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Įvadas

• Kas yra kraštovaizdis?
Kraštovaizdis – Žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų, pažemio oro, 

paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvųjų organizmų) ir (ar) 
antropogeninių (archeologinių liekanų, žemės naudmenų, statinių, inžinerinių 
įrenginių bei informacinio lauko) komponentų, susijusių medžiaginiais, 
energetiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys (Kavaliauskas, 2011). 

• Kodėl reikia sekti jo pokyčius?
Dėl aktyvios ūkinės veiklos ir jos netolygios koncentracijos šalies teritorijoje vyksta 

nuolatinė kraštovaizdžio kaita. Stebėsena skirta sekti šių pokyčių eigą, iš anksto 
numatyti kaitos tendencijas bei užkirsti kelią neigiamiems, negrįžtamiems 
degradavimo procesams kraštovaizdyje.

• Kokie veiksmai padaryti iki šiol?
2007-2008 m. įgyvendintas pirmasis kraštovaizdžio monitoringo etapas, kurio 

metu buvo įvertinti daugiausia žemėnaudos struktūros pokyčiai kraštovaizdyje 
nuo sovietmečio antrosios pusės (~1977 m.) iki 2005 m.



Teisinės prielaidos

Atliekant tyrimą, analizuojant duomenis ir rengiant tyrimo ataskaitą bei kitą 
medžiagą vadovaujamasi nuostatomis šių teisės aktų:

• - Europos kraštovaizdžio konvencijos (Žin., 2002, Nr. 104-4621);
• - Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 

2006, Nr. 57-2025);
• - Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos (Žin., 2011, Nr. 34-

1603);
• - Valstybinio aplinkos monitoringo nuostatų (Žin., 2002, Nr. 40-1514; 2007, Nr. 4-

179);
• - Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų (Žin., 2004, Nr. 130-4680; 

2007, Nr. 76-3035);
• - Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (Žin., 2002, Nr. 110-4852; 2006, 

Nr. 111-4198);
• - Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo (Žin., 2004, Nr. 174-

6443);
• - Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo priemonių (Žin., 2005, 

Nr. 103-3808).



Užsienio patirtis

Išnagrinėtos kraštovaizdžio monitoringo sistemos 
šių šalių:

- Švedijos

- Austrijos

- Danijos

- Suomijos

- Estijos

- Jungtinės Karalystės

- Šveicarijos



Imti 8 etalonai 
kiekvienoje iš  
32 žemės 
dangos klasių 
(iš viso 256)





Nacionalinė kraštovaizdžių 
inventorizacija Švedijoje: etalonų 
išskyrimas



Kraštovaizdžio 
monitoringo etalonai 
Suomijoje



Teorinis 
Šveicarijos 
kraštovaizdžio 
monitoringo 
pagrindimas, 
2008



Metodologija

• Metodologinės monitoringo problemos:

– Etalonų parinkimas

– Indikatoriai

– Duomenų rinkimo metodai

– Periodiškumas

• Finansiniai apribojimai

• Pokyčių vertinimo metodika



Gamtinio kraštovaizdžio tipai etalonų stratifikavimui

Kartoschemos autorius – P. Kavaliauskas, D. 
Veteikis, 2006 m.
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tipui?



Didžiausio reprezentatyvumo 
etalonų padėties nustatymas:

1. Apskaičiuojamas žemės dangos 
sudėtingumas etaloniniu kvadratu 
“žingsniuojant” per kraštovaizdžio 
tipo plotą

Patikrintų vietovių skaičius kiekviename kraštovaizdžio tipe



Didžiausio reprezentatyvumo etalonų padėties nustatymas:

2. Kiekvienas kvadratas buvo įvertintas pagal savo “nutolimą” nuo atitinkamo 
kraštovaizdžio tipo žemės dangos truktūros (pagal formulę).

3. Kiekvienas kandidatas įvertinamas pagal vidinės struktūros sudėtingumą, 
ieškoma buvo maksimalaus arealų skaičiaus kvadrate. 



Etalonų pasiskirstymas kraštovaizdžio 
tipuose



Pokyčių vertinimas

Kraštovaizdžio poliarizacijos 
laipsnio apskaičiavimas 
(Vaitkuvienė, Dagys, 2008  
m.)

-Žemės naudmenų procentinė dalis ir jos pokyčiai 
(urbanizacijos, renatūralizacijos, agrarizacijos mastų 
įvertinimas);
-Žemės naudmenų konversijos variantai, jei daugiau nei 2 
fiksuojami laikotarpiai – konversijos variantų sekos; jų statistika;
-Kraštovaizdžio fragmentacijos, mozaikiškumo rodikliai;
-Kraštovaizdžio poliarizacijos įvertinimas.



2008 m. rezultatai



Pokyčių rezultatų pavyzdys
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Didžiuliai pokyčiai nuo
sovietmečio laikų (1957-1986) iki 2005





Rezultatai 1977-2005
• Etalonų duomenimis, 17,4% teritorijos patyrė pokyčius (įvyko 

žemės dangos konversija).

• Miškų, krūmynų ir pelkių dalis žemėnaudos struktūroje padidėjo 
3,7%, o žemės ūkio naudmenų nuošimtis atitinkamai sumažėjo 
4,9%.

• Užstatytų teritorijų nagrinėjamu laikotarpiu padaugėjo daugiau 
nei dvigubai (nuo 1,2 iki 2,8%).

• Skirtinguose kraštovaizdžio tipuose pokyčiai svyruoja nuo 16,1% 
(banguotose molingose plynaukštėse) iki 23,5% (deltoje), 
išskyrus neriją, kur pokyčiai tesudaro 9,4%.

• Žemės dangos sąskaida (pagal 32 dangos tipus) skirtinguose 
kraštovaizdžio tipuose žymiai išaugo, bet nevienodai. Išskyrus 
neriją, kur dangos sąskaida sumažėjo 4%, kitur ji išaugo nuo 12% 
(pajūrio smėlingoji lyguma) iki 77% (slėniai).



Dabartinė situacija

• 2015 m. vėl atnaujintas kraštovaizdžio 
monitoringas vietos lygmeniu remsis 2012-2013 
m. ortofoto vaizdais.

• Naudojami tie patys 100 stebėsenos etalonų.
• Bus patikslinta 2007-2008 m. sukurta 

žemėnaudos struktūros pokyčių duomenų bazė 
(2005 m. ortofoto vaizdų pagrindu)

• Pokyčiai, užfiksuoti 2012-2013 m. ortofoto
vaizduose, jau įskaitmeninti, kitas etapas –
duomenų analizė, rodiklių skaičiavimas, 
kartografavimas.





Pietų ir Rytų Lietuvos duomenų 2005 ir 2013 m. palyginimas.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


