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Anotacija 

Gerai organizuota upių turizmo infrastruktūra gali tapti patrauklia kultūrine ir pažintine veikla. Lietuvos upių 

tinklas yra palankus upių turizmui ir rekreacijai. Didžiosios šalies upės naudojamos įvairiapusiškai (sportinis, kultūrinis, 

pažintinis turizmas, rekreacija), tačiau mažosios – dažniausiai atlieka tik sportinio turizmo funkciją. Kadangi upės 

atlieka ne tik susisiekimo funkciją, bet ir sujungia skirtingo mastelio ir funkcijos teritorijas bei yra natūralios gamtos 

atspindys – labai svarbu išsaugoti šiuos bruožus, juos atgaivinti modernizuojant rekreacinę aplinką.  

Reikšminiai žodžiai: kultūriniai ištekliai, rekreacinė teritorija, gamtinis kraštovaizdis, antropogenizuotas 

kraštovaizdis, antropogeninis kraštovaizdis. 

 

Abstract  

Well organized infrastructure of river tourism can become an attractive cultural-cognitive activity. The net of the 

Lithuanian rivers is favorable for river tourism and recreation. The biggest rivers of the country are used for different 

purposes: sports, cultural and cognitive tourism and recreation. But small rivers perform usually only sport tourism 

function.  Due to the fact that rivers perform not only connection function, but also join different size and functions 

territories, also reflect surrounding nature, it is extremely important to preserve these features and to revive them while 

modernizing recreational environment.   

Key words: cultural resources, recreational territory, natural landscape, anthropogenic landscape. 

 

Įvadas 
 

Vanduo – vienas svarbiausių gamtos elementų, sujungiantis įvairias funkcines teritorijas, 

gerinantis gyvenimo kokybę, svarbus biologinei įvairovei. Upė – vienas svarbiausių žaliosios 

infrastruktūros elementų, kurios vaidmuo šiandieniniame darnios plėtros kontekste yra ypač didelis. 

Svarbus upės bruožas – daugiafunkciškumas, kurio viena iš funkcijų – galimybė upes pritaikyti 

vandens turizmui bei rekreacijai. Norint to pasiekti dabartinėmis sąlygomis, būtina įvertinti tokius 

aspektus: kultūrinių išteklių panaudojimą vykdant vandens turizmą, socialinių poreikių užtikrinimą 

vystant upių rekreacinę veiklą ir rekreacinių teritorijų modernizavimą prisilaikant vystymo režimų.  

Pastaraisiais metais Lietuvoje atlikta nemažai tyrimo darbų ir parengta projektų upių turizmo 

veiklai skatinti: įvairių rajonų turizmo plėtros galimybių studijos; atskirų turizmo šakų (vandens, 

autotransporto, dviračių, pėsčiųjų) plėtros galimybių tyrimai ir studijos; bendrieji ir specialieji 

planai. Upių pritaikymą vandens ir kultūros turizmui nacionaliniu lygmeniu nagrinėjo:  Nemuno 

zonos kaip kultūrinės turistinės zonos potencialo plėtros ir galimybių studija (2007); Pietų ir Rytų 

Lietuvos vandens turizmo plėtros galimybių studijos (2003); Nemuno turistinės trasos (zonos) 

išvystymo galimybių studija (2002); Pajūrio vandens turizmo infrastruktūros ir pramogų plėtros 

galimybių studija (2007); Nacionalinių vandens turizmo trasų specialusis planas (2009 m.). Taip 

pat yra parengtos vietinės reikšmės upių panaudojimo galimybių studijos, pvz.: Danės upės slėnio 

teritorijos nuo Biržos tilto iki Palangos kelio konversija ir panaudojimas vandens ir kultūros 

turizmo plėtrai (2007); bei specialieji planai, pvz.: Danės upės slėnio teritorijos nuo Biržos tilto iki 

Palangos kelio (Klaipėdos miesto ribose) specialusis planas (2010). Pastaruosiuose projektuose 

tyrimai daugiausia orientuoti į esamos būklės fiksavimą. Tačiau, norint upių turizmą paversti 

patrauklia pramogine kultūrine veikla, būtina įvertinti ne tik esamą būklę, bet ir atlikti 

kompleksinius infrastruktūros objektų ir jų teritorijų tyrimus bei numatyti galimas jų 

modernizavimo ir pritaikymo platesnei rekreacinei veiklai galimybes. 
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Straipsnio tikslas – aptarti upių rekreacinių teritorijų infrastruktūrą ir kultūrinius išteklius bei 

suformuluoti šių teritorijų modernizavimo metodinius siūlymus, remiantis išsamiais kompleksiniais 

kraštovaizdžio tyrimais. 

Uždaviniai: aptarti upių rekreacinių teritorijų morfologinius tipus bei jų įtakos zonas; pateikti 

infrastruktūros objektų bei skirtingo tipo rekreacinių teritorijų vertinimo metodines prielaidas; 

suformuluoti upių rekreacinio kraštovaizdžio modernizavimo siūlymus. 

Tyrimų objektas – Lietuvos upių rekreacinės teritorijos (upių slėniai bei prieigos), esama 

infrastruktūra, kultūriniai ir rekreaciniai ištekliai (kultūros ir gamtos paveldas) skirtingo tipo 

kraštovaizdžiuose. 

 

Tyrimo metodai 

 

Literatūros šaltinių, projektinių darbų analizė, atvejo analizė,  kuriais remiantis pateiktos 

nagrinėjamų kraštovaizdžio tipų definicijos bei suformuluotos tyrimų metodinės prielaidos; 

kartografiniai tyrimai, leidžiantys išskirti ir pateikti upių kraštovaizdžio morfologinius tipus bei 

nustatyti jų įtakos zonas. 

 

Rezultatai 

 

1. Kraštovaizdžio tipų, rekreacinės infrastruktūros ir kultūrinių išteklių sąsajos 

Teisinėje ir mokslinėje literatūroje egzistuoja įvairūs kraštovaizdžio terminai ir sampratos. 

Europos kraštovaizdžio konvencijoje kraštovaizdis apibūdinamas kaip žmogaus suvokiama vietovė, 

kurioje sąveikauja žmogaus ir gamtos elementai. Toks kraštovaizdžio terminas atitiktų bendrinę 

kraštotvarkinę kraštovaizdžio sampratą (Kavaliauskas, 2011). Tačiau, anot P. Kavaliausko, 

egzistuoja dar dvi bendrinės kraštovaizdžio sampratos: mokslinė, kur kraštovaizdis suprantamas 

kaip erdvinė teritorija, susijusi su žemės gamtiniais ir antropogeniniais elementais, ir meninė, kur 

aplinkos vaizdas suvokiamas emociškai, per pojūčius. Kraštotvarkiniu požiūriu kraštovaizdis gali 

būti skirstomas pagal žmogaus veiklos įtaką gamtiniam ir kultūriniam kraštovaizdžiui. Kultūrinio 

kraštovaizdžio samprata nėra vienalytė, priklausomai nuo vyraujančio antropogeninių elementų 

kiekio, kraštovaizdis gali būti įvardijamas kaip kaimiškas arba miestiškas. Šiems terminams 

apibūdinti dar yra vartojamos sąvokos antropogenizuotas, t. y. iš dalies pakeistas (kaimiškasis), ir 

antropogeninis – visiškai pakeistas (miestiškas) kraštovaizdis (Gurskienė, 2008, 2012; Bučas, 

2001). 

Upė, teritoriškai išplitęs elementas, kuris sujungia skirtingo kraštovaizdžio tipo teritorijas: 

gamtines, kaimo bei miesto vietoves. Visų šių elementų sąveika sukuria savitą krašto identitetą. 

Vyraujanti (pirminė) upės funkcija – žalioji infrastruktūra, kurioje pagrindinį vaidmenį atlieka 

gamta. Antraeilė upės funkcija – transporto infrastruktūros koridorius arba rekreacinio kultūrinio ir 

pažintinio potencialo teritorija. Tokiu atveju upė formuoja rekreacinį kraštovaizdį, kuris gali būti 

įvardijamas kaip funkcinis kraštovaizdis, turintis tam tikros funkcijos prioritetą ir jį eksponuojantis. 

Remiantis kai kuriais kraštovaizdžio architektūros specialistais rekreaciniuose kraštovaizdžiuose 

galima išskirti tokius tipus: natūrali gamtinė aplinka; gamtinė aplinka, kurioje antropogenizuotos 

veiklos poveikis nestiprus; aplinka, kurioje vyrauja pusiausvyra tarp gamtinių ir antropogenizuotų 

elementų; aplinka, kurioje vyrauja antropogenizuoti elementai ir antropogenizuota aplinka 

(Pridotkienė, 2006). 

Rekreaciniame upių kraštovaizdyje esminiai antropogeniniai elementai yra rekreacinė 

infrastruktūra bei kultūros paveldas. Jei upės aplinkoje vyrauja gamtiniai ir rekreaciniai objektai, 

tokia upė ar upės atkarpa gali įgauti sportinio turizmo prioritetą. Kultūriniam ir pažintiniam 

turizmui ypač aktualūs kultūros ir gamtos paveldo objektai. Tad teritorijoje, esant šių objektų gausai 

ir tinkamam jų pasiekiamumui, pagrindine rekreacine upės funkcija tampa kultūrinis ir pažintinis 

turizmas. Siekiant optimalaus funkcinio upių panaudojimo, labai svarbu įvertinti kultūrinį ir 
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rekreacinį potencialą: infrastruktūros bei kultūros paveldo objektų įtakos zonas skirtingo morfotipo 

teritorijose. Remiantis šiais duomenimis turėtų būti parenkami rekreacinių teritorijų vertinimo 

kriterijai, darantys didžiausią įtaką šių teritorijų plėtrai, nustatomi vystymo režimai bei formuojami 

teritorijų tvarkymo sprendiniai. Siūlomi upių rekreacinės aplinkos morfologiniai tipai ir sąsajos su 

rekreacinės infrastruktūros objektais bei kultūriniais ištekliais, atsižvelgiant į kraštovaizdžio 

antropogeninio poveikio laipsnį, pateikiami lentelėje. 

 
Lentelė. Upių rekreacinės teritorijos morfologiniai tipai 

Table. Morphological types of river recreation area 

Kodas 

Teritorijos 

morfologinis 

tipas 

Ypatumai 

Apibūdinimas 
Rekreaciniai 

ištekliai 

Rekreacinės 

infrastruktūros 

objektai 

Rekreacinės 

infrastruk–

tūros zona 

GT 

Gamtinė 

teritorija 

 

Gamtinė aplinka 

yra vyraujantis 

teritorijos 

elementas. 

Gamtiniai 

objektai. 

Negausūs 

kultūriniai 

objektai. 

Atokvėpio vieta 

I –  

atstumas  

iki 0,5 km 

GST 

Gamtinė 

saugoma 

teritorija 

 

Gamtinė aplinka 

turi saugomos 

teritorijos statusą 

– draustinis, 

nacionalinis, 

regioninis parkas. 

Saugomi 

gamtiniai 

objektai.  

Atokvėpio vieta 

AZT 

Antropogeni–

zuota 

teritorija 

 

Vyrauja iš dalies 

pakeista gamtinė 

teritorija – mažai 

urbanizuota 

kaimo 

gyvenamoji 

aplinka ar 

vienkiemių 

teritorijos. 

Gausūs kultūros 

paveldo 

objektai. 

Negausūs 

gamtos objektai. 

Poilsiavietė, 

stovyklavietė 

II – 

atstumas  

iki 1,4 km 

A 

AZST 

Antropogeni–

zuota 

saugoma 

teritorija 

 

Iš dalies pakeista 

gamtinė teritorija 

(mažai 

urbanizuota 

kaimo 

gyvenamoji ar 

vienkiemių 

kaimavietė), 

turinti saugomos  

teritorijos statusą.  

Gausūs kultūros 

paveldo 

objektai, 

gausūs gamtos 

objektai. 

Poilsiavietė, 

stovyklavietė 

APT 

Antropogeni–

nė teritorija 

 

Urbanizuota 

teritorija, būdinga 

miestams ir 

miesteliams. 

Gausūs kultūros 

paveldo 

objektai. 

Kempingas, 

turizmo centras, 

prieplauka 
III – 

atstumas  

iki 5 km 

ĮT 

Įvairi 

teritorija 

 

Mišrus 

morfologinis 

tipas, 

sujungiantis 

anksčiau 

išvardintus tipus. 

Vyrauja 

nacionalinės 

reikšmės 

kultūriniai 

rekreaciniai 

ištekliai. 

Linijiniai 

infrastruktūros 

objektai (keliai, 

takai) 

IV – 

apimantis 

I – III zonas 
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2. Rekreacinės infrastruktūros vertinimo metodinės prielaidos. 

Kokybiškas esamų upių rekreacinių teritorijų modernizavimas remiasi išsamiais teritorijų 

tyrimais. Esant įvairialypiam upių rekreacinių teritorijų kraštovaizdžiui, siūloma kompleksinius 

tyrimus orientuoti šiomis kryptimis: nustatant socialinių veiksnių įtakos poveikį, vertinant teritorijos 

estetines bei ergonomines savybes, tikslinant ekologinių reikalavimų paisymą bei aplinkos 

semantinių savybių ir ekonominių veiksnių įtaką upių turizmo veiklai (1 pav.). 

Svarbus veiksnys, kuriuo remiantis turėtų būti vykdoma rekreacinių teritorijų modernizacija – 

socialinė aplinka bei visuomenės požiūris į upių turizmo poreikį. Pagrindiniai vertinami šios srities 

aspektai: turistinių trasų ir pačių infrastruktūros objektų atraktyvumas, klientų aptarnavimo kokybė 

orientuojantis į įvairias socialines grupes (pagal amžių, rekreacijos poreikius ir kt.). Nustatant 

socialinės sferos įtaką upių turizmui naudojama sociologinė apklausa. Individualūs ar 

subjektyvistiniai tyrimai iš esmės gali atspindėti bendrą visuomeninę nuomonę ir pasitarnauti upių 

turizmo modernizavimo srityje.  

Socialiniams ir ekonominiams tarpusavio ryšiams nustatyti gali būti naudojami įvairūs 

požymiai ir rodikliai. Jiems susisteminti, nustatyti kiekybinius ir kokybinius kintamuosius, 

patikimumo duomenis, naudojami daugiamačiai statistikos metodai. Naudojantis šiais metodais, 

galima nustatyti ne tik tarpusavio ryšių struktūrą, bet ir įvertinti kitimo laike dėsningumus, 

klasifikaciją, klasterizaciją bei prognozavimą (Rudzikienė, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 pav. Esminių veiksnių ir vertinamųjų aspektų sąsajos vystant upių rekreacinių teritorijų modernizavimą  

Fig. 1. Connections of essential factors and evaluating aspects developing rivers recreational modernization  

 

Estetinio rekreacinio potencialo vertinimas grindžiamas tyrimais vietose, naudojant 

kraštovaizdžio estetinio rekreacinio vertinimo metodiką (Budriūnas, 2000). Kraštovaizdis 

suprantamas kaip sudėtinga dinaminė geoekologinė ir kultūrinė sistema su tarpusavyje 
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sąveikaujančiais gamtiniais ir antropogeniniais komponentais. Jis vertinamas nustatant svarbiausias 

grožio ir estetiškumo savybes. Gamtovaizdžio požymiai skirstomi į keturias grupes: požymių 

grupės apibūdinančios reljefą, augmenijos dangos savybes ir žmogaus veiklą. Kraštovaizdžio 

estetinėms savybėms įvertinti tiktų šios ir kraštovaizdžio erdvinės struktūros tyrimo metodikos 

(Пурвинас, 1982) sujungimas, kurių pagrindu būtų vertinami tokie pagrindiniai vizualinės 

kraštovaizdžio kokybės rodikliai, kaip erdvinė struktūra, natūralumas ir įvairovė. 

Ergonominės teritorijos savybės turi būti tiriamos remiantis antropokomfortinėmis sąlygomis. 

Kraštovaizdis vertinamas laikantis klasikinės kvalimetrinio vertinimo procedūros eigos: nustatomos  

vertinimo kryptys (aspektai); sudaromas pasirinktos krypties (aspekto) vertinamų savybių rinkinys 

(kriterijai, rodikliai); nustatomas vertinamų savybių kokybės etalonas; parengiami kvalimetriniai 

standartai (šablonai); objektas vertinamas pagal kvalimetrinius standartus; sudaroma suvestinės 

vertinimo matrica; interpretuojami rezultatai ir formuluojamos rekomendacijos. 

Tarptautiniu mastu atliekami upių kraštovaizdžio vertinimo tyrimai (REURIS) remiasi 

kiekybiniais ir kokybiniais vertinimo metodais, kur kiekybiniams tyrimams naudojami ekonominio 

skaičiavimo, statistinės analizės medžiagos apdorojimo būdai, o kokybiniams – aplinkos skenavimo 

metodas, kriterinis vertinimas, istorinės analizės metodas, kraštovaizdžio erdvinės struktūros 

vertinimas irk t. (http://www.reuris.gig.eu/assets/files/REURIS_Manual_english.pdf). 

 

3. Upių kraštovaizdžio vertinimo ir rekreacinės infrastruktūros modernizavimo 

siūlymai. 

Remiantis kraštovaizdžio morfologiniu tipu, atliekamas rekreacinės infrastruktūros 

įvertinimas ir parenkamas tinkamiausias teritorijos vystymo režimas.  

Kompleksiniuose planuose  gyvenamosioms ir gamtinėms teritorijoms, atsižvelgus į 

teritorijos statusą, yra nustatomi teritorijų vystymo režimai. 

Siekiant integruoti upes į kultūrinio turizmo žemėlapį labai svarbu tinkamai ir tikslingai 

vystyti rekreacinę teritoriją, t. y. numatyti tinkamiausius teritorijos vystymo režimus. Siūlomi upių 

rekreacinės aplinkos morfologiniai tipai remiasi gyvenamųjų vietovių bendrųjų planų koncepcijos 

stadijoje nustatomais pagrindiniais užstatomų teritorijų vystymo režimais (teritorijų planavimo 

normos). Tačiau priklausomai nuo aplinkos, vietovės kraštovaizdžio specifikos upių rekreacinių 

teritorijų ir infrastruktūros modernizavimui galėtų būti nustatomi šie vystymo režimai: 

 be esminių pokyčių – teritorijoms turinčioms saugomos teritorijos statusą numatoma 

išsaugoti jų vertingąsias savybes jų nekeičiant; 

 atgaivinimas – esamos rekreacinės infrastruktūros atgaivinimas, skatinant naujas 

funkcijas, pagyvinant socialinę ekonominę veiklą; 

 humanizavimas – gyventojų pritraukimas suteikiant naujų funkcijų esamai rekreacinei 

infrastruktūrai;  

 atnaujinimas – teritorijos atnaujinimas, perplanavimas; 

 pertvarkymas – teritorijos konversija, siekiant efektingai išnaudoti esamą teritoriją; 

 nauja plėtra – nustačius tinkamiausias teritorijas, naujų rekreacinių infrastruktūrų 

kūrimas. 

Atvejo analizė atlikta Minijos upės atkarpoje tarp Laukupių ir Priekulės gyvenamųjų teritorijų 

bei dalyje Karaliaus Vilhelmo kanalo (2 pav.). Detalizuojamai atkarpai pasiūlyti esminiai 

kraštovaizdžio vertinimo aspektai: 

 gamtinės saugomos teritorijos (GsT) vertinimas orientuotas į ekologinių reikalavimų 

nustatymą bei galimą ekologinės pusiausvyros išlaikymą esant tam tikram kiekiui poilsiautojų. Šios 

teritorijos vystymo režimai – be esminių pokyčių, su minimalia socialinės infrastruktūros 

integracija; 
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2 pav. Kraštovaizdžio modernizavimo siūlymai atkarpoje tarp Minijos upės (tarp Laukupio gyvenvietės ir Priekulės) ir 

dalies Karaliaus Vilhelmo kanalo 

Fig. 2. Suggestions to modernize landscape at segment between river Minija (between Laukupis and Priekulė) and  

King Vilhelm channel 

 

 gamtinėse nesaugomose teritorijose (GT) siūlomas teritorijos atgaivinimo režimas, 

kuomet esama rekreacinė infrastruktūra atgaivinama skiriant jai naujas funkcijas bei 
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modernizuojant esamus infrastruktūros objektus. Šio tipo kraštovaizdžio tyrimai turėtų būti 

orientuoti į socialinius ir ergonominius veiksnius, atsižvelgiama į teritorijos ekologines savybes; 

 antropogenizuotose teritorijose (AZT ir AZsT) siūlomi tokie vystymo režimai: 

humanizavimas – tai praradusių fizinį patrauklumą teritorijų panaudojimas, suteikiant jiems naujas 

funkcijas; atnaujinimas – teritorijos perplanavimas. Teritorijos tyrimai grindžiami objektų 

atraktyvumu ir aptarnavimo kokybe (socialiniai veiksniai), infrastruktūros objektų patogumu bei 

geru pasiekiamumu (ergonominiai veiksniai) ir upių prieigose esančių paveldo objektų semantiniu 

įprasminimu; 

 antropogeninėse teritorijose (APT) vertinami šie esminiai aspektai: socialiniai veiksniai, 

ergonominiai ir ekologiniai reikalavimai, estetinės aplinkos savybės bei semantinis teritorijos 

įprasminimas. Šiose teritorijose siūlomi tokie vystymo režimai: pertvarkymas – teritorijos 

konversija ir nauja plėtra. 

 

Išvados 

 

1. Šiuo metu esama upių turizmo infrastruktūra ir rekreacinės teritorijos ne visuomet 

naudojamos pagal tikslinę paskirtį, nes įrengtos estetiniu požiūriu nepatraukliose teritorijose 

bei netinkamai įrengtos ergonominiu požiūriu, o susiformavusiose upių turistinėse trasose 

kultūros ir gamtos paveldo ištekliai visai nepanaudojami, neišvystyta infrastruktūra, leidžianti 

pasiekti paveldo objektus. Norint tinkamai plėtoti kultūrinį upių turizmą būtina modernizuoti 

jau esamas rekreacines teritorijas bei infrastruktūros objektus.  

2. Rekreacinių teritorijų modernizavimas turėtų būti grindžiamas išsamiais kompleksiniais 

tyrimais vertinant aplinkos socialinius veiksnius, estetines ir semantines savybes, 

ergonominius ir ekologinius reikalavimus bei ekonomines sąlygas.  

3. Atliekant kraštovaizdžio vertinimą, jo aspektai ir tyrimų kryptys bei prioritetai nustatomi 

pagal kraštovaizdžio tipą: gamtinėje saugomoje aplinkoje vyrauja ekologiniai aplinkos 

tyrimai; gamtinėje nesaugomoje aplinkoje – socialinės aplinkos tyrimai ir ergonominių 

savybių įvertinimas; antropogenizuotoje – socialinės aplinkos tyrimai, ergonominių savybių 

įvertinimas ir semantinių aplinkos savybių įvertinimas; antropogeninėje aplinkoje – 

socialiniai, ergonominiai ir estetiniai aplinkos tyrimai. 

4. Atlikus atvejo analizę, nustatyta, kad teritorijos tyrimų kryptys ir modernizavimo priemonės 

turėtų būti parenkamos atsižvelgiant į kraštovaizdžio tipą:  

 gamtinėse saugomose teritorijose įvertinami ekologiniai veiksniai bei siūlomas teritorijos 

modernizavimo režimas – be esminių pokyčių; 

 gamtinių nesaugomų teritorijų tyrimai orientuoti į socialinius ir ergonominius veiksnius 

bei ekologinių savybių įvertinimą bei siūlytinas teritorijos atgaivinimo režimas; 

 antropogenizuotose teritorijose įvertinami socialiniai, ergonominiai ir semantiniai 

veiksniai bei siūlomi teritorijos humanizavimo ir atnaujinimo režimai; 

 antropogeninėse teritorijose įvertinami socialiniai, ergonominiai ir ekologiniai veiksniai 

bei estetinės ir semantinės teritorijos savybės numatant teritorijos pertvarkymo ir naujos 

plėtros režimus. 
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Summary 

 
Article discusses complex methodic tools that allow to perform detailed investigation on rivers recreational 

territories with different anthropogenic affect degree at landscapes, and also to create methodological presumptions of 

rivers recreational territories, by introducing rivers to the cultural-cognitive map of tourism.  

Essential anthropogenic elements of recreational river‘s landscape are recreational infrastructure and cultural 

heritage. If rivers are surrounded by natural and recreational objects, such rivers or river segment can obtain priority to 

develop sports tourism. Territories containing a lot of different objects with good connectivity, can become the main 

river‘s function with cultural – cognitive tourism.   

The net of rivers in Lithuania is favorable to develop river tourism and recreation. The biggest rivers are 

explored in different ways: water sports, cultural and cognitive tourism, recreation, but smaller ones most often perform 

only sport tourism function. It is important to preserve multifunctional features of rivers and to revise them by 

modernizing recreational environment. To achieve it with present conditions, one should evaluate the following aspects: 

use of cultural resources while executing water tourism, ensuring social needs developing recreational activities of 

rivers and modernization of recreational territories, observing development regimes. Reaching for optimal and 

functional exploration of rivers, it is important to estimate cultural- recreational potential: cultural heritage influence 

zones and infrastructure at different morphologic type territories. Based on this data one should choose evaluation 

criteria of recreational territories, that make the biggest influence on the development of these territories, also to define 

development regimes and solutions to form territories.  

The article offers morphologic types of recreational environment and links to recreational objects of 

infrastructure and cultural resources, paying attention to the degree of landscape‘s anthropogenic character.  

Qualitative modernization of present recreational territories of the rivers is based on precise investigation of 

territories. If landscape of rivers‘ recreational territories is multifunctional, it is advisable to target complex 

investigations to the following directions: defining influence affect of social elements, evaluating aesthetic and 

ergonomic characteristics of territories, specifying use of ecological requirements and influence of the economic 

features to the activities of river tourism. 
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