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Projekto tikslas: papildyti Saugomų rūšių informacinę 

sistemą istoriniais ir tyrėjų turimais išsklaidytais 
duomenimis apie saugomų rūšių radavietes tuo gerinant 
biologinės įvairovės ir jos vertybių apsaugą Lietuvoje. 

 

Uždaviniai: 

• Sutelkti gamtos tyrėjus jų turimų išsklaidytų duomenų 
suvedimui į SRIS; 

• Suvesti gamtos tyrėjų turimus bei publikuotus išsklaidytus 
ir istorinius duomenis į SRIS; 

• Užtikrinti suvedamų duomenų apie saugomų rūšių 
radavietes kokybę. 

 

 



Projekto trukmė: 2014 m. gruodžio 19 d. – 2017 m. 
balandžio 30 d. (pratęsus projektą). 
 

Projektą įgyvendina:  

 Lietuvos ornitologų draugija (vienintelis partneris); 
 

Projektas finansuojamas: 

 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio 
mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir 
ekosistemų funkcijos“ lėšomis; 

 Bendrojo finansavimo (LR valstybės biudžeto) lėšomis; 

 Lietuvos ornitologų draugijos lėšomis (10%) 

 

 

 



Pagrindinės veiklos ir siekiai (I etapas): 

• projekto metu suvesti ne mažiau kaip 12 tūkst. duomenų 
apie saugomų rūšių radavietes  (augalų, bestuburių gyvūnų, 
stuburinių gyvūnų radaviečių, duomenys, iš kurių 80% 
paukščių duomenys), nurodant jų vietos statusą; 

• atlikti publikuotų (tačiau nesančių SRIS), ne mažiau            
2 tūkst. duomenų apie saugomų rūšių radaviečių atranką, 
suvesti juos į SRIS; 

• atlikti atskirų tyrėjų suvestų duomenų (ne mažiau kaip 12 
tūkst.) patikrą, įvertinti, iš SRIS ištrinti nepatikimus įrašus 
(suvestos informacijos moderavimas). 

 

 



Projekto I etapo metu pasiekti rodikliai: 
- Įvesta 16 023 istorinių ir išsklaidytai saugomų duomenų apie 

saugomų rūšių radavietes ir augavietes; 

- Atlikta 16 023 suvestų duomenų patikra, įvertinti, iš SRIS 
ištrinti 325 nepatikimi įrašai; 

- Iš viso duomenis teikė 18 duomenų teikėjų (ar jų grupių); 

- Įvesta: 

• > 7 700 įrašų apie kitas EB svarbos rūšis; 

• > 6 200 įrašų apie kitas saugomas rūšis; 

• > 1 300 įrašų apie bestuburių gyvūnų rūšis; 

• > 3 200 įrašų apie augalų rūšis; 

• > 3 300 istorinių duomenų (iš laikotarpio iki 2000 m.) įrašų 

apie saugomas rūšis. 

 

 

 



Pagrindinės veiklos ir siekiai (II etapas): 

• 2016 m. liepos 19 d. pateiktas papildomo finansavimo 
prašymas, kuriuo įsipareigota papildomai suvesti ne mažiau 
kaip 9 500 duomenų apie saugomų rūšių radavietes  
(augalų, bestuburių gyvūnų, stuburinių gyvūnų radaviečių, 
duomenys), nurodant jų vietos statusą; 

• papildomai atlikti publikuotų (tačiau nesančių SRIS), ne 
mažiau 200 duomenų apie saugomų rūšių radaviečių 
atranką, suvesti juos į SRIS; 

• papildomai atlikti atskirų tyrėjų suvestų duomenų (ne 
mažiau kaip 9 500) patikrą, įvertinti, iš SRIS ištrinti 
nepatikimus įrašus (suvestos informacijos moderavimas). 

 

 



Projekto II etapo metu pasiekti rodikliai: 
 

- Papildomai jau įvesta 7 946 istorinių ir išsklaidytai 
saugomų duomenų apie saugomų rūšių radavietes ir 
augavietes; 

- Papildomai jau atlikta 2 365 suvestų duomenų 
patikra, įvertinti, iš SRIS ištrinti nepatikimi įrašai 
(1); 

- Iš viso duomenis papildomai teikė 11 duomenų 
teikėjų (ar jų grupių). 

 

 

 



Iki projekto pabaigos liko: 
 

 

- Papildomai įvesti 1 554 istorinių ir išsklaidytai 
saugomų duomenų apie saugomų rūšių radavietes ir 
augavietes (sutartys su duomenų teikėjais jau 
sudarytos); 

- Papildomai atlikti 7 135 suvestų duomenų patikrą, 
įvertinti, iš SRIS ištrinti nepatikimus įrašus. 

 

 

 



Projekto tęstinumas ir jo svarba: 
 Naujas finansavimas duomenų įvedimui mažai tikėtinas 

 AM pozicija yra įpareigoti ST direkcijų specialistus ir girininkus, taip 
pat AM finansuojamų darbų vykdytojus 

 Kitiems piliečiams/gamtininkams tai laisvanoriškas reikalas, 

     tačiau 

 Tai šiuo metu vienintelis teisinis įrankis, kuris užtikrina teisinę rūšių 
radviečių apsaugą 

 Realiai gamtininkas (ne AM sistemos) ir mokslininkai surenka >50 
proc. duomenų apie saugomų rūšių radvietes, 

     todėl 

 Jei gamtininkai/tyrėjai nori, kad jų surastos nykstančios rūšys būtų 
apsaugotos, jiems privalu suvesti būtiną informaciją į SRIS. 

Reikia atminti, jog daugelyje Europos šalių iki 80 proc. duomenų apie 
nykstančių rūšių radvietes pateikia savanoriai stebėtojai. 

 

 
 

 

 

 

 


