SALANTŲ REGIONINIO PARKO
LANKYTOJŲ MONITORINGO 2013 METŲ ATASKAITA
2013 m. Salantų regioniniame parke (toliau – Salantų RP) antrus metus vykdytas lankytojų
monitoringas taikant tiesioginį ir netiesioginį lankytojų skaičiavimo metodą.
Tiesioginis lankytojų skaičiavimas buvo vykdomas gegužės – rugpjūčio mėnesiais, pasirinkus Salantų
RP lankytojų tarpe populiariausias vietas. Tai: pažintinis pėsčiųjų gamtos takas Šauklių riedulyne, dviračiųpėsčiųjų takas į valstybės saugomą gamtos paveldo objektą „Šilalės kūlį“, apžvalgos aikštelė Dyburių k. prie
Minijos upės, apžvalgos bokšto Kalnalio k. teritorija, Kartenos piliakalnio teritorija, Dauginčių kaimo
teritorija prie Minijos upės. Šiose 6-iose vietose 2013 m. lankytojų monitoringas iš viso vykdytas 21 dieną
(po 4 dienas kiekvienoje vietoje). Siekiant įvertinti kuo įvairesnes lankytojų grupes, ypač vandens turistus,
2013 m. pasirinktos dvi naujos vietos: naujai sutvarkytas ir pritaikytas lankymui Kartenos piliakalnio
kompleksas, esantis prie Minijos upės bei Dauginčių kaimo teritorija prie Minijos upės.
Duomenų rinkimas apėmė skirtingas savaitės dienas (įskaitant ir savaitgalius) nuo 10 iki 18 val.
Skaičiuojami buvo visi lankytojai atvykstantys ar besilankantys tiesioginio monitoringo vietose. Visuose
tiesioginio monitoringo taškuose taip pat buvo atliekamas anketinis tyrimas, kurio klausimynas sudarytas
vadovaujantis lankytojų monitoringo programoje pateikta tipinių klausimų anketa. Tiesioginio monitoringo
vietose per visą stebėjimo dienų laiką iš viso užfiksuoti 1 052 lankytojai, išdalintos 163 anketos ir užpildytos
85 anketos.
Netiesioginio lankytojų monitoringo vietos kaip ir 2012 m. išliko tos pačios. Tai Salantų RP esantys
muziejai: Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus, Orvydų sodyba-muziejus, Vyskupo M. Valančiaus
gimtinės muziejus Nasrėnų k., Vaclovo Into privati sodyba-muziejus ir M. Ivanausko privatus zoologijos
sodas Salantuose. Juose 2013 m. apsilankė 18 297 lankytojai. Be to, netiesioginio lankytojų monitoringo metu
užfiksuotas lankytojų skaičius susideda ne tik iš duomenų gautų iš muziejų, tačiau į šį skaičių 2013 m. taip
pat įtraukti ir Salantų RP (ar bendradarbiaujant) organizuotų renginių (669 vnt.) bei Salantų RP darbuotojų
pravestų eskursijų dalyviai. Jų šiais metais buvo 503 vnt. Iš viso netiesioginio lankytojų skaičiavimo būdu
užregistruoti 19 469 lankytojai.
Suvedus ir apskaičiavus tiesioginio ir netiesioginio monitoringo duomenis, 2013 m. Salantų RP iš viso
užfiksuota 20 521 lankytojas.
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