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Tikslas ir uždaviniai 

Tikslas 

 Surinkti duomenis apie LT perinčių paukščių (PP) paplitimą 
Europinio ir nacionalinio „atlasų“ formate ir juos publikuoti  

 

Uždaviniai 

 Surinkti duomenis visam 50x50 km UTM gardelės tinklui 2013 – 
2017 m. laikotarpiu 

 Surinkti duomenis žymiai daliai 10x10 km UTM gardelės tinklo 
2014 (13?) – 2018 (19-20??) m. laikotarpiu (>80%) 

 Įvertinti PP gausą kiekvienam 50x50 km UTM gardelės 
kvadratui taikant PP rūšių populiacijų gausos įvertinimo 
algoritmus 

 Taikyti bent retų ir neskaitlingų PP rūšių populiacijų tikslesnį 
gausos įvertinimą 

 



Darbų perspektyvos 

 Pirmieji tiksliniai lauko stebėjimai pradėti 2014 m. 

 Yra galimybė suvesti duomenis už 2013 m. 50x50 km gardelėje 

(10x10 km gardelėje???? – naudoti bendru sutarimu) 

 Europinio (50x50 km gardelėje) PPA lauko darbai baigiami 2017 m. 

 Nacionalinio (10x10 km gardelėje) PPA lauko darbai baigiami LOD 

sutarta data, bet ne vėliau 2020 m.  

 Iki šiol pilnai savanoriškas darbas koordinuojant ir moderuojant LOD 

sekretoriatui ir savanoriams 

 Kreiptasi dėl dalinės paramos į AM, tačiau sprendimo dar nėra 

 Jei bus skirtas finansavimas, duomenys 2018 m. imtinai (bus 

naudojami EK ataskaitai dėl Paukščių direktyvos įgyvendinimo 

 Tuomet bus skiriamos lėšos tiksliniams tyrimams – „sunkios“ rūšys, 

nuošalios teritorijos 



Esama situacija 

 Parengta duomenų įvedimo, saugojimo ir išvedimo aplikacija 

 Iki š. m. stebėtojai teritorijas rinkosi savarankiškai  

 Stebėtojai duomenis gali suvesti savarankiškai internetinėje 

aplikacijoje, gavę individualų prisijungimą  

 Yra galimybė stebėjimų duomenis pateikti „popierinėje 

formoje“, o savanoriai suveda juos į aplikaciją 

 Duomenų suvesta akivaizdžiai nepakankamai net Europiniam 

PPA (pateikiamame žemėlapyje) 

 Optimizmo teikia, jog stebėtojai teigia turintys daugiau 

duomenų, tačiau dar ne visus suvedę 

 Tačiau aktyvumas pakankamas atskirose šalies vietose 

 Reikia gerinti situaciją, apie ką bus sekantis pranešimas 

 Dar tikimės AM finansinės paramos, kas t. b. žinoma per mėn. 
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Padėkos 

 Gintarui Riaubai už savanorišką darbą rengiant aplikaciją;  

 Kristinai Valinčienei už lauko darbų paskirstymą ir Birutei 

Stukienei už iniciatyvos viešinimą ir duomenų tvarkymą;  

 Arūnui Čerkauskui, Mariui Karlonui, Antanui Petraškai, 

Gintarui Riaubai ir Liutaurui Raudonikiui už metodines 

konsultacijas, stebėjimų planavimą ir duomenų analizę; 

 Arūnui Čerkauskui, Rūtai Kembrytei, Birutei Stukienei ir Vitai 

Monkuvienei už kitų stebėtojų duomenų suvedimą; 

 

 DIDŽIAUSIA PADĖKA VISIEMS STEBĖTOJAMS, 

KURIE JAU SUVEDĖ STEBĖJIMŲ DUOMENIS !!! 

 


