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Santrauka 

Poilsiautojų dinamikos ypatumų jūros krante tyrimai yra svarbūs tiek kranto morfodinaminiais, tiek 

gamtosauginiais, tiek ir rekreaciniais aspektais. Atsižvelgiant į kasmet vis labiau didėjantį poilsiautojų 

srautą, jo, kaip krantą formuojančio veiksnio, dinamikos tyrimai tapo itin aktualūs pajūrio darnaus 

vystymosi kontekste.  

Disertacijos darbo tikslas – nustatyti poilsiautojų dinamikos laike ir sklaidos erdvėje dėsningumus 

visose Kuršių nerijos ir žemyninio jūros kranto rekreacinėse zonose.  

Remiantis šiame darbe nustatytais poilsiautojų dinamikos jūros krante dėsningumais, galima ne tik 

tiksliau įvertinti rekreacijos įtaką kranto būklei, bet ir išsamiau atskleisti kranto morfodinaminius 

procesus. Svarbus ir praktinis šių tyrimų rezultatų pritaikymas: remiantis jais, galima nustatyti 

krantosauginio konflikto jūros kranto rekreacinėse zonose židinius ir juos sukeliančias priežastis. Pagal 

gautus rezultatus galima paruošti ir sėkmingai įgyvendinti rekreacinių zonų infrastruktūros pertvarką, o 

tuo pačiu pasiekti ir tolygesnį poilsiautojų pasiskirstymą jūros krante. Tokiu būdu būtų pagerintos ne tik 

rekreacinės sąlygos, bet ir užtikrintas jūros kranto kraštovaizdžio stabilumas. 
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