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• Duomenų bazė (apimanti anksčiau surinktus ir projekto metu 

gautus duomenis):

▫ Struktūrizuoti ir integruoti skirtingais lauko tyrimų metodais ir iš 
įvairių šaltinių gautus duomenis.

▫ Atlikti duomenų paiešką pagal įvairius kriterijus bei atvaizduoti 
gautus rezultatus, juos integruojant su VE plėtra susijusius 
esamus teritorinio planavimo sprendiniais bei jos 
perspektyviniais planais.

• Internetinis žemėlapis su biologinei įvairovei svarbiomis 

teritorijomis VE plėtros kontekste ir nuorodomis dėl konfliktų 

sumažinimo.

Uždaviniai
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VE duomenų bazės principinis modelis
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• Planšetiniai kompiuteriai su šikšnosparnių detektoriais ir 
specializuota programine įranga.

• Planšetiniai kompiuteriai su ESRI programine įranga (duomenų 
kolektorius)

• Duomenys iš kitų šaltinių MS Excel formatu.

Duomenų šaltiniai



http://corpi.lt/venbis

Rezultatai



VE duomenų bazė



VE duomenų bazė



• Atvira prieiga prie VE duomenų bazės.

• Duomenų filtravimas pagal savivaldybes.

• Duomenų filtravimas pagal VE galią (iki 350kW, virš 350kW).

• Detali kiekvieno VE įrašo peržiūra.

• Galimybė interaktyviu būdu įvesti naujus įrašus, koreguoti esamus.

VE duomenų bazė



Stebėjimų duomenų bazė



Stebėjimų duomenų bazė

Naujo stebėjimų taško registravimas



Stebėjimų duomenų bazė

Naujo stebėjimo registravimas (migruojančio paukščio atvejis)



Stebėjimų duomenų bazė



• Prieiga registruotiems vartotojams.

• Integruoti duomenų masyvai (10767 stebėjimai):

▫ Šikšnosparniai (3859 įrašai)

▫ Perintys paukščiai (3020 įrašai)

▫ Žiemojantys paukščiai (476 įrašai)

▫ Migruojantys paukščiai, sankaupos (2342 įrašai)

▫ Migruojantys paukščiai, skrendantys (1070 įrašai)

▫ 195 paukščių rūšys

• Duomenų filtravimas pagal savivaldybes, paukščių rūšis.

• Detali kiekvieno įrašo peržiūra.

• Galimybė interaktyviu būdu įvesti naujus įrašus, koreguoti esamus.

Stebėjimų duomenų bazė



• Vietovių pavadinimų bei priskyrimo savivaldybėms klaidos.

• Šalia esančių stebėjimų taškų apjungimas.

• Buveinių identifikavimo ir jų statusų nustatymas.

• VE parkų identifikavimas.

• Taškinių ir plotinių duomenų susiejimas.

Problemos


