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I. BENDRA ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO BŪKLĖ 

APIBENDRINIMAS 2016 m. 

 

Kraštovaizdžio būklė (žemėnaudos, teritorijos užstatymo kaita ir intensyvumas, 

infrastruktūros plėtra, kiti kraštovaizdžio kaitą lemiantys faktoriai, tendencijos) 

 

Anykščių regioninio parko teritorija pakankamai. Anykščiai ir jo apylinkės yra 

planuojama kaip didelio potencialo rekreacinė teritorija. Anykščių miestas Lietuvos 

Respublikos bendrajame plane pažymėtas kaip kurortinio gydymo, pažintinio turizmo ir 

poilsio gamtoje rekreacinis centras. 2007 metais Anykščiai paskelbti kurortine teritorija. 

Anykščių rajono savivaldybė intensyviai siekia kurorto statuso Anykščių miestui. Patvirtintas 

specialusis Anykščių miesto turizmo ir rekreacijos planas, kuriame yra numatytas ir 

rekreacinio potencialo vystymas kompleksiškai su apylinkėmis. Miesto plėtra yra vykdoma 

pagal Anykščių miesto bendrojo plano sprendinius. Daugiausia statybų parko teritorijoje 

vykdoma Anykščių mieste.  

 Parko teritorijoje yra 53 lankymui pritaikyti objektai: 27 atokvėpio vietos, 

poilsiavietės ir stovyklavietės su reikalinga infrastruktūra. Įrengta moderni Šventosios 

vandens turizmo trasa. Paminėtinas 2015 metų rugpjūčio mėnesį atidarytas Medžių lajų tako 

kompleksas. Gamtos ir kultūros vertybių panaudojimas rekreacijai, jų atskleidimas skatina 

vietos gyventojus tausoti šias vertybes, jomis domėtis. Gamtos paveldo objektai 2016 metais 

ir toliau buvo tvarkomi sudarant palankias sąlygas lankymui. Šalia objektų ir visame parke 

yra statomi informaciniai stendai, kuriuose pateikiama informacija apie regioninį parką, 

parko žemėlapiai su objektais, kuriuos galėtų aplankyti turistai. Pavieniai turizmo 

infrastruktūros objektai (kaimo turizmo sodybos) parko teritorijoje neblogai išvystyti. 

 Parko teritorijos būklė yra stabili ir dabar didesnio susirūpinimo nekelia. Teritorijos 

mozaikiškumas (vandens telkinių, urbanizuotų zonų ir pan. santykis) nesikeičia jau daug 

metų. Nežymiai padidėjo įveistų miškų plotas žemės ūkio paskirties žemėje. Didesnių 

žemėnaudos keitimų iš savininkų pusės nėra. Žemės ūkyje suaktyvėjo žemės arimas. Naujos 

statybos kraštovaizdžio užstatymo lygio pastebimai nekeičia. 
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1. Fotofiksacijos vietos 

 1.1. Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnis. Nuo 2013 m. pagal Valstybinių saugomų 

teritorijų tarnybos specialistų rekomendacijas Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnis buvo 

fotografuojamas iš vieno taško kad nuotraukose matytųsi bendras piliakalnio vaizdas 

skirtingais metų laikais. Palyginimui pateikiamos 2013 metais 1, 5 pav. žiemos ir vasaros 

laikotarpiais, fiksuotose fotonuotraukose 2016 metų nuotraukos: 2, 3, 4, 6 pav. žiemos, 

pavasario, vasaros, rudens laikotarpiais.  

 Labiausiai besikeičiantis kraštovaizdžio elementas ant Šeimyniškėlių (Vorutos) 

piliakalnio yra nuo 2016 metų vasaros, nes buvo pradėti darbai pilies atstatymui ant Vorutos 

piliakalnio. Kaip matyti 2 ir 3 pav. 2016 m. žiemą ir pavasarį kraštovaizdis nesikeitė. Vasaros 

laikotarpyje apie birželio vidurį buvo pradėti vykdyti ruošiamieji darbai ir pradėtas tiesti 

kelias link (Vorutos) piliakalnio, kuriuo bus vežamos žemės piliakalnio paaukštinimui. 6 pav. 

užfiksuotos kai nutiestas kelias ant (Vorutos) piliakalnio ir sukalti kuolai, žymintys kurioje 

vietoje bus piliakalnis aukštinamas. Šioje vietoje kraštovaizdis laikui bėgant pasikeis 

neatpažįstamai, atsiradus medinei piliai ant (Vorutos) piliakalnio.   

1 pav. 2013 metų žiema   

 

2 pav. 2016 metų žiema (fiksuojant nebuvo sniego) 
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3 pav. 2016 metų pavasaris  

 

4 pav. 2016 metų vasara  

 

 

5 pav. 2013 metų vasara            
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6 pav. 2016 metų ruduo 

 

  1.2. Kurklių erozinis cirkas. Kurklių erozinio cirko monitoringo vietoje per 2006 – 

2016 metų laikotarpį esminių kraštovaizdžio pokyčių neįvyko. Tai parodo žemiau 

pateikiamos 2006, 2014, 2015, 2016 metų nuotraukos: 7 – 10 pav. 

Kraštovaizdis Kurklių eroziniame cirke nesikeičia. Intensyvus ūkininkavimas padeda išlaikyti 

natūralias pievas ir kraštovaizdį. Atsiradus stambiam ūkininkui, kuris pradėjo intensyviai 

ūkininkauti, auginti galvijus ir tvarkyti apleistas žemes, Kurklių geomorfologiniame 

draustinyje pastebima, kad vis daugiau atsiveria šlaitų ir kalvų, kurie atskleidžia tikrojo 

Kurklių geomorfologinio draustinio grožį.  

7 pav. 2006 metų vasara              8 pav. 2014 metų vasara 

 

9 pav. 2015 metų vasara 
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10 pav. 2016 metų žiema 

 

 

  1.3. Rubikių hidrografinis draustinis (apžvalgos bokštas Bijeikių kaime).  

 2010 metais šioje vietoje pastatytas apžvalgos bokštas, kuris šiek tiek pakeitė 

kraštovaizdį. Nuo 2011 m. šios vietos fotomonitoringas darytas nuo bokšto apžvalgos 

aikštelės. Žemiau pateikiamose 6 nuotraukose matyti nežymus kraštovaizdžio pakitimas: 

įkurta nauja sodyba. Darant fotonuotraukas nuo apžvalgos bokšto buvo atkreiptas dėmesys į 

kraštovaizdį darkančius objektus: senus telefono linijos gelžbetoninius stulpus (14 pav.). 

2014 m. rudenį kraštovaizdį darkantys objektai pašalinti (15 pav.). 2016 metų žiemos 

laikotarpyje buvo iškirsti menkaverčiai krūmai apleistoje ūkio paskirties žemėje. 2016 metais 

pavasarį darytoje nuotraukoje matosi iškirsti menkaverčiai krūmai (16).  

11 pav. 2011 metų pavasaris              12 pav. 2011 metų ruduo 

 

13 pav. 2015 metų vasara 

 

14 pav. 2014 metų pavasaris            15 pav. 2014 metų ruduo 
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16 pav. 2016 metų pavasaris 

 

 

1.4. Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis (Medžių lajų tako bokšto ) 

2015 metais rugpjūčio pradžioje buvo atidarytas Medžių lajų tako kompleksas su  34  metrų 

aukščio bokštu. Atsiradus apžvalgos bokštui nuo 2016 metų buvo nuspręsta papildyti foto 

monitoringų fotofiksacijų vietų skaičių. Prie trijų fotomonitoringo vietų prisidėjo ketvirta 

vieta, Medžių lajų tako bokštas, nuo kurio atsivėrė Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis 

su Šventosios upės vingiais ir Anykščių šilelio miškais.  

17 pav. 2016 metų pavasaris  

 

 

 

17 pav. 2016 metų žiema 
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2. Regioniniame parke esantys miškai 

Regioniniame parke miškai užima 5029 ha plotą. 2016 metais regioniniame parke 

naujai įveista 4,53 ha miškų žemės ūkio naudmenose. 1– oje diagramoje matyti regioniniame 

parke įveistų miškų kiekio kaita 2011 – 2016 metais. Daugiausia miškų buvo pasodinta 2013 

metais net 19,9 ha, Neįveista miškų 2011 metais. 2014, 2015, 2016 metais didelių 

pasikeitimų nebuvo, visu laikotarpiu buvo užsodinama miškų parko teritorijoje.    

1 diagrama. Įveistų miškų plotas Anykščių regioniniame parke 

 

3. Gyvenamosios teritorijos regioniniame parke 

Sodybų skaičius miesteliuose, kaimuose ir viensėdžiuose kito palyginus nežymiai. Tai 

matyti 2 – oje diagramoje. Diagramoje matos nuo 2011 metų iki 2016 metų sodybų skaičius 

parko teritorijoje. Per šį laikotarpį atsirado 8 naujos sodybos. Tokį nedidelį sodybų skaičiaus 

augimą galima paaiškinti tuo, kad kaimuose žmonių skaičius mažėja, atsiranda daug 

negyvenamų sodybų ir vienkiemių. Naujai atsikraustantys žmonės nusiperka senas sodybas, 

jas susitvarko ir apsigyvena. Parko teritorijoje yra penkios sodų bendrijos „Šventoji“, „Elma“, 

„Šaltupys“ „Liudiškių“ ir „Šilelis“.  

2 diagrama. Sodybų skaičiaus kaita 2011 – 2016 metais 
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4. Pažeistos teritorijos ir atkurtos (renatūralizuotos teritorijos) 

 2005 metų bendras pažeistų teritorijų plotas sudarė 28,2 ha. Šios teritorijos tai: 

1. Peslių sąvartynas (Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinyje) – jo užimamas plotas buvo 

0,7 ha. Sąvartynas renatūralizuotas 2007 m.; 

2. Anykščių miesto sąvartynas – jo plotas 27 ha, jis buvo renatūralizuotas 2008 m.; 

3. Vilkatėnų sąvartynas – jo plotas buvo 0,5 ha. Sąvartynas renatūralizuotas 2007 m.  

Nuo 2008 metų pažeistų teritorijų parke nebeliko. Naujų pažeistų teritorijų 2016 metais parke 

neužfiksuota. 

5. Aplinką darkantys (apleisti, nenaudojami) statiniai 

 2007 metais priskaičiuota  17 bešeimininkių pastatų. Vykdant projektą „Apleistų 

statinių ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas (I etapas)“ 2011 metais buvo 

likviduoti 9 pastatai. 2012 metams sąraše įtraukti 16 vnt. likviduotinų pastatų, iš jų likviduoti 

3 vnt. 2013 metais (projekto II etapo metu) likviduota 11 bešeimininkių pastatų. 2014 metais 

sąraše buvo 19 vnt. bešeimininkių pastatų iki 2015 metų skaičiaus nekito. 2016 metais trys 

bešeimininkiai pastatai buvo likviduoti du pastatai buvo nugriauti, vienas pastatas buvo 

sutvarkytas. 2016 metais bešeimininkių pastatų skaičius sumažėjo iki 16 vnt. 
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4 diagrama. Apleistų bešeimininkių pastatų bei likviduotų bešeimininkių pastatų kiekis 

 

 

6. Savavališkos statybos regioniniame parke 

 

5-oje diagramoje matome, kad 2007 – 2008 metais buvo ypač padaugėję (50 atvejų) 

kraštovaizdžio pažeidimų: savavališkų statybų, rekonstrukcijų, nereglamentuotų statinių, 

žemės kasimo darbų ir kitų kraštovaizdžio pažeidimų (stilius) (žemės kasimo darbų, 

užtvėrimų, šiukšlinimo). 2009 metais pažeidimų skaičius sumažėjo net dešimt kartų. 

Regioniniame parke gyvenantys žmonės ėmė atsakingiau žiūrėti į savo vykdomas veiklas, 

prieš imdamiesi darbų ėmė aiškintis, ar tai leistina, ar legalu. Savavališkų statybų ir kitų 

kraštovaizdžio apsaugos reikalavimo pažeidimų nuo 2011 metų iki 2013 metų Anykščių 

regioniniame parke nebuvo nustatyta. 2014 metais nustatyti 2 kraštovaizdžio pažeidimai, o 

2016 metais pažeidimų nenustatyta.  

     5 diagrama pažeidimai parko teritorijoje   
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7. Gamtos paveldo objektai regioniniame parke 

 

Anykščių regioniniame parke yra 17 gamtos paveldo objektų iš jų: 3 rieduliai, 6 

atodangos, 1 šaltinis ir 8 saugomi medžiai. 2016 metais jų skaičius  išliko nepakitęs. Būklė 

gera, nes visi objektai yra prižiūrimi, renkamos atliekos, šienaujama žolė, tvarkoma 

infrastruktūra, kuri yra įrengta prie objektų. Prie Variaus atodangos buvo įrengta automobilių 

stovėjimo aikštelė.      

 

8. Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose parko dalyse 

8.1. Šventosios senvagių hidrografiniame draustinyje (Šventosios upės pakrantėse) 

1 lentelė  

18 pav. Šventosios upė su pažymėtomis rekreacinės digresijos apimtos teritorijos. 

 

 

 

 

 

 

Nr. Data Rekreacinės 

digresijos 

apimtos 

teritorijos 

(vietos) ei. 

Nr. (kodas) 

Rekreacinės 

digresijos 

apimtas plotas 

(ha) ir jei ( jei 

digresijos 

apimtas plotas 

yra ištęstos, 

linijinės 

formos) ruožo 

ilgis bei plotis 

metrais(m) 

Rekreacinės 

digresijos 

Pažeidimo 

laipsnis 

M  – mažas 

V – vidutinis 

D – didelis 

Rekreacinės 

digresijos 

Pažeidimo 

pobūdis 

T – taškinis 

L – linijinis 

A – arealinis 

Koordinatės  Pastabos 

1 2016-06-20 ŠU-1 0,1 ha M T X 6161305 

Y 5658720 

Išmindžiota 

žolė, 

kūrenta 

laužavietė, 

poilsiauta. 

2 2016-06-20 ŠU-2 0,11 ha M T X 6160291 

Y 566236 

Išmindžiota 

žolė, 

kūrenta 

laužavietė, 

poilsiauta. 
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8.2 Rubikių hidrografiniame draustinyje ( Rubikių ežero vakarinės dalies pakrantė). 

2 lentelė 

19 pav. Rubikų ežero vakarinė dalis, kurioje su pažymėtomis rekreacinės digresijos 

apimtos teritorijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lankytojų poveikis iki 2013 m. buvo tiriamas dviejuose ekologiniu požiūriu 

jautriausiose vietose. Nuo 2013 m. lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose vietose 

tiriamas jau trijose vietose: papildomai ir Rubikių hidrografiniame draustinyje. Lankytojų 

poveikis Šventosios senvagių draustinyje šešerių metų laikotarpiu nekito, rekreacinės 

digresijos laipsnis tiriamose vietose mažas, plotas nesikeitė. Rubikių hidrografiniame 

Nr. Data Rekreacinės 

digresijos 

apimtos 

teritorijos 

(vietos) ei. 

Nr. (kodas) 

Rekreacinės 

digresijos 

apimtas plotas 

(ha) ir jei ( jei 

digresijos 

apimtas plotas 

yra ištęstos, 

linijinės 

formos) ruožo 

ilgis bei plotis 

metrais(m) 

Rekreacinės 

digresijos 

Pažeidimo 

laipsnis 

M  – mažas 

V – 

vidutinis 

D – didelis 

Rekreacinės 

digresijos 

Pažeidimo 

pobūdis 

T – taškinis 

L – linijinis 

A – 

arealinis 

Koordinatės  Pastabos 

1 2016-06-27 RE-1 0,1 ha M T X 6151545 

Y 581126 

Išmindžiota 

žolė, kūrenta 

laužavietė, 

poilsiauta, 

žvejų 

numindžiotas 

krantas  
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draustinyje rekreacinės digresijos laipsnis 2015 m. mažas, pažeistas plotas sumažėjo iki 0,01 

ha, to pasiekta sustiprinus šio taško kontrolę.  

9. Anykščių regioninio parko lankytini objektai 

Anykščių regioniniame parke yra 53 lankymui pritaikyti objektai: 

1. atokvėpio vietos – 6; 

2. poilsiavietės – 4; 

3. stovyklavietės – 16; 

4. paplūdimys – 1; 

5. senovės dvarvietė 1; 

6. jachtų takas (slipas) į Rubikių ežerą; 

7. atodangos – 4: 

 Vetygalos atodanga; 

 Variaus atodanga; 

 Šlavės atodanga; 

 Daumantų atodanga. 

8. Šventosios gamtinis pažintinis takas – 1; 

9. apžvalgos bokštas – 1; 

10. akmenys – 4: 

 Puntuko akmuo; 

 Akmuo Puntuko brolis; 

 Pavarių akmuo; 

 Marčiupio akmuo. 

11. Piliakalniai – 5;: 

 Vorutos piliakalnis; 

 Liudiškių piliakalnis; 

 Bijeikių piliakalnis; 

 Palatavio piliakalnis; 

 Buivydų piliakalnis.   

12. Saugomi medžiai – 8: 

 Variaus ąžuolas; 

 Pušis Šventosios pažintiniame take; 

 Pavarių liepa; 

 Šventieji ąžuolai; 

 Žažumbrio ąžuolas; 

 Buivydų uosis; 

 Elmės šiašiakamienis ąžuolas; 

 Uoksinė pušis.  

13. Medžių lajų tako kompleksas. 

 

septintoje diagramoje vaizduojama Anykščių regioninio parko lankymui pritaikytų 

objektų kiekio bei jų užimamo ploto kaita 2005 – 2016 metais.  
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7 diagrama. Lankymui pritaikytų objektų skaičiaus ir jų užimamo ploto kaita 2005–2016 m. 

 

2005 metais Anykščių regioniniame parke buvo 47 lankymui pritaikyti objektai ir 

teritorijos, bendras jų plotas sudarė 37 ha. Iki 2013 metų lankymui pritaikytų objektų skaičius 

padidėjo iki 51, plotas išaugo iki 41,9 ha. septintoje diagramoje matyti, kad 2014 metais 

objektų skaičius sumažėjo 1. 2015 metais objektų skaičius išaugo iki 52: įrengti du nauji 

objektai – tai jachtų takas (slipas) į Rubikių ežerą (0,3 ha) bei Medžių lajų takas (1,1 ha). 

2016 metais objektų skaičius išaugo iki 53, prisidėjo senovės dvarvietė, tvarkomas plotas 

išaugo iki 51,8. 

Lankymui pritaikytų objektų būklę stengiamasi išlaikyti nemažesnio vertinimo kaip 

gera, ten nuolat atliekant tvarkymo ir priežiūros darbus.  

 

14. Kaimo turizmo sodybos, stovyklavietės, muziejai, ekspozicijos 

Anykščių regioninio parko teritorijoje esantys muziejai, kaimo turizmo sodybos, 

kempingai, stovyklavietės, muziejai, ekspozicijos: 

 

Apgyvendinimo paslaugos teikiamos šiose kaimo turizmo sodybose ir viešbučiuose: Šapokų 

sodyba, ,,Ajerynė“, ,,Žvejo sapnas“, ,,Pasagėlė“, ,,Janinos klėtis“, ,,Pavariai“, ,,Žuvienės 

pašiūrė“, ,,Kankorėžis“, ,,16 salų“, ,,Esina“, ,,Gojus“, „Gradiali Anykščiai“ ,,Puntuko vila“, 

keturių žvaigždučių viešbutis „SPA Vilnius Anykščiai“, viešbutis „Burbiškio dvaras“, 

viešbutis „Nykščio namai“, viešbutis „Puntukas“.  

Kempingas ,,Po žvaigždėm“. 
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Muziejai ir ekspozicijos: Arklio muziejus, Siauruko muziejus, Angelų muziejus/ sakralinio 

meno centras, Anykščių koplyčia – Pasaulio anykštėnų kūrybos centras, Poeto ir vyskupo 

Antano Baranausko klėtelė, Rašytojo Jono Biliūno sodyba – muziejus, Rašytojo Antano 

vienuolio – Žukausko memorialinis namas – muziejus, Rašytojos Bronės Buivydaitės 

memorialinis namas – muziejus, Šeimyniškėlių piliakalnio istorinis kompleksas, 

Tautodailininko Stanislovo Petroškos akmens tapybos paroda, Anykščių Šv. Apaštalo 

evangelisto Mato Bažnyčios bokšto apžvalgos aikštelė, Anykščių menų inkubatorius, 

Burbiškio dvaras, Okuličiūtės dvarelis, Šv. Aleksandro Nevskio cerkvė, Anykščių regioninio 

parko direkcijos lankytojų centras. 

15. Gamtos stichijos paveiktos teritorijos 

2016 m. gamtos stichijų padarytų  žalų miškams ir rekreacinei įrangai Anykščių 

regioninio parko teritorijoje, nenustatyta. Nedideli pavieniai medžių ar šakų kritimai 

nežymiai apgadino poilsiaviečių infrostruktūrą.   

II. IŠVADOS 

 

1. Kraštovaizdžio erdvių fotofiksacijos (fotomonitoringo) vietose pokyčiai matosi tik ant 

Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnio, pradėjus vykdyti pilies statybas. Įrengus Medžių lajų 

tako atsirado nauja fotofiksacijos vieta.  

2. 2016 metais naujų pažeistų teritorijų parke neatsirado. 2008 metais Anykščių regioninio 

parko teritorijoje buvo renatūralizuotas paskutini buvęs Anykščių sąvartynas.  

3. Kraštovaizdžio apsaugos reikalavimų pažeidimų 2016 metais Anykščių regioninio parko 

teritorijoje nebuvo. 

4. 2016 metais bešeimininkių pastatų kiekis sumažėjo iki 16, nugriovus dvi nelegalias 

pavėsinės ir šeimininkui sutvarkius vieną  apgriuvusį pastatą.  

5. 2016 metais stebint ir prižiūrint gamtos paveldo objektus parko teritorijoje jų būklė išlieka 

gera kai kurių objektų net labai gera. 

6. Rekreacinės digresijos pažeistų teritorijų, 2016 metais plotas išliko toks pat. Didelių 

pakeitimų nebuvo, teritorijos yra stebimos ir prižiūrimos.  

7. Vykdomos statybos, pastatų remontas bei rekonstrukcija, aplinkos tvarkymo darbai, 

esamoms saugomoms vertybėms ar kraštovaizdžiui įtakos neturėjo.   

8. Įvertinant visus 2005 – 2016 metų kraštovaizdžio monitoringo duomenis ir jų kaitą, galima 

daryti išvadą, kad Anykščių regioninio parko būklė yra gera ir stabili. 
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9. Kraštovaizdžio monitoringo duomenys naudojami gerinant parko infrastruktūrą, tvarkant 

aplinką, organizuojant renginius, vedant gamtos pamokas, ekskursijas, žygius. Įrengta lauko 

informacinė sistema, naujai tvarkomos bei lankymui pritaikomos naujos teritorijos tampa 

patrauklesnės lankytis turistams, kurie apsilankę Anykščių regioniniame parke pamate, 

susipažinę su lankytinais objektais grįžta namo  puikios nuotaikos ir pilni įspūdžių. 


