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panaudojimo sprendimams priimti galimybės 
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 Nuo 1998 m 
 
 Miškuose perintys  
plėšrūs paukščiai 

Apie patirtį miškų ekosistemoje 



Tyrimų rezultatai 

 26 moksliniai straipsniai 
 
 20 pranešimų tarptautinėse konferencijose 



Dalyvauju gamtosaugos procese 

 Diskusijose su suinteresuotom pusėmis  
  
 Teisės aktų rengime 
 
 Praktinėje paukščių apsaugos veikloje 



Pranešime 

 Mokslinių tyrimų miškų ekosistemoje  
gautų duomenų, rezultatų   

 
• svarba priimant gamtosauginius sprendimus 

 
• potencialas ir ribojantys veiksniai 

 
• plėtros gairės 



Sprendimų priėmimas 

 Įgyvendinant tarpt. ir nac. teisės aktus 
(pvz., ES Paukščių ir Buveinių dirketyvos) 

 
 Reaguojant į suinteresuotų visuomenės  
grupių konfliktus ir t.t. 



Sprendimų priėmimas 

 Dažnai labai ribotas laike 
 
 Trūksta specifiškai surinktų duomenų,  
tikslingai vykdytų tyrimų rezultatų 

 
 Taikomi atsargumo, prevencijos principai 

 
 Bendrosios, “vadovėlinės” žinios + best expert judgment 
 



 
 Tinka trumpalaikėje perspektyvoje 

 
 Ilgalaikėje perspektyvoje nežinomas 

 
 pasirinktų priemonių efektyvumas 
 kaštai 
 kaštų – kelių gamtosauginių alternatyvų  
naudos balansas 

 
 

Po sprendimų priėmimo 



Paukščiai neprisitaiko prie žinių trūkumo  

 
 Erelių lizdų inventorizacija 3-jose Natura2000 teritorijose 

 
 Tik 10% lizdaviečių buvo išskirtuose saugomuose sklypuose 

 



Tyrimais grįsta apsauga - nebūtinai “brangesnė”  

5,687

3,196

1650 Eur 

930 Eur 



Kodėl reikia tyrimų miškų ekosistemoje? 

 Organizmų ir jų buveinių ryšiai kinta laike 
 
 Ankstesnių tyrimų rezultatai gali būti neaktualūs, jų 
pagrindu priimti sprendimai neefktyvūs ar klaidingi 

 
 



Kodėl reikia tyrimų miškų ekosistemoje? 

 Organizmų ir jų buveinių ryšiai kinta erdvėje 
 
 Kitų šalių tyrimo rezultatai gali būti neaktualūs, jų 
pagrindu priimti sprendimai neefktyvūs ar klaidingi 

 
 



 Mokslinių kompetencijų, taikomųjų tyrimų gamtosaugos  
sprendimams pagrįsti, kaštų fragmentacija 
(mokslas – ŠMM 
(taikomųjų tyrimų rezultatai – AM 
(kaštai dėl reglamentavimo – fiziniai, juridiniai asmenys) 

 
 Miškų ekosistemos tyrimams reikia  
 laiko (3-5 metai) 
 resursų (žmogiškieji, finansiniai) 
 

 
 

Tyrimų miškų ekosistemose situacija 



Tyrimų miškų ekosistemose situacija 

 Moksliniams tyrimams - vis didesni tarptautiškumo reikalavimai 
 
 Praktiniams, taikomojo pobūdžio tyrimams neretai pakanka taikyti  
konvencinius  metodus laikantis moksliškumo principų 
  
 
 



 Identifikuoti aktualiausias temas gamtosaugos, kaštų,  
suinteresuotų grupių konfliktų požiūriu 

 
 Skirti resursų, reikiamų tyrimams atlikti (finansų, pakankamai laiko) 
(grantų, sutarčių, užsakymų ir pan. formoje)  

 
 Skatinti publikuoti tyrimų rezultatus recenzuojamuose mokslo  
žurnaluose taip didinant gautų rezultatų objektyvumą 
  
 
 

Kaip vystyti tyrimus miškų ekosistemose? 



Tyrimai miškų ekosistemose - išvada 

 Tyrimai, skirti pagrįsti gamtosauginių sprendimų  
priėmimui yra ne išlaidos,  
o investicija į subalansuotą resursų naudojimą 



Ačiū už dėmesį 
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