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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 ir savanoriams

 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)

 Duomenų įvedimo, saugojimo ir išvedimo aplikacija parengta –

G.Riaubos pranešimas

 Pirmaisiais metais stebėtojai (ne tik LOD nariai) rinkosi 

savarankiškai ir savanoriškų tyrimų pagrindais

 Stebėtojai duomenis galėjo suvesti savarankiškai internetinėje 

aplikacijoje, gavę individualų prisijungimą 

 Duomenų suvesta kritiškai mažai

 Optimizmo teikia, jog stebėtojai teigia turintys daugiau 

duomenų, tačiau nesuvedę

 Tačiau aktyvumas pakankamas tik keliose šalies vietose

 Reikia gerinti situaciją, apie ką bus keli sekantys pranešimai ir 

neformali vakarinė diskusija kaip tai padaryti



Padėkos

 Gintarui Riaubai už savanorišką darbą rengiant aplikaciją (su 

HNIT Baltic)

 Kristinai Valinčienei už lauko darbų paskirstymą ir 

koordinavimą

 VISIEMS STEBĖTOJAMS, KURIE JAU SUVEDĖ 

STEBĖJIMŲ DUOMENIS – DIDŽIAUSIA PADĖKA!!!!!!!!

P.s. „Avansu“ dėkoju Mariui Karlonui, pasiėmusiam iniciatyvą 

gerinti duomenų rinkimo procesą


