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Anotacija 

Gerai organizuota upių turizmo infrastruktūra gali tapti patrauklia rekreacine veikla. Lietuvos upių tinklas yra 

palankus upių turizmui ir rekreacijai vystyti. Parengtuose nacionalinių vandens turizmo trasų specialiuose planuose, 

mokslo studijose, savivaldybių bendruose planuose numatyta vystyti turizmo infrastruktūra, tačiau nėra sudarytos 

sąlygos vandens turizmą naudoti kultūriniam krašto pažinimui. Galima teigti, kad ne visuomet atsižvelgiama ir į 

specialistų, vietos bendruomenių narių ir kultūrinio pažintinio bei vandens turizmo paslaugų vartotojų nuomonę, 

teritorijose nėra identifikuotas jų saugumo laipsnis, kas itin svarbu vertinant šiandienos poreikius ir Lietuvos vidaus 

vandenų turizmo plėtros galimybes. Kadangi upės atlieka ne tik susisiekimo funkciją, bet ir naudojamos poilsiui ir 

turizmui – labai svarbu išsiaiškinti rekreacinei infrastruktūrai skirtų teritorijų kriminogenines sąlygas bei nustatyti 

galimas priemones žmonių saugumui tose teritorijose užtikrinti.  

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

antropogeninis kraštovaizdis, viktimologinis tyrimas, kriminogeninis tyrimas, saugumo jausmas. 

 

Abstract 

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

the Lithuanian rivers is favorable for river tourism and recreation. The National water tourism routes special plans, 

scientific studies, Municipal general plans regulate the development of tourism infrastructure but do not allow to use it 

for cultural tourism. It can be argued that the opinion of professionals, local community members, as well as of cultural 

tourism and water users is not always taken into account. Also, there is no identified degree of security, which is 

especially important in assessing the needs of Lithuanian inland tourism development opportunities. Due to the fact that 

rivers perform not only connection function, but also join territories of different size and functions, also reflect 

surrounding nature, it is extremely important to preserve these features and to revive them while modernizing 

recreational environment.   

Key words: recreational area, natural landscape, anthropogenized landscape, anthropogenic landscape, crime 

victim survey, criminogenic study, sense of security. 

 

Įvadas 

 

Problema ir temos aktualumas. Aplinkos suvokimas reikalauja sisteminio, kokybinio ir 

multiperspektyvinio vertinimo požiūrio. Nuo aplinkos suvokimo ir vertinimo principų priklauso 

žmogaus ryšiai su aplinka, kurie grindžiami tarpdalykiniu bendradarbiavimu tiriant kraštovaizdžio 

išteklius ir visuomenės poreikius. Pastarasis aspektas ypač svarbus, siekiant, kad, viena vertus, 

aplinkos pertvarkymas nepažeistų vietos bendruomenės interesų, kita vertus, kad upių trasos taptų 

pramoginio ir kultūrinio pažintinio turizmo mėgėjų traukos centru. Siekiant identifikuoti pažintinio 

kultūrinio turizmo plėtros pasirinktose vietovėse galimybes svarbus ne tik kompleksinis 

kraštovaizdžio fizinių išteklių vertinimas, bet ir socialinė aplinka, ypač poilsiautojų saugumas. 

Lietuvoje kriminogeniniu požiūriu tyrimai atliekami daugiausia miestuose ir miesteliuose, o mažai 

urbanizuotose arba kaimo teritorijose tokie išsamūs tyrimai šiuo metu neatliekami. Nagrinėjant ir 

išskiriant rekreaciniu požiūriu svarbias teritorijas keliaujant upėmis, vienas iš svarbiausių aspektų 

tampa saugių ir malonių rekreaciniu požiūriu vietų parinkimas. Tokiu būdu kriminogeniniai tyrimai 

upių prieigose tampa ypač svarbūs ir aktualūs. 

Straipsnio tikslas – kriminogeniniu požiūriu atliekamų tyrimų apžvalga ir jų pritaikymas upių 

rekreaciniam kraštovaizdžiui. 

Uždaviniai: 

 apžvelgti saugumo jausmą lemiančius veiksnius mažai urbanizuotose teritorijose;  
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 atlikti šaltinių analizę apie skirtingo tipo kraštovaizdžiuose atliekamus kriminogeninius 

tyrimus Lietuvoje;  

 apžvelgti šiems tyrimams naudojamas metodikas; 

 nustatyti veiksnius, lemiančius saugumo jausmą upių rekreacinėse teritorijose; 

 pasiūlyti galimas tyrimų kryptis žmonių saugumui nustatyti mažai urbanizuotose 

teritorijose. 

 

Skirtingo tipo kraštovaizdžių ir kriminogeninių tyrimų sąsajos 

 

Kraštovaizdžių tipai nustatomi pagal žmogaus poveikį aplinkai. 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). Likęs kraštovaizdis vadinamas gamtiniu. Nors upė yra teritoriškai išplitęs 

elementas, kuris sujungia skirtingo kraštovaizdžio tipo teritorijas: gamtines, kaimo bei miesto 

vietoves, tačiau vyraujanti upės funkcija – žalioji infrastruktūra, kurioje pagrindinį vaidmenį atlieka 

gamta. Planuojant rekreacinę infrastruktūrą vystant kultūrinį pažintinį turizmą upėmis atsižvelgiama 

į kraštovaizdžio tipus ir galimus įrengti tose teritorijose rekreacinės infrastruktūros objektus. Kyla 

klausimas, kaip visi šie kraštovaizdžio tipai siejami su saugumo jausmu projektuojant ir planuojant 

infrastruktūrą bei numatant jai tinkamas įrengti vietas.  

Kalbant apie nusikalstamumą ir kraštovaizdžių tipus bei sąsajas tarp jų, svarbu išsiaiškinti, 

kokiose vyraujančiose teritorijose įvyksta daugiausia nusikaltimų ir kokio tipo tie įvykiai yra.  

Remiantis šaltinių analize, aplinkos saugumo ir / ar kriminogeninius tyrimus galima skirti į 

bendruosius ir specialiuosius (1 pav.).  
 

 
1 pav. Aplinkos kriminogeninių tyrimų rūšys ir sąsajos su skirtingo morfologinio tipo kraštovaizdžiais  

Fig. 1. Interface between types of criminogenic research and landscapes of different morphological type 
 

Bendrieji tyrimai siejami su statistiniais specializuotų įstaigų pateikiamais rezultatais arba 

tais, kurie atliekami, norint išsiaiškinti bendrą informaciją neprisirišant prie konkrečios teritorijos ar 

konkretaus įvykio. Bendrieji tyrimai gali būti atliekami žiniasklaidos ar internetiniuose tinklapiuose 

vykdant interviu, pateikiant sociologinės apklausos anketas ir kt. 

Specialieji – tai tokie tyrimai, kuriuos atliekant naudojamos specifinės metodikos rezultatams 

gauti. Paprastai šiuos metodus naudoja specialius tyrimus atliekantys įvairių sričių atstovai.  

Kriminogeniniai tyrimai urbanizuotose (antropogeninėse) teritorijose. Kriminogeninių tyrimų 

poreikį urbanizuotose teritorijose lemia gyventojų kiekis ir koncentracija užstatytoje teritorijoje. 

Ypatingas dėmesys skiriamas viešosioms erdvėms ir jų prieigoms bei nuošalesnėms gyvenamųjų 
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rajonų teritorijoms. Tokių ir panašių miestų teritorijų tyrimai atliekami tiek Lietuvoje, tiek ir 

užsienyje. Pastaraisiais metai statistinius kriminogeninius tyrimus papildė ir kitų sričių specialistų 

tyrimų rezultatai. Nemažą dėmesį tam skiria ir architektai-urbanistai, tiriantys kriminogeninių 

nusikaltimų situacijos kaitą, siejant juos su urbanistinio morfotipostruktūrų išsidėstymu miestų ir 

priemiesčių teritorijose. Tokiu atveju dažniausiai analizuojamos svarbiausios miesto srautų traukos 

zonos bei ašys, gyventojų koncentracijos zonos, visuomeninės bei komercinės paskirties traukos 

objektai, viešosios rekreacinės erdvės ir kt. (Zaleckis, 2012). 

Analizuojant mokslininkų atliktus tyrimus skirtingo dydžio urbanistinėse struktūrose, 

išryškėja tam tikri prieštaravimai tarp nusikaltimams patrauklių teritorijų didžiuosiuose (mega) 

miestuose ir vidutinio dydžio urbanizuotose teritorijose. Mega miestuose pastebima, kad mažiau 

nusikaltimų padaroma didelio srautingumo gatvėse ar gyventojų susibūrimo vietose. O mažesnių 

miestų gyvybingos teritorijos tampa patrauklia vagysčių ar kitų nusikaltimų vieta. 

Dažniausiai padaroma nusikalstama veika miestuose, tai plėšimai, žmogaus sveikatos 

sužalojimai, gatvių įrenginių ar pastatų sugadinimas, smulkios vagystės ir kt. (Matijošaitienė, 

2013). 

Kriminogeniniai tyrimai mažai urbanizuotose kaimo (antropogenizuotose) teritorijose.  

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. 

Dažniausiai tokiose teritorijose fiksuojami tik statistiniai policijos ir kitų saugos struktūrų 

duomenys apie padarytą žalą turtui ar nusikaltimus. Moksliniame lygmenyje tokie tyrimai beveik 

neatliekami. Šiuo aspektu tiriamos tik į priemiestines zonas patenkančios gyvenvietės. Tačiau 

teritorijose, kurios yra už gyvenamųjų teritorijų ribų, tokie tyrimai neatliekami.  

Daugelis rekreaciniu požiūriu svarbių teritorijų, kurios yra kaimo vietovėse ne visuomet 

naudojamos pagal tikslinę paskirtį, nes įrengtos estetiniu ir ergonominiu požiūriais nepatraukliose 

teritorijose, neišvystyta infrastruktūra. Išskiriant šias teritorijas specialiuosiuose planuose, atliekami 

tik esamos būklės tyrimai, įvertinant gamtines ir inžinerines sąlygas, reikalingas projektiniams 

sprendimams pagrįsti. Apie kriminogeninius tyrimus tokiose teritorijose nėra kalbama, nors tai yra 

labai svarbu pritraukiant lankytojus į stovyklaviečių ar poilsiaviečių teritorijas. 
 

Tyrimo metodikų apžvalga 
 

Specifiniams urbanistinių struktūrų ir nusikalstamumo veikų sąsajų tyrimams naudojami šie 

metodai: sociologiniai tyrimai, statistinė analizė, viešosios nuomonės tyrimai, erdvės sintaksės 

analizė, informacijos perdengimo metodas, duomenų apie nusikalstamumą analizė, koreliacijos 

metodas.  

Upių kraštovaizdžio rekreaciniam, estetiniam bei kultūriniam potencialui tirti gali būti 

naudojami šie tyrimo metodai: archyvinių duomenų analizė; teritorinės sklaidos tyrimai; upių 

prieigų kraštovaizdžio antropogeninio laipsnio nustatymas (kameraliniai tyrimai bei tyrimai 

vietose); upių prieigų turizmo trasų rekreacinio potencialo vertinimas naudojant kraštovaizdžio 

estetinio rekreacinio vertinimo metodą; upių turistinių trasų esamos ir projektuojamos 

infrastruktūros atropokomfortinių sąlygų tyrimai vietose; grupinė diskusija arba individualūs 

interviu su ekspertais (specialistais) bei vietos bendruomenių gyventojų anketinė apklausa, siekiant 

išsiaiškinti Lietuvos vidaus vandenų turistinio, rekreacinio potencialo problemas bei plėtros 

galimybes. 

Tačiau tyrimo metodų, kurie sujungtų įvairiapusius kraštovaizdžio ir saugios aplinkos 

tyrimus, nėra nustatyta ir naudojama. Universaliausias tyrimų būdas būtų sociologiniai tyrimai. 
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Veiksnių, reikšmingų upių rekreacinio kraštovaizdžio tyrimams kriminogeninių požiūriu, 

išskyrimas 
 

Siekiant holistinio upių rekreacinio kraštovaizdžio vertinimo būtina išskirti veiksnius, 

reikšmingus upių rekreacinio kraštovaizdžio tyrimams kriminogeninių požiūriu. Tokiems tyrimams 

atlikti reikalingi dvejopi tyrimai: sociologiniai tyrimai, kuriuose būtų atskleidžiami saugumo 

jausmui svarbiausi veiksniai rekreacinėse teritorijose bei statistinė kriminogeninė analizė, kurios 

metu pateikiami objektyvūs, statistiniai duomenys, apibendrinantys vietovei būdingas 

nusikalstamas veikas. Oficialiosios nusikalstamumo statistikos duomenys ir jų analizės rezultatai 

parodo objektyvųjį nusikalstamumo vaizdą. Tačiau siekiant atrinkti saugias viešąsias erdves svarbus 

subjektyvus situacijos vertinimas, atsakant į klausimus: koks nusikaltimų lygis tampa grėsme 

saugumui, kaip atskiros visuomenės grupės reaguoja į nusikaltimų lygį, kaip suvokia savo riziką 

tapti nusikaltimo auka ir kt., t. y. būtina išanalizuoti asmeninį saugumo jausmą ir nustatyti jį 

lemiančius veiksnius (Pocienė ir kt., 2010). Saugumo jausmas – abstrakti sąvoka, atspindinti 

visuomenės gyvenimo kokybės vertinimą. Anot prof. dr. G. Babachinaitės (2006), saugumo 

jausmas gali būti suvokiamas trimis lygmenimis – individualiu, nacionaliniu bei tarptautiniu. 

Saugumo jausmo analizė ir priemonių, mažinančių nesaugumo jausmą, taikymas yra ypač aktualus 

šiuolaikinėse urbanizuotose teritorijose. Tačiau tai ne mažiau aktualu ir kitokio tipo 

kraštovaizdžiuose, kuriuose formuojamos viešosios, rekreacijai, turizmui skirtos, erdvės. 

Nagrinėjant viešąsias erdves saugumo jausmas suvokiamas individualiu lygmeniu ir yra 

subjektyvus. Saugumo jausmas gali būti veikiamas šių veiksnių: 

 Demografinių veiksnių – didelę įtaką nesaugumo jausmo ar nusikaltimų baimės atsiradimui 

turi amžius ir lytis. Šie demografiniai veiksniai mokslinėje literatūroje dažnai pateikiami kaip vieni 

iš lemiančių. Iš įvairių mokslinių tyrimų pastebima, kad moterys, dėl didesnės tikimybės patirti 

seksualinės prievartos grėsmių ar vyresnio amžiaus linkusios daugiau nerimauti ir jaustis nesaugiai. 

 Socialinių reiškinių ir priežasčių – narkomanijos, nedarbo, imigracijos ar emigracijos, 

įvairios ekonominės, politinės problemos, skurdas ir kt. Šie ir kiti reiškiniai gali sukelti nesaugumo 

jausmą, kylantį iš individo patiriamo ekonominio, politinio ir socialinio spaudimo. Tokių reiškinių 

skatinamos susiformuoja gyvenamosios zonos, kuriose stipri segregacija turtiniu, etniniu ar kitokiu 

požymiu. 

 Bendro gyvenimo kokybės ir gyvenamosios aplinkos struktūros – apleisti, negyvenami 

pastatai ir teritorijos, šiukšlynai, prastai apšviesto ar neapšviestos teritorijos, nesutvarkytos 

viešosios erdvės, vandalizmo žymės (LR vyriausybės nutarimas Dėl saugios savivaldybės 

koncepcijos patvirtinimo, 2011). Fizinių erdvių įtaka nusikaltimams labai svarbus veiksnys, ypač 

aktualus vykdant nusikaltimų prevenciją per aplinkos dizainą, fizinės aplinkos valdymą (Pocienė, 

2009).  

 Socialinių ryšių silpnėjimas – socialinių ryšių silpnėjimas tarp bendruomenės narių, 

atsakomybės už aplinką mažėjimas, socialinės kontrolės silpnėjimas būdingas ypač urbanizuotoms 

vietovėms. Tačiau Lietuvos kraštovaizdžio specifinė struktūra – vienkiemiai, išsidėstę dideliais 

atstumais, kuriuose dažniausiai gyvena pagyvenę žmonės, daugiausia moterys, vienas iš specifinių 

veiksnių skatinančių plisti nesaugumo jausmui, kadangi „vyresnio amžiaus kaimo žmonės 

vienkiemiuose yra lengvas „grobis“ gyventojams, kurie daro nusikaltimus savo egzistencijai 

palaikyti, t. y. nusikalsta iš skurdo“ (Babachinaitė, 2006). 

 Žiniasklaidos pateikiamos informacijos – „sovietmečiu žiniasklaidoje nebūdavo teikiama 

informacija apie nusikalstamumą“ (Babachinaitė, 2006). Atkūrus nepriklausomybę gyventojams 

tapo laisvai pasiekiama informacija apie įvairius nusikaltimus, o žiniasklaidos pateikiamos 

informacijos kiekis iškreipė registruoto nusikalstamumo tikruosius rodiklius, kadangi „pagrindiniai 

smurtiniai nusikaltimai Lietuvoje (nužudymai, išžaginimai, sunkūs sveikatos sutrikdymai) sudaro 

tik apie 1–2 proc. bendroje registruoto nusikalstamumo struktūroje, o žiniasklaidoje informacija 

apie šiuos nusikaltimus – maždaug 80 proc. visos informacijos apie nusikalstamumą. Tuo tarpu 
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labiausiai paplitusius Lietuvoje nusikaltimus, pavyzdžiui, vagystes, realiai sudarančias didžiausią 

registruoto nusikalstamumo dalį, žiniasklaida ignoruoja“ (Babachinaitė, 2006). 

 Asmeninės patirties – atliktuose moksliniuose tyrimuose pastebima, kad „saugumo jausmo 

vertinimams turi įtakos nusikalstamos veikos, nuo kurios buvo nukentėjęs respondentas rūšis“ 

(Pocienė A. ir kt., 2010). Pavyzdžiui, nukentėjusieji nuo vagysčių, daugiau baiminasi vagysčių, 

apiplėšimų, įsilaužimų, o nukentėję nuo smurto, baiminasi smurto, prievartos, užpuolimo. Tačiau 

pastebima, kad „statistiškai registruotų nusikaltimų lygis visiškai neatspindi saugumo jausmo lygio 

tame rajone“ (Pocienė ir kt., 2010). 

Visi anksčiau išvardinti veiksniai sukelia nesaugumo jausmą (platesnis požiūris) arba 

nusikaltimų baimę (siauresnis požiūris) (2 pav.). Nusikaltimų baimės (mokslinėje literatūroje 

vartojamas „nusikaltimų ar nusikalstamumo baimės“ (angl. Fear of crime) terminas dažnai 

vartojamas kaip sudėtinė nesaugumo jausmo dalis, kurį sukelia vienas ar keli anksčiau išvardinti 

veiksniai (Michailovič, 2007). Vien uždavus klausimą apie gyventojų jaučiamą nusikaltimų baimę, 

galima paskatinti juos galvoti apie dalykus, apie kuriuos jie anksčiau net nesusimąstė ar jų 

nepastebėjo. Šis veiksnys gali paskatinti gyventojus, ypač miesto, atsiriboti nuo bendruomeninio 

gyvenimo, tapti uždariems ir psichologiškai pažeidžiamiems. Nusikaltimų baimės atsiradimas kuria 

palankią aplinką nusikaltimams atsirasti ir yra subjektyvus rizikos tapti nusikaltimo auka 

vertinimas. Nusikaltimų baimė, tai emocija, kurią sudaro psichologinė ar fiziologinė reakcija, 

rizikos suvokimas ir įvertinimas, savo pažeidžiamumo įvertinimas. „Realusis saugumas arba 

tikimybė tapti nusikaltimo auka neretai skiriasi nuo saugumo jausmo arba to, kaip patys gyventojai 

suvokia savo saugumą. Tokio požiūrio laikosi socialinės dezorganizacijos arba socialinės netvarkos 

(angl. socialdisorder) teorijos atstovai, teigiantys, jog gyventojų saugumo jausmui didelę įtaką daro 

socialinė aplinka, kurioje jie gyvena“ (Pocienė ir kt., 2010).  
 

 
2 pav. Veiksniai, lemiantys saugumo jausmą, svarbūs atliekant tyrimus skirtingo morfologinio tipo  

upių rekreaciniame kraštovaizdyje 

Fig. 2. Factors affecting the sense of security, important to research of the different morphological type  

in recreational river landscape  

2014 m. buvo atlikti Minijos upės tarp Priekulės ir Lankupių gyvenvietės tyrimai, kurių metu 

išskirti upės kraštovaizdžio morfologiniai tipai, atlikti rekreacinės infrastruktūros teritorinės 

sklaidos tyrimai (3 pav.). Tyrimo metu išskirta ši upės atkarpa suskirstyta į trijų tipų upės 

kraštovaizdžio zonas. Pastebėta, kad upių kraštovaizdyje vyrauja gamtinės ir antropogenizuotos 

teritorijos. 
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3 pav. Minijos upės tarp Priekulės ir Lankupių gyvenvietės kraštovaizdžio morfologiniai tipai ir  

rekreacinės infrastruktūros sklaida 

Fig. 3. Landscape morphological types and recreational infrastructure dispersion of the River Minija between  

Priekulė town and Lankupiai village 

Kultūros paveldo 

objektai-potencialios rekreacijos 

vietos 
 

Gamtos ištekliai-

potencialios rekreacinės vietos 
 

Esamos rekreacijos 

vietos 
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Vertinant upių rekreacinį kraštovaizdį pagal antropogeninio poveikio laipsnį didelę jo dalį 

sudaro antropogenizuotos ir gamtinės teritorijos. Lietuvoje atlikta nemažai įvairaus pobūdžio 

tyrimų, kuriuose nagrinėtas gyventojų saugumo jausmas ir su juo susiję klausimai, tačiau 

pastebėtina, kad dauguma šių tyrimų apima antropogenines teritorijas, kuriose vyrauja tankus arba 

pakankamai tankus užstatymas ir didelis gyventojų kiekis. Anot vieno iš tokių tyrimų, „saugiausios 

miesto vietos, gyventojų vertinimu, yra: savi namai, parduotuvės (prekybos centrai), darbovietės ir 

mokymo įstaigos. Nesaugiausiai gyventojai jaučiasi gatvėse, masiniuose renginiuose ir gamtoje. 

Didžiųjų miestų gyventojai taip pat nesaugiai jaučiasi viešajame transporte. Mažesniuose 

miesteliuose aktuali saugumo restoranuose ir baruose problema“ (Pocienė ir kt., 2010). 

Taigi pastebimas trūkumas tyrimų vertinant rekreacinę infrastruktūrą kriminogeniniu požiūriu 

antropogenizuotose ir gamtinėse upių rekreacinėse teritorijose, siekiant išskirti visapusiškai 

patrauklias rekreacinei infrastruktūrai teritorijas. 

 

Išvados ir siūlymai 

 
1. Remiantis šaltinių analize, galima teigti, kad kriminogeninius tyrimus galima skirstyti į 

bendruosius ir specialiuosius. Bendrieji kriminogeniniai tyrimai atliekami visoje Lietuvos 

teritorijoje, o specialieji tyrimai orientuoti į antropogenines arba miestų teritorijas. Upių 

prieigų rekreacinėse teritorijose tokio pobūdžio tyrimai neatliekami, nors tai yra toks pats 

svarbus veiksnys, kaip ir aplinkos estetinių savybių, antropokomfortinių sąlygų ir kt. tyrimai. 

2. Lietuvoje yra atlikta nemažai įvairių kraštovaizdžio tyrimų kriminogeniniu požiūriu, tačiau 

dažniausiai tyrimai apima urbanizuotas vietoves. Pastebimas trūkumas tokio tipo tyrimų 

antropogenizuotose ir gamtinėse teritorijose. Atlikus Minijos upės atkarpos tarp Priekulės ir 

Lankupių gyvenvietės tyrimus pastebėta, kad vyrauja morfologiniai tipai: antropogenizuotas 

ir gamtinis kraštovaizdis. Tokio tipo kraštovaizdžiuose ypač svarbūs tampa ne statistinės 

analizės apie nusikaltimus duomenys, o socialiniai tyrimai, kuriuose nagrinėjami subjektyvūs 

saugumo jausmą lemiantys veiksniai. 

3. Saugumo jausmas subjektyvi sąvoka, atspindinti visuomenės gyvenimo kokybės vertinimą, 

dažniausiai pagrįstą šiais veiksniais: asmenine patirtimi, žiniasklaidoje pateikiama 

informacija, socialiniais reiškiniais ir priežastimis ar požiūriu į aplinką. Tačiau vertinat 

skirtingo morfologinio tipo upių rekreacinius kraštovaizdžius svarbūs gali būti skirtingi 

veiksniai: antropogeninio kraštovaizdžio tyrimams – demografiniai veiksniai, socialiniai 

reiškiniai ir priežastys, bendra gyvenimo kokybė ir gyvenamosios aplinkos struktūros, 

socialinių ryšių silpnėjimas, žiniasklaidos pateikiama informacija; antropogenizuoto 

kraštovaizdžio tyrimams –demografiniai veiksniai, socialiniai reiškiniai ir priežastys, bendra 

gyvenimo kokybė ir gyvenamosios aplinkos struktūros, socialinių ryšių silpnėjimas, 

žiniasklaidos pateikiama informacija, asmeninė patirtis; gamtinio kraštovaizdžio tyrimams – 

demografiniai veiksniai, bendra gyvenimo kokybė ir gyvenamosios aplinkos struktūros, 

socialinių ryšių silpnėjimas, žiniasklaidos pateikiama informacija, asmeninė patirtis. 

4. Siekiant išskirti patraukliausias rekreacinei infrastruktūrai vietas upių kraštovaizdyje būtina 

parengti tyrimų metodiką, paremtą holistiniu požiūriu, t.y. kraštovaizdžio  rekreacinio 

potencialo analizėje nagrinėti ne tik kultūros ir gamtos paveldo objektų sklaidą ir 

panaudojimo galimybes naudojant upių transportą, išskirti visuomenei patrauklias rekreacines 

vietas ar išnagrinėti antropokomfortines inžinerinės infrastruktūros sąlygas ir kt., bet ir 

nustatyti kriminogeniniu požiūriu saugias rekreacines upių teritorijas. Holistinis upių 

rekreacinio potencialo vertinimas turėtų būti grindžiamas ir ekspertų (specialistų), vietos 

bendruomenių atstovų bei pažintinio kultūrinio ir vandens turizmo paslaugų vartotojų 

nuomone. Taigi kraštovaizdžio vertinimo metodika, sujungtų kraštovaizdžio vertinimą, 

socialinės aplinkos ir saugumo jausmo tyrimus, psichonominių ir ergonominių veiksnių įtaką, 
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kriminogeninį aplinkos laipsnį bei poilsiautojų poreikius kultūriniam-rekreaciniam upių 

turizmui. 
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Summary 

 
In order to identify cultural tourism development in selected areas very important not only combined evaluation 

of landscape natural resources, but also the social environment, and especially the safety of holidaymakers. In Lithuania 

crime studies mainly carried out in cities and towns. But in rural areas such detailed studies are not conducted. 

Analyzing rivers routes and identifying important areas for recreation, one of the most important aspects is selection of 

safe and pleasant places for recreation. Thus criminogenic research approaches of the river coast are particularly 

important and relevant. There are carried out a number of different types of studies that examined the population 

security feeling and related issues, but noticeable that most of these studies are made in the anthropogenic areas where 

there is dense enough or dense buildings and a large amount of the population. According to one of these studies, “the 

safest territories and places of the city are commercial buildings, shops (supermarkets), workplaces and educational 

institutions. Inhabitants feel unsafe in the streets, mass events and nature. Inhabitants of major cities also feel unsafe on 

public transport. In small towns security problems are at restaurants and bars (Pocienė A. et al., 2010). 

Concept of safety is very subjective field, reflecting the public's quality assessment, usually based on the 

following factors: personal experience, media information, social phenomena and causes or to the point of view to the 

environment. But in evaluating of different morphological type of river recreational landscapes, very important factors 

can be: for anthropogenic landscapes research – demographic factors, social phenomena and causes, the overall 

quality of life and living environment of the structure, weakening of social relations, media reporting; for 

anthropogenic landscapes research – demographic factors, social phenomena and causes, the overall quality of life and 

living environment of the structure, weakening of social relations, mass media information, personal experience; for 

natural landscapes research – demographic factors, the overall quality of life and living environment of the structure, 

weakening of social relations, mass media information, personal experience. 
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