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I. BENDRA KRAŠTOVAIZDŽIO BŪKLĖ 2014 M.
Asvejos regioninio parko teritorija, pagal fizinį geografinį rajonavimą, priskiriama
Aukštaičių aukštumos rajonui. Šiam rajonui būdingas sudėtingas reljefas, tankus hidrografinis
tinklas, nemažas miškingumas, santykinai nedidelis agrarinių ir urbanizuotų teritorijų plotas.
Todėl šio regiono, tame tarpe ir Asvejos regioninio parko kraštovaizdis pasižymi kalvų, daubų,
raguvų, ežerų, upelių ir kitų kraštovaizdžio elementų įvairove ir mozaikiškumu. Parko teritorijoje,
dėl jau išvardintų priežasčių žemėnaudos kaita yra nežymi. Teritorijoje, nėra stambių ūkių. 20122014 metais nemažomis apimtimis buvo vykdomi miškų kirtimai, kurie, nors ir neilgam laikui
(kol miškai nebus atsodinti ir nepasieks tam tikro amžiaus), turi įtakos kraštovaizdžio būklei, jo
vizualiniam potencialui ir stabilumui. Kaip ir ankstesniais metais parko teritorijoje galima stebėti
buvusių agrarinių teritorijų natūralų užžėlimą mišku. Šis reiškinys nėra masinis, tačiau
pastaraisiais metais spartėja. Tai yra neigiamas veiknys vertinant kraštovaizdžio būklę. 2012
metais parko teritorijoje vienoje vietoje sklypo savininkai, žemės ūkio paskirties žemėje iškirto
dalį savaime augusių krūmų ir menkaverčių medžių (šalia Ilgio ež. apžvalgos aikštelės). Šis
veiksnys turi teigiamos įtakos vietovės panoramai ir kraštovaizdžio būklei, tačiau tokie atvejai
yra pavieniai. 2013 metais pastebėta, kad iškirsti krūmai gana sparčiai atželia, o 2014 metais dalis
jų jau užstoja nuo apsžvalgos aikštelės atsiveriančią panoramą, todėl 2015 metais juos būtina vėl
kirsti arba retinti.
Ryškių urbanizacijos pokyčių parko teritorijoje nepastebima. Šio proceso tempai kinta
labai nežymiai, o per pastaruosius 3-4 metus netgi sulėtėjo. Nemažai yra perstatomų,
rekonstruojamų, remontuojamų sodybų. 2014 kaip ir ankstesniais metais rengtų specialiųjų ir
detaliųjų planų rengimo mastai beveik nekito, todėl tikėtina, kad ateityje ryškių urbanizacijos
pokyčių nebus, tiesa pačioje 2014-ųjų pabaigoje minėtų dokumentų rengimas suintensyvėjo.
Parko urbanizacijos plėtra numatyta teritorijų planavimo dokumentuose, ji nėra chaotiška, todėl
tikėtina, kad didelės įtakos kraštovaizdžio vizualiniam potencialui neturės. Didžioji dalis
vykdomų statybos darbų koncentruojasi aplink Dubingius. Tai nulemia gamtinės, socialinėsekonominės bei istorinės sąlygos, todėl šioje parko dalyje kraštovaizdis yra labiausiai
urbanizuotas.
Asvejos regioninio parko kraštovaizdis yra santykinai stabilus, mažai kintantis, išlaikantis
savo mozaikiškumą bei vizualinį potencialą. Pastarųjų metų urbanizacijos procesų nulemti
veiksniai, miškų eksploatavimas ir kiti procesai daro (nors ir nežymią) įtaką bendrai
kraštovaizdžio būklei, tačiau ji juntama lokaliai, tik atskirose parko dalyse.
II. 2014 M. KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGAS
1. Parkui būdingą ir/ar unikalų kraštovaizdį reprezentuojantys etalonai panoramos, atsiveriančios iš regyklų (fotofiksacija)
Kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija 2014 m. buvo vykdoma, parko kraštovaizdį
reprezentuojančiuose etalonuose. Parko kraštovaizdis pasižymi gamtine įvairove – sudėtingu
reljefu, tankiu hidrografiniu tinklu, miškingomis vietovėmis ir pan., todėl fotofiksacijai buvo
pasirinktos tos vietos, kurios labiausiai reprezentuoja minėtas vertybes. Fotofiksacijai parinktų
taškų išdėstymą lėmė ir kiti faktoriai: matomos erdvės (panoramos) laukas, aspžvalgos
galimybės, želdinių išsidėstymas, privažiavimo (patekimo) galimybės ir pan.
Pastaba: 2005 m. ir 2014 m. fotografuota skirtingais fotoaparatais (skirtingų optinių ir kitų
techninių parametrų), todėl nuotraukose nežymiai skiriasi matomumo laukas.

Fotofiksacijos vietos
Apžvalgos aikštelė vakariniame Ilgio ežero krante. Tai aukščiausias parko reljefo taškas. Gana
plati apžvalgos panorama, matomas kalvotas reljefas, Ilgio ir Žverno ežerai, keletas pavienių
sdybų. Fotofiksacija vykdoma nuo 2005 m.
Fotografuota apžvalgos aikštelėje esančioje vakariniame
Ilgio ež. krante (Dubingių k., Molėtų r.), 2005 m. spalio mėn.

Fotografuota apžvalgos aikštelėje esančioje vakariniame
Ilgio ež. krante (Dubingių k., Molėtų r.), 2014 m. gegužės mėn

Matomi pokyčiai
Iš fotografijų galima konstatuoti, kad per fotofiksacijos 2005-2014 metų laikotarpį, teritorija
užželia ežero krante ir šlaite augančiais krūmais ir medžiais. Ant paties šlaito viršaus pradeda
augti pavienės pušys. Taip pat matomas priešingoje ežero pusėje esančių nedidelių pievų
užžėlimas. Šis veiksnys turi neigiamos įtakos kraštovaizdžio vizualiniam potencialui, jo
atraktyvumui ir mozaikiškimui, be to mažina atvirų erdvių apžvalgos galimybes. 2012 metų
vasario-kovo mėnesiais, žemės sklypo savininkas iškirto dalį krūmų ir medžių tokiu būdu bent iš
dalies pagerindamas vietovės apžvalgos galimybes bei pagyvindamas kraštovaizdį (žiūrėti
nuotraukos kairėje pusėje). Iškirtus krūmus atsivėrė platesnė panorama, matoma sodyba kurią
2005 metais dengė krūmai. Lyginant 2013 ir 2014 metus, pokyčiai labai nežymūs, stebimas
likusios augmenijos augimas.

2. Apžvalgos aikštelė vakariniame Asvejos ežero, Žalktynės įlankos krante. Viena patraukliausių
parko kraštovaizdio erdvių. Nuo kalvos matoma beveik visa Žalktynės įlanka kuri atspindi
Asvejos ežero hidrografinę ir morfologinę struktūrą, matomi statūs, mišku apaugę įlankos šlaitai,
keletas Žalktynės kaimo sodybų. Fotofiksacija vykdoma nuo 2005 m.
Fotografuota apžvalgos aikštelėje esančioje vakariniame Asvejos ež.
Žalktynės įl. gale (Žalktynės k., Molėtų r.), 2005 m. spalio mėn.

Fotografuota apžvalgos aikštelėje esančioje vakariniame Asvejos ež.
Žalktynės įl. gale (Žalktynės k., Molėtų r.), 2014 m. gegužės mėn.

Matomi pokyčiai
Iš fotografijų galima konstatuoti, kad per fotofiksacijos 2005-2014 metų laikotarpį, teritorijos
gamtinė aplinka pakito nežymiai, tačiau užaugo ežero krante augantys medžiai ir krūmai. Matomi
urbanizacijos pokyčiai (atkurta sodyba, nugriauta buvusi pirtis).

3. Kalva šiauriniame Asvejos ežero krante (Jurkiškio vs., Molėtų raj.). Matoma nemaža Asvejos
ežero atkarpa, statūs, miškingi šlaitai, Dubingių piliavietės kontūras. Fotofiksacija vykdoma nuo
2005 m.
Fotografuota nuo kalvos esančios šiauriniame Asvejos ež.
krante (Jurkiškio vs., Molėtų r.), 2005 m. spalio mėn.

Fotografuota nuo kalvos esančios šiauriniame Asvejos ež.
krante (Jurkiškio vs., Molėtų r.), 2014 m. gegužės mėn.

Matomi pokyčiai
Iš fotografijų galima konstatuoti, kad per fotofiksacijos 2005-2014 metų laikotarpį,
teritorijos gamtinė aplinka pakito nežymiai. Ežero pakrantėje esantys medžiai tapo aukštesni, šiek
tiek sutankėjo jų lajos, tačiau dalies 2005 metais buvusių medžių nėra. Taip pat šalia per pievą
einančio kelio užaugo keli, pavieniai medžiai. Tačiau bendra kraštovaizdžio vizualinė aplinka
praktiškai nepakitusi.

4. Nuo 2011 m. fotofiksacija pradėta vykdyti pietrytinėje parko dalyje esančiame Tarakonių
kaime (fotografuojama nuo nedidelės kalvos), pastebėjus realius kraštovaizdžio pokyčius (pievų
ir buvusių dirbamų laukų užžėlimą krūmais ir pavieniais medžiais). Matoma plati panorama,
Asvejos krante augantys miškai. Nemažą dalį panoramos užima agrarinis kraštovaizdis, matomas
Kregžlės kaimas, pavienės Tarakonių kaimo sodybos. Vieta pasirinkta kaip savotiška atsvara
išskirtinai gamtines vertybes reprezentuojančioms panoramoms, siekiant įvertinti agrarinių
teritorijų (dirbamų laukų ir pievų) kaitą bei jų įtaką bendrai kraštovaizdžio struktūrai.
Fotografuota Tarakonių k., Vilniaus r., 2011 m. spalio mėn.

Fotografuota Tarakonių k., Vilniaus r., 2014 m. gegužės mėn.

Matomi pokyčiai
2014 metais stebimas spartus teritorijos užžėlimas medžiais ir krūmais.

5. Nuo 2012 m. pradėta vykdyti Dubingių miestelio dalies, matomos nuo piliavietės fotofiksacija.
Direkcijai pavyko gauti, po Antrojo pasaulinio karo, nuo piliavietės fotografuoto miestelio,
nuotrauką. Vieta pasirinkta norint įvertinti ir stebėti kraštovaizdžio pokyčius ne tik per
pastaruosius metus, bet ir per keliasdešimties metų laikotarpį.
Fotografuota nuo Dubingių piliavietės po Antrojo
pasaulinio karo (fotografijos autorius nežinomas)

Fotografuota nuo Dubingių piliavietės 2012 m. spalio mėn.

Fotografuota nuo Dubingių piliavietės 2014 m. gegužės mėn.

Matomi pokyčiai
Pastaba: tel techninių priežasčių, 2012 ir 2013-2014 m. fotografuota iš skirtingų vietų
(fotografavimo vietos nutolusios viena nuo kitos apie 4-5 m.)
Lyginant 2014 (2012-2014) metų ir po antrojo pasaulinio karo darytas nuotraukas pastebimi
ryškūs kraštovaizdžio struktūrinių elementų pokyčiai. Per pastaruosius keliasdešimt metų,
Dubingių miestelio prieeigose esančiuose ežero šlaituose užaugo (dalis buvo pasodinta) miškai.
Ežero pakrantėje užaugo daug alksnių ir kitų rūšių medžių. Pasikeitė teritorijos užstatymo
pobūdis, nebėra keletos pokarinėje nuotraukoje matomų ūkinių pastatų, vietoje ežero pakrantėje
buvusio klojimo (žiūrėti pokarinėje nuotraukoje priekiniame plane), 2014 metų nuotraukoje
matomi šiltnamiai. Nugriautas šalia kelio buvęs pastatas (buvusi sinagoga) ir pan. Apibendrinus
galima teigti, kad pokarinėje nuotraukoje labiau matoma urbanistinė pietrytinės miestelio dalies
struktūra, o 2014 metais vyrauja gamtinė aplinka. Visose nuotraukose matoma buvusi Dubingių
smuklė, kurioje po rekonstrukcijos nuo 2008 metų rudens įsikūręs Asvejos regioninio parko
lankytojų centras.
2. Parke esantys miškai
Miškai užima 6892 ha plotą, tai sudaro 56 % parko teritorijos. Mišrūs miškai užima 2862
ha teritoriją (23% parko teritorijos), spygliuočių miškai 1947 ha (16% parko teritorijos), lapuočių
miškai 1613 ha (13% parko teritorijos), krūmynai 471 ha (4% parko teritorijos). Parke vyrauja II
(specialios paskirties) ir III (apsauginiai) grupės miškai. IV (ūkinių) grupės miškų yra nedaug,
tačiau per pastaruosius 2 metus suintensyvėjo valstybinių miškų eksploatacija, iškertamas
santykinai nemažas plotas. Nors miškai yra atkuriami (atsodinami) jų eksploatacija turi įtakos
bendrai kraštovaizdžio būklei. Iškirsti brandžių medynų plotai (bent jau miško atžėlimo
laikotarpiu) turi neigiamos įtakos kraštovaizdžio vizualiniam ar rekreaciniam potencialui,
gamtinių sistemų stabilumui ir funkcionalumui.
2014 metais parko teritorijoje buvo atsodinta (atkurta) 20.1 ha išeksploatuotų miškų
(Nemenčinės miškų urėdijos Purviniškių girininkijoje – 16.1 ha, Utenos miškų urėdijos Dubingių
girininkijoje – 4.0 ha). Įveistų miškų nėra.
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2014 m. naujų miškų neįveista. 2011 m. Žvernos hidrografiniame draustinyje, (Dubingių
girininkijoje), nederlingoje, nenaudojamoje žemėje buvo įveistas 1.3 ha ploto ąžuolynas. Šioje
teritorijoje ąžuolynai sudaro nemažą dalį natūraliai augančių miškų, todėl ši aplinkybė bei kitos
gamtinės sąlygos nulėmė ąžuolo įveisimą minėtoje teritorijoje. 2012 m. žemės ūkio paskirties
žemės sklype besiribojančiame su parku, įveistas apie 3 ha ploto ąžuolynas.
3. Gyvenamosios teritorijos
Gyvenamosios teritorijos (esamos bei numatytos urbanizuoti) užima 244 ha, tai sudaro
2%, parko teritorijos. Gyvenamųjų teritorijų plėtra numatyta parko tvarkymo plane ir kituose
teritorijų planavimo dokumentuose. Dižiausi plėtros arealai koncentruojasi aplink dabar esamus
kaimus (Kregžlės, Padubingės, Miežonių, Grinkliškių, Šiupieniškių) bei Dubingių miestelį (kartu
Ciūniškių kaimu).
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2013 ir 2014 metais parko teritorijoje susukaičiuotos 488 sodybos (2012 m. – 487
sodybos). 2014 metais naujų sodybų nestatyta (neatkurta). Parko teritorijoje esančioje Molėtų
rajone suskaičiuotos 295 sodybos, Švenčionių rajone – 130 sodybų, Vilniaus rajone – 63
sodybos.
Gyvenamosiose teritorijose ir rekreacinėse teritorijose, be sodybų yra daugiabučių namų,
gamybos ir sandėliavimo pastatų, rekreacinių pastatų ir kompleksų bei kitos paskirties pastatų (9
sandėliavimo, 1 gamybinis kompleksas, 3 poilsio (rekreacijos) kompleksai, 1 bažnyčia ir jos
priklausiniai, 9 visuomeninės paskirties, 10 daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitų pastatų bei
statinių).
2014 metais ryškių urbanizacijos pokyčių parko teritorijoje nepastebima. Nemažai yra
perstatomų, rekonstruojamų, remontuojamų sodybų. Dėl ekonominių veiksnių statybų procesas
ataskaitiniais metais šiek tiek intensyvesnis nei ankstesniais. Stebimas intensyvesnis teritorijų
planavimo dokumentų bei statinių techninių projektų rengimas, tačiau jų įgyvendinimo tempai
sulėtėję. Stebimas žemėtvarkos dokumentų rengimo intensyvumo didėjimas.
Parko urbanizacijos plėtra numatyta teritorijų planavimo dokumentuose, ji nėra chaotiška,
todėl tikėtina, kad didelės įtakos kraštovaizdžio vizualiniam potencialui neturės. Didžioji dalis
vykdomų statybos darbų koncentruojasi aplink Dubingius. Tai nulemia gamtinės, socialinėsekonominės bei istorinės sąlygos, todėl šioje parko dalyje kraštovaizdis yra labiausiai
urbanizuotas.

4. Pažeistos teritorijos
Per visą stebėjimo laikotarpį 2006 metais buvo užfiksuotas 1 teritorijos pažeidimo atvejis.
Greiciūniškių kaime, Vilniaus rajone (Žalktynės kraštovaizdžio draustinis) buvo savavališkai
iškirstas miškas, pažeistas reljefas (suformuota aikštelė, terasa). Pažeistos teritorijos plotas 0.8 ha.
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2014 m. pastebėta, kad teritorijoje dažnai lankosi žvejai (suformuotoje aikštelėje stato
automobilius, atsiveža valtis ir pan.), tačiau lyginant su ankstesniais metais lankymo apkrova
sumažėjo.

5. Atkurtos (renatūralizuotos) pažeistos teritorijos
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2014-aisiais, kaip ir ankstesniais metais, įvertinta 2006 metais pažeistos teritorijos ir 2007
metais atliktų atkūrimo darbų eiga ir atkurtos teritorijos būklė. Konstatuota, kad 2007 metais
atlikti (pagal galimybes) atkūrimo darbai davė rezultatų, atsodintas miškas yra pilnai prigijęs,
todėl galima teigti, kad miško aplinka buvo atkurta, tačiau dalis reljefo pažeista negrįžtamai.
Panaikinti suformuotų aikštelių, atkurti nukastą gruntą praktiškai neįmanoma, o vykdant
atstatymo darbus nebūtų išvengta papildomo poveikio gamtinei aplinkai. Svarstytina galimybė
šioje vietoje nebevertinti atkurtos teritorijos būklės, kadangi ji stabilizavosi, atsodintas miškas
pilnai prigijo, susiformavo žolinė augmenija ir pan.

6. Aplinką darkantys (apleisti, nenaudojami, kt.) statiniai
Parko teritorijoje per stebėjimo laikotarpį užfiksuoti 8 apleisti, nenaudojami ar
bešeimininkiai statiniai. Dauguma statinių išsidėstę pačiame Dubingių miestelyje ar šalia jo. Visi
užfiksuoti objektai yra buvusių kolūkių statiniai, kurie šiandien yra apleisti.
2011 metais vykdant Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vykdomą projektą
„Apleistų statinių ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas (I etapas)" buvo pašalinti 2
objektai: 2 buvusios kiaulidės esančios Ciūniškių k., Molėtų raj. Be to, 2012 m. buvusi sodyba
(apgriuvęs gyvenamasis namas su priklausiniais) esanti Trakų k., Molėtų r., išbraukta iš apleistų
statinių sąrašų, atsiradus sodybos ir žemės sklypo savininkams (atliekama dokumentacijos
įforminimo procedūra).
Aplinką darkantys (apleisti, nenaudojami, kt.) statiniai
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2014 metų sąraše 6 tatiniai. 2012 metais užfiksuota, kad Ciūniškių k., Molėtų r., įgriuvo
buvusio trašų sandėlio stogas. Šis statinys nebuvo įtrauktas į Apleistų statinių ir kitų aplinką
žalojančių objektų likvidavimas projektą, kadangi turi šeimininkus ir iki 2012 metų buvo
prižiūrimas ir naudojamas. 2013 m. direkcijos ir savivaldybės darbuotojams įvertinus statinio
būklę ir panaudojimo galimybes nuspręsta buvusį trąšų sandėlį, esantį Ciūniškių kaime, Dubingių
seniūnijoje, Molėtų rajone, įtraukti į aplinką darkančių statinių sąrašą. Iš šešių, sąraše pateiktų

statinių, du yra ne parko teritorijoje, tačiau prie pat jo ribos, todėl jų pašalinimas, kaip parko
aplinką darkančių statinių, svarstytinas.
7.Savavališkos statybos ir kitos vietos, kuriose užfiksuoti kraštovaizdžio pažeidimai
Kraštovaizdžio apsaugos reikalvimų pažeidimai
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2014 metais užfiksuotas vienas savavališkos statybos atvejis. Statytojas nesilaikydamas
techninio projekto sprendinių, parko apsaugos reglamento, statybos techninių reglamentų ir kitų
teisės aktų nuostatų, vandens telkinyje ir jo pakrantės apsaugos juostoje pastatė lieptus,
pavėsines, tvoras ir kitus nesudėtingus statinius.
Iš pateikto grafiko, matyti, kad kraštovaizdžio apsaugos reiklavimų pažeidimų skaičius
nuosekliai mažėja. Šiuos teigiamus rezultatus galėjo lemti keletas priežasčių: nuoseklesnis darbas
skleidžiant informaciją apie saugomų teritorijų tikslus ir uždavinius, bei to pasekoje augantis
vietos gyventojų ir parko lankytojų samoningumas, nuoseklesnė parko kontrolė, suinteresuotų
institucijų bendradarbiavimas.

8.Gamtos paveldo objektai
Parko teritorijoje yra 4 gamtos paveldo objektai, kurie LR aplinkos ministro 2002-12-20
įsakymu Nr.652 yra įtraukti į valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą: Abejučių
ąžuolas, Karpakėlio I ąžuolas, Purvino II ąžuolas, Jurkiškio akmuo. Ąžuolų teritorijos yra
sutvarkytos, pritaikytos lankymui.
2014 metais buvo atliekami ąžuolų teritorijos priežiūros darbai. Siekiant lankymui
pritaikyti Jurkiškio akmenį, vykdant VSTT projektą “Saugomų teritorijų tvarkymas II etapas“ yra
parengtas Jurkiškio upelio (kurio vagoje yra Jurkiškio akmuo) pažintinio tako techninis projektas.
Esminių pokyčių 2014 metais vertinant valstybės saugomų gamtos paveldo objektų būklę
nepastebėta. Objektų būklė: Abejučių ąžuolas – vidutinė, Karpakėlio ąžuolas I – gera, Purvino
ąžuolas II – gera, Jurkiškio akmuo – gera (2014 m. įrengtas pažintinis takas).
9. Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose parko dalyse
9.1. Šakymo gamtinis rezervatas (VĮ Utenos miškų urėdijos, Dubingių g-jos 65, 66,
70, 71 kv.)
Data

Rekreacinės
digresijos
apimtos
teritorijos
(vietos) eil.
Nr. (kodas)
schemoje
M 1 : 5 000

Rekreacinės
digresijos apimtas
plotas
(ha)
ir (jei digresijos
apimtas plotas
yra ištęstos,
linijinės formos)
ruožo ilgis bei
plotis metrais

Rekreacinės
digresijos
pažeidimo
laipsnis:

Rekreacinės
digresijos
pažeidimo
pobūdis:

M – mažas

T – taškinis

V – vidutinis

L – linijinis

D – didelis

A – arealinis

Pastabos

(m)
2014-06-05

MT-1

0,01 ha

M

T

2014-07-18

MT-1

0,01 ha

M

T

Pakrantėje
apsistoja žvejai

PASTABA: atliekant tyrimus esminių rekreacinės digresijos pokyčių tarp pirmosios ar antrosios
tyrimų datos neužfiksuota.

9.2. Baluošų kraštovaizdžio draustinis (Baluošų ež. pakrantės, VĮ Nemenčinės miškų
urėdijos Purviniškių g-jos 12, 22, 32, 36 ir 37 kv. ir VĮ Utenos miškų urėdijos Dubingių gjos 30, 32, 47-50 kv.)
Data

Rekreacinės
digresijos
apimtos
teritorijos
(vietos) eil.
Nr. (kodas)
schemoje
M 1 : 5 000

Rekreacinės
digresijos apimtas
plotas
(ha)
ir (jei digresijos
apimtas plotas
yra ištęstos,
linijinės formos)
ruožo ilgis bei
plotis metrais

Rekreacinės
digresijos
pažeidimo
laipsnis:

Rekreacinės
digresijos
pažeidimo
pobūdis:

M – mažas

T – taškinis

V – vidutinis

L – linijinis

D – didelis

A – arealinis

Pastabos

(m)
2014-06-05

VT-1

0,01 ha

V

T

Išvažinėta
žolinė
augmenija,
nelegali
laužavietė,
apsistoja žvejai

2014-06-05

VT-2

0,02 ha

V

T

Išvažinėta
žolinė
augmenija,
nelegali
stovyklavietė

2014-06-05

VT-3

0,02 ha

V

T

—“—

2014-06-05

MT-1

0,01 ha

M

T

Dažniausiai
apsistoja žvejai

2014-06-05

MT-2

0,01 ha

M

T

—“—

2014-07-18

VT-1

0,01 ha

V

T

Išvažinėta
augalinė žolių
danga, nelegali
laužavietė

2014-07-18

VT-2

0,02 ha

V

T

Išvažinėta
augalinė žolių
danga, nelegali
stovyklavietė

2014-07-18

VT-3

0,02 ha

V

T

—“—

2014-07-18

MT-1

0,01 ha

M

T

Dažniausiai
apsistoja žvejai

2014-07-18

MT-2

0,01 ha

M

T

—“—

2014-08-22

VT-1

0,01 ha

V

T

Išvažinėta
augalinė žolių
danga, nelegali
laužavietė

2014-08-22

VT-2

0,02 ha

V

T

Išvažinėta
augalinė žolių
danga, nelegali
stovyklavietė

2014-08-22

VT-3

0,02 ha

V

T

—“—

2014-08-22

MT-1

0,01 ha

M

T

Dažniausiai
apsistoja žvejai

2014-08-22

MT-2

0,01 ha

M

T

—“—

PASTABA: atliekant tyrimus rekreacinės digresijos pokyčių tarp pirmosios, antrosios ir
trečiosios tyrimų datos neužfiksuota.

9.3. Žalktynės kraštovaizdžio draustinis (VĮ Utenos miškų urėdijos, Dubingių g-jos 68, 69 ir
VĮ Nemenčinės miškų urėdijos Sužionių g-jos 22, 27, 28 kv.)
Data

Rekreacinės
digresijos
apimtos
teritorijos
(vietos) eil.
Nr. (kodas)
schemoje
M 1 : 5 000

Rekreacinės
digresijos apimtas
plotas
(ha)
ir (jei digresijos
apimtas plotas
yra ištęstos,
linijinės formos)
ruožo ilgis bei
plotis metrais

Rekreacinės
digresijos
pažeidimo
laipsnis:

Rekreacinės
digresijos
pažeidimo
pobūdis:

M – mažas

T – taškinis

V – vidutinis

L – linijinis

D – didelis

A – arealinis

Pastabos

(m)
2014-06-12

MT-1

0,01 ha

M

T

Poilsiautojų
nelegaliai
įrengta
laužavietė

2014-06-12

MT-2

0,01 ha

M

T

Ištrypta žolinė
augmenija,
apsistoja žvejai

2014-06-12

MT-3

0,01 ha

M

T

Apsistoja žvejai

2014-06-12

MT-4

0,01 ha

M

T

—“—

2014-07-16

MT-1

0,01 ha

M

T

Nelegaliai
įrengta
laužavietė

2014-07-16

MT-2

0,01 ha

M

T

Ištrypta žolinė
augmenija,
apsistoja žvejai

2014-07-16

MT-3

0,01 ha

M

T

Dažniausiai
apsistoja žvejai

2014-07-16

MT-4

0,01 ha

M

T

—“—

2014-08-28

MT-1

0,01 ha

M

T

Nelegaliai
įrengta

laužavietė
2014-08-28

MT-2

0,01 ha

M

T

Ištrypta žolinė
augmenija,
apsistoja žvejai

2014-08-28

MT-3

0,01 ha

M

T

Dažniausiai
apsistoja žvejai

2014-08-28

MT-4

0,01 ha

M

T

—“—

PASTABA: atliekant tyrimus rekreacinės digresijos pokyčių tarp pirmosios, antrosios ir
trečiosios tyrimų datos neužfiksuota.

9.4. Nikajo botaninis draustinis (VĮ Nemenčinės miškų urėdijos Purviniškių g-jos 8 kv.)
Data

Rekreacinės
digresijos
apimtos
teritorijos
(vietos) eil.
Nr. (kodas)
schemoje
M 1 : 5 000

Rekreacinės
digresijos apimtas
plotas
(ha)
ir (jei digresijos
apimtas plotas
yra ištęstos,
linijinės formos)
ruožo ilgis bei
plotis metrais

Rekreacinės
digresijos
pažeidimo
laipsnis:

Rekreacinės
digresijos
pažeidimo
pobūdis:

M – mažas

T – taškinis

V – vidutinis

L – linijinis

D – didelis

A – arealinis

Pastabos

(m)
2014-06-16

MT-1

0,02 ha

M

T

Dažniausiai
apsistoja žvejai,
suformuota
miško aikštelė,
ištrypta miško
paklotė

2014-07-22

MT-1

0,02 ha

M

T

—“—

2014-08-29

MT-1

0,02 ha

M

T

—“—

PASTABA: atliekant tyrimus rekreacinės digresijos pokyčių tarp pirmosios, antrosios ir
trečiosios tyrimų datos neužfiksuota.

9.5. Bendras rekreacinės digresijos pažeistų teritorijų skaičius, plotas
Teritorijos
pavadinimas (objektas)

Pažeistų teritorijų
skaičius (objekte), vnt.

Pažeistos teritorijos
plotas, ha

1.

Šakymo gamtinis
rezervatas

1

0.01

2.

Baluošų kraštovaizdžio
draustinis

5

0.07

3.

Žalktynės kraštovaizdžio
draustinis

4

0.04

4.

Nikajo botaninis
draustinis

1

0.02

11

0.14

Eil. Nr.

Iš viso

10. Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose parko dalyse
Rekreacinė digresija 2005-2014 m.
vnt.

Rekreacinės digresijos poveikis teritorijoje

35

31

30
25
20

17

15

12

11

11

11

11

11

11

11

10
5

0,71

1,2

0,27

0,16

0,17

0,18

0,19

0,2

0,16

0,14

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

Pažeistų teritorijų
skaičius
Teritorijos plotas, ha

10. Lankymui pritaikyti objektai ir teritorijos
Lankymui pritaikytos objektai ir teritorijos

vnt.
50

44

45
40

25

44

45

45

31,5

29,3 28,6

26,4
22

24

46

37,5

36

35
30

44

31,3 31,3 31,3 31,5 31,5
Objektų skaičius

23

Objektų teritorijos
plotas, ha

20
15
10
5
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

Lankymui pritaikyti objektai
Objektų sąrašas

Objektų skaičius

Stovyklavietės

11

Atokvėpio aikštelės

14

Apžvalgos aikštelės (regyklos)

6

Pėsčiųjų pažintiniai takai

3

Automobilių sustojimo aikštelės

3

Gamtos paveldo objektai

5

Kultūros paveldo objektai

3

Ekspozicijos (Radvilų rūmų ekspozicija „In
Situ“)

1

Nuo 2002 metų parke buvo pradėtas informacinės sistemos įrengimas, įrengtos
stovyklavietės, poilsiavietės, bei kiti objektai. Darbai buvo atliekami bendradarbiaujant su miškų
urėdijomis ir vietos savivaldos institucijomis.
2008 m įgyvendinus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos projektą “Saugomų
teritorijų tvarkymas ir priežiūra II” įrengta parko informacinė sistema, buvo pastatyti ženklai,
stendai, nuorodos, įrengtos apžvalgos bei atokvėpio aikštelės, parko lankytojų centras. Tai žymiai
padidino pritaikytų teritorijų ir objektų skaičių bei plotą, padėjo reguliuoti lankytojų srautų
pasiskirstymą, nukreipiant juos į lankymui pritaikytus objektus. 2012 m. Dubingių piliavietėje
baigus projektą viešosios infrastruktūros kultūros paveldo pritaikymas turizmui, galima
susipažinti lankytojus su buvusių Radvilų rūmų ekspozicija (“In Situ“) esančiame naujame
pastate. 2014 m įgyvendinus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos projektą “Saugomų
teritorijų tvarkymas ir priežiūra III” įrengtas Jurkiškio upelio pažintinis takas.

11. Poilsio kompleksai, kaimo turizmo sodybos
Lankytojų skaičius poilsio namuose "Dubingiai"
ir kaimo turizmo sodybose

vnt.
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Poilsio kompleksas „Dubingiai“ esantis parko teritorijoje, (Molėtų r., Giraičių km),
teikiantis įvairias paslaugas, gali priimti apie 300 svečių: apgyvendinimo, maitinimo, seminarųkonferencijų organizavimo, įvairių pramogų (sporto aikštynai, pirtys ir kt), valčių ir vandens
dviračių nuomos. 2010 m. ir 2011 m. kompleksas aptarnavo apie 11000 tūkst. lankytojų

(kiekvienais metais). 2012 m. aptarnavo apie 8000 tūkst. lankytojų. 2013 ir 2014 metais
aptarnavo apie 30000 tūkst. lankytojų (nes vyko keletas didelių renginių, stovyklų).
Kitose kaimo turizmo sodybose (parke yra 5 sodybos registruotos kaimo turizmo išteklių
registre). 2014 m. aptarnauta apie 1900 (pagal sodybų savininkų pateiktą informaciją).
12. Gamtos stichijos paveiktos teritorijos
2014 metais, kaip ir per visą stebėjimų laikotarpį nuo 2005 metų, gamtos stichijų paveiktų
teritorijų neužfiksuota. 2010 metų vasarą vėtra Purviniškių girininkijoje išvertė ar nulaužė
keliolika medžių. Tačiau ši stichija didelės žalos nepadarė ir didesnės įtakos bendrai
kraštovaizdžio būklei neturėjo.

III.KRAŠTOVAIZDŽIO KAITĄ LEMIANČIOS PRIEŽASTYS
Asvejos regioninio parko kraštovaizdis yra santykinai stabilus, mažai kintantis, išlaikantis
savo mozaikiškumą bei vizualinį potencialą, tačiau pastarųjų metų urbanizacijos procesų nulemti
veiksniai daro (nors ir nežymią) įtaką bendrai kraštovaizdžio būklei. Intensyvus miškų
eksploatavimas, pievų užžėlimas mišku ir kiti panašūs procesai taip pat daro įtaką bendrai
kraštovaizdžio ir jo sudedamųjų dalių balansui, taip mažindami jo vizualinį potencialą.
Kraštovaidžio būklei įtakos turi ir intensyvi rekreacija, tačiau teritorijos panaudojimas rekreacijai,
parko teritorijoje yra sąlygotas gamtinių sąlygų. Statūs ežerų šlaitai, didelis miškingumas,
namažas lapuočių miškų procentas mažina vietovės rekreacinio panaudojimo galimybes, todėl ir
intensyvios rekreacijos įtaka kraštovaizdžio būklei juntama lokaliai, tik atskirose parko dalyse.
Kraštovaizdžio stabilumui ir būklės išsaugojimui kiekvienais metais yra vykdomos
apsaugos ir prevencinės priemonės numatytos teritorijų planavimo dokumentuose ir
strateginiuose planuose. Vykdomi rekreacinės infrastruktūros priežiūros ir įrengimo darbai, kurie
padeda sureguliuoti lankytojų srautus. Kiekvienais metais su miškų urėdijomis yra aptariami
miškuose esančios infrastruktūros eksploatacijos ir apsaugos klausimai, vykdoma urbanizacijos
plėtros kontrolė, švietėjiška ir kita veikla.

