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Įvadas
Pasak Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos1, daugybei turizmo traukos vietovių
visame pasaulyje turizmas tapo svarbiausiu veiksniu vietovės socioekonominei plėtrai. Turizmas
kuria darbo vietas, verslus, pritraukia pajamas iš užsienio, skatina infrastruktūros plėtrą. Šiame
dokumente atliekama Šilutės rajono savivaldybės gamtinio turizmo vystymo galimybių analizė
bei pateikiamos rekomendacijos Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginio plėtros
plano tobulinimui. Dokumentą parengė VšĮ Baltijos Aplinkos Forumo specialistai, aktyviai
bendradarbiaujant su vietos suinteresuotomis šalimis įgyvendinant projektą „LIFE Viva Grass“.
2018-03-29 vyko „LIFE Viva Grass” projekto metu parengtų rekomendacijų pristatymas, kurio
metu susibūrė neoficiali Gamtinio turizmo vystymo Šilutės rajono savivaldybėje darbo grupė iniciatyvūs vietos turizmo verslininkai, Nemuno deltos regioninio parko ir Šilutės TIC atstovai.
Sutarta, kad tolimesnės diskusijos dėl gamtinio turizmo plėtros vyks šioje grupėje, kuri teiks
rekomendacijas Šilutės rajono savivaldybei. Susitikimų su iniciatyvine grupe metu surinktos
pastabos ir pasiekti sutarimai įtraukti į galutinę dokumento versiją. Jį sudaro tokios dalys:
1. Turizmo traukos vietovė ir jos valdymas;
2. Gamtinio turizmo plėtojimas;
3. Veiksmų planas gamtinio turizmo plėtojimui regione;
4. Rekomendacijos gamtinio turizmo vystymo tema Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024
metų strateginiam plėtros planui.
Rekomendacijos rengiamos siekiant paskatinti Šilutės raj. sav. kaip gamtinio (ornitologinio)
turizmo traukos vietovės plėtojimą, taip kartu išnaudojant geriausias vietovės teikiamas
galimybes (paukščiai, vandens kuriamos galimybės), bei kartu užtikrinant gamtinės aplinkos, kuri
teikia šiuos turizmui svarbius resursus, kokybę bei šios kokybės išlaikymą. Žemiau trumpai
pateikiamos potencialios gamtinio (ornitologinio) turizmo teikiamos naudos regionui.
Gamtinio turizmo nauda regionui
Gamtinio turizmo vystymas regionui gali suteikti nemažai naudos. Toliau apžvelgiami potencialiai
teigiami aspektai:
● Turizmo sezono prailginimas, sezoniškumo mažinimas. Remiantis Šilutės turizmo
informacijos centro 2017 m. veiklos ataskaita2, šiuo metu Šilutės raj. sav. pagrindiniai
turistų srautai stebimi gegužės-rugsėjo mėnesiais. Vystant gamtinį turizmą, plėtojant
susijusias paslaugas (potvynio stebėjimas, poledyninės žūklės, švenčių organizavimas ir
pan.) turizmo sezoną būtų galima prailginti bent trimis mėnesiais (kovas, balandis, spalis),
o populiarinant paslaugas, susijusias su tam tikromis paukščių rūšimis (pvz. jūrinis erelis),
daugiau turistų būtų galima sulaukti ir šaltuoju metų laiku. Tai leistų apgyvendinimo ir
maitinimo įstaigoms padidinti savo pajamas ir užsiimti šia veikla beveik ištisus metus. Visa
tai pagerintų ir bendrą rajono socioekonominę padėtį;
● Turizmo traukos vietovės sukūrimas. Nors Šilutės raj. sav. ir konkrečiai Nemuno deltos
regionas yra išskirtinė vietovė Lietuvoje, tačiau ji nėra taip gausiai lankoma ir žinoma kaip
pavyzdžiui Kuršių Nerijos ar Trakų nacionaliniai parkai. 2017 m. Šilutės TIC suteikė
paslaugas 10 153 lankytojų3, o Neringos TIC beveik 3 kartus daugiau – 33 131 lankytojui4,
Trakų TIC 10 kartų didesniam skaičiui – 100 784 lankytojų5. 2018 m. Nemuno deltos
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http://www2.unwto.org/content/why-tourism
http://www.infolex.lt/silute2/Default.aspx?Id=3&DocId=43310
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http://www.infolex.lt/silute2/Default.aspx?Id=3&DocId=43310
4
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „AGILA“ direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaita
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2

●

●

●

●

●

regioninio parko lankytojų centre apsilankė 1170 lankytojai6, kai Kuršių nerijos nacionalinio
parko centre beveik 6 kartus daugiau – 69687. Nacionalinėje turizmo rinkodaroje (Lietuvą
pristatančiuose turizmo bukletuose ir kitose medijos formose), Nemuno deltos regionas
nėra išskiriamas greta minėtų turizmo traukos vietovių. Plėtojant gamtinį turizmą,
atsirastų galimybė vykdyti tiesioginę šios vietovės rinkodarą, pristatyti rajoną kaip
nacionalinę gamtinio turizmo traukos vietovę;
Turizmo paslaugų įvairovės ir kokybės didinimas. Vystant gamtinį turizmą atsirastų naujų
paslaugų teikimo poreikis, kas leistų vietovėje sukurti naujų darbo vietų. Taip pat,
daugelio studijų teigimu8, gamtiniai turistai labiau vertina paslaugų kokybę, taip pat
palieka daugiau pinigų nei įprasti turistai. Paslaugų teikėjai būtų priversti pasitempti ir kelti
savo paslaugų kokybę, o tuo pačiu – galėtų ir daugiau uždirbti;
Tikslinės turistų rinkos formavimas. Sėkmingas gamtinio turizmo vystymas leistų
regionui nusistatyti prioritetinę turizmo kryptį ir koncentruotis į ją. Tai galėtų prisidėti prie
bendros regiono aplinkos geros būklės palaikymo ir tolimesnio puoselėjimo. Be to,
gamtinis turizmas potencialiai pritrauktų naujas turistų rinkas, kuriose gamtinis turizmas
labai populiarus pvz.,: Olandija, arba padidintų srautus iš jau esamų, pvz.: Didžioji Britanija,
Skandinavijos šalys;
Turizmo operatorių bendradarbiavimas. Gamtinio turizmo vystymas sukuria galimybes
bendradarbiauti įvairių paslaugų teikėjams, pvz.: paukščių stebėjimas iš laivų, automobilių
nuoma, maitinimas ir t.t. Tai leidžia netiesiogiai jiems užsidirbti papildomų pajamų;
Ūkininkų ir jų vietinės produkcijos populiarinimas. Sėkmingai pateikus ūkininkavimo ir
gamtinio turizmo sąsajas atsirastų galimybė išpopuliarinti vietinę ūkininkų produkciją, kas
leistų jiems užsidirbti papildomų pajamų ir pardavinėti ne žaliavinę, o jau perdirbtą
produkciją, turinčią didesnę pridėtinę vertę;
Papildomos galimybės išsaugoti vertingas pievų buveines ir būdingą kraštovaizdį.
Gamtinio turizmo vystymas potencialiai galėtų paskatinti vertingų pievų ir kitų gamtinių
buveinių išsaugojimą, tolimesnį tvarkymą bei palaikymą. Plačiau apie tai – tolimesniame
skyriuje.

Gamtinio turizmo ir vertingų pievų buveinių išsaugojimo sąsaja
Kaip jau buvo minėta aukščiau, gamtinis turizmas galėtų tapti vienu iš veiksnių, galinčių padėti
išsaugoti gamtiniu ir kultūriniu požiūriu vertingą kraštovaizdį ir gamtines buveines. Nemuno
deltos regiono atžvilgiu, labai svarbu yra palaikyti gerą užliejamų pievų būklę bei ūkininkauti
gamtai palankiu režimu – pvz., pievas šienauti tuomet, kai išsiperi paukščių jaunikliai. Dabar tokio
režimo laikosi tik nedaugelis Nemuno deltoje ūkininkaujančių ūkininkų. Tam yra trys pagrindinės
priežastys – tai nėra finansiškai naudinga, ūkininkai turi įsipareigojimų, dėl kurių negali keisti
ūkininkavimo praktikos, ir nėra, kur utilizuoti vėlai nupjautos, gyvulių pašarui nebetinkančios
biomasės. Intensyviai ūkininkaujant tokiose pievose nyksta biologinė įvairovė, kuri buvo būdinga
šioms vietovėms, taip pat keičiasi kraštovaizdis. Taigi, tokiu atveju prarandamos ne tik gamtinės
vertybės, bet ir – potencialūs gamtinio turizmo ištekliai. Toliau pateikiamoje supaprastintoje
principinėje schemoje galime matyti, kaip vystomas gamtinis turizmas potencialiai galėtų
prisidėti prie vertingų pievų buveinių ir jose esančios biologinės įvairovės Nemuno Deltos regione
išsaugojimo (žr. 1 pav). Panašiai su gamtiniu turizmu susijęs ir kitų gamtinių buveinių palaikymas.
6
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1. Turizmo traukos vietovė ir jos valdymas
Šiame skyriuje apibrėžiama turizmo traukos vietovės sąvoka, išskiriami svarbiausi turizmo
traukos vietovės elementai ir apibūdinamas turizmo traukos vietovės valdymas. Išskiriant šiuos
aspektus daugiausiai remiamasi svarbiausios turizmo organizacijos – Jungtinių Tautų Pasaulio
turizmo organizacijos (UNWTO) – literatūra.
Toliau dokumente Šilutės rajono savivaldybė kaip turizmo traukos vietovė analizuojama
pasitelkiant šiame skyriuje išskiriamas sąvokas ir elementus.

1.1. Turizmo traukos vietovė
Pagal Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizaciją (UNWTO), turizmo traukos vietovė yra
„fizinė erdvė su arba be administracinių ir / ar analitinių ribų, kurioje lankytojas pasilieka nakvoti
bent vienai nakčiai”. Taigi, turizmo traukos vietovė turi turėti aiškias ribas (valdymo ir
administravimo, įvaizdžio ir suvokimo), apibūdinančias teritorijos konkurencingumą rinkoje.
Turizmo traukos vietovė apima turizmo produktus, traukos objektus ir turizmo išteklius,
nutolusius vienas nuo kito per vieną dieną įveikiamu atstumu (per dieną galima nuvykti ir grįžti).
Tai – produktų, paslaugų ir veiklų rinkinys, patirtys pridėtinės vertės grandinėje (nuo informacijos
apie vietovę paieškos, atvykimo iki galutinių paslaugų, atvykus, suteikimo)9. Turizmo traukos
vietovė gali būti įvairaus dydžio – tiek visa šalis, tiek regionas, sala ar kaimas.
Šiame dokumente turizmo traukos vietovė apibrėžiama kaip Šilutės rajono savivaldybė (2
pav.). Taip buvo nuspręsta gamtinio turizmo vystymo Šilutės rajono savivaldybėje darbo grupės
susitikimo metu 2018 m. balandį. Ateityje šios ribos galėtų būti koreguojamos, koncentruojantis
į Nemuno deltos regioną, prasidedantį Pagėgių savivaldybėje, apimantį Nemuno deltos regioninį
parką bei besitęsiantį pamariu į šiaurę maždaug iki Drevernos.

2 pav. Šilutės rajono savivaldybė.
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http://destination.unwto.org/content/conceptual-framework-0

Svarbu atkreipti dėmesį, kad smulkesnės turizmo traukos vietovės gali bendradarbiauti ir
sudaryti didesnes traukos vietoves. Taigi, Šilutės rajono savivaldybė gali tapti didesnės turizmo
traukos vietovės – Pamario – dalimi, o ši – pajūrio ar netgi – Lietuvos – dalimi (3 pav.).

Lietuva

Pajūris

Pamarys

Šilutės rajono
savivaldybė

3 pav. Šilutės rajono savivaldybė stambesnių turizmo traukos vietovių dalis.

1.2. Turizmo traukos vietovės elementai
Turizmo traukos vietovę sudaro daugybė elementų, kurie pritraukia turistus į vietovę ir
patenkina jų atvykimo poreikius. UNWTO išskiria šiuos bendrą vietovės patyrimą, jauseną
kuriančius turizmo traukos vietovės elementus:
● Lankytini objektai (angl. attractions) – tai objektai, kuriuos privalu pamatyti, aplankyti.
Jie sulaukia didžiausio lankytojų dėmesio ir sukuria pagrindinę motyvaciją atvykti. Šie
objektai gali būti skirstomi į natūralius (pvz., paplūdimiai, parkai, ežerai, oras), pastatytus
(pvz., ikoniniai pastatai kaip Gedimino pilis ar Eifelio bokštas, paminklai, sporto ir renginių
kompleksai kaip LITEXPO) ir kultūrinius (pvz., muziejai, teatrai, meno galerijos, kultūriniai
renginiai).
● Pasiekiamumas (angl. accessibility). Šis elementas apima ne tik turizmo traukos vietovės
pasiekiamumą įvairiu transportu, bet ir judėjimą teritorijos viduje. Specialūs leidimai,
keliavimo sąlygos turi būti svarstomi plėtojant pasiekiamumą.
● Paslaugos (angl. amenities) – daugybė paslaugų, kurios padeda lankytojui patogiai jaustis
ir judėti teritorijoje. Jos apima bazinę infrastruktūrą – komunalines paslaugas, viešąjį
transportą, kelius bei tiesiogines paslaugas turistams – apgyvendinimą, turizmo
informaciją, rekreacines erdves, gidus, operatorius, maitinimą, parduotuves.
● Žmogiškieji ištekliai (angl. human resources). Turizmas yra darbo jėgai imlus sektorius, o
bendravimas su vietos gyventojais yra labai svarbus komponentas bendroje turistinėje

patirtyje. Gerai apmokytas personalas, jų kompetencija turi tapti integralia vietovės
strategijos dalimi.
● Įvaizdis (angl. image) – unikalus ir išskirtinis bruožas, įvaizdis yra esminis siekiant
pritraukti lankytojus. Turizmo traukos vietovės įvaizdžiui pristatyti galima naudoti
daugybę įvairių būdų – el. rinkodara, turizmo žiniasklaida, reklama ir t.t. Įvaizdis apima
unikalumą, įžymybes, įdomybes, vaizdus, aplinkos kokybę, saugumą, paslaugų kokybę,
svetingumą.
● Kaina (angl. price). Kainodara yra svarbus turizmo traukos vietovės konkurencingumo
bruožas. Transporto į ir iš teritorijos kaina yra ne mažiau svarbi kaip ir kainos vietovėje
(apgyvendinimo, lankytinų objektų, maisto, turų ir t.t.). Turistų sprendimams įtakos gali
turėti netgi ir tokie ekonominiai faktoriai kaip valiutų kursai.
Šių elementų buvimas ir kokybė lemia turistų sprendimą atvykti į teritoriją.

1.3. Turizmo traukos vietovės valdymas
Turizmo traukos vietovės valdymas yra koordinuotas visų turizmo traukos elementų
valdymas. Ši veikla reikalauja bendradarbiavimo tarp daugybės organizacijų ir interesų, darbo
vieno tikslo vardan. Koordinavimas ir strateginis požiūris sujungia kartais labai skirtingas grupes
bendram turizmo traukos vietovės labui. Koordinavimas padeda išvengti pasikartojimo
įgyvendinant įvairias reklamos, mokymų, turistinių paslaugų plėtojimo ir kt. veiklas. UNWTO
turizmo traukos vietovės valdymą vaizduoja10 kaip 5 komponentų sąveiką (žr. schemą žemiau, 4
pav.). Norint užtikrinti darniai funkcionuojančią sistemą, visi šie komponentai turi būti ir papildyti
vienas kitą.

4 pav. Turizmo traukos vietovės valdymas pagal Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizaciją.
10

Practical guide to Tourism Destination Management, 2007

Turizmo traukos vietovės elementai (aptarti 1.2 skyriuje) yra remiami žmones į teritoriją
pritraukiančios rinkodaros ir paslaugų realaus suteikimo (užtikrinant, kad turistų lūkesčiai
pateisinami). Šios veiklos pagrindas – poreikis užtikrinti palankią aplinką (fizinę, socialinę,
ekonominę), kurioje turizmas būtų plėtojamas. Svarbiausias vaidmuo plėtojant turizmo traukos
vietovę tenka koordinuojančiai organizacijai. Ji užtikrina turizmo traukos vietovės vientisumą,
nuoseklios strategijos vykdymą, vadovauja ir koordinuoja visą veiklą. Tai – telkianti organizacija,
burianti įvairius suinteresuotuosius, partnerius, palaikanti turizmo sektoriaus partnerystę
siekiant įgyvendinti bendrą tos teritorijos kolektyvinę viziją. Ši organizacija nekontroliuoja savo
partnerių, bet veikiau telkia išteklius, patirtį, koordinuoja procesą, išlaiko objektyvumą ir
nepriklausomybę. Koordinuojanti organizacija plėtoja produktus, vykdo strateginį planavimą ir
vieningą turizmo traukos vietovės rinkodarą (grįstą kolektyvine vizija). UNWTO pažymi 11, kad
labai svarbus koordinuojančiai organizacijai yra pasitikėjimas ir jos kaip strateginio lyderio
pripažinimas. Darnios aplinkos kūrimas apima planavimą ir infrastruktūrą, žmogiškųjų išteklių
vystymą, produktų plėtojimą, technologijų ir sistemų kūrimą, susijusias pramonės šakas ir
pirkimus. Rinkodara turi propaguoti tai, kas patraukliausia potencialiems lankytojams ir kas tikrai
įtikintų juos atvykti. Paslaugų realus suteikimas vietoje turėtų užtikrinti kiekvieno lankytojo
patirties aspekto, kai šis lankosi teritorijoje, kokybę. Taip pat tai apima koordinavimą ir kokybės
kontrolę pvz., mokymus, dalinimąsi patirtimi, verslo patarimus, strategiją, tyrimus.

1.4. Šilutės rajono savivaldybės vizija ir tikslai
Šiame poskyryje pateikiamas siūlymas Šilutės rajono savivaldybės kaip turizmo traukos
vietovės vizijai. Ji turi būti suformuota drauge su vietos gyventojais, turizmo operatoriais,
atsakingomis institucijomis. Šiam tikslui turėtų būti organizuojamas atskiras susitikimas, idealiu
atveju – moderuojamas profesionalaus eksperto.
2018-04-13 vyko pirmasis Gamtinio turizmo vystymo Šilutės rajono savivaldybėje darbo
grupės susirinkimas, kurio metu priimta Šilutės r. sav. kaip gamtinio turizmo (daugiausiai
orientuojantis į ornitologinį bei vandens) traukos vietovės vizija:
Šilutės raj. sav. po 5 metų tampa patraukliausia gamtinio turizmo vieta Lietuvoje, o po 10 metų
patenka tarp TOP10 ornitologinio turizmo vietovių Europos Sąjungoje (ar tiesiog Europoje?).
Gamtinis (ornitologinis) turizmas atneša ne tik pajamas regionui, bet ir didina vietos gyventojų
palankumą gamtosaugai. Vos įvažiavus į rajoną, pasijuntama kaip paukščių rojuje, vandens
karalystėje (viskas susiję su vandeniu). Čia klesti gamta, švaru, tvarkinga, daug žmonių leidžia laiką
stebėdami gamtą, juos lydi vietos gidai, galintys pasiūlyti įvairaus sudėtingumo paslaugas
(gamtininkams mėgėjams, pažengusiems, profesionalams ir pan.). Kiekviena kaimo turizmo sodyba
/ maitinimo įstaiga gali pasiūlyti turistui bent po 2-3 gidus, o minimalią ekskursiją gali pravesti bet
kurios sodybos savininkas. Tokią ekskursiją taip pat gali pravesti ir papasakoti apie pagrindinius
paukščius net ir vyresniųjų klasių moksleiviai, puikiai pažįstantys savo kraštą. Vyksta įvairių rūšių
pažinimo „safariai“, išvykos. Upės – tai gatvės, o laivai – pagrindinė susisiekimo priemonė. Juose
žmonės netgi gyvena. Šilutės raj. sav. – tai pėsčiųjų ir dviratininkų „meka“, kurioje galima kad ir visą
dieną keliauti pėsčiomis, dviračiais. Kulinarinis lietuvninkų paveldas sustiprina įspūdį turistui. Čia
lengva rasti ir nusipirkti vietinės produkcijos. Jai teikiama pirmenybė prieš įprastą prekybos centrų
siūlomą produkciją. Gamtinis turizmas visada lydimas vietinės kultūros ir kulinarijos.
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Kaip žinosime, kad pasiekėme viziją?
● Kai turizmo paslaugų teikėjai bei kiti vietos gyventojai vieningai pasakys (sociologinės
apklausos), kad paukščiai yra vienas svarbiausių regiono turtų ir juos reikia saugoti;
● Kai augs pajamos iš ornitologinio turizmo;
● Nacionaliniu mastu gamtinis turizmas pristatomas pasitelkiant Šilutės rajono savivaldybės
pavyzdį;
● Ieškant informacijos internete apie patraukliausias vietas ornitologiniam turizmui
Lietuvoje / Europoje, ten pasirodys ir Šilutės (Nemuno deltos) vardas;
● Kai turistai įvardins paukščius, vandenį kaip išskirtinius Nemuno deltos bruožus;
● Augantis gamtinių turistų skaičius, ilgėjanti jų viešnagės trukmė;
● Išaugęs gamtinių gidų skaičius, jų siūlomų paslaugų spektras (sudėtingumo ir pačių išvykų
atžvilgiu);
● Išaugusi turizmo paslaugų teikėjų, rajono moksleivių gidavimo kompetencija (patys veda
minimalias ekskursijas);
● Išaugęs upių naudojimas turizmui (daugiau nuomos paslaugų, didesnis vandens
priemonių skaičius);
● Išaugęs dviratininkų ir žygeivių skaičius, viešnagės trukmė;
● Turistai lengvai randa įsigyti vietinės produkcijos. Auga vietinės produkcijos pardavimai.
Darnaus augimo tikslai – kad pajamos vietiniams gyventojams iš turizmo augtų, didėtų nakvynių
skaičius, ilgėtų turizmo sezonas, bet gamtinės vertybės būtų išsaugotos arba jų būklė – netgi
pagerinta.
Pagrindinės strategijos
1) Turistams siūloma maksimaliai vietinė produkcija;
2) Didinama vietos gyventojų gamtosauginė kompetencija, žinios apie paukščius, kitus gamtinio
turizmo išteklius;
3) Nuosekliai vykdomi tyrimai turizmo ekonominei ir socialinei naudai nustatyti;
4) Didinamas informacijos apie Nemuno deltą (Šilutės raj. sav.) kaip gamtinio turizmo kryptį
kiekis tiek internetinėje erdvėje, tiek įvairiuose leidiniuose lietuvių bei tikslinių užsienio rinkų
kalbomis.

2. Gamtinio turizmo plėtojimas
Gamtinis turizmas yra viena sparčiausiai besivystančių turizmo šakų pasaulyje. Gamtinio
turizmo šaka dažniausiai yra skirstoma į penkias subkategorijas:
1. Ornitologinis turizmas;
2. Botaninis turizmas;
3. Jūrinis turizmas (pvz., banginių stebėjimas);
4. Laukinės gyvūnijos stebėjimo ir pažinimo turizmas;
5. Keliavimas pėsčiomis, pažintinis turizmas.

2.1. Gamtinis ir ornitologinis turizmas pasaulyje
Palyginus Lietuvą su tokiomis šalimis kaip Olandija, Didžioji Britanija, Suomija, Švedija,
Norvegija, Vokietija bei JAV, gamtinis turizmas yra gerokai labiau išvystytas ir yra viena iš
sparčiausiai augančių12 turizmo krypčių. Išskiriant ornitologinį turizmą, galima pateikti tam tikros
įspūdingos statistikos. Jungtinėse Amerikos Valstijose (toliau – JAV) atlikta nacionalinė apklausa
parodė13, kad 2011 m. 46,7 mln. žmonių stebėjo paukščius šalia savo namų arba vyko į stebėjimo
turus. Kita apklausa parodė14, kad paukščių stebėjimas ir fotografavimas yra stabiliausiai auganti
rekreacinė veikla JAV, nuo 1982 iki 2009 m. padidėjusi 287 %. 20 mln. JAV piliečių 2005-2009 m.
laikotarpyje važiavo į paukščių stebėjimo turus, kuriuose vidutiniškai užtrukdavo 13-14 dienų.
Kiekvienais metais vien dėl paukščių stebėjimo įvyksta per 3 mln. tarptautinių kelionių. Paukščių
stebėtojai JAV kiekvienais metais išleidžia apie 41 mlrd. JAV dolerių. Palyginimui Jungtinėje
Karalystėje (toliau – JK), kuri yra didžiausia ornitologinio turizmo rinka Europoje, ši suma sudaro
500 mln. JAV dolerių. JK Karališkąją paukščių apsaugos asociaciją sudaro per 1 mln. narių, o dar
apie 6 mln. šalies gyventojų (kas yra beveik 10 % šalies populiacijos) – reguliariai užsiima paukščių
stebėjimu. Beveik 50 JK turų operatorių siūlo specializuotus paukščių stebėjimo turus – per
metus jų užsakoma per 20 tūkst.
Olandija yra antra didžiausia Europos ornitologinio turizmo rinka. Nors ji yra žymiai
mažesnė už JK rinką, tačiau specialistų nuomone – viena greičiausiai augančių. Olandų paukščių
apsaugos asociaciją sudaro 140 tūkst. narių ir tai yra 4 vieta pasaulyje. Dar 40 tūkst. olandų yra
aktyvūs paukščių stebėtojai. Apie 6 olandų turų operatoriai siūlo specializuotus paukščių
stebėjimo turus – per metus jų užsakoma per 1,5 tūkst.
Estijoje gamtinis turizmas taip pat labai populiarus ir išvystytas, tam yra sukurta atskira
internetinė svetainė https://www.naturetours.ee, kurioje galima tiek rasti informacijos apie
įvairias gamtinio turizmo sritis, tiek užsisakyti turus. Maždaug pusę 2017 m. siūlomų turų buvo
užsakyti jau 2016 m. vasarą. Somos nacionaliniame parke puikiai išnaudojamas potvynis – čia
organizuojami pasiplaukiojimai po užlietus miškus ir pelkes. Potvynis parke netgi yra vadinamas
penktuoju metų sezonu.
2.1.1. Ornitologinio turizmo specifika
Įvertinus Šilutės raj. sav. gamtinio turizmo potencialą galima teigti, kad perspektyviausia čia
būtų vystyti ornitologinio turizmo kryptį, todėl toliau bus trumpai pristatoma šios krypties
specifika, turistų tipai ir jų išskirtiniai bruožai.
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Remiantis keliomis studijomis bei ornitologinio turizmo ekspertų apklausomis,15 buvo
sudarytas tipinis paukščių stebėtojų apibūdinimas:
● Jie būna įvairaus amžiaus, tačiau vidutinio ir vyresnio amžiaus (40 – 70 metų) grupės
sudaro daugumą;
● Jie dažnai būna įgiję gerą išsilavinimą ir yra gana pasiturintys;
● Jie dažniau vyrai nei moterys;
● Jie taip pat dažniausiai domisi ir kita laukine gyvūnija;
● Tikėtina, kad jie yra vietinių paukščių ar kitų gamtinių organizacijų nariai;
● Jie dažnai naudojasi specializuotomis paukščių/gamtos knygomis ar žurnalais,
paukščių/gamtos organizacijų ar kitų paukščių stebėtojų rekomendacijomis, kai
sprendžia, kur važiuoti stebėti paukščių;
● Paukščių stebėtojai – užsieniečiai yra linkę keliauti vieni, poromis ar mažomis grupelėmis.
Daugumoje ornitologiniam turizmui skirtų studijų yra išskiriami trys paukščių stebėtojų
tipai: profesionalai, entuziastai bei atsitiktiniai stebėtojai16. Šios trys turistų grupės skiriasi tiek
reikalaujamų paslaugų kokybe bei kiekybe, tiek paliekamų pajamų bei vietoje praleidžiamų naktų
kiekiu.
Profesionalai:
● „Fanatiški“ paukščių stebėtojai, kurie nori pamatyti tiek naujų paukščių rūšių, kiek
įmanoma ir gali nukeliauti didelius atstumus vien tam, kad pamatytų naują ar retą rūšį,
kurią galėtų įtraukti į savo sąrašą;
● Šio tipo turistai dažniausiai yra vyrai;
● Neturi kantrybės būti grupėje, kurioje yra mažiau patyrę paukščių stebėtojai;
● Reguliariai siekia pildyti savo stebėtų rūšių sąrašą;
● Su savimi vežasi savo įrangą;
● Kita veikla ar paslaugos jų nedomina;
● Pasitenkinimą patiria stebėdami gamtą;
● Šis tipas sudaro apie 10% ornitologinių turistų.
Dažniausiai juos galima sutikti Jungtinėje Karalystėje bei šiek tiek rečiau Olandijoje bei
Skandinavijoje. Pradedant vystyti vietovėje ornitologinį turizmą, šis turistų tipas neturėtų tapti ta
tiksline auditorija, kuriai skiriamas didžiausias dėmesys, kadangi jų elgesiui labai sunku daryti
įtaką.
Entuziastai:
● Plataus požiūrio gamtos mylėtojai, kurie turi apie ją pakankamai žinių;
● Šio tipo turistų grupę beveik lygiomis dalimis sudaro tiek vyrai, tiek moterys;
● Lėtesni, labiau atsipalaidavę keliautojai;
● Toleruoja įvairaus lygio pasiruošimo kitus paukščių stebėtojus;
● Būna patenkinti tol, kol galima stebėti paukščius;
● Jaučiasi gerai ir didesnėse grupėse;
● Taip pat domisi kitomis gamtinėmis ir kultūrinėmis veiklomis;
● Pasitenkinimą iš dalies suteikia bendravimas su kitais;
● Iš visų trijų turistų tipų jie daugiausiai linkę išleisti pinigų paukščių stebėjimo turams ir
įrangai;
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● Šis tipas sudaro apie 50% ornitologinių turistų.
Pradedant plėtoti vietovėje ornitologinį turizmą, kaip tikslinę auditoriją siūloma rinktis
entuziastų ir atsitiktinių turistų tipus, kadangi jie sudaro didžiąją dalį ornitologinių turistų grupės
bei reaguoja į rinkodaros priemones.
Atsitiktiniai:
● Specialių žinių neturintys paukščių stebėtojai;
● Derina paukščių stebėjimą su kitomis veiklomis gamtoje (laukinės gyvūnijos stebėjimas,
keliavimas pėsčiomis-žygiavimas);
● Paukščių stebėjimas galėtų tapti kaip priedas prie kitų veiklų;
● Juos domina dalykai, kurių negalima pamatyti ar patirti jų gimtoje šalyje;
● Pirmenybę teikia gamtinėms vietovėms, kurios yra pasiekiamos keliu;
● Pasitenkinimą suteikia paviršutiniškas įsibuvimas gamtoje;
● Šis tipas sudaro apie 30 % ornitologinių turistų.
Kadangi ornitologinis turizmas sparčiai populiarėja, atsitiktinių turistų tipas sukuria
potencialią rinką padidinti ornitologinių turistų grupę. Norint patraukti jų dėmesį, paukščių
stebėjimo pasiūlymų rinkodara, pavyzdžiui dalinant skrajutes, turėtų būti nukreipta tiesiogiai į tas
vietas (fizines, elektronines), kuriose šie turistai renkasi.
2.1.2. Svarbiausi kriterijai plėtojant ornitologinį turizmą
Norint išplėtoti teritoriją kaip ornitologinio turizmo traukos vietovę, būtina teritorijoje
įgyvendinti ar pasiekti tam tikrus kokybinius kriterijus:






Paukščių rūšių įvairovė ir gausa. Šis kriterijus yra itin svarbus teritorijos patrauklumui.
Daugelis ornitologinių turistų vadovaujasi būtent juo, kuomet renkasi vietas, kuriose
stebėti paukščius. Sezoninės paukščių migracijos tam taip pat turi didelę reikšmę kaip ir
galimybė stebėti paukščius visus metus. Todėl šiems turistams būtina pateikti detalią
informaciją, kokie paukščiai, kur ir kada gali būti stebimi. Ypač svarbu išskirti retas arba tik
tai vietai būdingas paukščių rūšis. Jei vietovėje paukščių stebėjimas įmanomas tik tam
tikrais sezonais, būtų naudinga paruošti turus, kuriuos būtų galima siūlyti turistams ne
sezono metu. Tokie turai galėtų būti nukreipti į kraštovaizdžio ar kitos laukinės gyvūnijos
stebėjimą. Būtina užtikrinti, kad įvairiuose šaltiniuose skelbiama informacija atitiktų
tikrovę.
Vietovės saugumas. Saugumo užtikrinimas taip pat labai svarbus kriterijus
ornitologiniams turistams, kadangi didžiąją dalį laiko jie praleidžia būdami mažose
grupelėse ir atokiose vietose. Todėl saugomos teritorijos laikomos labiau patraukliomis
ne vien dėl paukščių rūšių gausos, bet ir dėl to, kad yra labiau prieinamos bei su atitinkamai
įrengta infrastruktūra, kas sukuria turistams saugumo jausmą. Norint dar labiau padidinti
vietovės saugumo įvaizdį galima pabrėžti, kad kelionės metu grupę lydintys gidai yra labai
patyrę ir puikiai pažįsta vietovę.
Prieinamumas prie paukščių ir stebėjimo infrastruktūra. Dauguma paukščių stebėtojų
nori, jog būtų nurodomi atstumai iki paukščiams svarbių teritorijų bei taškai, iš kurių
paukščius stebėti geriausia. Taip pat svarbu, kad būtų pažymėti ir įrengti paukščių
stebėjimo takai, pateikiamas galimų pamatyti paukščių rūšių sąrašas, įrengtos paukščių
stebėjimo slėptuvės ir bokšteliai. Įrengti informaciniai stendai su informacija apie
paukščių biologiją ir jų skiriamuosius bruožus taip pat padidina tako ar stebėjimo taško
vertę. Svarbu, jog būtų investuojama į tinkamą paukščių stebėjimo infrastruktūrą, o norint







iš to gauti ir pajamų, šalia paukščių stebėjimo takų būtinos nuorodos, nukreipiančios
turistus pas vietinius verslininkus. Taip pat būtina skatinti naujų paukščių stebėjimo takų
kūrimą ir informacinių leidinių apie juos bei vietos apgyvendinimo ir kitų paslaugų leidimą.
Patyrę gidai. Patyrę ir gerai vietovę žinantys vietiniai gidai yra vienas iš „sėkmės raktų“,
norint, kad ornitologiniai turistai laikytų savo turą kokybišku. Paukščių stebėtojai dažnai
naudojasi vietinių gidų paslaugomis, norėdami pamatyti specifines ar rečiau sutinkamas
paukščių rūšis. Taip pat jie labai vertina gidus, kurie gali kalbėti jų gimtąją kalba.
Kokybiškų, paukščių stebėtojams „draugiškų“ apgyvendinimo paslaugų pasirinkimo
galimybė. Vyresnio amžiaus paukščių stebėtojai dažniausiai renkasi kokybiškus 3-4
žvaigždučių viešbučius. Profesionalams ir entuziastams paukščiai yra svarbiau už
komfortą, todėl jie dažnai apsistoja mažesniuose, paprastesniuose apartamentuose ir
supranta, kad kartais geriausia, kas gali būti prieinama paukščių stebėjimo vietose gali būti
žemiau „vakarietiškų“ standartų. Apgyvendinimo pobūdis kartais taip pat sukuria
išskirtines patirtis paukščių stebėjimo turų metu, kaip pavyzdžiui gyvenimas palapinių
miestelyje ar išskirtiniame tik tam kraštui būdingame name. Todėl norint patenkinti
ornitologinių turistų poreikius būtina pasiūlyti įvairaus tipo apgyvendinimo paslaugų, o
taip pat labai svarbu, kad šios apgyvendinimo įstaigos galėtų pasiūlyti tokiems turistams
ankstyvus pusryčius, lankstumą dėl atvykimo ir išvykimo laiko bei literatūros apie
paukščius. Reklamuojant tokias apgyvendinimo įstaigas būtina šiuos dalykus išryškinti.
Paukščių stebėjimo ir kitų veiklų derinimas. Dauguma ornitologinių turistų taip pat
domisi ir kitomis veiklomis, pavyzdžiui kultūra. Todėl dažnai į paukščių stebėjimo turą yra
įtraukiamas apsilankymas vietinėje bendruomenėje, archeologinėje vietovėje ar laukinės
gyvūnijos stebėjimas. Kai kuriuose turuose kartais siūloma alternatyvių veiklų tiems, kurie
nesidomi paukščių stebėjimu. Tokių atvejų gali pasitaikyti kuomet keliaujama šeimomis ir
dalis šeimos narių nesidomi paukščiais ir nori kitokios veiklos. Vystant ornitologinį turizmą
svarbu pasinaudoti vietos paveldu ir tautosaka ir galbūt pavyks rasti įdomių jungčių tarp
stebimų paukščių ir vietos žmonių pasakojimų, susijusių su tais paukščiais. Taip pat
paukščių stebėjimo turų organizatoriams svarbu ieškoti partnerių kitose veiklose, nes taip
potencialiai galima ne tik paįvairinti savo turus, bet ir pritraukti naujų turistų iš kitų turizmo
sferų.

2.2. Gamtinio ir ornitologinio turizmo padėtis Lietuvoje
2.2.1. Gamtinis ir ornitologinis turizmas strateginiuose nacionaliniuose dokumentuose
Svarbiausiame šiuo metu galiojančiame strateginiame dokumente – Lietuvos turizmo
plėtros 2014-2020 m. programoje (toliau – Programa) – vartojama žaliojo (ekologinio) turizmo
sąvoka gamtiniam turizmui apibūdinti bei numatomos kelios veiklos šiam turizmui skatinti.
Ornitologinis turizmas šiame dokumente neišskiriamas.
Šioje Programoje numatoma plėtoti žaliojo (ekologinio) turizmo viešąją ir privačią
infrastruktūrą prioritetiniuose regionuose (kuriems priklauso ir Pajūrio regionui priskiriama
Šilutės savivaldybė). Infrastruktūros stoka, menka paslaugų pasiūla nurodoma kaip didžiausia
kliūtis šiam turizmui plėtoti. Be infrastruktūros plėtros, numatoma skatinti verslininkus teikti
daugiau paslaugų (apgyvendinimo, maitinimo, inventoriaus nuomos, aptarnavimo ir kitas) ir
užtikrinti informacijos sklaidą. Kaimo turizmas priskiriamas tam pačiam žaliajam turizmui ir
pažymima, kad bus siekiama skatinti specializuotų kaimo turizmo paslaugų teikimą 17
individualiems turistams, didinti kaimo turizmo sodybų kompetencijas mokantis užsienio kalbų,
tiesioginių pardavimų ir rinkodaros, reklamuoti elektroninius kaimo turizmo sodybų tinklapius.
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Taip pat atkreipiamas dėmesys į darniojo ar žaliojo (ekologinio) turizmo sertifikavimo
reikalingumą ir naudą. Išskirtinis dėmesys teikiamas skatinant žiemos turizmą, raginama kurta
specialius produktus. Už visų minėtų priemonių įgyvendinimą atsakingos šios institucijos:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija), Ūkio ministerija,
Susisiekimo ministerija, savivaldybės.
Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 m. programoje išskiriamos šios tikslinės turizmo rinkos,
iš kurių sulaukiama daugiausiai turistų: Lenkija, Baltarusija, Rusija, Latvija, Skandinavijos
valstybės, Vokietija, Jungtinė Karalystė. Taip pat - JAV, Japonija, Kinija, Indija ir Brazilija, Izraelis ir
Kazachstanas. Iš šių tikslinių rinkų keletas taip pat yra tikslinės ornitologinio turizmo atžvilgiu
(žinomos dėl gausaus ornitologų skaičiaus). Tai – Jungtinė Karalystė, Skandinavijos valstybės,
JAV.
Pasiūlymai:
● Parengti specialų turizmo produktą / maršrutą žiemai, bendradarbiauti su Valstybės
turizmo departamentu jį viešinant;
● Stiprinti Saugomų teritorijų produkto ženklą, raginti Šilutės verslininkus jį naudoti ir taip
demonstruoti produkcijos išskirtinumą;
● Rinkodaros veiksmus iki 2020 tikslinga nukreipti į Jungtinę Karalystę, Skandinavijos
valstybes, kadangi šiose valstybėse tikslingai įgyvendindamas nacionalines strategijas
dirba Valstybinis turizmo departamentas. Taip pat palaikyti glaudų bendradarbiavimą su
Valstybiniu turizmo departamentu dėl informacijos sklaidos šiose šalyse;
● Bendradarbiauti su Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija ir kitomis
savivaldybėmis įgyvendinant Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 m. programą.
2.2.2. Specialistų įžvalgos apie gamtinį ir ornitologinį turizmą
Vertėtų pastebėti tai, kad šiuo metu Lietuvoje neveikia nė viena organizacija, besirūpinanti
gamtinio turizmo plėtra, todėl apibendrinančios analizės apie šią sritį, jos problematiką nėra.
Šioje skyriuje pateikiamos specialistų, dirbančių šioje srityje įžvalgos.
Kadangi už turizmo kaip ūkio šakos plėtojimą atsakinga Ūkio ministerija, o gamtinio turizmo
vystymui reikalingos specifinės žinios, kurias potencialiai galėtų suteikti Aplinkos ministerija, jai
pavaldžios institucijos bei gamtosaugoje dirbančios nevyriausybinės organizacijos, šių dalyvių
mažas bendradarbiavimo lygis lemia, jog probleminiai klausimai sprendžiami lėtai, šiai sričiai
skiriamas nepakankamas dėmesys. Galbūt dėl to iki šiol mūsų šalyje gamtinio turizmo ekonominė
nauda nematuojama, nors Suomijoje ir Estijoje tokie vertinimai jau atliekami18.
Gamtinis (ornitologinis turizmas) yra specifinė turizmo sritis, reikalaujanti specifinių žinių,
kompetencijos. Lietuvos gamta yra subtili, todėl įdomiam jos pažinimui yra būtina profesionalaus
interpretavimo / gidavimo paslauga. Praktikai, dirbantys gamtinio turizmo srityje, kaip vieną
esminių problemų įžvelgia profesionalių gamtinių gidų trūkumą. Šiuo metu Lietuvoje veikia vos
keletas gamtos gidų, nes šią nišą yra užėmusios saugomos teritorijos ir jų specialistai, dėl
specifinio išsilavinimo turintys specialių žinių, teikiantys gidavimo gamtoje paslaugas
nekonkurencingomis kainomis. Kita problema – gamtiniai gidai Lietuvoje nesertifikuojami. Pagal
dabartinę tvarką, jie turi turėti standartizuotą gido pažymėjimą, kuriam įgyti gamtinių žinių
nereikia. Šią problemą identifikavo ir nauju projektu „Pietų Baltijos gamtos gidų tinklas“ 19 ketina
spręsti Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija su partneriais.
Dar vienas ne mažiau probleminis niuansas – šiuo metu egzistuoja labai sudėtinga saugomų
rūšių naudojimo turizmui sistema ir prasta šios tvarkos kontrolė. Pagal galiojančią tvarką 20 norint
18

https://www.slideshare.net/Ruukel/estonia-2017-matti-tapaninen
http://nerija.am.lt/VI/index.php#a/1271
20
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47ED1C2412E4
19

stebėti saugomas rūšis šiuo metu specialaus leidimo nereikia. Tačiau toks leidimas reikalingas
tuomet, jei rūšis trikdoma, o tokį leidimą per mėnesį laiko išduoda speciali Raudonosios knygos
komisija. Problema slypi tame, kad trikdymo sąvoka nėra apibrėžta, o turistams stebint
saugomas rūšis jos gali būti ir trikdomos. Tokia ne iki galo apibrėžta tvarka potencialiai riboja
gamtinio (ornitologinio) turizmo plėtojimą – įneša tam tikrus neaiškumus. Be kita ko, šios tvarkos
kontrolė vykdoma labai ribotai. Tai sudaro prielaidas piktnaudžiavimui, kelia grėsmę saugomoms
rūšims, riboja turizmą.
Pavieniai verslai ir organizacijos, plėtojantys gamtinį (ekologinį) turizmą, iš Lietuvos
priklauso tarptautiniams ekoturizmo tinklams pvz. Žemaitijos nacionalinis parkas ir jame
veikiantys operatoriai turi Darnaus turizmo chartijos sertifikatą21, o Šilutės raj. sav. savo paslaugas
teikiantis „Mingės poilsis“ priklauso Europos ekoturizmo tinklui22. Deja, tai tik pavieniai atvejai,
todėl tokį bendradarbiavimą reikėtų skatinti – tai padėtų reklamuoti gamtinio turizmo produktus
užsienio rinkose, o Lietuvos turizmo operatoriams – greičiau mokytis ir tobulėti gamtinio turizmo
srityje bei kelti savo paslaugų kokybę.
Pasiūlymai:
● Ugdyti vietos gyventojų kompetenciją gamtos pažinimo ir gidavimo srityse, rengti
sertifikuotus gamtos gidus;
● Inicijuoti dialogą su Aplinkos ministerija, Saugomų teritorijų tarnyba dėl laipsniško gamtos
gidų vaidmens perleidimo vietos gyventojams; saugomų rūšių naudojimo tvarkos
atnaujinimo, sukonkretinimo (neaišku, kas yra „rūšies trikdymas”);
● Palaikyti glaudų bendradarbiavimą su Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija dėl
gamtos gidų sistemos Lietuvoje kūrimo;
● Burti bendraminčius, norinčius plėtoti gamtinį turizmą Lietuvoje, inicijuoti esminių
klausimų sprendimą;
● Susisiekti su universitetais, norinčiais Lietuvai pritaikyti gamtinio turizmo ekonominės
naudos tyrimų metodologiją;
● Suteikti informacijos vietos turizmo operatoriams apie tarptautinius gamtinio turizmo
tinklus ir jų išnaudojimą rinkodarai.

2.3. Gamtinio turizmo padėtis regione
Šilutės rajono savivaldybė turi didelį potencialą vystyti gamtiniam turizmui. Jos teritorijoje
iš viso yra įsteigta 61 saugoma teritorija. Pati didžiausia ir žinomiausia – Nemuno deltos regioninis
parkas (toliau – NDRP), kurio didžiąją dalį sudaro senųjų polderių sistema su užliejamomis
pievomis. Ornitologiniu atžvilgiu NDRP – labai svarbi tarptautinės ir nacionalinės reikšmės
teritorija. Parko pelkių ekosistema, Kuršių marios, Nemunas su visomis jo šakomis ir žiogais,
tvenkiniai, Krokų Lankos ežeras, nulėmė didelę perinčių bei migruojančių vandens, pelkių bei
drėgnų vietų paukščių koncentraciją. Nemažą įtaką parko ornitofaunai turi Kaliningrado srityje
esanti Nemuno deltos dalis. Per Nemuno Deltos regioninį parką driekiasi Arktikos–Europos–Rytų
Afrikos paukščių migracijos kelias. Pro čia taip pat migruoja įvairios šikšnosparnių bei drugių
rūšys. Parko teritorijoje aptikta 294 paukščių rūšių (90% Lietuvos ornitofaunos). Deltos biotopų
įvairovė, maisto gausa, migracijos kelias nulėmė ir tai, kad iš 392 Lietuvoje aptiktų paukščių rūšių
22 stebėtos tik Nemuno deltoje. Šis sąrašas kiekvienais metais pasipildo 1–2 naujomis rūšimis.
Migracijų metu čia apsistoja apie 60% (daugiau nei 50 000 individ.) baltakakčių žąsų, 46%
smailiauodegių ančių, 15% jūrinių erelių, 11% gaidukų Europinės populiacijos, 50–60% (2–3,000
individ.) Vakarų Europoje žiemojančių gulbių giesmininkų ir daug kitų vandens bei pelkių
21
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paukščių. Delta pasižymi ne tik kaip migruojančių paukščių poilsio bei maitinimosi vieta, bet kartu
kaip svarbi daugelio retų paukščių perimvietė. Perint aptiktos 169 paukščių rūšys, dar 14 gali
perėti. Tarp jų yra rūšių, kurios stebimos Lietuvoje tik čia – smailiauodegė antis, avocetė. NDRP
yra didžiausia Lietuvoje perinčių griežlių populiacijos dalis, t.y. apie 10% arba 0,3% europinės
populiacijos, meldinių nendrinukių – 15% Lietuvos ir 1% europinės populiacijos. Šios dvi rūšys yra
įtrauktos į globaliai nykstančių paukščių sąrašą. Kandidatų į šį sąrašą jūrinių erelių ir stulgių deltoje
peri atitinkamai 25% ir 75% Lietuvos ir 0,2% ir 0,03% europinės populiacijos. Deltoje migracijų metu
apsistoja daugiau negu pusė Lietuvoje perinčių juodkrūčių bėgikų, kurie priklauso Lietuvos
raudonosios knygos I kategorijai, iš antros kategorijos daugiau nei pusė peri juodkaklių kragų,
gaidukų, griciukų. Čia yra didžiausios Lietuvoje baltasparnių žuvėdrų ir ausuotųjų kragų kolonijos,
peri 169 baltųjų gandrų poros.
Tarptautiniu mastu svarbios kaip migruojančių gulbių giesmininkių susitelkimo vietos yra:
pievos tarp Stankiškių ir Mingės kaimų, Kintų žuvininkystės ūkis, pievos tarp Minijos upės ir Krokų
Lankos ežero. Nacionaliniu mastu svarbios paukščiams vietos: Kniaupo įlanka (peri pilkosios
žąsys, ūsuotosios zylės), Rusnės žuvininkystės tvenkiniai (juodakakliai kragai, pilkosios,
smailiauodegės antys), Krokų Lankos ežeras (jūriniai ereliai, balinės pelėdos, meldinės
nendrinukės), Žalgirių miškas (jūriniai ereliai, didieji apuokai) ir kt. 23 NDRP ir kitos aplink parką
esančios saugomos teritorijos sudaro puikias sąlygas vietovėje vystyti vieną iš gamtinio turizmo
rūšių – ornitologinį turizmą. Deja, šie gamtos turtai yra labai menkai išnaudojami vietos gyventojų
ir kol kas ornitologinis turizmas vietovėje vystomas tik keleto entuziastų. Taip Šilutės rajono
savivaldybė ir čia gyvenantys žmonės praranda didžiulį turistinį potencialą bei galimas pajamas.
Šilutės rajono savivaldybėje taip pat būtų galima aktyviau vystyti pažintinį turizmą. Ši sritis
savivaldybėje yra tikrai gerokai labiau išplėtota: NDRP bei kitose aplink esančiose teritorijose
įrengti pažintiniai takai, stendai, sudaryti įvairūs maršrutai, kuriais turistai gali keliauti
savarankiškai. Visgi, vienas didžiausių ir įspūdingiausių gamtos reiškinių Šilutės raj. sav. –
potvynis, vis dar labiau suvokiamas kaip problema, o ne galimybė vystyti gamtinį – pažintinį
turizmą ir iš to generuoti pajamas.
2.3.1. Koordinuojanti organizacija
Šiuo metu turizmo plėtra Šilutės rajono savivaldybėje rūpinasi Planavimo ir plėtros skyrius
bei turizmo informacijos centras. Su vietos turizmo paslaugų teikėjais, amatininkais ryšį palaiko
turizmo informacijos centras. Dar platesnio masto bendradarbiavimas (kitų operatorių
aktyvesnis įtraukimas) ir glaudesnis bendradarbiavimas padėtų greičiau plėtoti turizmo traukos
vietovę. Bendradarbiavimo užuomazgos pastebimos Pamario turizmo klasterio veikloje, kuriam
priklauso Šilutės turizmo informacijos centras bei keletas rajone veikiančių turizmo paslaugų
teikėjų. Verta pastebėti, jog šiai organizacijai nepriklauso nė vienas Rusnėje veikiantis turizmo
paslaugų teikėjas. Taigi, iki šiol stinga bendradarbiavimo tarp skirtingų turizmo paslaugų teikėjų,
stipraus turizmo koordinacinio centro, kuris imtųsi iniciatyvos ir koordinuotų 1.3 poskyryje
aprašytus aspektus.
Be turizmo paslaugų teikėjų rajone taip pat su gamtiniu turizmu susijusią veiklą vykdo ir
įvairios aplinkosaugos visuomeninės organizacijos (Baltijos aplinkos forumas, Lietuvos gamtos
fondas, Lietuvos ornitologų draugija) bei regione esančios institucijos (Ventės rago ornitologinė
stotis, Nemuno deltos regioninio parko direkcija). Taip pat veikia kiti susiję subjektai – vietinės
nevyriausybinės organizacijos, ūkininkai (galintys savo produkciją parduoti turistams), Šilutės
meno mokykla (galinti savo menine veikla prisidėti prie vizualinių sprendimų), parduotuvės,
degalinės ir kt.
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Iki šiol nebuvo organizacijos, telkusios visus šiuos suinteresuotuosius įgyvendinant bendrą
(gamtinio) turizmo viziją ir nuosekliai koordinavusios jos įgyvendinimą.
2018-04-13 vyko pirmasis Gamtinio turizmo vystymo Šilutės rajono savivaldybėje darbo
grupės susirinkimas, kurio metu nutarta, jog koordinuojančios organizacijos vaidmenį turėtų
užimti Šilutės turizmo informacijos centras. Šis patikino, kad tą vaidmenį prisiima. Tokią mintį
taip pat palaikė ir Šilutės raj. sav. meras Vytautas Laurinaitis, pasisakęs įvairių renginių 2017-2018
m. metu.
Pasiūlymai:
● Aiškiai įvardinti Šilutės TIC, kaip gamtinio turizmo plėtrą rajone koordinuojančios
organizacijos veiklos tikslus;
● Suburti suinteresuotas organizacijas ir žmones, norinčius dalyvauti plėtojant Šilutės
rajoną kaip turizmo traukos vietovę, numatyti tokios asmenų grupės veiklos formą
(galbūt tiktų reguliarūs susitikimai, turizmo forumo formatas ar pan.);
● Aiškiai sutarti dėl vieningos gamtinio turizmo vizijos, tikslų ir įgyvendinimo strateginių
krypčių;
● Atlikti rajone esančių organizacijų analizę, identifikuoti visas, bent iš dalies susijusias (ar
galinčias tapti susijusiomis) su gamtinio turizmo plėtra, ir pasiūlyti joms įsitraukti į turizmo
traukos vietovės plėtojimą;
● Identifikuoti Pamario turizmo klasterio ir Klaipėdos regiono turizmo tarybos vaidmenį
gamtinio turizmo vystymo kontekste.
2.3.2. Esamų turizmo traukos vietovės elementų Šilutės rajono savivaldybėje analizė
2.3.2.1.
Turizmo traukos objektai
Ventės ragas
Ventės rago ornitologinė stotis – didžiausias traukos centras Šilutės raj. sav., pritraukiantis
tiek gamtinius, tiek kitų interesų turinčius turistus. Pasak ornitologinės stoties vedėjo, per metus
čia apsilanko per 250 tūkst. turistų24. Stotis yra unikali pasaulyje, nes joje įrengta didžiausia
pasaulyje paukščių gaudyklė. 2015 m. stoties teritorijoje buvo pastatytas bei įrengtas lankytojų
centras, jame įrengta paukščių migracijos ekspozicija. Stotyje galima stebėti, kaip žieduojami
paukščiai, taip pat –užsisakyti specialią ekskursiją po Ventės ragą su profesionaliu ornitologu.
Šiuo metu remontuojamas Ventės rago molas, kuris bus pritaikytas švartuotis laivams. 2019 m.
planuojama atidaryti naują vandens kelią Nida – Ventės ragas, kuris Nidoje apsistojusiems
turistams leis tiesiogiai pasiekti ornitologinę stotį. Tai sukurtų galimybę didėti lankytojų srautui ir
atnešamų pajamų kiekiui. Ornitologiniai turistai į Ventės ragą taip pat atvažiuoja stebėti
kasmetinio fenomeno – rudeninės paukščių migracijos – ar tiesiog praskrendančių paukščių.
Norvegijos ornitologinių turistų grupė, kuri Nemuno Deltos regioniniame parke stebėjo
paukščius 3 dienas, Ventės rago ornitologinę stotį nurodė kaip vieną įsimintiniausių kelionėje
aplankytų vietų. Jiems patiko galimybė apžiūrėti paukščių iškamšas, paveikslus ant sienos ir
filmus apie paukščių žiedavimą. Stotyje turistai įsigijo knygų apie pačią žiedavimo stotį.
Ventės rago teritorijoje, ant Kuršių Marių kranto taip pat pastatytas paukščių stebėjimo
bokštelis, iš kurio galima apžvelgti pačias marias bei jose besiilsinčius ar besimaitinančius
paukščius. Visgi, ornitologai pastebi, jog ši vieta nėra pati tinkamiausia paukščiams stebėti. Šiuo
metu bokštelio būklė nėra gera – jam reikalingas remontas bei atsargumo priemonių pritaikymas
(slidūs ir pavojingi laiptai). Šalia bokštelio įrengti informaciniai stendai, vienam iš jų reikalingas
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atnaujinimas, kadangi jis išblukęs. Abiejuose stenduose informacija pateikiama tik lietuvių kalba.
Apsilankius ornitologinėje stotyje, galima pasivaikščioti po Ventės kaimą ir jo apylinkes, 2,5 km
paukščių stebėjimo maršrutu. Informaciją apie maršrutą galima rasti naujai išleistame leidinyje
„Paukščių stebėtojo gidas Nemuno Deltos regione”. Ventės rage apsilankę turistai gali užkąsti
vietinėje kavinėje. Ventės rago ornitologinė stotis taip pat turi el. svetainę www.vros.lt, tačiau
vertinant iš turisto perspektyvos, joje ganėtinai sunku orientuotis. Šiuo metu Ventės rago
ornitologinė stotis priklauso Tado Ivanausko zoologijos muziejui ir atlieka šias funkcijas:
● Žieduoja paukščius;
● Vykdo edukacinę veiklą.
Specialistų vertinimu, šiuo metu Ventės rage labai silpnai plėtojama mokslinė ir tiriamoji veikla –
surinkti duomenys nenaudojami analizei.
Pasiūlymai:
● Atnaujinti Ventės ornitologinės stoties internetinę svetainę bei tinkamai ją pritaikyti
lankytojams;
● Rinkti duomenis apie apsilankiusių turistų skaičių, jų interesus, išleidžiamas pajamas bei
kasmet teikti šiuos duomenis Šilutės TIC;
● Su Ventės rago ornitologine stotimi, mokslininkais ir vietos bendruomene aptarti
galimybę plėsti mokslinę ir tiriamąją veiklą, galbūt – steigti atskirą juridinį vienetą –
Paukščių observatoriją – kuris užsiimtų moksline ir tiriamąja veikla, gamtinio turizmo
plėtojimu;
● Įvertinti esamo bokštelio funkciją ir pagal tai nutarti dėl tolimesnio jo eksploatavimo.
Siūlomos 2 galimybės: 1) suremontuoti esamą paukščių stebėjimo bokštelį ir vandenyje
suformuoti salas, kuriose galėtų rinktis paukščiai; 2) parinkti kitą vietą bokšteliui, kurioje
renkasi daugiau paukščių;
● Atnaujinti teritorijoje įrengtus stendus, pateikiant juose esančią informaciją ne tik lietuvių,
bet ir užsienio kalbomis;
● Praplėsti kavinės veiklą ir siūlomų vietinių produktų ir suvenyrų, ypač – apie paukščius –
spektrą;
● Ventės ragas, būdamas lankomiausia vieta, turėtų būti išnaudojamas rajono
reprezentacijai – čia turėtų būti suteikiama informacija apie rajoną, randama visa
informacinė medžiaga. Bendradarbiaujant su ornitologine stotimi, užtikrinti, jog Ventės
rage dirbantis personalas gebėtų suteikti informaciją apie turizmo paslaugas rajone.
Aukštumalos aukštapelkė
Aukštumalos pažintinis takas – turbūt žinomiausias ir lankomiausias pažintinis takas
Nemuno deltos regioniniame parke. Tikslus lankytojų srautas šiame take nėra matuojamas,
tačiau turistinio sezono metu turistų take visada galima sutikti. Turistai taką lanko norėdami
susipažinti su unikalios aukštapelkės kraštovaizdžiu, augalija ir gyvūnija. Aukštapelkė unikali ir
tuo, jog tai pirmoji moksliškai tyrinėta ir aprašyta aukštapelkė pasaulyje. 1900 m. ją ištyrė vokiečių
botanikas Karlas Albertas Vėberis, o 1902 m. ją aprašė ir išleido pirmąją pasaulyje pelkėtyros
monografiją. Šiuo metu knyga išleista anglų ir lietuvių kalba. Aukštumalos pažintinį taką sudaro
1,7 km (į vieną pusę) medinis takas, kurio gale pastatytas apžvalgos bokštas. Take taip pat įrengti
5 informaciniai stendai supažindinantys lankytojus su aukštapelkės istorija, sandara bei joje
esančiais gamtiniais turtais. Pažintinio tako infrastruktūra buvo neseniai atnaujinta, deja, 2017 m.
dalis tako sudegė. Take taip pat stovi senas apžvalgos bokštelis, kuris šiuo metu yra kritinės
būklės.
Takas taip pat yra įtrauktas kaip paukščių stebėjimo maršrutas naujai išleistame leidinyje
„Paukščių stebėtojo gidas Nemuno Deltos regione”. Baltijos Aplinkos Forumo specialistų

apklaustas take sutiktas danų mokslininkas – gamtinis turistas, teigė, kad čia jį domino ne tik
paukščiai, bet ir augalai bei vabzdžiai, ypač – laumžirgiai.
Nepaisant tako populiarumo, susiduriama su tinkamos infrastruktūros trūkumu – šalia tako
nėra automobilių stovėjimo aikštelės.
Pasiūlymai:
● Pabaigti tvarkyti sudegusią tako dalį;
● Įrengti automobilių stovėjimo aikštelę tako pradžioje;
● Išnaudoti tako ir Šilutės turizmo traukos vietovės rinkodaros vystyme faktą, kad
Aukštumalos aukštapelkė yra pirmoji pasaulyje moksliškai ištyrinėta ir aprašyta
aukštapelkė. Pardavinėti knygą apie pelkę Šilutės TIC, Ventės rage ir kitose suvenyrų
platinimo vietose;
● Suremontuoti arba nugriauti senąjį apžvalgos bokštą.
Tulkiaragės polderis
Tulkiaragės pažintinis takas – vienas iš naujausių takų Nemuno Deltos regioniniame parke.
Šiame take pasakojama unikali žmogaus ir gamtos sugyvenimo istorija. Šiuo metu takas driekiasi
Tulkiaragės polderio pylimu, o polderyje esančios nenaudojamos ir nendrėmis apaugusios pievos
jau keletą metų tvarkomos vietos ūkininko ir pamažu atgauna pirmykštę savo išvaizdą. Į
atkuriamas pievas sugrįžta ir paukščiai. Čia taip pat gausu kitos laukinės gyvūnijos – stirnų,
briedžių. Greta tako – 2 jūrinių erelių lizdai. Takas taip pat įtrauktas kaip paukščių stebėjimo
maršrutas naujai išleistame leidinyje „Paukščių stebėtojo gidas Nemuno Deltos regione”.
Paukščius stebėti galima nuo ant buvusios vandens siurblinės įrengtos apžvalgos aikštelės tako
pradžioje, apžvalgos platformos tako viduryje arba tako pabaigoje esančio „Svajotojų suolelio“.
Take taip pat įrengti 8 informaciniai stendai lietuvių kalba su anglų kalbos santrauka. Stendai
supažindina su teritorijos istorija ir atliekamais buveinių atkūrimo darbais.
Leidinyje „Paukščių stebėtojo gidas Nemuno Deltos regione” taip pat išskirtas antras
paukščių stebėjimo maršrutas besidriekiantis nuo pietvakarinės iki šiaurinės polderio dalies.
Į Tulkiaragės polderį ir takus galima patekti tiek sausumos – automobiliu, dviračiu, tiek
vandens keliais – užsisakius ekskursiją laivu, jis jus atplukdys tiesiai prie Tulkiaragės pažintinio
tako pradžios. Vis tik, šis takas yra šiek tiek atskirtas nuo pagrindinės turizmo trasos, einančios
keliu Kintai-Šilutė.
Pasiūlymai:
● Organizuoti tako (pylimo) reguliarų šienavimą;
● Užtikrinti, kad pradinio stendo dėžutėse visada būtų angliškų lankstukų apie taką;
● Atlikti pralaužto pylimo remonto darbus;
● Įrengti perkėlą per Aukštumalos upę šiaurinėje Tulkiaragės polderio dalyje ir taip
pilnavertiškai įjungti šią teritoriją į turizmo trasų tinklą Šilutės raj. sav.;
● Pagalvoti apie mobilaus tualeto įrengimą prie Tulkiaragės tako pradžios, vandens
pumpavimo stoties išnaudojimą turizmo paslaugų teikimui.
Žalgirių miškas, Žalgirių pažintinis takas
Žalgirių pažintinis takas, kurio ilgis yra 1,86 km. įrengtas Žalgirių kaimo kraštovaizdžio
draustinyje. Take galima susipažinti su čia augančiais augalais, esančiomis miško buveinėmis.
Takas pristato ir unikalią pelkininkų kolonijos istoriją, kurią visoje Lietuvoje galima sutikti tik čia –
Nemuno deltoje. Taką sudaro medinis takas ir informaciniai stendai. Šie infrastruktūriniai objektai
reikalauja kapitalinio remonto.

Leidinyje „Paukščių stebėtojo gidas Nemuno Deltos regione” išskirti du paukščių stebėjimo
maršrutai rytinėje ir vakarinėje Žalgirių miško dalyse. Čia didelė galimybė pamatyti didįjį ir mažąjį
erelius rėksnius, didįjį apuoką, neretai pasirodo briedžiai.
Pasiūlymai:
● Atnaujinti tako infrastruktūrą;
● Įrengti automobilių stovėjimo aikštelę bei dviračių stovus tako pradžioje;
● Išnaudoti tako ir Šilutės turizmo traukos vietovės rinkodaros vystyme unikalią pelkininkų
istoriją.
Kintai, Kintų žuvininkystės ūkio tvenkiniai
Kintų žuvininkystės ūkio tvenkiniai – viena populiariausių ir geriausių vietų stebėti paukščius
Nemuno deltos regioniniame parke. Internete skelbiama25, jog čia siūloma paukščių
fotografavimo iš specialiai įrengtų slėptuvių galimybė. Vis tik, nėra aišku, ar ši veikla šiuo metu
vykdoma. Teritorija yra privati, todėl paukščių stebėjimą būtina suderinti su komplekso
administracija. Detalesnė informacija apie paukščių stebėjimą tvenkiniuose pateikta leidinyje
„Paukščių stebėtojo gidas Nemuno Deltos regione”. Šiame leidinyje taip pat aprašytas kitas
paukščių stebėjimo maršrutas Kintų miške.
Kintų girininkijos pažintinis takas
Kintų girininkijos takas tęsiasi 4,7 km. Einant juo galima susipažinti su Kuršių marių
susiformavimo istorija bei legendomis, taip pat sužinoti daugiau apie aplinkui susiformavusią
savitą ekosistemą. Take įrengti du apžvalgos bokšteliai ir informacinis stendas lietuvių kalba.
Pasiūlymai:
● Išsiaiškinti, ar Kintų žuvininkystės tvenkiniuose vis dar vykdoma paukščių stebėjimo
slėptuvių nuoma, jei ne – pataisyti informaciją internete;
● Suderinti su Kintų žuvininkystės ūkio tvenkinių komplekso savininkais lankymosi tvarką ir
paukščių stebėjimo taisykles ir tai paviešinti Šilutės TIC puslapyje, galbūt – prie įvažiavimo
į teritoriją įrengti informacinį stendą;
● Atnaujinti Kintų girininkijos pažintinio tako infrastruktūrą.
Mingė
Mingės (Minijos) kaimas – dėl savo unikalaus kraštovaizdžio, kur pagrindinę kaimo gatvę
atstoja upė, dar vadinamas Lietuvos Venecija. Apžiūrėjus šį etnografinį kaimą, iš jo galima
patraukti stebėti paukščių laivu apžvelgiant juos Nemuno deltoje, arba sausumos keliu link Krokų
Lankos ežero. Abu maršrutai yra detaliai aprašyti leidinyje „Paukščių stebėtojo gidas Nemuno
Deltos regione”. Mingės kaime be laivų nuomos, taip pat teikiamos ir apgyvendinimo bei
maitinimo paslaugos. Svarbu pastebėti, jog paukščių stebėtojams tinkami ne visi laivai.
Mingėje, privačių asmenų iniciatyva dar šiemet turėtų būti įrengta paukščių fotografavimo
slėptuvė.
Pasiūlymai:
● Bendradarbiauti su Mingės uosto kapitonais dėl laivų pritaikymo paukščių stebėjimui;
● Parengti daugiau informacijos anglų kalba apie slėptuvių nuomą.
Rusnė
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Rusnė – viena seniausių gyvenviečių Nemuno deltoje, įkurta XV a. ir vienintelis Lietuvos
miestelis esantis saloje, garsus gamtos grožiu, paukščių įvairove bei pavasariniais potvyniais 26.
Stebėti paukščius šioje saloje patartina vadovaujantis keturiais maršrutais detaliai aprašytais
leidinyje „Paukščių stebėtojo gidas Nemuno Deltos regione”. Rusnėje taip pat teikiamos
apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos. Čia galima nusipirkti vietinės produkcijos – rūkytos
žuvies. Rusnėje įsikūręs ir Nemuno Deltos regioninio parko lankytojų centras bei Salos
etnokultūros ir informacijos centras.
Rusnės žuvininkystės ūkio tvenkiniai
Tai dar vienas tvenkinių kompleksas Nemuno deltos regioniniame parke, tačiau jame beveik
nebevystoma intensyvi ūkinė veikla, todėl čia galima stebėti perinčius ir besimaitinančius
paukščius. Teritoriją prižiūri sargas, todėl prieš vykstant į teritoriją paukščių stebėjimą reikia
suderinti su juo.
Dalį Rusnės tvenkinių yra nusipirkęs privatus asmuo.
Pakalnės pažintinis takas
Rusnės saloje įrengtas Pakalnės pažintinis takas, besitęsiantis 3,5 km lankytojus
supažindina su tipingu užliejamų pievų kraštovaizdžiu, jų augalija ir gyvūnija, polderių sistema bei
melioracijos įtaka gamtai. Takas taip pat pristato etnokultūrinius aspektus šio krašto žmonių
buityje.
Uostadvario apžvalgos bokštas
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba kartu su Nemuno deltos regioniniu parku artimiausiu
metu planuoja šalia Uostadvario įrengti apžvalgos bokštą.
Šyšos ir Sausgalvių pievos
Baltijos aplinkos forumas Sausgalviuose įrengė informacinį stendą.
Pasiūlymai:
● Bendradarbiauti su savininkais, Rusnės žuvininkystės tvenkinius paversti pirmu Lietuvoje
privačiu ornitologiniu draustiniu/rezervatu, kuriame bus išvystyta atitinkama
infrastruktūra, o vandens lygis reguliojamas pagal gamtos/paukščių poreikius, gerinant
maitinimo, bei perėjimo sąlygas, nenutraukiant dabartinės tvenkinių veiklos – žvejams
mėgėjams bus ir toliau galima žvejoti tam tikrose vietose, netrikdant paukščių ir jų
stebėtojų;
● Suderinti su Rusnės žuvininkystės ūkio tvenkinių komplekso savininkais lankymosi tvarką
ir paukščių stebėjimo taisykles ir tai paviešinti Šilutės TIC puslapyje, galbūt – prie
įvažiavimo į teritoriją įrengti informacinį stendą;
● Atnaujinti Pakalnės pažintinio tako infrastruktūrą;
● Viešinti vietinės produkcijos gamintojus.
Tradiciniai renginiai/įvykiai skatinantys gamtinį turizmą
Žemiau esančioje lentelėje (1 lent.) pateikiami Šilutės rajono savivaldybėje kasmet
organizuojami su gamtiniu turizmu susiję renginiai.
1 lentelė. Šilutės rajono savivaldybėje kasmet organizuojami su gamtiniu turizmu susiję
renginiai.
Kada vyksta? Kiek laiko
Renginys/Įvykis
Renginio/įvykio specifika
vyksta?
Kovo – balandžio mėn.
Lydimi profesionalių
Paukščių sutiktuvės
Renginio trukmė – 1 diena
ornitologų žmonės stebi
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Meldinių nendrinukių
sutiktuvės

Gegužės pab. – birželio pr.
Renginio trukmė – 1 diena

Paukščių palydos

Rugsėjo pab. – spalio pr.
Renginio trukmė – 1 diena

Pavasarinis ir rudeninis
potvyniai

Priklausomai nuo klimato
sąlygų. Geriausia stebėti
laikotarpyje nuo spalio pr. iki
balandžio pab.

Paukščių ralis

Spalio mėn.
Renginio trukmė – 3 dienos

Pasaulinės pelkių dienos
žygis Aukštumalos
aukštapelkėje

Vasario mėn. pr. (Pasaulinė
pelkių dienaVasario 2 d.)
Renginio trukmė – 1 diena

Naktinė stintų šventė

Kovo mėn.
Renginio trukmė – 1 diena

Turistinio sezono atidarymas

Gegužės mėn.

migruojančių paukščių
sankaupas užlietose pievose.
Renginio metu pristatomi
meldinės nendrinukės
buveinių atkūrimo darbai.
Saulei leidžiantis važiuojama
klausytis meldinių
nendrinukių giedojimo į
pievas, vyksta šių paukščių
stebėjimas su profesionalių
ornitologų pagalba.
Renginio metu nuo ankstyvo
ryto stebimi įspūdingi
migruojančių paukščių pulkai.
Renginio dalyviai skaičiuoja ir
registruoja praskrendančias
paukščių rūšis. Su
profesionalių ornitologų
pagalba vyksta paukščių
stebėjimas.
Potvynį stebi pavieniai
entuziastai. Masiniai
potvynio stebėjimo renginiai
neorganizuojami.
Susibūrusios komandos
varžosi tarpusavyje per
nustatytą laiką bandydamos
pamatyti ir užfiksuoti kuo
daugiau skirtingų paukščių
rūšių.
Lydimi gamtosaugos
specialistų dalyviai aplanko
Aukštumalos aukštapelkę,
interaktyviai susipažįsta su
jos aplinka.
Vyksta stintų žvejyba
tradiciniais žvejybos įrankiais,
susirinkusieji vaišinami
keptomis stintomis.
Dalyvauja folkloriniai
ansambliai.
Potencialiai puiki vieta
plačiau pristatyti su gamtiniu
turizmu susijusius lankytinus
objektus bei paslaugas ir jas
teikiančius operatorius.

Pasiūlymai:
● Numatyti tradicinius gamtinius renginius ir juos kasmet organizuoti;

● Išplėsti renginių specifiką bei pasiūlyti žmonėms papildomų paslaugų ir veiklos, kad jie
pasiliktų Šilutės raj. sav. ilgiau nei vieną dieną;
● Bendradarbiauti su Neringos savivaldybe organizuojant įvairius renginius;
● Išnaudoti potvynį gamtinio turizmo skatinimui;
● Turistinio sezono atidarymo metu pristatyti gamtinio turizmo galimybes.
2.3.2.2.
Pasiekiamumas
Kaip pažymima galimybių studijoje „Turizmo skatinimo sistemos sukūrimas Šilutės rajono
savivaldybėje“27, Šilutės rajonas yra lengvai pasiekiamas keliais iš pagrindinių Lietuvos miestų.
Vertas dėmesio yra itin vaizdingas maršrutas panemune Kaunas-Šilutė. Taip pat regionui svarbi
geležinkelio linija Klaipėda-Pagėgiai. Šilutės rajono savivaldybės ir AB „Lietuvos geležinkeliai“
iniciatyva nuo 2018 m.spalio 1 d. buvo atidarytas naujas traukinių maršrutas Šilutė-Klaipėda–
Šilutė28. Netoliese veikia svarbūs susisiekimo taškai – Klaipėdos jūrų uostas ir Palangos oro
uostas. Žemiau esančioje lentelėje (2 lent.) pateikiamos šių dviejų objektų pagrindinės
susisiekimo kryptys 2019 m.
2 lentelė. Pagrindinės oro ir jūrų uostų kryptys.
Pagrindinės
Pagrindinės keltų
kryptys į
kryptys į Klaipėdos jūrų
Palangos oro
uostą
uostą
Danija
Vokietija
Norvegija
Norvegija
Latvija
Švedija
Jungtinė
Jungtinė Karalystė
Karalystė
Lenkija
Baltarusija
Vokietija
Rusija
Remiantis Klaipėdos jūrų uosto duomenimis29, keleivių
skaičius šiame uoste auga. Taip pat verta atkreipti dėmesį į
Klaipėdą atplaukiančių kruizinių laivų keleivius.
Šilutės rajoną apima, kaip teigiama30, vienintelė ištisinė
dviračių trasa Lietuvoje - Pajūrio dviračių trasa (5 pav.).
Regioną taip pat lengva pasiekti laivais. Į Šilutės rajone
esančias gyvenvietes (Šilutę, Mingę, Uostadvarį, Ventainę,
Rusnę) plaukia laivai iš Nidos, o į gretimą miestelį Dreverną
atplaukia laivas iš Juodkrantės.
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5 pav. Pajūrio dviračių trasa Šilutės
Susisiekimas rajono viduje
Susisiekimas rajono viduje keliais pakankamai geras. raj. sav.
Tačiau kai kurie svarbūs gamtiniui turizmui objektai / vietovės
(pvz., Mingė, Tulkiaragė) pasiekiamos tik žvyrkeliais, o norint pasiekti kai kurias gretimas
teritorijas keliu reikia daryti didelius lankstus. Itin problematiškas susisiekimas keliu su Minge.
Šiam keliui reikalinga skubi rekonstrukcija. Dalis kelių potvynių metu yra užliejami. Tai apsunkina
susisiekimą keliais, bet atveria galimybę susisiekimui vandens transportu. Susisiekimas vandeniu
rajone ganėtinai išplėtotas. Vandenį būtų galima išnaudoti ir gerinant tam tikras susisiekimo
jungtis pvz. norint gerinti susisiekimą tarp dviejų objektų – Aukštumalos pažintinio tako ir
Tulkiaragės pažintinio tako – galima svarstyti galimybę įrengti keltą/pontoninę platformą, kuria
pėstieji ir dviratininkai galėtų patys persikelti per Aukštumalos upę (6 pav.).

6 pav. Kelto / pontoninės platformos pavyzdys.
Svarstant teritorijų pasiekiamumą, svarbu pastebėti, jog kai kurios lankytinos teritorijos
(Kintų bei Rusnės žuvininkystės tvenkiniai) yra privačiose valdose ir šiuo metu trūksta
informacijos apie galimybę jose lankytis. Taip pat svarbu užtikrinti ne tik pasiekiamumą, bet ir
tvarką laisvai pasiekiamose teritorijose, ypač, gamtai jautriose zonose.
Pasiūlymai:
● Bendradarbiauti su „Lietuvos geležinkeliais“ šiltuoju metų laiku ar bent keletą kartų
metuose (kai regione vyksta specialūs ornitologiniai renginiai) kviesti į rajoną atvykti
traukiniais;
● Parengti gamtinį-kultūrinį maršrutą panemune Kaunas-Šilutė;
● Vykdyti tikslinę rajono rinkodarą tose šalyse, iš kurių atvyksta keltai į Klaipėdos jūrų uostą
ar vyksta reguliarūs skrydžiai į Palangos oro uostą;
● Bendradarbiauti su Klaipėdos jūrų uostu ir Palangos oro uostu ar ten veikiančiomis
įmonėmis, galinčiomis turistų srautus nukreipti į rajoną;
● Bendradarbiauti su Kuršių Nerijoje veikiančiomis organizacijomis dėl turistų nukreipimo į
Šilutės rajoną intensyviausiu turizmo sezonu, kai Kuršių Neriją užplūsta turistai, vykdyti
atitinkamus rinkodaros veiksmus;
● Tikslinga dviračių takus įrenginėti atkarpose, patenkančiose į Pajūrio dviračių trasą;

● Didesnį dėmesį teikti objektams, esantiems šalia svarbių judėjimo trasų (pvz.,
Aukštumalos takas, Žalgirių takas);
● Įrengti keltą/pontoninę platformą, kuria pėstieji ir dviratininkai galėtų patys persikelti per
Aukšumalos upę (6 pav.) ir taip sujungti rajono turistines trasas;
● Norint išlaikyti ir pabrėžti regiono savitumą, dar labiau plėtoti susisiekimą vandeniu,
propaguoti keliones vandens transportu;
● Privačiose teritorijose įrengti stendus apie tai, kaip galima į jas patekti, informaciją apie tai
skelbi Šilutės TIC svetainėje;
● Ribotą kai kurių teritorijų pasiekiamumą išnaudoti rinkliavoms, kontrolei užtikrinti;
● Didinti kontrolę gamtai jautriausiose teritorijose – užtikrinti, kad turistai nedarytų žalos
gamtinėms vertybėms;
● Sutvarkyti probleminį kelią į Mingę. Atliekant rekonstrukciją užtikrinti kelio ilgaamžiškumą
– pasirūpinti, jog kelias žiemą nebūtų užliejamas.
2.3.2.3.
Paslaugos
Šilutės rajono savivaldybėje, remiantis 2015 m. atlikta galimybių studija31 su Šilutės turizmo
informacijos centru bendradarbiauja ir savo paslaugas teikia 33 turizmo operatoriai. Dažniausiai
tas pats operatorius teikia ir apgyvendinimo, ir maitinimo paslaugas. Didžioji dalis gali pasiūlyti ir
įvairius pramoginius paslaugų paketus, tačiau tik nedaugelis iš jų organizuoja ir gamtinio turizmo
paslaugas. Tokių šioje srityje specifiškai dirbančių paslaugų teikėjų, įskaitant ir naujai pastaruoju
laiku susikūrusius, yra 6: „Upaitė.lt”, „Gamtos gidė”, „4ereliai”, „Rusnės vila”, „Pakalnės vingis”,
„Mono house”. Šių paslaugų teikėjų siūlomos paslaugos: apžvalginių ir pažintinių gamtinių
išvykų, paukščių stebėjimo turų sausumoje ir vandenyje, išskirtinių potyrių gamtoje
organizavimas, profesionalus gidavimas, ankstyvi pusryčiai gamtos stebėtojams.
Ornitologiniai turistai taip pat turi specifinių paslaugų poreikių: tai stacionarių paukščių
stebėjimo ir fotografavimo slėptuvių ir specialios stebėjimo (žiūronų, monoklių) įrangos nuomos
paslaugos. Šiuo metu internetinėje erdvėje skelbiama, kad visame rajone 4 stacionarias slėptuves
yra įsirengę ir nuomuoja turizmo kompleksas „Mėlynasis Karpis“. Kitas turizmo operatorius MB
„4ereliai“ planuoja 2018/2019 m. sezonui įrengti dar 2 naujas slėptuves. Tai pat nuo balandžio
2018 m. pastarasis operatorius teiks stebėjimo įrangos nuomos paslaugos, tokia įranga
pasirūpinama pas juos užsisakius vieną iš paslaugų paketų.
Žemiau esančioje lentelėje pateikiama detalesnė informacija apie Šilutės raj. sav. teikiamas
gamtinio turizmo paslaugas (3 lent.).
3 lentelė. Šilutės raj. sav. teikiamos gamtinio turizmo paslaugos.
Paslaugos teikėjas
Paslaugos pavadinimas ir aprašymas
Upaite.lt
Edukacinis maršrutas „Nendrių pjovimas Rusnės saloje“
Upaite.lt
Pažintinis – edukacinis pasiūlymas „Ant sparnų“ – kombinuota
ekskursija, supažindinanti tiek su gamtinėmis, tiek su kultūrinėmis
Nemuno Deltos vertybėmis
Upaite.lt
Plaukimas „Nacionalinės ekspedicijos“ kurėnu maršrutu KaunasRusnė-Uostadvaris-Minija-Ventė-Šturmai32. (4 dienų maršrutas)
Upaite.lt / Gamtos gidė Dar nematyta Rusnė – dviračių žygis po Rusnės salą
Upaite.lt / Gamtos gidė Saulėlydis su meldine nendrinuke (turas laivu, gidas, įranga)
Upaite.lt / Gamtos gidė Arbata su baubliais
Upaite.lt/ Gamtos gidė Paukščių stebėjimas plaukiant laivu
31
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Upaite.lt/ Gamtos gidė
Upaite.lt/ Gamtos gidė
Gamtos gidė
Gamtos gidė
Gamtos gidė
Gamtos gidė
Gamtos gidė
Gamtos gidė
Gamtos gidė
Gamtos gidė
UAB Kintai
UAB Kintai
„4ereliai“
„4ereliai“
„Rusnės vila”
„Pakalnės vingis”
„Mono house”
„Birding Lithuania“

Pasivaikščiojimas su jūriniais ereliais
Aukštumalos paslaptys – žygis į pelkę
Potvynio iššūkiai. Jonas ir Erdmė. Apysaka apie meilę ir gyvenimą
ant vandens
Vandens ir pakrančių paukščiai (paukščių stebėjimas)
Suskaičiuok žąsis (paukščių stebėjimas)
Pabučiuok varlę
Paukščių vestuvės (paukščių stebėjimas)
Nakties garsai (įsibuvimas gamtoje)
Perbrisk brastą
Pasisupk su linge
Paukščių stebėjimas su gidu
Paukščių slėptuvių nuoma
Paukščių stebėjimas su gidu
Paukščių stebėjimo slėptuvių nuoma
Ankstyvi pusryčiai stebėtojams, siūlomi ornitologiniai turai
Ankstyvi pusryčiai stebėtojams, siūlomi ornitologiniai turai
Ankstyvi pusryčiai stebėtojams, siūlomi ornitologiniai turai
Paukščių pažinimo turai

Paukščių stebėjimo paslaugos plėtojimui reiktų pasirūpinti teisinės bazės Lietuvoje
sureguliavimu. Iki šiol yra neaiškumų dėl paukščių viliojimo, maitinimo, saugomų rūšių stebėjimo,
jų trikdymo ir pan. Turi būti aiškios taisyklės ir kontrolė.
Lyginant su aplinkinių valstybių gamtinių turų pasiūla, Lietuvoje ji žymiai mažesnė. Šilutės
rajono savivaldybė gali tai išnaudoti užimdama lyderės pozicijas Lietuvoje.
Daugelis užsienio ornitologinių turistų naudojasi automobilių nuomos paslaugomis.
Paprastai automobilius turistai išsinuomoja Klaipėdoje ar Palangos oro uoste. Šilutėje
automobilių nuomos paslaugas teikia viena įmonė.
Ornitologiniams turistams taip pat labai svarbus yra geras bevielio interneto ryšys ir tokios
specifinės paslaugos kaip ankstyvi pusryčiai arba galimybė įsigyti lauknešėlį. Labai vertinama yra
vietinė produkcija. Tokias paslaugas kol kas siūlo tik keletas turizmo operatorių.
Ekstremalesnių pojūčių mėgėjai ieško tokių paslaugų kaip plaukimas baidarėmis potvynio
metu. Deja, tokių paslaugų pasiūla yra minimali arba mažai viešai prieinama. Artimiausiu metu
vienas iš turizmo operatorių planuoja pristatyti naują paslaugą – plaukimą kanojomis potvynio
metu. Deja, tokioms paslaugoms siūlyti, trūksta parengtų specialių maršrutų.
Pasiūlymai:
● Kooperuojantis su partneriais iš Latvijos ir Estijos bei siūlyti ornitologinio turizmo
produktus, apimančius Baltijos turizmo regioną;
● Organizuoti drugių ir laumžirgių bei laukinės gamtos stebėjimo bei fotografavimo išvykas:
bebrų safariai, briedžių stebėjimas;
● Labiau išplėtoti paslaugas, susijusias su pavasario ir rudens paukščių migracija ir potvyniu;
● Parengti leidinį, informuojantį apie paukščių šėrimo teisinį reguliavimą, siekiant užtikrinti,
jog besiplėtojančios paukščių slėptuvių paslaugos nedarytų neigiamos žalos paukščiams;
● Komunikacinis pranašumas Lietuvos rinkoje – žiniasklaidoje daug kalbėta apie potvynį.
Pavasarį būtinai pakviesti žmones jį patirti. Galima sukurti „Potvynio kelią“, siūlant patirti
šią ekstremalią stichiją, tuo pačiu – stebėti paukščius.
● Sukurti „Savarankišką gidavimo sistemą“ telefono arba GPS navigacijoje. Ji teiktų
svarbiausią informaciją, padėtų orientuotis rajone be gido. Kita alternatyva – naudoti

●
●

●
●

audio gidus. Šia priemone taip pat bent iš dalies galima spręsti gidų užsienių kalbų
nemokėjimo klausimą;
Sukurti kelionių planavimo sistemą Šilutės rajone, kuri leistų per trumpą laiką suplanuoti
atostogas rajone;
Aukštumalos pelkėje įrengti pelkių atkūrimo dirbtuves, kaip lankytojai gali prisidėti prie
gamtosaugos (panašiai, kaip Somos nacionaliniame parke, Estijoje – skaityti straipsnį,
žiūrėti pristatymą);
Plėtoti įvairesnius, aukštesnės kokybės gamtos pažinimo turus ir išnaudoti šių paslaugų
Lietuvoje pirmumo aspektą rinkodaroje;
Gamtiniu turizmo užsiimančių operatorių internetiniuose puslapiuose pateikti informaciją
apie jų siūlomas gamtinio turizmo paslaugas.
2.3.2.4.

Žmogiškieji ištekliai

Šilutės rajono savivaldybėje profesionalių gamtos turizmo veiklą vykdančių bei
koordinuojančių organizacijų, įmonių ir asmenų (gidų) pasiūla nėra didelė. Žemiau esančioje
lentelėje (4 lent.) pateikiama jų apžvalga:
4 lentelė. Šilutės rajono savivaldybėje veikiantys gamtos gidai.
Įmonė/organizacija
Asmuo
Gebėjimai
Kalbos
4Eagles Wildlife
Boris Belchev
Gamtinio
LT, BG, EN, DE,
Photography Hides
(ornitologinio)
RU
turizmo
vystymo
koordinavimas
Šilutės raj. sav.
Nemuno Deltos
Povilas
Regioninio
LT, RU, EN, NO
regioninis parkas
Bagdonas
parko ekologasornitologas
MB „4ereliai“
Boris Belchev
Ekologas –
LT, BG, EN, DE,
ornitologas,
RU
gamtos gidas ir
fotografas
„Gamtos gidė“
Kristina
Ekologė,
LT, DE, RU
Mudinaitė
gamtos gidė
Ventės rago
Vytautas Jusys Ornitologas,
LT, RU, DE
ornitologinė stotis
ekskursijos tik
VROS
Vytautas
Ornitologas,
LT
Eigirdas
ekskursijos tik
VROS
Birding Lithuania
Marius
Profesionalus
LT, EN
Tours
Karlonas
ornitologas –
paukščių
stebėjimo turai
visoje Lietuvoje
Laisvai samdomas
Krister Castren Laisvai
FIN, EN
profesionalus
samdomas
ornitologas

Lokacija
Vietinis
gyventojas

Vietinis
gyventojas
Vietinis
gyventojas

Vietinis
gyventojas
Vietinis
gyventojas
Vietinis
gyventojas
Ne vietinis

Ne vietinis

Wet Weim
Adventure Company
Laisvai samdomas
profesionalus
ornitologas
Lietuvos ornitologų
draugija

Janis Zekanis
Algirdas
Knystautas

profesionalus
ornitologas
Gamtos gidas

Laisvai
samdomas
profesionalus
ornitologas
Juozas Miškinis Laisvai
samdomas
profesionalus
ornitologas

LT, RU, EN

Ne vietinis

LT, RU, EN

Ne vietinis

LT, RU, DE

Ne vietinis

Kaip matome iš lentelėje pateiktos informacijos, Šilutės rajono savivaldybėje vietinių
gamtinio turizmo veikėjų yra tik 5. 2 iš jų (Vytautas Jusys ir Vytautas Eigirdas) turistus aptarnauja
tik Ventės rago ornitologinėje stotyje. Reguliariu grupių ar pavienių gamtinių turistų aptarnavimu
užsiima tik Boris Belchev bei Kristina Mudinaitė. Likusieji gamtinio turizmo operatoriai nėra
vietiniai gyventojai, todėl didesnė dalis pajamų pasinaudojus vietos vertybėmis nelieka Šilutės raj.
sav. Didesnė turizmo operatorių įvairovė užtikrintų ne tik įvairiapusiškesnių paslaugų spektrą bet
ir didesnę paslaugų kokybę bei didesnį regiono žinomumą. Visų lentelėje išvardintų gamtinio
turizmo operatorių patirtis, o taip pat – ir veiklos kryptys šiek tiek skiriasi. Jie gali pasiūlyti įvairių
paslaugų paketų. Tai didina teritorijos konkurencingumą. Visgi, didėjančio gamtinio turistų srauto
šie operatoriai gali nebepajėgti aptarnauti. Taip pat informacija apie šiuos gamtos gidus yra
išsklaidyta, jos negalima rasti vienoje vietoje.
Jau 4 metai rengiami paukščių pažinimo kursai „BirdID Lietuva”, kuriuos finansuoja
norvegų universiteto projektas www.birdid.no. Šio projekto metu 25 žmonės per metus
apmokomi pažinti paukščius, parengiami kvalifikuoti-sertifikuoti paukščių stebėtojai. Kursai
vyksta kasmet nuo kovo iki rugsėjo mėn. savaitgaliais (trukmė – 23 dienos) skirtingose vietose
Lietuvoje. Dvi išvykos vyksta Nemuno Deltoje ir Pajūrio regioninio parko teritorijoje. Lietuvos
ornitologų draugija taip pat vykdo „4P” kursus pažengusiems stebėtojams (pvz., baigusiems
BirdID LT kursus), kurie nori dar labiau pagilinti savo įgūdžius atpažinti paukščius gamtoje pagal
giesmes ir išvaizdą. Deja, dėl tam tikrų kliūčių nėra aišku, ar kursai vyks ir toliau.
Kalbant apie bendruosius žmogiškuosius išteklius turistų aptarnavimui, pastebima, kad
žmonėms trūksta gebėjimų ir patirties aptarnavimo srityje, daug žmonių negali susikalbėti
pagrindine užsienio – anglų kalba. Prastą aptarnavimą ir anglų kalbos trūkumą kaip neigiamus
aspektus paminėjo ir Lietuvoje lankęsi norvegų paukščių stebėtojai.
Pasiūlymai:
● Organizuoti gamtos gidų mokymus. Bendradarbiauti su Kuršių Nerijos nacionalinio parko
direkcija, kuri šiuo metu įgyvendina gamtinių gidų rengimo projektą ir / arba Lietuvos
ornitologų draugija, vykdančią ornitologų parengimą;
● Kelti gidų kompetenciją kitose srityse – organizuoti kalbų, verslumo, rinkodaros,
aptarnavimo mokymus;
● Skirti paramą pradedantiems turizmo verslą;
● Skatinti vyresniųjų klasių moksleivius imtis turizmo verslo, ugdyti jų verslumą;
● Rengti kasmetinę konferenciją apie verslumo galimybes regione. Dalyvauti šiame
renginyje kviesti jaunus rajono gyventojus, studijuojančius kituose miestuose;
● Rengti mokymus ūkininkams „Pažink savo pievos paukščius”. Tai galėtų būti adaptuoti
„BirdID” kursai;

● Įtraukti regione gamtinių gidų paslaugas teikiančias organizacijas ir asmenis į turizmo
traukos vietovės vystymą, identifikuoti jų vaidmenį.
2.3.2.5.

Kaina

Kaip pažymima galimybių studijoje33, paslaugų kainos nustatymas (rinkodara) Šilutės
rajono savivaldybės teritorijoje yra gana subalansuotas t.y. didesniame traukos centre
dažniausiai kainos nustatomos aukštesnės, didesnė kaina nustatoma ir už aukštesnės kokybės
paslaugas, paslaugų kaina priklauso nuo inventoriaus būklės.
Detaliau verta paanalizuoti specifines gamtiniams (ornitologiniams) turistams aktualių
paslaugų – slėptuvių fotografams nuomos, gidų-ornitologų paslaugų – kainas. Žemiau esančioje
lentelėje (5 lent.) pateikiama palyginamoji informacija apie slėptuvių nuomos kainas Šilutės raj.
sav.ir kitose Europos šalyse.
Slėptuvių nuoma
5 lentelė. Slėptuvių nuomos kainos Lietuvoje ir kitose Europos šalyse.
Stebimi
Teikėjas
paukščiai,
Vietovė
gyvūnai
Jūriniai ereliai,
UAB Kintai
Šilutės r.sav.,
vandens
„Mėlynasis karpis”
Lietuva
paukščiai
Jūriniai ereliai,
suopiai, lingės,
varniniai ir
„4Ereliai” (šiuo metu įsirenginėja vandens
Šilutės r.sav.,
2 slėptuves)
paukščiai
Lietuva

„Pelican Birding Lodge“
“Wild Echo”
“Discover Extremadura “
(didesnė slėptuvė)
“Discover Extremadura “
(mažesnė slėptuvė)
“Wildlife Safaris Finland “
“Northshots photo adventures”

Gervės, žąsys,
gulbės
Bitininkas ir
žalvarnis
Vilkai ir kilnusis
erelis
Grifai ir plėšrieji
paukščiai
Nendrinukės,
miško paukščiai
Meškos, vilkai,
ereliai, kiti
paukščiai
Voverės,
paukščiai

Bulgarija
Bulgarija
Ispanija
Ispanija
Suomija
Škotija

“Natourest”

Gaidukai

Estija

“Natourest”

Jūriniai ereliai

Estija
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Kaina

75-100 EUR parai

75-100 EUR parai

25 EUR asmeniui
parai
280-300 EUR
asmeniui parai
150 EUR asmeniui
parai
25 EUR asmeniui
parai
300 EUR parai
75-195 EUR asmeniui
parai
105 EUR asmeniui
parai
75 EUR asmeniui
parai

“Natourest”

Tetervinai

Estija

www.neilnevillephotography.co
m

Pelėdikė

Didžioji Britanija

60-105 EUR asmeniui
parai
126 EUR asmeniui
parai

Kadangi Lietuvoje iki šiol slėptuvių paukščiams stebėti kitose rajonuose nėra, tai Lietuvos
kontekste vertinti šių paslaugų kainos negalima. Palyginus su kainomis kaimyninėse šalyse,
slėptuvių nuomos kaina yra konkurencinga.
Specializuotų ornitologų-gidų paslauga
Remiantis portalo www.paslaugos.lt duomenimis, vidutiniškai gido įkainiai Lietuvoje
svyruoja nuo 25 iki 50 Eur už valandą. Šilutės rajone savarankiškai veikiančių gamtos gidų įkainiai
mažesni – 15-20 EUR/val., 150 EUR parai. Nemuno deltos regioninis parkas už specialisto gido
paslaugas prašo panašios sumos: 12-17 Eur / val. Turint omenyje, jog ornitologinio gidavimo
paslauga reikalauja ne bendrinio gido išsilavinimo, bet labai specifinių žinių ir gali būti vertinama
kaip aukštesnės kokybės, Šilutės rajone siūlomos kainos vertintinos kaip itin žemos, jos perpus
mažesnės nei Lietuvos vidurkis. Galbūt tai – viena iš priežasčių, kodėl regione tiek mažai vietinių
gamtinių gidų. Žemiau esančioje lentelėje (6, 7 lent.) pateikiama palyginamoji informacija apie
gidų paslaugų kainas Lietuvoje bei kaimyninėse šalyse.
6 lentelė. Gamtos stebėjimo turų kainos. Trumpalaikiai turai.
Teikėjas
Turo aprašymas
Trukmė
Saulėlydis su
meldine
Upaite.lt
nendrinuke
9 val.
(turas laivu,
gidas, įranga)
Arbata su
Upaite.lt
3-4 val.
baubliais
Paukščių
Upaite.lt
stebėjimas
6 val.
plaukiant laivu
Pasivaikščiojima
6-8 val.
Upaite.lt
s su jūriniais
ereliais
Aukštumalos
Upaite.lt
paslaptys – žygis 2-4 val.
į pelkę
Aukštaitijos
http://www.kelioniulaikas.lt nacionalinis
10 val.
parkas
http://ekozygiai.lt
www.loodusturism.ee/en/
Metsamoisa

Žygis gamtoje
Pasivaikščiojima
s pelkėje
Vandens
išminčiaus
ekspedicija,

Vietovė

Kaina

Šilutės raj.
sav, Lietuva

29-45
Eur/asm.

Šilutės raj.
sav, Lietuva

20 Eur /
asmeniui

Šilutės raj.
sav, Lietuva

35-50 Eur /
asmeniui

Šilutės raj.
sav, Lietuva

19-28 Eur /
asmeniui

Šilutės raj.
sav, Lietuva

80 Eur grupei

Lietuva

21 Eur /
asmeniui

5-6 val.

Lietuva

3-4 val

Estija

3 val.

Estija

45-80 Eur
grupei
20 Eur /
asmeniui
54 Eur grupei

susipažinimas su
vandens
ekosistema
Sagadi Manor

Heritage tours in Estonia

discover-latvia.lv34

discover-latvia.lv35

Naktinė kelionė į
mišką
Kelionė pajūriu,
gamtos
stebėjimai,
piknikas
Kelionį pajūriu
stebint gamtą
Kelionė į dvi
pelkes
pažintiniais
takais
(pasiėmimas iš
viešbučio,
transportas,
turas, piknikas)

2 val.

Estija

85 Eur grupei
(10-20
asmenų)

4 val.

Estija

120 Eur grupei

11 val.

Latvija

45 Eur /
asmeniui

7 val.

Latvija

50 Eur /
asmeniui

7 lentelė. Gamtos stebėjimo turų kainos. Kelių dienų turai.
Teikėjas
Turo aprašymas
Trukmė
Paukščių stebėjimas
http://birdinglithuania.com
8 dienos
vakarų ir rytų Lietyvoje
Paukščių stebėjimas
http://birdinglithuania.com
Nemuno deltoje ir Kuršių 5 dienos
nerijoje

Vietovė
Lietuva
Lietuva

http://birdinglithuania.com

Pelėdos, geniai,
tetervinai

6 dienos

Lietuva

http://alcedowildlife.com/w
oodpecker-tour/

Geniai, ereliai, uralinė
pelėda

7 dienos

Lietuva

Heritage tours in Estonia

Orchidėjų turas

5 dienos

Estija

http://natourest.ee

Paukščių stebėjimas
pavasarį

7 dienos

Estija

http://www.western-isleswildlife.com/

Estija pavasarį: paukščiai
ir meškos

7 dienos

Estija

http://dabastures.lv

Geniai ir pelėdos /
pavasario paukščiai

8 dienos

Latvija
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http://www.discover-latvia.lv/jurmala-and-baltic-sea-coast.php
http://www.discover-latvia.lv/kemeri-and-cena-bog-walks.php

Kaina
1350 Eur
asmeniui
700 Eur
asmeniui
1000
Eur
asmeniui
750 Eur
asmeniui
1150 Eur
asmeniui
950- 2050
Eur
asmeniui
1600 Eur
asmeniui
1100 Eur
asmeniui

http://dabastures.lv

Pavasarinė migracija

10 dienų

Latvija

1330 Eur
asmeniui

http://dabastures.lv

Orchidėjos ir drugeliai

7 dienos

Latvija

960 Eur
asmeniui

http://dabastures.lv

Rudeninė migracija

8 dienos

Latvija

1200 Eur
asmeniui

http://www.eco-tours.pl

Šiaurės rytų Lenkijos
nacionaliniai parkai

13 dienų

Lenkija

1190 Eur
asmeniui

Lenkija

790 Eur
asmeniui

Lenkija

2036 Eur
asmeniui

Lenkija

1600 Eur
asmeniui

Lenkija

1180 Eur
asmeniui

Lenkija

680 Eur
asmeniui

Lenkija

940 Eur
asmeniui

http://www.eco-tours.pl

Pasivaikščiojimai kalnais

Bird Holidays

Pagrindinės Lenkijos
paukščių stebėjimo
vietos

http://www.naturalist.co.uk/

Paukščių stebėjimas
krokuvoje ir Karpatuose

https://wildpoland.com

Pavasarinis miškas ir
pelkės (gyvūnai ir
paukščiai)

https://wildpoland.com

https://wildpoland.com

Stumbrų safaris

Vilkų sekimas

7 dienos

8 dienos

8 dienos

8 dienos

4 dienos

4 dienos

Gamtos stebėjimo turų kainos nustatymas (rinkodara) Šilutės rajono savivaldybės
teritorijoje yra gana subalansuotas – turo kaina priklauso nuo trukmės ir ją sudarančių
komponentų (pvz., turai laivu brangesni).
Vertinant tarptautiniu mastu, Lietuva vis dar patenka tarp tų šalių, kuriose kainos
mažesnės. Tai patvirtina ir LIFE Viva Grass projekto metu, 2016 m. birželio mėnesį, Baltijos
Aplinkos Forumo, Šilutės raj. sav., Nemuno Deltos regioniniame parke atlikta apklausa. Jos metu
norvegų ornitologų grupė pastebėjo, kad skandinavams visos paslaugos Lietuvos pajūryje (jie
lankėsi Kuršių Nerijoje, Nemuno deltoje, Palangoje) yra sąlyginai pigios. Šį pranašumą galime
išnaudoti rinkodaroje.
Pasiūlymai:
● Išsiaiškinti teisinę bazę dėl paukščių stebėjimo ir fotografavimo Lietuvoje, dėl leidimų ir
kontrolės mechanizmo, esant poreikiui – bendradarbiauti su atsakingomis institucijomis
dėl tvarko papildymo ir koreagavimo;
● Išnaudoti paukščių fotografavimo slėptuvių Lietuvoje pirmumo aspektą rinkodaroje;
● Esant gerai gidų paslaugų kokybei, didinti specializuotų gidavimo paslaugų kainas. Siekti,
jog gidavimo veikla užsiimtų komerciniai subjektai, o valstybinės įstaigos (pvz., Nemuno

●
●
●

●

deltos regioninis parkas) palaipsniui atsisakytų gidavimo ir aptarnautų tik specifines
socialiai jautrias grupes;
Siūlyti didesnę gamtinių turų įvairovę tiek turinio, tiek kainos prasme;
Išnaudoti mažų kainų pranašumą užsienio rinkodaroje, pabrėžiant ne tik paslaugos kainą,
bet ir kokybę;
Bendradarbiauti su kaimyninių šalių turizmo operatoriais, įtraukiant Lietuvą į jų
organizuojamus turus ir taip pritraukiant jau atvykusius turistus į Šilutės raj. sav., kur jiems
paslaugas teiktų vietiniai gidai;
Skatinti turizmo operatorius vykdyti savo klientų apklausas, kurios padėtų įvertinti turistų
pasitenkinimo lygį, paslaugų kokybę, tikslinę rinką.

2.3.3. Rinkodara
Tradiciškai laikoma, kad rinkodara susideda iš keturių elementų. Tai – prekės ar paslaugos
idėja, jos išvystymas (angl. Product), kainos nustatymas (angl. Price), paskirstymas (angl. Place)
ir pardavimo skatinimo veiksmų sumanymas ir vykdymas (angl. Promotion). Kadangi produktus,
paskirstymą ir kainą jau iš dalies aptarėme 2.3.2 skyriuje, šiame skyriuje didžiausią dėmesį skirsime
skatinimo veiksmų analizei.
Jei kalbėsime apie bendras tendencijas, tyrimai rodo, kad apie 84 proc. turistų, planuodami
savo kelionę, naudojasi internetu ir „Google“ paieškos sistema36, todėl komunikacija
internetinėje erdvėje yra itin svarbi. Jei ši tendencija yra bendra visiems turistams, tai kiti veiksmai
daugiau susiję su specifinėmis auditorijomis. Todėl šiame skyriuje pirmiausiai apžvelgsime
komunikaciją internetinėje erdvėje, o vėliau analizuosime veiksmus, nukreiptus į tikslinę
ornitologinio turizmo auditoriją (-as).
2018-04-13 vykusiame pirmajame Gamtinio turizmo vystymo Šilutės rajono savivaldybėje
darbo grupės susirinkime nutarta komunikacijoje ir rinkodaroje naudoti terminą „Nemuno
delta“, kuris patrauklesnis ir lengviau įsimenamas tikslinei gamtinių turistų auditorijai, o greta jo
ir mažiau patrauklų, labiau administracinį „ Šilutės rajonas“.
2.3.3.1.
Komunikacija internetinėje erdvėje
Pagrindinis Šilutės rajono savivaldybės komunikacinis kanalas turizmui skatinti – Šilutės
turizmo informacijos centro puslapis http://siluteinfo.lt. Pastudijavus šį puslapį iš gamta
besidominčio turisto perspektyvos pastebėti šie taisytini aspektai:
● Nėra pilnos informacijos apie rajone teikiamus gamtinius turus.
● Siekiant kurti didžiausią vertę rajonui, pirmiausiai turėtume būti suinteresuoti parodyti
lankytojui vietinius produktus/paslaugas;
● Nėra bendros informacijos apie gamtinį turizmą, ji išskaidyta keliose vietose;
● Puslapio struktūra nėra labai aiški pvz., lankytojui sunku suprasti, kodėl čia pateikiama
informacija apie Šilutės miesto VVG veiklą arba kodėl Tradicinių amatų centras išskirtas
kaip atskiras meniu punktas;
● Puslapyje esantis žemėlapis nėra funkcionalus – jis nepadeda planuoti kelionės. Taip pat
nėra bendro interaktyvaus Šilutės rajono savivaldybės turistinio žemėlapio;
● Nėra informacijos apie gidus, gebančius vesti gamtinius ar ornitologinius turus, nėra
gamtinių gidų kontaktų;
● Skiltyje „Kodėl verta aplankyti Šilutę“ nėra nuorodų į stulbinančią rajono gamtą;
● Puslapyje anglų kalba dalis tekstų pateikiami lietuviškai;
Atlikus paieškų „Google” paieškų sistemoje analizę pastebėti šie aspektai:
36

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5a333640af3511e39b958c81fb177d0b

● Įvedus raktažodžius “visit Silute”, “turizmas Šilutė”, “Šilutes informacija”, “tourism
Silute”, “keliauti Šilutė”, “kelione Šilutė” pirmieji rezultatai paieškoje – nurodos į Šilutės
TIC puslapį;
● Įvedus raktažodžius “visit Neman delta” nuorodų į TIC puslapį pirmame puslapyje nėra,
tačiau ketvirtas „Google” siūlymas – vietinių turizmo operatorių puslapis Upaite.lt;
● Įvedus raktažodžius “birding Lithuania” nuorodų į TIC puslapį ar Šilutę nėra, bet
paskutinis įrašas pirmame puslapyje veda į LIFE Viva Grass projekto metu išleistą paukščių
stebėjimo gidą. Panašiai su raktažodžiais „ornitologinis turizmas” – paieškoje nuorodos į
LIFE Viva Grass projektą;
● Raktažodžiai “birdwatching in Lithuania” bei “best birding destination Lithuania”
nuorodų į TIC puslapį nepateikia. Raktažodžiai “paukščių stebėjimas”, nuorodų į TIC
puslapį nepateikia, tačiau pateikia į kai kuriuos individualius verslus Šilutės rajone pvz.
„Mėlynąjį karpį“ ar kitas vietas Lietuvoje – Kuršių neriją, sodybą Molėtų rajone;
● Raktažodžiai “ornithological tourism Lithuania” pateikia nuorodą į TIC puslapį, bet ten
nuėjus, informacija sunkiai randama.
Atlikus analizę populiariausiame kelionių portale www.tripadvisor.com pastebėti šie aspektai:
● Šilutės rajone registruoti tik 3 traukos objektai – Ventės ragas, Nemuno deltos regioninis
parkas bei Tulkiaragės pažintinis takas, juos įvertino vos keli lankytojai (28, 7, 1 įvertinimai
atitinkamai);
● Su Šilute siejamas tik vienas viešbutis – Deims, 3 apgyvendinimo vietos Ventėje ir Minijoje,
6 restoranai. Su Šilute siejama daug apgyvendinimo vietų Klaipėdos rajone ar Kuršių
nerijoje;
● 2 apgyvendinimo įstaigos susietos su Rusne, 2 – su Vente.
2.3.3.2.
Specifiniai komunikacijos veiksmai, ornitologiniam turizmui skatinti
Informacinė medžiaga
Ornitologiniai turistai paprastai keliauja, netgi renkasi keliavimo kryptį naudodamiesi
paukščių pažinimo vadovais (pvz., Lietuvos paukščiai, Europos paukščiai), kartais netgi leidinio
kalba nėra svarbi. LIFE Viva Grass projekto metu išleistas leidinys „Paukščių stebėjimo gidas
Nemuno deltoje” lietuvių ir anglų kalbomis. Kadangi leidinys sulaukė didžiulio populiarumo,
netrukus buvo išleistas antrasis didesnio tiražo leidimas. Tai – pirmasis tokio pobūdžio leidinys
Lietuvoje.
Nemuno deltos regioninis parkas ketina atnaujinti ir išleisti dar vieną leidinį paukščių
stebėtojams – žemėlapį, kuriame bus sužymėti maršrutai. Jis bus išleistas lietuvių ir anglų
kalbomis.
Kiti viešinimo veiksmai
Ornitologai taip pat renkasi specializuotą ornitologų literatūrą, daugiausiai skaito kitų
paukščių stebėtojų kelionių ataskaitas (trip reports), bendrauja su kitais ornitologais ornitologų
bendruomenių forumuose, socialinėse medijų grupėse. Svarbiausia ornitologams – tiesioginės
rekomendacijos iš kitų ornitologų (angl. „word of mouth“). Šiuo metu jokie tiksliniai koordinuoti
viešinimo veiksmai Šilutės rajono atžvilgiu nevykdomi.
Gana populiari viešinimo priemonė turizme – pristatymai specialiuose turizmo renginiuose
ir parodose. 2018 m. Šilutės TIC dalyvavo dvejose ornitologinio turizmo parodose Švedijoje. 2018
metais „LIFE Viva Grass“ išleistas paukščių stbėjimo gidas Nemuno deltoje buvo pristatytas
didžiausioje paukščių stebėjimo parodoje Birdfair 2018.
Kita svarbi viešinimo priemonė – reprezentacinės dovanos / suvenyrai. Šilutės TIC šiuo metu
galima įsigyti šiuos suvenyrus: tušinukus, raktų pakabukus, puodelius, magnetukus, įsegamus

ženkliukus, USB atmintukus ir kt. Šilutės TIC ketina atnaujinti turimus suvenyrus. Raginama
pagalvoti apie specializuotų suvenyrų paukščių mylėtojams išleidimą – įvairaus pobūdžio
žebkliukus, paukščių figūrėles, marškinėlius, knygas ir pan.
Ankstesniuose skyriuose jau gana tiksliai buvo išskirtos tikslinės ornitologinio turizmo
rinkos. Žemiau pateikiama prioritetinė tikslinių auditorijų eilė, apibendrinus anksčiau aptartuose
skyriuose pateikiamą informaciją:
1) Jungtinė Karalystė
2) Švedija
3) Norvegija
4) Olandija
5) Danija
6) Vokietija
7) JAV
Į šias rinkas reikėtų nukreipti tikslines viešinimo veiklas. Svarbu pastebėti, kad rinkodaros
pasiūlymas kiekvienai šaliai gali skirtis, kadangi skirtingų šalių ornitologus gali traukti skirtingos
rūšys. Dėl to rengiant pasiūlymus verta išanalizuoti kiekvienos šalies turistų specifiką.
2.3.3.3.
Konkurentų analizė
Siekiant suformuluoti veiksmingą rinkodarą, būtina nustatyti Šilutės rajono savivaldybės
(Nemuno deltos) kaip ornitologinio turizmo traukos vietovės pozicijas tarptautinėje rinkoje.
Siekiant šio tikslo, reikia atlikti konkurentų analizę. Preliminari konkurentų analizė buvo atlikta
įvertinant internete nepriklausomų šaltinių išskiriamas geriausias pasaulio bei Europos
ornitologinio turizmo traukos vietoves bei pasitelkiant ekspertinę nuomonę (ornitologų
rekomendacijas). Siekiant išskirti didžiausius konkurentus, numatyta teritorijas vertinti pagal
šiuos kriterijus:
● Rekomenduojama kaip geriausia vieta paukščiams stebėti Europoje / pasaulyje (K1)
● Atstumas nuo Šilutės r. savivaldybės, panašūs paukščiai, gamta (K2)
● Sunkumai pasiekti teritoriją iš Europos (ne Šengeno erdvė) (K3)
Vertintant pirmus 2 kriterijus, skirti balai nuo 1 (su Šilutės r. panašumų nėra) iki 5 (didelis
panašumas), vertinant trečiąjį, skirti balai nuo 1 (nėra Šengeno zonoje), 2 (Šengeno sutartis
neįsigaliojusi) arba 3 (yra Šengeno zonoje).
Atlikus internetinę paiešką, išanalizavus 9 šaltinius, naudojant raktažodžius „best birding
destination”, „best birding destination Europe”, „best birding destination world” bei pasitelkus
ekspertų vertinimą išskirta 37 vietovė Europoje. Jas įvertinus pagal išskirtus kriterijus nustatyti
šie pagrindiniai konkurentai:
● Oulu, Suomija;
● Belovežo giria, Lenkija;
● Kamargas, Prancūzija;
● Norfolkas, Jungtinė Karalystė;
● Dunojaus delta, Rumunija;
● Žemutinė Saksonija, Vokietija;
● Sarema, Estija;
● Matsalu, Estija;
● Papės ežeras, Latvija;
● Engurės rajonas, Latvija;
● Biebžos nacionalinis parkas, Lenkija;

Remiantis ekspertų vertinimu, Nemuno deltai ornitologiniu požiūriu Lietuvoje galėtų
prilygti tik Žuvinto biosferos rezervatas bei Didžiasalio (Adutiškio) apylinkės. Atsižvelgiant į
pagrindinius konkurentus, reikėtų nustatyti Nemuno deltos išskirtinius bruožus ir pagal tai
formuluoti rinkodaros žinutes ir pasiūlymus. Išanalizuoti galimybes bendradarbiauti su šiomis
turizmo traukos vietovėmis.
Pasiūlymai:
● Kadangi pagrindinis ornitologų traukos objektas – Nemuno delta – siekti, kad Šilutės
vardas visada atsidurtų greta. Apsvarstyti galimybę nusipirkti naujus domenus –
visitnemunasdelta.lt arba tourismnemunasdelta.lt, nukreipiant juos į Šilutės TIC el.
puslapį. Taip bus užtikrinama geresnė pozicija paieškų sistemose;
● Bendradarbiauti teikiant turinį svetainei www.naturetourism.eu, kur ketinama dėti visą
informaciją, susijusią su ornitologiniu turizmu Lietuvoje;
● Remiantis gerosios praktikos pavyzdžiais pvz., https://www.visitestonia.com/ ar
http://vilnius-tourism.lt/en/, atnaujinti ir papildyti Šilutės turizmo informacijos centro
puslapį, jo struktūrą ir turinį;
● Atlikti paieškos sistemų optimizavimą, apmokyti TIC darbuotojus, kaip tinkamai rengti
informaciją, kad ją lengvai rastų „Google“ paieškos sistema;
● Šilutės TIC puslapyje pateikti interaktyvų žemėlapį, kur sužymėti lankyti objektai,
maršrutai ir kitos paslaugos. Idealu – jei būtų galimybė tiesiogiai paslaugas užsisakyti.
Alternatyva tokio žemėlapio kūrimui – bendradarbiavimas su privačiomis iniciatyvomis,
kurios tokius žemėlapius jau yra sukūrusios, pvz. www.pamatyklietuvoje.lt;
● Suvesti lankytinus objektus, paslaugų teikėjus į Tripadvisor.com;
● Atsižvelgiant į pagrindinius konkurentus, reikėtų nustatyti Nemuno deltos išskirtinius
bruožus ir pagal tai formuluoti rinkodaros žinutes ir pasiūlymus. Išanalizuoti galimybes
bendradarbiauti su šiomis turizmo traukos vietovėmis;
● Esant galimybėms, išleisti leidinį „Paukščių stebėjimo gidas Nemuno deltoje” tikslinių
ornitologų rinkų kalbomis – olandų, danų, norvegų, vokiečių, švedų, rusų;
● Į anglų kalbą išversti ir išleisti svarbiausius paukščių pažinimo vadovus apie Lietuvos
paukščius. Tai – puikus suvenyras;
● Papildyti informaciją lietuvių, anglų ir kitomis kalbomis apie paukščių stebėjimo vietas,
maršrutus, turus, bei apgyvendinimo ir maitinimo vietas, turistines paslaugas;
● Parengti informacinę medžiagą paukščių stebėtojams iš tikslinių rinkų pagal jų poreikius
(pvz., norvegams pateikiamas vienas informacijos blokas, anglams – kitas ir t.t.);
● Vykdyti nuolatinę internetinės erdvės priežiūrą, stebėti, kur pasirodo įrašai apie rajoną ir
stengtis juos dar labiau išpopuliarinti;
● Bendradarbiaujant su Lietuvos ornitologų draugija bei VROS rengti straipsnius anglų kalba
apie paukščių stebėjimą Nemuno deltoje, juos publikuoti internete naudojant
svarbiausius raktažodžius;
● Kviesti žinomus ornitologus ir gamtos fotografus iš tikslinių šalių (Skandinavijos,
Jungtinės Karalystės, Danijos, Vokietijos) apsilankyti Nemuno deltoje. Jie paprastai po
savo kelionės parašo apžvalgas. Naudoti profesionalias žinomų fotografų nuotraukas;
● Skatinti ornitologus, besilankančius rajone, parašyti atsiliepimus. Tuos atsiliepimus
viešinti;
● Rengti ornitologams skirtus straipsnius apie Nemuno deltą specializuotoje užsienio
ornitologų spaudoje;
● Sudaryti specialią informacinę medžiagą skirtingų tikslinių šalių turistams, pagal tai, kas
jiems gali būti įdomu;

● Rengti užsienio žurnalistų iš tikslinių rinkų pristatomąsias keliones pasitelkiant vietos
profesionalius gidus;
● Atlikti išsamesnę konkurentų analizę, išskirti Nemuno deltos (Šilutės raj. sav.,)
konkurencinius pranašumus;
● Įrengti specialų ženklinimą rajone, kuriantį paukščių „rojaus“ asociacijas, įrengti nuorodas
į svarbiausias paukščių stebėjimo vietas, o jose – informacinius
stendus;
● Įrengti informacinis stendas šalia Ventės rago ir TIC, kuriuose
nuolat atnaujinama informacija apie šiuo metu vietovėje
apsistojusius paukščius;
● Įrengti interaktyvius informacinius stendus Palangos oro
uoste, Klaipėdos jūrų uoste, Kuršių nerijoje, galbūt – Vilniaus,
Rygos oro uoste ar kituose strateginiuose susisiekimo
objektuose, kuriuose lankosi tikslinė auditorija;
● Lietuviškos auditorijos tarpe propaguoti kelionę kurėnu
„Nemunu per Lietuvą“. Šis laivas ir pati kelionė jau turi
sukaupusi savo komunikacinį potencialą;
● Peržiūrėti Nemuno deltos regioninio parko produkto ženklo
kriterijus ir juos papildyti kriterijais apie verslo pasirengimą
priimti ornitologinius / gamtinius turistus. Viešinti šio ženklo
turėtojus;
● Sukurti autentiškus, regiono išskirtines paukščių rūšis ir
gamtinius objektus reprezentuojančius suvenyrus pvz., iš
vilnos veltą ar keramikinę meldinę nendrinukę (7 pav.);
● Siūlyti sodyboms įsirengti informacinius stendus su informacija
apie lankytinus objektus.
7 pav. Iš vilnos nuvelta
2.3.4. Darnios aplinkos kūrimas
meldinė nendrinukė.
Kaip pažymi UNWTO, darnios aplinkos kūrimas yra pagrindas turizmo traukos vietovės
plėtojimui. Iki šiol Šilutės raj. savivaldybėje nebuvo nuoseklaus strateginio požiūrio į gamtinio
turizmo plėtrą, jo ryšį su kitomis sritimis. Gamtinis turizmas ir priemonės jam plėtoti, nors ir
minimas visuose svarbiausiuose strateginiuose dokumentuose (Šilutės rajono savivaldybės 20152024 metų strateginiame plėtros plane, galimybių studijoje „Turizmo skatinimo sistemos
sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje“, 2015), iki šiol daugiau buvo atskira sritis nei integrali
bendros savivaldybės politikos kryptis.
Darnios aplinkos kūrimas reiškia, kad pasirinktą strategiją regione plėtoti gamtinį turizmą
lydi darnūs, aplinką ir gamtą (kurie yra pagrindiniai šio turizmo ištekliai) saugantys sprendimai
kitose srityse, kad gamtosauga tampa visa veiklą apimančiu principu (8 pav.).

Ornitologinis turizmas

Ūkininkavimas gamtai
palankiu būdu

Saugo paukščius, buveines;
Patiria nuostolius

Aplinkosauga

Kitos ekonominės veiklos –
turizmas, produktų
pardavimas, suvenyrų gamyba
8 pav. Darnios aplinkos kūrimo schema.
Žemiau esančioje lentelėje (8 lent.) pateikiami pavyzdžiai, kokių strategijų gali imtis
savivaldybė, siekdama kurti darnią aplinką su gamtiniu turizmu susijusiose srityse.
8 lentelė. Strategijų pavyzdžiai darnios aplinkos kūrimui.
Savivaldybės
Darnią aplinką gamtiniam turizmui kuriančių strategijų pavyzdžiai
veiklos sritys
Savivaldybė skatina plėtoti ekologinius ūkius, tam teikia prioritetą, ragina
dalyvauti agro-aplinkosauginėse Kaimo plėtros programos priemonėse,
Žemės ūkis
saugančiose gamtą ir aplinką. Ieško būdų skatinti vietos ūkininkų
produkcijos pardavinėjimą tiek turistams, tiek vietos gyventojams,
savivaldybės įstaigoms.
Savivaldybė palaiko gamtosaugą, didelį dėmesį skiria esamų gamtos
vertybių išsaugojimui ir atkūrimui, gamtosauginiam švietimui. Užtikrinama
saugomų rūšių apsauga ją naudojant turizmo tikslais (aiški kontrolė ir
Gamtosauga
priežiūra). Atliekami turizmo poveikio gamtai vertinimai ir atitinkamai
kontroliuojami turizmo srautai. Palaikoma glaudi partnerystė su Nemuno
deltos regioninio parko direkcija.
Aplinkosauga ir
Savivaldybė skatina atliekų rūšiavimą, rūpinasi operatyviu aplinkosaugos
atliekų tvarkymas problemų likvidavimu.
Savivaldybė skatina atsinaujinančią energetiką, išnaudoja savivaldybėje
Energetika
esančius energijos šaltinius (pvz. visoje savivaldybėje skatinamos žole
kūrenamos katilinės).
Skatinimas formalus ir neformalus gamtosauginis švietimas,
Jaunimas
gamtosauginių jaunimo NVO kūrimasis, jaunimo laisvalaikis gamtoje.
Kuriama skatinimo sistema jaunimui pradedant gamtai palankų verslą.

Kultūra
Sportas, sveikata
Švietimas
Teritorijų
planavimas ir
statyba
Viešieji pirkimai
Verslo plėtra

Siekiama ieškoti kultūros ir gamtos jungčių organizuojant renginius,
įgyvendinant projektus, rengiant turistinius maršrutus ir pan.
Skatinamas sportas ir laisvalaikio leidimas gamtoje.
Didelis dėmesys skiriamas formaliam ir neformaliam gamtosauginiam
švietimui.
Teritorijų planavimas vykdomas atsižvelgiant į gamtos ir aplinkos apsaugą
plačiąja prasme – vadovaujamasi ekosisteminių paslaugų koncepcija.
Skatinamos aplinką tausojančių, ekologiškų medžiagų ir techninių
sprendimų naudojimas.
Savivaldybėje vadovaujamasi žaliųjų pirkimų taisyklėmis, skatinamas
vietinės produkcijos naudojimas.
Skatinamas smulkusis vietinis verslas.

2.3.5. Tyrimai, stebėsena
Šiuo metu Šilutės TIC renka duomenis apie suteiktų turizmo informacijos paslaugų skaičių
(kiek lankytojų apsilanko TIC), o statistikos departamentas teikia informaciją apie turistų
nakvynes.
2016 metais Šilutės turizmo informacijos centras, siekdamas nustatyti atvykstančių turistų
tikslines grupes, atliko tyrimą ir išskyrė 8 tikslines grupes, kurių tarpe – ir gamtos mylėtojai
(ornitologai). Nepaisant to, ši statistika yra nepakankama norint palyginti skirtingų turizmo
segmentų grąžą regionui, įvertinti, kokią naudą rajonui kuria ornitologinis (gamtinis) turizmas.
Pasiūlymai:
● Kooperuotis su universitetais siekiant nustatyti metodologiją, gebančią pamatuoti
gamtinio turizmo ekonominę naudą regionui (remiantis Suomijos37 ir Estijos patirtimi);
● Rinkti detalesnę turizmo statistiką apie lankytojų interesus, veiklą, pasitenkinimą
paslaugomis TIC, lankytinuose objektuose, apgyvendinimo ir maitinimo įstaigose;
● Surinktą informaciją apie tikslines turistų grupes išnaudoti tolimesniam turizmo traukos
vietovės vystymui (pvz., siūlyti naujas paslaugas, produktus);
● Pasinaudojus analizės duomenimis, aiškiai identifikuoti tikslines grupes, į kurias turėtų
būti nukreipti rinkodaros veiksmai;
● Atlikti rinkodaros veiksmų poveikio analizę stebint lankytojų srautų didėjimą, el. puslapio
lankomumo ir kitų komunikacijos priemonių statistiką.

3. Veiksmų planas gamtinio turizmo plėtojimui regione
Baltijos aplinkos forumo specialistai aukščiau esančiuose skyriuose aptarė ir paanalizavo
gamtinio (ornitologinio) turizmo ir turizmo traukos vietovės vystymo koncepcijas bei pavyzdžius
remiantis pasauline praktika ir įvairiomis specialistų parengtomis įžvalgomis. Daugelyje skyrių
buvo pateikti konkretūs pasiūlymai, ką būtų galima įgyvendinti Šilutės raj. sav. siekiant skatinti
sisteminį gamtinio turizmo ir Nemuno deltos kaip turizmo traukos vietovės vystymąsi. Šie
pasiūlymai buvo dar kartą peržiūrėti ir sugrupuoti į temas sugulė į veiksmų planą (9 lent.),
kuriame Baltijos aplinkos forumo specialistai pasiūlė priemones šiems pasiūlymams įgyvendinti,
potencialiai numatė už priemonių įgyvendinimą atsakingą organizaciją, galimus terminus,
įgyvendinimo kriterijus bei finansavimo šaltinius. Dalis šių pasiūlymų viena ar kita forma buvo
aptarti ar atsirado diskusijose su Gamtinio turizmo vystymo Šilutės rajono savivaldybėje darbo
grupe. Visgi, galutinis veiksmų plano variantas yra subjektyvus Baltijos aplinkos forumo
specialistų paruoštas rezultatas, kuriuo, tikimės, galės pasinaudoti tiek ta pati darbo grupė, tiek
37
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Šilutės rajono savivaldybės specialistai, plėtodami gamtinio turizmo strategiją Šilutės rajono
savivaldybėje.

9 lentelė. Veiksmų planas gamtinio turizmo plėtojimui Nemuno deltos regione.

Pasiūlymas

Priemonės jam
įgyvendinti

Už priemonių
įgyvendinimą
atsakinga
organizacija

Terminas

Įgyvendinimo
kriterijai

Finansavimo šaltinis

Bendri pasiūlymai
Įvardinti Šilutės TIC, kaip gamtinio
turizmo plėtrą rajone koordinuojančios
organizacijos, veiklos tikslus ir kryptis

Įstaigos nuostatų,
tikslų ir uždavinių
peržiūrėjimas ir
atnaujinimas

Šilutės turizmo
informacijos
centras

2019 12 31
Įstaigos
Projekto LIFE Viva
Įgyvendinta nuostatuose,
Grass ir Šilutės TIC
tiksluose ir
lėšos
uždaviniuose
reprezentuojamas
gamtinio turizmo
plėtojimas

Sutarti dėl Šilutės rajono savivaldybės
(Nemuno deltos regiono) kaip turizmo
traukos vietovės vizijos, tikslų ir
strateginių įgyvendinimo krypčių

Susitikimas su
Šilutės turizmo
suinteresuotomis
informacijos
grupėmis, vadovaujant centras
išoriniam moderatoriui

2018 12 31
Veiklos planas
Įgyvendinta gamtiniam
turizmui skatinti

Projekto LIFE Viva
Grass ir Šilutės TIC
lėšos

Suburti suinteresuotas organizacijas ir
žmones, norinčius dalyvauti plėtojant
Šilutės rajoną kaip turizmo traukos
vietovę, numatyti tokios asmenų grupės
veiklos formą

Reguliarūs susitikimai

Šilutės turizmo
informacijos
centras

2018 12 31

Suformuota
gamtinio turizmo
vystymo Šilutės
rajono
savivaldybėje
darbo grupė,
pasiskirstyta
atsakomybėmis

Projekto LIFE Viva
Grass ir Šilutės TIC
lėšos

Identifikuoti Pamario turizmo klasterio ir
Klaipėdos regiono turizmo tarybos

Susitikimas

Šilutės turizmo
informacijos

2019 12 31

Veiklų planas, su
įsipareigojimais,

Šilutės TIC lėšos

vaidmenį gamtinio turizmo Nemuno
deltos regione vystymo kontekste

centras

ką įgyvendins
Pamario turizmo
klasteris ir
Klaipėdos regiono
turizmo taryba

Inicijuoti nacionalinę diskusiją dėl
gamtinio turizmo vystymo ir rinkodaros
Lietuvoje, burti bendraminčius.

Konferencija

Baltijos aplinkos 2020 12 31
forumas

Suburta
nacionalinė
gamtinio turizmo
taryba/ forumas;
paruoštas jos
veiklos planas

Projekto LIFE IP PAFNATURALIT lėšos

Inicijuoti diskusiją su Ventės rago
ornitologine stotimi dėl galimybių
praplėsti paslaugų ir veiklos spektrą:
atliekant mokslinius tyrimus ir duomenų
analizę, leidžiant mokslinius straipsnius

Susitikimas

Šilutės turizmo
informacijos
centras

2020 12 31

Pasiektas
raštiškas
susitarimas,
kuriame sutartos
naujos veiklos
kryptys,
numatytos
atsakomybės ir
finansavimo
šaltiniai

Šilutės TIC lėšos

Inicijuoti diskusiją su Rusnės
žuvininkystės tvenkinių savininkais dėl
galimybės teritoriją paversti pirmu
Lietuvoje privačiu ornitologiniu
draustiniu, derinant verslą su
gamtosauga

Susitikimas

Šilutės turizmo
informacijos
centras

2020 12 31

Pasiektas
raštiškas
susitarimas su
tvenkinių
savininkais dėl
tvenkinių
pritaikymo
gamtiniam

Šilutės TIC lėšos

turizmui vystyti
Siekti, jog gidavimo veikla užsiimtų
komerciniai subjektai, o valstybinės
įstaigos (pvz., Nemuno deltos regioninis
parkas) palaipsniui atsisakytų gidavimo ir
aptarnautų tik specifines socialiai jautrias
grupes

Susitikimas

Valstybinė
saugomų
teritorijų
tarnyba,
Aplinkos
ministerija

2020 12 31

Vietinių gamtos
gidų skaičiaus
didėjimas

VSTT lėšos

Priimti strateginį sprendimą dėl galimų
rinkliavų (pvz.: „pagalvės mokestis“)
turizmo vystymo reikmėms (pvz.:
infrastruktūros palaikymui)

Šilutės rajono tarybos
nutarimas

Šilutės rajono
savivaldybė

2020 12 31

Didėja
savivaldybės
finansavimas
turizmo plėtrai

-

Pasiūlymai teisinės bazės tobulinimui
Inicijuoti dialogą su Aplinkos ministerija,
Saugomų teritorijų tarnyba dėl saugomų
rūšių naudojimo tvarkos atnaujinimo,
sukonkretinimo (neaišku, kas yra „rūšies
trikdymas”, kuriais atvejais tikrai reikia
leidimo)

Susitikimas

Baltijos aplinkos 2020 12 31
forumas

Gamtos
Šilutės savivaldybės
(paukščių)
lėšos
stebėjimas vyksta
koordinuotai;
nustatyta ir
paviešinta aiški
tvarka; pažeidimai
nevyksta

Užtikrinti, kad turistai nedarys žalos
gamtinėms vertybėms. Nustatyti
kontrolės tvarką gamtai jautriausiose
teritorijose ir ją nuolat vykdyti

Tvarkos parengimas

Šilutės rajono
savivaldybė,
Nemuno deltos
regioninis
parkas

2024 12 31

Gamtinių vertybių
būklė neblogėja,
nėra
nusiskundimų dėl
pažeidimų

Šilutės savivaldybės
lėšos

Užtikrinti, jog besiplėtojančios paukščių
slėptuvių paslaugos nedarytų neigiamos

Taisyklių parengimas ir VSTT, AM
patvirtinimas bei

2020 12 31

Gamtinių vertybių
būklė neblogėja,

ES struktūriniai
fondai

žalos paukščiams. Parengti leidinį,
informuojantį apie paukščių šėrimo ir
viliojimo teisinį reguliavimą, užtikrinti
kontrolę.

informacinio leidinio
parengimas ir
išleidimas

nėra
nusiskundimų dėl
pažeidimų

Pasiūlymai rinkodarai
Tikslinė auditorija
Rinkodaros veiksmus nukreipti į
ornitologinių turistų tipus (profesionalai,
entuziastai ir atsitiktiniai), labiausiai
orientuojantis į 2 pastaruosius (t.y.
specifinių gamtinių žinių daug
neturinčius) iš tikslinių rinkų: Jungtinės
Karalystės, Švedijos, Norvegijos,
Olandijos, Danijos, Vokietijos, JAV.
Parengti atskirus turizmo paketus šiems
segmentams. Komunikacijoje ir
rinkodaroje naudoti terminą „Nemuno
delta“, kuris yra patrauklesnis, o greta
nurodyti ir „Šilutės rajonas“.

Turizmo pasiūlymų
rengimas

Šilutės turizmo
informacijos
centras, Baltijos
aplinkos
forumas

2024 12 31

Parengti 21
skirtingi turizmo
pasiūlymai

Projekto LIFE
MagniDucatusAcrola
lėšos, Šilutės
savivaldybės lėšos

Palaikyti glaudų bendradarbiavimą su
Valstybiniu turizmo departamentu dėl
informacijos sklaidos šiose šalyse:
Jungtinėje Karalystėje, Švedijoje,
Norvegijoje, Olandijoje, Danijoje,
Vokietijoje, JAV.

Teikti konkrečius
pasiūlymus viešinimui
konkrečių rinkų
atžvilgiu

Šilutės turizmo
informacijos
centras

2020 12 31

Gausėjantis
turistų iš šių šalių
skaičius

Šilutės savivaldybės
lėšos

Pozicionavimas

Atsižvelgiant į pagrindinius konkurentus, Parengti studiją
nustatyti Nemuno deltos išskirtinius
bruožus ir pagal tai formuluoti
rinkodaros žinutes ir pasiūlymus.
Išanalizuoti galimybes bendradarbiauti su
pagrindinėmis konkuruojančiomis
turizmo traukos vietovėmis.

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

2021 06 30

Suformuluotos
rinkodaros žinutės.
Suformuluoti
pasiūlymai dėl
bendradarbiavimo

ES struktūriniai
fondai

Peržiūrėti Nemuno deltos regioninio
parko produkto ženklo kriterijus ir juos
papildyti kriterijais apie verslo
pasirengimą priimti ornitologinius /
gamtinius turistus. Stiprinti Saugomų
teritorijų produkto ženklą, raginti Šilutės
verslininkus jį naudoti ir taip
demonstruoti produkcijos išskirtinumą.
Viešinti Saugomų teritorijų produkto
ženklo turėtojus.

Baltijos
Aplinkos
Forumas,
Valstybinė
saugomų
teritorijų
tarnyba,
Šilutės
turizmo
informacijos
centras

2020 12 31

Vietos operatoriai
noriai naudoja
Nemuno deltos
regioninio parko
produkto ženklą,
jaučia jo naudą

Projekto LIFE IP
PAF-NATURALIT
lėšos

Baltijos
aplinkos
forumas,
Šilutės
turizmo
informacijos
centras

2020 12 31

Nutarta, kuriuose
tinkluose ir kas
atstovauja rajonui

Šilutės savivaldybės
lėšos

2021 12 31

Ventės rage
lankytojas gauna

ES struktūriniai
fondai

Susitikimas

Suteikti informacijos vietos turizmo
Renginys
operatoriams apie tarptautinius gamtinio
turizmo tinklus ir jų išnaudojimą
rinkodarai (pvz., ekologinio turizmo
tinklus, „Rewildening Europe“ tinklą).

Informacijos teikimas
Ventės ragas, būdamas lankomiausia
vieta, turėtų būti išnaudojamas rajono

Susitikimas, stendo
įrengimas

Šilutės
turizmo

reprezentacijai – čia turėtų būti
suteikiama informacija apie rajoną,
randama visa informacinė medžiaga.
Bendradarbiaujant su ornitologine
stotimi, užtikrinti, jog Ventės rage
dirbantis personalas gebėtų suteikti
informaciją apie turizmo paslaugas
rajone. Įrengti informacinį stendą šalia
Ventės rago, kuriame pateikiama
svarbiausia gamtinio turizmo informacija.
Prie Ventės rago ornitologinės stoties ir
Šilutės turizmo informacijos centro
įrengti stendus, kuriuose nuolat
atnaujinama informacija apie šiuo metu
vietovėje apsistojusius paukščius

informacijos
centras,
Ventės rago
ornitologinė
stotis

Įrengti stendus

Privačiose teritorijose (pvz., UAB „Kintai“ Susitikimas ir stendų
teritorijoje) įrengti stendus apie tai, kaip įrengimas
galima į ją patekti, informaciją apie tai
skelbi Šilutės turizmo informacijos centro
svetainėje

Šilutės
turizmo
informacijos
centras,
Ventės rago
ornitologinė
stotis

visą informaciją apie
rajoną, gali
susiplanuoti
atostogas

2021 12 31

Vietos turizmo 2020 12 31
paslaugų
teikėjai,
Šilutės
turizmo
informacijos
centras

Įrengti stendai,
juose reguliariai
atnaujinama
informacija

ES struktūriniai
fondai

Lankytojui aiški
lankymosi tvarka

ES struktūriniai
fondai

Siūlyti sodyboms įsirengti informacinius
stendus / kišenes su informacija apie
lankytinus objektus

Susitikimas/renginys

Vietos turizmo 2020 12 31
paslaugų
teikėjai,
Šilutės
turizmo
informacijos
centras

Lankytojai gali gauti ES struktūriniai
visą informaciją apie fondai
rajoną kiekvienoje
sodyboje

Įrengti specialų ženklinimą rajone,
kuriantį paukščių „rojaus“ asociacijas,
įrengti nuorodas į svarbiausias paukščių
stebėjimo vietas, o jose – informacinius
stendus.

Infrastruktūros
įrengimas

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

2021 12 31

Lankytojas žino, kad ES struktūriniai
įvažiavo į Nemuno
fondai
deltos turizmo
traukos vietovę, jam
lengva orientuotis
teritorijoje, rasti
reikiamą informaciją

Papildyti informacijąŠilutės TIC el.
puslapyje lietuvių, anglų ir kitomis
kalbomis apie paukščių stebėjimo vietas,
maršrutus, turus, bei apgyvendinimo ir
maitinimo vietas, turistines paslaugas.

www.siluteinfo.lt
svetainės papildymas

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

2020 12 31

Vienoje vietoje
Šilutės turizmo
(internete ir turizmo informacijos centro
informacijos centre) lėšos
teikiama visa
informacija

Esant poreikiui išleisti leidinį „Paukščių
stebėjimo gidas Nemuno deltoje”
tikslinių ornitologų rinkų kalbomis –
olandų, danų, norvegų, vokiečių, švedų,
rusų.

Perleisti leidinį

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

2021 12 31

Leidinys pritaikytas
tikslinėms
ornitologų grupėms

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

2021 12 31

Sudarytas leidinys
pasiekia tikslines
auditorijas

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

Sujungti 38 leidinius apie Nemuno deltoje Sudaryti ir išleisti
gyvenančias paukščių rūšis į vieną leidinį, leidinį
išversti jį į anglų kalbą.

Į anglų kalbą išversti ir išleisti
svarbiausius leidinius apie
Lietuvos/Šilutės gamtą ir paukščius (pvz.,
„Pažinkime Lietuvos paukščius“,
„Lietuvos paukščių pažinimo vadovas“)

Išleisti leidinius

Šilutės
turizmo
informacijos
centras,
Valstybinis
turizmo
departamenta
s

2021 12 31

Išleistais leidiniais
prekiaujama Šilutės
turizmo
informacijos centre,
jie pasiekia tikslines
auditorijas

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

Parengti specialius turistinius pasiūlymus, Naujų turistinių
pvz.: savaitės trukmės viešnagė Šilutėje; maršrutų parengimas
įvairios trukmės maršrutai pėstiesiems,
dviratininkams.

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

2020 12 31

Pasiūlymai yra
viešinami, juos
gausiai perka
atvykstantys turistai

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

Viešinti vietinės produkcijos gamintojus,
daryti jų produkciją lengviau prieinamą
turistams

Taikomos tikslinės
rinkodaros ir
reklamos priemonės,
rengiami reguliarūs
vietinės produkcijos
turgeliai

Šilutės
2021 12 31
turizmo
informacijos
centras, Vietos
turizmo
paslaugų
teikėjai, vietos
verslininkai

Vietinė produkcija
yra populiari tarp
atvykstančių turistų

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

Didinti informacijos apie Nemuno deltą
(Šilutės raj. sav.) kaip gamtinio turizmo
kryptį kiekį tiek internetinėje erdvėje, tiek
įvairiuose leidiniuose tiek lietuvių, tiek
tikslinių užsienio rinkų kalbomis. Sutarti
galimų leidinių temas, kalbas, už jų
išleidimą atsakingus asmenis. Teikti šią
medžiagą Valstybiniam turizmo
departamentui, tikslinėse rinkose

Informacinių leidinių
ir žinučių rengimas
bei pateikimas
tikslinėms
auditorijoms

Šilutės
turizmo
informacijos
centras,
Valstybinis
turizmo
departamenta
s

Nemuno deltos
regionas (Šilutės raj.
sav.) tampa aiškia
nacionaline
gamtinio turizmo
kryptimi

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

2022 12 31

veikiantiems turų organizatoriams,
ornitologų bendruomenėms.
Reguliariai (kartą per metus) rengti
straipsnius vietinėje spaudoje apie
gamtinio turizmo pažangą, nešamą
naudą ir būtinybę saugoti gamtą,
paukščius, kad gamtinis turizmas toliau
plėtotųsi.

Reguliarių spaudos
pranešimų
publikavimas

Valstybinis
turizmo
departamenta
s, Šilutės
turizmo
informacijos
centras

Reguliariai
kasmet

Gamtinis turizmas
tampa viena iš
esminių turizmo
krypčių Lietuvoje

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

Bendradarbiavimas
Bendradarbiauti su AB „Lietuvos
geležinkeliais“ šiltuoju metų laiku ar bent
keletą kartų metuose (kai regione vyksta
specialūs ornitologiniai renginiai) kviesti į
rajoną atvykti traukiniais ar kitu
ekologišku transportu.

Susitikimas

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

2020 12 31

Daugėja žmonių į
renginius
atvykstančių
traukiniais

Šilutės turizmo
informacijos centro
lėšos

Bendradarbiavimas su Klaipėdos jūrų
uostu ir Palangos oro uostu ar ten
veikiančiomis įmonėmis, galinčiomis
turistų srautus nukreipti į rajoną.

Susitikimas bei
reklama

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

2020 12 31

Daugėja turistų
atvykstančių į
Šilutės raj. sav.
Kruizinių laivų
turistai teikia
pirmenybę
apsilankymui Šilutės
raj. sav.

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

Bendradarbiauti su Kuršių Nerijoje
veikiančiomis organizacijomis dėl turistų
nukreipimo į Šilutės rajoną intensyviausiu

Susitikimas ir tikslinės Šilutės
rinkodaros
turizmo
priemonės
informacijos

2020 12 31

Daugėja turistų
atvykstančių iš
Kuršių Nerijos į

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai

turizmo sezonu, kai Kuršių Neriją
užplūsta turistai, vykdyti rinkodaros
veiksmus
Bendradarbiauti su Kuršių Nerijos parku
dėl produktų iš Nemuno deltos į Nidą
plukdymo

Susitikimas,
reikalingo
infrastruktūros
sutvarkymas

centras, Kuršių
Nerijos
nacionalinis
parkas

Nemuno deltą

fondai

Šilutės
2020 12 31
turizmo
informacijos
centras, Kuršių
Nerijos
nacionalinis
parkas, vietos
ūkininkai ir
verslininkai

Nemuno deltoje
užauginta ir
pagaminta vietine
produkcija
prekiaujama tiesiai
iš laivų Nidoje

Šilutės rajono
savivaldybės bei
Neringos
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

Tikslinė ornitologinio turizmo reklama
Dalyvauti bendresnio pobūdžio gamtinio
turizmo mugėse tikslinėse rinkose.

Dalyvavimas turizmo
mugėse

Organizuoti garsų gamtinį renginį ES
Renginių
mastu (Šaktarpis, Marių šventė, Šilutės
organizavimas
šventė, Mingės flotilė), kurio metu
regionas pristatomas kaip Paukščių rojus.
Bendradarbiauti su ornitologų
bendruomene ir gamtosaugos
organizacijomis.

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

Reguliariai
kasmet

Nemuno delta
(Šilutės raj. sav.) yra
reprezentuojama
užsienyje ir
pritraukia daugiau
gamtinių turistų

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

Reguliariai
kasmet

Didėjantis renginio
dalyvių skaičius,
informacijos apie
renginį pasirodymai
užsienio
žiniasklaidoje

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos

Kviesti žinomus ornitologus ir gamtos
fotografus iš tikslinių rinkų apsilankyti
Nemuno deltoje. Naudoti profesionalias
žinomų fotografų nuotraukas
rinkodaroje.

Organizuoti
kviestinius turus

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

Reguliariai
kasmet

Nemuno delta
Šilutės turizmo
(Šilutės raj. sav.)
informacijos centro
tampa žinoma
lėšos
užsienio ornitologų
ir gamtinės
fotografijos
bendruomenėse.
Regione daugėja šių
grupių turistų

Skatinti ornitologus, besilankančius
rajone, parašyti atsiliepimus. Tuos
atsiliepimus viešinti.

Straipsnių rengimas ir Šilutės
publikavimas
turizmo
informacijos
centras,
gamtos gidai
veikiantys
regione

Reguliariai

Nemuno delta
Šilutės rajono
(Šilutės raj. sav.)
savivaldybės lėšos
tampa žinoma
užsienio ornitologų
ir gamtinės
fotografijos
bendruomenėse.
Regione daugėja šių
grupių turistų

Rengti ornitologams skirtus straipsnius
apie Nemuno deltą specializuotoje
užsienio ornitologų spaudoje.

Straipsnių rengimas ir Šilutės
publikavimas
turizmo
informacijos
centras

Reguliariai

Nemuno delta
(Šilutės raj. sav.)
tampa žinoma
užsienio ornitologų
ir gamtinės
fotografijos
bendruomenėse.
Regione daugėja šių
grupių turistų

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

Rengti užsienio žurnalistų iš tikslinių
Organizuoti
rinkų pristatomąsias keliones pasitelkiant kviestinius turus
vietos profesionalius gidus.

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

Reguliariai

Nemuno delta
Šilutės turizmo
(Šilutės raj. sav.)
informacijos centro
tampa žinoma
lėšos
užsienio ornitologų
(gamtinių turistų) ir
gamtinės
fotografijos
bendruomenėse.
Regione daugėja šių
grupių turistų

Komunikacija internetinėje erdvėje
Remiantis gerosios praktikos pavyzdžiais
pvz., https://www.visitestonia.com/ ar
http://vilnius-tourism.lt/en/ bei
http://www.entergauja.com/lv/ ,
atnaujinti ir papildyti Šilutės turizmo
informacijos centro puslapį, jo struktūrą
ir turinį.

Atnaujinti
www.siluteinfo.lt
internetinį puslapį

Šilutės turizmo informacijos centro
www.siluteinfo.lt
puslapyje pateikti interaktyvų žemėlapį,
puslapyje sukurti
kur sužymėti lankyti objektai, maršrutai ir interaktyvų žemėlapį
kitos paslaugos. Idealu – jei būtų
galimybė tiesiogiai paslaugas užsisakyti
(pvz. Užsisakyti vietinių pusryčius).

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

2020 12 31

Atnaujintas puslapis Šilutės rajono
yra patogus
savivaldybės lėšos
naudotojui, su aiškia
struktūra ir
reguliariai
atnaujinama
aktualiausia
informacija

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

2020 12 31

Puslapyje
pateikiamas
interaktyvus
žemėlapis, kuris
leidžia naudotojams
lengvai surasti
lankytinus objektus,
maršrutus bei
susiplanuoti savo
kelionę Nemuno

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

deltoje. Daugėja
puslapio naudotojų
ir turistų regione.
Kadangi pagrindinis ornitologų traukos
Įsigyti papildomus
objektas – Nemuno delta – siekti, kad
domenus
Šilutės vardas visada atsidurtų greta.
Apsvarstyti galimybę nusipirkti naujus
domenus – visitnemunasdelta.lt arba
tourismnemunasdelta.lt, nukreipiant juos
į Šilutės turizmo informacijos centro el.
puslapį. Taip bus užtikrinama geresnė
pozicija paieškų sistemose.

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

2020 12 31

Padidėjęs puslapio
žinomumas ir
lankomumas.
Daugėja turistų
regione.

Šilutės turizmo
informacijos centro
lėšos

Suvesti lankytinus objektus, paslaugų
teikėjus į Tripadvisor.com.

Duomenų apie
lankytinus objektus
suvedimas

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

2019 12 31

Padidėjęs Nemuno
deltos žinomumas ir
lankomumas

Atlikti paieškos sistemų optimizavimą,
apmokyti Šilutės turizmo informacijos
centro darbuotojus, kaip tinkamai rengti
informaciją, kad ją lengvai rastų
„Google“ paieškos sistema.

Surengti mokymus

Šilutės
turizmo
informacijos
centras,
Valstybinis
turizmo
departamenta
s

2020 12 31

Padidėjęs Nemuno
Šilutės rajono
deltos žinomumas ir savivaldybės lėšos,
lankomumas
ES struktūriniai
fondai

Bendradarbiaujant su Lietuvos
ornitologų draugija bei Ventės rago
ornitologine stotimi rengti straipsnius
anglų kalba apie paukščių stebėjimą
Nemuno deltoje, juos publikuoti

Parengti straipsniai
užsienio kalbomis

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

2024 12 31

Padidėjęs Nemuno
Šilutės rajono
deltos žinomumas ir savivaldybės lėšos
lankomumas

internete naudojant svarbiausius
raktažodžius.
Vykdyti nuolatinę internetinės erdvės
priežiūrą, stebėti, kur pasirodo įrašai apie
rajoną ir stengtis juos dar labiau
populiarinti

Perpublikuoti
surenkamą
informaciją apie
rajoną

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

Reguliariai

Padidėjęs Nemuno
deltos žinomumas ir
lankomumas

Gamtiniu turizmo užsiimančių operatorių
internetiniuose puslapiuose pateikti
informaciją apie jų siūlomas gamtinio
turizmo paslaugas.

Atnaujinti
internetinius
paslaugų teikėjų
puslapius

Vietos turizmo 2020 12 31
operatoriai,
Šilutės
turizmo
informacijos
centras

Pateikiama aktuali
informacija apie
regione teikiamas
gamtinio turizmo
paslaugas ir
produktus. Gausėja
gamtinių turistų
regione.

Vietos turizmo
operatorių lėšos, ES
struktūriniai fondai

Bendradarbiauti teikiant turinį svetainei
www.naturetourism.eu, kur bus dedama
visa informacija, susijusi su ornitologiniu
turizmo Lietuvoje.

Paskelbta informacija
apie gamtinį turizmą
Nemuno deltoje

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

2021 12 31

Informacijos sklaida

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos

Atnaujinti Ventės rago ornitologinės
stoties internetinę svetainę ir pritaikyti ją
turistų poreikiams;

Atnaujinti internetinę
svetainę

Ventės rago
ornitologinė
stotis

2020 12 31

Svetainė pritaikyta
lankytojams, joje
pateikiama aktuali
informacija, ji
gausiai lankoma.
Daugėja turistų
Ventės rago
ornitologinėje
stotyje bei Nemuno
deltos regione

Ventės rago
ornitologinės
stoties lėšos, ES
struktūriniai fondai

Išsiaiškinti, ar Kintų žuvininkystės
tvenkiniuose vis dar vykdoma paukščių
stebėjimo slėptuvių nuoma, jei ne –
pataisyti informaciją internete.

Susitikimas

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

2019 12 31

Lankytojams
pateikiama aktuali
informacija

-

Produktai, paslaugos
Bendradarbiaujant su turizmo
operatoriais parengti naujus specialius
sezoninius turizmo paketus, maršrutus
siekiant prailginti turizmo sezoną Šilutės
raj. sav.

Susitikimas, naujų
paketų parengimas

Šilutės
2020 12 31
turizmo
informacijos
centras, vietos
turizmo
operatoriai

Regione daugėja
turistų ne sezono
metu

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

Siūlyti naujas paslaugas gamtiniam
turizmui vystyti ir didesniems gamtinių
turistų srautams pritraukti ir aptarnauti.
Pavyzdžiiui, bebrų safariai; briedžių
safariai. Plėtoti naujus vandens turizmo
maršrutus. Gamtos pažinimui taikyti
vandens transportą.

Susitikimas, naujų
paslaugų ir vandens
maršrutų sukūrimas

Vietos turizmo 2021 12 31
operatoriai,
Šilutės
turizmo
informacijos
centras

Regione daugėja
gamtinių turistų, jie
turi galimybę
išbandyti įvairias
paslaugas ir
maršrutus

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

Identifikuoti tradicinius kasmetinius
gamtinius renginius ir juos kasmet
organizuoti. Organizuojant renginius
bendradarbiauti su aplinkinėmis
savivaldybėmis. Siekti, kad šie renginiai
pritrauktų turistus apsistoti ilgiau nei
vieną dieną

Kasmetinių renginių
organizavimas

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

Reguliariai
kasmet

Renginiai pritraukia
turistus, jie lieka
regione ilgiau nei
viena naktis

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos

Skatinti vietos turizmo operatorius siūlyti
ir savo paslaugose naudoti vietinę
produkciją

Susitikimas, Šilutės
rajono savivaldybės
lengvatos ir parama,

Šilutės rajono
savivaldybė,
Šilutės

2021 12 31

Kokybiška vietos
produkcija yra
lengvai prieinama

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai

reikiamo
infrastruktūros
sukūrimas

turizmo
informacijos
centras
2020 12 31

regione
besilankantiems
turistams

fondai

Turistai turi
galimybę įsigyti
išskirtinius regioną
reprezentuojančius
ir vietoje
pagamintus
suvenyrus. Didėja
pardavimai,
suvenyrai tampa
regiono ikonomis.

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

Sukurti autentiškus, regiono išskirtines
paukščių rūšis ir gamtinius objektus
reprezentuojančius suvenyrus (pvz., iš
vilnos veltą ar keramikinę meldinę
nendrinukę) ir užtikrinti jų platinimą
lankytinuose objektuose.

Susitikimas, išskirtinių Šilutės
suvenyrų gamyba
turizmo
informacijos
centras,
Tradicinių
amatų centras

Išnaudoti potvynį gamtinio turizmo
skatinimui Nemuno deltos regione. Pvz.,
panaudoti amfibiją, sukurti ir
užpatentuoti Potvynio kelio maršrutą.

Susitikimas, taisyklių
ir maršruto
parengimas

Šilutės
2020 12 31
turizmo
informacijos
centras, vietos
turizmo
operatoriai

Potvynių turizmas
tampa svarbia
Nemuno deltos
regiono kryptimi. Šis
išskirtinis bruožas
pritraukia turistus į
regioną

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

Bendradarbiauti ir kooperuotis su
partneriais iš kaimyninių šalių siūlant
ornitologinio turizmo produktus,
apimančius Baltijos turizmo regioną

Susitikimai,
išvažiuojamosios
kelionės

Šilutės
2021 12 31
turizmo
informacijos
centras,
gamtinius
turus
organizuojanči
os įmonės ir
gidai

Regione pritraukia
daugiau
pravažiuojančių
užsienio turistų

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

Bendradarbiauti su laivų savininkais ir
kapitonais dėl laivų pritaikymo paukščių
stebėjimui

Susitikimas

Šilutės
2020 12 31
turizmo
informacijos
centras, vietos
laivų
savininkai ir
kapitonai

Turistai turi
galimybes saugiai
stebėti paukščius iš
laivų

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai, privačios
lėšos

Parengti gamtinį-kultūrinį sausumos
maršrutą panemune Kaunas-Šilutė

Susitikimas

Šilutės
turizmo
informacijos
centras,
Valstybinis
turizmo
departamenta
s

2021 12 31

Į regioną
pritraukiama
daugiau vietinių
turistų

????

Norint išlaikyti ir pabrėžti regiono
savitumą, dar labiau plėtoti susisiekimą
vandeniu, propaguoti keliones vandens
transportu

Maršrutų ir reikiamos
infrastruktūros
parengimas

Šilutės rajono
savivaldybė,
Šilutės
turizmo
informacijos
centras

2021 12 31

Turistai aktyviai
naudoja vandens
kelius ir transportą
susisiekimui regione

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

Sukurti „Savarankišką gidavimo sistemą“
telefono arba GPS navigacijoje. Ji teiktų
svarbiausią informaciją, padėtų
orientuotis rajone be gido. Kita
alternatyva – naudoti audio gidus. Šia
priemone taip pat bent iš dalies galima
spręsti gidų užsienių kalbų nemokėjimo
klausimą. Alternatyva – Šilutės TIC

Sukurta savarankiška
gidavimo sistema

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

2024 12 31

Į regioną atvykę
Šilutės rajono
turistai randa visą
savivaldybės lėšos
reikiamą informaciją
užsienio kalba

darbuotojų, turizmo paslaugų teikėjų
kompetencijos kėlimas aptarnauti
klientus, teikti visą informaciją apie
rajoną.
Sukurti kelionių planavimo sistemą
Pirkimas
Šilutės rajone, kuri leistų per trumpą laiką
suplanuoti atostogas rajone. Ji gali būti
integruota į Šilutės TIC el. puslapį.

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

2024 12 31

Turistams paprasta
susiplanuoti
atostogas regione

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos

Aukštumalos pelkėje rengti pelkių
Susitikimas
atkūrimo dirbtuves (panašiai, kaip Somos
nacionaliniame parke, Estijoje)

Nemuno
Deltos
regioninis
parkas, Šilutės
turizmo
informacijos
centras

2020 12 31

Nauja paslauga
gamtiniams
turistams, gerinanti
ekosistemos būklę

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos

Praplėsti Ventės kavinės veiklą ir siūlomų
vietinių produktų ir suvenyrų spektrą

Susitikimas

Šilutės
turizmo
informacijos
centras,
kavinės
savininkai

2020 06 30

Atvykę turistai turi
galimybę įsigyti
įvairesnių produktų,
tarp kurių ir
vietiniai. Didėja
vietos verslininkų
pajamos

-

Bendradarbiaujant su Nemuno deltos
regioniniu parku, gamtos mokyklą
pritaikyti turistų vaikų užimtumui. Parkas
parengia užsiėmimų pasiūlymus vaikams.

Užimtumo
programos
parengimas,
reikalingo
inventoriaus
įsigijimas

Nemuno
deltos
regioninis
parkas,
Valstybinė
saugomų
teritorijų

2021 12 31

Atvykę turistų vaikai ES struktūriniai
turiningai leidžia
fondai
laiką, didinamas
gamtosauginis
supratimas

tarnyba
Inicijuoti ŠV. Jokūbo kelio per Šilutę
Susitikimas
sukūrimą (Plokščių bažnyčia). Jame
pateikti ne tik piligriminius punktus, bet ir
informaciją apie gamtos pažinimą.
Gretinti gamtos pažinimą su religija pvz.,
pasitelkiant Popiežiaus encikliką
„Laudato si’, mi’ Signore.

Šilutės
turizmo
informacijos
centras,
organizacija
Camino
Lituano

2022 12 31

Regione gausėja
piligrimų turistų,
apsistojimų vietose
platinama
informacija apie
gamtinį turizmą.

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

Infrastruktūra
Atnaujinti esamą gamtiniam turizmui
naudojamą infrastruktūrą.

Esamos
infrastruktūros
atnaujinimas

Šilutės
turizmo
informacijos
centras,
Šilutės rajono
savivaldybė

2022 12 31

Atnaujinta ir
specialiai pritaikyta
infrastruktūra yra
intensyviai
naudojama
gamtinių turistų

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

Nesant galimybės atnaujinti informacinių
stendų su informacija užsieniečiams,
parengti lankstukus apie taką/objektą ir
juos patalpinti el. erdvėje, ant
informacinių stendų užklijuoti QR kodus
su nuorodomis į leidinius.

Esamos informacijos
užsienio kalba
atnaujinimas

Šilutės
turizmo
informacijos
centras,
Nemuno
deltos
regioninis
parkas

2022 12 31

Informacija apie
lankytinus objektus
prieinama užsienio
turistams

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos

Atlikti reikalingos naujos infrastruktūros Studijos parengimas
gamtiniam turizmui regione vystyti
poreikio analizę. Pvz., įrengti aikštelę prie
įvažiavimo į Nemuno deltos parką, kur

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

2021 12 31

Identifikuota
trūkstama gamtinio
turizmo
infrastruktūra,

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

galima būtų palikti automobilį ir
išsinuomoti dviratį ar sėsti į laivą arba
įrengti vietinės produkcijos kioskelį
turistams ir vietos žmonėms prieinamoje
vietoje (pvz., Šilutės turgaus aikštėje),
arba pastatyti spec. vartus,
simbolizuojančius patekimą į paukščių
rojų, prie įvažiavimų į savivaldybę; įrengti
valčių nuomos punktus.

numatytos vietos jai
įrengti, paskaičiuoti
preliminarūs kaštai
ir numatyti
finansavimo šaltiniai

Atlikti reguliarią infrastruktūros priežiūrą
bei skirti tam atitinkamą finansavimą

Infrastruktūros
priežiūrai skiriamos
atitinkamos lėšos

Šilutės rajono
savivaldybė

Reguliariai
kasmet

Sutvarkyti probleminį kelią į Mingę.
Atliekant rekonstrukciją užtikrinti kelio
ilgaamžiškumą – pasirūpinti, jog kelias
žiemą nebūtų užliejamas
Dviračių takus įrenginėti atkarpose,
patenkančiose į Pajūrio dviračių trasą

Techninio projekto
parengimas ir
įgyvendinimas

Šilutės rajono
savivaldybė,
Kelių direkcija

2021 12 31

Dviračių takų
sistemos studijos
parengimas ir
įgyvendinimas

Šilutės rajono
savivaldybė

2025 12 31

Išvystytu dviračių
takų tinklu gausiai
naudojasi vietiniai
gyventojai ir
atvykstantys
turistai. Dviračiai
tampa viena
svarbiausių
susisiekimo
priemonių regione

2022 12 31

Į regioną atvykę
turistai turi
galimybę lengvai

Organizuoti naujų gamtos gidų rengimo
mokymus. Bendradarbiauti su Kuršių
Nerijos nacionalinio parko direkcija, kuri

Žmogiškieji ištekliai
Organizuoti gamtos
Šilutės
gidų rengimo
turizmo
mokymus
informacijos

Infrastruktūra yra
reguliariai
prižiūrima ir saugi
lankytojams
Pagerintas
susisiekimas su
Mingės kaimu

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai
Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai
Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai

šiuo metu įgyvendina gamtinių gidų
rengimo projektą ir / arba Lietuvos
ornitologų draugija, vykdančią
ornitologų parengimą.

Kelti turizmo operatorių bei gidų
kompetenciją kitose srityse – organizuoti
užsienio kalbų, verslumo, rinkodaros,
aptarnavimo mokymus. Kviesti
diversifikuoti paslaugas siekiant pasiūlyti
įvairaus sudėtingumo gido paslaugas
(gamtininkams mėgėjams,
pažengusiems, profesionalams ir pan.).
Ugdyti vietos gyventojų (ūkininkų,
vyresniųjų klasių moksleivių, turizmo
paslaugų teikėjų) kompetencijas gamtos
pažinime, gidavime.

Organizuoti gidų
kvalifikacijos kėlimo
kursus

Skatinti jaunų regiono žmonių verslumą.

Rengti mokymus,
pasiūlyti paramos
priemones

Organizuoti gamtos
pažinimo mokymus
vietos
bendruomenėms

centras,
Nemuno
deltos
regioninis
parkas, Kuršių
Nerijos
nacionalinis
parkas,
Valstybinė
saugomų
teritorijų
tarnyba
Šilutės
turizmo
informacijos
centras

Nemuno
deltos
regioninis
parkas, Šilutės
turizmo
informacijos
centras
Šilutės rajono
savivaldybė

Tyrimai

pasisamdyti jų kalba
kalbantį ir regioną
puikiai pažįstantį
vietinį gamtos gidą

fondai, kiti ES
fondai

2021 12 31

Į regioną atvykę
turistai turi
galimybę lengvai
pasisamdyti jų kalba
kalbantį ir regioną
puikiai pažįstantį
vietinį gamtos gidą

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

2024 12 31

Augantis gamtos
gidų skaičius

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos

Reguliariai

Jauni žmonės
pasilieka regione ir
kuria savo verslus

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

Kooperuotis su universitetais siekiant
nustatyti metodologiją, gebančią
pamatuoti (gamtinio) turizmo
ekonominę naudą regionui (remiantis
Suomijos ir Estijos patirtimi)

Metodologijos
parengimas

Valstybinis
turizmo
departamenta
s, Šilutės
rajono
savivaldybė

2021 12 31

Rinkti detalesnę turizmo statistiką apie
lankytojų informacijos kanalus, interesus,
veiklą, pasitenkinimą paslaugomis
teikiamomis turizmo informacijos centre,
lankytinuose objektuose, apgyvendinimo
ir maitinimo įstaigose. Įtraukti klausimų
apie gamtinį turizmą, pasitenkinimą
paslaugomis.

Apklausų
atnaujinimas ir
reguliarus vykdymas

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

2021 12 31

Skatinti turizmo operatorius vykdyti savo
klientų apklausas, kurios padėtų įvertinti
turisto pasitenkinimo lygį, paslaugų
kokybę, tikslinę rinką. Surinktą
informaciją apie tikslines turistų grupes
išnaudoti tolimesniam turizmo traukos
vietovės vystymui (pvz., siūlyti naujas
paslaugas, produktus) Įtraukti klausimų
apie gamtinį turizmą

Vykdyti apklausas ir
teikti informaciją
Šilutės turizmo
informacijos centrui

Vietos
turizmo
operatoriai

Reguliariai
kasmet

Išmatuojama
gamtinio turizmo
atnešama nauda
regionui,
pagrindžiamas
gamtinio turizmo
tolimesnis vystymas
Surinkta
pakankama
informacija,
parodanti į regioną
atvykstančių turistų
lūkesčius ir
poreikius bei
atsiliepimus.
Surinktos
medžiagos
pagrindu
atnaujinama
regiono turizmo
strategija
Surinkta
pakankama
informacija,
parodanti į regioną
atvykstančių turistų
lūkesčius ir
poreikius bei
atsiliepimus.
Surinktos
medžiagos
pagrindu

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

Šilutės rajono
savivaldybės lėšos,
ES struktūriniai
fondai

Vietos turizmo
operatorių lėšos

Vykdyti nuolatinę rinkodaros veiksmų
poveikio analizę stebint lankytojų srautų
didėjimą, siejant tai su tam tikromis
rinkodaros priemonėmis (pvz., reklama
internete, apsilankymais turizmo
parodose, komunikacija internete ir t.t.)

Vykdyti rinkodaros
veiksmų nuolatinę
stebėseną ir analizę

Šilutės
turizmo
informacijos
centras

Reguliariai
kasmet

atnaujinama
regiono turizmo
strategija,
paslaugos bei
siūlomi produktai
Atrenkamos ir
taikomos
efektyviausiai
veikiančios
priemonės

Šilutės turizmo
informacijos centro
lėšos

4. Rekomendacijos gamtinio turizmo vystymo tema Šilutės rajono

savivaldybės 2015-2024 metų strateginiam plėtros planui
Vadovaudamiesi parengtu veiksmų planu (3 skyrius), Baltijos aplinkos forumo specialistai
toliau teikia rekomendacijas, kaip būtų galima tobulinti Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024
metų strateginį plėtros planą38 , siekiant didesnį dėmesį skirti gamtiniam turizmui ir jo plėtrai,
gamtinių vertybių apsaugai.
Džiugu, kad analizuojamame Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginiame
plėtros plane gamtinis turizmas minimas Šilutės raj. sav. vizijoje, kaip vienas iš jos elementų
(plano 26 psl.), taip pat – kiti su gamtosauga ir aplinkosauga susiję elementai – draugiškas gamtai
verslas, ekologiškas žemės ūkis ir žuvininkystė, žalioji energija. Tačiau žvelgiant į vizijos matavimo
kriterijus (plano 27 psl.), matome, kad numatyti vos keli pavieniai su gamtos apsauga susiję
matavimo rodikliai – ekologinių ūkių rajone pokytis, atsinaujinančios energijos naudojimas,
darnios energetikos veiksmų plano įgyvendinimas. Pastebime, kad gamtinių vertybių ir gamtinės
aplinkos būklė, kuri yra svarbi tiek gamtiniam turizmui, tiek visuomenės gerbūviui, tiek regiono
ekonomikai užtikrinti, nėra niekaip vertinama ir atspindėta. Taip pat atkreipiame dėmesį, jog
kultūrinis ir gamtinis turizmas nėra atskiriami. Tokia vertinimo metodika neleidžia susidaryti
visapusiško vaizdo apie regiono ekonomikos ryšį su gamtinių vertybių ir ekosistemų būkle,
pamatuoti gamtinio turizmo indėlio savivaldybės ekonomikai, nesuteikia galimybės pagrįsti
gamtinio turizmo tolimesnio plėtojimo savivaldybėje poreikių. Todėl rekomenduojame:
 Rodiklį „Lankytojų (turistų) rajone pokytis“ skaidyti į du rodiklius - 1) Gamtinių turistų
rajone pokytis ir 2) Bendras turistų rajone pokytis. Tai leistų pamatyti, kokią dalį visų
turistų sudaro gamtiniai turistai ir kaip šis rodiklis ilgainiui kinta;
 Rodiklį „Renginių, formuojančių patrauklų Šilutės įvaizdį, pokytis“ skaidyti į du rodiklius.
Naujasis rodiklis galėtų būti pavadintas „Renginių, formuojančių Šilutės raj. (Nemuno
deltos regioną) kaip gamtinio turizmo traukos vietovę, pokytis“. Šiuo metu renginių
organizuojamų tikslingai gamtos turizmui regione skatinti pati savivaldybė neorganizuoja.
Tą daro kelios nevyriausybinės organizacijos bei Nemuno deltos regioninis parkas;
 Šalia rodiklio „Sutvarkyti ir pritaikyti viešiesiems poreikiams paveldo objektai“ vertinti dar
vieną skirtą gamtiniam turizmui. Jis galėtų vadintis taip: „Sutvarkyti ir pritaikyti objektai,
skatinantys gamtinio turizmo plėtrą rajone“.
 Atsižvelgiant į tai, gal gamtinis turizmas yra glaudžiai susijęs su gamtinių vertybių būkle,
siūloma įvesti naują rodiklį „Gamtinių objektų ir vertybių būklė“, numatyti balų sistemą
jam vertinti. Šiam rodikliui galima būtų priskirti pagrindines ekosistemos, saugomas rūšis
ir gamtinius objektus vertinant jų būklės pokytį. Galima ieškoti sąsajų su Nemuno deltos
regioninio parko vykdomais monitoringais, jų metu surenkamais duomenimis apie
gamtinių vertybių būklę.
 Siūloma įvesti naują rodiklį „Gamtos gidų skaičiaus pokytis“ arba „Gamtinių ekskursijų
skaičius“.
Analizuojant plane numatytas plėtros sritis ir strateginius tikslus (31 psl.) pastebėtina, jog
čia vėl minimas gamtinio turizmo plėtojimas „panaudojant unikalius Pamario krašto gamtos
išteklius“. Kaip ir vizijos atveju, taip pat išskiriami stebėsenos vertinimo rodikliai. Nors jų šioje
dalyje daugiau, tačiau gamtiniui turizmui ir gamtinių vertybių būklei stebėti atskiri rodikliai
neišskiriami. Rekomenduojame peržiūrėti minimus rodiklius ir išskirti atskirus rodiklius gamtinio
turizmo strateginių tikslų pasiekimo įvertinimui. Pavyzdžiui, prie turizmo rodiklių atskirai
vertinant gamtinių turistų skaičių, jų pasitenkinimą, dalyvavimą specializuotose gamtinio turizmo
mugėse, sutvarkytų gamtinių objektų skaičių ar ekosistemų būklę.
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Strateginiams tikslams pasiekti yra numatytas priemonių planas (39 psl.), kuriame detaliau
aprašomos konkrečios priemonės, finansavimo šaltiniai, matavimo rodikliai ir už priemonę
atsakinga institucija. Detaliau paanalizuosime 1.2. strateginį tikslą „Plėtoti kultūrinį ir gamtinį
turizmą, panaudojant kultūrinį-istorinį paveldą bei unikalius Pamario krašto gamtos išteklius“ (45
psl.).
Atkreiptinas dėmesys, jog daugiausiai dėmesio įgyvendinant šį tikslą skiriama
infrastruktūros plėtrai, rinkodarai. Daug dėmesio išskirtinai skiriama kultūriniam turizmui (1.2.4
dalis) – tam numatyta 14 priemonių. Taip pat akcentuojamas vandens turizmas. (1.2.2) Kai, tuo
tarpu, gamtinio turizmo plėtojimui numatomos vos kelios atskiros rinkodaros priemonės (1.2.5.4
Ornitologinio turizmo populiarinimas, vertinamas per renginių ir populiarinimui skirtų leidinių
skaičių; 1.2.5.6 Paukščių stebėjimo infrastruktūros vystymo projekto parengimas ir įgyvendinimas
bendradarbiaujant su regioninio parko direkcija, vertinamas per projekto parengimą).
Strategijoje galime rasti nemažai bendrųjų priemonių, kurios prisideda ir prie gamtinio/pažintinio
turizmo vystymo regione, pvz.: 1.2.1.7 priemonė – pažintinių takų: Nendrių ratai, Auštumalos,
Žalgirių, Pakalnės ir kt. renovavimas.
Abiejų, su gamtinio turizmo plėtojimu tiesiogiai susijusių priemonių įgyvendinimui
numatoma skirti 540 000 Lt (apie 156 000 Eur), o tuo tarpu kultūriniam turizmui – 27 609 000 Lt.
(apie 8 002 000 Eur). Palyginus šią suma su visa suma, kuri numatoma skirti šio strateginio tikslo
įgyvendinimui – 86 548 000 Lt (25 066 033 eurų), akivaizdu, kad gamtinis turizmas kaip atskira
rajono vizijoje numatoma vystyti turizmo šaka, tikrai nesulaukia deramo dėmesio ir finansavimo,
ir strategijoje dominuoja kultūrinio turizmo plėtra (9 pav.).

9 pav. 1.2. strateginio tikslo priemonių įgyvendinimo finansavimas.

Rekomenduojame numatyti atskirą įsipareigojimų dalį, skirtą gamtiniam turizmui plėtoti.
Jis turėtų būti orientuotas į turizmo traukos vietovės vystymą. Siūloma formuluotė: Plėtoti
Nemuno deltos regioną kaip gamtinio turizmo traukos vietovę išnaudojant gamtos vertybes. Taip
pat rekomenduojame daugiau dėmesio skirti žmonių kompetencijai, paslaugų kokybei bei
gamtinės aplinkos gerinimui. Konkrečias priemones galima numatyti remiantis 9 lentelėje
numatytu veiksmų planu gamtinio turizmo plėtojimui Nemuno deltos regione.
Analizuojant kitus plano strateginius tikslus ir jų priemones taip pat galima rasti sąsajų su
gamtinio turizmo plėtra, pvz.: priemonė 3.1.2.9 Vandens infrastruktūros pritaikymas, kuriant
palankią aplinką gyventojams, turizmui ir verslui ar 3.2.1.1. Tulkiaragės vasaros polderio atstatymas,
pritaikant jį agroaplinkosauginiam ūkininkavimui. Visgi, daugelis priemonių susijusios su
infrūstruktūros plėtra.
Verta atkreipti dėmesį, kad strategijoje keliamas tikslas 3.1.5 Užtikrinti aplinkos apsaugą ir
gerinti jos kokybę. Rekomenduojame esamas priemones papildyti dar viena priemone 3.1.5.7
Vykdyti gamtinių vertybių / ekosistemų būklės vertinimą, rengti rekomendacijas jos gerinimui.
Apibendrinant Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginio plėtros plano analizę
iš gamtinio turizmo plėtojimo perspektyvos, teikiama šias rekomendacijas jo tobulinimui:

1. Vizijos ir strateginių tikslų vertinimo kriterijus papildyti specifiniais gamtinio turizmo
plėtojimo eigą atspindinčiais kriterijais;
2. Numatyti atskirą tikslą ir / ar priemones palaikyti ir gerinti gamtinių vertybių /
ekosistemų būklę;
3. Strateginių tikslų lygyje suformuluoti įsipareigojimą vystyti Nemuno deltos regioną
(Šilutės raj. sav.) kaip gamtinio turizmo traukos vietovę;
4. Peržiūrėti ir atnaujinti strateginių tikslų (ypač 1.2 tikslo) priemonių sąrašą, įtraukti
daugiau priemonių, tiesiogiai skirtų gamtinio turizmo plėtojimui;
5. Skirti lygiavertį finansavimą tiek kultūrinio, tiek gamtinio turizmo plėtrai.
Nemuno deltos regionas ir ypač – Šilutės raj. sav., – turėdama išskirtinius ir gausius
gamtinius išteklius, turėtų siekti šių savo stiprybių panaudojimo, tampant lyderiaujančia gamtinio
turizmo traukos vietove ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. To galima pasiekti tik turint aiškią
viziją, strategiją ir visas suinteresuotas šalis buriantį lyderį/organizaciją. Tikimės, šie „LIFE Viva
Grass“ projekto susitikimų metu gimę pasiūlymai ir rekomendacijos svariai prisidės prie tokio
tikslo įgyvendinimo.

