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Tausojamo turizmo potencialas Druskininkų kurorto rekreacinėje sistemoje  
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Kauno kolegija, Druskininkų skyrius 

 
Tausojamojo turizmo sąvoka apibrėţia turizmo darną tarp poreikių, interesų ir ekologinių galimybių. Druskininkų kurorto gretimybėje esantis 

gamtinis (dominuojantis miškas, vanduo), kultūrinis (etninis ir urbanistinis), potencialas gali būti charakterizuojamas kaip natūraliai funkcionuojantis, 
patrauklus ir ribotai naudojamas turizmo reikmėms.  

Tausojamojo turizmo potencialas analizuojamoje kurorto rekreacinėje sistemoje gali būti uţtikrinamas racionaliai planuojant esamas nepanaudotas, 

ekologiškai nepaţeistas teritorijas. Saikingas miško aplinkos, vandens išteklių, kaip natūraliai atsistatančių gamtos turtų panaudojimas turizmo reikmėms 
gali (ir turi) būti diferencijuojamas pagal svarbiausių kriterijų ekologinę būklę.  

Kurorto ir viso regiono turizmo potencialo darna, tai akivaizdi prieštara masinio, nekoordinuojamo turizmo būdui. Bendroje, sudėtinėje turizmo 

sitemoje tausojamojo turizmo dimensijos pagrįstos saikingu gamtos ir kultūros paveldu, regiono kultūriniu identitetu. Turizmo organizavimo darbe 
pagrindinį dėmesį būtina skirti ne tiek į kiekybinę plėtotę erdvėje, bet į kokybinį paslaugų servisą. Kurorto išskirtinis socialinis bruoţas - aukštas ir 

kvalifikuotas klientų aptarnavimo lygis, kuris atitinkamai atsipirks stiprindamas regiono ekonominį potencialą.  

Tausojamasis turizmas, rekreacinė sistema, gamtinis potencialas 

 

Įvadas  

 

Pietų Lietuvos gamtinis potencialas išsiskiria natūralia 

miškų – upių – eţerų darna kraštovaizdyje, gausiais ir 

natūraliai atsistatančiais gamtiniais ištekliais. Jau antras 

dešimtmetis, kai regionas patiria akivaizdţiai 

intensyvėjančio turizmo srautus, iš esmės naujai sukurta 

turizmo infrastruktūra. Kurorto veiklos kriterijai bendroje 

turizmo sistemoje galėtų būti vertintini srautų 

intensyvumu, ţmonių skaitlingumu, pramogų įvairove ir 

ekonominėmis, socialinėmis, gamtinėmis pasekmėmis. 

Tausojamojo turizmo principai: gamtinius ištelius 

leistina  naudoti atsiţvelgiant į ekonominius ir socialinius 

poreikius ir galimybes. 

 

Darbo metodas 

 

Informacijos ir duomenų analizė palyginamuoju 

metodu įgalina vertinti mokslines rekomendacijas ir 

praktiškai vykdomą kompleksinę kurorto infrastruktūros 

plėtotę. 

Natūralaus gamtinio potencialo, turimų išteklių 

naudojimo ir daugiatikslio turizmo subalansavimas – 

pagrindinė tvarios ir tausojančios aplinkos funkcionavimo 

sąlyga. (Jankauskaitė, 2000).  

Natūralios gamtinės, konkrečiai sausų parkinių 

pušynų, nedidelių eţerėlių, vidutinio sraunumo upelių, kitų 

paviršinių vandens telkinių, natūralių erdvių, rekreacinės 

infrastruktūros panaudojimas, privalo būti visapusiškai 

pagrįstas. (Povilanskas, 2010). 

Šiuolaikinės filosofijos ir ekologijos mokslo sąlytis 

nagrinėjantis ţmogaus santykį gamtoje gali būti 

įvardijamas priešybėmis: paklusimas gamtai ir gamtos 

pajungimas sau; natūralios gamtos būklės pripaţinimas ir 

ţmogaus gebėjimų pranašumas - ją panaudojant sau. 

(Petrikienė, 2011).  

Turizmo organizaciniame darbe analizuojami atskiro 

ţmogaus ar grupės tikslai gali būti išskiriami pagal – 

motyvaciją ir intreresus, paţinimui ar poilsiui skiriamą 

laiką, įvertinant trukmę, galimybes numatytam siekiui. 

Kompleksinėje turizmo veikloje būtina nustayti koks 

pasiūloje yra produkto atitikmuo ir galimybė jį realizuoti 

persektyvoje. 

Tausojamojo turizmas metodologija paremta teisiniais 

socialinio - kultūrinio, gamtinio, ekonominio 

suderinamumo kriterijais (Meyer, Rath, 2009).  

 

Rezultatai ir aptarimas  

 

Akivaizdus urbanistinio, industrinio – kurortinio ir 

pramogų plėtros centras Pietų Lietuvoje – Drsukininkų 

kurortas. Prieš du dešimtmečius buvęs sanatorinis kurortas 

gyvavęs „planinės sistemos kelialapių skyrimo“ principu, 

išvystytas iki daugialypių funkcijų, turizmo ir pramogų 

modernaus komleksinio miestelio. Kurorto ir šio regiono 

vystimosi sėkmė priklauso nuo daugelio išorinių ir vidinių 

faktorių. (Povilanskas, 2011). 

Darbo tikslas: aptarti kurorto darnios ir tausojančios 

veiklos principus, kurie atitiktų regiono nacionalinius 

ilgalaikius interesus, aplinkos tausojimo sąlygas. 

Dėstyma.s Šiuolaikinis populiariausias pramogų 

centras kurorte - Druskininkų vandens pramogų parkas, jo 

lankytojų srautų dinamika 2007-2012 m. akivaizdţiai 

matoma 1 paveiksle. 

 

Vandens parko lankytojų skaičius 2007 - 2012 m.
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1 pav. Lankytojų srautas Druskininkų VPP 
Fig 1. Visitors stream in DruskininkaiAqua 

 

Ryškus lankytojų sumaţėjimas fiksuotas 2009-2010 

m., tai globalios krizės pasekmė, kuri dar įţiūrima 2011 ir 

2012 m. Lankytojų srautų dinamika metų bėgyje 

akivaizdţiai netolygi. Ţiemos mėnesiais srautai atiatinka 

metinį vidurkį, minimaliausi balandţio-geguţės ir 

rudeniop, rugsėjo–spalio mėnesiais. Vasaros atostogų 
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periodu DVPP akivaizdus lankytojų srauto padidėjimas. 

(2007-2012 m. Statistiniai) Kodėl ţmonės nebenori 

pramogauti gamtoje prie atvirų vanens telkinių, o 

pasirenka DVPP ? (2 pav.). 

 

DVPP lankymo dinamika per metus
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2 pav. Lankytojų srautaų dinamika Druskininkų VPP pagal mėn. 

Fig 2. Visitors stream dynamics in Druskininkai Aqua by Month 

 

Analogiški poilsiautojų ir svečių srautai fiksuoti 

Vilniaus SPA. Analizuojant sunkiai išgyventus krizės 2009 

metus jau 2012 m., stebimas ryškus – 28%  augimas. Pagal 

šio SPA paskutiniųjų metų svečių tikslus, dominuoja 

poilsiautojai, jų net 55%. Ţymią visų svečių dalį sudaro 

“konferencinio turizmo” dalyviai 16-17%. Svečiai Vilniaus 

SPA centre 2009 m. uţtrukdavo 2,8 dienos, 2012 m. 

vidutiniškai 3,3 dienos. (2009-2012 m. Statistiniai 

duomenys). Druskininkų Turizmo ir informacijos centro 

duomenimis, kurorte dominuoja savaitgalinio turizmo 

mėgėjai, jų net 52%. Nurodomas visiškai nedidelis svečių 

ir poilsiautojų srautų skirtumas metų laikais, maţiausias 

pavasarį – 21,8%, didţiausias ţiemą – 29,3%. (2010-2011 

m. Druskininkų). 

Tausojamas turizmas tiesiog neįmanomas be 

pirmosios pagrindinės - ekologinės dimensijos (Bunning, 

Hinz, 2012/2013), kurią sudaro gamtiniai ištekliai, jų 

atsinaujinimas ir energetinės sąsajos. (Projekt, 2001). 

Projektiniuose darbuose, praktiniame infrastruktūros 

įgyvendinime, tai apsprendţia darna gamtinėje aplinkoje. 

Konkrečių gamtinių išteklių natūralus atsinaujinimas, pav.: 

pušynų atsikūrimas, juose gaivaus oro kokybė, natūralių 

šaltinių, upeliukų, ypač jų ištakų funkcionavimas. Tarp šių 

gamtinių sistemų: miško – oro – vandens egzistuoja 

energetinių ryšių tvarumas. Kuriai nors vienai sistemai 

sutrikus, pav. išdegus ar išdţiūvus miško sklypui, pakitus 

gėlo ar paviršinio vandens ištekliams ar jų kokybei, 

pasireiškia neigiami veiksniai, tiesiogiai kinta mikro 

klimatinės sąlygos, oro kokybė, drėgmė, augalija. 

Antra. Ekonominė dimensija, pakankamai jautri, 

pasireiškianti kaip pasiūlos ir paklausos atitikmuo. 

Pirminėje aplinkoje lokaliai besivysčiusi turizmo 

infrastruktūra perspektyvoje neišvengiamai išvystoma iki 

regioninės svarbos, analizuojamu atveju, sąlyginai 

nedidelio kurortinio miestelio. Bendrą darnaus darbo 

pobūdį natūraliai ima keisti diferencinio susiskaidymo, 

specializuotos infrastruktūros pasidalinimas ir 

konkurencijos pasireiškimas. 

Tausojamojo turizmo pagrindinės dimensijos ir jų 

sudedamosios pateikiamos 3-iame paveiksle. 

 
 

3 pav. Tausojamojo .turizmo dimensijos 

Fig 3. Dimension of Sustainable Tourism 

 

Trečia. Socialinės – kultūrinės dimensijos svarba. 

Kiek realu, kad įgyvendinus konkretų projektą, bus 

patenkinti bendruomenės interesai ir lūkesčiai visame 

infrastruktūros komplekse? Kultūinio potencialo, etninių 

vertybių išsaugojimas regione ne maţiau problemiškas 

perspektyvoje – integruojant tai bendruomenės veikloje. 

Problema. Tausojamojo turizmo programinės 

nuostatos: tikslo ir uţduoties formulavimas neišvengiamai 

patenka į konfliktinę situaciją tarp natūralių gamtinių 

sistemų išsaugojimo ir rekreacinės, urbanistinės plėtotės 

strateginio pagrindimo. 

Analizė. Konkretus Druskininkų kurorto visos 

infrastruktūros grandies, objektas „Vijūnėlės parkas“. 

Normalu ar ne, bet Pietų Lietuvoje parkų, tiesiogine 

šios sąvokos prasme – stygius. Prieţastys - objektyvios ir 

natūralaus gyvenimo būdo pasekmė. 

Druskininkuose „parko“ sąvoka vadintas prieš 

šimtmetį garsėjęs „Sveikatos parkas“. Tai buvo entuziastės 

gydytojos E. Levickos nuopelnas. Vėliau, po E. Levickos 

mirties (ţūties) šį parką buvo atgaivinęs fizinės kultūros 

specialistas K. Dineika. Deja po reformų šio unikalus, 

„Sveikatos parko“ nebėra. Tikėkim, parkas atgims, pradţia 

padaryta. Kurorte vienas naujausių - „Eglės“ sanatorijos 

parkas, su dekoratyvių medţių, krūmų grupėmis, jų tarpe 

įvairūs architektūros elementai. (Mačerinskienė, 2007). 

Druskininkų savivaldybės uţsakymu 2009 m. atliktas 

projektas „Vijūnėlės parkas“. Bendroje 27,6778 ha ploto 

erdvėje vasaros metu dominuoja ţalia veja. Ţiemos metu, 

balta sniego danga vizualiai šią erdvę padidina nuo 

Druskonio eţero, pro 0,7505 ha kūdrą, apjungia Vijūnėlės 

tvenkinį - 12,0 ha ploto ir yra apribota brandaus pušyno 

pietinėje ir vakarinėje dalyje. Projektas 2010-2011 m. 

įgyvendintas natūroje. (Projektas, 2009). 

Parko teritorijoje racionaliai suderintas naujų takų 

tinklas esamoje erdvėje su senaisiais pėsčiųjų ir 

dviratininkų takais. Pav., dviratininkų ir pagrindinis 

“Vijūnėlės parko” pėsčiųjų takas prasiseda nuo Turistų 

gatvės - Druskonio eţero ribų. Takas įrengtas šiek tiek 

asimetriškai kertant veją pietvakarių kryptimi. Jų sankirtoje 

dėmesį patraukia dekoratyvinis akcentas – skulptūra.  

“Vijūnėlės parko” fragmentas pateikiamas 4-ame pav. 
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4 pav. „Vijūnėlės parko“ plano fragmentas 

Fig 4. „Vijūnėlė park“ plan fragment 

 

Parke įrengti originalūs infrastruktūros elementai: 

malonų ir natūralų įspūdį daro tvenkinio krante platus 

smėlio ruoţas - neišvengiama paplūdimio dalis. Parko 

poilsio zonoje naujai įrengti mediniai lieptai, suolai, šalia 

pėsčiųjų takų įrengta aikštelė, sezoninė kavinė. Centrinėje 

poilsio aikštėje, pagrindiniame take prie įėjimo į parką, 

originalus akcentas - dekoratyvinė skulptūra. 

Tinkamai paruoštas projektas gali būti tausojamojo 

turizmo pavyzdţiu kurorto infrastruktūros rekreacinėje 

sistemoje. „Vijūnėlės parkas“ tapo pakankamai patrauklia, 

aplinkos paţinimo vieta, jame optimalios kraštovaizdţio 

elementų: aikštės – vandens – miško – statinių proporcijos. 

Remdamiesi tausojamo turizmo svarbiausia - 

ekologine dimensija, būtina paaiškinti, kad „Vijūnėlės 

parkas“ suformuotas natūraliame hidrografiniame vėrinyje: 

Balos, Raisto pelkės, Vijūnėlės ir Druskonio uţpelkėjusių 

eţerėlių įlomėje. Dar 1960-1961 m. buvo vykdyti šių 

abiejų eţerėlių rekonstravimo, valymo darbai. Prireikė dar 

dviejų etapų, kad kurortinio miestelio ribose gamtinių 

sistemų (miško – vandens – aikštės) derinys atitiktų 

šiuolaikinio tausojamojo turizmo funkciją.  

 

Išvados 

 

1. Darnus turizmas teisiškai atitinka ekologines, 

ekonomines ir socialines – kultūrines tarpusavio 

suderinamumo dimensijas. 

2. Tarp pagrindinių darnaus turizmo dimensijų 

neatsiejami jų tarpusavio ryšiai: tikslas ir motyvacija, 

intensyvumas ir trukmė, turimas potencialas ir 

perspektyvinės galimybės. 

3.  Kurorto kompleksinės infrastruktūros potencialas, 

atsiţvelgiant į šiuolaikinių paslaugų paklausos formas 

privalo būti orientuotas į tausojamą paslaugų naudojimą, 

kokybę ir poreikius perspektyvoje. 
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Antanas Lankelis 
 

Sustainable Tourism Potential at Druskininkai Resort recreational System 
 

Summary 

 
The concept of sustainable tourism is defined as the consistency between the needs, interests and ecological possibilities. Natural (predominantly 

forests and water) and cultural (ethnical and urban) potential of Druskininkai surroundings can be characterized as naturally functioning, attractive and of 

limited usage for tourism purposes. Sustainable tourism potential in the resort recreational system analyzed can be ensured by the rational planning of 

existing ecologically untouched territories that have not been used. Reasonable use of  renewable sources such as forested areas, water resources for 
tourism purposes can (and must) be differentiated according to the main criteria of ecological status.The sustainability of the potential of the resort and 

entire region is an evident contradiction to a mass, uncoordinated tourism approach. In a common composite tourism system, the dimensions of 

sustainable tourism are based on preservation of natural and cultural heritage, regional cultural identity. The work of tourism organization sould be 
focused not on quantitative expansion in the area but on quality of services. The exclusive social feature of the resort is high quality customer service, 

which will respectively pay back by enhancing regional economic potential. 

Sustainable tourism, recreational system, natural potential  
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