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trukmė: 2015 m. I mėn. – (pratęstas iki ) 2016 m. VIII mėn.



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.



Pagrindinės veiklos ir siekiai:

• 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 siekiami rodikliai:

Įvesta 12 tūkst. istorinių ir išsklaidytai saugomų duomenų 
apie saugomų rūšių radavietes ir augavietes į Saugomų rūšių 
informacinę sistemą, iš jų:

• > 1 000 įrašų apie kitas EB svarbos rūšis;

• > 1 000 įrašų apie kitas saugomas rūšis;

• > 500 įrašų apie bestuburių gyvūnų rūšis;

• > 500 įrašų apie augalų rūšis;

• > 3 000 istorinių duomenų (iš laikotarpio iki 2000 m.) 
įrašų apie saugomas rūšis.



Projekto įgyvendinimo metu jau pasiekti rodikliai:
- Įvesta 15 819 istorinių ir išsklaidytai saugomų duomenų apie

saugomų rūšių radavietes ir augavietes;

- Atlikta 13 714 suvestų duomenų patikra, įvertinti, iš SRIS
ištrinti 188 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.


