
Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita 
už 2014 metus 

2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auksinuko ir kraujalakio melsvio
stebėjimus, niūraspalvio auksavabalio, purpurinio plokščiavabalio, europinio plačiaausio, kūdrinio
pelėausio  monitoringus,  taip  pat kartografuotos  Lietuvos  raudonosios  knygos  rūšys  bei tikslinti
duomenys, nustatyta 250 radaviečių. Vykdyti kraštovaizdžio (1 pav.) ir lankytojų monitoringai.

1 pav. Biologas atlieka monitoringą ir tokiose vietose

Didelį dėmesį direkcija skyrė teritorijų ir objektų tvarkymui, priežiūrai, pritaikymui lankytojams.
Įgyvendinat Valstybinės saugomų teritorijų  tarnybos projektą "Saugomų teritorijų tvarkymas (III
etapas)",  finansuojamą  ES  fondų  ir  Lietuvos  Respublikos  biudžeto  lėšomis,  pradėti  Gamtos
mokyklos (2 pav.) įrengimo darbai. 

2 pav. Gamtos mokykla



Vykdyta priežiūra lauko informacinės sistemos ir minimalios infrastruktūros lankytojams. Prižiūrėta
30 teritorijų ir objektų (iš viso - 47,7 ha), 31 rekreacinės infrastruktūros teritorija ir objektai (iš viso
-  88,6  ha).  Bendras  įrengtų  ir  prižiūrėtų  teritorijų  plotas  –  136,3 ha.  Tvarkant  Kauno  marių
pakrantes ir kitas teritorijas surinkta daugiau nei 7 tonos šiukšlių (3 pav.) 

3 pav. Eilinė diena renkant šiukšles

4 pav. Per metus direkcijos pareigūnai atliko 65 planinius ir neplaninius patikrinimus.

Buvo atlikti 32 valstybinių draustinių priskirtų direkcijai patikrinimai ir regionini parko reindžerio
26 regioninio parko dalių lankymai pagal maršrutus. Direkcijos darbuotojai  daug dėmesio skiria
parko  gyventojų  ir  lankytojų  informavimui  ir  konsultacijoms  statybos  bei  aplinkosauginių
reikalavimų srityse.



Siekiant  sureguliuoti  lankytojų  srautus,  Girionių  rekreacinėje  zonoje  buvo  įrengtas  savavališko
kelio  užtvaras.  Buvo  prižiūrima,  remontuojama  lauko  informacinė  sistema  su  minimalia
infrastruktūra lankytojams bei kelio ženklai (32 vnt.), parko riboženkliai (18 vnt.), poilsiavietės bei
atokvėpio vietos.

Skaityti  6  pranešimai  apie  Kauno marių  regioninio  parko vertybes,  direkcijos  vykdomą veiklą,
organizuoti  6  susitikimai  su  vietos  bendruomenėmis.  Duoti  26  interviu  spaudai  ir  televizijai,
viešintos 5 žinutės spaudoje bei internetiniuose portaluose, parengti 52 informaciniai  pranešimai
direkcijos  internetinėje  svetainėje  bei  „Facebook“  profilyje.  Išleista  S.  Abromavičiaus  knyga
„Sugrįžimas  į  nuskendusį  slėnį“,  parengtas  edukacinis  žaidimas  „Žygiuok,  žaisk,  žavėkis“  bei
žemėlapis-kortos, skirtas aktyviam parko pažintinių takų pažinimui. Taip pat pagaminti suvenyriniai
ženkliukai su parko simbolika ir suvenyrinės kaukės (miegapelės, tulžio, pelėdos ir šikšnosparnio).
Sukurti nauji (10 vnt.) ir atnaujinami senesni prevenciniai plakatai, kabinami labiausiai lankomose
parko vietose bei fortuose.  Visuomenei  suorganizuota 36  įvairių renginių ir akcijų:   Basų kojų
diena, renginys, skirtas Kauno marių jubiliejui - „Pėdos marių dugne“ (5 pav.), Salapjūtė Paukščių
salose,  Šikšnosparnių  naktis,  Paukščių  šventė,   Pelėdų  stebėjimo  žygis,  akcijos  „Išgelbėk
undinėlę“(6 pav.), Rudeninės palydos, Lapų šventė (7 pav.), „Darom“, konkursas „Žemės menas“,
naudingųjų augalų seminarai ir kt.

 5 pav. Akimirka iš renginio „Pėdos marių dugne“



6 pav. Akcija „išgelbėk undinėlę“

7 pav. Rudens palydos „Lapų šventė“



8 pav. Pravestos ekskursijos, žygiai ir edukacinės programos

Įgyvendinant  bendras  veiklas  bendradarbiauta  su  38  institucijomis,  nevyriausybinėmis  ir  kt.
organizacijomis. Įgyvendinti 4 tarptautiniai ir vietos projektai, kuriuose direkcija dalyvavo ir kaip
pagrindinis vykdytojas, ir kaip partneris. Direkcija dalyvavo įgyvendinant vietinės savanorystės bei
Europos  Sąjungos  „Veiklus  jaunimas“  programas.  Daugiau  kaip  pusę  metų  direkcijai  talkino  2
savanoriai iš Ispanijos ir Rumunijos. Direkcijos darbuotojai džiaugėsi kaunietės vietinės savanorės
pagalba.

Direkcijos  darbuotojai  pravedė  182  ekspozicijos  pristatymus  2267  lankytojams,  68  pažintines
ekskursijas  1843 dalyviams  bei  44 edukacinius  užsiėmimus  1181 dalyviams.  Iš  viso aptarnauta
5342 lankytojai ir dalyviai.

9 pav. Paskutinis vakaras su savanoriais



Direkcijos visuomeninė veikla įvertinta aplinkai tausoti skirtoje kampanijoje „Aš 
galvoju“. Įgyvendintų iniciatyvų įmonių, įstaigų ir organizacijų kategorijoje direkcija tapo 
pagrindinės nominacijos nugalėtoja.

10 pav. Apdovanojimas


