyventojų ekonominės galimybės, t.y. vietos gyventojai nepajėgūs patys 

plėtoti rekreacinę veiklą, reikalingas visas ekonominis palaikymas iš šalies;  
 vidutiniško raiškumo rekreacinio aptarnavimo tradicijos - tradicijos ir papročiai iš  

dalies prarasti, tačiau gali būti dirbtinai atkurti.  
 

 

Pagrindinės vystytinos rekreacijos rūšys šiame areale – pažintinė rekreacija ir poilsis 
gamtoje; papildomai rekomenduojama plėtoti verslinę ir pramoginę rekreaciją.  

Labanoro regioninis parkas, kaip kolektyvinis EUROPARC federacijos narys, turi laikytis 
reikalavimų, kurie išdėstyti “Pasaulinėje subalansuoto turizmo chartijoje” (1995) “Europos 
subalansuoto turizmo chartijoje”(1999). Labanoro regioninis parkas 2004 m. tapo pasaulinės 
aplinkosaugos organizacijų programos „Gyvieji ežerai“ asocijuotu dalyviu. Šis fondas, siekdamas 
išsaugoti švariausius pasaulio ežerus, kuriems iškilusi grėsmė dėl antropogeninės veiklos, 1998 m. 
ir įsteigė „Gyvųjų ežerų“ programą. Šiuo metu į ją yra įtraukti 28 ežerai. Tarp jų – Viktorijos ežeras 
Afrikoje, Baikalas Rusijoje, Balatonas Vengrijoje, Čapala Meksikoje, Biva Japonijoje ir kt. 
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Pavyzdžiui, didžiausią Japonijoje Bivos ežerą kasmet aplanko 24 mln. turistų. „Gyvųjų ežerų“ 
programos tikslas – ne tik išsaugoti švarius ežerus, bet ir įgyvendinti darnaus vystymosi principus. 
Šių tikslų siekiama ir Labanoro regioniniame parke, garsėjančiame Aiseto, Kertojų, Lakajų, Rašios, 
Stirnių ir kitų ežerų vėriniu. Parko administracija kartu su Europos gamtos išsaugojimo ir 
ornitologų stotimi, kuri yra asocijuota Tarptautinio gamtos fondo narė, vykdo projektus, skirtus 
parko teritorijoje esančių vandens telkinių, taip pat gyvūnų ežeruose ir pakrantėse būklei stebėti. 

Visa Labanoro regioninio parko teritorija, išskyrus rekreacines ir agrarines parko zonas, 
priskirta kaip paukščių apsaugai svarbi teritorija. Taip pat išskirta 17 potencialių buveinių apsaugai 
svarbių teritorijų. Dvejoms iš jų – Luknelės upei ir Laukagalio pelkei jau pradėti ruošti 
gamtotvarkiniai planai. Dar trijų teritorijų (Girutiškio rezervato, Dumblės upės slėnio ir Didžiojo 
Siaurio ežero) gamtotvarkinius planus numatoma pradėti rengti 2005 metais. Čia verta paminėti, 
kad Mažųjų ir Didžiųjų Siaurių ežerai yra kraštotvarkinio konflikto objektai, kadangi Mažųjų 
Siaurių ežeras yra svarbus juodakakliams narams, o Didžiųjų Siaurių ežeras – menturdumblių 
bendrijoms, tačiau prie abiejų šių ežerų yra rekreacinės teritorijos, jose yra įrengtos stovyklavietės, 
kuriose kas savaitę apsilanko šimtai poilsiautojų.   Deja, kol kas jokie papildomi apribojimai dėl 
ūkinės veiklos šiai teritorijai netaikomi, nes nėra parengtas gamtotvarkinis planas, o ir naują 
miškotvarkos projektą parengti artimiausiu metu nenumatoma. Apribojimai ūkinei veiklai, kurie yra 
išdėstyti Bendruose paukščių ar buveinių apsaugai svarbių teritorijų nuostatuose, kol kas 
įgyvendinami tik per privačių miškų miškotvarkos projektus, kurių 2004 metais parko teritorijoje 
parengta net 25. Visiems jiems parko direkcija pateikė išvadas ir pasiūlymus, kuriuose atsispindi ir 
reikalavimai dėl NATURA 2000 teritorijos apsaugos. Atskirai vertėtų apibrėžti kiekvienos 
specialiai saugomos paukščių rūšies būklę parko teritorijoje tam, kad įsitikinti, kad esamas 
NATURA 2000 teritorijos “Labanoro giria” režimas neatitinka reikiamo. Itin bloga specialiai 
saugomos rūšies juodakaklio naro būklė. Dėl nuolatinio poilsiautojų trikdymo potencialiose narų 
perimvietėse, štai jau keleri metai narai nesugeba išauginti jauniklių ir veisimosi metu būriuojasi 
grupėmis nuošaliose vietose, pvz. rezervatuose. Vapsvaėdžių, juodųjų peslių ir erelių žuvininkų 
būklę įtakoja tiek poilsiautojai, tiek ir miškų kirtimai, ypač plyni miško kirtimai. Kirtimų laiko 
apribojimai šiuo metu taikomi tik III ir II grupės miškuose, tuo tarpu likusioje parko dalyje 
nesudaromos galimybės veistis šiems plėšriesiems paukščiams. Erelių žuvininkų populiacija yra 
linkusi plėstis, tačiau dėl didelio nuošalių vietovių, tinkamų perėti, stygiaus didžioji porų dalis 
telkiasi rezervatuose, kurių talpa yra ribota. Todėl yra būtinybė tarp Girutiškio ir Kiauneliškio 
rezervato kaip gamtinį koridorių įsteigti trečiąjį – Salaičio rezervatą ar apyrubę, pasižyminčią 
dideliu aktyvių aukštapelkių plotu (numatoma buveinių apsaugai svarbi teritorija. Kurtiniai yra 
vienintelė specialiai saugoma rūšis, kurios būklė parko teritorijoje ženkliai gerėja. Tam įtakos turi 
draudimas medžioti šią rūšį, pavojingų plėšrūnų (lapių ir mangutų) skaičiaus sumažėjimas. 
Brakonieriavimo atvejai kurtinių atžvilgiu nežinomi. Gervių populiacija stabili tik rezervatuose, 
tačiau telmologiniuose draustiniuose lankymosi apribojimai dar nėra pakankamai užtikrinami, kas 
neigiamai veikia gervių veisimąsi. Parko teritorijoje yra dar nemažai šlapžemių, kurios neturi 
draustinio statuso arba dabartinis statusas yra nepakankamas. Rengiant specialiuosius teritorijų 
planavimo dokumentus šią problemą reiktų išspręsti. Apie tikučių populiacijos būklę objektyvių 
žinių nėra, kadangi tai blogiausiai ištirta specialiai saugoma rūšis parko teritorijoje. Dažniausia 
pelėdų rūšis Labanoro girioje yra lututė. 
 

Labanoro regioninis parkas nuo seno gausiai lankomas ir turintis  gana  gilias  rekreacijos 
bei turizmo organizavimo tradicijas. Tačiau, atsižvelgiant į  gamtosauginių reglamentų gausą, 
Labanoro regioninio parko turizmo organizavimo sistema turėtų būti paremta kertinėmis  darnaus 
vystymo nuostatomis. Nacionalinėje  darnaus vystymosi strategijoje (patvirtinta LRV 2003 m. 
rugsėjo 11d. nutarimu Nr. 1160) kraštovaizdžio ir biologinė įvairovės išsaugojimo ilgalaikiai tikslai 
yra beveik tapatūs valstybinių parkų steigimo tikslams - išsaugoti  kraštovaizdžio   ir biologinę  
šalies įvairovę, gamtos ir kultūros paveldo  vertybes, skatinti  atkurti  pažeistus  gamtinius  
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elementus,  užtikrinti racionalų kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės naudojimą.Turizmo vystymo 
galimybės  Labanoro regioniniame parke yra  reglamentuotos ir kryptingai orientuotos į 
pažintinio turizmo vystymą ir subalansuotą rekreacinių paslaugų teikimą. Rekreacinė veikla 
galima vystyti tiek, kiek nekenkia  parko vertybėms ir netrukdo įgyvendinti   teisės aktuose 
numatytus  tikslus bei uždavinius. Labanoro RP direkcija atsako už vertybių apsaugą ir priežiūrą, 
organizuoja  ir koordinuoja  rekreacinį naudojimą, tvarkymą, lankytojų aptarnavimą, sudaro sąlygas  
pažintinei rekreacijai vystyti, suderinusi su steigėju, gali steigti  viešąsias įstaigas  lankytojų 
aptarnavimo,  visuomenės  aplinkosauginio  švietimo ir propagandos, turizmo organizavimo bei 
ūkinėms funkcijoms vykdyti.   

  

1.1 LABANORO REGIONINIO PARKO PIETINĖS DALIES REKREACIJOS VYSTYMO  SWOT ANALIZĖ 
 

Privalumai Trūkumai 
 

 Gausūs gamtiniai turizmo ištekliai,ypač  
vandens turizmo  

 Išsaugotas gamtos natūralumas ir 
mažas apgyvendinimo tankumas 

 Praeina Lakajos ir Peršokšnos vandens 
turizmo trasos 

 Galimybė suplanuoti daugiadienius  
vandens turizmo kelius,  vandens 
turizmo maršrutus pratęsti iki Žeimenos 
ir Neries.  

 Arti  didžiausias rajono miestas 
Švenčionėliai 

 Netoli Švenčionėlių ir Žeimenos 
geležinkelio stotys 

 Natūralių ir pusiau natūralių miškų 
gausumas 

 Ekologiškai patraukli aplinka poilsiui 
 teritorija nuo seno gausiai lankoma  

gerai žinoma ir mėgstama Lietuvos ir 
užsienio lankytojų  

 
 Nėra turizmo aptarnavimo centrų bei 

paslaugas teikiančių įstaigų   
 Bloga kelių būklė, nėra specialių 

dviračių takų 
 Didelę dalį užima Girutiškio rezervatas 
 gamtos ir kultūros ir paveldo išteklius 

sunku panaudoti turizmui dėl blogos 
turistinės infrastruktūros ir neparengtų 
žmogiškųjų išteklių 

 Nepakankamas infrastruktūros 
išvystymas, viešasis transportas 

 Informacinė sistema nepritaikyta 
priimti užsieniečius 

 Nėra ekologinės – pažintinės krypties  
maršrutų  

 Labai miškinga –pelkėta  teritorija 
 Inertiški vietos gyventojai 
 Kelių sistema  blogai išvystyta rytų – 

vakarų  kryptimi 

Grėsmės Galimybės 
 
 Gamtos vertybių degradavimas 
 Žemės reformos įtakoje kintanti 

tradicinė žemėvalda ir kraštovaizdis 
 Didžiausio kultūrinės parko vertybės – 

senųjų kaimų nykimas (arba vertės 
praradimas dėl naujų statybų) 

 Miškų kirtimai ir brandžių miško plotų 
sumažėjimas 

 Nesubalansuota turizmo  plėtra 
konservacinės paskirties teritorijose 

 Spaudimas intensyvinti rekreacinę 
veiklą, prisidengiant depresinio regiono 
problemomis 

 Tolesnis vietos gyventojų mažėjimas ir 

 
 Teritorijos pritaikymas intensyvėjančiai 

rekreacijai naudojant ES lėšas  
 ES struktūriniai ir Sanglaudos fondai 

leidžia investuoti pakankamas lėšas į 
turizmo infrastruktūros plėtrą 

 Naujos informacinės sistemos 
sukūrimas 

 Eko turizmo (gamtai draugiško 
turizmo) sistemos sukūrimas  

 Kokybiškai naujų paslaugų  parengimas 
 Kombinuotų pažintinio turizmo 

maršrutų tinklo sukūrimas 
 Aplinkinių saugomų teritorijų paslaugų 

teikėjų kooperacija 
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tradicinės gyvensenos nykimas  Pritaikymas žiemos sezono turizmui 
 Vietos gyventojų mokymai ir 

perorientavimas ekoturizmo veiklai 
 Muziejinių ekspozicijų atnaujinimas  

 

1.2 TURIZMO SRAUTAI  IR  JŲ KAITOS TENDENCIJOS 
 

Parko lankytojų skaičius yra pastoviai kintantis, sąlygojamas gamtinių sąlygų, susisiekimo 
infrastruktūros ir informacinės sistemos išsivystymo. Lankytojų skaičiai Labanoro regioniniame 
parke yra apytiksliai, nes tikslūs  skaičiavimai nebuvo atlikinėjami.  Preliminariais direkcijos 
pateiktais duomenimis, per metus parką aplanko apie 300 tūkst. lankytojų, ne tik poilsiavimo prie 
ežerų, bet ir pažintinio turizmo tikslu. Stebimas padidėjęs užsieniečių srautas iš Vidurio ir Vakarų 
Europos šalių. Informacinį centrą 2004 metais, buvo nepalankus vasaros sezonas, aplankė 1400 
lankytojų, iš jų 110 – užsienio turistai. Lankytojų srautas nenutrūksta ištisus metus, tačiau vienas iš  
labiausiai pastebimų  turizmo stautų  bruožų – ryškus sezoniškumas. Ypač intensyvūs lankytojų 
srautai gegužės – rugsėjo mėnesiais, mažiausi – lapkričio – gruodžio mėn. (išskyrus kalėdinį 
naujametinį laikotarpį).  

 Lankytojų  srautų padidėjimas  jaučiamas visą pavasario vasaros  laikotarpį, bet didžiausi 
lankytojų „pikai“ būna šiais periodais: 

 Paskutinė    gegužės mėn. savaitė – pirmosios 2 birželio savaitės (srautai daugiau 
orientuojasi  į  pažintines  kultūrines ekskursijas  moksleivių grupėms ir daugiau apima  
šiaurinę bei centrinę  dalį – Etnokosmologijos centras, Mindūnai, Labanoras)  

 Joninių švenčių  dienos, ypač jei jos sutampa su savaitgaliai (masinis atvykimas į 
stovyklavietes, plaukimas ežerais ir upėmis) 

 Valstybės dienos (liepos 6 d.) ir Žolinių  šventės (aktyvus plaukimas upėmis  bei ežerais, 
masinis stovyklavimas) 

 Liepos II pusė – rugpjūčio  I-II dekados (stovyklavimo bumas) 

 Rugpjūčio priešpaskutinis savaitgalis  (esant  geram orui – atsisveikinimas su vasara) 
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1 pav. Labanoro regioninio parko direkcijos  paslaugomis pasinaudojusių lankytojų skaičius 2002 

– 2004 m. 
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Šiuo metu Labanoro RP  labai populiarus  vandens turizmas, tai antroji pagal populiarumą 
pramoga po maudymosi ir žvejybos (žr.  lentelę). Vandens turizmo perspektyvos sietinos su 
Lakajos, Peršokšnos  upių ir daugelio  parko ežerų panaudojimu. Net 13 %  parko teritorijos   
dengia ežerai, didelė jų dalis sudaro  ežerynus, kuriais  galiama plaukti po 15-20 km. Iš Labanoro 
regioninio parko galima pradėti daugiadienius  žygius  tiek upėmis tekančiomis  į  rytus (Lakaja  iki 
Žeimenos, toliau  į Nerį), tiek į  vakarus (Lakajų, Siesarties ežeriais į Siesartį, Šventąją  ir  Nerimi 
pasiekti Kauną).   

Aktyviausiai naudojamas    maršrutas ir  viena  įdomiausių Rytų Lietuvoje vandens turizmo 
trasų   Siesartis – Lakajų ežerynas - Lakajos – Žeimenos  upes.  Atlikus  vandens turizmo  srautų 
analizę (stebėjimai  anketinių apklausų rinkimo metu,  internetinių  puslapių apžvalga,  reklama 
leidiniuose), susidaro   įvaizdis, kad Lakajos upė tampa  vienu populiariausiu maršrutu šalyje ir  gali 
konkuruoti su Ūlos, Merkio  maršrutais Dzūkijoje ar  Žeimenos, Šventosios  maršrutu  
Aukštaitijoje.  Jei 2003 m. apklausos  (R.Lietuvos vandens turizmo plėtros galimybių studija, VTD) 
rodė, kad 68 % vandens turizmo paslaugų, plaukiantiems Rytų Lietuvos teritorija teikė Vilniaus ir 
Kauno nuomos punktai, tai 2005 m. didžiąją dalį paslaugų teikia   šiame regione esančios  įmonės: 
Švenčionėlių  IC, Grigienės IĮ „Locija“, Palūšės valtinė, Šakarvos valtinė, „Liulinės baidarės“. 
Nežiūrint spartaus   pasiūlos augimo, apklausus vandens turizmo paslaugų teikėjus,  liepos – 
rugpjūčio mėn. savaitgaliais  plaukimui Labanoro reg. parko ežerais   jaučiamas baidarių – kanojų  
trūkumas.  Sezonas trunka  4-4,5 mėn. ir prasideda  gegužės mėn. 1-15 d. (2005 m. vasarą  jis  buvo 
labai vėlyvas ir vangus  dėl  šalto ir lietingo oro) ir baigiasi dažniausiai 1-jį rugsėjo savaitgalį 
(išskirtinias  atvejais –  kaip 2005 m.  spalio 1 savaitgalį. 2005 m. rugsėjo ). Maksimali apkrova – 
liepos  - rugpjūčio mėnesio savaitgaliais, ypač jei jie sutampa su valstybinėmis  šventėmis – 
Mindaugo karūnavimo diena (liepos 6 d.) ir Žolinė (rugpjūčio 15 d.). Prognozuojama, kad  šalyje 
vandens turizmas kasmet augs  apie 17 % (VTD duomenys, RLVTGS), tačiau  reali  vietos 
gyventojų ir specialistų  apklausa leidžia manyti, kad per pastaruosius du metus  Labanoro  RP  
pietinėje dalyje  ši veikla išsaugo  ne mažiau kaip 2 kartus ir toliau sparčiai didės.   

Atsižvelgiant  į šias  turizmo srautų ir  turizmo rūšių  raidos  tendencijas, reikia  numatyti  ir  
Labanoro RP  rekreacinio naudojimo kryptis, kiek galima daugiau  išnaudoti būsimą Januliškio 
lankytojų centro veiklą pažintiniam turizmui vystyti ir vandens maršrutams aptarnauti bei srautams 
reguliuoti.  

 

Vykdant Labanoro  RP turizmo esamos  būklės ir perspektyvų  tyrimus, 2005 m. vasarą 
buvo atliktos sociologinės apklausos anketavimo būdu.  

Antroji apklausa vykdyta 2005 m. IV ketv., siekiant  įvertinti valstybinių parkų darbuotojų  
nuomonę apie tikslingumą rengti pažintinius takus valstybinių parkų ir  rezervatinėse zonose ir  jų 
panaudojimo pažintiniam turizmui ypatumus; buvo apklausti specialistai, dirbantys saugomų 
teritorijų sistemoje ir atsakingi už turizmo ir  rekreacijos vystymą nacionaliniuose ((5), 
regioniniuose (18) parkuose bei valstybiniame rezervate(1).  Savo muomonę išsakė ir turizmo 
organizatoriai (6).  Dar buvo vykdomos apklausos telefonu, siekiant išsiaiškinti valstybinių 
institucijų, mokslo įstaigų ir turizmo verslo atstovų požiūrį  į  planuojamą rengti pažintinį taką 
Girutiškio rezervate.  

Vienas iš  sociologinės apklausos tikslų – atlikti Labanoro regioninio parko turizmo srautų 
analizę, nustatyti  turizmo plėtros perspektyvines kryptis, atsižvelgiant į lankytojų poreikius ir  
lūkesčius.  Apklausos metu buvo apklausti respondentai, stovyklaujantys įvairiose parko vietovėse, 
daugiausia pietinėje regioninio parko dalyje esančių Peršokšnos,  Baltųjų ir Juodųjų Lakajų, 
Kertuojų, ežerų pakrantėse esančiose stovyklavietėse, kaimo sodybose, kempinge.  Iš viso buvo 
apklausta 390 respondentai, kurie išreiškė nuomonę apie Labanoro RP teikiamas paslaugas, jų 
kokybę, trūkumus, taip pat  - kokių paslaugų pasigendama, ir kurios iš jų esti populiariausios.  
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Daugiausia poilsiautojų buvo jaunesnio amžiaus žmonės (15 – 34 metų), kurie sudarė virš 
pusės – 51,5 % visų apsilankiusiųjų parke. Penktadalį respondentų sudarė 35 – 44 metų, o 
vyresnėse dešimtmetėse amžiaus grupėse jų tolydžiai mažėjo. Šie skaičiai leidžia daryti išvadą, kad 
Labanoro RP yra populiariausias tarp aktyvių darbingo amžiaus turistų, o vyresnio amžiaus žmonės 
poilsiui renkasi kitus regionus ar kitą poilsiavimo laiką. Todėl ateityje vystant turizmo 
infrastruktūrą reikėtų orientuotis  į  aktyvaus turizmo formų plėtrą ir  paslaugas, daugiau paslaugų 
pritaikyti šios amžiaus kategorijos žmonėms.  

Iki 15 m.

15-24 m.

25-34 m.

35-44 m.

45-54 m,.

55-64 m.

daugiau nei 65 m.

Procentai

30,020,010,00,0

4,6

7,7

11,5

20,8

27,7

23,8

3,8

 
 

2  pav. Respondentų amžius 
 

 

Tarp apklaustų respondentų ryškiai vyravo dvi šeimyninio statuso grupės – vedę (ištekėję) – 
39,2 %, ir nevedę (netekėję) – 43,1 %. Išsiskyrusių buvo dešimtadalis, našlių – 6,9 %. 
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Vedęs, ištekejusi

Nevedęs, netekėjusi

Išsiskyręs (-usi)

Našlys (-ė)

Procentai

50,040,030,020,010,00,0

6,9

10,8

43,1

39,2

 
 

 3 pav. Respondentų šeimyninė padėtis 
 

Kadangi daugiau nei trečdalį sudaro šeimos,  paslaugų spektre turėtų  būti skiriamas 
didesnis dėmesys šeimyniniam turizmui ir atitinkamam  pramogų bei paslaugų plėtojimui. 
Palaipsniui reikėtų orientuotis į stovyklaviečių specializaciją, maršrutų šeimoms numatymu.   
 

 Pažymėtina, kad apklausti poilsiautojai daugumoje buvo aukštesnio išsimokslinimo. Net 
38,5 % apklaustųjų sudarė asmenys, turintys aukštąjį išsimokslinimą. Šiuo požiūriu lankytojų 
išsimokslinimas buvo žymiai didesnis nei Lietuvos gyventojų vidurkis. Apie penktadalis 
poilsiautojų turėjo aukštesnįjį išsimokslinimą (23,1 %), o penktadalis – vidutinį (20,8 %). 
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Nebaigtas vidurinis

Vidurinis

Spec. vidurinis

Aukštesnysis

Aukštasis

Procentai

50,040,030,020,010,00,0

38,5

23,1

7,7

20,8

10,0

 
  

 4 pav. Respondentų išsimokslinimas 
 
 

Respondentų užimtumo spektras buvo gana įvairus. Daugiausia poilsiautojų nurodė, 
kad jie yra samdomi darbuotojai (34,6 %). Dvigubai mažesnė buvo antroji pagal dydį respondentų 
dalis - tarnautojai (16,9 %). Verslininkų, studentų, moksleivių, pensininkų dalis buvo apytiksliai 
vienoda ir sudarė 8 – 11 %. 

Verslininkas

Samdomas darbuot.

Bedarbis

Studentas

Moksleivis

Pensininkas

Dirbantis namuose

Tarnautojas

Kita

Procentai

40,030,020,010,00,0

16,9

8,5

9,2

10,0

5,4

34,6

10,8

 
 

5 pav. Respondentų užimtumas 
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 Į klausimą, ar atvyko vienas, ar keliese – absoliuti dauguma – 90 % - nurodė, kad 
atvyko keliese. Iš jų 52 % poilsiavo su šeimos nariais. Šeimos nariai dažniausiai poilsiavo su 
sutuoktiniais ir dažniausiai su vienu – dviem vaikais (su 1-2 vaikais buvo 77 % poilsiautojų). Kiti 
šeimos nariai – su tėvais ar keliais vaikais. Viena šeima poilsiavo su šešiais vaikais. Todėl 
pageidautina dalį stovyklaviečių specializuoti šeimyniniam poilsiui, įrengti vaikų žaidimų aikšteles, 
atitvarus  mažamečiams vaikams vandens  telkiniuose.  Ypatingai pasiteisintų atskirų šeimyninių 
poilsiaviečių steigimas arba  esamų stovyklaviečių  zonavimas  – jose  susirinktų panašių interesų  
keliautojai, būtų išvengta  konfliktų  dėl  triukšmo  ir kitų problemų. 

 Poilsiaujančių su draugais buvo 48 %. Absoliuti dauguma tokių poilsiautojų buvo be 
vaikų. Taigi, didžiausią dalį (65 %) apklaustųjų sudarė poilsiautojai, atvykę ne mažesnėmis kaip 3-4 
asmenų grupėmis. Apklausos duomenys patvirtina, kad 15 – 24 metų lankytojai atvyksta į parką 
grupėmis, tačiau dar ne su šeimomis, o 25 – 44 amžiaus grupės lankytojai dažnai renkasi poilsį 
kartu su šeima. 

 Tiriant turizmo paslaugų  vartotojų poreikius,  apklausos metu didelis dėmesys buvo 
skiriamas lankytojų vykdomoms veikloms bei  pramogoms. Lankydama Labanoro regioninį parką 
didžiausia dauguma poilsiautojų  (77,7 %) maudėsi, o apie pusė (46,9 %) – žvejojo arba plaukiojo 
valtimi, baidare (43,1 %). Šios trys veiklos susilaukė didžiausio poilsiautojų susidomėjimo ir jos 
patvirtina turistų aktyvumą, nes populiariausios pramogos Labanoro RP buvo plaukiojimas valtimi 
ir maudynės. Tačiau šie faktai rodo ir antrąją svarbią poilsiui sąlygą – galimybę prieiti prie vandens, 
išsinuomoti vandens turizmo įrangą, maudytis vandens telkinyje ir pan. Apie trečdalis poilsiautojų 
(30,0 %) važinėjo automobiliu po įdomias vietas. Kita aktyvia poilsio rūšimi, kaip keliavimas 
pėsčiomis, užsiėmė santykinai nedaug respondentų (20,8 %). Uogavo ar grybavo tik dešimtadalis 
apklaustųjų (dar buvo neprasidėjęs grybų ir uogų sezonas), o lankė gimines 13,1 %. 

 
1 lentelė. Poilsiautojų pramogos 
 
Nr. Pramoga Skaičius % 
1. Maudymasis 303 77,7 
2. Plaukiojimas valtimi, baidare 168 43,1 
3. Žvejojimas 183 46,9 
4. Uogavimas, grybavimas 45 11,5 
5. Keliavimas pėsčiomis 81 20,8 
6. Važinėjimas automobiliu po įdomias vietas 117 30,0 
7. Lankymas giminių, draugų 51 13,1 
8. Kita veikla 117 30,0 
 

 Šią išvadą dar patvirtino ir tas faktas, kad respondentai Labanoro  RP  vertino kaip 
tinkamiausią vandens turizmui. Tokią nuomonę išsakė 64,6 % apklaustųjų. Antrais pagal 
populiarumą poilsiavimo būdas, tačiau žymiai nusileidžiantis pirmajam, buvo dviračių turizmas 
(34,6 %). Pėsčiųjų žygiai ir autoturizmas susilaukė kiek daugiau nei ketvirtadalio respondentų 
dėmesio. 

2 lentelė. Labanoro regioninio parko teritorijos tinkamumas įvairioms turizmo rūšims  
 
Nr. Pramoga Skaičius % 
1. Vandens turistams    252 64,6 
2. Pėsčiųjų žygiams      108 27,7 
3. Dviračių turizmui     135 34,6 
4. Autoturistams           102 26,2 
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 Be to, turistai išsakė ir kitus savo poreikius. Net 79,3 % poilsiautojų pareiškė, kad 
svarbu nakvoti stacionariniuose nameliuose su civilizuota įranga, ir tik 20,7 % respondentų manė, 
kad tokia įranga poilsiavietės nereikalinga. 

 Kitas analizės aspektas – stovyklaviečių įranga. Stovyklavietėse atliktos analizės 
rezultatai parodė reikalingiausios įrangos poreikį. Ypatinga svarba stovyklavietėse buvo nustatyta 
sanitarinėms higieninėms patalpoms (tualetams, prausykloms, elektrai, šaltam vandeniui). Net 66,9 
% respondentų jas nurodė, kaip labai svarbias. Minimalus  šių sąlygų išpildymas maždaug 100 vietų 
stovyklavietėje  kainuotų nuo 50 iki 70 tūkst. Lt, neskaitant elektros privedimo. Antrą vietą pagal 
svarbą (57,7 %) užėmė šiukšlių surinkimas, trečią (44,6 %) - specialiai įrengtos laužavietės. 
Mažiausiai domino respondentus palapinės su minimalia įranga (23,8 %) ir stovyklavietės be jokios 
įrangos (18,5 %).  
 
 
 3 lentelė. Stovyklaviečių vertinimas pagal įrangos svarbą 
 
Nr. Poilsiaviečių tipai, įranga Labai 

svarbu 
% 

Reika-
linga 

% 

Nereika 
linga 

% 
1. Stacionarūs nameliai nakvynei su visa civilizuota įranga 

arba karavanai 
38,5 40,8 20,8 

2.  Stovyklavietė:    
2.1. Palapinės ir minimali įranga 23,8 56,9 19,2 
2.2. Sanitarinės higieninės patalpos (tualetas, prausykla, 

elektra, šaltas vanduo) 
66,9 29,2 3,8 

2.3. Specialiai įrengtos laužavietės 44,6 53,8 1,5 
2.4 Šiukšlių surinkimas 57,7 39,2 3,1 
2.5 Aikštelė sportui ir žaidimams 34,6 56,2 9,2 
2.6 Sporto bei poilsio inventoriaus nuoma 25,4 62,3 12,3 
2.7 Palapinėms skirta vieta 28,5 60,8 10,8 
3. Stovyklavietė be jokios įrangos (nuosava palapinė ir pan.) 18,5 56,2 25,4 
 

Kitų reikalingų paslaugų poreikis procentiškai buvo išreikštas šiais skaičiais: 

 Maisto produktų prekyba buvo labai svarbi ir reikalinga 80,0 % apklaustųjų; 
 Saugomos automobilių aikštelės, saugyklos daiktams ir pan. kiek mažiau 

reikalingos (kad jos nereikalingos nurodė net trečdalis apklaustųjų); 
 Absoliuti dauguma apklaustųjų – net 94,6 % nurodė informacijos apie paslaugas, 

stovyklavietes ir pan. būtinumą. 
 

4 lentelė. Kitų paslaugų vertinimas 
 
Nr. Poilsiaviečių tipai, įranga Labai 

svarbu 
% 

Reika-
linga 

% 

Nereika 
linga 

% 
1. Maisto parduotuvė (maisto atvežimas) 20,8 59,2 20,0 
2.  Saugomos automobilių aikštelės, saugyklos daiktams ir 

pan. 
23,1 46,9 30,0 

2.1. Informacija apie paslaugas, stovyklavietes ir pan. 33,1 61,5 5,4 
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Apklausa leidžia  orientuoti parko direkciją ir  savivaldybės institucijas  į veiklas, dėl kurių  
poilsiautojai vykstą į šį regioninį parką.  Tačiau kartu reikia  vystyti  paslaugas ir veiklas, kurios  
yra specifinės ir teikiamos  tik  valstybiniuose parkuose. Palaipsniui reikia  įtvirtinti įvaizdį, kad 
vykstantys  į valstybinius parkus,  savaime iš kitų poilsiautojų išsiskirtų  specifine veikla. 
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2 LABANORO REGIONINIO PARKO PIETINĖS DALIES TURIZMO 
TRAUKOS TAŠKAI 

 

Šiame darbe nagrinėjama Labanoro regioninio  parko pietine dalimi laikytina teritorija, 
esanti Švenčionių rajone  ( nuo Molėtų  – Ignalinos kelio į pietus iki pietinės – pietrytinės parko 
ribos (27 803 ha) ir apie 800 ha Molėtų rajone (2002 m. naujai prijungta teritorija  Joniškio 
seniūnijoje prie Maldžiūnų – Slabados kaimų).  Teritorija apima apie 17 % bendro  169 084 ha 
Švenčionių rajono ir apie 0,5 % Molėtų rajono teritorijos   –  tai  mažiausiai urbanizuota, 
pertvarkyta, tačiau didžiausius gamtinius ir rekreacinius resursus turinti parko  dalis. Šioje 
teritorijoje yra 69 kaimai, tačiau gyventojų skaičius  neviršija 400 (Tikslų gyventojų skaičių 
nustatyti sunku  dėl  didelio gyventojų  judėjimo, sodybų  perpardavimo, sezoninio  gyvenimo 
stiliaus.  
Pietinės dalies teritorijoje yra  69  kaimai ir viensėdžiai:  

Švenčionių raj. savivaldybės Labanoro seniūnijos teritorijoje  - 50; 
Švenčionių raj. savivaldybės Švenčionėlių kaimiškosios seniūnijos teritorijoje – 8; 
Švenčionių raj. savivaldybės Kaltanėnų seniūnijos teritorijoje- 5;   

   Molėtų rajono savivaldybės Joniškio seniūnijos teritorijoje -  6. 

Skirtingai nuo  šiaurės vakarinės ir šiaurinės parko dalies, čia  yra  tik nedidelė  intensyviai 
naudojamų rekreacijai vandens pakrančių dalis, labai maža dalis  dirbamos  žemės, santykinai 
mažai  lankomų kultūros  objektų. Šiuo metu parko teritorijoje yra virš trisdešimt lankymui ir 
poilsiui pritaikytų rekreacinių teritorijų, apimančių 60 ha plotą. Vandens ir dviračių turizmas yra tik 
vystymosi pradžioje, bet stebima neigiama tendencija vandens turizmo, ypač Lakajos upės ruože 
(krantų erozija, vandens paukščių perėjimui vietų stoka ir pan.). Kadangi parkas išsidėstęs trijų 
rajonų teritorijose (Utenos, Molėtų ir Švenčionių) aiškiai pastebima kur geriau išvystytos turizmo 
paslaugos - Molėtų rajone jos aktyvesnės nuo seno. 2003 metais pradėjęs veikti maitinimo ir 
nakvynės  paslaugų tiekimo kompleksas “Labanoro pramogos” ir netoliese esantiems  nakvynės 
namams  sudaro galimybę daliai parko lankytojų ilgesniam laikui pasilikti parko teritorijoje, tuo 
pačiu geriau susipažinti su šio regiono kulinariniu paveldu. Vis dėlto vasaros periodo poilsiautojų ir 
turistų skaičius yra toks intensyvus, kad parko direkcijos pajėgos yra per silpnos reguliuoti 
poilsiautojų srautus.     

Čia   gerokai  mažesni turistų srautai - net ir naujai parengtame  tvarkymo plane  iš 40 
siūlomų vystyti rekreacinių  viešbučių bei kompleksų, tik 5   pietinėje dalyje. Į pietinę Labanoro 
regioninį parką dalį patenka tik vienintelis viešbutis-restoranas „Labanoras“, kelios kaimo turizmo 
sodybos.  

Šios parko dalies miškuose auga virš 700 augalijos rūšių, veisiasi ir gyvena 54 
rūšys žinduolių (vilkai, briedžiai, elniai), apie 170 rūšys paukščių (erelis žuvininkas, kurtinys, 
gervė, rudasis peslys), 5 rūšys roplių, 11 varliagyvių rūšių. Miškuose gausu įvairiausių grybų ir 
uogų.  Didesnės  upės yra Lakaja, Peršokšna, Dumblė, Luknelė, o  ežerai - Peršokšnų, Labanoro, 
Rašio, Juodųjų Lakajų, Didžiųjų Siaurių. Tai vienas švariausių Lietuvos regionų - nutolęs nuo visų 
didžiųjų pramonės gigantų, bet gana lengvai pasiekiamas vykstant iš Lietuvos didžiųjų miestų. 

Labanoro  kaimas atgijo tik atkūrus seniūniją  (atkurta 2001 m. gegužės mėn.,  plotas 2047 
ha.),  bei įsteigus lankytojų centrą kas labai pagyvino  šios tradicinės tarpumiškių  gyvenvietės 
gyvenimą.  Seniūnijos teritorijoje yra 63 kaimai (51 kaimas ir 12 viensėdžių), kuriuose gyvena apie 
450 gyventojų, t.y kiekviename kaime po 9 gyventojus. Atmetus didžiausio kaimo – Labanoro, 
kuris dažnai vadinamas miesteliu, gyventojus, vidutinis pietinės dalies  kaimų gyventojų skaičius 
neviršija 7 gyventojų.  Didesni kaimai yra Labanoro miestelis, Padumblės k., Lakajos k., Januliškio 
k.. Virš 75 % gyventojų pensinio ir tik 10 % - darbingo  amžiaus. Labanoras rašytiniuose šaltiniuose 
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buvo minimas jau 1373 metais, o Labanoro bažnyčia Vilniaus vyskupijos sąrašuose minima 1522 
metais. Pačiame Labanoro miestelyje yra biblioteka, paštas, dvi parduotuvės. Labanore augo 
kompozitorius M. Petrauskas ir dainininkas K. Petrauskas. 

 

 
6 pav. Labanoro seniūnijos teritorija (žalia) apima Švenčionių raj. šiaurės vakarinę dalį   

Didžiąją seniūnijos teritorijos dalį užima miškai, žemės ūkio paskirties žemės - labai mažai. 
Todėl pagrindinės darbo vietos – girininkijoje,  svarbus gyventojų pajamų šaltinis – uogos ir grybai. 
Labanoro miškuose labai daug žmonių iš kitų Lietuvos regionų turi savo sodybas, todėl gyvenimas 
tampa judresnis tik vasaros metu, kai į savo sodybas ilsėtis suvažiuoja miestiečiai. Šių sodybų 
priežiūra ir remontas – vienas iš svarbiausių darbų vietos gyventojams. Seniūnijos teritorijoje yra 2 
parduotuvės, kavinė, dujų punktas, įsikūrusi regioninio parko direkcija, viešbutis. Viešbutyje - 
restorane „Labanoras“ veikia ir šalia atrestauruotas klojimas, kuriame gausi sendaikčių kolekcija ir 
erdvioje salėje galima švęsti vestuves ir kitas šventes. Viešbutis restoranas  garsėja senoviniu  
atkurtu XX a. pradžios  interjeru, aukšta aptarnavimo ir paslaugų kokybe ir geru maistu, tai vienas 
iš nedaugelio gerų provincijos stiliaus interjerų ne tik parke, bet ir visoje Lietuvoje.  
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 7 pav. Restoranas-viešbutis „Labanoras“ ir Labanoro  bažnyčios varpinė 

Nepaisant turtingų miškų išteklių, seniūnijoje nėra nei vienos lentpjūvės ar kitos medžio 
apdirbimo įmonės. Kol kas nėra  nei vienos įmonės, užsiimančios šiame krašte tradiciniais verslais 
– vaistažolėmis, tvenkinine žuvininkyste, vaisių – uogų perdirbimu. Labanoro seniūnijoje 2005 m.  
buvo įregistruotos 2 įmonės. Tai apgyvendinimo ir maitinimo įstaigos: restoranas-viešbutis 
„Labanoras“ ir Padumblės kaime „Karčema“. Pagrindinė kultūrinė veikla siejasi  su Labanoro  RP  
informacijos centru. – čia rengiamos parodos, seminarai, susitikimai su kraštiečiais.  Kasmet 
seniūnijoje stovyklauja skautai, kitų jaunimo ir vaikų organizacijų atstovai, organizuojami tapytojų 
plenerai.  

Ši parko dalis nepasižymi  didele  gamtos ir kultūros paminklų gausa (žr.Xx lentelę). 
Dažniausiai turistų lankomi objektai yra teritorijoje yra Labanoro bažnyčia ir varpinė (   pav.), 
partizanų kautynių ir žūties vieta (   pav.), Labanoro (Kunigiškių ir Dvariškių) kapinės, Baranavo ir 
Januliškio kapinės, Budrių piliakalnis, Lakajos, Pašekščio, Padumblės, Gudelių ir Labanoro 
pilkapynai bei gamtos paminklai - Šventakmenis, Lakajos akmuo, "Ožkos" akmuo (  pav.). 

Švenčionėlių kaimiškojoje seniūnijos tik nedidelė  seniūnijos dalis papuola  į Labanoro RP 
teritoriją, prie pagrindinių kelių, vedančių į Januliškį – 8 kaimai su 19 sodybų ir 25 vietos 
gyventojais.   

Kaltanėnų seniūnijos administruojama teritorija   - tik 5 kaimai rytinėje parko dalyje 
dalyje  su 40 gyventojų. Didžiausias kaimas – Antaliedė I – viena jauniausių ir aktyviausių   
gyvenviečių Labanoro  RP ( amžiaus vidurkis – 46 metai, iš 23 gyventojų - 6 dirbantys ir  net 3 
moksleiviai), esantis 2-3 km  į rytus nuo Girutiškio rezervato rytinės ribos . 

Molėtų rajono Joniškio seniūnija  tik  keliais nedideliais kaimais  įsiterpia  į parko pietinę 
dalį. Šie kaimai taip pat  seni, didžiąją dalį sodybų išpirkę  poilsiautojai verslų ir įmonių nėra 
įregistruota.  

 

2.1  LABIAUSIAI  LANKOMI  PIETINĖS DALIES  KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI 
 

1863 M. SUKILĖLIŲ 
KAPAI 

Apie 2 km į vakarus nuo Rusiškių kaimo, prie Luknelės upelio, apie 100 
m atstumu vienas nuo kito Antkapius sudaro žemių sampilai ir paminklas 
– geležinių strypų ornamentuotas kryžius ant kvadratinio plano 
nupjautinės piramidės pavidalo akmenų mūro postamento,  
pastatyti 1932m., prisimenant, kad  Alberto Minskio ir Kaspero Malevskio 
sukilėlių būrių stovyklą, įrengtą prie Luknelės, 1863 05 21 užpuolė 
generolo majoro Šuvalovo 5 kuopų pėstininkų ir 75 raitelių dalinys. 
Sukilėliai atrėmė 3 atakas, o per dvi valandas trukusiose kautynėse 10 
sukilėlių buvo nukauta, 5 sužeisti, 8 paimti į nelaisvę. Lenkų istoriko S. 
Zelinskio duomenimis, žuvusiųjų kareivių buvo 25, sužeistųjų – 50. 
Rusijos pulkininkas Poltarackis Vilniaus kar. viršininkui pranešė, kad 
kautynėse buvo nukauta 97 sukilėliai. Sukilėliams atiteko 20 karabinų, 
amunicijos. Palaidoję nukautuosius, sukilėliai išžygiavo. 

LAKAJOS 
PILKAPYNAS 

Yra Lakajų miško R. dalyje, 100-jo kvartalo p.r. dalyje, apie 0,1 km į v. 
nuo Joniškio-Labanoro kelio, Ešerinio ežero r. krante. 33 pilkapiai, vienas 
nuo kito nutolę iki 10 m. Sampilai 6-15 m skersmens, 0,3-1,0 m aukščio. 
Kai kurių sampilų pagrindus juosia griovių liekanos. Dalis pilkapių 
sulėkštėję, o didžiajame iškasta duobė. Pilkapių forma, sampilai būdinga 
VIII-XII amžiui. 
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BUDRIŲ 
PILIAKALNIS 

0,5 km į pietryčius nuo Budrių, Peršokšnų ežero šiauriniame krante, 
iškyšulyje, miške. Iš trijų pusių piliakalnį juosia Peršokšnų ežeras. 
Šiauriniame ir pietiniame šlaite yra terasos.  

OŽKOS AKMUO Geologinis gamtos paminklas stūkso Švenčionėlių miškų urėdijos 
Pasiaurės g-jos Juodinėnų miško 43 kvartale, matmenys –4x 3,5 x 1,8 m. 
Kokia šio akmens dalis žemėje, nežinia. 

 
 

  

        8 pav. 1863 m sukilėlių kapai                              9 pav. Januliškio senosios kapinės 
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10 pav. Partizanų  kovų ir  žūties vieta                                

     11 pav. Ožkos akmuo 
 

 

Gyvenamosios vietovės – tradiciniai kaimai - vertingos kaip  etnokultūros ir  tradicinės 
gyvensenos palikimas, todėl visus  reikėtų išsaugoti kaip istorinio laikotarpio  reliktą. 

Svarbiausi lankytini objektai turizmo plėtros garantas –  išskirtiniai gamtiniai ir rekreaciniai  
pietinės dalies  resursai. Pietinėje dalyje priskaičiuojama  virš 90 ežerų ir ežerokšnių, 8 upės. 
Turizmo plėtrą riboja stovyklaviečių ir gamtinio pažintinio turizmo paslaugų trūkumas, kol kas čia 
tik 5 kaimo turizmo sodybos.  

2.2 LABANORO RP PIETINĖS DALIES EŽERAI 
 

Pavadinimas F.zona, tinkamumas rekreacijai Pasiūlymai 
Labanoras  Šalia miestelio esantis vandens 

telkinys. Pakrantės užaugę ir 
uždumblėję . Tačiau tai vienintelis  
šalia didžiausios  parko gyvenvietės 
rekreacijai tinkamas  ežeras 

Pliažas, kempingas, stovyklavietė š. 
pakrantėje  

Baltas Mažai naudojamas  Įrengti SA r. krante (didesnę) , SA 
v.krante  

Pažemys Kraštovaizdžio draustinis  
Indrajai Kraštovaizdžio draustinis  
Ilgis Kraštovaizdžio draustinis Įrengtina SA  
Tarpežys Kraštovaizdžio draustinis Siūloma stovyklavietė ET, 

formuotinas Tarpežio rekreacinis 
kaimas 

Salaičiai Kraštovaizdžio draustinis  
Luknelis Kraštovaizdžio draustinis Rekreacinis kaimas 
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+ 6 maži Kraštovaizdžio draustinis  
Peršokšnai  Intensyviausiai rekreacijai naudojamas  

ežeras  
 

Rašia    
Mekšrinis   
Ešerinis (š)   
Lydekis   
Duobulis   
Keruotys Botaninio zoologinio draustinio  
Ešerinis (p) Botaninio zoologinio draustinio  
Baltelis   
Žiežulinis   
Minėlis Botaninio zoologinio draustinio  
+7  Botaninio zoologinio draustinio ež.   
Didysai Siaurys   
Mažasai Siaurys   
Dumblys   
Vainiūnai   
Ilgis    
Apskritys    
Juodieji Lakajai   
Gūduniškis   
Lakaja   
Gilutis   
Aldikis   
Šlavinas   
Sutrinis   
Kania Geomorfologinis draustinis   
Saločius Geomorfologinis draustinis  
Ašakinis   
Šiekštas    
Ešerinis  Telmologinis draustinis   
Blusinė   
Salduškis   
Saločius    
+ 8 ežerėlių 
grupė 

Geomorfologinis draustinis  

Kuliakampis Botaninio zoologinio draustinio ežerai  
Pakinis Botaninio zoologinio draustinio ežerai  
Gulbinis Botaninio zoologinio draustinio ežerai  
Snieginis  Telmologinis draustinis  
Versminiai 
ežerai (4) 

Telmologinis draustinis  

Krakinis  Telmologinis draustinis   
Girutiškis Gamtinis rezervatas Naudojimas rekreacijai draudžiamas  
Girutaitis Gamtinis rezervatas Naudojimas rekreacijai draudžiamas 
Verlinas Gamtinis rezervatas Naudojimas rekreacijai draudžiamas 
Petrežeris Gamtinis rezervatas Naudojimas rekreacijai draudžiamas 
Kiti rezervato 
ežerai(10) 

Gamtinis rezervatas Naudojimas rekreacijai draudžiamas 
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Ešerinis Telmologinis draustinis  Lankymas ribojamas  
Siaurys Vakarinis krantas – rekreacinė zona Įrengtina PKT  p.v. daly 
Kerotis  r.daly – rekreacinė zona Įrengtinas PKT  
Liedis Botaninio zoologinio draustinio ežerai  
Liedelis Botaninio zoologinio draustinio ežerai  
 
 
ET – ekoturistai (dviratininkai, pėstieji, vandens turistai) 
KN – kempingai su nameliais 
PTK- kempingai su palapinėm, treileriais  
ATS- autoturistų sustojimo aikštelės  
R – regyklos  
VT – vandens turistai 
DT - dviračių turistai 
PT – pėstieji turistai  
SA – sustojimo aikštelė, atokvėpio vieta 
 

2.3 LABANORO RP PIETINĖS DALIES UPĖS 
 

Pavadinimas Tinkamumas rekreacijai Pasiūlymai 
Lakaja  
(29,1 km) 

Pagrindinė vandens turizmo trasa;.  Įrengti kempingą KN ir atokvėpio 
vietą ties  ištaka iš J.Lakajų, PTK ties 
Lakajos ež. Š pakrantėj, ET Lakajos 
š.r.pakrantėj, Vilkasląsčio k., 
Žeimenos santakoje 

Peršokšna  
(26,4 km)  

Peršokšnos upė  intensyviau pradėti 
naudoti tik prieš 5-7 metus, atsiradus 
plastikinių  ir pripučiamų plaukiojimo 
priemonių pasiūlai Visas atstumas  
Peršokšnos  kraštovaizdžio 
draustinyje, todėl siūlytina apriboti 
masinius plaukimus. 

2000 m. gegužės mėn. Januliškyje 
atidarytas pirmasis pažintinis takas 
Labanoro regioniniame parke palei 
Peršokšnos upę – jį būtina atnaujinti.   
Ateityje siūlytina apriboti plaukimą 
gegužės – rugsėjo mėn. ir leisti tik iki 
Januliškio tilto be stovyklavimo. 
Geriausiai  būtų plaukimų skaičių ir 
intensyvimą koreguoti iš Januliški 
lankytojų centro. 

Luknelė Vandens turizmui tinkama tik didesnių 
potvyniu metu tarp Indrajų – Luknelės 
ežerų su  lengvomis nedidelėmis 
plaukiojimo priemonėmis.  

Neinicijuoti ši ruožo naudojimo, 
didesnė dalis teka per Girutiškio 
rezervatą.  

Gulbinė Vandens turizmui netinka  - 
Labanoras  Vandens turizmui netinka, krantai   

užpelkėję  
- 

Liedelė Vandens turizmui netinka - 
Palukna  Vandens turizmui netinka, plukdo 

vandens perteklių iš Beržaloto pelkės  
- 

Baltelė Vandens turizmui tinka tik lengvomis 
plaukiojimo priemonėmis esant 
aukštam vandens lygiui 

Gali būti subalansuotai naudojamas 
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       12   pav. Luknelės upė netoli santakos į Žeimeną 

 

2.4 SVARBIAUSIOS  PIETINĖS DALIES STOVYKLAVIETĖS: 
 

„Peršokšnai“   Mišri  auto- vandens turistų stovyklavietė 

Balto Dviračių – pėsčiųjų  

Mažųjų Siaurių Auto – dviračių  

Didžiųjų Siaurų (2) Auto - dviračių 

Lakajos Vandens turistų 

Keročio  Auto turistų  

 
13 pav. Stovyklavietės vasaros metu būna sausakimšos – 2005 vasara prie Keročio ir Siaurių ežerų  

 

Gamtine ir rekreacine verte šioje parko dalyje  pasižymi miškingi Lakajos ir Peršokšnos 
slėniai, aktyviai pritaikomi rekreaciniams poreikiams. Lakaja – tai ne tik Labanoro regioninio parko 
upių karalienė, bet ir viena gražiausių, egzotiškiausių rytų Aukštaitijos upių, pamėgta vandens 
paukščių ir vandens turistų. Ji – vandeningiausias Žeimenos intakas. Lakajos ilgis 29,1 km. Vanduo 
švarus, tėkmė srauni. Kadangi upės nuotėkį reguliuoja ežerai, tai jos debitas per visus metus mažai 
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svyruoja. Upės vaga 10-15 m pločio pradžioje iki 6-10 m tolesnėje jos kelionėje. Ties Šeškuškėmis 
I į Lakają įteka Peršokšna. Tai 26,4 km. ilgio upelė. Ties Santakos kaimu įsilieja į Žeimeną.  

Peršokšna išteka iš Peršokšnų ežero ir už 26,4 km susilieja su didžiausia  parko upe – 
Lakaja. Maršrutas sunkus ir reikalaujantis specialių įgūdžių. Aukštupyje vos ne kas 50 metrų tenka 
stabdyti plaukimą lipti lauk ir traukti į šonus virtuolius  medžius. Dažnos bebrų užtvankos. 
Pastaruoju metu  vandens turizmo organizatoriai pradėjo  ardyti bebrų užtvankas, motoriniais 
pjūklais pjauti medžių išvartas ir kitaip šalinti kliūtis. Tačiau Peršokšna saugoma kaip Natura 2000 
buveinė, kurioje yra saugomos  kurklių bendrijos. Irklai, didelis turistų srautas   kenkia  šiems 
augalams. Mažas vandens debitas sausų vasarų metu dar labiau  neigiamai veikia  dugną ir augalus. 

Todėl rekomenduotina maršrutą Peršokšna apriboti 1 diena iki Januliškio, daugiau pritaikant 
pažintiniam ekologiniam turizmui su gidu. 
 

 
14 pav. Lakajos vidurupis                                               15 pav. Peršokšnos žemupys 

 

 
16 pav. Informacija ape stovyklavietę         17 pav. Tik 1,5 km į v. nuo rezervato esantis Prūdiškės k.         
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2.5   LABANORO RP PIETINĖJE DALYJE AR ARTI JOS ESANČIOS KAIMO TURIZMO SODYBOS 
 

Šeimininkas Kaimo turizmo vietovė 
Petro Telyčėno kaimo turizmo sodyba Švenčionių rajone, Labanoro seniūnijoje, 

Mozūriškių kaime 
Ūkininko Viktoro Paukštos kaimo 
turizmo sodyba 

Kiauneliškis,  Kaltanėnų seniūnija 

Valentino  Mičiudos sodyba Švenčionėlių g.31, Kaltanėnai 
Vytauto Šerėno sodyba Juodynėlio viensėdis,   Kaltanėnų  seniūnija 
J. Kiauleikienes kaimo turizmo sodyba  
 "Labanoro pramogos" 

Labanoras 

  

  
 

18 pav. V. Šerėno sodyba.                                19 pav. P.Telyčėno sodyba Mozūriškės kaime 

 

 Išanalizavę turizmo traukos taškus, galima teigti,  kad labiausiai turistus traukia  natūrali, 
nesukultūrinta gamta ir  rekreacinės  galimybės. Todėl formuotinas ir naujas  pažintinio turizmo 
objektas –– didžiausias  ir vertingiausias pelkių kompleksas Girutiškio rezervate ne tik užpildytų 
pažintinio turizmo paslaugų spragą, bet ir  būtų  atraktyvus  bei gausiai lankomas edukacijai 
naudojamas objektas.  
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3 BERŽALOTO – GIRUTIŠKIO PELKIŲ KOMPLEKSO GAMTINĖS 
APLINKOS ANALIZĖ 

Beržaloto – Girutiškio pelkių kompleksas yra pietrytinėje parko dalyje, 6 km pietryčių 
kryptimi nuo Labanoro gyvenvietės, kurio apsaugai įsteigtas 1 483 ha Girutiškio rezervatas. Jis turi 
ir tarptautinę reikšmę – tai ES mastu  svarbi Natura 2000 teritorija, svarbi paukščių ir buveinių 
apsaugai bei potenciali  į Ramsaro teritorija.Ši teritorija yra unikali natūraliais gamtiniais 
kompleksais, kurie nebuvo intensyviai naudojami žemės ir miškų ūkyje. Vietovė ypač vertinga 
biologinės įvairovės apsaugos požiūriu, nes čia randama daug labai retų rūšių gyvūnų ir augalų, 
kurie įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą.  Jis užima pelkėtą pažemėjimą aukštoje Luknos ir 
Peršokšnos upių (dešinieji Žeimenos intakai) baseinų takoskyroje. Aukštis virš jūros lygio: 
minimalus 146,9 m, vidutinis 154,6 m, maksimalus 162,4 m.  

 
20 pav.  Girutiškio rezervato rytinės dalies vaizdas 

 

Beržaloto pelkės durpių klodo didžiausias storis – 8,4 m, vidutinis – 3,5 m. Po durpėmis yra 
iki 0,5 m ežerinio sapropelio sluoksnis, dugne – smėlis, molis. 

Rezervato pietinėje dalyje plyti plynraistinė Beržaloto aukštapelkė, kurios plotas – 245 ha. 
Joje yra 5 reliktiniai ežerėliai, kurių bendras plotas – 24 ha. Kadangi Beržaloto pelkė plyti beveik 
uždarame duburyje aukštoje Luknos ir Peršokšnos upių (dešinieji Žeimenos intakai) takoskyroje, jai 
būdingos specifinės hidrologinės sąlygos. Į pelkę neįteka ir iš jos neišteka joks upelis. Tik 
pavasarinio polaidžio metu, kai smarkiai pakyla gruntinio vandens lygis, vandens perteklius nuteka 
nežymiais tarpukalviniais kloneliais į Peršokšnos bei Luknos upelius.  

Šiaurinėje rezervato dalyje telkšo didžiausias Girutiškio ežeras (plotas – 62 ha; didžiausias 
gylis – 7 m, o vidutinis gylis – 3,1 m). Tai termokarstinis ežeras, kurį supa to paties pavadinimo 
aukštapelkė. Jo krantai žemi, pelkėti; šiaurėje ir pietuose sutinkamos nedidelės smėlingos atkarpos. 
Pelkių apsuptyje telkšo ir kiti rezervato ežerai: Girutaitis, Petraežeris, Verlinas ir net 9 bevardžiai 
ežerėliai. Visų šių ežerų dugną dengia sapropelio sluoksnis. Viso rezervate - 13 įvairaus dydžio 
pelkinių  distrofinių  ežerėlių. Aukštapelkės daugiausia susiformavusios apie užaugančius ežerus, 
jos nestipriai išgaubtos, daugiausia apaugusios pelkiniais pušynais. Aukštapelkių plynėse vyrauja 
kimininės bendrijos. Žemapelkėse (duburiuose ir paežeriniuose liūnuose) dominuoja viksvynai. 
Nemažus plotus, ypač Aisputiškio pietinėje dalyje, užima tarpinio tipo pelkės. Jos dažniausiai 
atviros, užaugančios neaukštais berželiais bei pušaitėmis. Ežerai nelabai gilūs, liūninio užaugimo 
distrofinio tipo. Apypelkio miškuose vyrauja pušynai, dažniausiai žaliasamaniai ir mėlyniniai, 
susimaišę su beržais ir eglėmis. Rečiau sutinkami kerpšiliai bei brukniašiliai, o pelkių pakraščiuose 
auga melveniniai pušynai. Gryni eglynai, beržynai bei juodalksnynai sutinkami fragmentiškai, 
dažniausiai apypelkiuose bei žemapelkių pakraščiuose. Paplitę juodalksnynai dažniausiai su viksvų 
danga. Apie pusę rezervato teritorijos užima pelkynai su reliktiniais ežerėliais, likusią pusę – juos 
supantys miškai, daugiausia pušynai. Ūkinių ar gyvenamųjų teritorijų rezervate nėra.  
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Ypatingos gamtinės geografinės sąlygos suformavo didelius rekreacinius išteklius, o tai dar 
labiau sustiprino turizmo vystymo perspektyvas. Labanoro girios ežerynas visais laikais buvo 
didelis traukos objektas. Kraštovaizdžio įvairovė sąlygoja ir biologinę įvairovę, kurią turizmas 
bendruoju požiūriu veikia neigiamai. Nekontroliuojamas, didelis turistų srautas griauna gamtinę 
aplinką, jos ypatybes, taigi kartu naikina rekreacinius išteklius, todėl Labanoro regioninio parko 
direkcija vykdydama savo pagrindinę misiją - apsaugoti vertingus gamtos ir kultūros paveldo 
kompleksus, juos tvarkyti bei pateikti lankytojams, turi pati inicijuoti apgalvotą ir racionalų 
pažintinio (kultūrinio ir ekologinio) turizmo išteklių naudojimą. Pažintinis turizmas yra priemonė 
šiuos rekreacinius išteklius panaudoti ir visuomenės poreikiams. Norėdami eksponuoti gamtą ir jai 
tuo nepakenkti turime esamą laukinį turizmą pakeisti pažintiniu. Pripažindami tai, kad turizmo 
vystymasis yra neišvengiamas, turime taip sutvarkyti pažintinio turizmo paslaugų sistemą, kad 
būtinus apribojimus kompensuotų alternatyvos, be kita ko, patenkinančios lankytojų žingeidiškumą 
ir leidžiančios turiningai praleisti laisvalaikį. Norint pasiekti šį tikslą yra taikomos įvairios 
ekologinio švietimo ir pažintinio turizmo formos: ekskursijos, pažintiniai takai, parodos, 
ekspozicijos, leidyba, mokomieji-pažintiniai renginiai (paskaitos, seminarai) ir kita. Visas šias 
veiklos formas apjungia lankytojų centrai. Atlikdami turistų traukos funkciją lankytojų centrai 
tiesiogiai tampa turizmo srautų ir veiklos reguliavimo ramsčiu tam tikrame regione. Januliškio 
lankytojų centras, kuris bus įsteigtas prie griežčiausios apsaugos teritorijos - Girutiškio gamtinio 
rezervato. Vienoje šio rezervato dalių planuojamas įrengti pažintinis takas su apžvalgos bokšteliu, 
suteikiantis galimybių be mažiausio laukinės gamtos trikdymo pasigrožėti reliktiniu poledynmečio 
vietovaizdžiu - aukštapelkių plynėmis. Pačiame lankytojų centre bus įrengtos nuolat veikiančios 
ekspozicijos. Rengiami seminarai ir paskaitos padės suvokti rezervato įsteigimo prasmę, 
supažindins su ypatinga šios saugomos teritorijos gamtine įvairove. Ten pat bus rengiami ir 
platinami įvairių laikmenų pažintiniai leidiniai. Januliškio lankytojų centras taps dešimties 
aplinkinių mokyklų moksleivių mokomąja baze ir kelių universitetų (visų pirma Vilniaus 
universiteto ir Lietuvos žemės ūkio universiteto) studentų praktikų atlikimo vieta. Kadangi 
Januliškio lankytojų centras užsiims ne tik švietėjiška, bet ir moksline veikla, prasidės glaudus 
bendradarbiavimas su Lietuvos mokslo institutais. 

3 savaites vykdytos apklausos rodo, kad  į parko pietinę dalį  suvažiuoja daugiausia 
savaitgaliniai poilsiautojai ir jų buvimo parke trukmė buvo limituota. Daugiausia – trečdalis 
poilsiautojų (33,8 %) atsakė, kad ilsisi 2 paras (5 pav.). Kiti lankytojai buvo vienadieniai (16,9 %) 
ar poilsiavo su viena nakvyne (19,2 %). 3 – 6 paras ilsėjosi 13,8 %, o savaitę – 6,9 %. Visgi, 
nežiūrint gana permainingų orų, dešimtadalis lankytojų atsakė, kad parke ilsisi daugiau kaip savaitę. 
Svarbiausia išvada, tiriant lankytojų buvimo parke trukmę, yra, kad Labanoro RP vis dar 
populiariausias trumpalaikis turizmas. Pietinėje parko dalyje  būtent tokį laikotarpį ir reikėtų 
skatinti, tačiau  vaikų poilsiui  galima siūlyti ir  ilgesnį  stovyklavimo laikotarpį. 
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1 diena

1 para

2 paros

3-6 paros

Savaitė

daugiau kaip savaitė

Procentai

40,030,020,010,00,0

9,2

6,9

13,8

33,8

19,2

16,9

 
 

 21 pav. Poilsiavimo trukmė 
 

Apklausos ir kiti tyrimo duomenys parodė, kad  dažnai  šiaurinėje ir pietinėje  parko dalyse 
poilsiaujančių srautai  mažai maišosi. Į šiaurinę parko dalį atvyksta žymiai daugiau  vienadienių ir 
tranzitinių lankytojų. Jie  dažniausiai renkasi Etnokosmologijos centro,  observatorijos lankymą, 
kiek mažiau  lanko   Mindūnų muziejų ir  Labanoro regioninio parko centrą. Srautų  judėjimas 
intensyviausias vakarų – rytų kryptimi, dažniausiai   sutampa su   vykimu į ANP ir atgal.  

 
 

Poilsio vieta 
 

 Santykinai nedidelis poilsio namų, stovyklaviečių skaičius atsispindi ir tiriant poilsio 
vietos pasirinkimą. Ketvirtadalis respondentų (26,9 %) poilsiui regioniniame parke pasirinko 
sodybą – nuosavą ar nuomojamą, pas žmones, giminaičius, dar 14,6 % - kaimo turizmo sodybą. 
22,3 % respondentų pasirinko stovyklavietę, 11,5 %– karavaną, 12,3 % - poilsio bazę.  
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Stovyklavietė

Kempingas

Sodyba

Kaimo turizmo sodyba

Poilsio bazė

Nuomojamas kambarys

Karavanas

Procentai

30,020,010,00,0

11,5

6,2

12,3

14,6

26,9

6,2

22,3

 
 
 

22 pav. Poilsio vieta regioniniame parke 
 
 
 

 Įvairias poilsio vietas rinkosi skirtingo amžiaus poilsiautojai. Akivaizdu, kad jaunimas 
(iki 24 metų) pagrindinai apsistojo stovyklavietėse, o vidutinio amžiaus poilsiautojai, ypatingai 
atvažiavusieji su šeimomis, geriau apsistodavo sodybose. Tai yra kaimo turizmo  paslaugų 
pagrindiniai vartotojai bei  kontingentas, užtikrinsiantis  tolesnę  šių sodybų tinklo plėtrą. Parke 
praktiškai nebuvo specializuotų   vaikų – jaunimo grupių, kurie mokymąsi  derintų su poilsiu, nors   
apklausų laikotarpiu kaip tik buvo mokslo metų galas ir laikotarpis, skirtas  kelionėms.  
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iki 15 m.

15-24 m.

25-34 m.

35-44 m.

45-54 m,.

55-64 m.

daugiau nei 65 m.

Skaičius

403020100
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sodyba
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poilsio bazė
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karavanas

 
 

23  pav. Poilsiavimo vietos parinkimas pagal respondentų amžių 
 
 

 

nebaigtas vidurinis

vidurinis

spec. vidurinis

aukštesnysis

aukštasis

Skaičius

6050403020100

stovyklavietė (sava 
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sodyba

kaimo turizmo sodyba

poilsio bazė
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24 pav. Poilsiavimo vietos parinkimas pagal respondentų išsimokslinimą 
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Poilsio vietos pasirinkimas pagal respondentų užimtumą parodė, kad aukštesnį visuomeninį 
statusą turintys respondentai geriau rinkdavosi sodybas, o moksleiviai ir studentai – stovyklavietes. 

verslininkas

samdomas darbuotojas

bedarbis

studentas

moksleivis

pensininkas

dirbantis namuose

tarnautojas

kita

Skaičius

50403020100

stovyklavietė (sava 

palapinė)

kempingas

sodyba

kaimo turizmo sodyba

poilsio bazė

nuomojamas kambarys

karavanas

 
 

25  pav. Poilsiavimo vietos parinkimas pagal respondentų užimtumą 

 

Lankytojų apklausos leido susidaryti  išsamesnį vaizdą dėl poilsiautojų  požiūrio regioninio 
parko statusą bei su saugomos teritorijos statusu susijusį galimą srautų apribojimą  ar reguliavimą.  

Svarbu akcentuoti, kad daugumos poilsiautojų (85,4 %) požiūris į regioninio parko, kaip 
saugomos teritorijos, statusą buvo teigiamas. Tik dešimtadalis nežinojo, ką šiuo klausimu atsakyti, 
ir tik 4,6 % nurodė, kad jų požiūris neigiamas. 
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26 pav. Požiūris į regioninio parko, kaip saugomos teritorijos, statusą 
 

Požiūrio į parko statusą priklausomybė nuo amžiaus grupių parodė, kad nepritariančių 
parko, kaip saugomos teritorijos, statusui daugiau buvo jaunesnėse amžiaus grupėse. Tai parodo ir  
ekologinio švietimo trūkumą, į ką ir turėtų orientuotis  parko direkcija  vystydama turizmą  šioje  
saugomoje teritorijoje.  
 

iki 15 m.

15-24 m.

25-34 m.

35-44 m.
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55-64 m.
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Skaičius

100806040200
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27 pav. Požiūrio į regioninio parko, kaip saugomos teritorijos, statusą priklausomybė nuo amžiaus 
grupių 
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Į klausimą, ar turėtų būti ribojamas vis didesnis į parką atvykstančių turistų skaičius, lygiai 
pusė respondentų atsakė, kad jis turi būti ribojamas. Kitos pusės atsakiusiųjų nuomonės pasiskirstė 
po lygiai: 26,2 % šiuo klausimu nežinojo nieko, o 23,8 % atsakė, kad turistų skaičius parke neturėtų 
būti ribojamas.  
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28 pav. Nuomonė, ar turėtų būti ribojamas vis didesnis į parką atvykstančių turistų skaičius 
 

 Daugiausia pasisakiusiųjų už į parką atvykstančių turistų skaičiaus ribojimą buvo25 – 
34 metų amžiaus grupėje. Paaiškėjo įdomi taisyklė, kuo jaunesni gyventojai, tuo jie griežtesni 
didelio turistų skaičiaus atžvilgiu. Liberalesni šiuo klausimu buvo kaip tik vyresnio amžiaus 
žmonės, labiau akcentavę neriboti turistų skaičiaus. Matyt, tai daugiau susiję su tuo, kad vyresnio 
amžiaus lankytojai  yra apsistoję daugiausiai  sėslia, jie mažiau juda po teritorija  ir mato  turistų  
daromą žalą.  
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29 pav. Nuomonės dėl į parką atvykstančių turistų skaičiaus ribojimo pasiskirstymas amžiaus 
grupėmis 

 

Kritiškiausi dėl turistų, atvykstančių į parką, skaičiaus ribojimo buvo respondentai su 
aukštuoju išsilavinimu. Būtent aukštesnis išsimokslinimas nulėmė norą riboti turistų srautus į parką. 
Kitų nuomonių pasiskirstymas  pagal įvairias išsimokslinimo grupes buvo maždaug vienodas.  
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30 pav. Respondentų, atsakiusių į klausimą, dėl į parką atvykstančių turistų skaičiaus ribojimo, 
pasiskirstymas pagal išsimokslinimą 
 
 
 

Poilsiavimo vieta ir trukmė 
 

Kadangi apklausa buvo vykdoma 3 savaites gegužės pabaigoje – birželio pradžioje, kada į 
parką suvažiuodavo daugiausia savaitgaliniai poilsiautojai, tai ir jų buvimo parke trukmė buvo 
limituota. Daugiausia – trečdalis poilsiautojų (33,8 %) atsakė, kad ilsisi 2 paras (5 pav.). Kiti 
lankytojai buvo vienadieniai (16,9 %) ar poilsiavo su viena nakvyne (19,2 %). 3 – 6 paras ilsėjosi 
13,8 %, o savaitę – 6,9 %. Visgi, nežiūrint gana permainingų orų, dešimtadalis lankytojų atsakė, kad 
parke ilsisi daugiau kaip savaitę. Svarbiausia išvada, tiriant lankytojų buvimo parke trukmę, yra, 
kad Labanoro RP vis dar populiariausias trumpalaikis turizmas. Pietinėje parko dalyje  būtent tokį 
laikotarpį ir reikėtų skatinti, tačiau  vaikų poilsiui  galima siūlyti ir  ilgesnį  stovyklavimo laikotarpį 
 

1 diena

1 para

2 paros

3-6 paros

Savaitė

daugiau kaip savaitė

Procentai

40,030,020,010,00,0
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6,9
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31 pav. Poilsiavimo trukmė 
 

 

 
 
 
 
 



 

  37

4 LANKYMOSI  GIRUTIŠKIO REZERVATE ANALIZĖ IR  
PLANUOJAMO ĮRENGTI EKOLOGINIO-PAŽINTINIO TAKO 

NUMATOMŲ LANKYTOJŲ SRAUTŲ NUMATYMAS: APKROVŲ, 
LANKYMO LAIKO (SEZONO, SAVAITĖS, PAROS),  RIBOJIMŲ 

GALIMYBĖS 
 

Šiuo metu Girutiškio rezervatas yra nelankoma teritorija ir tikslesnių žinių, kuriomis 
remiantis galima daryti prognozes gauti nėra galimybių.  Lankymosi srautus bei intensyvumą 
dalinai būtų galima prognuozoti pagal bendrus Labanoro RP pietinės dalies  poilsiautojų apklausos 
rezultatus, kurie parodo bendrąsias tendencijas, taikytinas tiek turizmo plėtrai, tiek galimam tako 
naudotojų srautų reguliavimui.   

Labanoro regioninis parkas, kaip kolektyvinis  EUROPARC federacijos narys, turi laikytis 
reikalavimų, kurie išdėstyti “Pasaulinėje subalansuoto turizmo chartijoje” (1995 m.) “Europos 
subalansuoto turizmo chartijoje” (1999 m.).  2004 m.  Labanoro regioninis parkas įtrauktas į  Natura 
2000 teritorijų tinklą kaip ES saugoma  paukščiams  svarbi teritorija bei Europinės svarbos buveinių 
(SPA Special protected areas) apsaugos teritoriją, kuriai bus taikomi Europos tarybos direktyvų 
reikalavimai (išskyrus rekreacines ir gyvenamąsias teritorijas) 2004 m. parkas tapo Pasaulinio 
aplinkos fondo tarptautinio ežerų tinklo ”Living lakes” asocijuotu nariu. Girutiškio rezervato 
teritorija  yra realus kandidatas į Ramsaro konvencijos saugomų  teritorijų sąrašą  Nuo 2004 m. 
balandžio 1 d. Labanoro regioninio parko teritorijoje pradėtas vykdyti parko direkcijos bei Europos 
gamtos apsaugos ir ornitologijos stoties (ENOS) projektas “(Orni)-faunai ir florai svarbių vandens 
telkinių apsauga Labanoro regioniniame parke“. 

 Tad ši teritorija tampa ypatingai  atraktyvi pažininio turizmo, ypač ekoturizmo,  mėgėjams, 
paukščių stebėtojams, gamtininkams.  Todėl ateityje turi būti   numatomas ypatingas dėmesys šios 
turizmo krypties viešosios infrastruktūros vystymui ir  privačių investicijų pritrakimui  bei detaliai 
išnagrinėtos šių naujų turizmo produktų ir paslaugų įvedimo galimybės.  

Atliktos  lankytojų apklausos  taip pat  nuteikia optimistiškai.  Tarp 2005 m. vasarą 
apklaustų respondentų, atsakiusių į klausimą, ar tokiose saugomose teritorijose, kaip Labanoro RP, 
turėtų būti plėtojamas laukinis turizmas (stichiška, nekontroliuojama ir  nereguliuojama turizmo 
veikla, vykstanti gamtoje  nesiekiant iš anksto numatytų tikslų) ar pažintinis turizmas, buvo beveik 
vienodai. 37,7  % respondentų manė, kad parke plėtojamas laukinis turizmas, o 41,5 % - pažintinis 
turizmas. Penktadalis apklaustųjų šiuo klausimu neturėjo nuomonės. Kartu tai parodo, kad 
pažintinio turizmo sąvoka tarp   lankytojų  dar yra mažai žinoma.  
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Laukinis turizmas

Pažintinis turizmas

Nežino

Procentai

50,040,030,020,010,00,0

20,8

41,5

37,7

 
 
 

32 pav. Ar tokiose saugomose teritorijose, kaip Labanoro RP, turėtų būti plėtojamas laukinis 
turizmas ar pažintinis turizmas? 
  

Daugelis „laukinį“ turizmą sieja su nekontroliuojamu buvimu  gamtinėse teritorijose be 
didesnių patogumų ir kontrolės, paežerių miškingose teritorijose. Deja  šis   reiškinys buvo tapęs 
labai rimta daugelio Europos gamtiniu požiūriu vertingų teritorijų problema ir tik saugomų teritorijų 
statuso suteikimas bei veiklos perorientavimas į pažintinio turizmo  formas, griežtą  srautų kontrolę 
bei teritorijų pritaikymą lankymui padėjo išsaugoti šių teritorijų  vertybes ateinančioms kartoms.  

Nuomonių dėl turizmo plėtros pobūdžio įvairovės pagal amžiaus grupes buvo beveik 
vienoda. Kiek daugiau manančių, kad parke turėtų būti plėtojamas pažintinis turizmas buvo 35 – 54 
metų amžiaus grupėje. Džiugu, nes tai pati  aktyviausia ir ekonominiu požiūriu  turtingiausia 
lankytojų dalis, aktyviausiai formuojanti  savo vaikų  nuostatas.  
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33 pav. Respondentų, atsakiusių į klausimą, dėl turizmo rūšies parke, pasiskirstymas pagal amžių 
 

 Kiek didesnė įvairovė atsakiusių į klausimą dėl turizmo pobūdžio parke buvo tarp 
skirtingo išsimokslinimo respondentų. Įdomu tai, kad respondentai su aukštuoju išsimokslinimu 
pageidautų, kad parke būtų plėtojamas laukinis turizmas, o poilsiautojai su žemesniu 
išsimokslinimu (viduriniu ar nebaigtu viduriniu) norėtų, kad parke daugiau būtų plėtojamas 
pažintinis turizmas. 

nebaigtas vidurinis

vidurinis

spec. vidurinis

aukštesnysis

aukštasis
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laukinis turizmas
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 34pav. Respondentų, atsakiusių į klausimą, dėl turizmo plėtros pobūdžio parke, pasiskirstymas 

pagal išsimokslinimą 
 

Būtinumas steigti parke  įvairias ekologinio švietimo ir pažintinio turizmo formas 
 

Dauguma poilsiautojų (71,5 %) pritaria būtinumui steigti parke įvairias ekologinio švietimo 
ir pažintinio turizmo formas: gamtos mokyklas, pažintinius takus, ekskursijas, parodas, 
ekspozicijas, mokomuosius-pažintinius renginius ir t.t. Nežinojo šiuo klausimu nieko 16,2 %, o 
12,3 % tokiai veiklai nepritarė. 
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35 pav. Ar pritaria būtinumui steigti parke įvairias ekologinio švietimo ir pažintinio turizmo 
formas: gamtos mokyklas, pažintinius takus, ekskursijas, parodas, ekspozicijas, mokomuosius-

pažintinius renginius ir t.t. 

 

Amžiaus struktūros analizė parodė, kad daugiausia nepritariančių ar nežinančių atsakymo 
dėl įvairių ekologinio švietimo ir pažintinio turizmo formų plėtotės parke buvo tarp jaunesnių (iki 
24 m.) gyventojų.  Tai, matyt, asocijuojasi su standartine edukacine veikla ir užsiėmimais 
mokyklose bei kitose mokymo įstaigose.  
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36 pav. Nuomonių dėl įvairių ekologinio švietimo ir pažintinio turizmo formų 
pritarimo, pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 

 

Kartu  šie duomenys parodo, kad  su pažintinio turizmo ir ekologinio švietimo veiklomis   
kol kas susidūrę tik labai nedidelė Lietuvos gyventojų dalis.  

Apklausų metu buvo domėtasi, iš kokių regionų ir kaip dažnai parką lanko  
poilsiautojai.  

Net 42,3 % apklaustųjų poilsiautojų atvyko iš Vilniaus, o 26,2 % - iš Kauno. Beveik 
trečdalis respondentų nurodė atvykę iš kitų miestų. Daugiausia jų atvyko iš netoliese esančių 
Molėtų, Zarasų, Švenčionių ir Panevėžio. Keli poilsiautojai atvyko net iš Šiaulių.  

 

Vilniaus

Kauno

Kito miesto

Kitos valstybės

Procentai

50,040,030,020,010,00,0

30,0

26,2

42,3
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37  pav. Vietovės iš kurių atvyko poilsiautojai 
 

Tai rodo, kad pagrindinė atvykstančiųjų dalis yra iš  Lietuvos didmiesčių ir jų  poreikiai 
daugiausia susiję su veiklomis, kurios yra negalimos  jų gyvenamosiose vietovėse – miestų 
aplinkoje.  

 

Apklausa parodė, kad ketvirtadalis poilsiautojų į regioninį parką atvyko pirmą kartą, ir tiek 
pat ilsisi vienerius – dvejus metus. Taigi, apie pusė apklaustųjų santykinai nauji parko lankytojai ir, 
matomai, nuo patirtų įspūdžių daug priklausys, ar parkas taps nuolatine jų poilsio vieta. Likusi pusė 
respondentų – tai nuolatiniai parko lankytojai. Trečdalis jų (32,3 %) – į parką atvažiuoja pailsėti jau 
kelis metus, 0 16,2 % tai daro net keliolika metų. 

 
 

Pirmą kartą

1-2 metus

Kelis metus

Keliolika metų

Procentai

40,030,020,010,00,0

16,2

32,3

26,2

25,4

 
 

38  pav. Poilsio Labanoro regioniniame parke dažnumas 
 

Tai leidžia daryti išvadas, kad  apsilankymų padažnėtų, jei  parko teritorijoje  būtų žymiai 
didesnis  paslaugų, atrakcijų, maršrutų  spektras ir galimybės kiekvienąkart rinktis vis kitus turizmo 
produktus.  

  

Atostogaujantys pirmą kartą dažniausiai renkasi stovyklavietes ar sodybas, o atvykstantys į 
parką kelis metus – dažniausiai gyvendavo taip pat sodybose. 
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39 pav. Poilsio laiko ir poilsiavimo vietos palyginamoji analizė 
 

Į klausimą, kaip dažnai poilsiautojai atvyksta į parką, beveik pusė (47,7 %) atsakė, kad tą 
daro kartą per metus. Virš trečdalio (34,6 %) apklaustųjų į parką atvažiuoja 2-3 kartus per metus, o 
17,7 % - jame lankosi labai dažnai, - 4-10 kartų per vienerius metus. 

Tai rodo, kad daugiau nei 50 %  poilsiautojų yra potencialūs Girutiškio  pažintinio tako 
lankytojai. Paprastai  pirmieji atvykimai daugiausia susiję su vandens pramogomis, vandens 
turizmo maršrutų įveikimu ir tik daudiau kartų  į tą pačią teritoriją atvykstantys lankytojai pradeda 
ieškoti įvairesnių atrakcijų.   

Kartą per metus

2-3 kartus per metus

4-10 kartų per metus

Procentai

50,040,030,020,010,00,0

17,7

34,6

47,7

 
 

40 pav. Kaip dažnai poilsiautojai atvyksta į parką? 
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Į klausimą, ar numato atvažiuoti poilsiauti į Labanoro regioninį parką ateityje, 
dauguma respondentų (81,5 %) nurodė nežinantys, ir tik 3,8 % buvo tvirtai apsisprendę čia atvykti. 
Nors nežinančių dėl tolesnių poilsiavimo galimybių parke buvo labai daug, bet kategoriškai 
neigiamą nuomonę turėjo ne tiek daug lankytojų – 14,6 %. 
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41 pav. Ar numato atvažiuoti poilsiauti į Labanoro regioninį parką ateityje? 

 
Ši didelė abejojančių ar atvyks  į parką dar kartą dalis rodo, kad  kol kas  parko teritorijoje dar 
trūksta veiklų, traukiančių  pakartoti išvykas.  

Informacijos arba  specialių  programų, suteikiančių  žinias lankytojams apie pelkių 
teikiamą naudą ne tik Labanoro RP, bet ir  šalyje  nėra  daug ir  jos dažniausiai gauta per  bendras  
ekologijos, geografijos ar   biologijos pamokas vidurinėje mokykloje. Vietos gyventojai ne visada 
aiškiai suvokia pelkių, kaip ekosistemos svarbą, jas laikydami vienu iš mažaiusiai vertingų  šalies 
biotopų. Jei miškas, upė, ežeras, ariamoji žemė, tvenkinys/kūdra, pieva, ganykla priskirima  
vertingoms teritorijoms, tai  pelkės  dažniausiai  įvardijams  kaip nieko nevertos. Toks pat  yra ir  
valstybės institucijų  nusiteikimas, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Žemės ūkio 
ministerijos patvirtintuose dokumentuose, vertinant  žemės ir miškų  ūkio naudmenas balais, 
remiamasi  tik vienpusišku kriterijum – bendrosios  augalininkystės produkcijos ir medienos 
prieagiu.   
  Daugelis  Lietuvos  piliečių mano, kad pasirenkant pelkių apsaugos būdus,  pirmenybė  
teiktina juridiniams žemės panaudos reguliavimo įstatymams, tačiau daugiau kaip trečdalis tai sieja 
su švietimo ir konsultacinėms paslaugomis. Analizuojant pasiryžimą skirti asmeninių lėšų šlapynių 
apsaugai paaiškėjo, kad didžiausia paskata skirti asmeninių lėšų šlapynėms apsaugoti buvo šlapynių 
išsaugojimas būsimosioms kartoms.  

Tiek lankytojų, tiek turizmo paslaugų teikėjų  apklausos apie  konkrečias  Girutiškio  
rezervato panaudojimo ir apsaugos problemas leidžia daryti išvadas, kad ši Labanoro regioninio 
parko dalis  yra  dar mažai žinoma. Ji labiau pažįstama vetos gyventojams ir  mokslo specialistams, 
tuo tarpu turistai kol kas Januliškio apylinkes tiesiog pravažiuoja arba tiesiog nežino, šalia  kokių 
vietų  prakeliavo ar apsilankė grybaudami bei uogaudami.  
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Šiuo metu  Labanoro RP direkcijos  naudojama  informavimo ir  žymėjimo sistema atitinka  
poreikius ir yra  gera užkarda prieš  nelegalų  rezervato lankymą.  Ženklai, užrašai, žymejimai ant 
medžių ya aiškia matomi ir informatyvūs (   pav.), kas yra  geras psihologinis barjeras  užkertant  
kelią  į šią saugomą teritoriją. Tačiau kol kas nėra  pakankamai informacijos apie rezervato 
panaudojimo galimybes edukacinei veiklai ir pažintiniam turizmui.  

 

 

42 pav.   Stendas irribų  žymėjimai prie pietrytinės rezervato  ribos 

 

2005 m.. vasaros sezono metu atliktos sociologinės apklausos  taip pat rodo, kad  ne tik Labanoro 
RP, bet ir kituose šalies regionuose pažintis su pelkių biotopais yra nauja, kartu ir neįprasta 
atrakcija. Šis klausimas  respondentams  buvo netikėtas ir  kartu parodė, kad su juo apklaustieji 
nebuvo susidūrę ir užsienyje.   

2005 m. gruodžio mėn. buvo atlikta  specialistų, dirbančių šalies  saugomų teritorijų sistemoje ir 
atsakingų  už turizmo ir  rekreacijos vystymą nacionaliniuose ((5), regioniniuose (18) bei 
valstybiniame rezervate(1), apklausa.  Ji atspindėjo bendrąjį specialistų požiūrį  į pažintinių takų 
rengimą valstybinių parkų  rezervatinėse zonose. Apklaustieji atstovavo platų  saugomų teritorijų 
tipų  spektrą, pagal darbuotojų skaičių vyravo 5-7 darbuotojus  turinčių direkcijų  darbuotojai.  
 

Į klausimą,   ar yra poreikis  rezervatines zonas naudoti rekreacijai ir turizmui,  75 % atsakė 
teigiamai, 25 % - neigiamai (2 respondentai atkreipė dėmesį, kad galima naudoti tik ribotiems  
moksliniams  tikslams ar lankymuisi   specialistams)  
 
Jeigu  būtų įrengtas pažintinis takas , jo priežiūrą reikėtų patikėti: 

 valstybinių parkų ir rezervatų direkcijoms - 65 % 
 urėdijai - 31 % 
 turizmo paslaugas teikiančioms firmoms  - O % 
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 vietos gyventojams - 4 % 
 

 Tai rodo, kad orientuojamasi  į valstybinės  žemės  naudojimo  ypatumus, tad ši  veikla daugiau  
rekomenduotina atlikti valstybinių institucijų atstovams. Juo labiau, kad  kol kas  nėra ir patirties 
bei firmų, besispecializuojančių panašioje veikloje. 
 
Į klausimą, kokia  įranga  turėtų  būti  take, respondentai eilės tvarka išdėstė taip : 

 Stendai – 39,2 %; 
 Kieta  tako danga – 23,5 % 
 Suolai – 15,7 %; 
 Apžvalgos  bokštas – 5,8 %; 
 Stalai – 5,8 % 
 Pavėsinės  2% 
 Laužavietės – 2 %; 

Taip pat buvo paminėtos šiukšlių dėžės bei kita smulki įranga. Atkreiptinas dėmesys, kad nei vienas 
nerekomendavo pažintiniame take turėti  specialiai įrengto ir pritaikyto pastato. 
  
Dauguma  respondentų mano, kad take galima  būtų lankytis: 

 tik su  direkcijos gidu (40,6 % apklaustųjų), 
 savarankiškai (28 % ); 
 savarankiškai naudojant aprašomąją  medžiagą – bukletą (15,6 %); 
 lydint  gidui iš turizmo firmos ar  vietos gyventojų (15,6 %). 

 
Į klausimą, ar reikia riboti  savarankišką patekimą  į taką, 62 % respondentų  atsakė teigiamai,  
32 % siūlo neriboti. 
 
Jei  reikėtų riboti patekimą  į taką,  rekomenduotini šie  būdai (eilės tvarka) : 

 rakinamos  užtvaros,  
 sudėtingi priėjimai,  
 ženklai, 
 informacija,   
 nerodyti  schemose ir  bukletuose,  
 baudimas  

  
Daugmaž vienodai pasiskirsto požiūris  į optimalų  grupės dydį: 

 5-10 lankytojų grupei prioritetą atidavė 50 % apklaustųjų 
 10-20 – 46 % 
 20-30 – 4 % 

 
Panašiomis proporcijomis  pasiskirsto ir respondentų  nuomonė apie  mokestį už tako 

lankymą  - po 50 % pritaria ir nepritaria galimam mokesčio ėmimui. (įdomu yra tai, kad vasarą 
vykdytos sociologinės lankytojų apklausos metu, nusistačiusių prieš mokestį lankytojų buvo 
mažiau nei parkų specialistų, kurie  analizavo  rezervatinės zonos pelkių  pažintinio tako 
eksploatacijos galimybes apskritai, nors atvykstantiems  į parką paslaugos kaina yra gerokai 
aktualesnė problema. Specialistai tai komentavo parko visuomeninės  misijos vykdymu ir 
sudėtingu mokesčio administravimu, be to nemažas  jų skaičius yra   mažas rekreacines 
galimybe turinčių parkų).   
 
 

Jei toks mokesti būtų imamas,  71, 4 %  jį rekomenduotų  imti nuo apsilankančios grupės,  
28, 6 % – nuo asmens  
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Jei būtų  aptarnaujama 10 – 15 lankytojų grupė, siūlomas  mokestis galėtų būti nuo 10 iki 

50 Lt ir pasiskirstytų taip:  
 10 Lt -16 % 
 15 lt- 8,3 % 
 20 - 30Lt – 16,5 % 
 30-40 – 8,3 % 
 40 Lt – 8,3 % 
 50 Lt – 16,5 % 
 20 Lt/1 val – 8,3 % 
 20 Lt / 2 val. – 8,3 % 

 
Jei mokestis būtų imamas nuo asmens, prioritetas teikiamas nedideliam – 1Lt  mokesčiui, 

tačiau pasiūlyta ir kiti variantai: 2, 3-5, 5, arba 3 Lt/1 val. Moksleivių grupėms siūloma 
nemokamai.  
 

Beveik tolygiai pasiskirstė ir nuomonė dėl  lankymo  sezoniškumo: 
 Tik šiltuoju metų laiku siūlo lankyti - 57,2 %; 
 Visus metus vienodai  - 42,8 %. 

 
Už lankytojų skaičiaus ribojimą pasisako 80 % respondentų, 20% - siūlo lankymo neriboti. 
 
Jei  reikia, rekomenduotina  riboti:  

 Grupių ir lankytojų skaičių per sezoną – 42,1% 
 Grupių ir lankytojų skaičių per dieną- 31,6 % 
 Bendrą grupių skaičių per metus – 10,5 % 
 Bendrą grupių skaičių per  savaitę – 10,5 % 
 Bendrą praeinančių lankytojų skaičių per metus -5,3 % 

 
Kadangi buvo apklausta įvairių specialybių specialistai, bet daugiausia tie, kurie atsakingi už  

turizmo vystymą, gautas  labia platus atsakymų spektras į klausimą, kiek  % rezervato reikėtų 
atverti lankytojams  įrengiant takus ir infrastruktūrą: 
 Iki 1 - 36,8 %  
 5 –  15,8% 
 10 - 15 – 21 % 
 20 - 30 –  21 % 
 50 – 5,3 % 

 
Lankytojų srautus siūloma reguliuoti: 

 Per parko  informacinį (lankytojų) centrą ar direkciją  - 63 %; 
 Per specialiai paskirtą parko darbuotoją – 22% 
 Registruojant iš anksto internetu  - 15 % 

 
Takai turėtų būti orientuoti  į tokio pobūdžio grupes:  

 Visus lankytojus – 42,4 % 
 Moksleiviai – studentai –  27, 3% 
 Gamtininkai mėgėjai – 18,2 %; 
 Gamtininkai specialistai – 6 %; 
 Vietos gyventojai – 6 % 
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Potenciali lankytojų apkrovų analizė  Girutiškio rezervate kol kas sunkiai prognozuojama ir 
daugiausia priklausys  nuo Januliškio  lankytojų centro idėjoa įgyvendinimo. Atsklausiant įvairių 
interesų grupių atstovus  apie  tokio tako poreikius ir jo  panaudojimo perspektyvas, rezultatai gana 
prieštaringi ir priklauso nuo atstovaujamos institucijos ar organizacijos specializacijos. Tačiau visi 
apklaustieji (daugiausia  bendrauta telefonu)  pritaria, kad siekiant  lankytojus supažindinti su 
rezervato ir  mažai lankomo biotopo – pelkės  specifika, būtina atverti langą  nors ir į nedidelę jo 
dalį.   

Apklausti aplinkosaugos institucijų (AM, VSTT, Ekologijos instituto) specialistai atsargiai 
vertina galimą lankytojų padidėjimą rezervato prieigose ir  pačioje  jo teritorijoje. Pagrindinė 
nerimo priežastis – išsaugsiantys ir sunkiai kontroliuojami  srautai  į šiuo metu pakankamai ramų 
biotopą, kuriame  pažeidimai  daugiausia fiksuojami tik rudenį – grybavimo – uogavimo metu. 
Įrengus taką, gali būti baidomi paukščiai perėjimo ir jauniklių  priežiūros metu (balandžio – birželio 
mėn.),  kada net  ornitologiniuose draustiniuose lankytis draudžiama. Išlieka pavojus, kad žinodami 
kelią į raistą, juo ie be vadovų  keliaus pavieniai parko lankytojai.  Tačiau, pripažįstant ekologinio 
visuomenės švietimo misija, kontroliuojant srautus ir lankymo laiką, neprieštarautų tokio tako 
įrengimui.  

Turizmo institucijų (VTD) specialistai labai teigiamai vertintų naujo turizmo produkto 
atsiradimą, motyvuodami, kad  šalies saugomose teritorijose draudimų ir taip yra daug. Ekoturizmo  
pakraipos maršrutų  rengimas yra skatintinas ir apibrėžiamas turizmo plėtros programoje. Šiuo metu 
VTD užsakymu pradėta rengti Ekoturizmo plėtros galimybių studija.  

Kelionių organizatoriai, kurie specializuojasi rengti ekologinės ir pažintinės pakraipos  
maršrutus Lietuvoje („Kiveda“, „Avanturas“) pritaria  edukacinės pakraipos tako steigimui ir 
garantuoja tam tikrą turistų srautą, tačiau  jo intensyvumą tiesiogiai sieja su Januliškio LC  raida ir 
galimybėmis  gauti nakvynę Labanoro regioninioparko teritorijoje 40 - 50  žmonių grupei. Kelionių 
organizatorių teigimu, į Labanoro RP daugiausiai organizuojamos 1 d. Ekskursijos moksleiviams, 
aplankant  Etnokosmologijos  muziejų ir observatoriją  bei, retkarčiais, žvejybos muziejų 
Mindūnuose.  Dažniausiai Labanoro RP tiesiog perkertamas, važiuojant  į Aukštaitijos nacionalinį 
parką. Kelionių organizatoriai pripažįsta, kad  Labanoro RP  tiesiog nėra kur pernakvoti, be to, čia  
sunku suformuoti išsamų  kelionių paketą moksleiviams, vykstantiems į keliones autobusu. 
Kelionės baidarėmis dar yra nesaugios ir brangios. Todėl atsiradus pažintiniam takui ir nakvynės 
vietoms Januliškyje, būtų galima suformuoti 1-2 d. Pažintinį maršrutą, skirtą specialiai 
moksleiviams – pagrindiniam  keliautojų srautui. Suaugę  lankytojai  šalyje  kol kas specializuotų 
pažintinių ekskursijų neužsako daug, jos dažniausiai susiję su kokiais nors proginiais renginiais.  

Saugomose teritorijose dirbantys  už turizmo vystymą atsakingi specialitai  apklausos metu  
nurodė, kad  lankytojų skaičių reikia riboti (80 % respondentų) ir patogiausia riboti lankytojų 
skaičių per dieną arba per sezoną. Siūloma lankymui atverti tik nedidelę rezervato dalį, o srautus 
reguliuoti per  parko lankytojų centrą. Maršrutą siūloma orientuoti į visas lankytojų grupes, bet 
tikimasi daugiausia  moksleivių atvykimo.  

Įdomu, kad daugelį klausimų vasaros metu apklausti  poilsiautojai interpretuoja skirtingai nei 
specialistai ar verslininkai. Daugelio jų žinios apsiriboja apytiksliu vietos  numanymu ir emociniu 
pritarimu  naujos turizmo veiklos galimybėmis.  
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5 RESPONDENTŲ  NUOMONĖ APIE TURIZMO INFRASTRUKTŪROS  
PLĖTRĄ  GIRUTIŠKIO GAMTINIAME REZERVATE 

 
Ar žinomas Girutiškio gamtinis  rezervatas? 

 
 Dauguma parko lankytojų (63,8 %) nieko nėra girdėję apie Girutiškio gamtinį 

rezervatą, todėl buvo tikslinga sužinoti, kokie tai gyventojai pagal amžių, išsimokslinimą, atvykimo 

vietą. 
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40,0
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63,8

36,2

  
 

43 pav. Ar žino Girutiškio gamtinį rezervatą? 
 

Akivaizdu, kad apie Girutiškio gamtinį rezervatą nieko nebuvo girdėję jaunesnio 

amžiaus (iki 24 m.) ar pensinio amžiaus respondentai. Labiausiai informuoti apie Girutiškio 

rezervatą buvo15 – 44 metų poilsiautojai. Gal būt, kad tai daugiau susiję su ilgesniu ir intensyvesniu 

lankymosi periodu ar grybavimu bei uogavimu.  
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iki 15 m.

15-24 m.

25-34 m.

35-44 m.

45-54 m,.

55-64 m.

daugiau nei 65 m.

Skaičius

806040200

taip

ne

 
 

44 pav. Atsakiusių apie Girutiškio gamtinį rezervatą pasiskirstymas pagal amžių 
 

 
Daugiausia žinančių Girutiškio gamtinį rezervatą buvo tarp aukštąjį išsimokslinimą 

turėjusių asmenų, mažiausiai apie jį buvo girdėję respondentai dar neturėję vidurinio mokslo 

baigimo atestato. 
 

nebaigtas vidurinis

vidurinis

spec. vidurinis

aukštesnysis

aukštasis

Skaičius

120100806040200

taip

ne

 
 

45 pav. Atsakiusių apie Girutiškio gamtinį rezervatą pasiskirstymas pagal 
išsimokslinimą 
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Apie Girutiškio gamtinį rezervatą mažiausiai buvo informuoti Vilniaus gyventojai. 

Daugiausia apie šį rezervatą žinojo iš kitų miestų atvykę respondentai, tarp kurių ryškiai išsiskyrė iš 

Molėtų atvažiavę poilsiautojai.  

 

Vilniaus

Kauno

kitų miestų

kitų valstybių

Skaičius

140120100806040200

taip

ne

 
 

46 pav. Atsakiusių apie Girutiškio gamtinį rezervatą pasiskirstymas pagal gyvenamą 
vietą 

 
 

Turizmo infrastruktūros Girutiškio gamtiniame rezervate vertinimas 
 
Turizmo infrastruktūrą Girutiškio gamtiniame rezervate – apžvalgos bokštelį, suolus – 

teigiamai vertina 61,5 % apklaustųjų, tačiau net 32,3 % nežinojo, ką šiuo klausimu atsakyti. 

Neigiamai nusistačiusių respondentų buvo mažuma (6,2 %). 
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TeigiamaiNežinoNeigiamai
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47 pav. Kaip vertintumėte turizmo infrastruktūrą Girutiškio gamtiniame rezervate – apžvalgos 
bokštelį, suolus? 

 
Daugiausia teigiamai vertinančių turizmo infrastruktūrą Girutiškio gamtiniame 

rezervate buvo tarp respondentų su aukštuoju išsimokslinimu. Neturinčių nuomonės šiuo klausimu 

daugiausia buvo tarp žemesnio išsimokslinimo respondentų. 

nebaigtas vidurinis

vidurinis

spec. vidurinis

aukštesnysis

aukštasis

Skaičius

100806040200

neigiamai

nežino

teigiamai

 
 

48 pav. Turizmo infrastruktūros vertinimas Girutiškio gamtiniame rezervate pagal 
respondentų išsimokslinimą 
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Numatomo pažintinio tako Girutiškio gamtiniame rezervate vertinimas 

 
Panašūs atsakymai, kaip ir klausime apie turizmo infrastruktūrą Girutiškio gamtiniame 

rezervate, buvo ir dėl numatomo įrengti šiame rezervate pažintinio tako. Didesnę dalį respondentų 

(63,1 %) domintų toks pasiūlymas, apie trečdalį (30,0 %) – nežinojo ką šiuo klausimu atsakyti. 
 
 

DomintųNežinoNedomintų

Pr
oc

en
ta

i

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

63,1

30,0

6,9

 
 

49 pav. Ar lankytojus ateityje domintų Girutiškio rezervate  numatomas įrengti pažintinis takas? 
 

 

 

Daugiausia domintų Girutiškio rezervate  numatomas įrengti pažintinis takas pensinio 

amžiaus poilsiautojus. Daugiausia nežinančių šiuo klausimu buvo 25 – 44 metų amžiaus grupėje. 

Beje, šios ir dar jaunesnės amžiaus grupės (15 – 24 m.) kelių poilsiautojų išvis nesudomino šis 

pasiūlymas. 



 

  54

iki 15 m.

15-24 m.

25-34 m.

35-44 m.

45-54 m,.

55-64 m.

daugiau nei 65 m.

Skaičius

706050403020100

nedomintų

nežino

domintų

 
 

50 pav. Respondentų, atsakiusių dėl  Girutiškio rezervate  numatomo įrengti 
pažintinio tako, pasiskirstymas pagal amžių 

 
Labiausiai domintų pasiūlymas Girutiškio rezervate  įrengti pažintinį taką 

respondentus su aukštuoju išsimokslinimu. Beje, kelių respondentų su aukštuoju mokslo diplomu 

išvis nedomino toks  pasiūlymas. Šioje grupėje buvo mažiausia nežinančių kaip reaguoti į tokį 

pasiūlymą dalis. Kitose grupėse pagal išsimokslinimą neturinčių nuomonės apie pažintinį taką buvo 

daugiau.  

nebaigtas vidurinis

vidurinis

spec. vidurinis

aukštesnysis

aukštasis

Skaičius

120100806040200

nedomintų

nežino

domintų

 
 

51pav. Respondentų, atsakiusių dėl  Girutiškio rezervate  numatomo įrengti pažintinio 
tako, pasiskirstymas pagal išsimokslinimą 
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Mokesčiai už lankytojo bilietus Girutiškio gamtiniame rezervate 
 

 

Kiek daugiau atsakiusiųjų (39,2 %) teigiamai žiūri į mokesčius už lankytojo bilietus 

Girutiškio gamtiniame rezervate. Kiek mažiau respondentų (33,1 %) neturėjo nuomonės, o 

ketvirtadalis – 27,7 % - neigiamai tai vertino. 
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52 pav. Kaip vertinate įvestus mokesčius Girutiškio gamtiniame rezervate už lankytojo bilietus? 
  

 

 

Ar lankytojai sutiktų mokėti už lankymąsi Girutiškio gamtiniame rezervate? 

 

Didžiausia dalis (41,5 %) lankytojų dėl mokesčio už lankymąsi Girutiškio gamtiniame 

rezervate neturėjo nuomonės. Trečdalis poilsiautojų (35,4 %) sutiktų mokėti už lankymąsi, o 

penktadalis (23,1 %) – nesutiktų.  
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53 pav. Ar lankytojai sutiktų mokėti už lankymąsi Girutiškio gamtiniame rezervate? 
 

 

Nuomonė dėl mokėjimo už lankymąsi Girutiškio gamtiniame rezervate skirtingose 

amžiaus grupėse buvo įvairi. 15 – 34 m. amžiaus grupėje kiek daugiau poilsiautojų sutiktų mokėti 

už lankymąsi. Įdomu, kad finansiniu požiūriu vienoje iš mažiausiai mokių amžiaus grupių – 

priešpensinio ir pensinio amžiaus poilsiautojų nuomone žymiai daugiau poilsiautojų sutiktų mokėti 

už lankymąsi, nei nemokėti. Antra vertus,  pvz., 35 – 44 metų grupėje daugiau respondentų 

nesutiktų mokėti, nei sutiktų. 
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iki 15 m.

15-24 m.

25-34 m.

35-44 m.

45-54 m,.

55-64 m.

daugiau nei 65 m.

Skaičius

6050403020100

nesutiktų

nežino

sutiktų

 
 

54 pav. Respondentų, pareiškusių nuomonę dėl mokėjimo už lankymąsi Girutiškio 
gamtiniame rezervate, pasiskirstymas pagal amžių 

 
 

Visose grupėse pagal išsimokslinimą santykis tarp sutinkančių mokėti ir nesutinkančių 

mokėti už lankymąsi Girutiškio gamtiniame rezervate buvo beveik vienodas. Visgi, aukštąjį 

išsilavinimą turinčių poilsiautojų tarpe sutinkančių mokėti buvo kiek daugiau nei nesutinkančių. 

Tarp respondentų su nebaigtu viduriniu ir vidutiniu išsimokslinimu daugiausia buvo neturėjusiu 

šiuo klausimu nuomonės. 
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nebaigtas vidurinis

vidurinis

spec. vidurinis

aukštesnysis

aukštasis

Skaičius

706050403020100

nesutiktų

nežino

sutiktų

 
 

55 pav. Respondentų, pareiškusių nuomonę dėl mokėjimo už lankymąsi Girutiškio 
gamtiniame rezervate, pasiskirstymas pagal išsimokslinimą 

 
Didžiausia dalis už lankymąsi Girutiškio gamtiniame rezervate sutiktų mokėti 

respondentai save įvardiję verslininkais. Įdomu, kad ir keli bedarbiai ir pensininkai  taip pat daugiau 

sutiktų mokėti nei nemokėti už lankymąsi rezervate. Tarp moksleivių, tarnautojų ir samdomų 

darbuotojų didelė dalis buvo neturinčių nuomonės šiuo klausimu. 
 

verslininkas

samdomas darbuotojas

bedarbis

studentas

moksleivis

pensininkas

dirbantis namuose

tarnautojas

kita

Skaičius

6050403020100

nesutiktų

nežino

sutiktų

 
 

56 pav. Respondentų, pareiškusių nuomonę dėl mokėjimo už lankymąsi Girutiškio 
gamtiniame rezervate, pasiskirstymas pagal užimtumą 
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Kokio dydžio tai galėtų būti mokestis, priklausomai nuo suteikiamos informacijos 

kiekio? 

 

Daugumos respondentų nuomonės, atsakant į klausimą apie mokesčio dydį už 

lankymąsi Girutiškio gamtiniame rezervate, buvo panašios. Po trečdalį respondentų manė, kad tas 

mokestis galėtų būti arba iki 3 Lt, arba 3 – 6 Lt, arba išvis jokio. Tik patį didžiausią iš pasiūlytų 

mokesčių (6 – 10 Lt) sutiktų mokėti 3,8 % respondentų. 

 

iki 3 Lt

3-5 Lt

6-10 Lt

Jokio

Procentai

40,030,020,010,00,0

33,8

3,8

31,5

30,8

 
 
57 pav. Mokesčio dydis priklausomai nuo suteikiamos informacijos kiekio už lankymąsi Girutiškio 

gamtiniame rezervate 
 

Pačia „dosniausia“ pagal mokesčio dydį už lankymąsi Girutiškio gamtiniame 

rezervate respondentų grupe buvo 15 – 24 m. amžiaus grupėje. Daugelis šio amžiaus poilsiautojų 

sutiktų mokėti 3 – 5 Lt, ir net iki 10 Lt. Panaši nuomonė buvo ir tarp 25 – 34 m. respondentų, kurie 

pagrindinai galėtų skirti iki 3 Lt arba 3 – 5Lt. Tačiau nemaža dalis poilsiautojų šiose amžiaus 

grupėse išvis nemokėtų jokio mokesčio. Įdomu tai, kad 55 – 64 m. grupėse visi respondentai atsakė, 

kad mokėtų mokestį, nors ir nurodė jį mažesnį. 
 

 



 

  60

iki 15 m.

15-24 m.

25-34 m.

35-44 m.

45-54 m,.

55-64 m.

daugiau nei 65 m.

Skaičius

50403020100

iki 3 Lt

3-5 Lt

6-10 Lt

jokio

 
 

58 pav. Respondentų, atsakiusių apie mokesčio dydį, pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 
 

Respondentų, atsakiusių apie mokesčio dydį, analizė pagal išsimokslinimą, neparodė 

didesnių nuomonių skirtumo. Išlieka bendra tendencija, kad kiek didesnius mokesčius galėtų mokėti 

aukštesnio išsimokslinimo respondentai. 
 

nebaigtas vidurinis

vidurinis
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IŠVADOS 
 

Iš pateiktų apklausų  duomenų galima daryti išvadas, kad šiuo metu Girutiškio 
rezervato teritorija  yra dar mažai žinoma ir lankoma. Pietinė parko dalis daugiau gamtosauginė, 
negu rekreacinė. Tai turi  ir teigiamų ir  neigiamų aspektų – nežinant teritorijos į ją mažiau kas 
užklysta, tačiau parodo, kad gamtamoksliniam pažinimui  skiriama per mažai dėmesio ir  daugelis 
piliečių visai nesupranta apie  pelkinių biotopų svarbą, todėl  dėl savo nežinojimo gali  tiek pažeisti 
lankymo režimą, tiek pridaryti žalos  vertingam biotopui ir rūšims.  
 

Tačiau jei  parko direkcija sėkmingai įgyvendins  Januliškio lankytojų centro projektą 
su  Gamtos mokykla, ekspozicijos, lankytojų apgyvendinimo patalpomis ir taku nuo  Januliškio 
kaimo iki Girutiškio rezervato,   srautai ir presingas teritorijos vertybėms išaugs. Įrengus Girutiškio 
rezervato pažintinį taką reikia griežčiau kontroliuoti rezervato lankymą  šioje ir kitose jo dalyse, gal 
būt įrengti daugelyje Europos saugomų teritorijų naudojamus lankytojų skaičiuoklius.  

Šis numatomas takas turi būti kaip priemonė gamtai pažinti ir  tenkinti  lankytojų 
žingeidumą, parodyti nors vieną  saugomo rezervato kampelį ir  išaiškinti jo vertę.  
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