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Uždaviniai:
• Sutelkti gamtos tyrėjus jų turimų išsklaidytų duomenų 

suvedimui į SRIS;
• Informuoti apie galimybę tapti SRIS vartotoju...;

• Tarpininkauti įforminant dalyvavimą projekte;

• Vykdyti duomenų teikimo eigos stebėseną.
• Suvesti gamtos tyrėjų turimus bei publikuotus išklaidytus ir istorinius duomenis į 

SRIS;

• Užtikrinti suvedamų duomenų apie saugomų rūšių 
radvietes kokybę:
• Teikti informaciją apie „tikslines rūšis“;

• Tikrinti ir tvirtinti duomenis ...



• Projekte duomenis pasirengę teikti 17 duomenų teikėjų;

• Jau įvesta 1560 anketų;

• Įsipareigota „I etapui“ 3300 anketų;

• Duomenis jau teikia 10 stebėtojų. sris.am.lt



• Duomenis SRIS‘ui gali teikti visi;

• LOD projektui užskaitomi tik užsiregistravusių duomenų teikėjų
įvestos anketos;

• Registruotis: tel.: 8 687 13914 | gintaras.riauba@birdlife.lt
1. Reikia pateikti SRIS vartotojo vardą;

2. Žinoti turimų duomenų kiekį:
• Vieta (radvietė)

• Stebėjimo data

• Individų skaičius

Saugomos rūšys >>



LOD vykdomo projekto „tikslinės rūšys“:

1. 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės LT03 programos 
„Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ projektų tiesioginio 
finansavimo aprašo 6 priedas (viso 101 rūšis; 55 paukščiai);

2. Visos LRK rūšys;

3. „Paukščių direktyvos“ I priedo rūšys – su tam tikromis išimtimis 
(PAST);

4. „Buveinių direktyvos“ II priedo rūšys (BAST);

5. Miško kirtimo taisyklių 1 priedo rūšys:

Spindulys nuo lizdavietės, m Saugomos lizdavietės

200 Kilniojo ir jūrinio erelių, erelio žuvininko, juodojo gandro, didžiojo apuoko

150
Gyvatėdžio, didžiojo erelio rėksnio, sakalo keleivio, žalvarnio

100
Juodojo ir rudojo peslio, vapsvaėdžio, vištvanagio, uralinės pelėdos, mažojo erelio

rėksnio

50 Startsakalio, pelėsakalio, sketsakalio, lututės
Kurtinių tuokvietėse draudžiami pagrindiniai miško kirtimai... 







Buveinių direktyva: Council Directive 92/43/EEC 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043

Paukščių direktyva: Council Directive 2009/147/EC 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147


Išimtys:
• Baltasis gandras; paprastoji medšarkė; ligutė;  

Išlyga – galima teikti jei yra istoriniai duomenys iš t.t. teritorijos

• Jei turite klausimų dėl duomenų įvedimo;

• Jei turite klausimų dėl duomenų tinkamumo SRIS;

• Jei pateikėte anketą su klaidinga informacija.

- rašykite (gintaras.riauba@birdlife.lt)


