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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?) – 2017(18-19???) m. laikotarpiu (>80%)
 Įvertinti PP gausą kiekvienam 50x50 km UTM gardelės 
 Taikyti bent retų ir neskaitlingų PP rūšių populiacijų gausos 

įvertinimo algoritmus



Darbų perspektyvos

 Lauko stebėjimai pradedami 2014 m.

 Yra galimybė suvesti duomenis už 2013 m. 50x50 km gardelėje
(10x10 km gardelėje???? – bendru sutarimu)

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

 Nacionalinio (10x10 km gardelėje) PPA lauko darbai baigiami LOD 
nutarus, bet ne vėliau 2020 m. (Paukščių direktyvos ataskaita)

 Pradžioje pilnai savanoriškas darbas koordinuojant ir moderuojant
LOD sekretoriatui

 Bus kreipiamasi dėl dalinės paramos į AM – jie naudos rezultatus 
EK ataskaitai dėl Paukščių direktyvos įgyvendinimo

 Nuo ateinančių metų planuojama naudoti LOD lėšas tiksliniams 
tyrimams – „sunkios“ rūšys, nuošalios teritorijos



Darbų perspektyvos (2)
 UTM tinklas gautas ir rengiami darbo žemėlapiai

 Rengiama duomenų įvedimo, saugojimo ir išvedimo aplikacija 
rengiama – G.Riauba pristatys koncepcija ir pvz.

 Pirmaisiais metais stebėtojai (ne tik LOD nariai) renkasi 
savarankiškai ir savanoriškai tyrimų kvadratus

 Stebėtojai duomenis suves savarankiškai internetinėje 
aplikacijoje, gavę individualų prisijungimą (kuriems nepatogu, 
organizuosim suvedimą iš „popierinio“ formato)

 Lauko darbų organizavimo koordinatorė Kristina stebės 
procesą ir sieks tolygesnio padengimo

 Metodiškai konsultuoja t.p. L.Raudonikis, G.Riauba

 Moderuoja E.Pakštytė, reikia pagalbai savanorių!!!!!!!



Darbų perspektyvos (3)

 Pirmaisiais metais LOD portale paviešintas savanoriški narių ir 

kt. ornitologų įsipareigojimai

 Antrais metais pradėsim tikslinius tyrimus stebėtojams 

duodant užduotis dėl teritorijų ir/ar „sunkesnių“ rūšių 

 Lauko darbų paskirstymą organizuos koordinatorė Kristina 

 Ją konsultuos LOD sekretoriatas ir/ar patyrę savanoriai

 Duomenų „išvedimas“ po pirmojo sezono pabaigos, vėlesniais 

metais du kartus per perėjimo sezoną



Darbų perspektyvos (4)

 Darbus reikia pradėti kuo anksčiau – pelėdos, geniniai, vištiniai

 Pirmaisiais metais pradėsim akcijas-ekspedicijas į blogiau 

ištirtas teritorijas (kur trūksta stebėtojų)

 Įvertinant programos „minimum“ – 50x50 km gardelės –

tinkamą ištyrimą, reikia taikyti šiam masteliui naudojamą 

metodiką

 10x10 km kvadratų tyrimams naudojamą metodiką taikyti 

pirmaisiais metais, jei žinoma, jog kvadratas bus tinkamai 

ištirtas



Metodika (bendra)

 Pagrinde standartinė, aprašyta 2006 m. leidinyje
 Pagrindinis skirtumas, kad nurodomas statusas ir

siekiama gausos nustatymo
 Aptinkama rūšis, tačiau būtinai nustatomas statusas
 Tyrimų eigoje siekiama kuo aukštesnio statuso (C16 –

lizdas su jaunikliai – aukščiausiais)
 Lizdų ieškoti neskatinama – pakankama ir žemiausia 

„C“ katogorija, susijusi su atitinkama elgsena
 Gausos vertinime dalyvaus patys lauko tyrėjai



Metodika (50x50 km)

 2013-2017 m.
Reikia ištirti >20% kvadrato teritorijos, t.y. >5 

10x10 km kvadratų iš 25
Tačiau reikalavimas apžiūrėti bent po vieną vietą 

su tam tikra buveine (pvz. tvenkinius, t.t. miško 
tipą, aukštapelkę)

LOD siūlo visgi lauko darbus organizuoti10x10
km pagrindu

Duomenų išvedimą skirtingos projekcijos 
gardelėse organizuos LOD sekretoriatas



Metodika (10x10 km)

 Du lauko darbų principai: 
 apžiūrint pasirinktas vietas su tam tikromis buveinėmis;
 Ieškant tam tikrų rūšių
 Stebėtojas turi gerai susipažinti su tiriamu kvadratu, 

pradžioje bent remiantis kartografine medžiaga
 Didžiausią efektą (surastų rūšių skaičių su „tinkamu“ 

statusu) duoda tiksliniai, kryptingi tyrimai
 Reikia „racionaliai dalintis“ tyrimų darbus (teritorijas) 

su kolegomis 
 Galimos trumpalaikės balsų provokacijos
 Metodika išsamiai bus aprašyta LOD portale



Registruojami parametrai

 Minimum reikalavimas – kategorija (0, A, B, C)
 Pageidauti naudoti tikslesnį statuso apibūdinimą (0, 

A1 – C16)
 “Taškinė“ stebėjimų registracijos galimybė nurodant 

gausą, tačiau ji neprivaloma
 Būtina duomenis papildyti, jei yra „aukštesnė“ statuso 

kategorija, tačiau tikslių radviečių skaičius 
neribojimas, netgi skaitinamas tęstinumas

 Kilus abejonėms, moderatorius gali ginčyti nebūtinai 
stebėjimo aktą, bet ir statusą



Kita reikalinga informacija

Atributinė informacija
 Gaudamas prisijungimą, stebėtojas pateikia būtiną 

informaciją
 Info apie metus išsaugomą pagal įvedimo datą
 Galimibė nurodyti tikslią datą
Papildoma informacija
 Reikalinga tik prašant prisijungimo duomenų


