SALANTŲ REGIONINIO PARKO
KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGO 2013 METŲ ATASKAITA
Salantų regioninio parko kraštovaizdžio monitoringas atliekamas pagal šias pagrindines temas, vykdant
jų tyrimus ar stebėjimus: 1. Parko būdingą ir unikalų kraštovaizdį reprezentuojantys etalonai panoramos,
atsiveriančios iš regyklų (Vykdoma kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija); 2. Parke esantys miškai: įveistų
miškų plotas, 3. Gyvenamosios teritorijos, 4. Pažeistos teritorijos, 5. Atkurtos (renatūralizuotos) pažeistos
teritorijos, 6. Aplinką darkantys (apleisti, nenaudojami, kt.) statiniai, 7. Savavališkos statybos ir kitos vietos,
kuriose užfiksuoti kraštovaizdžio pažeidimai, 8. Gamtos paveldo objektai, 9. Lankytojų poveikis ekologiniu
požiūriu jautriose parko dalyse, 10. Lankymui pritaikyti objektai, 11. Kaimo turizmo sodybos, kempingai,
stovyklavietės, muziejai, ekspozicijos, 12. Gamtos stichijos paveiktos teritorijos.
1. Salantų regioninio parko direkcija kraštovaizdžio erdvių fotofiksaciją 2013 m. vykdė 12-oje vietų, du
kartus per metus: nuo Dyburių, Dauginčių ir Prystovų atodangų, Šauklių ir Kulalių riedulynuose, Salanto ir
Erlos slėniuose, nuo Imbarės piliakalnio, geležinkelio pylimo Sauseriuose ir Kalnalio apžvalgos bokšto, nuo
Vyšnių kalno Gintaruose ir į Nerpolės tvenkinį Šauklių riedulyne.
2. 2013 m. Salantų regioniniame parke mišku buvo užsodinta 0,99 ha teritorija Naujukų k., Mosėdžio
sen., Skuodo r. Ankstesniais 2012 m. miškų sodinimų nebuvo atlikta.
3. Per 2013 metus parko teritorijoje naujų sodybų pastatyta nebuvo. Visi kiti statybų darbai vykdomi
esamose sodybose.
4. 2013 metų pradžioje atlikti kiaulidės pastato ir buvusio grūdų sandėlio demontavimo darbai Skuodo
r., Šauklių k. Taip pat buvo atlikti buvusių karjerų Nasrėnų k., Naujukų k., Erlėnų k. ir pažeistų žemės plotų
Šalyno k. ir Laivių k. rekultivacijos darbai. Prieš vykdant rekultivacijos darbus buvo patikslintas tvarkomų
teritorijų plotas, viso 2013 m. darbai atlikti teritorijose, kurios užėmė 14,8 ha plotą. Salantų regioninio parko
teritorijoje yra sutvarkytos visos bešeimininkės ir aplinką darkančios teritorijos, tačiau plotų, kuriuose yra
reikalinga atlikti buvusių pastatų demontavimo darbus vis dar yra. Minėtų teritorijų sutvarkymui pirmiausia
turi būti atliktos visos būtinos procedūros, dėl pastatų pripažinimo bešeimininkiais.
5. 2013 m. projekto "Apleistų statinių ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas (I etapas)"
įgyvendinimo metu, atlikti kiaulidės pastato (0,15 ha) ir buvusio grūdų sandėlio (0,26 ha) demontavimo
darbai Skuodo r., Šauklių k. Taip pat atlikti buvusių karjerų Nasrėnų k., Naujukų k., Erlėnų k. ir pažeistų
žemės plotų Šalyno k. ir Laivių k. rekultivavimo darbai (viso 14,8 ha). Iš viso šiuo metu parke atkurta 10
teritorijų užimančių 25,17 ha plotą.
6. Nors 2013 m. įgyvendinus projektą "Apleistų statinių ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas
(I etapas)", buvo demontuoti 2 aplinką darkantys statiniai Šauklių k., Skuodo r., tačiau parko kraštovaizdį vis
dar darko 18 apleistų kolūkinių, gamybinių pastatų ir gyvulininkystės kompleksų, užimančių 6,26 ha plotą.
7. Salantų regioniniame parke per pastaruosius 7 metus savavališkų statybų ir rekonstrukcijų skaičius
ženkliai nekito. 2013 m. nustatytas 1 kraštovaizdžio apsaugos reikalavimų pažeidimas (savavališka statyba).
8. Salantų regioniniame parke esančių 10-ies valstybės saugomų gamtos paveldo objektų būklė gera, tik
Dyburių atodanga kasmet vis labiau apauga žoline ir sumedėjusia augalija, jos būklė patenkinama. Gamtos
paminklų parko teritorijoje nėra.
9. Rekreacinė digresija iki 2010 metų buvo stebima dviejose poilsiautojų lankomose, bet tam
nepritaikytose vietose Minijos kraštovaizdžio draustinyje Dauginčių ir Cigonalių kaimuose. Nuo 2011 m.
pasirinkta dar viena jautri parko teritorija Asteikių kaime. 2013 m. rekreacinės digresijos pažeidimo plotas
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nežymiai sumažėjo, o rekreacinės digresijos pažeidimo laipsnis taip pat ženkliai nepasikeitė, jis nežymiai
sumažėjo lyginant su ankstesniais metais.
10. 2013 m. parke lankytojams yra įrengtos 9 atokvėpio vietos, 3 poilsiavietės, 1 apžvalgos aikštelė ir 1
apžvalgos bokštas, nutiesti 4 pažintiniai takai. Įrengta infrastruktūra užima 2,93 ha plotą, o takų ilgis sudaro
6,42 km.
11. Muziejų ir ekspozicijų skaičius parke nekinta jau eilę metų, jų yra 5. Tuo tarpu teikiamų paslaugų
spektras šiek tiek kinta. Pagal 2013 m. duomenis, paslaugas teikiančių objektų parke yra 9 vnt.
12. 2013 metais gamtos stichijos parko kraštovaizdžio vertybėms bei žalos gamtai nepadarė.

Parengė Salantų regioninio parko vyr. specialistė Asta Bagočienė ir vyr. specialistas Andrius Kazlauskas
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