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FOREWORD
The proceedings of the international scientific conference „RECREATION TODAY: TRENDS AND POSSIBILITIES” is an edition of scientific articles, issued as print
(ISSN 2345-0002) edition.
The conference was held on 20 November 2015 at Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences, Liepų str. 1, Girionys, Kaunas distr.,
Lithuania.
The authors are teachers, researchers and practicing professionals from Lithuania,
Finland, Turkey, Poland and Belarus.
Recreation is one of the most important socio-economic factors in today‘s society.
Persons involved in this process are seeking to regain physical, spiritual and emotional
balance. Therefore, from scientific point of view equally important are both the organization of various activities and recreational land-use planning. The research reports are related to the issues of recreational landuse planning, sustainability, various recreational activities, tourism, ecology, forest use and lanscape architecture.
In the research papers the problems of protected areas, nature tourism, ecology,
forest law, management and economics, renewable energy resources, territorial planning,
landscape architecture are analysed.
Each author is responsible for correct information of his/her article.
The articles for publishing were compiled by Kaunas Forestry and Environmental
Engineering University of Applied Sciences.
Address: Liepų str. 1, Girionys, Kaunas distr., LT-53101; tel.: +370-37-383 082,
fax.: +370-37-383 140, e-mail.: info@kmaik.lm.lt.
Editors
PRATARMĖ
Pranešimų rinkinys “REKREACIJA ŠIANDIEN: TENDENCIJOS IR GALIMYBĖS”
yra sudarytas pagal tarptautinės mokslinės konferencijos "Rekreacija šiandien: tendencijos
ir galimybės" mokslinius straipsnius, kurie išspausdinti (ISSN 2345-0002) leidiniu.
Konferencija įvyko 2015 m. lapkričio 20 dieną Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos
kolegijoje, Liepų g. 1, Girionys, Kauno r., Lietuva.
Pranešimus parengė dėstytojai, mokslininkai ir praktikuojantys specialistai iš Lietuvos, Suomijos, Turkijos, Lenkijos ir Baltarusijos.
Rekreacija yra vienas svarbiausių socialinių - ekonominių veiksnių šių dienų visuomenėje. Procese dalyvaujantis žmogus siekia atgauti fizinę, dvasinę, emocinę pusiasvyrą, todėl moksliniu požiūriu vienodai svarbūs - tiek įvairių veiklų organizavimo, tiek rekreacinių teritorijų planavimo aspektai. Mokslinių tyrimų pranešimai susiję su rekreacinių
teritorijų planavimo, tvaraus naudojimo, įvairių poilsinių veiklų, turizmo, ekologijos, miško naudojimo bei kraštovaizdžio architektūros aktualijomis.
Kiekvienas autorius yra atsakingas už pateiktos informacijos teisingumą.
Pranešimų rinkinys sudarytas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos. Adresas: Liepų g. 1, Girionys, Kauno r., LT-53101.; Tel .: + 370-37-383 082, faks .: + 370-37383 140, el. p.: info@kmaik.lm.lt.
Redkolegija

WEBSITE EVALUATION OF TRAVEL AGENCIES ON THEIR ACCESSIBLE TOURISM
SERVICES: A CONTENT ANALYSIS
Emre Ozan Aksoz
Anadolu University
Introduction
The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) defines disability as an umbrella term for impairments, activity limitations and participation
restrictions. Over a billion people, about 15% of the world's population, have some form of
disability. The number of people with disabilities is expected to increase in the coming
years. People with disabilities have the same motivations to travel as the rest of the population (Woodside and Etzel 1980; Smith 1987; Darcy and Daruwalla 1999, Foggin 2001).
Accessible tourism is an evolving area of academic study and industry practice (Darcy and
Buhalis, 2011). A cumulative ageing population and focus on inclusion and accessibility
has led to an increase in the literature and exploration of theoretical concepts that underpin
the developing accessible tourism industry. The accessible tourism market includes tourists
with varying levels of accessibility requirements who have been poorly served by the tourism industry (Miller and Kirk, 2002). Previous literature on accessible tourism has often
focused on defining terminology (Darcy, 1998; Aitchison, 2003; Buhalis et al., 2005; Darcy and Buhalis, 2011), analyzing theoretical approaches (Darcy, 1998; Buhalis et al., 2005;
Darcy et al., 2008b) and directed attention on issues faced by disabled tourists (Brouillette
et al., 1995). An area covered in less detail is about web accessibility. In other words,
Website access for customers with disabilities. Most of the disabled people can not access
the websites easily because their disability prevents them from accessing the web by using
the same technology than non-disabled people or understanding the communicated information. It is essential for the websites to be accessible in order to provide equal access and
equal opportunity to people with diverse abilities. Indeed, the UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities recognizes access to information and communications
technologies, including the Web, as a basic human right.
Since the use of the Internet among online travelers is increasing, the availability
of easily accessible, prompt, accurate, relevant information has become the goal of every
country to become more competitive and profitable, capable of realizing the new market
opportunities provided by e-tourism (Kaplanidou and Vogt, 2004). Therefore, website design is one of the key issues to consider for achieving success in e-tourism business (Rita,
2000). A properly designed website provides great opportunities to reach new markets and
to improve business efficiency (Rita, 2000; English Tourism Council 2002). Likewise, it
can facilitate the travelers' planning, ensuring that they make the right choices and have an
enjoyable experience. Besides, it can serve as a distribution point for all the services they
will need as they plan their vacation. Consequently, it is very important to evaluate the
tourism websites to improve the experience of visitors visiting the site (Rita, 2000).
For people with disabilities, access to websites in order to conduct business via the
Internet is critical to achieving "full and equal" enjoyment of an important component of
6
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contemporary society: the ability to participate in commerce via the Internet. This study
reviews the literature on accessible tourism and a specific focus on travel agencies in Turkey about their web sites accessibility.
Literature review
Definitions of accessible tourism
It is interesting that while accessible tourism has been developing as an area of
academic study and industry practice, there has been relatively little discussion defining
the field. Most of the studies have focused on the experiences of people with disabilities
while travelling without an articulation of the defining elements of the field.
Darcy and Dickson (2009, p. 32) define accessible tourism as; enabling people
with access requirements including mobility, vision, hearing and cognitive dimensions of
access, to function independently and with equity and dignity through the delivery of universally designed products, services and environments. This definition is inclusive of all
people including those travelling with children in prams, people with disabilities and seniors. Accessible tourism represents a challenge and an opportunity to organizations, travel
agencies and destinations to combine tourism quality and growth with social justice.
Definitions of disability
According to The World Health Organisation (WHO) disability is a restriction or
lack (resulting from an impairment) of an ability to perform an activity in the manner, or
within the range, considered normal for a human being. WHO (2012) has altered their definition with an umberalla term since 1980 was disabilities is an umbrella term, covering
impairments, activity limitations, and participation restrictions. An impairment is a problem in body function or structure; an activity limitation is a difficulty encountered by an
individual in executing a task or action; while a participation restriction is a problem
experienced by an individual in involvement in life situations. Thus disability is a complex
phenomenon, reflecting an interaction between features of a person’s body and features of
the society in which he or she lives.
A number of seminal studies first drew attention to the market potential of the
group in the United States, the United Kingdom and Canada, through using national secondary data sources and extrapolating the market potential of the group (Keroul, 1995;
Reedy, 1993; Touche Ross, 1993). These works were then extended to Australia, US,
Germany and Europe to estimate the value of accessible tourism within their localities by
researching travel patterns and using gross demand estimates based on the population estimates of disability within communities. These included:
• Australia: $A1.3 billion (Darcy, 1998).
• United States: $US13 billion (HarrisInteractive Market Research, 2005).
• Germany: 2,5 billion (Neumann & Reuber, 2004).
• Europe: 80 billion (Buhalis, Michopoulou, Eichhorn, & Miller, 2005).
For an emerging area of study there is relatively little known about the consumer
demand side of the travel patterns of people with disabilities globally. As discussed previously in the market potential of the disability group part, most estimates were based on a
WEBSITE EVALUATION OF TRAVEL AGENCIES ON THEIR ACCESSIBLE TOURISM SERVICES:
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gross demand approach using disability secondary data sources with no specific empirical
research investigating the website choices of people with disabilities. However, over the
last decade this has started to change with empirical research being carried out in Australia,
Canada, China, New Zealand, the UK and the USA. Current studies are starting to provide
a more sophisticated understanding of the market dynamics.
Leisure-travel barriers of disabled tourists
Smith (1987) provided the first examination and categorisation of barriers to leisure-travel for people with disabilities. The barriers identified were similar to those identified
by Kennedy et al. (1991) and were conceptualised as intrinsic, environmental and interactive barriers. Each of these groupings have sub-categories and are presented in Table 1.
Table 1. Leisure-travel barriers of disabled tourists
1 lentelė. Laisvalaikio – kelionių kliūtys neįgaliesiems turistams
1) Intrinsic Barriers / Vidinės kliūtys
· Lack of Knowledge / Žinių trūkumas
· Health-related Problems / Sveikatos problemos
· Social Ineffectiveness / Socialinis neveiksmingumas
· Physical and Psychological Dependency / Fizinis ir psichologinis priklausomumas
2) Environmental Barriers / Aplinkos kliūtys
· Attitudinal Barriers / Požiūrio kliūtys
· Ecological / Ekologinės
· Architectural Barriers- Architektūrinės kliūtys
· Transportation Barriers – air travel* / Transporto kliūtys – kelionė lėktuvu*
· Rules and Regulation Barriers – international air regulations* / Taisyklės ir reguliavimo kliūtys
– tarptautinės oro linijų taisyklės *
3) Interactive Barriers / Interaktyvios kliūtys
· Skill-Challenge Incongruities / Įgūdžių – iššūkių neatitikimai
· Communication Barriers – language / Bendravimo kliūtys - kalba
Source: Smith 1987
Šaltinis: Smith 1987

The Evaluation of Travel Agencies Website.
Park and Gretzel (2007) state that the key evaluation factors for tourism websites
comprise the following:
• Ease of Use: usability, accessibility, navigability and logical structure;
• Responsiveness: accessibility of service representatives, e-mail service, reply to
online reservations, contact information, availability of online help functions such as a tollfree telephone number;
• Fulfillment: order process, accuracy of service guarantee, billing accuracy, online booking process and confirmation;
• Security/Privacy: protecting information during transmission and subsequent
storage, security for online purchases/reservations and privacy statement;
• Personalization: personalized attention, as well as, customization of offerings
and information;
8
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• Visual Appearance: attracting attention and conveying image aesthetics;
• Information Quality: variety, scope, currency, conciseness, accuracy and
uniqueness of information, influence and reliability;
• Trust: brand recognition and consistency;
• Interactivity: interactive features such as virtual tours, interactive communication (chat, etc.).
Furthermore, the study of Rita (2000), describes the most important features that a
website should present as follows:
• Up-to-date and complete information on the destination (e.g. resorts, restaurants, weather, etc.);
• Ease of navigation/usability (using limited number of elements per page);
• Online booking facilities (hotels, flights);
• Striking offers (toll-free number, free products and services like postcards,
wallpaper, and screensavers);
• Interactive tools (chat lines, stimulating consumer comments);
• Banners for brand image-building;
• Being attractive (video-clips, audio, photos, etc);
• Databases which are built with names and addresses of customers and potential
tourists who visit the site and inquire about further information;
• A vision or a mission statement;
• Background texture and/or color used throughout the site should never
overwhelm the text, but rather complement it.
The quality constructs are well founded as critical success factors in website evaluation together with system use (Liu & Arnett, 2000; Law & Leung, 2002). DeLone and
McLean argue that the three quality dimensions affect use and user satisfaction (2003).
The authors of this paper argue that consideration of the quality must precede any measurement of use.
Net Benefits
Grynoji nauda

Intention to use
Ketinimas naudoti

Information quality
Informacijos kokybė

User satisfaction
Vartotojo pasitenkinimas

System quality
Sistemos kokybė

Service quality
Paslaugos kokybė

Fig. 1. Updated DeLone & McLean IS Success Model (2003)
1 pav. Atnaujintas DeLone & McLean IS sėkmės modelis (2003)
In the study of Kaplanidou and Vogt (2004), they identify three design/technological elements that contribute to the overall website quality: ease of navigation, technological creativity and accessibility together with the quality of the content, the
WEBSITE EVALUATION OF TRAVEL AGENCIES ON THEIR ACCESSIBLE TOURISM SERVICES:
A CONTENT ANALYSIS
KELIONIŲ AGENTŪRŲ SVETAINIŲ VERTINIMAS: TURINIO ANALIZĖ

9

visual/graphical representation and the presence of interactive elements. Good navigation
is a necessity of a successful website design. It is characterized by organized pages, the
presence of the navigation bar on every page and the opportunity to access the home page
from every sub page within the website. Furthermore, an internal website search engine
will potentially decrease search time for information and lead to higher levels of satisfaction for the website visitor. A website should have accurate content that satisfies the user,
on every page that leads the user back to the home page easily. Moreover, a successful
website should provide links that work properly and send the user to the right page in a
consistent way. Furthermore, every picture used in website should be accompanied by a
caption to convey to the users where their current area is located.
An International Perspective on Accessible Website Design
Many people with disabilities would like to visit places or destinations with specific objectives. Many do but then are disappointed by the difficulties in the beginning.
When they would like to book a destination they encountered low accessibility and usability experience, while others, informed and documented.
Accessible website design is being advanced on an international basis. The United
Nations General Assembly adopted the Standard Rules on the Equalization of Opportunities of Persons with Disabilities (Standard Rules) in 1993:244.
Rule 5 of the Standard Rules addresses accessibility in terms of the physical environment and with reference to information and communications services. Among other
points, Rule 5 recommends that: ‘states … develop strategies to make information services
and documentation accessible for different groups of persons with disabilities. The Standard Rules are not legally binding, but rather encourage governments to take action to
promote equal opportunities for people with disabilities, including accessibility of information and communications services.
The question is how do people who cannot move their arms use a travel agencies’
website for reservation? What about people who cannot see well or at all? Or people who
have difficulty hearing or understanding, or have other accessibility needs? Properly designed websites and web tools can be used by people with disabilities. However, currently
many sites of travel agencies are developed with accessibility barriers that make it difficult
or impossible for some people to use them. In order to make a website friendly for people
with a cognitive/intellectual disability, it should be as user friendly as possible which in
practice means easy readability, good colour contrast, short paragraphs, clear distinction
between different types of content, clear and easy to use navigation, etc. pretty much the
same that is also appreciated by non-disabled users.
Accessible Website Evaluation
Web accessibility encompasses all disabilities that affect access to the Web, including visual, auditory, physical, speech, cognitive, and neurological disabilities. Here is the
classification below:
I) Web Accessibility for Blind People
Blindness. Since the web is primarily a visual media, blind people obviously cannot use it without specially designed technology. They typically use web browsers which
10
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are specially designed for blind people or the so-called screen readers - software programmes which work by speaking the text. Some, however, also use the refreshable Braille
display which, like its name suggests, converts textual information into Braille characters.
In addition to enabling blind people to understand the content on a particular website,
screen readers can also “detect” text that is highlighted or differently coloured, read preselected text on demand, “determine” the location of the cursor, etc. by which they make
the web fully accessible to blind people but only under condition that the websites they are
accessing are designed with the use of codes that can be “read” by screen readers. The web
is a visual media and people who are completely or partially blind often face obstacles
when accessing the world wide web due to their disability. But with proper website code
such as HTML providing textual equivalent to visual information, blind people can access
information with the use of text-to-Braille hardware or text-to-speech software. If alternative text isn't provided for images, the image information is inaccessible, for example, to
people who cannot see and use a screen reader that reads aloud the information on a page,
including the alt text for the visual image.
When equivalent alt text is provided, the information is available to everyone to
people who are blind, as well as to people who turned off images on their mobile phone to
lower bandwidth charges, people in a rural area with low bandwidth who turned off images
to speed download, and others. It's also available to technologies that cannot see the image,
such as search engines.
II) Web Accessibility for the Deaf and Hard of Hearing
The world wide web has opened a number of opportunities for disabled people.
But for some, their disability poses a challenge in the use of the web. Increased awareness
of the importance of web accessibility and legislation which equals web inaccessibility
with discrimination have dramatically improved access for disabled people to most
websites regardless of their disability. Blind people for instance can browse the web and
“read” the text with the aid of screen readers, individuals with poor eyesight can use screen
magnifiers but the deaf and hard of hearing remain largely ignored. It may be true that they
easily access to online information for most of the time but as soon as they come across a
video or audio form of information, they are typically discriminated.
Just like web accessibility for the blind and people with visual impairment, web
accessibility for the deaf and hard of hearing is relatively easy and inexpensive. The best
solution at the moment is the use of closed captioning whenever a sound appears. It is the
same technique that is used by televisions and displays text of the spoken information.
Web implementation of closed captioning, however, does not necessarily involve captioning within the video or other form of audio material but a transcription which can be accessed with a click on a link. In order to facilitate the access to closed captioning or transcription of the spoken information, the link should be clear and located as near as possible
to the video or audio material. Additional visual aids are also very helpful which help the
user understand the audio material.
In addition to closed captioning and transcriptions, web accessibility for the hearing impaired, especially those who are deaf from birth can also be improved with the use
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of the sign language. Most people who are deaf understand the written language but many
follow the sign language a lot easier than the written word. Unfortunately, implementation
of the sign language is relatively expensive because it requires a sign interpreter.
Improving web accessibility for the deaf and hard of hearing posses a challenge for
websites displaying live streams as the currently available special software programmes
which offer live stream closed captioning can be inaccurate. Websites which use lots of
audio/video material from different authors such as YouTube for instance do not always
provide closed captioning either. The popular video sharing website does offer closed captioning but only if the author of the video adds a captioning file. YouTube is currently testing an automatic closed captioning but it is hard to tell when it will be available to users.
At the moment, the best way to communicate audio information to the deaf and hard of
hearing when closed captioning is not possible is to enable them an option to use the telecommunications device for the deaf (TDD).
III) Web Accessibility for Mobile Disabilities
Mobility disabilities such as difficulty to use hands, tremor, loss of fine motor
skills, etc. People with a mobility disability do not have difficulties with the web content
itself, however, they may face difficulties navigating the web. But when websites are coded in a way to allow access and navigation via keyboard or single switch device such as
joystick for instance, people with a mobility disability can easily browse the web and access information just like everyone else. One of the example is “Keyboard Input”. Some
people cannot use a mouse, including many older users with limited fine motor control. An
accessible website does not rely on the mouse; it provides all functionality via a keyboard.
Then people with disabilities can use assistive technologies that mimic the keyboard, such
as speech input.
When potential challenges of web accessibility for people with a mobility disability are considered, creating a new or improving the existing website in a way to make it
fully accessible for disabled people is a relatively easy process. However the most important of all is to make the website easy to navigate with the keyboard, create large clickable
links to allow the use of mouse to people who cannot use it with such precision as nondisabled people and pay attention to alternative and assistant technologies that are commonly used to browse the web. The ability to easily print with large buttons or voice activated functions together with managed business broadband services can make a huge difference.
Research problem:
The literature review investigated reveal that several evaluation studies have been
conducted by individuals and organizations on improving the effectiveness of tourism
websites which promote destinations all over the globe using a multitude of approaches.
This makes it difficult to compare findings and identify factors that have consistently been
used to evaluate websites (Park and Gretzel, 2007). Besides, there is no generally acceptable method for the evaluation of website success in tourism (Park and Gretzel, 2007).
Thus, this paper aims to evaluate the travel agencies websites if they well-designed for
accessible tourism or not? It is believed that the study may be beneficial to researchers
12
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investigating travel agencies websites' evaluation. On the other hand, results from the current research can help identifying well-designed travel agency tourism websites for accessible tourism, so that disability people can have confidence in these websites. On the other
hand, travel agencies websites can use the criteria of the study to evaluate themselves and
improve the drawbacks.
Research questions:
The study addresses two primary research questions:
1. Are the official websites of travel agencies’ well-designed for disability people
in Turkey?
2. Arethe official websites of travel agencies’ designed for each type of disability?
Methodology:
From the review of very less previous studies examining travel agencies websites,
it is obvious that almost none of them are designed for disabled people. Furthermore, it
seems to the researcher that all the criteria mentioned in previous studies refer mainly to
two main components: content and structure of travel agencies’ websites. Concerning the
content of travel agencies’ websites for disabled people, it should encompass the following
factors: Web Accessibility for Blind People; equivalent alternative text, speaking the text,
Braille display, highlighted or differently coloured text, Web Accessibility for the Deaf
and Hard of Hearing: closed captioning, sign language, Telecommunications Device for
the Deaf (TDD). Web Accessibility for Mobile Disabilities; all functionality via a keyboard, assistive technologies and large clickable links.
The study evaluated the content and structure of ten of the main official travel
agencies’ websites in Turkey. According to Turkish Law No. 1618 and the Directive of
Travel Agencies (OJ 2427 and 04.09.1996), Turkish travel agencies are classified into
three groups: A, B, and C. Group A travel agencies have the right to execute all agency
activities. Travel agencies in Group B sell international airline tickets, rail¬way and bus
tickets, and tickets for tours organised by the travel agencies in Group A. The travel agencies in Group A were targeted in this study because they are involved in the most comprehensive range of agency activities. In this study the top ten travel agencies have been chosen regarding their number of clients and their volume of sales in 2014 according to data
compiled from the Association of Turkish Travel Agencies (TÜRSAB).
Content Analysis is described as the scientific study of content of communication.
It is the study of the content with reference to the meanings, contexts and intentions contained in messages. Researchers regard content analysis as a flexible method for analyzing
text data (Cavanagh, 1997). Content analysis describes a family of analytic approaches
ranging from impressionistic, intuitive, interpretive analyses to systematic, strict textual
analyses (Rosengren, 1981). The specific type of content analysis approach chosen by a
researcher varies with the theoretical and substantive interests of the researcher and the
problem being studied (Weber, 1990). Although this flexibility has made content analysis
useful for a variety of researchers, the lack of a firm definition and procedures has potentially limited the application of content analysis (Tesch, 1990). The differentiation of content analysis is usually limited to classifying it as primarily a qualitative versus quantitative
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research method. One significant area of its use has been the analysis of websites content.
The items inside the websites were analyzed to understand the background of the disability
people nature of reporting. As mentioned earlier, by making a clear statement of the research question or objective, the researcher can ensure that the analysis focuses on those
aspects of content, which are relevant for the research. Content analysis is a method for
analyzing textual content. Therefore, the selection of items should be one that can be
answered by analyzing the appropriate communication content. In this Study, the websites
were evaluated through the items as mentioned in table 2.
Table 2. Evaluation of the Official Websites of top Ten Travel Agencies in Turkey
2 lentelė. Dešimties kelionių agentūrų Turkijoje oficialių tinklapių vertinimas

Mobile Disabilities
Judėjimo negalia

Deaf and Hard
of Hearing
Kurtumas ir
klausos sutrikimai

Type of Disability
Neįgalumo tipas

Blindness
Aklumas

Web Sites
Tinklapiai
Speaking the text
Teksto įgarsinimas
Braille display
Brailio raštu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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+ + + -
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+ + -
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-
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+ + + + + -

-

-

-
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+ -

-

-

-

-
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-
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Sign language
Ženklų kalba

-

-

-

-

-

-

+ -

-

-

10

TDD

-

-

-

-

+ -

-

-

-

+

20

All functionality via keyboard
+ + + + + + Visos klaviatūros funkcijos

-

-

-

60

-

-

-

40

Highlighted/ differently
coloured
Paryškinta/ spalvotai
Closed captioning
Kabutės

+ -

40

Assistive technologies
Pagalbinės technologijos

+ + + + -

Large clickable links
Nuorodos, kurias galima
spustelėti

+ + + + + + + + -

Source: The researcher “+” means “exist”
Šaltinis: The researcher “+” reiškia “yra”

Av. %
Vid. %

-

-

20

60
-

80

“-“ means “not exist”
“-“ reiškia “nėra”

Table 3. Summary of the Evaluation Results
3 lentelė. Vertinimo rezultatų suvestinė

Blindness Average / Akliesiems vid.
Deaf and Hard of Hearing Average /
Kurtiesiems ir turintiems klausos sutrikimų vid.
Mobile Disabilities Average / Su judėjimo negalia vid.
Source: The researcher
Šaltinis: The researcher
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Findings and results
Table 2 and 3 illustrate that 40% of the evaluated websites of Turkish travel agencies about web accessibility, the evaluated applications about blind people, overall criteria
(Speaking the text, Braille display, Highlighted/ differently coloured).
On the other hand, about deaf and hard of hearing theevaluating issues were, closed captioning.
Sign language and TDD. An average of 20% of the evaluated tourism websites of
the top 10 travel agencies in Turkey has been using these issues in their websites which is
very low. The highest ratio (%80) among all the applications were about mobile disabilities. By investigating the sites more closely (see Table 2 & Table 3), it can be noticed that
80% of the sites of Turkey’s top ten travel agencies take care of mobile disability people
more. Blind people can not consider as much as them but people who are deaf or hard of
hearing almost do not name as disabled people according to travel agencies in Turkey due
to their lack of applications.
It is very important that the design of the websites of the top 10 travel agencies in
Turkey lack accessibility when compared to the developed countries’ travel agencies’
websites. Furthermore, it is valuable to report that the websites of the top ten travel agencies in Turkey need to improve and focus more to the interaction with disabled customers'
aspect regarding the design of their websites. Moreover, it is obvious from the evaluation
of the 10 travel agencies’ websites while only two travel agencies use all these criterion.
Additionally, from the studied sites, it is apparent that websites of the top ten travel agencies in Turkey need outsourcing for their web site design.
Regarding the evaluation of websites, it is obvious that the websites of top ten travel agencies in Turkey need to be accessible and the tourism industry in Turkey will recognize that people with disabilities have equal rights to tourism services and opportunities: independent travel, accessible facilities, reliable information and inclusive marketing.
As the demand for accessible tourism for all is growing, it is now seen as an opportunity
rather than an obligation. If the travel agencies want to maintain and develop quality, it
must support and develop tourism accessible for all, because accessible tourism benefits
everyone.
Further research
It is valuable to evaluate the tourism websites of top ten travel agencies in Turkey
after implementing the suggested changes. It is also important to investigate how disability
differences effect the tourism information seeking patterns of visitors.
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Emre Ozan Aksoz
Kelionių agentūrų svetainių vertinimas: turinio analizė
Santrauka
Tarptautinis Funkcionalumo, neįgalumo ir sveikatos klasifikatorius (TFK) apibrėžia neįgalumą, kaip bendrų sutrikimų ir dalyvavimo įvairiose veiklose apribojimų terminą.
Daugiau kaip milijardas žmonių, apie 15% pasaulio gyventojų, turi kokią nors negalią.
Žmonių su negalia skaičius dar išaugs per ateinančius metus. Žmonės su negalia turi tokią
pačią motyvaciją keliauti, kaip ir kiti gyventojai (Woodside ir Etzel, 1980; Smith, 1987;
Darcy ir Daruwalla, 1999; Foggin, 2001). Turizmas neįgaliesiems yra besivystanti akademinių studijų ir pramonės praktikos sritis (Darcy ir Buhalis, 2011). Neįgaliųjų turizmo
rinka apima turistus su įvairiais prieinamumo reikalavimais, kuriuos turizmo pramonė iki
šiol tenkino prastai (Miller ir Kirk, 2002). Literatūroje apie neįgaliųjų turizmą dažnai buvo
aiškinama apibrėžimų terminija (Darcy, 1998; Aitchison, 2003; Buhalis et al, 2005. Darcy
ir Buhalis, 2011), analizuojami teoriniai požiūriai (Darcy, 1998; Buhalis et al, 2005; Darcy
et al., 2008b) ir daug dėmesio skiriama klausimams, su kuriais susiduria neįgalieji turistai
(Brouillette et al., 1995). Mažiau išsamiai aprašyta sritis yra internetinė prieiga. Kitaip tariant, svetainės prieiga klientams su negalia. Dauguma neįgaliųjų negali lengvai pasiekti
svetaines ar suprasti perduodamą informaciją. Labai svarbu, kad svetainės būtų lengvai
prieinamos, siekiant užtikrinti lygias galimybes žmonėms su įvairiais poreikiais. Iš tiesų JT
konvencija dėl žmonių su negalia teisių pripažįsta prieigą prie informacinių ir ryšių technologijų, įskaitant internetą, kaip pagrindines žmogaus teises.
Kadangi interneto naudojimas tarp interneto naršytojų didėja, tai lengvai prieinamos, greitos, tikslios, svarbios informacijos prieinamumas tapo kiekvienos šalies tikslu,
norint tapti labiau konkurencinga ir pelninga šalimi, galinčia realizuoti naujas e-turizmo
rinkos teikiamas galimybes (Kaplanidou ir Vogt, 2004). Svetainės dizainas yra vienas iš
svarbiausių klausimų, kuriuos reikia apsvarstyti, norint sulaukti sėkmės e-turizmo versle
(Rita, 2000). Tinkamai suprojektuota svetainė suteikia puikias galimybes pasiekti naujas
rinkas ir pagerinti verslo efektyvumą (Rita, 2000; Lietuvių turizmo taryba, 2002). Be to, ji
gali palengvinti kelionės planavimą užtikrinant, kad bus priimtas teisingas sprendimas,
kuris pavirs malonia patirtimi.
Žmonėms su negalia prieiga prie svetainių yra labai svarbi siekiant "visapusiško ir
lygiaverčio" malonumo, kaip svarbaus šiuolaikinės visuomenės komponento - gebėjimo
dalyvauti prekyboje internetu. Šis tyrimas apžvelgia neįgaliųjų turizmo literatūrą ypatingą
dėmesį skiriant kelionių agentūrų Turkijoje interneto svetainių prieinamumui.
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SVEIKA MITYBA GAMTOJE. MAISTO PRATURTINIMAS “GERAISIAIS RIEBALAIS”
Violeta Baryšnikova
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Anotacija
Straipsnyje apžvelgiami apklausų, mokslinių tyrimų rezultatai, susiję su sveika mityba, riebalų vartojimu, mitybos patarimai dėl atitinkamų riebalų rūgščių vartojimo ar priešingai vengimo,
riebalų svarbos žmogaus organizme, jų funkcijų. Išanalizuoti, kurie maisto produktai turi daugiausiai naudingų riebalų rūgščių organizmui, tinkamas maisto produktų pasirinkimas kasdien ir ilsintis
gamtoje.
Raktažodžiai: riebalai, sočiosios riebalų rūgštys ir nesočiosios riebalų rūgštys.

Įvadas
Žmogus su aplinka kontaktuoja per mitybą ir kvėpavimą. Iš jos su maistu gauna visas jo gyvybei reikalingas medžiagas. Gyvybė sudaryta iš 47 sudėtingų medžiagų, iš kurių
visos yra labai svarbios.
Anksčiau buvo manoma, kad su maistu riebalų gauti nebūtina, nes organizme jie
lengvai sintetinami iš angliavandenių. Dabar įrodyta, kad riebalų sintezė iš angliavandenių
negali patenkinti organizmo poreikių, nes sintetinamos tik sočiosios riebalų rūgštys, o polinesočiosios - nesintetinamos (Miškinienė, 2006).
Ideali žmogaus mityba yra neapdorotas ar mažai apdorotas augalinis maistas. Rekomenduojama valgyti įvairias daržoves, vaisius, neperdirbtus riešutus ir sėklas, pupeles
bei grūdus. O perdirbtų maisto produktų, gyvūninės kilmės maisto, druskos, cukraus reikėtų vengti. Didesnę dalį 80 proc. kalorijų žmogus turi gauti iš angliavandenių, 10 proc. - iš
riebalų ir 10 proc. - iš baltymų (Campbell, 2013).
1982 m. Nacionalinė mokslų akademija paskelbė pranešimą apie mitybą, kuriame
rekomenduojama vėžio prevencijos tikslais iš riebalų gauti ne daugiau kaip 30 proc. visų
su maistu gaunamų kalorijų. Jungtinių Valstijų Senato Mitybos reikalų komitetas taip pat
rekomenduoja neviršyti tos pačios ribos (Campbell, 2010). Riebalų kiekis dienos racione
turėtų sudaryti 25-30 proc. paros energijos poreikio (PEP), cholesterolio < 300 mg (Petkevičienė, 2008).
Nei viena kita medžiaga nėra taip glaudžiai susijusi su ligomis ir sveikata kaip riebalai. Yra naudingų riebalų ir riebalų “žudikų”. Iš riebalų gauname apie 40 proc. kalorijų,
kurių ypač daug perdirbtuose produktuose. Dar 1750 m. Europos gyventojai iš riebalų
gaudavo tik 22 proc. kalorijų.
Augalinių riebalų perteklius žmogaus organizme gali sutrikdyti audinių hormonų
pusiausvyrą, dažniau susergama miokardo infarktu, insultu, cukriniu diabetu, uždegimo
sukeltomis ligomis, Alzheimerio liga ir depresija.
Pastarųjų metų moksliniai tyrimai patvirtino, kad žmogaus sveikata priklauso ne
nuo to, kiek riebalų valgoma, o nuo pasirinktos riebalų rūšies. Kad širdis išliktų sveika,
vartoti kai kuriuos riebalus yra tiesiog būtina. Tinkami riebalai padeda ilgai išsaugoti gerą
kraujagyslių būklę ir neleidžia ant jų sienelių susikaupti nuosėdoms. Kai kurie riebalai
gerina kraują (Simopoulos, 2001).
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Žmogaus smegenyse yra apie 60 proc. riebalų. Vaisiaus smegenų ląstelių vystymasis ir intelektas priklauso nuo gaunamų riebalų sudėties ir kiekio. Dekozaheksaeno rūgštis (DHR) padidina smegenų ląstelių membranų laidumą, turi įtakos žmogaus psichologinei
ir emocinei būsenai. Eikozapentaeno rūgštis (DHR) skatina naudingų hormonų sintezę,
kurie mažina širdies ir kraujagyslių uždegimą ir smegenų ląstelių degeneraciją (Reaven et
al, 1994).
Šio straipsnio objektas – maisto produktai, kurių sudėtyje yra riebalų.
Straipsnio tikslas - išanalizuoti maisto produktus, turinčius riebalų, ir įvertinti jų
vartojimą kasdien BEI rekreacijos metu gamtoje geram organizmo funkcionavimui.
Šio tikslo siekiama straipsnyje nagrinėjant uždavinius:
Apžvelgti riebalus, turinčius neigiamą poveikį žmonių sveikatingumui;
Apžvelgti riebalus, turinčius teigiamą poveikį žmonių sveikatingumui;
Pasiūlyti poilsiautojams rekreacijos metu sveikus maisto produktus atsižvelgiant į riebalų rūgščių sudėtį.
Darbo metodai: mokslinės literatūros šaltinių turinio sisteminė analizė, lyginimas
bei sintezė.
Riebalai, turintys neigiamą poveikį žmonių sveikatingumui
Riebalų nomenklatūra ir klasifikacija iki šiol tebėra įvairi ir paini. Jie klasifikuojami į dvi dideles grupes:
Paprastuosius riebalus – triglicerolius bei vaškus.
Sudėtinius riebalus – fosfolipidus, glikolipidus, sterolius.
Paprastieji riebalai – tai riebalų rūgščių triacilgliceroliai, kurių fizikinės ir cheminės ypatybės priklauso nuo jų sudėtyje esančių riebalų rūgščių. Riebalų rūgštys yra sočiosios (palmitino, stearino), mononesočiosios (oleino) ir polinesočiosios (linolo, linoleno,
arachidono ir kt.) (žr. 1. pav.).
Riebalų klasifikacija
Fat classification

Sotieji riebalai
Saturated fat

Nesotieji riebalai
Unsaturated fat

Trasformuoti riebalai
Transformed fat

Polinesotieji riebalai (nepakeičiami)
Polyunsaturated fat (indispensable)

Mononesotieji riebalai
Monounsaturated fat

Omega-6 riebiosios rūgštys
Linolo rūgštis
Omega-6 fatty acids
Linoleic acid

AR
AR

Omega-3 riebiosios rūgštys
Alfa linoleno rūgštis
Linoleic acid
Alfa linoleic acid

EPR, DHR
EPR, DHR

1 pav. Paprastųjų riebalų klasifikacija
Fig. 1. Conventional fat classification
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Sotieji riebalai
Sotieji riebalai dažniausiai yra gyvūninės kilmės riebalai. Pagrindiniai šaltiniai:
mėsa, jūros gėrybės, pieno produktai (sūris, pienas, sviestas, ledai), paukštienos odelė,
kiaušinio trynys. Iš visų riebalų, kuriuos dabartiniu metu suvartoja žmogus, 60 proc. sudaro gyvūninės kilmės sotieji riebalai. Medžiagų apykaitai ypač nepriimtina didelė riebių
produktų koncentracija, su kuria turi susidoroti žmogaus organizmas.
Sotieji riebalai kenkia arterijoms, skatina širdies ir kraujagyslių ligų vystymąsi.
Piktnaudžiaujant sočiaisiais riebalais padidėja rizika susirgti diabetu, artritu. Kadangi turi
labai daug kalorijų, jų perteklius tukina žmones, didina “blogojo” cholesterolio kiekį kraujyje. Nutukimas kenkia centrinei nervų sistemai, silpnėja atmintis, mažėja darbingumas,
bendras organizmo atsparumas įvairioms ligoms (Pokrovskis, 1992). Pavalgius riebaus
maisto, riebalų perteklius kraujyje išlieka keletą valandų. Nuo lipnių kietų gyvūninės kilmės riebalų gyvybiškai svarbios kraujagyslės pamažu “užsiklijuoja”. Pagal Vokietijoje
atliktus tyrimus, net 5 proc. vaikų, du trečdaliai jaunuolių turi rimtus kraujagyslių pažeidimus (Biesalski, 1996). Vartojant saikingai sočiuosius riebalus širdies ir kraujagyslių ligų
riziką galima sumažinti iki 40 proc. (Simopoulos, 2001).
Transformuoti (sukietinti, pakitę) riebalai
Transformuotų augalinių riebalų yra daugelyje gatavų maisto produktų. Paprastai
jie ilgai negenda, tačiau jie labai kenkia sveikatai. Transformuotų riebalų suvartojimą padidinus 2 proc., mirtinų širdies ligų pavojus padidėja du kartus, cukrinio diabeto rizika
padidėja 36 proc. (Salmeron et al, 2001). Nuo transformuotų riebalų kraujo kūneliai tampa
lipnūs, kraujas pasidaro klampus, sparčiau kalkėja arterijos, stabdomas omega-3 riebiųjų
rūgščių virtimas svarbiais audinių hormonais (Oomen, 2001).
Riebalai, turintys teigiamą poveikį žmonių sveikatingumui
Nesotieji riebalai
Nesotieji riebalai yra augalinės kilmės produktuose, tai – augaliniai aliejai, riešutai
ir sėklos. Jie skirstomi į dvi pagrindines grupes – polinesočiuosius riebalus (dideli kiekiai
randami saulėgrąžų, sojų pupelės aliejuje, grūduose) ir mononesočiuosius riebalus (dideli
kiekiai randami rapsų, alyvuogių aliejuje, žemės riešutuose).
Mononesotieji riebalai
Viduržemio jūros regiono šalyse riebalų suvartojama net 10 proc. daugiau negu
Šiaurės Europos šalyse, miokardo infarkto rizika yra gerokai mažesnė, nes iš alyvuogių
aliejaus gaunama daug monosočiųjų riebiųjų rūgščių, pasižyminčių antioksidaciniu poveikiu ir turinčių vitamino E. Be to, žmonės vartoja mažai mėsos, gyvūninės kilmės riebalų,
kur gausu sočiųjų riebalų.
Alyvuogių aliejus, palyginus su kitais maisto produktais (1 lentelė), turi didžiausią
mononesočiųjų riebiųjų rūgščių kiekį, kurios yra stabilesnės už polinesočiąsias, todėl, patekusios į kraujagysles, jos ne taip greitai oksiduojasi.
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1 lentelė. Mononesočiųjų riebalų kiekis įvairiuose produktuose (Simopoulos, 2001)
Table 1. The amount of monounsaturated fat in various products (Simopoulos,
2001)
Maisto produkto pavadinimas
Food product
Alyvuogių aliejus/Olive oil
Migdolų aliejus/Almond oil
Rapsų aliejus/Canola oil
Alyvuogių aliejaus margarinas/Olive oil margarine
Lazdynų riešutai/Hazelnuts
Makadamijų riešutai/Macadamia nuts
Migdolai/Almonds
Avokados/Avocados
Alyvuogės/Olives

Kiekis mg ir %
Amount, mg and %
71700 mg = 81 %
71000 mg = 76 %
65000 mg = 74 %
48000 mg = 60 %
47000 mg = 81 %
43100 mg = 81 %
36500 mg = 73 %
15600 mg = 74 %
10000 mg = 76 %

Alyvuogių aliejus gali sumažinti cholesterolio koncentraciją kraujyje. Jis ypač padeda sumažinti mažo tankio lipoproteinų kiekį (MTL) (Reaven et al, 1993).
Polinesotieji riebalai
Didžiausias biologinis aktyvumas būdingas polinesočiosioms riebalų rūgštims
(PNRR) – linoliui, linolenui ir arachidonui. Polinesočiųjų riebalų rūgščių kompleksas vadinamas faktoriumi F, kurio biologinė vertė prilygstama vitaminų reikšmei.
Nesočiąsias riebalų rūgštis nesintetina žmogaus ar gyvūnų organizmas, todėl jos
vadinamos nepakeičiamomis. Augalų audiniai turi fermentines sistemas, kurios sugeba
įterpti dvigubą ryšį prie C3 arba C6 ir kartu sintetina PNRR. Šios riebalų rūgštys priklauso
šeimoms ω–6 ir ω–3. Tai – linolo rūgštis.
(C18:2 ω–6) ir α-linoleno rūgštis (C18:3 ω–3) bei rūgštys, turinčios ilgesnes C
atomų grandines: arachidono (C20:4 ω–6), eikozapentaeno (C20:5 ω–3) ir dekozaheksaeno
(C22:6 ω–3), kurios audiniuose sintetinamos iš linolo ir α-linoleno rūgšties.
Nesočiosios riebalų rūgštys oksiduojasi, kaupiasi oksidacijos produktai. Dideli polinesočiųjų riebalų rūgščių kiekiai neigiamai veikia organizmą, nes susidaro daug toksinių
peroksidų. PNRR taip pat neigiamai veikia organizmo imunologines funkcijas. Per didelis
omega-6 (ω–6) riebiųjų rūgščių kiekis skatina kraujo riebalų oksidacijos procesą, sutrikdo
audinių hormonų pusiausvyrą, trukdo omega-3 riebiosioms rūgštims pavirsti audinių hormonais. Dėl per didelio omega-6 (ω–6) riebiųjų rūgščių kiekio žmogaus organizme pakyla
kraujospūdis, susiaurėja kraujagyslės, skatinami uždegiminiai procesai, silpnėja imuninė
sistema.
Reikėtų kuo mažiau vartoti riebalų, kuriuose gausu omega-6 (ω–6) riebiųjų rūgščių
arba linolo rūgšties. Deja, omega-6 riebiųjų rūgščių suvartojama 20 kartų daugiau (Manson, 2001). Tai dygminų, saulėgrąžų, kukurūzų gemalų, sojų aliejai (Miškinienė, 2006).
Tam, kad būtų palaikyta antioksidacinių ir peroksidacinių procesų pusiausvyra organizme,
turėtume vartoti omega-6 ir omega-3 (ω–6 ir ω–3) polinesočiąsias riebalines rūgštis atitinkamomis proporcijomis: optimalus santykis turėtų būti 3,5 : 1, minimalus santykis – 6:1.
Gausesnis polinesočiųjų riebalų vartojimas didina vitamino E poreikį. Kanapių aliejuje yra
tobulas riebiųjų rūgščių santykis (2 lentelė).
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2 lentelė. Omega-6 ir omega-3 riebiųjų rūgščių santykis augaliniuose aliejuose
(Strunz, 2006)
Table 2. The ratio of omega-6 and omega-3 fatty acids in vegetable oils (Strunz,
2006)
Augalinio aliejaus pavadinimas
Vegetable oil
Sėmenų aliejus/Linseed oil
Rapsų aliejus /Canola oil
Kanapių aliejus /Hemp oil
Graikinių riešutų aliejus /Walnut oil
Kviečių gemalų aliejus /Wheat germ oil
Dagių aliejus /Thorn oil
Vynuogių sėklų aliejus /Grape seed oil
Saulėgrąžų aliejus /Sunflower oil
Moliūgų sėklų aliejus /Pumpkin seed oil
Kukurūzų gemalų aliejus /Corn germ oil
Sojų aliejus/Soybean oil

ω–6 ir ω–3 riebiųjų rūgščių santykis
Ratio of ω–6 and ω–3 fatty acids
1:4 (geras/good)
2:1 (geras/good)
3:1 (geras/good)
4:1 (geras/good)
6:1 (geras/good)
154:1 (blogas/bad)
152:1 (blogas/bad)
120:1 (blogas/bad)
106:1 (blogas/bad)
55:1 (blogas/bad)
7:1 (blogas/bad)

Pagrindinis ω–6 PNRR šaltinis yra augaliniai aliejai, o ω–3 žuvų taukai (tuno, silkių, lašišos, skumbrės, sardinės), riešutai (graikiniai, žemės, anakardžių, makadamijų, lazdynų riešutai, pistacijos, migdolai), sėklos (kanapių), žaliosios lapinės daržovės.
Omega-3 riebiosios rūgštys greitina informacijos sklidimą smegenų ląstelėmis, padeda susikaupti ir mokytis, teigiamai veikia psichinę būseną, perpus sumažina insulto riziką, sumažina širdies ir kraujagyslių sistemos ligų pavojų, mažina širdies ritmo sutrikimo
pavojų, cukrinio diabeto riziką, iš omega-3 riebiųjų rūgščių susidaro audinių hormonai,
slopina uždegimus ir mažina autoimuninių ligų pavojų (Miškinienė, 2006).
Riešutai – veiksmingas natūralių veikliųjų medžiagų šaltinis, padedantis išvengti
miokardo infarkto (3 lentelė). Riešutuose esantys fitosterinai, fenoliai, vitaminas E, selenas, cinkas, varis, folio rūgštis, B grupės vitaminai, mononesočiosios ir polinesočiosios
riebiosios rūgštys turi teigiamą poveikį širdžiai ir kraujagyslėms.
3 lentelė. Riešutų poveikis širdies ligų profilaktikai
Table 3. Effect of nuts on heart disease prevention
Tyrime dalyvavusių
žmonių skaičius
Number of people
participating in the
survey

Stebėjimo laikas
Observation period

86000

14 metų
14 years

31082

6 metai
6 years

35000

8 metai
8 years

Rizikos sumažėjimas (%)
vartojant riešutus
Risk decrease (%) consuming nuts
41 % mažiau mirtinų miokardo
infarktų
41 % less fatal myocardial infarctions
52 % mažiau mirtinų širdies ligų
52 % less fatal heart diseases
67 % mažesnė rizika patirti
mirtiną miokardo infarktą
67 % less risk to suffer a fatal
heart attack
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Atlikus didelės apimties tyrimus, gauti panašūs rezultatai. Riešutuose esantis neįprastas cheminių veikliųjų medžiagų rinkinys turi teigiamą poveikį žmonių sveikatai.
Graikiniuose riešutuose polinesočiųjų riebalų, ypač naudingų sveikatai omega-3 riebiųjų
rūgščių yra daugiausiai iš visų riešutų. Juos turėtume vartoti kasdien.
Nuo jų netunkama, riešutai ilgam suteikia sotumo jausmą, nes juose gausu baltymų
ir mononesočiųjų riebalų rūgščių. Jie padeda išvengti alkio pojūčio. Riešutuose esantys
baltymai iš žarnyno į smegenis siunčia sotumo signalus. Balastinės medžiagos lėtina nesočiųjų riebalų pasisavinimą, organizmui ilgiau užtenka energijos (Fraser et al., 1992).
Išvados
1. Riebalų kiekis dienos racione turėtų sudaryti 25-30 proc. paros energijos poreikio (PEP), cholesterolio < 300mg, iš jų didesniąją dalį turėtų sudaryti augalinės kilmės
riebalai.
2. Alyvuogių aliejus, palyginus su kitais maisto produktais, turi didžiausią mononesočiųjų riebiųjų rūgščių kiekį, kurios yra stabilesnės už polinesočiąsias, todėl, patekusios
į kraujagysles jos ne taip greitai oksiduojasi. Alyvuogių aliejus gali sumažinti cholesterolio
koncentraciją kraujyje. Jis ypač padeda sumažinti mažo tankio lipoproteinų kiekį.
3. Didžiausias biologinis aktyvumas būdingas polinesočiosioms riebalų rūgštims
(PNRR) – linoliui (C18:2 ω–6), linolenui (C18:3 ω–3) ir arachidonui (C20:4 ω–6). Polinesočiųjų riebalų rūgščių kompleksas vadinamas faktoriumi F, kurio biologinė vertė prilygsta
vitaminų reikšmei.
4. Per didelis omega-6 (ω–6) riebiųjų rūgščių kiekis skatina kraujo riebalų oksidacijos procesą, sutrikdo audinių hormonų pusiausvyrą, trukdo omega-3 riebiosioms rūgštims
pavirsti audinių hormonais. Dėl per didelio omega-6 (ω–6) riebiųjų rūgščių kiekio žmogaus organizme pakyla kraujospūdis, susiaurėja kraujagyslės, skatinami uždegiminiai procesai, silpnėja imuninė sistema.
5. Omega-3 riebiosios rūgštys greitina informacijos sklidimą smegenų ląstelėmis,
padeda susikaupti ir mokytis, teigiamai veikia psichinę būseną, perpus sumažina insulto
riziką, sumažina širdies ir kraujagyslių sistemos ligų pavojų ir kt.
6. Tam, kad būtų palaikyta antioksidacinių ir peroksidacinių procesų pusiausvyra
organizme, turėtume vartoti omega-6 ir omega-3 (ω–6 ir ω–3) polinesočiąsias riebalines
rūgštis atitinkamomis proporcijomis: optimalus santykis - 3,5 : 1, minimalus santykis –
6:1.
7. Daugiausiai omega -3 riebiųjų rūgščių yra riebiose jūrų žuvyse, tokiose kaip tunas, silkės, lašišos, skumbrės, sardinės.
8. Graikiniuose riešutuose polinesočiųjų riebalų, ypač naudingų sveikatai omega3 riebiųjų rūgščių yra daugiausiai iš visų riešutų.
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Violeta Baryšnikova
Healthy diet in the nature. Food enrichment with the “good fats”
Summary
Previously, it was believed that dietary fats are not necessary to obtain because
they are easily synthesized in the body from carbohydrates. Now it is shown that the synthesis of fats from carbohydrates can not meet the body's needs, as some fatty acids, especially polyunsaturated, synthesise in the body. From carbohydrates are synthesized only
saturated fatty acids.
Polyunsaturated fatty acids are particularly important in human nutrition because of
their biological value and vitamins, known as factor F. Among polyunsaturated fatty acids
in the human body especially beneficial are omega - 3 fatty acids, because they speed up
information spread in the brain cells, help to concentrate and learn, have a positive effect
on mental state, halves the risk of stroke, reduces cardiovascular disease risk, reduces the
risk of heart rhythm disturbances, diabetes. Tissue hormones formed from omega-3 fatty
acids inhibit inflammation and reduce the development of autoimmune diseases.
Nutritional ration during recreation time in nature should be enriched with healthy
fatty marine fish, olive and hemp oils, walnuts and their mixtures.
Keywords: fat, saturated fatty acids and polyunsaturated fatty acids.
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UTENOS APSKRITIES KAIMO TURIZMO SODYBŲ IŠSIDĖSTYMO PRIKLAUSOMYBĖ
NUO ĮVAIRIŲ FAKTORIŲ IR JŲ REIKŠMINGUMAS
Jurgita Daubarienė, Vilma Andrašienė
Utenos kolegija
Šiame straipsnyje buvo tiriama Utenos apskrities kaimo turizmo sodybų išsidėstymo priklausomybė nuo įvairių faktorių bei nustatytas jų reikšmingumas. Kaimo turizmo sodybų pasiskirstymo Utenos apskrities rajonuose priklausomybė buvo matuojama šiais faktoriais: žemės ūkio
naudmenų plotų, vandens telkinių, miškų, vaizdingumo, užstatytų teritorijų, saugomų teritorijų bei
kitos žemės plotų. Tyrimo rezultatai parodė, jog kaimo turizmo sodybų išsidėstymas Utenos apskrityje tiesiogiai priklauso nuo vandens telkinių ir miškų (kraštovaizdžio vaizdingumo) bei kelių plotų
dydžio. Atvirkštinė kaimo turizmo sodybų pasiskirstymo priklausomybė nustatyta atsižvelgiant į
žemės naudmenų bei užstatytų teritorijų plotų dydį. Kaimo turizmo sodybų išsidėstymui Utenos
apskrityje bei jų plėtrai didžiausią reikšmę turi žemės ūkio naudmenų plotai, vandens telkiniai ir
kraštovaizdžio vaizdingumas, mažiausiai reikšmingi - saugomų bei užstatytų teritorijų plotai.
Raktažodžiai: kaimo turizmo sodybos, sodybų išsidėstymas, sodybų išsidėstymą įtakojantys
faktoriai, faktorių reikšmingumas.

Įvadas
Lietuvoje yra palankios rekreacinės sąlygos, leidžiančios plėtoti kaimo turizmo
verslą. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos duomenimis Lietuvos rekreacinis
potencialas, tinkamas kaimo turizmo plėtrai, yra itin įvairus – jį sudaro gausūs miškai (32
proc. šalies teritorijos), tankus vidaus vandenų tinklas (2 850 ežerų ir 760 upių), kultūros
paveldo objektai ir tradiciniai amatai. Turizmui ypač patrauklios saugomos teritorijos (5
nacionaliniai ir 30 regioninių parkų, 26 draustiniai) (Žilinskas ir Maksimenko, 2008).
Kaimo turizmo sodybos dažniausiai kuriasi vaizdinguose kraštovaizdžiuose ir vilioja turistus autentiška aplinka, kultūra, istorija, teikiamomis paslaugomis bei pramogomis. Sodybos vieta ir turimi ištekliai nulemia sodybos specializaciją. Ramiam poilsiui,
saulės vonioms bei maudymuisi geriausiai tinka sodybos, esančios prie vandens telkinių.
(Sirutienė – Lamanauskienė ir Lamanauskas, 2009). Netoliese esantis miškas taip pat yra
kaimo turizmo sodybos privalumas. Jis gali būti tinkamas pažintiniams takams, pramogų
parkams įrengti, grybauti, uogauti ar tiesiog pasivaikšioti. Sodybų šeimininkai svečiams
gali pasiūlyti aktyvių, nuotykinių, sveikatingumo ar kitokių pramogų, kurias teikia pramogų įmonės, esančios netoli kaimo turizmo sodybos būvimo vietos. Tai gali susitiprinti sodybos patrauklumą.
Taigi galima būtų išskirti tokius pagrindinius veiksnius, lemiančius kaimo turizmo
sodybų atsiradimą ir jų išsidėstymą: a) ekonominiai veiksniai, b) gamtiniai ištekliai, c)
kultūriniai ištekliai, d) sporto ir pramogų pasiūla.
Lietuvoje kaimo turizmo sodybų pasiskirstymas yra netolygus. Statistikos departamento duomenimis 2014 metais daugiausiai kaimo turizmo sodybų buvo Utenos apskrityje - 176 sodybos, t.y. 36 % visų Lietuvos kaimo turizmo sodybų. Utenos apskritį sudaro
šešios savivaldybės - Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Visagino ir Zarasų, kuriose
kaimo turizmo sodybos nėra tolygiai pasiskirsčiusios. Žinoma, taip yra todėl, kad sodybų
pasiskirstymas rajonuose priklauso nuo žemės ūkio naudmenų plotų, vandens telkinių,
miškų išteklių ir kt. pasiskirstymo.
Tyrimo objektas – kaimo turizmo sodybų išsidėstymas.
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Tyrimo tikslas – ištirti Utenos apskrities kaimo turizmo sodybų išsidėstymo priklausomybę nuo įvairių faktorių bei nustatyti jų reikšmingumą.
Numatytam tikslui pasiekti buvo užsibrėžti tokie uždaviniai:
1. Identifikuoti veiksnius, nulemiančius kaimo turizmo sodybų išsidėstymą Utenos apskrityje;
2. Įvertinti veiksnių, nulemiančių kaimo turizmo sodybų pasiskirstymą, reikšmingumą.
Tyrimo metodika
Kaimo turizmo sodybų pasiskirstymo Utenos apskrities rajonuose priklausomybė
buvo matuojama šiais faktoriais: žemės ūkio naudmenų plotų, vandens telkinių, miškų,
vaizdingumo, užstatytų teritorijų (kaimai, miestai, durpynai, karjerai ir kt.), saugomų teritorijų bei kitos žemės (sodai, pelkės, krūmynai) plotų. Duomenys apie šių faktorių užimtus
plotus 2014 metais Utenos apskrities rajonuose bei pačių rajonų plotai imti iš Lietuvos
statistikos departamento internetinio tinklapio bei Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM
šaltinio apie LR žemės fondą (LR žemės.., 2014). Apskaičiuota, kokį plotą kiekvienas faktorius užima analizuojamuose apskrities rajonuose procentine išraiška.
Daugelis kaimo turizmo sodybų kuriasi vaizdinguose kraštovaizdžiuose. Vaizdingumas vertinamas sudėjus du kriterijus - vandeningumo ir miškingumo (Lietuvos.., 2011).
Vandeningumo kriterijus apskaičiuotas pagal vandens telkinių ir sausumos ploto santykį
rajone. Rajono miškingumas vertintas procentine išraiška atsižvelgiant į bendrą rajono
teritorijos ploto, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis.
Siekiant nustatyti kaimo turizmo sodybų skaičiaus priklausomybės reikšmingumą
nuo įtakojančių faktorių buvo atlikta dvinarė koreliacinė analizė. Siekiant nustatyti koreliacinį ryšį tarp kaimo turizmo sodybų skaičiaus ir įvairių faktorių buvo naudojama funkcija:
y = ax + b [1],
čia: y – priklausomas kintamasis (kaimo turizmo sodybos); x – nepriklausomojo
kintamojo dydis (kaimo turizmo sodybų pasiskirstymą įtakojantys veiksniai). Parametras b
rodo kaimo turizmo sodybų skaičius dalį, priklausančią nuo kitų į tyrimus neįtrauktų
veiksnių, o parametras a interpretuojamas, kaip nagrinėjamo veiksnio (x) arba nepriklausomojo kintamojo efektyvumas. Jis parodo sodybų skaičiaus pokytį, pakitus įtakojančiam
veiksniui vienu vienetu.
Dviejų faktorių tarpusavio priklausomybė nustatyta, remiantis koreliacijos koeficientu (r). Koreliacinio ryšio stiprumas matuotas pagal tokią skalę (Valkauskas, 2011): 0,9
< r ≤1 arba -0,9 < r ≤ -1 - labai stiprus; 0,7 < r ≤0,9 arba -0,7 < r ≤ -0,9 – stiprus; 0,5 < r ≤
0,7 arba -0,5 < r ≤ -0,7 - vidutinis; 0,3 < r ≤ 0,5 arba -0,3 < r ≤ -0,5 – silpnas; (-0,3) < r ≤
0,3 nereikšmingas. Funkcijos priklausomybės patikimumui įvertinti naudotas determinacijos koeficientas R2 - tikimybinis rodiklis, rodantis konkretaus veiksnio procentinę dalį tiriamojo rodiklio variacijoje. Jis parodo, kiek procentų vienas veiksnys įtakoja kitą. Praktikoje priimta laikyti, kad determinacijos koeficientas turėtų būti didesnis nei 0,25. Visi
skaičiavimai atlikti MS Excel programa.
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Tyrimo rezultatai
Kaimo turizmo sodybos dažniausiai kuriasi vaizdinguose kraštovaizdžiuose, todėl
galima būtų teigti, jog kuo daugiau rajone miškų ir vandens telkinių, tuo daugiau ir kaimo
turizmo sodybų. Skaičiavimai parodė, jog daugiausiai miškų bei vandens telkinių Utenos
apskrityje yra Zarasų rajone, kurie atitinkamai užima 37 ir 12 % bendro rajono teritorijos
ploto (1 lentelė). Taigi šis rajonas yra vaizdingiausias, nes vaizdingas kraštovaizdis užima
beveik 50 % viso rajono ploto. Dėl to ir kaimo turizmo sodybų šiame rajone yra daugiausiai – 41 (23 % visų apskrities sodybų). Nors Utenos rajonas neišsiskiria vaizdingumu
(36,8 %), tačiau čia įsikūrusios net 38 kaimo turizmo sodybos, t.y. tiek pat, kiek ir Ignalinos rajone (vaizdingumas siekia 45 %).
1 lentelė. Kaimo turizmo sodybų pasiskirstymą įtakojančių faktorių užimami plotai Utenos apskrities rajonuose
Table 1. Area occupied by factors in fluencing the distribution of rural tourism
homsteads in Utena region
Rajonai /Regions
Faktoriai /Factors
Kaimo turizmo sodybų sk., %
Rural tourism homesteads, %
Miškai, % /Forests, %
Vandens telkiniai , %
Water bodies, %
Kraštovaizdžio vaizdingumas, %
Landscape picturesqueness, %
Žemės ūkio naudmenos , %
Agricultural land,%
Užstatytos teritorijos, %
Built-up areas, %
Saugomos teritorijos, %
Protected areas, %
Keliai, % / Roads,%
Kita, % /Other,%

Zarasų
Zarasai

Ignalinos
Ignalina

Utenos
Utena

Molėtų
Molėtai

Anykščių
Anykščiai

23,3

21,6

21,6

19,9

13,6

37,2

35,5

31,9

28,5

30,6

12,2

9,5

4,9

8,8

3

49,4

45

36,8

37,3

33,6

37,7

42,3

50,7

47

55,9

1,5

1,7

2,8

2

1,9

26,3

24,2

9,9

19,4

21,3

1,9

2,1

2,1

1,9

1,8

9,4

8,9

7,7

11,7

6,8

Daugelis kaimo turizmo sodybų Utenos rajone yra įsukūrusios šalia Alaušo ežero,
net 15 iš 38 (40 % visų rajono sodybų). Alaušo ežeras yra patrauklus kaimo turizmo vystymui, nes yra didelis plotu (1054 ha), pasižymi puikiomis rekreacinėmis galimybėmis
(ilgas atabradas, galimybė plaukioti galingesnėmis motorinėmis plaukiojimo priemonėmis,
didelis skaidrumas ir kt.). Zarasų rajone net 12 sodybų įsikūrusios prie Sartų ežero, 7 –
prie Antalieptės tvenkinio, Anykščių rajone – 7 prie Rubikių ežero. Taigi vienas ar keli
patrauklūs vandens telkiniai rajone gali sudaryti palankias sąlygas kaimo turizmo vystymui.
2 lentelėje galima matyti, kad kaimo turizmo sodybų skaičiaus priklausomybė nuo
kraštovaizdžio vaizdingumo yra stipri (koreliacijos koeficientas r = 0,76). Ši priklausomybė yra patikima, nes kaštovaizdžio vaizdingumas įtakoja beveik 60 % sodybų pasiskirsty28
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mą. Labiau kaimo turizmo sodybų pasiskirstymą įtakoja tik vandens telkiniai (r = 0,77),
bet tai yra vaizdingumo sudedamoji dalis. Vandenų santykis Utenos apskrityje lyginant su
Respublikos teritorija - didesnis dvigubai. Vandens telkinių plotui padidėjus 1 %, kaimo
turizmo sodybų skaičius galėtų išaugti apie 0,76 %.
2 lentelė. Funkcijos y = ax + b kintamųjų (a ir b) bei koreliacijos (r) ir determinacijos (R2) koeficientų reikšmės
Table 2. The values of function y = ax + b variables (a and b), correlation (r) and
determination (R2) coefficients
Faktoriai / Factors
Miškai / Forests

r
0,59

R2
0,35

a
0,56

b
21,54

Vandens telkiniai / Water bodies
Vaizdingumas / Landscape picturesqueness
Žemės ūkio naudmenos / Agricultural land
Keliai / Roads
Užstatyta teritorija / Built-up areas
Saugomos teritorijos / Protected areas

0,77
0,76
-0,83
0,63
-0,03
0,03

0,6
0,58
0,7
0,4
0
0

0,76
1,32
-1,57
0,02
-0,004
0,05

-7,49
14,05
78,05
1,51
2,06
19,14

Kita / Other

0,46

0,21

0,92

11,84

Miškų plotas analizuojamoje teritorijoje užima 33 %. Respublikoje šis rodiklis
1,3% mažesnis nei Utenos apskrityje. Teritorijoje daugiausiai vyrauja spygliuočiai miškai,
kurie patrauklūs rekreacijai bei sveikatingumui plėtoti. Bendrajame teritorijos plane (Utenos..., 2011) teigiama: „Apskrities teritorijoje būtina pertvarkyti žemės naudojimą ir padidinti miškų ūkio paskirties žemės plotus“. Miškų plotų didėjimas sąlygotų didesnį kraštovaizdžio vaizdingumą. Jei vaizdingi kraštovaizdžiai išaugtų 1 %, kaimo turizmo sodybų
skaičius padidėtų 1,3 %, t.y. būtų įsteigtos 2-3 sodybos.
Žemės ūkio veiklai naudojama 62,17 % apskrities teritorijos (Lietuvoje – 60,6 procento), tačiau teritorija yra viena iš mažiausiai palankių intensyviai žemės ūkio veiklai.
Intensyvaus ūkininkavimo zona yra Aukštaitijos ir Dzūkijos plynaukščių zonai priskiriamoje Anykščių rajono savivaldybėje, kuriai vienintelei Utenos apskrityje būdingos patenkinamos ūkininkavimo sąlygos. Dėl to žemės ūkio naudmenų daugiausiai yra Anykščių
rajone (užima 56% rajono teritorijos), bet mažiausiai - kaimo turizmo sodybų (10 % mažiau nei apskrities vidurkis).
Nustatyta, jog kuo daugiau žemės ūkio naudmenų, tuo mažiau sodybų, nes r yra
neigiamas (- 0,83) ir rodo atvirkštinę priklausomybę, kuri yra patikima (R2 = 0,7). Vadinasi, žemės ūkio paskirties žemės plėtra neskatintų kaimo turizmo sodybų skaičiaus augimo.
Statistikos departamento duomenimis Utenos apskrities teritorijoje 2014 m. buvo
6462 km kelių (iš jų: 4703 km - su asfalto danga, 765 – patobulinta danga, 3938 km - žvyro danga, 1760 km - grunto). Kaimo turizmo sodybų pasiekiamumas keliais yra labai svarbus, ypač asfaltuotais keliais. Daugiausiai kelių yra Utenos ir Ignalinos rajonuose, kur jie
užima 2,1 % šių rajonų teritorijų ploto. Tarp kelių užimamo ploto ir kaimo turizmo sodybų
skaičiaus yra vidutinio stiprumo (r = 0,63) priklausomybė. Tačiau ši priklausomybė nėra
labai patikima (R2 = 0,4). Taip gali būti dėl to, jog keliai užima labai nedidelį plotą, palygiUTENOS APSKRITIES KAIMO TURIZMO SODYBŲ IŠSIDĖSTYMO PRIKLAUSOMYBĖ NUO ĮVAIRIŲ
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nus su kitais analizuojamais faktoriais. Užstatytos teritorijos, kaip ir keliai, įtakos kaimo
turizmo sodybų pasiskirstymui beveik neturi, tačiau ši priklausomybė nereikšminga. Galima daryti prielaidą, kad užstatytų teritorijų ploto padidėjimas sodybų skaičiaus augimo
neskatintų. Silpnas ryšys tarp kitų plotų ir sodybų pasiskirstymo (r = 0,46).
Utenos regionas išsiskiria valstybės saugomų teritorijų gausa - saugomos teritorijos
užima 20,46 % regiono teritorijos. Regione didžiausius plotus užima valstybiniai parkai:
Aukštaitijos nacionalinis parkas, Gražutės, Labanoro, Anykščių, Sartų, Asvejos regioniniai
parkai. Skaičiavimai parodė, jog jokio ryšio tarp kaimo turizmo sodybų skaičiaus ir saugomų teritorijų ploto nėra, tačiau ši išvada labai nepatikima (R2 = 0). Nepatikimumas kyla
dėl išskirčių, kurias nulemia tai, kad Utenos rajonas turi daug kaimo turizmo sodybų, tačiau mažas saugomų teritorijų plotas, o Anykščių rajone atvirkščiai – didelis saugomų teritorijų plotas, bet mažai sodybų.
Taigi kaimo turizmo sodybų pasiskirstymą labiausiai sąlygoja vandens telkiniai ir
kraštovaizdžio vaizdingumas. Žemės ūkio naudmenų plotai taip pat reikšmingi kaimo turizmo sodybų pasiskirstymui, tačiau priklausomybė yra atvirkštinė.
Išvados
1. Kaimo turizmo sodybų išsidėstymas Utenos apskrityje turi tiesioginę priklausomybę nuo vandens telkinių ir miškų (kraštovaizdžio vaizdingumo) bei kelių plotų dydžio.
Nustatyta atvirkštinė kaimo turizmo sodybų pasiskirstymo priklausomybė nuo žemės
naudmenų bei užstatytų teritorijų plotų dydžio apskrityje.
2. Kaimo turizmo sodybų išsidėstymui Utenos apskrityje bei jų plėtrai didžiausią
reikšmę turi žemės ūkio naudmenų plotai, vandens telkiniai ir kraštovaizdžio vaizdingumas. Mažiausiai reikšmingi - saugomų bei užstatytų teritorijų plotai.
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Jurgita Daubarienė, Vilma Andrašienė
The dependence of rural tourism homsteads location in Utena region on various factors and their significance
Summary
This article analyses the dependence of rural tourism homesteads location in Utena
region on various factors and determineS their significance. Distribution of rural tourism
homesteads in the region of Utena dependence was measured by the following factors:
agricultural land, water, forests, picturesque, pess built-up areas, protected areas and other
land. The results of research showed that locaton of rural tourism homesteads in Utena
region depends on the water bodies and forests (landscape picturesque), pess and area size
of road network. A reverse dependence was determined from the distribution of land use in
built-up areas and the size of the areas. The location of rural tourism homesteads and their
development in Utena region are mostly influenced by important agricultural land areas,
water bodies and landscape picturesgueness, less affected by as built up and protected
areas.
Keywords: rural tourism, location of rural tourism, the factors influencing formation of
rural tourism, influencing factors.
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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KAIMO TURIZMO SODYBŲ REKREACINĖS PASLAUGOS. ŠIANDIEN IR RYTOJ
Lina Dūdonienė
Marijampolės botanikos centras
Šiuo metu Lietuvoje naujų kaimo turizmo sodybų (toliau - sodybų) kūrimui bei jau esamų
modernizavimui skiriama vis daugiau dėmesio. Kazlų Rūdos savivaldybėje plėtoti kaimo turizmo
verslą yra susidariusios itin palankios natūralios sąlygos, kadangi net 53,9 procentus savivaldybės
ploto užima miškai (http://www.krmmu.lt/). Miškų gausa, kaip vienas iš gamtinių išteklių, reikalingų sėkmingam kaimo turizmui, čia turi svarbią reikšmę, nes natūraliais didesniais vandens telkiniais
savivaldybė nėra turtinga.
Detaliau išnagrinėti šią susiklosčiusią situaciją turizmo paslaugų srityje pasirinktas objektas
- Kazlų Rūdos savivaldybėje veikiančių kaimo turizmo sodybų teikiamos paslaugos. Tyrimo tikslas
- ištirti šios vietovės sodybų teikiamų paslaugų pasiūlą, pakankamumą bei pateikti pasiūlymus paslaugų asortimento plėtimui bei gerinimui.
Raktažodžiai: kaimo turizmas, kaimo turizmo sodyba, turizmo sodybų teikiamos paslaugos,
Kazlų Rūda.

Įvadas
Kaimo turizmas kaip verslas apima visą rekreacinę ir poilsio kaime organizavimo
sistemą bei su šia veikla susijusius gamtinius bei žmogiškuosius išteklius. Kaimo turizmo
sodybų sėkmingas gyvavimas ir augimas tiesiogiai susijęs su sodybos šeimininkų gebėjimu
prisitaikyti prie nuolat kintančių žmonių rekreacinių poreikių (Astromskienė ir kt., 2002).
Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (Valstybės..., 1998) kaimo turizmą apibūdina, kaip mokamą apgyvendinimo paslaugą, kuri teikiama "turistams kaimo gyvenamojoje vietovėje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 3 000 gyventojų, <...> kartu sudaromos sąlygos tenkinti maitinimo, poilsio, pramogų ar renginių organizavimo poreikius."
Tačiau šiuo metu kaimo turizmo sodyba daugeliui asocijuojasi su patalpų nuoma, o apgyvendinimo paslaugos pagal svarbumą lieka antroje vietoje.
Tyrimų objektas - Kazlų Rūdos savivaldybėje veikiančių kaimo turizmo sodybų
teikiamos paslaugos.
Tikslas - ištirti kaimo turizmo sodybų teikiamų paslaugų pasiūlą, pakankamumą
bei pateikti pasiūlymus paslaugų asortimento plėtimui bei gerinimui.
Straipsnis parengtas naudojant viešosios apklausos rezultatų ir literatūros analizės
apibendrinimo metodus.
Kaimo turizmas Kazlų Rūdos savivaldybėje
Sodybų paslaugų pasiūla. Šiuo metu Kazlų Rūdos savivaldybėje veikia dešimt
kaimo turizmo sodybų (http://www.kazluruda.lt/, http://www.atostogoskaime.lt/,
http://sodyboskaime.lt/). Tik trys iš jų priklauso Lietuvos kaimo turizmo asociacijai
(LKTA) ir yra vertinamos pagal penkias kvalifikacines kategorijas, kurios Lietuvoje žymimos gandrais (Žabaliūnas ir kt., 2011). Aukščiausio teikiamų paslaugų kokybės įvertinimo, t.y. penkių gandrų, šiuo metu savivaldybėje nei viena sodyba neturi. Dviems iš jų
suteikti trys gandrai, trečiai – vienas gandras.
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Pagrindinė teikiama paslauga yra visos sodybos nuoma nustatytam laikui.
Išanalizavus šių kaimo turizmo sodybų teikiamas paslaugas, standartinę sodybą galima apibūdinti taip - tai vienkiemis prie miško, teritorijoje yra vandens telkinys, pritaikytas maudynėms ir žvejybai. Sodybos salė, paruošta švęsti įvairias šeimos šventes, vidutiniškai talpina 38 žmones, o apnakvindinti gali būti vidutiniškai 20 asmenų. Svečių patogumui siūloma automobilių stovėjimo aikštelė, galimybė mėgautis pirtimi, naudotis pavėsine, šašlykine, iešmais. Pagal Lietuvos gyventojų teikiamus kaimo turizmo paslaugos prioritetus aplinkai, labiausiai patraukli yra sodyba atokioje vietoje (54,2 % apklaustųjų), toliau pagal svarbumą seka arti esantis vandens telkinys (44 %) ir arti esantis miškas (38,9
%) (Vainienė, 2001). Taigi tipinė Kazlų Rūdos savivaldybės kaimo turizmo sodyba visiškai atitinka žmonių keliamus lūkesčius aplinkai.
Sodybų paslaugų pasiūlos poreikio tyrimo rezultatai. Siekiant išsiaiškinti žmonių
nuomonę apie sodybas Kazlų rūdos savivaldybėje ir poreikius paslaugoms buvo atlikta
apklausa, kurioje dalyvavo asmenys nuo 16 iki 72 metų amžiaus (amžiaus vidurkis - 35
metai). Tyrime dalyvavo 63 % moterų ir 27 % vyrų (iš viso 54 asmenys). Daugiau nei pusė
apklaustųjų gyvena Kazlų Rūdos (40,7 %) ir Marijampolės (20,4 %) savivaldybėse, iš jų
daugiau nei pusė (57,4 %) gyvenantys mieste ir mažiau nei trečdalis (29,6 %) - kaime.
Į klausimą "Ar užtenka kaimo turizmo sodybų Kazlų Rūdos savivaldybėje?", 38,9
procentai žmonių atsakė neigiamai ir tik ketvirtis (24,1 %) manė, kad sodybų pakanka.
Didžioji dauguma respondentų sodybų teikiamomis paslaugomis naudojasi rečiau
nei kartą per metus (35,2 %), 25,9 procentai nurodė šiomis paslaugomis besinaudojantys
kartą per metus, 22,2 % - kelis kartus per metus, 13 % visai nesinaudoja, o 3,7 % nurodo
kaimo turizmo sodybas lankantys dažniau nei kartą per mėnesį.
Populiariausia kaimo turizmo sodybų paslauga yra visos sodybos ar salės nuoma,
tuo dažniausiai naudojasi 51 procentas apklaustųjų. Antroje vietoje pagal populiarumą
atsiduria pirties nuoma (21 %), trečioje - poilsis su šeima (16 %) (1 pav.)

Sodybos/salės
nuoma šventėms /
Homestead's rent
for celebrations
Pirties nuoma /
Sauna for rent

12%

16%
51%

Poilsis su šeima /
Recreation with
family

21%

Kita / Others
1 pav. Populiariausia kaimo turizmo sodybų paslauga
Fig. 1. The most popular services in the rural tourism homestead
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Pagrindinė Kazlų Rūdos sodybų teikiama paslauga yra sodybos arba salės nuoma,
taip mano 51,9 % respondentų. Trečdalis žmonių nežino (33,3 %), 9,3 % mano, kad tai yra
poilsis su šeima, 1,9 % - kad tai yra aktyvus poilsis kaime ir 3,7 % nurodo kitus variantus.
Kaimo turizmo sodybų teikiamomis paslaugomis žmones paskatintų naudotis palankesnės paslaugų kainos, taip atsakė daugiau nei trečdalis apklaustųjų. Toliau pagal populiarumą mažėjimo tvarka apklaustieji, kaip veiksnius, skatinančius lankytis sodybose,
išvardino geresnes sąlygas ilsėtis su šeima (17 %), galimybę susipažinti su Lietuvos kulinariniu paveldu (17 %) bei tradiciniais lietuviškais amatais (16 %), galimybę atvykti su
augintiniu (7 %). Kitas priežastis nurodė 6 procentai respondentų (2 pav.)
18 % apklaustųjų teigia niekada nenusivylę sodybų teikiamomis paslaugomis.
Maistu sodybose buvo nepatenkinti 14 procentų, sodybos aplinka ir apgyvendinimo sąlygomis - 10,5 %, pirtimi ir šeimininkų kompetencijomis abejojo po 7 procentus apklaustųjų,
su inventoriaus stoka susidūrė 3,5 %, interneto prieigos trūko 1,8 procentams žmonių. 14
% respondentų nurodė kitus neišvardintus trūkumus arba sodybose nesilanko.

2 pav. Priežastys, galinčios paskatinti dažniau naudotis kaimo turizmo sodybų teikiamomis paslaugomis
Fig. 2. The reasons which may encourage greater use of rural tourism services
85,2 % žmonių teigia, kad sodybų šeimininkams vertėtų daugiau dėmesio skirti
mažų žmonių grupių (iki 6 asmenų) ar šeimų apgyvendinimui kartu teikiant ir maitinimo
paslaugą. 3,7 % manė, kad tai yra nereikalinga, o 11,1 % nežinantys, kaip derėtų pasielgti.
Sodyboms daugiausiai lankytojų padėtų pritraukti jau esamų paslaugų gerinimas,
su tuo sutinka 35,2 % apklaustųjų. Plėsti paslaugų asortimentą siūlo 31,5 % respondentų.
Aktyvesnė reklama sudarė 18,5 %, susisiekimo gerinimas - 5,6 % visų atsakymų.
Lietuvių nuomone, atvykstamąjį turizmą labiausiai skatintų aktyvesnė reklama (21
% apklaustųjų), taip pat įvairesni edukaciniai renginiai (18 %), aptarnavimo kokybės gerinimas (18 %), susisiekimo infrastruktūros gerinimas (11,5 %), svečio kalbos mokėjimas
(6,5 %). Ketvirtadalis į klausimą neatsakė arba nurodė kitus veiksnius.
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Aptarimas
2014 metais Marijampolės apskrityje sodybų skaičius mažėjo, o poilsiautojų skaičius išaugo 5,5 % (Lietuvos..., 2015). Galima teigti, jog tai lėmė padidėjusi paslaugų pasiūla ir/ar pagerėjusi paslaugų kokybė. Nors, išanalizavus apklausos duomenis, dauguma respondentų teigia, kad paslaugų kokybę reikėtų gerinti, o taip pat jaučiamas ir paslaugų įvairovės trūkumas.
R. Gurevičiūtės ir kt. (2011) tyrimo rezultatų duomenimis, vienas pagrindinių kaimo turizmo verslą stimuliuojančių objektų yra pažintinis poilsis. Didesnis dėmesys edukaciniams renginiams, gamtinių bei kultūrinių išteklių išnaudojimas, sodybų šeimininkų kaimiškoji veikla auginant gyvūnus, augalus, puoselėjant amatus bei kulinarinį paveldą pritrauktų daugiau lankytojų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Natūralių vandens telkinių
trūkumą galima kompensuoti pažintinėmis bei kultūrinėmis programomis.
Panaikinti susidariusią nuomonę, jog kaimo turizmo sodybos yra tik vieta šventėms
ir susibūrimams, galėtų tik nuolatinis sodybų šeimininkų noras dėti daugiau pastangų kurti
tokią aplinką, kurioje svečiai jaustųsi kaip namie. Sodybų šeimininkų tikslas turėtų būti
apsilankiusio svečio žodžiai: "Aš noriu čia sugrįžti".
Išvados
1. Kazlų Rūdos savivaldybėje jaučiamas kaimo turizmo sodybų trūkumas.
2. Kaimo turizmo sodybų teikiamų paslaugų pasiūla yra nepakankama.
3. Sodybų šeimininkai orientuoti į greitą pajamų gavimą nuomojant visą sodybą iš
karto didesnėms žmonių grupėms.
4. Kaimo turizmo sodybose vengiama teikti tik apnakvindinimo paslaugą.
5. Maitinimo paslaugai, kaip vienai iš pagrindinių paslaugų, neskiriama dėmesio.
6. Kazlų Rūdos savivaldybėje yra palankios sąlygos plėtoti kaimo turizmo verslą.
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Lina Dūdonienė
Recreational services of rural tourism farmsteads in the municipality of Kazlų Rūda.
Today and tomorrow
Summary
At the moment in Lithuania more attention is given to the creation of new rural
tourism farmsteads and modernization of existing fones. For the development of rural tourism business the municipality of Kazlų Rūda has provided very favourable conditions,
because even 53.9 % of the municipality area is covered by forests
(http://www.krmmu.lt/). The abundance of forests, as one of the natural resources required
for successful rural tourism here, has an important value, because the municipality is not
rich in larger water bodies.
To examine the current situation in the field, the services of rural tourism farmsteads in the municipality of Kazlų Rūda were selected. The purpose of this research was to
explore the supplies, suficiency of farmstead services in the area and to make proposals for
the improvement and expansion of the services assortment.
Keywords: Rural tourism, rural tourism homestead, tourism homestead services,
Kazlų Rūda.
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RECREATION IN URBAN FORESTS OF WARSAW: CURRENT SITUATION AND PERSPECTIVES
Emilia Janeczko
Warsaw University of Life Sciences
Summary
Zagospodarowanie rekreacyjne lasów miejskich jest zagadnieniem złożonym, o dużym
stopniu trudności. Wiąże się to przede wszystkim z faktem, iż lasy te charakteryzują się z jednej
strony znacznym rozdrobnieniem i zróżnicowaniem wielkości powierzchni, z drugiej zaś wzmożoną
presją ruchu wypoczynkowego, która nieustannie zagraża ich funkcjonowaniu. Właściwe zagospodarowanie rekreacyjne lasu wiąże się z koniecznością wnikliwego rozpoznania potencjału rekreacyjnego lasu, określenia zasobów infrastruktury rekreacyjnej oraz potrzeb i preferencji wypoczywających. W niniejszym artykule przedstawione zostały rezultaty inwentaryzacji elementów rekreacyjnego zagospodarowania w poszczególnych kompleksach leśnych położonych w granicach administracyjnych Warszawy oraz wyniki badań, których celem było ustalenie modelu aktywności rekreacyjnej społeczeństwa, w odniesieniu do środowiska leśnego. Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań wskazują dalsze kierunki rozwoju rekreacji w warszawskich lasach.
Keywords: tourist and recreation management, municipal forest, urban green areas.

Introduction
Forests in the city limits are an essential component of open recreational areas. The
attractiveness of the urban forest areas due to the fact that they are generally accessible and
located close to home. Moreover, not only do they enable city dwellers daily contact with
natural flora and fauna, but are often the last, relatively little transformed part of the
city. You need to share and adapt urban forests for recreational purposes related to the fact
that currently in Poland, according to the Central Statistical Office (Concise statistical
yearbook 2014) 61.8% of the population live in cities (in the 70s of the last century in
Polish cities there were about 55% of population). The first attempts to adapt forests for
recreational purposes on a large scale took place in Europe just in urban forests. Already in
the nineteenth century, a very popular holiday destination for residents of Warsaw was the
example of Mlociny Forest and also Bielański Forest, called the "Green Salon Warsaw",
famous among others patries in the open air, concert halls, etc. carousel. (Kosmala,
2007). In Poland, efforts to adapt urban forests for tourism and recreation were based on
developed in 1957, the second part of the Instruction Component for municipal forests
(Ważyński, 1997). Currently, the guidance for recreational forest management are too general and relate more to economic forests, located in non-urban areas. Providing recreational
forest area within cities, while maintaining their sustainability requires a thorough diagnosis of natural and cultural resources of the environment, inventory management objects of
tourism and recreation and to determine the social determinants development of recreation
in the forests.
The aim of this article is to present the current state of urban forests recreational
development in Warsaw and seek to identify further opportunities for recreation in these
areas.
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Research subject
In Poland about two hundred cities have forests with significant differences in the
size of their surface. Forest cover 14% of the capital currently (7258 ha). The private forests occupy 3271 hectares. Under the management of the State Forests National Forest
Holding is 1,271 ha of forests, and the forests under the supervision founded in 2007 unit
urban "Forest City - Warsaw" are an area of 2716 hectares. Forest City – Warsaw are divided into four districts:
I. Bielany Forest District – Mlociny, which extends from Mlociny Forest, Bielany
Forest, Lindego Forest to New Warsaw Forest.
II. Bemowo – Koło Forest District, which extends from Bemowo Forest to Koło
Forest.
III. Kabaty Forest District – Kabacki Forest.
IV. Sobieski Forest District, which extends from Sobieski Forest, Olszynka
Grochowska Forest, Matki Mojej Forest, Bródno Forest, Wydma Żerańska Forest, Henryków Forest, Dąbrówka Forest, Białołęka Forest.
From the abovementioned forest areas the biggest areas have: Kabacki Forest (924,
72 ha), Sobieski Forest (516, 23 ha), and Bemowo Forest (513, 54 ha). The smallest areas
have: Lindego Forest (20, 49 ha), Wydma Żerańska Forest (17, 94 ha) and Matki Mojej
Forest (14, 24 ha).
The municipal forests are situated in the north part of Warsaw mainly. Only small
number of forest areas are situated in the east and southern part of Warsaw.
Bio-physical development of recreation in urban forests in Warsaw
Rating opportunities for recreation in urban forests necessarily involves the recognition of the natural predisposition of the land to serve as recreational activities. Due to the
high conservation value forests covered some of these are different forms of protection. Reserves include Bielański Forest, Kabacki Forest and Natoliński Forest. Forests
located in the district of Wawer and Wesoła form part of the Mazowiecki Landscape Park.
Analysis of the absorbency of natural forests, taking into account the forest type
and age of tree stands can predict areas with varying degrees of suitability for recreational
purposes, as well as designate areas unsuitable for recreational purposes. For the areas with
the highest fitness recreation (absorbency rate of 4 persons / ha / day) can be regarded
Mlociny Forest, bleaching, and most of the land belonging to the Forest Białołęka. Forests
with the biggest share of useless recreational areas due to the natural absorbency rate (absorbency rate of 0 people / ha / day) is Bródno Forest and Bemowo Forest. Within the Forest Bródno is a very high proportion of wetland habitats. Similarly, many parts of the Forest Bemowo is inaccessible due to the presence in it of numerous swamps and wetlands. More than 1/3 of Bemowo Forest area (about 214 hectares) occupy wetlands
(swamps, humid forests, alder). Due to high natural values of certain parts of Bemowo
Forest two reserves were established on its territory in the last thirty year: reserve of Łosiowe Muds (created in 1980), Kalinowa Meadow (created in 1989.). The advantage of
low recreation (1 person / ha / day) forests are characterized in: Olszynka Grochowska and
Kabacki, which are natural reserves. The nature reserve "Olszynka Grochowska" was es38
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tablished in 1983. The aim of establishing this reserve was to preserve the grounds of landscape, social and historical piece of forest growing in the area of the battle of Grochow in
1831. On the other hand Kabacki Reserve was established in 1980. In order to protect the
reserve was keeping social values and landscape, the natural environment of the city of
Warsaw.
In the remaining forest areas dominated by stands of small (2 persons / ha / day) or
medium (3 persons / ha / day) fitness recreation, conditioned by the natural absorption.
Elements of recreational management of urban forests in Warsaw
Recreational land use in urban forests dominated Warsaw linear elements. Paths
have a total of more than 87 kilometers long. Most of walking paths are located in Kabacki
Forest (about 30 km). Further, in terms of length paths in the Forest Sobieski (13.145 km),
Bemowo (10.032 km) and Bielański (9.515 km). The shortest network of walking paths are
characterized by the Forest of My Mother (1.300 km) and Linde Forest (1,737). In addition to walking paths in the forests of the city of Warsaw, there are seven educational
tracks and four fitness routes. Nature trails are located in Bielany Forest, Bródno, Mlociny,
two paths were organized in the Forest Bemowo and Kabacki. These pathways are
equipped with so-called stops, the number of ten (Bemowo Forest, Forest Sobieski path
No. 2 in the Forest Kabacki) to twelve (track No. 1 in Forest Kabacki, Bielański Forest and
Forest Mlociny), where holidaymakers have the opportunity to read general information
about its nature, presented at specially prepared for this purpose tables.
In turn, the trail is one of the basic elements of forest recreational development
such as Las Bródno, Mlociny wheel and Bemowo. These are generally the path of fitness,
that is, those that combine elements of walking or jogging with exercises on devices
spaced along the route. Another variant of tracks health is run or jogging path. They are
longer than the paths of fitness, only equipped with information boards about the terms of
use of such facilities, located at the beginning and end of the path. On the paths of these
are run professional advice, consultancy and training under the supervision of trained
coaches. Running Track, located in Bielański Forest (2.2 km), Forest Koło (1.6 km) and
the Forest Kabacki (2-10 km) were organized by Nike. Apart from the above mentioned
paths in the urban forests of Warsaw it was also organized three bike paths (Las Linde,
Forest Bródno and Las Bemowo). Bike paths in the Forest Linde and Bródno are marked
along the route course of walks, but little frequented by walkers. They are characterized by
good technical condition of the roads and their width varies between 1 to 2 m, which unfortunately makes it difficult to ride two-lane passage for cyclists. An exception is the bike
path in Forest Bemowo forming part of the trail leading to the Kampinos Forest. Routed
next to walking paths, and its width (2.5 m) allows for the safe passing of cyclists.
In the recreational aspect of urban forestsin in Warsaw a great role is played by eg.
recreation meadows, playgrounds, parking lots, etc. Meadows are a part of the recreational
development of all adapted forms in urban forests. The area varies from 0.10 hectares in
the Forest Bemowo-Koło to 1.6 hectares in the Forest Młociński. Total of all forest occupy
about 10 hectares (9.40). In the area of Forest Bemowo there are seven such facilities,
three in Kabacki Forest, Forest Circle and Mlociny in Bielany Forest - there are two, while
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in the Forest Bródnowski, Sobieskigo and Linde - one. These facilities are generally multipurpose. They are equipped with shelters, seats and litter bins. The logs localized in Bemowo Forest and Forest Bródnowski also includes fields for games such as football, basketball. The meadows organized in the Forest Bemowo, Kabaty, Mlociny allow active recreation not only for adults and adolescents, but also children, who can use various types of
equipment.
In addition to these recreational meadows in the forests of the city of Warsaw there
are several playgrounds. The most numerous (3 objects) occur within the Forest Linde.
Playgrounds are also present in the Bemowo Forest, Bielany, Bródno, Kabaty and
Koło. The smallest playground in Forest Linde has an area of 0.11 hectares, while the largest, occupying 0.76 hectares is located within the Forest Brodnowski. Other playgrounds
occupy about 0.20 hectares (playground in the Forest Bemowo - 0.25 hectares, 0.30 hectares Bielański Forest, Kabackim - 0.21 hectares and Forest Lindego- 0.14 and 0.36 hectares). All playgrounds are located within forests, isolated from busy roads, and access to
them is collision-free. These are public areas but in an enclosed areas. An important element of the recreational development of Warsaw urban forests are car parks and parking
space. In total, in the urban forests are six parking lots, two in Forest Sobieski and Forest
Bródnowski and one in Forest Bemowo and Mlociny. The largest of parking lots, occupying 0.90 hectares is located in the Forest Sobieski. Similar in footprint (0.83 hectares) parking within the Forest Mlociny. Car park equipment is generally very modest.
Social conditions for development of recreation in forested areas in Warsaw
Development of recreational areas involves, among others, identifying personal
characteristics and preferences of users in such terrain. In this regard, we have repeatedly
carried out a survey in the town forests (Janeczko 2011, Janeczko, Woźnicka, 2009,
Woźnicka 2006). Among the resting people the majority belonged to women (63 %). The
most numerous group among the respondents were the people aged 56 – 65 (24 %) and
over 65 (13 %). The big numerous group was also young people, aged 18 – 25 (19 %) as
well as 26 – 35 (28 %). Resting people aged 36 – 45 and 46 – 55 were of 9 and 7 %. The
most dominant people taking into consideration the education were respondents with secondary education – 38 %. The second large group was respondents with higher education –
21% and vocational education – 18 %. The least respondents were with elementary education – only 6 %. Also, the most resting people were with children – 53 %, whereas the
most dominant group were people with small children (up to 8 years old) – 20 % respondents, then on the second place – respondents with children aged 8 – 16 (12 %), on the third
place – respondents with children aged 16 (11 %) and on the forth place – respondents
with children who live on their own (10 %). People without any children constituted 47 %.
The conducted researches allowed to fix the preferable time and frequency of rest
in forest areas as well as preferable forms of recreation and the way and range of recreation
management of municipal forests. The time of resting in municipal forests was estimated at
about 2 hours (56 % respondents), however a big number of respondents (38 %) claimed to
rest about 2-4 hours in municipal forests. Municipal forest of Warsaw are a form of every
day leisure system (according to 78 % of respondents) or weekend leisure system (22 %).
40
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The inhabitants of Warsaw rest mostly in municipal forests actively (77 %) taking up
walking, riding a bike, nature observing. Only 23 % of respondents prefer rest passively
(going on picnic for example). In choosing the form of recreation the preferences of resting
people are connected. The most preferable elements of recreational management are: line
elements – 46 % (15 % walking paths, 14 % riding bike paths, 7 % healthy paths, 6 % didactic paths, 3 % riding horse paths). About 31% of respondents claim that the most necessary are so – called “resting meadows”, parking, whereas 24 % of respondents claim the
need to organize the rest – spots, information, view terraces in forest areas (elements of
recreational management of forests). Conducted researches showed that municipal forests
are a good place for leisure because of the close neighborhood with the living place (53 %
of respondents) or because of a good transit system (47 % of respondents). Simultaneously,
50 % of respondents claimed they get to forest on foot, only 27 % commute by car and
23% by bus.
Summary
Forest areas in towns and cities are the place of performance of many forms of recreation, both those of a recreational and fitness which cause variede degrees of threats and
conflicts in the natural environment. The development of Warsaw, urbanization processes
occurring in the city and its suburban areas, as well as the results of surveys conducted
among vacationing in the woods suggest that social pressure to use forest areas will over
time further exacerbate regardless of indicators fitness recreation and currently functioning
infrastructure tourism and recreation. Protection of natural values of the forest against the
effects of excessive leisure time traffic cannot rely on the introduction of orders, prohibitions, or establishment in the area specified forms of nature conservation (eg. Reserve). The only possible compromise between optimal conditions recreation and relatively
smallest intensity of degrading processes is the appropriate use of facilities, which is based
on a careful study of the natural values and the assessment of the volume and nature of
traffic recreation and relaxation. In Warsaw, it becomes the setting new recreational areas
at the interface between city- forest (ie. A buffer zone), which would allow to relieve the
forest environment of excessive, uncontrolled recreational pressure. Properly prepared
places of recreation in order to minimize excessive and diffuse tourism in forest areas and
ensure their protection. Given the spatial distribution and functions of open areas in the
vicinity of urban forests, it seems that a buffer zone in the first place have the chance to
appear in the vicinity of the forest in Białołęka, Forest Brodnowski, Bemowo, New Warsaw, forest Kabacki and Henrykowo. Currently, these forests adjacent areas that serve as
wasteland, ultimately in the existing planning documents (eg. Study of conditions and directions of spatial Warsaw) is provided to these areas, recreational function. Within each of
buffer zones there should operate elements such as recreational land clearing, recreation,
sports fields, playgrounds and car parks. The area designated for the buffer zone needs to
have a feasible alternative location of buildings associated with sports and recreational
services (small catering facilities, bike rentals, sanitation, etc.). It is also important additional investment of infrastructure within the main entrances to the forest and skillful reproof forest recreational development.
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Emilia Janeczko
Poilsis miesto miškuose Varšuvoje: dabartinė padėtis ir perspektyvos
Santrauka
Miškų plotai, esantys prie miestų ir miestelių, yra įvairių poilsio formų, o taip pat
ir pramogų, kurios sukelia įvairaus laipsnio grėsmes gamtinei aplinkai, vieta. Varšuvos
plėtra, miesto ir jo priemiesčių vietovėse vykstantys urbanizacijos procesai, o taip pat miško poilsiautojų apklausų rezultatai rodo, kad socialinis spaudimas naudoti miškų plotus
rekreacijai laikui bėgant tik didės nežiūrint į šiuo metu veikiančią turizmo ir rekreacijos
infrastruktūrą. Gamtos vertybių apsauga nuo pernelyg intensyvaus miško lankymo poveikio negali remtis vien įsakymų, draudimų ar nustatytų gamtos apsaugos formų įvedimu
tam tikroje teritorijoje (pvz., draustinis). Vienintelis galimas kompromisas tarp optimalių
sąlygų poilsiui ir santykinai mažiausią grėsmę aplinkai keliančių procesų yra tinkamas
infrastruktūros naudojimas, kuris remiasi kruopščiu gamtos vertybių tyrimu ir poilsiavimo
apimties bei intensyvumo vertinimu. Varšuvoje - tai naujų poilsio zonų tarp miesto ir miško įkūrimas (t.y. buferinė zona), kuris leistų sumažinti apkrovą miško aplinkai ir kontroliuoti rekreacinį spaudimą. Tinkamai paruoštos poilsio vietos sumažintų pernelyg intensyvų turizmą miškų plotuose ir užtikrintų jų apsaugą. Kiekvienoje buferinėje zonoje turėtų
būti tokie elementai, kaip poilsio, sporto aikštės, žaidimų ir automobilių stovėjimo aikštelės. Buferinių zonų plote turi būti alternatyvios vietos pastatams, susijusiems su sportu ir
rekreacinėmis paslaugomis (mažos maitinimo įstaigos, dviračių nuomos punktai, ir t.t.).
Taip pat svarbios papildomos investicijos infrastruktūrai prie pagrindinių įėjimų į mišką ir
miškų rekreacijos plėtotei.
Raktažodžiai: turizmo ir poilsio valdymas, savivaldybių miškai, miestų žaliosios
zonos.
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SPORTINĖS REKREACIJOS, KAIP SUDĖTINGO SOCIALINIO REIŠKINIO, PAGRINDINIAI SUVOKIMO ASPEKTAI
Rimantas Mikalauskas, Birutė Petraitienė, Daiva Palubinskaitė
Klaipėdos valstybinė kolegija
Anotacija
Laisvalaikio ir sporto industrija keičiasi greitėjančiu ritmu. Sportines rekreacijos supratimas yra labai svarbus, kad praktikai ir teoretikai prisidėtų prie sportinės rekreacijos iššūkių ir įžvalgų.
Šis straipsnis labiau orientuotas į tuos, kurie jau turi bazines sportinės rekreacijos žinias ir
galėtų jas panaudoti laisvalaikio ir sporto kontekste.
Raktažodžiai: sportinė rekreacija, sportinės rekreacijos požymiai, funkcijos, aspektai, kūno kultūra, reikmės.

Įvadas
Rekreacija bendrąja prasme tampa viena iš esminių socialinių ir ekonominių
veiksnių visuomenėje. Rekreacinės veiklos organizavimas yra sudėtingas procesas, nes
kiekvienoje rekreacinėje sistemoje veikia įvairūs veiksniai: vartotojų grupės, gamtinės
aplinkos kompleksai, techninė infrastruktūra, aptarnavimo ir gamybinės sritys, darbo ištekliai. Kita vertus, svarbiu tampa gamtinio kraštovaizdžio kompleksų pastovumas rekreacinėje apkrovoje, nes analizuojami tokie svarbūs teritorinių ir gamtinių kompleksų požymiai,
kaip jų rekreacinis komfortas ir apimtis atsižvelgiant į rekreacinės veiklos socialinius ir
ekonominius normatyvus. Todėl šiandien vis labiau ryškėja rekreacijos, kaip mokslo, problema, kadangi rekreacinė veikla yra glaudžiai susijusi su tam tikra socialine ir kultūrine
aplinka. Dabartiniu metu ir Lietuvoje vyksta šios ūkio šakos formavimosi procesas, kuris
pagrįstas tam tikrų išteklių visuma, turi savo specialistus, ryšius su kitomis ūkio šakomis ir
ateityje yra orientuotas į juntamą socialinį ir ekonominį efektą (Mull, Bayless, Ross, Jamieson, 1997; Dudenhoeffer,1990; Mallen & Adams, 2008; Torkildsen, 2000; Vitkienė,
2002; Жолдак, Квартальнов, 2002).
Yra žinoma, kad rekreacija turi keletą reikšmių: atsigavimas, poilsis, stiprinimas,
atsipalaidavimas ir kt. Istorinėje raidoje susiformavęs terminas vienaip ar kitaip siejamas
su žmogaus sveikata, tačiau svarbu pažymėti tai, kad supratimas apie sveikatą neapsiriboja
tik žmogaus organizmo būsenos apibūdinimu. Į tai žiūrima daug plačiau ir šis požiūris susideda iš socialinių, psichologinių bei biologinių aspektų. Priimta išskirti šiuos rekreacijos
bruožus: socialinius, psichologinius, klimatinius, geografinius ir kt.
Sąvokos „sportinė rekreacija“ vartojimas būtinas tada, kai norima analizuoti atitinkamą šiuo atveju sportinės rekreacijos elementą, kurio apibūdinimui ir vartojama ši sąvoka.
Tyrimo mokslinė problema siejama su būtinybe aiškiai suvokti sportinės rekreacijos, kaip sudėtingo socialinio reiškinio, reikšmę. Kyla esminė rekreacijos, kaip mokslo,
problema, kadangi rekreacinė veikla yra glaudžiai susijusi su tam tikra socialine ir kultūrine aplinka. O tai santykių ir reiškinių visuma, kuri atsiranda procese, kai išnaudojamas
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laisvalaikis, skirtas sveikatos stiprinimui, pažinimui, žmonių sportinei ir kultūrinei veiklai
vystyti specializuotose statiniuose ir teritorijose. Siekdami atskleisti sportinės rekreacijos
socialinę esmę, mokslo tiriamieji darbai šia tema padės tvirtus pagrindus ne tik tolimesnių
žinių apie sportinės rekreacijos fenomeną vystymuisi, bet ir sudarys prielaidas tokio fenomeno teorijos papildymui.
Straipsnio tikslas – apibūdinti sportinės rekreacijos, kaip sudėtingo socialinio reiškinio, esminius teorinius aspektus.
Uždaviniai:
1. Aptarti sportinės rekreacinės veiklos esminius požymius ir jos formas.
2. Nustatyti sportinės rekreacijos visuomenines funkcijas.
3. Atskleisti sportinės rekreacinės veiklos reikšmę.
Tyrimo metodai:
1. Mokslinės literatūros analizė.
2. Aprašomoji analizė.
3. Sisteminė analizė.
1. Sportinės rekreacinės veiklos esminiai požymiai ir jos formos
Sportinė rekreacija gali būti suvokiama ir apibrėžiama, kaip žmogaus ir aplinkos
sąveikos kintamas vyksmas, šio vyksmo rezultatai ir pasekmės, nes jo metu rekreacijos
aplinka daro įtaką žmogui, atkurdama jo jėgas, energiją, malonius pojūčius, išgyvenimus.
Žmogus taip pat daro įtaką aplinkai, ją tausodamas ar darydamas jai (gamtinei aplinkai,
papročiams) žalą, to kartais net nesuvokdamas.
Sportinės rekreacijos vystymosi pagrindine sąlyga laikoma jos potencialo raiška,
kuri gali būti vertinama įvairiu lygiu: pasaulio, šalies, regiono, rajono ir t.t. Toks potencialas suprantamas, kaip kultūrinių, istorinių, socialinių ir ekonominių priemonių visuma,
skirtas sportinės rekreacijos veiklai tam tikroje vietoje organizuoti. Paties potencialo suvokimas dažnai tapatinamas su sportinės rekreacijos vystymosi veiksniais ir sąlygomis. Svarbiausia sudėtinė sportinės rekreacijos potencialo dalis – rekreaciniai ištekliai, kurie suvokiami, kaip tam tikros aplinkos ir antropogeninės veiklos objektų komponentai, kurie, dėka
tokių savybių, kaip unikalumas, vertingumas, originalumas, estetinis patrauklumas, gydomasis ar sveikatos stiprinimas, gali būti panaudoti tinkamai organizuoti įvairias sportinės
rekreacijos užsiėmimų formas ir jų tipus (Wolsey and Abrams, 2001; Vitkienė, 2002;
Жолдак, Квартальнов, 2002).
Sportinė rekreacija – tai veikla, nukreipta į savaiminį išplėstą žmogaus asmeninių
jėgų atgavimą per santykinai įvairiapusę jo elgseną akcentuojant viso proceso vertingumą.
Ji suprantama, kaip įvairiapusė judamoji veikla, nukreipta į fizinių galių, kurios buvo prarastos profesinėje veikloje, atgavimą. Atsižvelgiant į tai išskiriami šie sportinės rekreacijos
turinio požymiai: pasižymi judamąja veikla; pagrindinėmis tokios veiklos priemonėmis yra
fiziniai pratimai; vykdoma laisvalaikiu arba specialiai numatytu laiku; įtraukiami kultūriniai ir vertybiniai tokios veiklos aspektai; susideda iš intelektinių, emocinių ir fizinių komponentų; vykdoma laisvanoriškai ir savarankiškai; daro teigiamą įtaką žmogaus organizmui; susideda iš lavinimo ir auklėjimo komponentų; pasižymi išskirtinai pramoginiu (hedonistiniu) charakteriu; turi rekreacinių paslaugų bruožų; vykdoma išskirtinai gamtinėse
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sąlygose; turi atitinkamą mokslinę ir metodinę bazę (Ladkin, 1999b; Mallen & Adams,
2008; Mull, Bayless & Jamieson, 2005; Wolsey and Abrams, 2001; Выдрин,
Джумаев,1989; Жолдак, Квартальнов, 2002).
Savaime suprantama, kad tai ne visai išsamus sportinės rekreacijos požymių išvardinimas. Čia, galima teigti, akcentuotini skirtingi sportinės rekreacijos bruožai, veiklos
lygiai, būdai, formos ir jų tipai.
Pripažįstant tokį sportinės rekreacijos įvairumą būtina akcentuoti ir jos egzistuojančias skirtingas formas, pavyzdžiui, rekreacinė kūno kultūra, rekreatyvinė kūno kultūra,
turizmo rekreacija, sveikatingumo kūno kultūra, gamybinė rekreacija ir kt. Skirtingų formų
pagrindą sudaro skirtingi požymiai, kur su apibrėžimų pagalba akcentuojama jų reikšmė, o
kai kur tai suprantama kaip sinonimai (Mull, Bayless, Ross, Jamieson, 1997; Outhart, Taylor, Barker & Procter, 2000; Torkildsen, 2000).
Toks bandymas analitiniu būdu sukurti sportinės rekreacijos teoriją yra įmanomas,
tačiau jis negali atsakyti į klausimą: ar visi išvardinti požymiai, būdai ir formos yra išsamūs? Jei ne, paprastai tai įneša tam tikrą sumaištį ir trukdo suvokti sportinę rekreaciją, kaip
sisteminį reiškinį.
Pavyzdžiui, Выдрин и Джумаев (1989) tvirtina, kad sportinės rekreacijos suvokimas labiausiai gali atsiskleisti remiantis kūno kultūros teorijos ir metodikos pagrindais.
Pateikiamos koncepcijos pagrindinė idėja – sportinė rekreacija matoma, kaip kūno kultūros
organinė, neatskiriama dalis, kurios esminis veiksnys – galutinis rezultatas: sukuriama optimali fizinė būklė, padedanti normaliai funkcionuoti žmogaus organizmui. Pateiktoje koncepcijoje esminis akcentas daromas į sportinės rekreacijos biologinę pusę – t.y. poveikis
žmogaus organizmui. Į kitas sportinės rekreacijos puses, tokias kaip pažintinę, kultūrologinę, komunikacinę, pasilinksminimo, žiūrima kaip į pagalbines, sprendžiančias pagrindinius
sportinės rekreacijos uždavinius. Toks požiūris yra teisingas tik santykinai, nes jis labai
susiaurina sportinės rekreacijos suvokimą ir todėl reikalauja išskirtinės analizės.
Tačiau analizuoti sportinę rekreaciją, kaip kūno kultūros sudėtinę dalį, yra teisinga,
nes ši turi daugelį bendrų bruožų. Keliamos mokslinės hipotezės sportinės rekreacijos atžvilgiu pačios savaime nedaro įtakos formuojant sportinės rekreacijos teoriją, o tik pagrindžia ir stiprina analizuojančių sportinę rekreaciją metodikų didaktinį turinį (Cotte,
Ratneshwar, 2003; Mull, Bayless & Jamieson, 2005; Выдрин и Джумаев, 1989).
Kaip jau buvo minėta, sportinė rekreacija, kaip ir sportas ar judesių reabilitacija,
sudaro kūno kultūros teorijos turinį. Bendrų požymių egzistavimas sudaro tinkamas prielaidas sujungti jas visas į vieną sistemą – kūno kultūros teoriją. Atsižvelgiant į tai sportinės
rekreacijos dalyko teorija iš esmės neturi savo turinio, nes kai kurie pažintiniai, sveikatinimo, vertybiniai, orientaciniai ir kiti aspektai matomi ne tik pačios kūno kultūros teorijos
turinyje, bet ir kitose jos dalyse, todėl jie negali sportinę rekreaciją apibūdinti, kaip sudėtingą ir įvairiapusišką reiškinį (Wolsey and Abrams, 2001; Выдрин и Джумаев, 1989).
Dar daugiau, pačioje kūno kultūros teorijoje visi įvairialypiai sportinės rekreacijos
aspektai pateikiami fragmentiškai, nepilnai, neaiškiai, todėl sportinės rekreacijos dalykas
virsta į labai neapibrėžtą.
Reikėtų pažymėti sporto ir rekreacijos tarpusavio ryšį. Šiuo požiūriu sportas apibūdinamas, kaip bendradarbiavimo/varžymosi veikla, savyje turinti žaidimo formą. Toks
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apibūdinimas sportą išlaisvina iš tradicinių, varžančių apibūdinimų, kurie griauna pripažintą įvairiapusiškumą, egzistuojantį paties totalaus sporto vyksme. Rūpestinga tokio požiūrio
analizė rodo, kad toks apibūdinimas gali būti analizuojamas iš keleto pozicijų. Pirma, žaidimas aprašo lūkesčius, kurie pašalina varžymosi veiksmus tarp individų. Sąvoka „žaidimas“ apima mintis ar jausmus, išeinančius iš dalyvavimo vyksmo. Dažnai tokie jausmai
yra nusakomi iššūkiu, rizika ar šansu. Tai interpretuojama įvairiu lygiu: nuo malonumo iki
streso. Iššūkis savyje slepia susijaudinimą ir malonumą atliekama veikla. Rizika yra elementas, kuris sujaukia mintis, paprastai nukrypstančias į nesėkmę ar pavojų. Šansas paprastai rodo nenusakomą ar nežinomą sporto elementą. Žaidimas gali asocijuotis su tokiomis sąvokomis, kaip žaidimo kortelės, rankinio ar futbolo lyga, ar profesionalus sportas.
Antra, bendradarbiavimo/varžymosi veikla rodo veiksmo manierą ar stilių sporte.
Sąvokos „bendradarbiavimas“ ir „varžymasis“ nusako elgsenos būdą, kuris pasireiškia bet
kokioje veikloje, kur sąveikauja individai. Abi sąvokos yra sportinės veiklos patirties dalis,
nežiūrint į tai, kad vienu atveju viena elgesio forma gali vyrauti kitos atžvilgiu.
Trečia apibūdinimo dalis yra žaidimo forma su kurios pagalba galima nusakyti
vykdomos sportinės veiklos formą, struktūrą ar apimtį. Žaidimo forma yra struktūrinis
sporto komponentas, kurį sudaro taisyklės ir apribojimai, strategijos, sporto įrenginiai ir
įrengimai. Taisyklės ir apribojimai nusako bendradarbiavimo ir varžymosi veiklos procedūras bei ribas, kaip kontroliuojami atskiri veiksmai. Strategija rodo planuojamos veiklos
tikslus, kurie bus atitinkamai atskirų individų ar komandų realizuojami. Sporto įrenginiai ir
įrengimai yra tos priemonės, su kurių pagalba realizuojama pati veikla.
Su žaidimo formos pagalba galima atskirti sportą nuo kitos bendradarbiavimo/varžymosi veiklos, tokios, kaip šokiai, muzika, menas ar teatras. Būtina daug plačiau
analizuoti šias sportines veiklas, jei bus vadovaujamasi anksčiau minėta žaidimo forma.
Pavyzdžiui, muzikinės ar teatro produkcijos išklausymas gali įtraukti žaidimo formos charakteristikas, kadangi toks turinys vertinamas, kaip artistų atliktas darbas, atitinkantis anksčiau nusakytus kriterijus. Tokia nuomonė apie sportą yra pakankamai kraštutinė, todėl būtina aiškiai pasakyti, kad tai svarbu tik rekreacinių aspektų sporte vertinimui. Tai papildo
nuomonę, kad sportas gali būti ne tik fizinė veikla, bet ir kita rekreacinė veikla (pavyzdžiui, šaškės, šachmatai, smiginis ir pan.) (Cotte, Ratneshwar, 2003; Mull, Bayless & Jamieson, 1997; 2005).
Vadinasi, sportinės rekreacijos specialistas turi suvokti, kodėl žmonės nori dalyvauti rekreacinėje sportinėje veikloje, ir kokios turi būti pateikiamos programos tokioms
normoms tenkinti. Paprastai skiriamos dvi esminės kategorijos – mėgėjiška (neprofesinė) ir
profesionali (profesinė), sportinės rekreacinės veiklos grupės.
Kalbant apie mėgėjišką (ne profesinę) veiklą turima omenyje užsiiminėjančiųjų individualiai laisvalaikiu, kurio metu stiprinama sveikata ir patiriamas malonumas. Tačiau,
jei vienam tokie užsiėmimai yra malonūs ir reikalingi sveikatai stiprinti, kitam – tai gali
būti visiškai nereikalingi dalykai.
Profesionali veikla siejama su rekreacinio sporto specifika arba sritimi, kurioje išskiriami trys pagrindinai veiklos būdai: paslaugos, vystymas ir viešieji ryšiai (Schmalz,
Kerstetter & Anderson, 2008; Mull, Bayless & Jamieson, 1997; 2005).
Taigi sportinės rekreacijos objektas tampa vis labiau sudėtingas ir įvairiapusiškas,
todėl negalima tik iš vienos tarpdalykinės, koks yra laikomas kūno kultūros mokslas, pozi46

REKREACIJA
RECREATION

cijos jo tiksliai aprašyti. Analizė gali būti sėkminga, jei tiksliai išskiriama dalykinė objekto
pusė, remiantis jį aptarnaujančiais mokslais: filosofija, istorija, sociologija, kultūrologija,
pedagogika, psichologija, biologija, kūno kultūros teorija ir metodika ir kt.
Pavyzdžiui, ekonomika gali analizuoti sportinės rekreacijos veiklą, kaip ūkio sistemos elementą, analizuoti sportinės rekreacijos įtaką įvairiomis veiklos struktūromis: užsiimti tokių paslaugų pozicionavimu, pagrįsti sportinės rekreacijos paslaugų apimtis, lyginti reikmių apskaitą ir jų ekonominį efektyvumą, optimizuoti tokių paslaugų aptarnavimo
organizavimą rajonuose ir kt.
Be to, galima pakankamai tiksliai analizuoti aplinkos ir gyvenimo sąlygų įtaką
žmonių darbinei veiklai ir poilsiui; čia tampa svarbūs medicininiai ir biologiniai sportinės
rekreacinės veiklos aspektai.
Sportinė rekreacija remiasi sociologijos, socialinės psichologijos, bendrosios
psichologijos, žmogaus fiziologijos tyrimų rezultatais. Šiuo požiūriu, ypač svarbūs yra
tokie sociologinių tyrimų rezultatai, kaip laisvalaikio struktūros išnaudojimas, rekreacinių
reikmių įvairiems socialiniams visuomenės sluoksniams apimtis ir struktūra.
Pavyzdžiui, atsirado nauja mokslinė kryptis – rekrealogija, speciali tarpdalykinio
mokslo apie poilsį, sveikatos stiprinimą, praktiškai sveikų žmonių sveikatos stiprinimo
kryptis. Jos turinį sudaro žmogaus fizinio, socialinio, psichinio, t.y. savaiminio vystymosi
procesas, su kurio pagalba jis gali naudotis vis labiau universaliomis priemonėmis, padedančiomis žmogui adaptuotis nuolat kintant gamtinėms ir socialinėms sąlygoms. Svarbiausias metodologinis sportinės rekreacijos principas – kūno ir sielos, biologinio ir socialinio
organizmo bei asmenybės vieningumas.
2. Sportinės rekreacijos visuomeninės funkcijos
Šiandieną svarbų vaidmenį atlieka sportinės rekreacijos visuomeninės funkcijos,
kurias preliminariai galima būtų suskirstyti į tokias keturias pagrindines grupes:
• Medicinines ir biologines;
• Socialines ir kultūrines;
• Ekonomines;
• Politines.
Medicininės ir biologinės funkcijos paprastai pasireiškia sanatoriniame ir kurortiniame gydyme bei sveikatinimo paslaugų teikime. Sveikatos stiprinimas su sportinės rekreacijos pagalba – vienas iš esminių kelių, padedančių panaikinti gamybinį ir negamybinį
psichologinį nuovargį. Tačiau tai ne vienintelis kelias. Pavyzdžiui, mokslininkai ieško optimalaus ateities miestų išplanavimo, padedančio žmogui efektyviai sąveikauti su gamta
miesto sąlygomis.
Socialinė ir kultūrinė funkcijos – tai esminės sportinės rekreacijos funkcijos. Kultūrinės arba dvasinės reikmės – tai pažinimo reikmės pačia plačiausia prasme, supančio
pasaulio pažinimas ir savo vietos jame, savo paskirties ir esmės pažinimas. Tai atveria labai dideles galimybes dvasiškai bendrauti žmogui su savo šalies gamtinėmis, kultūrinėmis,
istorinėmis ir socialinėmis vertybėmis sportuojant.
Žiūrint iš ekonominių pozicijų sportinės rekreacijos pagrindinis vaidmuo tenka
prekių ir paslaugų vartojimui, su kurio pagalba formuojasi ir plečiasi visa ūkinės veiklos
sritis.
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Be to, žinoma, kad rekreacijos teorijos pagrindinis tyrimo laukas yra ypatinga
žmonių gyvenimo sritis – laisvalaikis. Šiame tyrimo lauke išskiriami įvairiapusiai laisvalaikio veiklos politikos būdai ir formos, turintys savyje rekreacinį charakterį, tačiau dar be
bendros sistemos.
Reikėtų akcentuoti ir reikmių įtaką sportinės rekreacijos paslaugoms. Žmonių
veiklos organizavime jos pasireiškia trijuose lygiuose: visuomenė – grupė – individas.
Visuomeninės rekreacinės reikmės yra pagrindinės. Jos gali būti apibūdintos, kaip
visuomenės reikmės, nukreiptos į tos visuomenės fizinių ir psichinių jėgų atgavimą, o taip
pat visapusišką jos narių vystymąsi.
Grupinės rekreacinės reikmės atspindi atskirus socialinių ir amžiaus grupių norus.
Individualios rekreacinės reikmės susideda iš daugybės įvairių sportinių – rekreacinių užsiėmimų, su kurių pagalba tenkinamos individų reikmės: keičiant aplinką, stiprinant sveikatą, tenkinant estetines reikmes, šalinant nuovargį, įveikiant kliūtis ir kt.
Individualios rekreacinės reikmės nuolat vystydamosi daro įtaką grupės rekreacinių reikmių struktūrai ir turiniui, kuriai priklauso patys individai, o grupės veikla įtakoja
visuomeninių reikmių formavimąsi (Mallen & Adams, 2008; Outhart, Taylor, Barker &
Procter, 2000; Wolsey and Abrams (Editors), 2001; Жолдак, Квартальнов, 2002).
Taigi išsakytos nuostatos leidžia vėl sugrįžti prie esminių sportinės rekreacijos teorijos klausimų ir iš bendrosios rekreacijos teorijos pozicijų pabandyti į juos atsakyti.
Atsižvelgiant į tai galima teigti, kad sportinė rekreacija – viena iš rekreacijos formų, jos aspektai matomi kiekvienoje iš jos rūšių, vykdoma įvairiomis judėjimo formomis
išnaudojant fizinius pratimus, kaip pagrindinę priemonę.
Nereikėtų pamiršti, kad fiziniai pratimai yra pagrindinė sportinės rekreacijos priemonė ir visuotinai pripažįstami moksliniuose tyrimuose. Toks teiginys yra teisingas, tačiau
turi būti apibūdintas. Pirma, didelė sportinės rekreacijos veiklos dalis vykdoma natūraliose
gamtinėse sąlygose, kur gamtiniai veiksniai taip pat gali būti tokios veiklos priemonėmis.
Antra, sportinė rekreacija gali būti išreikšta ir santykinai pasyviomis formomis. Sporto
renginiuose žiūrovai dažnai yra tik pasyvūs įvykių stebėtojai ir jokių fizinių pratimų neatlieka.
Pavyzdžiui, sporto varžybų stebėjimas yra sportinės rekreacijos dalis. Toks stebėjimas yra paremtas atliekamų sportininkų veiksmų ar profesionalų atlikimu per TV arba
individualiai sporto renginio metu. Žmones jaučia malonumą, stebėdami ir vertindami dalyvių įgūdžius arba tiesiog identifikuojasi su jais toje veikloje. Stebėjimas arba pasyvus
dalyvavimas yra labai svarbus sportininkams ir sporto profesionalams, nes žiūrovas, kaip
sportinės rekreacijos dalyvis, tokius sportininkus supranta, vertina ir drąsina. Priežastys,
kurios motyvuoja tokį žiūrovo elgesį gali būti nematomos, tačiau žiūrovas pats įsitraukia
emociniu ir psichiniu būdu. Padėti žmoguitinkamai susivokti, kaip žiūrovui yra esminis
sportinės rekreacinės veiklos organizatoriaus tikslas. Žinių apie sportą gausinimas gali
padėti tokiam žiūrovui pajusti pasitenkinimą.
Šiame pavyzdyje pats sporto varžybų faktas yra sportinės rekreacijos priemonė,
nes jame vyrauja emociniai, sveikatingumo, hedonistiniai ir kiti komponentai, sukeliantys
rekreacinį efektą. Todėl pačiu sportinės rekreacijos sisteminiu požymiu reikėtų laikyti jos
galutinį rezultatą, dėl kurio ir organizuojama atitinkama rekreacinė forma.
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Labai svarbus veiksnys – tinkamos ir reikiamos sportinės veiklos pasirinkimas.
Sportinė rekreacija pateikia sporto segmentą kuriame galima pasirinkti bet kokią sportinę
veiklą. Čia pagrindinis principas yra individualus pasirinkimas. Nereikėtų akcentuoti kiekvieno individo pasirinkimą ar jo įgūdžių lygį. Kai kuriems žmonėms dalyvavimas gali būti
siejamas su maža organizacija ar įsipareigojimu. Kaip jau buvo minėta, galima išskirti dvi
aktyvaus dalyvavimo formas: struktūrizuotą ir individualiai valdomą.
Struktūrizuotas dalyvavimas rodo anksčiau minėtas sportinės rekreacijos dimensijas, tai yra: sportinė veikla vadovaujant instruktoriui, sportinė veikla mokykloje (mieste),
regioninis ir klubinis sportas. Kiekviena iš jų reikalauja vadovavimo, su kurio pagalba palengvinamas norinčiųjų užsiiminėti dalyvavimas. Neformalus sportas reikalauja iš dalyvaujančio labai mažai valdymo, kadangi kiekvienas savanoriškai pasirenka sau patinkančią
veiklą.
Kitas veiksnys, lemiantis atitinkamos sportinės veiklos ar sporto šakos pasirinkimą
yra individualūs įgūdžiai ir dalyvavimo lygis. Ypatingą vaidmenį atlieka pasirinktas dalyvavimo lygis. Veiksmų atlikimo kokybė, atitinkanti pasirinktą dalyvavimo lygį, yra labai
svarbus pasitenkinimo pasirinkta veikla rodiklis. Individualus atlikimas labai priklauso nuo
individo amžiaus, jėgos, ištvermės, koordinacinių veiksmų nežiūrint į tai, kokia sporto šaka
užsiimama.
Išoriniai veiksniai taip pat daro didelę įtaką norui dalyvauti sportinėje rekreacinėje
veikloje. Esminiai yra šie:
• Geografinė vieta ir klimatas. Galimybė aktyviai užsiiminėti sportine rekreacine
veikla labai priklauso nuo vietovės ir klimato. Slidinėjimas yra daug labiau įmanomas kalnuotoje vietovėje, o vandens telkinių buvimas skatina užsiiminėti vandens sporto šakomis
ar pramogomis.
• Socializacija. Socialinė aplinka visada skatina aktyviai dalyvauti sportinėje
rekreacinėje veikloje. Ne tik tėvų ar draugų grupių lūkesčiai sporto atžvilgiu daro labai
didelę įtaką sprendimų priėmimui, bet ir jų pačių dalyvavimo tokioje veikloje pavyzdžiai.
Žmones turi polinkį atspindėti jų šeimos narių dalyvavimo pavyzdžius ir lūkesčius, draugų
vaidmenis ar modelius, ypač paauglystės metais.
• Patirtis. Jei dalyvavimas tokioje veikloje yra malonus, jis ir toliau tęsiamas, jei
ne – nutraukiamas. Sportinės rekreacinės veiklos organizatoriai ar treneriai privalo sudaryti
programas ar veiklos planus, kurie skatintų dalyvius užsiiminėti tokia veikla bei siekti atitinkamų rezultatų.
• Nauda. Savaime aišku, kad žmonės noriai dalyvaus, jei tokia veikla bus naudinga ir prieinama. Veikla turi prisitaikyti prie skirtingų interesų ir gebėjimų, todėl tokios paslaugos turi būti patogios pagal jų teikimo vietą, kainą ir laiką.
Sportinė rekreacinė veikla vykdoma tiek uždarose, tiek ir atvirose vietose. Veiksniai, lemiantys sportinės rekreacijos veiklos apimtis uždarose patalpose, paprastai priklauso nuo tokių paslaugų: kainos dydžio, esamos konstrukcijos ir įrengimų bei dalyvaujančiųjų interesų (Mallen & Adams, 2008; McLean, Hurd, Rogers, 2005; Outhart, Taylor, Barker & Procter, 2000; Torkildsen, 2000).
Atvirose vietose ar aikštėse vykdoma sportinė rekreacinė veikla, susijusi su esama
aplinka. Daugelis dalyvaujančiųjų nori, kad tarpusavio sąveika vyktų esant natūraliai aplinkai: medžiams, vandeniui, žolei ir panašiai.
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3. Sportinės rekreacinės veiklos reikšmė
Moksliniuose tyrimuose priimta išskirti tokius sportinės rekreacijos reikšmės aspektus:
• Biologinius: nusako sportinės rekreacijos įtaką optimizuojant žmogaus organizmo būseną;
• Socialinius: nusako, kokiame lygyje sportinė rekreacija padeda integruotis
žmonėms į vieną ar kitą socialinę bendriją ir kaip joje vyksta apsikeitimas socialine patirtimi;
• Psichologinius: apibūdina, kokie esminiai motyvai sudaro rekreacinės veiklos
esmę ir kokie nauji psichiniai dariniai susidaro užsiimant tokia veikla;
• Išsilavinimo ir auklėjimo: paaiškina, kokią įtaką sportinė rekreacija daro, formuodama asmenybę, jai vystantis fiziniu, intelektiniu, dvasiniu, kūrybiniu aspektu;
• Kultūrinius ir aksiologinius: pateikia, kokias kultūros vertybės įsisavina žmogus
sportinės rekreacijos teikiamų paslaugų metu ir kokiame lygyje šios paslaugos kuria naujas
asmenines ir visuomenines vertybes;
• Ekonominius; parodo, kaip organizuojama sportinės rekreacijos veikla, kokios
priemonės naudojamos, kas, kaip jas naudoja (specialistai) (Mallen & Adams, 2008; Outhart, Taylor, Barker & Procter, 2000; Torkildsen, 2000).
Taigi dalykinės sportinės rekreacijos pusės pakankamai plačios; jos įsilieja į tarpdisciplininę, kartais tradicinę, o kartais tik neseniai atrastą teorijos sritį. Dar kyla pakankamai daug neaiškumų norint aiškiai apibrėžti sportinės rekreacijos teoriją ir pasiūlyti visiems priimtiną tokios teorijos apibendrintą nuostatą.
Iš visų įvairių rekreacijos požymių svarbiausius, apibūdinančius jos esmę, galima
laikyti šiuos: veikla vykdoma laisvu laiku, turi dalykinį charakterį ir pasižymi savanoriškumu bei savarankiškumu. Tai trys esminiai rekreacijos požymiai, be jų ji praranda savo
reikšmę. Į kitus rekreacijos požymius, tokius kaip kultūriniai, aksiologiniai, pažintiniai,
sveikatingumo, žiūrima, kaip į papildančius rekreacijos turinį, tačiau neesminius.
Beje, sportinė rekreacija gali būti apibūdinama, kaip veikla, vykstanti miesto ar
sporto salės viduje, realizuojama su įvairių programų pagalba; kaip fizinė rekreacija, fizinė
veikla ar kūno rengybos pratimai. Tačiau šie terminai nepasako nieko aiškaus ar konkretaus. Daugeliu atvejų sportinės rekreacijos programos turinys yra labai paprastas. Todėl
norint aiškiai nusakyti sportinės rekreacijos esmę ir reikšmę būtina aptarti jos veiklos turinį, kuris paprastai yra realizuojamas su specifinių programų pagalba:
• Su socialinės programos pagalba skatinama visiems priimtina, ne varžybų pobūdžio veikla, kuri remiasi bendrais interesais. Tokios programos turinys orientuotas į tarpusavio sąveiką;
• Kultūrinė programa sudaro galimybes pasireikšti žmogaus individualybei, kūrybiškumui ir saviraiškai sportinėje – meninėje veikloje, kuri orientuojama į kūrybiškumo
skatinimą su estetinių objektų pagalba; šokiuose, kurių pagrindą sudaro folkloras, baletas
ar šiuolaikinis judesys; teatrinėje veikloje, kur skatinama vaidyba; literatūrinėje, lingvistinėje ar protinėje veikloje, kuri orientuota į protinių gebėjimų ugdymą; muzikinėje veikloje,
kur skatinama muzikuoti arba dainuoti;
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• Specialių renginių programa yra nukreipta į kuo didesnį dalyvių įtraukimą, paprastai vykstanti netradicinėmis formomis arba esanti unikali tam regionui ar šaliai. Ši programų kategorija paprastai įtraukia visus sportinės rekreacijos veiklos tipus;
• Sporto programa yra taip pat rekreacinės veiklos programos dalis, kurios tikslas
dalyviams suteikti galimybę varžytis tarpusavyje (McLean, Hurd, Rogers, 2005; Torkildsen, 2000).
Priimta, kad viena iš populiariausių priežasčių, kodėl norima dalyvauti rekreacinėje veikloje, yra tai, kad kiekvienas iš dalyvaujančių individualiai norėtų stiprinti sveikatą ir
patirti malonumą. Kitiems reikalinga socialinė sąveika, kuri lengvai gali būti pasiekiama
kartu praleidžiant laisvalaikį. Tokie užsiėmimai kiekvienam individui leidžia pasiekti aukštesnį socialinį statusą, nes pasiekiamas tam tikras veiklos rezultatas. Be to, tokia veikla
padeda tiesiogiai ir netiesiogiai tarpusavyje bendrauti. Sportinė aplinka siūlo priemones,
santykinai priklausančias nuo kitų; matomas bendravimo, bendradarbiavimo ir varžymosi
rezultatas; vystomi abipusiai komunikavimo įgūdžiai bei plečiamas akiratis.
Kitiems dalyvavimas sportinėje veikloje suteikia malonumą, keičiamas veiklos
ritmas, suteikiama žvalumo, suaktyvinamas tikslo siekimas, patenkinamas savasis ego
(Cotte, Ratneshwar, 2003; Mull, Bayless & Jamieson, 2005).
Apibendrinant galima teigti, kad sportinės rekreacijos dalyko ribos pakankamai
plačios; jos įsiveržia į tarpdalykinę tradicinės kūno kultūros teorijos ar neseniai įvaldytų
kitų teorijų turinį. Tai, savaime aišku, ne tik kad žymiai apsunkina savos sportinės rekreacijos teorijos kūrimą, bet ir yra sudėtinga pateikti labiau apibendrintą pačios sportinės rekreacijos apibūdinimą.
Išvados
1. Svarbiausi rekreacijos požymiai, apibūdinantys jos esmę, yra šie: veikla vykdoma laisvu laiku, turi dalykinį charakterį ir pasižymi savanoriškumu bei savarankiškumu.
Į kitus rekreacijos požymius, tokius kaip kultūriniai, aksiologiniai, pažintiniai, sveikatingumo, žiūrima, kaip į papildančius rekreacijos turinį, tačiau neesminius. Sportinės rekreaci
jos formos yra: rekreacinė kūno kultūra, turizmo rekreacija, sveikatingumo kūno kultūra,
gamybinė rekreacija ir kt. Į skirtingų formų pagrindą įeina ir skirtingi požymiai, kur su
apibrėžimų pagalba akcentuojama jų reikšmė, o kai kur tai suprantama kaip sinonimai.
2. Sportinės rekreacijos visuomeninės funkcijos skirstomos į keturias pagrindines
grupes: medicinines ir biologines, socialines ir kultūrines, ekonomines, politines. Medicininės ir biologinės funkcijos paprastai pasireiškia sanatoriniame ir kurortiniame gydyme
bei sveikatingumo paslaugų teikime. Socialinė ir kultūrinė funkcijos – tai esminės sportinės rekreacijos funkcijos. Iš ekonominių pozicijų, sportinės rekreacijos pagrindinis vaidmuo tenka prekių ir paslaugų vartojimui. Politinės funkcijos apibūdina visuomenės reikmes, kurios nukreiptos į tos visuomenės fizinių ir psichinių jėgų atgavimą, o taip pat visapusišką jos narių vystymąsi.
3. Apibūdinant sportinės rekreacijos reikšmę moksliniuose tyrimuose išskiriami
šie jos pagrindiniai aspektai: biologiniai, socialiniai, psichologiniai, išsilavinimo ir auklėjimo, kultūriniai ir aksiologiniai, ekonominiai. Be to, sportinė rekreacija gali būti apibūdinama ir realizuojama su įvairių programų pagalba – tampa svarbi jos socialinė, kultūrinė,
specialių renginių bei sporto reikšmė visuomenei.
SPORTINĖS REKREACIJOS, KAIP SUDĖTINGO SOCIALINIO REIŠKINIO, PAGRINDINIAI SUVOKIMO ASPEKTAI
BASIC UNDERSTANDING ASPECTS OF SPORT RECREATION AS A COMPLICATED SOCIAL PHENOMENON

51

Literatūra
1. Cotte, J., Ratneshwar, S. Choosing leisure services: the effect of consumer timestyle. Journal of Services Marketing, 2003. 17 (6), 558-572.
2. Dudenhoeffer, F.T. Genesis and evolution of the recreational sports profession.
National Intramural-Recreational Sports Association Journal 14(3): 12-13.
3. Ladkin, A. (1999b). Life and work history analysis: The value of this research
method for hospitality and tourism. Tourism Management, 1990. 20 (1), 37-45.
4. Mallen, Ch. & Adams, L. Sport, Recreation and Tourism Event Management.
Theoretical and Practical Dimensions, Brock University, USA, 2008.
5. McLean, D.D., Hurd, A.R., Rogers, N.B. Kraus‘ recreation and leisure in modern sočiety, 2005.
6. Mull, R.F., Bayless, K.G., Ross, C.M., Jamieson, L.M. Recreational Sport Management. Third Edition. Human Kinetics, 1997.
7. Mull, R.F., Bayless, K.G. & Jamieson, L.M. Recreational sports Management
(4th ed.) Champaign, IL: Human Kinetics, 2005.
8. Outhart, T., Taylor, L., Barker, R. & Procter, N. Leisure and Recreation for Vocational. Published by Harper Collins Publishers Limited, London: Hammersmith, 2000.
9. Schmalz, D., Kerstetter, D. & Anderson, D. Stigma consciousness as a predictor of childrens participation in recreational vs. Competitive sports. Journal of Sport Behavior, 2008. 31 (3), 276-297.
10. Torkildsen, G. Leisure and Recreation Management. SPON PRESS: Taylor &
Francis Group. London and New York, 2000.
11. Vitkienė, E. Rekreacija (Rekreacijos marketingo tyrimai). Monografija. Klaipėdos universitetas. Kl. S.Jokužio leidykla-spaustuvė, 2002. 232 psl.
12. Wolsey, Ch. and Abrams, Jeff (Editors). Understanding the Leisure and Sport
Industry. Pearson Education, England, 2001.
13. Выдрин, В.М, Джумаев, А.Д. Физическая рекреация – вид физической
культуры. Теория и практика практической физической культуры, 1989. Nr. 3, c. 2-3.
14. Жолдак, В.И., Квартальнов, В.А. Основы менеджмента в спорте и
туризме. Москва: Советский спорт, 2002.
Rimantas Mikalauskas, Birutė Petraitienė, Daiva Palubinskaitė
Basic understanding aspects of sport recreation as a complicated social phenomenon
Summary
Recreation in general became one of the main social and economical factors of society. Nowadays, recreation is an academic problem due to its activity connection with
social and cultural environment. The organizing of recreation activity itself is a very complicated process, because recreation system combines a wide variety of factors, such as con
sumer’s groups, technical infrastructure, service and industrial field, and human resources.
Today, the formation of this kind of economical branch in Lithuania is based on specific
resources, has own specialists with different economical branches and is directed to social
and economical effect in the future. This article analyses sport recreation as one of the
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main recreation activities including theoretical aspects. It also describes the main signs and
forms of recreation and it’s significance as a social factor.
Sport recreation is an activity directed to recreation of individual’s personal power
and energy levels through relatively versatile behaviour, paying attention to the process as
a whole. Sport recreation forms are: physical recreation, tourism recreation, health recreation, industrial recreation and others. Each of the forms involves different aspects and definitions describing the main value of the forms.
The functions of social sport recreation are divided into 4 main groups: medical
and biological, social and cultural, economical and political. Academic research describes
the significance of sport recreation defining the following main aspects: biological, social,
psychological, educational and disciplinary, cultural and axiological, and economical.
Sport recreation could be described and produced using a variety of different programmes. Social, cultural, special events and sport aspects sport recreation’s play an important role for the society.
Keywords: sport recreation, sport recreation aspects, functions, elements, physical education, needs.
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KAIMO TURIZMO DINAMIKA LIETUVOJE
Eglė Morkūnienė
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Kadangi turizmo sektorius yra vienas iš sparčiausiai besivystančių sektorių Lietuvoje, šiame straipsnyje yra analizuojama kaimo turizmo plėtra 2006-2014 metais. Tyrimo metu nustatyta,
kad 2006-2014 metais kaimo turizmo sodybų skaičius Lietuvoje nuolat didėjo, išskyrus 2012 metus.
Daugiausiai kaimo turizmo sodybų yra išsidėstę Utenos, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskrityse.
Kaimo turizmo sodybas labiausiai yra pamėgę šalies gyventojai, o užsienio svečiai sudaro tik apie 8
proc. visų lankytojų. Daugiausiai lankytojų sulaukiama iš kaimyninių užsienio šalių, t.y. NVS šalių,
Lenkijos, Latvijos, Rusijos ir Vokietijos. Kaimo turizmas labiausiai populiarus yra vasaros mėnesiais.
Raktažodžiai: kaimo turizmas, kaimo turizmo sodybos, agroturizmas, kultūrinis turizmas.

Įvadas
1993 metais Vyriausybė turizmą pripažino prioritetine ūkio plėtojimo kryptimi,
Ūkio ministerijos iniciatyva pradėtos kurti Nacionalinės turizmo plėtros programos, patvirtinta Lietuvos kurortų plėtros koncepcija, todėl nenuostabu, kad turizmo sektorius šiandien
yra vienas iš labiausiai augančių sektorių Lietuvoje. Remiantis ūkio ministro E. Gusto
duomenimis, „praėjusiais metais turistų skaičius išaugo daugiau nei 8,2 procento, o turizmas sudarė 4,8 procento šalies bendrojo vidaus produkto. Be to, turizmo eksportas sudarė
24 procentus visų paslaugų eksporto, o turizmo sektorius sukūrė 4,4 procento visų šalies
darbo vietų. Europos ir pasaulio žiniasklaida, tarp jų „Lonely planet“, BBC, „Forbes“,
„Huffington Post“, Lietuvą įtraukė tarp rekomenduotinų aplankyti vietų“ (Valstybinis turizmo departamentas, 2015).
Nors kaimo turizmas užima tik palyginti nedidelę dalį visame turizmo sektoriuje,
tačiau jo reikšmė, populiarumas ir susidomėjimas šiuo verslu tarp Lietuvos gyventojų yra
palyginti nemažas. Tai rodo ir kasmet augantis naujai įregistruotų kaimo turizmo sodybų
skaičius.
Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti kaimo turizmo vystymąsi Lietuvoje 2006-2014 m.
Rengiant straipsnį buvo naudojami Lietuvos statistikos departamento ir Kaimo turizmo
asociacijos duomenys.
Kaimo turizmo sąvoka ir vystymasis Lietuvoje
Kaimo turizmas suprantamas, kaip poilsis kaimo teritorijose, apimantis pačias įvairiausias apgyvendinimo, maitinimo, pramogų, sporto, relaksacijos, aplinkos pažinimo formas. Gera gamtinė aplinka yra viena iš būtiniausių kaimo turizmo egzistavimo sąlygų.
Natūralūs gamtos ištekliai, ekologiškai švari gamtinė aplinka, klimatas yra pagrindinės
kaimo turizmo produkto sudėtinės dalys.
Lietuvoje kaimo turizmo atsiradimo užuomazgas galime pastebėti jau XX a. viduryje, kada tarpukario laikotarpiu į kaimo vietoves keliaudavo įvairūs gamtos mylėtojai,
menininkai, poetai. Prasidėjęs II-asis pasaulinis karas ir vykdomos politinės pertvarkos po
jo nutraukė kaimo turizmo vystymosi procesą. Lietuvai tapus TSRS nare, žemės ūkis buvo
pertvarkomas iš pagrindų. Kuriami kolūkiai ir tarybiniai ūkiai sugriovė privačių ūkių struk54
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tūrą, tuo sunaikindami ir kaimo turizmo pagrindus Lietuvoje, tačiau miesto žmonėms poreikis poilsiui kaime išliko. Jie važiuodavo pas gimines į kaimą dirbti ir ilsėtis. Sėja, šienapjūtė, bulviakasis tapo ne tik darbu, bet ir poilsiu. Nuo 7-ojo dešimtmečio kaimo turizmas vėl pradėjo atsigauti. Kaimo žmonės, gyvenantys pačiuose gražiausiuose Lietuvos
kampeliuose, priimdavo poilsiautojus iš Lietuvos ir kitų buvusios TSRS respublikų. Tada
Lietuvos kaimuose ėmė kurtis įvairūs poilsio kompleksai (pvz. Palūšėje, Plateliuose ir kt).
Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrus, atstačius žemės nuosavybę ūkininkams,
daugelis jų ėmė žemės ūkiu verstis privačiai, o aktyvesnis kaimo turizmo vystymasis prasidėjo 1994 m. 1994 -1996 m. kaimo žmonės ėmė daugiau domėtis šiuo verslu, kai kurie iš
jų nusprendė ir patys išmėginti jėgas kaimo turizmo sferoje. Netrukus, 1997 m. veiklą
pradėjo Lietuvos kaimo turizmo asociacija. Jos narių gretas tuo metu sudarė tik 17 sodybų.
Nuo to laiko labai daug kas pasikeitė. Paskutiniais dešimtmečiais turizmas labai išaugo. Iki šių metų Lietuvos kaimo turizmo asociacijos narių skaičius išaugo 22 kartus.
2015 m. kovo 26 d. duomenimis Asociacija vienija 382 narius. Per aštuoniolika Asociacijos gyvavimo metų kaimo turizmo sodybos, teikdamos įvairias poilsio paslaugas, tapo mažais kultūros centrais kaime, kuriuose vyksta šeimos šventės, dailininkų plenerai, drožėjų ir
skulptorių kūrybinės stovyklos, vaikų vasaros stovyklos, konferencijos ir seminarai. Šių
sodybų tikslas - puoselėti kulinarinį, kultūrinį ir architektūrinį paveldą.
Neseniai pastebėta, kad atostogų praleidimo būdai turi tendenciją keistis. Populiarėja metines atostogas dalinti į trumpesnes kelis kartus per metus. Dėl to plečiasi lankomų
vietų ratas. Kaimo turizmo sodybų populiarumą įtakoja ir pakitimai socialinėje aplinkoje,
t.y. tendencijos asmenines šventes švęsti ne namuose. Taip pat įmonių užsakymai suorganizuoti saviems darbuotojams aktyvias atostogas. Kadangi vis didesnė visuomenės dalis
nebeturi sąsajų su kaimu, daros įdomu atvykti į kaimo sodybas susipažinti su šalies kultūriniu paveldu.
Atkreiptinas dėmesys, kad kaimo turizmo paslauga įvairiose šalyse yra suprantama
nevienareikšmiškai, tačiau vieningai sutariama, kad tai yra apgyvendinimo paslauga, turinti kompleksinį pobūdį ir teikiama kaime. Skirtingose šalyse naudojami ir šiek tiek skirtingi
pavadinimai: kaimo turizmas (angl. rural tourism), turizmas ūkiuose (angl. farm tourism),
agroturizmas (angl. agrotourism), kurie atspindi ir tam tikrus teikiamų paslaugų savitumus.
Nors kaimo turizmas Lietuvoje vystomas jau beveik 20 metų, tik prieš keletą metų
kaimo turizmo sodybos ėmė specializuotis ir plėstis. Iki tol dauguma sodybų teikė labai
plataus spektro paslaugas, kurių gausa neretai glumindavo klientus, ieškančius tik ramaus
arba tik aktyvaus poilsio.
Lietuvoje ir daugelyje Europos Sąjungos šalių kaimo turizmas orientuojasi į poilsio
(atostogų) produktų kūrimą, susietą su kaimiška gyvensena ir galimybe užsiimti įvairiomis
su tuo susijusiomis veiklomis.
Šiandien kaimo turizmo sodybos pagal teikiamas paslaugas ir veiklos pobūdį gali
būti skirstomos į keletą kategorijų:
1. Ramus poilsis.
2. Pažintinis poilsis.
3. Aktyvus laisvalaikis.
4. Poilsis su šeima.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kulinarinis paveldas.
Gamtą tausojanti sodyba.
Sveikatingumo sodyba.
Šeimos šventės.
Verslo renginiai.
Agroturizmas.

Šis skirstymas yra sąlyginis, nes daugelis sodybų gali būti priskirtos ne vienai, o
kelioms kategorijoms. Dauguma sodybų teikia ramaus poilsio paslaugas (193 sodybos).
Antroje vietoje yra šeimos šventės, trečioje – poilsis šeimoms su vaikais. Didžiausias stygius rinkoje – kulinarinio paveldo, sveikatinimo ir agroturizmo sodybų. Atitinkamai tokių
sodybų yra 24, 20 ir 14. Tai paaiškinama tuo, kad tokias kryptis sudėtingiau pasiūlyti, nes,
pavyzdžiui, teikti kulinarinį paveldą reikia atitikti maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimus, sveikatinimo paslaugai siūlyti reikia tinkamų specialistų-profesionalų. Agroturizmo paslaugą teikti gali tik tokios sodybos, kurios užsiima tiesiogine žemės ūkio gamyba, ne kiekvienas ūkininkas gali atrasti laiko užsiimti ūkio produkcijos populiarinimu.
Draugiškų gamtai sodybų – mažuma.
Šiai dienai Lietuvos statistikos departamentas pateikia, kad Lietuvoje 2014 m. buvo
užregistruotos 662 kaimo turizmo sodybos. Daugiausiai jų – Utenos, Vilniaus ir Alytaus
apskrityse. Mažiausiai – Tauragės, Šiaulių, Panevėžio apskrityse.
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1 pav. Kaimo turizmo sodybų skaičius Lietuvoje 2006-2014 metais
Fig. 1. Rural tourism farmsteads in Lithuania (2006-2014)
Kaimo turizmo sodybų skaičius Lietuvoje beveik visą laiką tik didėjo, išskyrus
2012 metus, kada jų nežymiai (2 proc.) sumažėjo. Įdomu tai, kad įtakos kaimo turizmo
plėtrai neturėjo net 2008-2009 metų ekonominė krizė.
Įvertinus Lietuvos apskritis matyti, kad kiek daugiau nei ketvirtadalis (27 proc. arba 176 vnt.) Lietuvos kaimo turizmo sodybų yra išsidėsčiusios Utenos apskrityje. Tokią
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statistiką be abejonės įtakoja tai, kad šioje apskrityje mes turime daugiausiai ežerų bei gražų kraštovaizdį, kas ypatingai traukia poilsiautojus.
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2 pav. Kaimo turizmo sodybų išsidėstymas pagal apskritis 2006-2014 metais
Fig. 2 . Allocation of rural tourism farmsteads by county (2006-2014)
Iš paveikslo matyti, kad tik labai nedidelis kaimo turizmo sodybų skaičius yra Tauragės, Šiaulių, Panevėžio ir Marijampolės apskrityse (atitinkamai 20, 22, 23 ir 30 sodybų
2014 metais). Labai tendencingai matosi kaimo turizmo sodybų skaičiaus augimas Vilniaus apskrityje, tuo tarpu Kauno apskrityje kaimo turizmas išlieka labai stabilus, maždaug
68-69 sodybos).
Įvertinus poilsiautojų skaičių kaimo turizmo sodybose, matyti, kad didžioji dalis
poilsiautojų yra Lietuvos gyventojai. Užsieniečiai sudaro tik apie 8-9 proc. visų lankytojų.
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3 pav. Poilsiautojų skaičius kaimo turizmo sodybose 2006-2014 metais
Fig. 3. Number of tourists in rural tourism farmsteads (2006-2014)
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Iki 2008 metų stipriai augęs poilsiautojų skaičius kaimo turizme ekonominio sunkmečio laikotarpiu (2008-2010 m.) sumažėjo. Laikotarpiu nuo 2008 iki 2009 metų vietinių
poilsiautojų sumažėjo 24 proc., tuo tarpu užsieniečių - tik 18 proc. Nuo 2009 iki 2010 metų
pastebimas labai žymus užsienio turistų skaičiaus sumažėjimas, kuris siekia net 52 proc.
Ekonomikai atsigavus, nuo 2010 metų juntamas pagyvėjimas ir kaimo turizmo sektoriuje.
2014 metais poilsiautojų skaičiaus beveik pasiekia prieškrizinį lygį (310,4 tūkst. poilsiautojų).
Įvertinus užsienio šalis, iš kurių daugiausiai sulaukiame poilsiautojų kaimo turizme
(4 pav.), reikėtų paminėti, kad tai daugiausiai kaimyninės šalys, tokios kaip Lenkija (5,1
tūkst, turistų), Latvija (3 tūkst. turistų), Rusija (4,4 tūkst. turistų). Taip pat nemaža dalis
poilsiautojų yra iš Vokietijos (4,3 tūkst. turistų) bei NVS šalių (6,3 tūkst. turistų).
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Fig. 4 . Number of foreign tourists in rural tourism farmstead
Atlikta analizė parodė, kad užimtumas kaimo turizmo sodybose yra pasiskirstęs netolygiai (5 pav.). Be abejonės patys populiariausi mėnesiai yra nuo gegužės iki rugsėjo.
Šiuo metu sodybos sulaukia nuo 10 iki 13 proc. visų poilsiautojų. Visgi netikėtas faktas
buvo tas, kad kitais mėnesiais užimtumas yra pakankamai stabilus ir skirtumas, palygi su
vasaros mėnesiais, nėra toks jau reikšmingas. Pavyzdžiui, mažiausiai lankytojų sukaukiama vasario mėnesį (5,3 proc.), tačiau lyginant su populiariausiu tarp lankytojų liepos mėnesiu (13 proc.) skirtumas siekia apie 60 proc.
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Lapkritis 5,40 %
November 5,40 %

Gruodis 5,60 %
December 5,60 %

Sausis 5,40 %
January 5,40 %

Vasaris 5,30 %
February 5,30 %
Kovas 5,80 %
March 5,80 %

Spalis 7,60 %
October 7,60 %

Balandis 7,00 %
April 7,00 %
Rugsėjis 10,00 %
September 10,00 %
Gegužė 9,80 %
May 9,80 %
Rugpjūtis 12,80 %
August 12,80 %
Birželis 12,30 %
June 12,30 %
Liepa 13,00 %
July 13,00 %

5 pav. Lankytojų pasiskirstymas kaimo turizmo sodybose
Fig. 5 . Vacationers distribution in rural tourism farmsteads
Apibendrinant atliktą analizę galima teigti, kad kaimo turizmo sektorius sparčiai
vystosi. Tam be abejonės turi įtakos ir vyriausybės vykdoma politika, ir Europos Sąjungos
paramos lėšos. Visgi, nežiūrint į tai, pasigendama didesnio sodybų specializavimosi, nes
šiuo metu jose teikiamos labai plataus spektro paslaugos.
Literatūra
1. Lietuvos Žemės ūkio ministerija. Kaimo turizmas. Kaunas, 2008.
2. Sirusienė, R. Ekologinis turizmas. Kaunas, 2005.
3. Sirusienė-Lamauskienė, R., Lamauskas, A. Kaimo turizmas ABC. Kaunas, 2009.
Internetiniai šaltiniai
1. http://grynas.delfi.lt/gyvenimas/geidziamiausiu-lietuvos-kaimo-turizmosodybu-desimtukas.d?id=61392049.
2. http://www.tourism.lt.
3. http://osp.stat.gov.lt/.
4. http://www.lpk.lt/?q=lt/content/turizmo-l%C5%ABkes%C4%8Di%C5%B3indeksas.
5. http://www.atostogoskaime.lt.

KAIMO TURIZMO DINAMIKA LIETUVOJE
THE DYNAMICS OF RURAL TOURISM IN LITHUANIA

59

Eglė Morkūnienė
The dynamics of rural tourism in Lithuania
Summary
Whereas the sector of tourism is growing fast, this article analyzes the development
of rural tourism in Lithuania. The study has found that in the period 2006-2014, the number of rural tourism farmsteads in Lithuania was steadily increasing, with the exception of
the year 2012. The majority of them is situated in Utena, Alytus, Kaunas and Vilnius counties. The biggest part of tourists are our local residents, while foreign visitors represent
only about 8 percent. Most visitors come from the neighboring foreign countries, ie, CIS
countries, Poland, Latvia, Russia and Germany. Rural tourism is the most popular in the
summer months.
Keywords: rural tourism, farmstead, agrotourism, cultural heritage.
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RYTŲ AUKŠTAITIJOS REGIONO TURIZMO KONKURENCINGUMAS
Ramutė Narkūnienė
Utenos kolegija
Anotacija
Straipsnyje analizuojami turistinio regiono konkurencingumo teoriniai aspektai, atlikta Rytų Aukštaitijos regiono turizmo konkurencingumo analizė naudojant Wöber (2002) išskirtus bei
papildomus turistinio regiono konkurencingumo veiksnius. Atlikta Rytų Aukštaitijos regiono turizmo konkurencingumo veiksnių lyginamoji analizė lyginant su panašaus regiono – Orebro regiono
Švedijoje – turistinio regiono konkurencingumo veiksniais. Įvertinus Rytų Aukštaitijos regiono
konkurencingumo veiksnius, išskirtus remiantis Wöber (2002) bei papildomus veiksnius, bendras
regiono turizmo konkurencingumo vertinimo vidurkis turizmo ekspertų požiūriu yra 7,5 balo. Pateikti pasiūlymai Rytų Aukštaitijos regiono konkurencingumui didinti.
Raktažodžiai: konkurencingumas, regiono turizmo konkurencingumas, regiono turizmo
konkurencingumo veiksniai.

Įvadas
Šalių, regionų, miestų konkurencingumo problematika kasmet sulaukia vis daugiau
mokslininkų dėmesio. Moksliniuose straipsniuose autoriai nagrinėja pačią konkurencingumo koncepciją, išskiria pagrindinius konkurencingumą lemiančius veiksnius, analizuoja
jų daromą įtaką bendram konkurencingumui. Regionų konkurencingumui didinti formuojamos įvairios strategijos, taikomos skirtingos priemonės, skiriamos finansinės lėšos. Užsienio šalių mokslininkų darbuose regiono turizmo konkurencingumo tema buvo nagrinėjama gana plačiai, tačiau Lietuvoje regiono turizmo konkurencingumo aspektai plačiau
netyrinėti, yra tik pavienių straipsnių šia tema. Nacionalinėje turizmo plėtros programoje
2014-2020 metams Lietuvos turizmo sektoriaus konkurencingumo didinimas įvardijamas,
kaip strateginis programos tikslas, o Rytų Aukštaitijos regionas, apimantis Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos bei Zarasų rajonų savivaldybes, įvardijamas, kaip vienas iš patraukliausių Lietuvoje turistinius objektus apimančių prioritetinių turizmo plėtros regionų (5).
Temos aktualumas. Turizmo sektoriaus augimo mąstai šalyje ir pasaulyje yra vieni didžiausių tarp verslo sričių. Dėl ekonominės, socialinės ir politinės globalizacijos procesų įtakos turizmas tapo pirmaujančia ūkio šaka daugelyje valstybių. Remiantis Europos
Komisijos duomenimis, turizmas sudaro daugiau nei 5 proc. ES bendrojo vidaus produkto
(BVP). ES turistų apgyvendinimo sektoriuje dirba 2,4 mln. žmonių, o visa ES turizmo
pramonė užtikrina darbo vietas 12-14 mln. darbuotojų. Todėl regiono turizmo konkurencingumo tema yra ypač aktuali. Svarbu nustatyti, kokie veiksniai lemia regiono turizmo
konkurencingumo augimą. Kitu atveju regionas praras savo konkurencinę poziciją kitų
regionų atžvilgiu ir patrauklumą investicijų, naujų darbo vietų, technologijų, turistų, gyventojų, nacionalinių projektų, preferencinės politikos atžvilgiu. O tai turės įtakos ne tik
regiono, bet ir visos šalies ekonominei socialinei plėtrai ir konkurencingumui.
Tyrimo problema. Kokie veiksniai lemia Rytų Aukštaitijos regiono turizmo konkurencingumą? Regionas turtingas rekreaciniais ištekliais, kurie gali būti sėkmingai panaudoti turizmo verslui vystyti, tačiau dar nėra ištirti regiono konkurencingumo veiksniai.
Siekiant didinti regiono konkurencingumą būtina nustatyti ir įvertinti veiksnius, kurie lemia regiono konkurencingumą.
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Tyrimo objektas: Rytų Aukštaitijos regiono turizmo konkurencingumas.
Tyrimo tikslas: atlikus teorinį turistinio regiono konkurencingumo sąvokos tyrimą, atlikti Rytų Aukštaitijos regiono turizmo konkurencingumo lyginamąją analizę.
Tyrimo uždaviniai:
1. Atlikti turistinio regiono konkurencingumo analizę teoriniu aspektu.
2. Atlikti Rytų Aukštaitijos regiono turizmo konkurencingumo lyginamąją analizę.
Tyrimo metodologija:
1. Mokslinės literatūros analizė.
2. Turistinio regiono konkurencingumo vertinimas taikant „voratinklio“ kartoschemą. Wöber (2002) siūlo vertinant turistinių regionų konkurencingumą juos lyginti, taikant voratinklio kartoschemą – siūlomi tokie turistinio regiono konkurencingumo veiksniai
kaip gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai, turizmo infrastruktūra, personalo kompetencija, turistų rinkos įvairovė, geografinė aplinka, virtuali aplinka bei turistinės vietovės
įvaizdis. Mokslininkės I. Milohnić ir D. Smolčić Jurdana turistinio regiono konkurencingumo veiksniams vertinti taip pat rekomenduoja naudoti voratinklio kartoschemos metodą.
Voratinklio kartoschema yra turistinės vietovės konkurencingumą nusakančių rodiklių
"statinis vaizdas".
Turistinio regiono konkurencingumas teoriniu aspektu
Konkurencingumo koncepcija nuo seno buvo mokslininkų, politikų ir verslininkų
dėmesio centre. Pasaulio mokslinėje bendruomenėje nėra bendro požiūrio į konkurencingumą. Taip yra dėl to, kad konkurencingumas – itin kompleksinė sąvoka, o ne situacija ar
būsena, išmatuojama vienu ar keliais parametrais. Konkurencingumas dažnai nulemia subjekto (valstybės, įmonės, asmenų grupės ar pavienio asmens) ekonominę ir socialinę gerovę, prestižą. Konkurencingumą galima nagrinėti tiriant įvairių lygių objektus ir subjektus:
valstybę, valstybių sąjungą, miestą ar šalies ūkio šaką, įmonę ar organizaciją, prekę ar paslaugą. Konkurencingumas – tai sudėtinga sąvoka, apibūdinanti objekto ar subjekto gebėjimą konkuruoti, kintanti laiko, vietos ar sąlygų atžvilgiu.
Regionų konkurencingumas yra gebėjimas veikiant išorės konkurencijai generuoti
palyginti dideles pajamas ir žmogiškųjų išteklių užimtumo lygį. Nėra vieningos nuomonės,
kad regioninės konkurencinės veiklos konkurencingumo veiksniai priklauso nuo produktyvumo, su kuriuo turistiniai regionai naudoja savo žmogiškuosius išteklius, kapitalą ir gamtinius išteklius (Porter, 2001).
Mokslinėje literatūroje labiausiai paplitę M. E. Porter „Nacionalinio deimanto“, A.
M. Rugman, J. R. Cruz „Dvigubo deimanto“, D. S. Cho „Devynių veiksnių“, M. Porter bei
D. S. Cho ir H. C. Moon „Konkurencingumo ciklo“ ir J. Bruneckienės regiono konkurencingumo modeliai. Pagal M. Porterio „Deimanto“ modelį, teritorijos konkurencinis pranašumas turi būti interpretuojamas, kaip sugebėjimas sukurti tokią aplinką, kuri leistų regiono įmonėms tobulėti ir diegti naujoves greičiau, negu konkuruojančių regionų įmonėms.
M. Porteris (2001) siūlo geografinius pranašumus išnaudoti kuriant regione giminingų
įmonių klasterius. Pasaulyje bene žymiausias regioninis konkurencingumo plėtros planas
buvo Lisabonos strategija. Lisabonos strategija labiausiai yra žinoma savo pagrindiniu
tikslu – iki 2020 metų paversti Europos Sąjungą „konkurencingiausia ir dinamiškiausia
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žiniomis pagrįsta ekonomika pasaulyje, sugebančia sukurti tvarų ekonomikos augimą, suderintą su didesniu, geresnės kokybės užimtumu, tvirtesne socialine sanglauda bei pagarba
aplinkai“.
Hassan (2000) apibrėžė turistinio regiono konkurencingumą kaip "turistinio regiono gebėjimą sukurti ir integruoti pridėtinės vertės produktus, kad būtų išlaikyti savi ištekliai išlaikant padėtį rinkoje lyginant ją su konkurentais. Pasak kitų tyrėjų, turistinės vietovės konkurencingumas yra susijęs su gyventojų ekonomine gerove šalyje (Buhalis, 2000;
Ritchie ir Crouch, 2003). Tai atitinka požiūrį, remiamą Pasaulio ekonomikos forumo (Porteris, 2001). Išsamiausią darbą tiriant bendrą turizmo konkurencingumą atliko turizmo
mokslininkai Ritchie ir Crouch (2003). Jie išnagrinėjo turistinės vietovės konkurencingumo tyrimų modelio taikymą. Mokslininkai teigia, kad vertinant absoliučiais skaičiais, labiausiai konkurencingas yra tas regionas, kuris atneša didžiausią sėkmę, tai yra, suteikia
gerovę ir tvarų pagrindą savo gyventojams. Ritchie ir Crouch, 2003 teigia, kad "turizmas
būtų konkurencingas, turistinio regiono vystymasis turi būti tvarus ne tik ekonomiškai ir ne
tik ekologiniu požiūriu, bet taip pat socialiai, kultūriškai ir politiškai". Ritchie ir Crouch
(2003) sukūrė koncepcinį turistinės vietovės konkurencingumo modelį. Šis modelis buvo
pagrindas atliekant kitus mokslinius tyrimus turistinės vietovės konkurencingumo pagrindu.
Rytų Aukštaitijos regiono turizmo konkurencingumo lyginamoji analizė
Turizmo sektoriaus situacija Rytų Aukštaitijos regione:
Regione yra didžiausias Lietuvoje kaimo turizmo sodybų skaičius – 2014 m.
statistikos duomenimis – 176 kaimo turizmo sodybos arba 28,9 % visų Lietuvos kaimo
turizmo sodybų (12);
Regionas dalyvauja Europos regioninio kulinarinio paveldo tinklo veikloje;
Regione yra 3 kurortinės vietovės (Anykščiai, Zarasai ir Ignalina);
Regione yra 1002 ežerai, Molėtų, Ignalinos ir Zarasų rajonai – patys ežeringiausi šalyje (4).
Palyginimui buvo pasirinktas Orebro regionas Švedijoje. Svarbiausi lyginimo principai ir jų įgyvendinimas pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. Svarbiausi principai pasirenkant lyginimo partnerį pagal Wöber (2002)
Table 1. The main principles choosing a partner for comparison by Wöber (2002)
Lyginimo principai
Jų įgyvendinimas
Comparison principles
Implementation
Panaši geografinė situacija
Lietuva ir Švedija yra gretimose geografinėse platumose.
Similar geographical situation Lithuania and Sweden are in adjacent latitudes.
Abu regionai yra panašūs savo dydžiu. Both regions are similar in size.
Abu regionai neturi priėjimo prie jūros. Both regions have no access to
the sea.
Rytų Aukštaitijos regiono plotas – 7201 km2, Orebro regiono plotas Panašus dydis
9301 km2. The area of the East Highland region – 7201 km2, the area of
Similar size
Orebro region - 9301 km2.
Vidutinis gyventojų tankumas Rytų Aukštaitijos regione - 23,2 gyventojai 1 km2, Orebro regione – 21 gyventojas 1 km2. The average population
density in the East Highland region 23.2 inhabitants per km2, in Orebro
region – 21 inhabitant per km2 .
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1 lentelės tęsinys/ Table 1 continue
Lyginimo principai
Comparison principles

Jų įgyvendinimas
Implementation

Panaši struktūra, esminiai
procesai ir produktai
Similar structure, essential
processes and products

Rytų Aukštaitijos regione veikia stipri pramonė, yra daug smulkaus ir
vidutinio verslo įmonių. The East Highland region has a strong industry,
there are many small and medium-sized enterprises.
Orebro regione daugiausiai žmonių dirba bendruomenės priežiūros
tarnyboje, smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse bei švietimo srityje. In
Orebro region most people are working in community care services, small
and medium businesses and education.

Panaši rinka ir jos plėtros
perspektyvos
Similar market and its development perspectives

Rytų Aukštaitijos regionas pirmauja kaimo turizmo sodybų skaičiumi,
yra 3 kurortinės vietovės, daug gamtinių išteklių, 1 nacionalinis parkas, 5
regioniniai parkai, 1002 ežerai. East Highland region is leading in the number of rural tourism homesteads, has 3 resort areas, is rich in natural
resources - 1 national park, 5 regional parks, 1002 lakes.
Orebro regionas turizmo srityje turi potencialą pritraukti daug lankytojų, geras kulinarinio paveldo tradicijas bei geras galimybes plėtoti darnųjį
turizmą. Regione gausu gamtos ir kultūros išteklių. Orebro region in the
field of tourism has the potential to attract a lot of visitors, has good culinary heritage traditions and opportunities for the development of sustainable
tourism. The region is rich in natural and cultural resources.
Švedija užima 23-ią vietą pasaulyje pagal kelionių ir turizmo konkurencingumą, Lietuva- 59-ąją vietą (9, 2015 m. duomenys). Sweden ranks
23rd place in the world in terms of travel and tourism competitiveness,
Lithuania- 59th place (9, data of 2015).
Turizmas yra sparčiausiai auganti pramonės šaka Švedijoje. Tourism
is the fastest growing branch of industry in Sweden.
Yra didelis tarptautinių lankytojų skaičiaus padidėjimas (naujų produktų ir
paslaugų paklausa, stabili ir auganti ekonomika). There is a significant
increase in the number of international visitors (demand for new products
and services, stable and growing economy).
Švedijoje yra 14 UNESCO paveldo objektų. Sweden has 14 UNESCO heritage objects.
Šalis turi gerą infrastruktūrą, pigias oro linijas ir reguliarius skrydžius.
The country has good infrastructure, cheap airlines and regular flights.
Turizmo apyvarta 2013 m. šalyje buvo 284.4 bilijonai Švedijos kronų,
fiksuojas augimas + 3,9 %. Annual turnover from tourism in 2013 comprised
284.4 billion Swedish kronas, fixed growth + 3,9 %.
Turizmo sektoriaus Švedijoje BVP yra 3 %, palyginti su ES vidurkiu 6%. GDP of tourism sector in Sweden comprises 3 %, compared to the EU
average - 6 %.
Orebro regione vystomas aktyvus žiemos turizmas, vandens (kanojų,
žvejybos), verslo turizmas, ekoturizmas, kultūros ir paveldo turizmas (yra
akmeninių skulptūrų parkas), istorinis turizmas. In Orebro region active
winter, water (canoeing, fishing), business tourism, ecotourism, cultural
and heritage tourism (a park of stone sculptures), historical tourism are
developed.

Lyginimo partneris yra tikras
savo srities lyderis
Comparison partner is a true
leader in its field
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1 lentelės tęsinys/ Table 1 continue
Jų įgyvendinimas
Implementation

Lyginimo principai
Comparison principles

Regionas pirmauja šalyje gerai išvystytomis dviračių turizmo trasomis
– yra 180 km trasų. Taip pat gerai išvystytos pėsčiųjų trasos. (pvz., 280 km
ilgio Bergslagen trasa – didžiausia šalyje). Regionas turi puikų susisiekimą
su visa šalimi, Orebro mieste yra oro uostas. The region is leading in a welldeveloped cycling tourism routes - 180 km of trails. It also has welldeveloped hiking trails (eg, 280 km long Bergslagen trail - the longest in the
country). The region has excellent links with the whole country, the Orebro
Airport.
Regione yra 1 seniausių šalyje nacionalinių parkų (Orebro miesto
parkas 2006 m. buvo įvertintas kaip vienas iš gražiausių Europos parkų).
The region has one of the oldest national parks in the country (Orebro city
park in 2006 was rated as one of the most beautiful parks in Europe).
Apgyvendinimo paslaugas regione siūlo 35 įmonės, iš jų 20 viešbučių,
yra 30 su vandens sportu susijusių įstaigų, 23 muziejai, 17 vietų, kur galima
poilsiauti su šeima ir vaikais, 8 golfo klubai. Accommodation services in the
region are provided by 35 companies, including 20 hotels, 30 water-sportsrelated institutions, 23 museums, 17 places where you can rest with your
family and children, 8 golf clubs.

Buvo sudaryta anketa ir apklausti ekspertai – turizmo specialistai: Lietuvoje Anykščių TIC, Ignalinos rajono TIC, Molėtų TVIC, Utenos TIC ir Zarasų rajono turizmo
informacijos centrų atstovai bei Orebro turizmo informacijos centro atstovai Švedijoje.
Vykdant anketinę apklausą turizmo specialistų - ekspertų buvo prašoma įvertinti regionų
turizmo konkurencingumo veiksnius, išskirtus, remiantis Wöber (2002) metodika – tai
kultūriniai ir gamtiniai ištekliai, turizmo infrastruktūra, personalo kompetencija, turistų
rinkos įvairovė, geografinė aplinka, virtuali aplinka, turistinės vietovės įvaizdis bei papildomus veiksnius, tokius, kaip turistinės vietovės vadyba, klimatas, vietovės pasiekiamumas, kainų politika, vyriausybės parama turizmui, politinis stabilumas bei vietovės statusas
10-ties balų sistemoje (1 balas – labai bloga būklė, 10 balų – puiki būklė). Gauti rezultatai
pateikiami 1 paveiksle.
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1 pav. Rytų Aukštaitijos Lietuvoje ir Orebro regiono Švedijoje turizmo konkurencingumo veiksnių vertinimo palyginimas naudojant voratinklio kartoschemą
Fig 1. Comparison of tourism competitiveness factors in East Highland region of
Lithuania and Orebro region in Sweden using the web sketch
Vertinant Rytų Aukštaitijos regiono Lietuvoje ir Orebro regiono Švedijoje konkurencingumo veiksnius (1 pav.) abiejų regionų turizmo specialistai – ekspertai vienodai
įvertino 6 veiksnius: geografinę aplinką – 9 balais, politinį stabilumą – 9 balais, virtualią
aplinką – 7 balais, turistinės vietovės įvaizdį – 8 balais, klimatą – 8 balais bei vietovės
statusą – 8 balais. Aukštesniu balu Orebro regiono Švedijoje turizmo ekspertai įvertino
personalo kompetenciją – 8 balai (atitinkamai Rytų Aukštaitijos regiono turizmo atstovai 7 balais); turistų rinkos įvairovę – 9 balais (atitinkamai Rytų Aukštaitijos regiono turizmo
atstovai - 8 balais); turistinės vietovės vadybą – 8 balais (atitinkamai Rytų Aukštaitijos
regiono turizmo atstovai – 6 balais); vietovės pasiekiamumą – 9 balais (atitinkamai Rytų
Aukštaitijos regiono turizmo atstovai - 8 balais); kainų politiką – 9 balais (atitinkamai Rytų
Aukštaitijos regiono turizmo atstovai - 8 balais); vyriausybės paramą turizmui – 8 balais
(atitinkamai Rytų Aukštaitijos regiono turizmo atstovai - 5 balais). Žemesniu balu Orebro
regiono Švedijoje atstovai įvertino tik kultūrinius ir gamtinius išteklius – 6 balais (atitinkamai Rytų Aukštaitijos regiono turizmo atstovai - 8 balais) ir turizmo infrastruktūrą – 5
balais (atitinkamai Rytų Aukštaitijos regiono turizmo atstovai įvertino 6 balais). Bendras
Rytų Aukštaitijos turizmo ekspertų vertinimo vidurkis – 7,5 balai, o Orebro regiono Švedijoje turizmo ekspertų vertinimo vidurkis - 7,92 balai.
Išvados
1. Turistinio regiono konkurencingumas priklauso nuo plėtros išteklių ir aplinkos,
kurioje konkuruoja paslaugas teikiančios įmonės. Svarbiausi konkurencingumą lemiantys
plėtros ištekliai yra gamtiniai ištekliai, kvalifikuota darbo jėga, finansiniai ištekliai ir infrastruktūra. Svarbiausią konkurencingumą skatinančią aplinką sudaro vyriausybės vaidmuo, paties regiono galimybės ir tarptautinės ekonominės situacijos bei verslo lemiamos
aplinkybės.
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2. Įvertinus Rytų Aukštaitijos regiono konkurencingumo veiksnius, išskirtus, remiantis Wöber (2002) metodika ( kultūriniai ir gamtiniai ištekliai, turizmo infrastruktūra,
personalo kompetencija, turistų rinkos įvairovė, geografinė aplinka, virtuali aplinka, turistinės vietovės įvaizdis) ir papildomus veiksnius (turistinės vietovės vadyba, klimatas, vietovės pasiekiamumas, kainų politika, vyriausybės parama turizmui, politinis stabilumas,
vietovės statusas), bendras regiono turizmo konkurencingumo vertinimo vidurkis ekspertų
požiūriu yra 7,5 balo. Aukščiausiu balu vertinama geografinė aplinka, žemiausiu balu –
turistinės vietovės vadyba ir turizmo infrastruktūra.
Pasiūlymai Rytų Aukštaitijos regiono konkurencingumui didinti
1. Rytų Aukštaitijos regione kurti turizmo klasterius, tuo pagerinant regiono turizmo konkurencingumą.
2. Regiono saugomose teritorijose plėtoti konkurencingą ekologinį turizmą.
3. Skatinti viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą turizmo srityje.
4. Išnaudoti regiono gamtos išteklius kuriant turizmo produktus, skirtus individualioms patirtims.
5. Gerinti personalo kompetenciją.
6. Gerinti turizmo vadybą rajonų savivaldybėse.
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Ramutė Narkūnienė
Competitiveness of the Eastern Aukštaitija region
Summary
The aim of the article - after theoretical research of a tourism region competitiveness concept, to evaluate tourism competitiveness of the Eastern Aukštaitija region and
perform a comparative analysis. The tasks of the article are to the perform theoretical analysis of the competitiveness of a tourism region and perform comparative analysis the Eastern Aukštaitija region tourism competitiveness. Research methods are the analysis of scientific literature, testing competitiveness factors of the tourist region of and evaluation of
competitiveness of the tourism region using a "web" sketch (spider plot). The competitiveness of tourism regions has been analysed by foreign authors M. Porter (2003), Hassan
(2006), Ritchie and Crouch (2003), Wöber (2002) and other scientists. The first conclusion
of the article is that competitiveness of tourism regions depends on the development of
resources and the environment in which service companies are competing. The most important factors of competitiveness development resources are natural resources, staff competence, financial resources and infrastructure. The second conclusion is that the assessment of Eastern Aukštaitija competitiveness factors, distinguished on the basis of Wöber
(2002) methodology (cultural and natural resources, tourism, infrastructure, personnel
competence, the tourist market variety, geographic environment, virtual environment, the
image of tourists of the area) and additional factors, such as management of tourism region, climate, accessibility of tourism region, pricing policy, government support for tourism, political stability, status of tourism destination are overall competitiveness of the
tourist region, the average of which from the experts’ point of view is 7.5 points. Proposals
for increasing the competitiveness of Eastern Aukštaitija region are to create more tourism
clusters, to develop regional protected areas as competitive eco-tourism, to encourage public-private sector cooperation in the field of tourism, exploiting the region's natural resources, to develop tourism products for individual experiences, to improve tourism staff
competence, to improve the management of tourism in the municipalities.
Keywords: competitiveness, tourism destination, tourism destination competitiveness factors.
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ŠIUOLAIKINIŲ MEDIJŲ RAIŠKOS ĮTAKA MIESTO REKREACINĖS
APLINKOS SUVOKIMUI
Vaida Vaitkutė Eidimtienė
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Medijų samprata šiuo metu varijuoja nuo tradicinės žiniasklaidos iki naujausių techninių
priemonių, palengvinančių informacijos sklaidą. Skaitmenine technika grįstos medijos daro tiesioginę įtaką informacijos gavėjams (renkantis įvairius gyvenimo būdo sprendimus, pvz. suvokiant
miesto rekreacinę aplinką, pasirenkant poilsiavimo būdus, vietas, renginius). Kadangi internetą
galima laikyti nauja viešosios erdvės forma, turinčia grįžtamąjį ryšį, buvo atliktas šiuolaikinių medijų raiškos įtakos miesto rekreacinių erdvių suvokimui tyrimas. Tyrimo rezultatai leidžia tikslingiau
parinkti informacijos sklaidos kanalus, kuriais transliuojama informacija efektyviausiai pasiekia
jauno amžiaus žmones (nesvarbu, ar tai būtų poilsio erdvė ar būsima specialybė).
Raktažodžiai: medijos, miesto viešosios erdvės, rekreacija, kaita, tendencijos.

Įvadas
Tyrimai rodo, kad pastaruoju metu dėl sparčios kompiuterinių technologijų plėtros
stiprėja šiuolaikinių medijų įtaka, patraukdama visuomenės dėmesį, keisdama visuomenės
informacijos naudojimo įpročius ir tuo mažindama įprastinių medijų – tradicinių žiniasklaidos priemonių įtaką (Schultz, 2004). Internetas kasdien tampa vis didesniu konkurentu
tradicinei žiniasklaidai (radijui, televizijai, laikraščiams), siūlydamas naujas medijų raiškos
priemones, žanrus ir tarpusavio komunikaciją su informacijos gavėjais (Katahil, Scaling,
2008).
Auditorijai keičiant vartojimo įpročius atsiranda naujos medijos formos (kartais integruojančios tradicinę žiniasklaidą ir interneto siūlomas turinio pateikimo bei komunikacijos su auditorija galimybes), populiarėja bendras interneto vartojimas.
Interneto ir kitų medijų teikiama informacija formuoja naudotojų pasaulėžiūrą,
kas, be abejo, veikia jaunimo poilsio veiklų bei erdvių pasirinkimą. Kartais tokiu būdu
(daugiausiai su socialinių tinklų pagalba) formuojasi naujos veiklos, užsiėmimai ar net
keičiamos miesto viešųjų erdvių funkcijos.
Darbo tikslas
Ištirti šiuolaikinių medijų raiškos įtaką KMAIK studentų miesto rekreacinės aplinkos suvokimui.
Tiriamojo darbo objektas
Tyrimo metu buvo apklausta 122 KMAIK (miškų ūkio, želdynų dizaino, rekreacijos, hidrotechninės statybos bei kadastrinių matavimų ir nekilnojamo turto specialybių
studentai).
Tyrimų metodika
Tyrimui buvo pasirinktas populiariausias empirinio tyrimo metodas –
internetinė apklausa. Nors šios apklausos tipo naudojimas yra nulemtas internetinio prieinamumo - tai vienas perspektyviausių sociologinės informacijos gavimo būdų, užtikrinanŠIUOLAIKINIŲ MEDIJŲ RAIŠKOS ĮTAKA MIESTO REKREACINĖS APLINKOS SUVOKIMUI
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čių grįžtamąjį ryšį. Naudota parengta anoniminė (bevardė) anketos rūšis, į kurios klausimus atsakęs asmuo lieka nežinomas. Anketa (10 klausimų) buvo sukurta naudojant
„Google Form“ įrankį bei įkelta į internetą. Duomenys pateikti skaičiuoklės (Ms Excel)
formatu.
Šiuolaikinių medijų raiškos būdai
Akivaizdu, kad medijos veikia žmogaus suvokimą, jo nuomonę apie skirtingus dalykus. Tačiau kalbant apie medijas pirmiausiai reikalinga patikslinti šią sąvoką, kadangi
šiandien ji naudojama skirtingai. Žodis „medija“ (angl. media) kilęs iš lotynų kalbos žodžių medium, kuris reiškia „vidurinis, tarpinis, centrinis“ arba „priemonė, įrankis“. Prieš
200 metų šis terminas buvo pradėtas naudoti turint omenyje tuo metu leidžiamus laikraščius, o vėliau, 20 amžiuje, ir kitus masinės komunikacijos kanalus (dictionary.com), kitaip
tariant, žiniasklaidą.
Terminą „medijos“ valstybinė lietuvių kalbos komisija (www.vlkk.lt) siūlo ir šiandien keisti žodžių junginiu „žiniasklaidos priemonės“. Vis dėlto analizuojant matyti, kad
šiandienos požiūriu tai ne visada būtų tikslus terminas. „Žiniasklaida“ paprastai suprantama kaip tradicinės tikslingo informavimo priemonės. Lietuvių kalbos žodynas
(www.lkz.lt) nurodo, kad žiniasklaida yra „informavimo priemonės – spauda, radijas, televizija“. Kitaip tariant, tai priemonės, kuriose informaciją visuomenei vienpusiškai perduoda žurnalistai, dažnai atstovaujantys tam tikrus požiūrius, partijas, pozicijas.
Vis dėlto šiandien dažnai laikoma, kad žodis „medijos“ yra daug platesnė sąvoka
nei tik oficiali žiniasklaida. Tokią nuomonę suformavo Marshall McLuhan (1994), kuris
teigė, kad šiandien medija – bet kokia techninė žmogaus raiškos forma, technologija ar net
pagrindinė kokios nors veiklos žaliava (Lapham, 1994). Dauguma medijų yra tiesiogine ar
perkeltine prasme komunikacijos ir/ar informavimo priemonės, tačiau tai nėra siauras komunikacijos ir informavimo priemonės suvokimas – anot M. McLuhan (1994), medijos
gali būti popierius, dviratis, kelias, elektra, pinigai (visa tai, kas techniškai palengvina
žmogui skleisti kažkokią informaciją ar bendrauti su kitais, kas valdo ir modeliuoja žmonių
bendravimą, jo formas ir mastą). Jo teigimu, medijoms net nėra būtinas turinys (pvz. elektros šviesa įgauna turinį tik tada, kai ja pasinaudojant užrašomas įmonės pavadinimas ar
reklaminis pranešimas), medijos – tai tiesiog priemonė. Kitaip tariant, medijos –pranešimo
būdai, visos priemonės, kurios yra ne gamtinės kilmės, o sukurtos žmogaus ir palengvina
komunikaciją, kūrybą, informacijos sklaidą. Lyginant matyti, kad tradicinis ir McLuhan
medijų supratimas skiriasi požiūriu į turinį – tradicinėje žiniasklaidoje turinys yra būtinas
elementas, o McLuhan požiūriu, medija yra tik turinio skleidimo būdas, bet ne pats turinys.
Šiandien dažnai kalbama apie šiuolaikines medijas, kurios yra paremtos skaitmenine informacija ir stipriai skiriasi informacijos sklaidos apimtimi bei greičiu. „Plačiai vystosi, pirmiausia, socialinės medijos, t.y. ne žiniasklaidos atstovų, bet pačių informacijos
vartotojų ir naudojamas, ir kuriamas turinys, kurio praktiškai beveik neįmanoma kontroliuoti“ (Beleen, 2006).
Socialinės medijos taip pat apibrėžiamos skirtingai. Vienuose apibrėžimuose akcentuojamos techologijos, palengvinančios bendravimą. Pvz. A. Bruns ir M. Bahnisch
(2010) teigia, kad socialinė medija – tai tinklapiai, sukurti naudojant žiniatinklio 2,0 te70
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chnologiją ir užtikrinantys socialinį sąveikavimą, bendruomenės susiformavimą ir bendrų
tikslų įgyvendinimą. Kiti tyrėjai laikosi nuomonės, kad medijai svarbus yra būtent turinys.
P. Kangas, S. Toivonen, A. Back (2007) nuorodo, kad socialinė medija – tai medija, susidedanti iš trijų dalių: turinio, bendruomenės ir žiniatinklio 2.0. Abiejų apibrėžimų atveju
sutinkama, kad naujoji socialinė medija yra pirmiausiai technologijos, kuriančios bendruomenę.
Šiuolaikinių socialių medijų rūšių yra daug, tačiau labiausiai palitusis šios: socialiniai tinklalapiai – Facebook, Twitter, My Space, Linkedin, Instagram, Pinterest, Spotify
ir kiti socialiniai tinklai; tinklaraščiai (angl. blog) – bet kokio žmogaus sukurtas tinklapis,
kuriame jis dalijasi savo nuomone; wiki – internetinės bendruomenės tinklapis, sudarytas
iš kelių arba daugelio asmenų įrašų (pvz. wikipedia, wordpress); forumai – tinklapiai, kuriose virtualių bendruomenių nariai susirašinėdami bendrauja tarpusavyje, žinutės administruojamos; turinio bendruomenės – tai interneto bendruomenės, kurios dalijasi nuotraukomis (Flickr, Stocksnap, Pexels), vaizdo įrašais, muzika (Youtube, Spotify, Apple
Music ir pan.).
„Tradicinė žiniasklaida, perkelta į interneto erdvę, teoriškai gali išlaikyti visas savo
savybes – pvz. tas pats straipsnis gali būti išspausdintas ir popieriniame laikraščio variante,
ir paskelbtas laikraščio tinklapyje, tačiau šiandien ji pradeda įgauti ir socialinių medijų
bruožų“ (Buškevičiūtė, 2010). Tinklapio skaitytojams suteikiama galimybė komentuoti po
straipsniais, teigiamai ar neigiamai vertinti kitų parašytus komentarus ar patį straipsnį, pasidalinti papildoma informacija tiek anonimiškai, tiek pasirašiusiesiems. Dėl permainų,
įvykusių per paskutiniuosius 20 metų, šiandien tradicinė žiniasklaida ir organizacine prasme linkusi prisitaikyti prie naujų medijų galimybių – reorganizuojamos laikraščių redakcijos, ieškoma metodų, kaip lanksčiau pateikti informaciją, suartėja skirtingos informacijos
kanalų rūšys (spauda, televizija, internetas, mobilios telekomunikacijos) (Balčytienė,
2002).
Apibendrinant galima teigti, kad medijų samprata pastaruoju metu stipriai keičiasi.
Medijų samprata varijuoja nuo tradicinės žiniasklaidos iki bet kokių techninių priemonių,
palengvinančių informacijos sklaidą. Atsiradus internetui, naujosios skaitmenine technika
grįstos medijos daro įtaką ne tik informacijos gavėjams, bet ir tradicinėms medijų rūšims,
suteikdamos galimybę gauti grįžtamąjį ryšį ir integruoti skirtingus informacijos sklaidos
būdus.
Miesto poilsio erdvių kaitos tendencijos ir jų pasirinkimą lemiantys veiksniai
Informacijos sklaida turi didelį poveikį žmogaus psichologinei savijautai, jo įsitikinimams, nuomonei apie vienus ar kitus reiškinius. Formuojama nuomone remiasi žmogaus įvairių veiklų, laisvalaikio leidimo būdo pasirinkimas konkrečiu metu. Poilsis ir jo
raiška kinta atsižvelgiant įnuo žmonių pasaulėžiūržą ir istorinį kontekstą amžiams bėgant.
Ankstyvaisiais istorijos periodais gentinėje santvarkoje vyravo artimas santykis su gamta,
visos veiklos taip pat buvo susietos su ja. Senovės kultūrose vyravo harmonijos paieškos,
buvo skiriamas dėmesys sportui, kultūrai, poilsiui (statomos šventyklos, arenos, teatrai,
aikštės, pirtys, kuriami parkai). Viduramžiais - rekreaciniais centrais tapo vienuolynai,
sodai ir daržai, kurie virto uždarais, asketiškais, utilitarinės paskirties elementais. Renesan-
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so, Atgimimo epochos periodu vėl pradėta akcentuoti sportinė veikla, kultūra, švietimas.
Privatūs kiemai pritaikomi kultūriniams renginiams. Reformacijos laikotarpiu buvo akcentuojama natūralaus kraštovaizdžio estetika, išpopuliarėjo angliško stiliaus parkai. XIX a.
įstatymais buvo apribotas darbo laikas, atsiranda laisvalaikio sąvoka. Daug dėmesio skiriama spaudoje pasirodančiai reklamai. Steigiasi pramogų parkai, skverai, bibliotekos, populiarėja išvykstamasis turizmas.
XX amžiuje miestų ir poilsio erdvių planavimas sumodernėjo: vyraujant automobilizacijai, ekologijos judėjimams, priemiesčių augimui. Laisvalaikio formoms didelę įtaką
pradėjo daryti medijos ir jų propaguojamas gyvenimo būdas. Medijoms įtaką darė sporto
industrija ir poilsio organizavimo įmonės, rekreacinės funkcijos mieste pradėtos standartizuoti. Sovietiniu periodu ir postsovietiniais metais Lietuvoje viešosios erdvės planavimas
vis dar paliekamas savieigai ir vystosi vangiau nei šalyse, nesusidūrusiose su sovietiniu
režimu (Rudokas, 2013).
XXI amžiuje žmonių pasaulėžiūroje pradeda įsitvirtinti darnusis vystymasis (Kalenda, 2005). Darnaus vystymosi tikslas yra sumažinti skurdą, įtvirtinti prasmingus gyvenimo standartus (gyvenimo kokybę), patenkinti pagrindinius žmonių poreikius, skatinti
darnų ekonominį ir politinį vystymąsi siekiant išvengti neatitaisomos žalos gamtos ištekliams. Dėl to miestuose skiriamas didelis dėmesys gyvenamajai aplinkai bei sveikam gyvenimo būdui.
Teigiama, jog poilsinė (rekreacinė) aplinka sudaryta iš gamtinių, antropogeninių,
technogeninių komponentų bei socialinės aplinkos sąveikos (Stauskas, 2012). Gyvenant
mieste kasdienei rekreacijai skirti pakankamai laiko sudėtinga, todėl nustatyta, kad kuo
arčiau namų yra galimo poilsio erdvė (pvz. žaliasis plotas), tuo dažniau ir ilgiau joje lankomasi (Ulrich, 2005).
Poilsio veikla pasirenkama atsižvelgiant į žmogaus individualias reikmes, tačiau
pasirinkimą dažniausiai lemia šie veiksniai:
Socialinė kultūrinė aplinka.
Asmens turima informacija.
Asmens išsilavinimas.
Kultūrinės ir visuomenės tradicijos.
Laisvo laiko trukmė.
Ekonominės galimybės.
Šiandien Lietuvoje pagrindinėmis rekreacijos rūšimis laikomos: pažintinė, pramoginė, gydomoji, sportinė, kultūrinė, edukacinė, dvasinė, išvykstamoji bei virtualioji rekreacija. Atsižvelgiant į tai miestų planavime akcentuojamos viešųjų erdvių poilsinės funkcijos. Jos planuojamos įvairiai apjungiant lauko ir vidaus erdves, keičiant ankstesnę paskirtį,
priskiriant naujas funkcijas ir t.t.
Miesto aplinkos rekreacinę kokybę lemia įvairūs veiksniai: sociokultūrinis klimatas, ekonominiai veiksniai, gamtiniai ištekliai, socialiniai veiksniai, gyvenamoji aplinka,
veiklų įvairovė ir galimybės, pasiekiamumas.
Plėtojant miesto rekreacines funkcijas svarbūs yra įvairūs veiksniai – ir išoriniai, ir
vidiniai (žmogaus). Vidiniai žmogaus poreikiai dažnai nėra nulemti vien jo asmeninės
nuomonės, bet formuojami su bendruomenės, sociumo arba medijų pagalba.
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Medijų turinio įtaka miesto rekreacinės aplinkos suvokimui
Akivaizdu, kad tiek tradicinės, tiek naujosios medijos daro tam tikrą įtaką visuomenei arba smulkesnėms bendruomenėms, kadangi interneto galimybės suteikia lanksčias
informacinio turinio perdavimo galimybes. Būtent dėl to medijos ir jomis perduodamas
turinys bei jo poveikis – daugelio sričių (sociologijos, vadybos, politologijos ir kt.) tyrimų
objektas.
Informacinis turinys – tai, kas daro įtaką tos informacijos gavėjams. Iki interneto
atsiradimo jis buvo palyginti nesunkiai valdomas, kadangi turinį, kuris pasieks visuomenę,
lėmė keli žmonės (pvz. laikraščio savininkas, redaktorius). Tai sudarė galimybę nesunkiai
skleisti tik tam tikrą informaciją. Ir dabar manoma, kad tradicinės medijos dažnai gali būti
tendencingos, kadangi informacijos turiniu gali būti tai, kas finansiškai naudingiausia žiniasklaidos priemonių turėtojams, pvz. tiesioginė arba netiesioginė politinė ar komercinė
reklama (Kalnaitė, 2011).
Kadangi skelbimai laikraščiuose nuo seno yra populiari marketingo komunikacijos
priemonė, galima neabejoti, kad jie yra veiksmingi. E. Kalnaitės 2011 m. atliktame tyrime
nurodyta, kad 43,4 proc. apklaustųjų teigė, jog prekių ar paslaugų pasirinkimui, jiems turi
įtaką žiniasklaidoje matyti prekiniai ženklai (ir tik 12 proc. nurodė, kad tai jiems neturi
jokios įtakos). Šiandien Lietuvoje pasitikėjimas tradicine žiniasklaida mažėja, taip pat mažėja tradicinės žiniasklaidos auditorija.Tai sutampa su pasaulinėmis tendencijomis.
Mažėjant pasitikėjimu tradicinėmis medijomis linkęs didėti pasitikėjimas naujosiomis: auga pasitikėjimas internete rasta informacija, o labiausiai ja pasitiki aukštąjį išsilavinimą turintys ir jaunesni žmonės (Račas, 2009).
Dideli reklamos kiekiai lėmė tai, kad tradicinės marketingo priemonės tampa nebe
tokios veiksmingos, t.y. informacijos gavėjai vis labiau linkę nepasitikėti oficialiąja žiniasklaida, suvokdami, kad jos skleidžiama informacija turi tikslą juos įtikinti (Rosen,
2000). Dėl to tradicinės žiniasklaidos priemonėmis įtikinti darosi vis sudėtingiau, žmonės
tampa vis skeptiškesni. Jie labiau linksta pasitikėti kažkuo, ką kalba nesuinteresuoti (arba
manomai nesuinteresuoti) žmonės. Dėl to teigiama, kad šiandien net ir nepažįstamo, tačiau
nesuinteresuoto žmogaus suteikta rekomendacija, gandai, komunikacija „iš lūpų į lūpas“
(Word-of-Mouth) žmogaus sprendimą ir nuomonę veikia labiau, negu oficialioji žiniasklaida (Chevalier, Mayzlin, 2006).
Tą patvirtina ir 2015 metų rugsėjį atlikto KMAIK studentų sociologinio tyrimo
duomenys. Tyrimo metu buvo apklausta 122 KMAIK (miškų ūkio, želdynų dizaino, rekreacijos, hidrotechninės statybos bei kadastrinių matavimų ir nekilnojamo turto specialybių
studentai). Apklausoje dalyvavo šimtas vienas 18-25 metų amžiaus, trys 26-30, penki 3135 ir trylika daugiau nei 36 metų respondentų. Vyrų ir moterų respondentų skaičius pasiskirstė beveik po lygiai - 50, 4 proc. vyrų ir 49,6 proc. moterų. 25 yra dirbantys asmenys
(daugiausiai vyresni nei 30 amžiaus).
Kalbant apie tai, kas lemia apsisprendimą pasirenkant laisvalaikio praleidimo vietą miesto viešosiose erdvėse, dažniausiai buvo minima draugų nuomonė. Taip pat paminėti
įvairūs poreikiai, aplinkos estetinis vaizdas, laisvo laiko trukmė bei oro sąlygos. Pačia
efektyviausia medijų priemone reklamuojant rekreacinius renginius buvo įvardintas inter-
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netas (84 proc.). Priemonės pasirinkimą lemia lengva prieiga prie informacijos, didžiausi
atsinaujinantys informacijos srautai, patogumas. Antrąja vieta, praktiškai vienoda procentine išraiška dalijasi spauda - 5, 9 proc. ir televizija 5 proc. Radijo laidų klauso 2,5 proc.
studentų, vairuodami automobilį). Net ir sudėjus visas tradicines žiniasklaidos priemones,
jos tesudaro apie aštuntadalį informacijos teikimo srauto (pav 1).
Kur randante informaciją apie rekreacinius renginius ir vietas? %
Where do you find information on recreational events and places? %

5%

2,5 %
5,9 %
Reklama per televiziją/ Ads
on TV
Išgirstu per radiją /Over
radio
Spaudoje / In press
Internete / On the internet

84 %

1 pav. Informacijos apie rekreacinius renginius ir vietas paieška
Fig. 1. Search of information on recreational events and places
Patys studentai nurodė, jog informacinių priemonių pasirinkimas priklauso nuo
amžiaus grupes, jaunimas vienareikšmiškai renkasi internetą. Dėl to visiškai tikėtina, kad
medijos gali paveikti ir darant gyvenimo būdo sprendimus, pvz. suvokiant ir renkantis
miesto rekreacinę aplinką, asmeninį poilsio būdą ir vietas.
Išpopuliarėjus internetui, naujoms socialinėms medijoms, informacijos turinys tapo
įvairesnis ir lengviau prieinamas. Pačių vartotojų laisvai kuriamas turinys dažnai papildo
oficialiai skelbiamą informaciją, yra galimybė jį vertinti bei platinti toliau. Esama ir tam
tikrų pavojų. Platinama informacija yra nekontroliuojama „iš šono“, kadangi už jos turinį
niekas neatsako, tokiu būdu gali sklisti ir neteisingos žinios.
Rekreacinės veiklos aktyvumas buvo vertinimas skalėje nuo 1 iki 5 (pav. 2). Daugiau nei pusė respondentų nurodė mėgstą aktyvesnę rekreacinę veiklą. Priklausomybės tarp
veiklos intesyvumo ir lyties nėra.
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Rekreacinė veikla pagal intensyvumą %
Recreational activities by intensity %
45

41 %

40
32 %

35
30

29 %
1- Pasyvi veikla/ passive;
5- aktyvi veikla/ active

25
20
15

12 %
8%
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2 pav. Rekreacinės veiklos pasirinkimas pagal intensyvumo pobūdį
Fig. 2. Recreational activities by character of intensity
Analizuojant poilsio vietas populiariausios tarp draugų tarpe Kauno miesto erdvėse
dažniausiai buvo: Senamiesčio barai, Laisvės Alėja, prekybos centras „Akropolis“, klubai
miesto centre, Kauno marių pakrantė ir miesto parkai. Tai atitinka bendras tendencijas,
kadangi Kauno senamiesčio viešosios erdvės pastarąjį dešimtmetį lankomos gana intensyviai. To priežastis - įvairios jaunimo iniciatyvos, akcijos, savivaldybės, menininkų renginiai. Atskiros socialinės grupės (studentai, dailininkai, verslininkai) turi savo mėgiamas
kavines. Keletą pastarųjų metų tarp jaunimo plinta naujas socialinis reiškinys – grupinis
vakarų leidimas automobilių stovėjimo aikštelėse, tam dažniausiai pasirenkama aikštelė
prie Kauno pilies.
Nors studentai pakankamai dažnai minėjo Laisvės Alėją, atidžiau patyrinėjus matoma, jog ji labiau atlieka tranzitinės ašies funkciją. Šalia pastačius didžiulį prekybos centrą, Laivės alėja ištuštėjo (smulkūs verslininkai pasitraukė, tad įvairaus amžiaus lankytojai,
tarp jų ir KMAIK studentai, mieliau laiką leidžia „Akropolyje“.
Iš tyrime paminėtų miesto erdvių sąrašo jaunimas lankosi retai arba nesilanko –
miesto aikštėse. Kaip priežastį nurodė – veiklos trūkumą, triukšmą, erdvės nepatrauklumą,
nejaukumą, dalis pasigenda želdinių, natūralios gamtos – dėl ko mieliau renkasi miesto
parkus, vandens telkinių pakrantes. Tokiam pasirinkimui gali turėti įtakos specifinė kolegijos studijų pakraipa. Kadangi visos specialybės daugiau ar mažiau turi ryšį su gamta, jas
pasirinkę studentai greičiausiai mieliau poilsiui renkasi urbanistinę aplinką, kurioje gausu
gamtinių elementų. Tyrimo duomenys rodo, jog šiandien rekreacijos pasirinkimui labai
didelę reikšmę turi naujosios medijos, kadangi internetas tapo nauja viešosios erdvės forma. Tai veikia ne tik pasirenkant poilsio, susibūrimų, pirkinių vietą, bet ir renkantis specialybę.
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Išvados
1. Medijų samprata pastaruoju metu stipriai keičiasi ir varijuoja nuo tradicinio žiniasklaidos supratimo iki globalaus požiūrio medijomis laikant bet kokias technines priemones, palengvinančias informacijos sklaidą. Atsiradus internetui, susiformavusios naujosios medijos daro įtaką ir tradicinėms medijų rūšims, ir perduodamos informacijos gavėjams.
2. Plėtojant miesto rekreacines funkcijas svarbūs ir išoriniai, ir vidiniai (žmogaus
asmeniniai) veiksniai. Vidiniai žmogaus poreikiai dažnai formuojami su bendruomenės ar
sociumo pagalba, o tam turi įtaką šiuolaikinės medijos.
3. Pačia efektyviausia medijų priemone reklamuojant rekreacines vietas bei renginius mieste buvo įvardintas inernetas (84 proc.). Priemonės pasirinkimą lemia lengva prieiga prie informacijos, didžiausi atsinaujinantys informacijos srautai, patogumas. Toks
pasirinkimas taip pat priklauso nuo amžiaus grupės, jaunimas vienareikšmiškai renkasi
internetą. Dėl to visiškai tikėtina, kad medijos gali turėti įtakos ir darant gyvenimo būdo
sprendimus, pvz. suvokiant ir renkantis miesto rekreacinę aplinką, asmeninį poilsio būdą ir
vietas.
4. KMAIK studentai, besirinkdami poilsio vietas mieste, pirmenybę teikia parkams, skverams, miestų miškams, vandens telkinių pakrantėms.Tokiam pasirinkimui gali
turėti įtakos specifinė - gamtinė kolegijos studijų pakraipa. Visų specialybių studentai jaučia turintys ryšį su gamta, greičiausiai dėl to poilsiui renkasi urbanistinę aplinką, kurioje
gausu gamtinių elementų.
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Vaida Vaitkutė Eidimtienė
Some aspects of modern media expression influence on the perception of urban recreational spaces
Summary
Today's understanding of media varies from traditional press to the new technology. Media that uses digital technology affects important life decisions, for example, where
people should be on holiday, what concert should they choose to go. Because the Internet
can be considered as a new form of public space that has feedback, a research was done on
some aspects of modern media expression influence on the perception of urban recreational spaces. Results of the research have led to choosing more effective channels to send
information towards younger people (whether it's a rest space or future specialty).
Keywords: media, public spaces, recreation, changes, tendencies.
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REIKALAVIMAI MOKSLINIAMS STRAIPSNIAMS RENGTI
1. Bendrieji reikalavimai:
1. Moksliniai straipsniai turi būti tokios struktūros:
•
straipsnio pavadinimas;
•
autoriaus vardas, pavardė;
•
darbovietė;
•
straipsnio anotacija originalo kalba (ne mažiau kaip 600 spaudos ženklų),
jos pabaigoje - ne daugiau kaip 5 straipsnio turinio esmę nusakantys prasminiai žodžiai;
•
įvadas (nurodant tyrimų objektą ir tikslą);
•
tyrimų metodika (metodai);
•
rezultatai;
•
aptarimas;
•
išvados;
•
literatūra;
•
santrauka – jeigu straipsnis rašomas lietuvių kalba, santrauka turi būti anglų
kalba.
2. Mokslinio straipsnio apimtis – 3-4 puslapiai. Paskutinis puslapis turi būti
užpildytas ne mažiau kaip dviem trečdaliais puslapio.

2. Reikalavimai straipsniui rengti kompiuteriu
Šie reikalavimai parengti, laikantis Lietuvos mokslo tarybos kolegijos 2000 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. V-3 priedo papildant jame išdėstytus reikalavimus straipsnio teksto tvarkymo nuorodomis (>xx pt – tarpo tarp pastraipų dydis).
Reikalavimai programinei įrangai
Straipsniai turi būti parengti Microsoft Windows operacinės sistemos ne vėlesne
kaip Microsoft Word’ 97-2003 versija.
STRAIPSNIO PAVADINIMAS (Cambria, 11 pt, Bold)
>11pt
Vardas Pavardė (Cambria, 11 pt, Bold)
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (Cambria, 11 pt, Italic)

>10 pt
Anotacijos tekstas per visą puslapio plotį (Times New Roman, 10 pt, Normal, First line 1,2
cm).
Raktažodžiai (Times New Roman, 10 pt, Italic, First line 1,2 cm).
>5 pt

Įvadas (11 pt, Bold, lygiuojama kairėje puslapio pusėje)
>5 pt
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Puslapio formatas
Straipsnis (tekstas, formulės, lentelės, paveikslai) maketuojamas AB5 JIS (182 x
257 mm) formato lapuose su tokiomis paraštėmis: viršuje – 20 mm; apačioje – 20 mm;
kairėje ir dešinėje – 20 mm.
Straipsnio informacijos išdėstymas ir tvarkymas
Straipsnio pradžioje atskiromis pastraipomis pateikiami: pavadinimas; straipsnių
autorių nesutrumpinti vardai ir pavardės; darbovietė ir anotacija. Straipsnio pagrindinis
tekstas 1 intervalo eilėtarpiu spausdinamas Times New Roman, 11 pt, Normal šriftu ir išdėstomas viena skiltimi, pirma eilutė atitraukiama 1,2 cm.
Visų struktūrinių dalių (skyrių) pavadinimai (išskyrus“Summary”) rašomi 11 pt,
Bold. Lygiuojama prie kairiojo skilties krašto. Skyrių pavadinimai nuo teksto atskiriami 1
eilutės intervalu. Poskyrių pavadinimai rašomi iš naujos eilutės 11 pt, Italic Bold tekstą
tęsiant toje pačioje eilutėje. Formulių pagrindiniai simboliai rašomi 11 pt, Italic, o jų indeksai – 11 pt. Formulės centruojamos ir numeruojamos arabiškais skaitmenimis lenktiniuose skliaustuose dešinėje kraštinėje skilties dalyje. Parašius formulę, rašomas taškas,
jei joje naudojami dydžiai neaiškinami, jei aiškinami – kablelis ir naujoje eilutėje be įtraukos rašomas žodelis “čia”, kiekvienas dydis paaiškinamas.
Lentelės ir paveikslai turi būti įterpti tekste po nuorodų į juos, pasibaigus pastraipai, tačiau negali būti spausdinami po išvadų. Didesnio formato paveikslai ir lentelės gali
būti spausdinami per visą puslapio plotį. Grafikai ir brėžiniai braižomi kompiuteriu. Nuotraukos turi būti tik geros kokybės, tinkamos reprodukuoti. Parašai po paveikslais, lentelių
pavadinimai ir pastabos po jų rašomi centruotai 11 pt šriftu lietuviškai ir santraukos kalba.
Lentelėse lietuviškas tekstas rašomas – 11 pt, Bold ir santraukos kalba 11 pt, Italic. Paveikslai ir lentelės nuo teksto atskiriami 1 eilutės intervalu.
Šaltinių nuorodos tekste pateikiamos skliausteliuose nurodant autoriaus pavardę
(be vardo raidės) ar šaltinio pavadinimo pirmą žodį (kai autorius – institucija) ir šaltinio
publikavimo metus, pvz., (Petraitis, 2001), (Peterson, 1988), (Valstybės…, 2004,
(Кресникова, 2005). Jei literatūros šaltinis parašytas daugiau kaip vieno autoriaus, nurodoma tik pirmojo autoriaus pavardė, o po jos rašoma tekste lietuvių kalba “ir kt.”, o anglų
kalba “et al”, pvz., (Jonaitis ir kt., 1999), (Johanson et al., 2003). Skliausteliuose galima
nurodyti tik publikavimo metus; naudojamos citatos rašomos su kabutėmis papildomai
nurodant šaltinio, iš kurio paimta citata, puslapio numerį, pvz., Kadangi Peterson (1988)
įrodė, kad …, “tai atitiko vėliau gautus rezultatus” (Kramer, 2003, p.15).
Literatūros sąrašas sudaromas abėcėlės seka – pagal autorių pavardes ar šaltinio
pavadinimo pirmą žodį. Pirmiausiai dėstomi bibliografiniai aprašai lotyniškais rašmenimis,
po to kitais (pvz., kirilica).
Keletas to paties autoriaus darbų surašomi chronologiškai. Kai vieno autoriaus leidiniai išleisti tais pačiais metais, rašoma taip: 2003a, 2003b ir t.t.
Sąraše sutrumpinimai nenaudojami – čia pateikiamos visų šaltinio bendraautorių
pavardės ir visas pavadinimas. Visi įrašai sužymimi arabiškais skaitmenimis ir numeruojami iš eilės.
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Po literatūros sąrašo per visą puslapio plotį spausdinama santrauka, duomenys apie
autorių originalo ir anglų kalbomis (žr. pavyzdį).
>5 pt
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How to prepare a manuscript for the scientific journal (11 pt , Bold)
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This document contains instruction for the preparation of manuscripts for the
scientific journal (11 pt, Normal, First line 1,2 cm).
Keywords: (11 pt, Italic, First line 1,2 cm).

80

KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJA
KAUNAS FORESTRY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES

MIŠKININKYSTĖ IR KRAŠTOTVARKA
FORESTRY AND LANSDCAPE MANAGEMENT

2016 1(8)

Redagavo Zita Petraitytė (lietuvių k.),
Ina Janulaitienė (anglų k.),
Maketavo Lina Šimkevičiūtė

