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Antropogeninis poveikis rekreacinėse vietose tampa vis didesnė problema. Tyrimui pasirinkti du objektai - Alytaus miesto parkas, kurį aplanko 

vidutiniškai 514 ţmonių ir Kauno Ąţuolyno parkas, kurį aplanko 864 ţmonės per dieną. Tyrimui pasirinktos 6 vietos: 5 sutrypti  takeliai ir viena 
kontrolinė vieta. Tiriant lankytojų poveikį dirvoţemiui ir augalijai buvo apskaičiuotas lankytojų skaičius, tiriamas dirvoţemio tankis, pH, matuojamas 

dirvoţemio slėgis, nustatomas augalijos padengimas, rūšių skaičius. Įvertinant lankytojų daţnio poveikį, nustatytas ryšys tarp lankytojų apsilankymo 

daţnio ir augalijos, dirvoţemio rodiklių. Nustatyta, jog lankytojai smarkiai paveikė miestų parkų augalijos rūšių įvairovę. Rūšių skaičius ir augalų 
padengimas Alytaus miesto parke ir Kauno Ąţuolyno parke buvo patikimai didesnis kontrolinėje vietoje nei intensyvios rekreacijos tiriamosiose vietose 

(p<0,05). Apskaičiavus visų tiriamųjų vietų augalijos padengimą, Alytaus miesto parke jis siekė 44,87%, o Kauno Ąţuolyno parke - 35,53%. Dirvoţemio 

parametrai (tankis, pH) Alytaus miesto parke ir Kauno Ąţuolyno parke buvo patikimai maţesni kontrolinėje vietoje nei intensyvios rekreacijos 
tiriamosiose vietose (p<0,05). Dirvoţemio sutryptumas Alytaus miesto parke buvo padidėjęs 7 kartus, o Kauno Ąţuolyno parke - 8 kartus. Didėjant 

lankytojų skaičiui, didėjo neigiama įtaka dirvoţemiui, buvo maţesnis augalų rūšių skaičius ir jų padengimas. 

Rekreacija, dirvožemis, augalija, lankytojų poveikis, miesto parkai 

 
Įvadas  

 

Pastaraisiais metais, didţiuliu greičiu vystantis 

ekoturizmo pramonei pasaulyje, ekologinės aplinkos 

problemos vaizdingose kraštovaizdţio vietose tampa vis 

intensyvesnės. Vis daţniau būtina įgyvendinti veiksmingą 

valdymą srityse, kurios turi didţiausią ekologinę svarbą, 

siekiant sumaţinti neigiamą poveikį, tuo pačiu metu 

optimizuojant poilsio galimybes lankytojams.  

Natūraliose buveinėse lankytojų poveikis priklauso ne 

tik nuo bendro apsilankymo daţnio, bet ir nuo tam tikros 

ekosistemos paţeidimų. Pavyzdţiui, panaši veikla ir 

lankytojų skaičius gali sukelti skirtingą poveikį miško 

ekosistemai, lyginant atvirą pievą ar statų šlaitą su plokščiu 

kraštovaizdţiu (Hammitt, Cole, 1987; Marion, Cole, 1996).  

Natūraliose buveinėse parkų lankytojai paveikia fauną, 

vandens kokybę ir kraštovaizdį, tačiau didţiausias poveikis 

yra dirvoţemiui ir augmenijai, dėl to, kad pastarieji yra 

tiesiogiai veikiami (Cole, Bayfield, 1993; Gómez-Limón, 

de Lucio, 1995). Augmenijos atveju, sutryptumo poveikis 

įvertinamas augmenijos dangos ir botaninės sudėties 

pasikeitimais. Tyrimai parodė kintamumą tarp rūšių ir 

augalų asociacijų. Tokiu būdu išplinta vijokliniai ir greitai 

augantys augalai, atsparūs dirvoţemio sutryptumui. 

Atsparių rūšių paplitimas daţnai tuo pačiu metu sumaţina 

vietinių rūšių dominavimą ekosistemų įvairovėse (Marion, 

Cole, 1996).  

Sutryptame dirvoţemyje padidėja dirvoţemio 

tankumas. Tankumo padidėjimas kartu su organinės 

medţiagos sluoksnio pašalinimu, sumaţina dirvoţemio 

aeraciją, drėgnumą, organinės medţiagos kiekį ir keičia 

mikroorganizmų florą (Manning, 1979). Todėl šio darbo 

tikslas - ištirti lankytojų poveikį miestų rekreacinių vietų 

augmenijai ir dirvoţemiui. 

 

Tyrimų metodika  
 

Tyrimui buvo pasirinkti du skirtinguose miestuose 

esantys parkai, kuriuose vykdoma rekreacija - tai Alytaus 

miesto parkas ir Kauno Ąţuolyno parkas. Alytaus miesto 

parko brandus pušynas uţima 5 ha plotą. Kauno Ąţuolyno 

parkas yra Kauno miesto teritorijoje, Ţaliakalnio 

mikrorajone. Tai didţiausias miesto teritorijoje esantis 

ąţuolynas visoje Europoje. Brandus ąţuolynas uţima 

daugiau nei 84 ha plotą.  

Tyrimas buvo vykdomas tam tikrose vietose, kurios 

yra panašios aplinkos sąlygomis, bet skirtingos pagal 

apsilankymų skaičių. Tokia metodika daţnai naudojama 

vertinant rekreacijos poveikį poilsio zonose (Hammitt, 

Cole, 1987). Tyrimui pasirinktos 6 vietos: 5 takeliai 

(išmindţioti ţmogaus, t.y. kada ţmonės vaikšto ne 

suformuotais takeliais, bet šalia jų) parke ir viena 

kontrolinė vieta (kur ţmogus nevaikšto, taip nedarydamas 

ţalos ir neformuodamas naujų takelių,), nepaliesta 

ţmogaus veiklos. 

Kiekvienoje vietoje takelis buvo tiriamas horizontaliai 

3 m atstumu (1 pav.). Augalijos padengimas buvo 

vertinamas horizontaliai takelio, o dirvoţemis buvo imtas 

per vidurį takelio (t.y. 0 m atstumu) ir iš šonų takelio 

(dešinėje ir kairėje pusėje) 1 m atstumu (5 cm gylyje). 

 

 
 

1 pav. Tyrimo vietos schema 

Fig. 1. Investigation scheme 

 

Kiekvienoje dirbtinai nutrypto takelio vietoje augalų 

rūšinė sudėtis buvo įvertinta trijose 1 m
2
 apskaitos 

aikštelėse. Jose nustatomas augalų rūšių skaičius ir 

vertinamas rūšies padengimas (procentais). Dirvoţemio 

mainų rūgštumas (pHKCl) nustatytas potenciometriniu 

metodu. Dirvoţemio sutryptumui įvertinti buvo nustatytas 

dirvoţemio tankis ir slėgis (penetrometru). 

Lankytojų daţnis miesto parkuose buvo įvertinamas, 

skaičiuojant kiek vidutiniškai ţmonių apsilanko parke 

vienos valandos bėgyje, stebėjimo laikas nuo 8 iki 20 val. 

Nustatyta, kad Alytaus miesto parką vidutiniškai aplanko 

514 ţmonių per dieną. Kauno Ąţuolyno parke yra brandus 

ąţuolynas, uţimantis 84 ha plotą. Per dieną parką aplanko 

vidutiniškai 864 ţmonės (2 pav.). 
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2 pav. Lankytojų skaičius Alytaus ir Kauno Ąţuolyno parke 

Fig. 2. Number of visitors in Alytus and Kaunas urban parks 

 

Tyrimo duomenys apdorojami, naudojant SPSS 

programa. Spirmeno koreliacijos koeficientas buvo 

apskaičiuojamas tarp lankytojų apsilankymo daţnio ir 

dirvoţemio bei augalų kintamųjų. Kintamųjų vidurkiams 

palyginti naudojamas U kriterijus (p < 0,05). 

 

Rezultatai ir aptarimas  

 

Tyrimų rezultatai parodė, kad rūšių skaičius Alytaus 

miesto parke buvo toks: viduryje takelio (0 m atstumu) 

buvo aptikta vos viena rūšis, t.y. paprastoji smilga, o 1 m 

atstumu šešios rūšys: plačialapis gyslotis, kupstinis švylys, 

atţalinė gūţtvė, vienagraiţė snaudalė, paprastoji smilga, 

paprastoji pakalnutė. Kauno Ąţuolyno parke rūšių 

skaičiaus pasiskirstymas horizontaliai takelio buvo toks: 

viduryje takelio (0 m atstumu) buvo viena rūšis - 

plačialapis gyslotis, 1 m atstumu buvo aptiktos trys rūšys: 

plačialapis gyslotis, vienagraiţė snaudalė, aitrusis vėdrynas 

(3 pav.). Kauno Ąţuolyno parke lankytojų apsilankymų 

daţnis buvo didesnis, todėl jame augalų rūšių skaičius ir 

augmenijos padengimas buvo maţesnis, negu Alytaus 

miesto parke. Augmenija tiriamuosiuose objektuose 0 m ir 

1 m atstumu, lyginant su kontroline vieta buvo skurdi, 

kadangi rekreacinis poveikis paveikė augmeniją ir kai 

kurioms rūšims neįmanoma gyvuoti sutryptoje dirvoje, 

kadangi joje nebevyksta svarbiausi medţiagų apykaitos 

procesai. 
 

 
 

3 pav. Rūšių skaičius Alytaus ir Kauno miesto parkuose 
Fig. 3. Number of species in Alytus and Kaunas urban parks 

 

Lyginant rūšių skaičiaus rezultatus su kitų autorių 

atliktais tyrimais matėsi panaši tendencija dėl sumaţėjusių 

augalų rūšių kiekio sutryptose tiriamosiose vietose. 

Tyrimai parodė, kad augalai suspaustuose dirvoţemiuose 

pasisavina maisto medţiagų, nes jie išaugina maţesnes 

šonines šaknis, taip pat augalai gali būti “sutrypti”, 

sutraiškyti, jie nukrypsta nuo augimo ciklo ir gali sunykti 

savo savo natūralioje buveinėje (Cole, 2004). 

Augalijos padengimas Alytaus miesto parke ir Kauno 

Ąţuolyno parke tiriamosiose vietose siekė vidutiniškai 

apie 1,5% (0 m atstumas) (4 pav.). Tiriamųjų vietų 

padengimas buvo skirtingas ir priklausė nuo lankytojų 

apsilankymo daţnio, bei "dirbtinai" ištryptų takelių pločio 

(kuo takelis plačiau ištryptas, tuo maţesnis augalijos 

padengimas). Vidutiniškai apskaičiavus visų tiriamųjų 

vietų (0 m, 1 m, kontrolės) augalijos padengimą Alytaus 

miesto parke siekė 44,87%, o Kauno Ąţuolyno parke 

35,53%. Augalijos padengimas Alytaus miesto parke ir 

Kauno Ąţuolyno parke buvo patikimai didesnis 

kontrolinėje vietoje nei intensyvios rekreacijos vietose 

(p<0,05). Matoma tendencija, kad augalijos padengimas 

maţėja priklausomai nuo apsilankiusiųjų lankytojų vizitų 

skaičiaus: kuo jis intensyvesnis, tuo maţesnis augalijos 

padengimas tiriamosiose vietose. Kauno Ąţuolyno parko 

augalijos padengimas buvo 25% maţesnis uţ Alytaus 

miesto parko augalijos padengimą tiriamosiose zonose (0 

m ir 1 m atstumu). Danijoje buvo atliktas panašaus 

pobūdţio tyrimas, kurių rezultate buvo matyti, kad 

smarkiai sumaţėja augmenijos dangos sudėtis ir 

padengimas ţmogaus sutryptose vietose (Andersen, 2000). 

 

 
 

4 pav. Augalijos padengimas Alytaus ir Kauno miesto parkuose 

Fig. 4. Vegetation cover in Alytus and Kaunas urban parks 
 

Lankytojų poveikis dirvoţemio fizikiniams ir 

cheminiams rodikliams pateiktas 5, 6 ir 7 paveiksluose. 0 

m ir 1 m atstumu tiriamosiose vietose dirvoţemio tankis 

buvo didesnis nei kontrolės, jis siekė Kauno Ąţuolyno 

parke 79% 0 m ir 64% esant 1 m atstumu nuo takelio, tuo 

tarpu Alytaus miesto parke 0 m atstumu tankis buvo 

padidėjęs 51%, o 39% 1 m atstumu, lyginant su kontroline 

vieta (5 pav.). 
 

 
 

5 pav. Dirvoţemio tankis Alytaus ir Kauno miesto parkuose 

Fig. 5. Soil density in the urban Alytus and Kaunas parks 

 

Dirvoţemio tankis kontrolinėje vietoje buvo patikimai 

maţesnis nei intensyvios rekreacijos tiriamosiose vietose 
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(p<0,05). Didţiausias dirvoţemio tankis Kauno Ąţuolyno 

parke 0 m atstumu tiriamojoje vietoje buvo 1,65 g/cm
3 

(5 

pav.). Ši vertė, lyginant su optimalia (0,8 g/cm
3
), padidėjo 

net 2 kartus. Tyrimo metu nustatyta, kad intensyvus 

lankytojų apsilankymo daţnis daro dirvoţemį 

kompaktiškesnį ir didina jo kietumą. Tyrimais nustatyta, 

kad intensyvus rekreacinių vietų lankymas dirvoţemį 

sutankina nuo 1,5 g/cm
3
 iki 1,6 g/cm

3
 (Manning et al.,, 

1996). 

Alytaus miesto parke pH kito nuo 6,42 (kontrolė) iki 

7,56 (0 m atstumu), o Kauno Ąţuolyno parke nuo 6,74 

(kontrolė) iki 7,12 (0 m atstumu) (6 pav.). Alytaus miesto 

parke intensyvaus sutrypimo zonose dirvoţemio pH buvo 

5% didesnis nei Kauno Ąţuolyno parke. Kauno Ąţuolyno 

parke, nors ir didesnis lankytojų skaičius ir tiriamasis 

plotas labiau ištryptas, bet pH buvo maţesnis, tai galima 

pagrįsti tuo, kad sutryptose vietose yra daugiau pašalinta 

organinė medţiaga, dėl to pH maţesnis (Monti, 

Mackintosh, 1979). 

 

 
 

6 pav. Dirvoţemio pH Alytaus miesto ir Kauno Ąţuolyno parke 

Fig. 6. Soil pH in Alytus and Kaunas urban parks 
 

Tyrimais nustatyta, kad lankytojų apsilankymų daţnis 

įtakoja dirvoţemio pH. Cole ir Fichtler (1983) bei Lockaby 

ir Dunn (1984) teigė, kad padidėjęs pH, intensyviai 

naudojamuose plotuose (pvz., automobilių stovėjimo 

aikštelė, prie pagrindinių kelių) bus padidėjęs, nes 

sumaţėjo išplovimas, infiltracija dėl lankytojų 

apsilankymų sukeliamo dirvoţemio sutryptumo. Tokio 

dirvoţemio pH gali siekti net 6,9-8,7 (Hammitt, Cole, 

1987). 

Kuo didesnis dirvoţemio slėgis, tuo jis labiau pakenkia 

esamai augalijai. Ten kur dirvoţemio slėgis buvo 

didţiausias, lankytojų apsilankymų daţnis buvo 

daţniausias, dirvoţemis buvo taip suspaustas. Tuo tarpu 

kontrolinėje vietoje slėgis buvo optimaliausias augalams 

augti (7 pav.). Gauti duomenys parodė, kad Alytaus miesto 

parko ir Kauno Ąţuolyno parko dirvoţemis slėgis, 

dirbtinai ištryptuose takeliuose yra smarkiai padidėjęs. 

 

 
 

7 pav. Dirvoţemio slėgis Alytaus miesto ir Kauno Ąţuolyno parke 

Fig. 7. Soil pressure in Alytaus and Kaunas urban parks 

 

Fiziniai ir cheminiai parametrai buvo siejami su 

lankytojų skaičiumi. Nustatyta, kad didėjant lankytojų 

skaičiui, didėja neigiama įtaka dirvoţemio parametrams 

(pH, tankis, slėgis). Kuo didesnis lankytojų apsilankymų 

daţnis, tuo didesnis dirvoţemio tankis, aukštesnis slėgis ir 

pH intensyvaus sutrypimo vietose (1 lentelė). 

 
1 lentelė. Ryšys tarp lankytojų vizitų skaičiaus ir dirvoţemio parametrų. 

Table 1. Correlations between visitor frequency and soil parameters 

 

Dirvoţemio 

parametrai 

Ţmonių skaičius per valandą 

Kaunas 

Ąţuolyno 
parkas  

Alytaus 

miesto 
parkas  

rs p rs p 

pH 0,515 * 0,461 * 

Tankis (g/cm3) 0,586 * 0,325 * 

Slėgis (KPa) 0,555 * 0,525 * 

Paţymėjimai: p < 0,05 (*) 

 

Augalų padengimas ir rūšių skaičius buvo neigiamai 

susijęs su lankytojų vizitų skaičiumi (2 lentelė). Didėjant 

lankytojų skaičiui, augalijos padengimas ir rūšių skaičius 

maţėjo. 
 
2 lentelė. Ryšys tarp lankytojų vizitų skaičiaus ir augmenijos parametrų. 

Table 2. Correlations between visitor frequency and vegetation 

parameters 

 

Augmenijos parametrai 

Ţmonių skaičius / per valandą 

Kaunas 

Ąţuolyno 

parkas  

Alytaus 

miesto 

parkas  

rs p rs p 

Rūšių skaičius  -0,502 * -0,378 * 

Padengimas (%) -0,243 * -0,475 * 

Paţymėjimai: p < 0,05 (*) 

 

Parko lankytojai daro didelį poveikį dirvoţemio 

kietumui, dirvoţemio vandens kiekiui ir kitiems 

dirvoţemio parametrams miesto parkuose, ko pasekoje 

pasikeičia augalų rūšinė sudėtis, sumaţėja jų padengimas. 

Ţmonių ištryptose takelių vietose augalija buvo visiškai 

sunykusi.  

Rezultatai parodė teigiamą koreliaciją tarp vizitų 

daţnio ir dirvoţemio tankumo, kuri rasta ir kitų autorių 

tyrimuose (Manning, 1979; Lockaby, Dunn, 1984; 

Hammitt, Cole, 1987; Mortensen, 1989; Gómez-Limón, de 

Lucio, 1995). 

 

Išvados 

 

1. Alytaus miesto parke vidutiniškai apsilanko 514 

lankytojų per dieną, o Kauno Ąţuolyno parke – 864 

lankytojai. Lankytojų daţnis buvo patikimai didesnis 

Kauno Ąţuolyno parke nei Alytaus miesto parke (p<0,05). 

Kauno Ąţuolyno parke apsilanko 40% daugiau lankytojų. 

2. Rūšių skaičius ir augmenijos padengimas 

intensyvaus sutryptumo zonose (0 ir 1 m atstumu) buvo 

patikimai maţesnis nei kontrolinėje vietoje (p<0,05). 

3. Dirvoţemio tankis ir pH kontrolinėje vietoje buvo 

patikimai maţesnis nei intensyvios rekreacijos tiriamosiose 

vietose (p<0,05). Alytaus miesto parke intensyvaus 

sutrypimo zonose dirvoţemio pH buvo 5% didesnis nei 

Kauno Ąţuolyno parke.  
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4. Intensyvaus sutrypimo zonose dirvoţemio slėgis 0 

m atstumu Alytaus miesto parke buvo 6,2 KPa, 1 m 

atstumu 5,02 KPa, Kauno Ąţuolyno parke 7,1 KPa ir 1 m 

atstumu 5,27 KPa. Kontrolinės vietos slėgis vidutiniškai 

siekė 0,87 KPa. Kauno Ąţuolyno parko dirvoţemio slėgis 

buvo patikimai didesnis nei Alytaus miesto parke (p<0,05). 
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Toma Kamblevičiūtė, Gintarė Sujetovienė 
 

Impact of visitors on soil and vegetation parameters in recreation sites  
 

Summary  

 
Anthropogenic impact on recreational areas is becoming more of a problem, destroying the visual image of the area. The goal of this study - to 

investigate visitors impact on vegetation and soil in city recreational parks. The objects were Alytus city park, (visited an average of 514 people) and 

Kaunas Ąţuolynas Park (visited by 864 people per day). Six locations were selected in the study: 5 tracks of human trampling and a control location, 

untouched by human activity. In order to investigate the visitors impact of soil and vegetation, human recreational areas in the city was determined visitor 
number, soil bulk density, pH, soil pressure, vegetation cover, the number of species and Simpson diversity index. In order to assess the effects of visitors 

frequencies on vegetation and soil characteristics the correlation was determined. It was found that visitors very affected plant species diversity and 

vegetation cover in studied parks. Soil properties (density, pH) Alytus urban park and Kaunas Ąţuolynas park was significantly lower (p<0.05) in the 
control location than intensive recreation exploratory in locations. The average pressure in the middle of the track in Alytus urban park increased 7 times, 

while in Kaunas Ąţuolynas park - 8 times compared with the control. With increasing number of visitors, increased the negative influence on soil 

parameters (pH, density, pressure), as well as with increasing the number of visitors, decreased the number of species, vegetation cover and vegetation 
diversity.  

Recreation, soil, vegetation, impact of visitors, urban parks 
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