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Ekosistemos būklės indeksas

Buvo įvertintas ir galimas projekto teritorijos ekosistemos būklės 
indekso pokytis 2013-2017 m. laikotarpiu.

Ekosistemos būklės indeksą (EBI) apibūdina ekosistemų struktūros ir procesų 
rodiklių sumų santykis su maksimalia (n*5) galima reikšme 

EBI = ∑ni / ∑ni(max), 

kuri išreiškiama koeficientu nuo 0 iki 1.

Šis rodiklis bendriausia forma apibrėžia ekosistemos būklę ar jos artimiausią 
perspektyvą, aproksimuodamas kiekybinių ir kokybinių būklės rodiklių reikšmes, ir 
sudaro sąlygas kartografuoti teritorijas ekosistemų būklės požiūriu.

Svarbiausi EBI trūkumai – pirminių duomenų kiekis ir vertinimo vieneto ploto 
dydis tipišku atveju nulemia vertinimo tikslumą – kuo vertinimo vieneto plotas 
didesnis, kuo pirminių duomenų mažiau bei kuo mažesnis sudedamųjų rodiklių 
skaičius (ni) pasirenkamas, tuo aproksimuota išraiška yra bendresnė.



Ekosistemos būklės indeksas

Vertinant pagal turimus duomenis bei ortofotografinę 2011-2013 m. 
medžiagą, Projekto teritorijos, jos neskaidant ploto vienetais ir laikant 
vienu ploto vienetu (neįtraukiant į koeficiento skaičiavimą 
eksploatuojamo durpyno teritorijos!), EBI koeficientas (n=10, 
∑ni(max)=50):

2012-2013 m. – apie 0,6<EBI≤0,7,

o 2017 m. antroje pusėje – apie 0,76<EBI≤0,78,

o tai leidžia teigti, kad Projekto veiklų įgyvendinimo rezultatai 
akivaizdžiai prisideda prie Projekto teritorijos ekosistemos būklės 
gerėjimo.



>86 %

Preliminarus ekonominis ekosistemų paslaugų 

komplekso vertinimas

Nuo 941 

Eur/ha/m.



Preliminarus ekonominis ekosistemų paslaugų 

komplekso vertinimas

 Preliminari vertinto ekosistemų paslaugų komplekso santykinė 

vertė, atsižvelgiant į komplekso dydį ir analogiškų kompleksų 

gausumą (prieinamumą) Lietuvos teritorijoje – apie 941 Eur/ha per 

metus, arba nuo 3,26 mln. Eur projekto teritorijai per metus. 

 Tai sąlygiškai vidutinė tokio ekosistemų komplekso vertė (panašių 

savybių pelkių vertė siekia nuo maždaug 172 eur/ha/metus Azijos 

šalyse iki 7375 eur/ha/metus (natūrali, antropogeniškai nepaveikta 

pelkė) Kanadoje).

 Ekonominė vertė tikslintina atlikus nacionalinį Lietuvos teritorijos 

ekosistemų paslaugų vertinimą, taip sudarant sąlygas objektyviau 

atsižvelgti į paslaugų komplekso retumą.



Siūlymai

Atsižvelgiant į kylančius rizikos veiksnius, rekomenduotina:

• Užtikrinti savalaikį nendrių ir sumedėjusios augalijos šalinimą poprojektiniu laikotarpiu bei

ieškoti gamtotvarkinių sprendimų bei jų įgyvendintojų, sudarysiančių sąlygas tipiškai pelkių

buveinių augalinei dangai atsikurti bei nendrynų fragmentacijai palaikyti ir po Projekto veiklų

pabaigos;

• Vykdant gamtotvarkines priemones, skirtas menkaverčių medynų šalinimui, priemones

įgyvendinti taip, kad būtų išvengta reikšmingo atviro durpyno plotų vėjo erozijos proceso

intensyvumo padidėjimo iki tol, kol nebus stabilizuotas hidrologinis režimas ir susiformuos

pelkių augalinė danga;

• Rasti galimybes organizuoti hidrologinio režimo atkūrimo ir stabilizavimo proceso priežiūrą,

užtikrinant, viena vertus, pakankamą ilgalaikį padengimą vandeniu suplanuotų teritorijų,

kuriose numatoma danga Sphagnum rūšimis, kita vertus, užtikrinant, kad perteklinis drėgmės

kiekis nesudarytų sąlygų neplanuotai plisti nendrynui;

• Rasti galimybes bent 3 metus po Projekto veiklų įgyvendinimo vykdyti tikslinių rūšių ir kitų

tipiškų pelkinių buveinių augalų ir gyvūnų rūšių būklės bei kitų siūlomų rodiklių monitoringą;



Siūlymai

Atsižvelgiant į kylančius rizikos veiksnius, rekomenduotina:

• Planuoti papildomas Projekto rezultatų viešinimo priemones, padėsiančias įtraukti į Projekto

teritorijos poprojektinę priežiūrą vietos bendruomenę ir/ar gretimų saugomų teritorijų direkcijų

darbuotojus bei skatinsiančias Projekto teritorijos ekosistemų kultūrinių paslaugų darnų

naudojimą.

• Rasti galimybes papildyti Projekto teritorijos infrastruktūrą:

- dar 1 apžvalgos bokštu šiaurinėje Projekto teritorijos dalyje,

- bent 1 lauko tipo poilsiaviete, derinant su atstumais tarp apžvalgos bokštų, kurie taip pat

funkcionuoja kaip atokvėpio taškai,

- pažintiniais takais su markiruote. Rekomenduotina pagrindinę pažintinio tako atkarpą

lokalizuoti išilgai visos Projekto teritorijos. Be to, galėtų būti panagrinėta ir alternatyva (siekiant

minimalizuoti gaisrų dėl neatsargumo pavojų) pietinėje tako dalyje įrengti ar markiruoti

apylankos maršrutą, leidžiantį aplenkti eksploatuojamo durpyno zoną tol, kol ji funkcionuos,

- atverti, pašalinant menkavertę sumedėjusią augaliją, apžvalgos nuo kelio plotus

pietvakarinėje teritorijos dalyje atkarpoje tarp dviejų apžvalgos bokštelių.



Siūlymai

Siūlomi ekosistemų paslaugų kokybės ir apimčių monitoringo rodikliai (rekomenduotina surinkti

duomenis bent 60-70 % nurodytų rodiklių):

Rodikliai aprūpinimo ekosistemų paslaugų kokybės ir/ar naudojimo intensyvumo pokyčių

vertinimui Projekto teritorijoje:

• Pagrindinių medžiojamų rūšių gausumas, vnt./ha arba vnt.;

• Spanguolynų plotas, ha;

• Bruknynų plotas, ha;

• Mėlynynų plotas, ha;

• Žemuogynų plotas, ha;

• Uogautojų skaičius (bet koks - per dieną sezono metu, mėn., metus, vidutiniškai);

• Vidutinis uogavimo dienos sezono metu uogų kiekis 1 uogautojui, kg;

• Grybautojų skaičius (bet koks - per dieną sezono metu, mėn., metus, vidutiniškai);

• Vidutinis grybavimo dienos sezono metu grybų kiekis 1 grybautojui, kg;

• Žvejų skaičius (bet koks - per dieną sezono metu, mėn., metus, vidutiniškai);

• Vidutinis laimikis, diena/kg;

• Medžiotojų skaičius (bet koks - per dieną sezono metu, mėn., metus, vidutiniškai);

• Vidutinis medžioklės laimikis 1 medžiotojui (arba 1 medžioklei – pasirinkti priklausomai nuo

turimų duomenų), kg.



Siūlymai

Siūlomi ekosistemų paslaugų kokybės ir apimčių monitoringo rodikliai (rekomenduotina surinkti

duomenis bent 60-70 % nurodytų rodiklių):

Rodikliai reguliavimo ir palaikymo ekosistemų paslaugų kokybės ir/ar naudojimo intensyvumo

pokyčių vertinimui Projekto teritorijoje:

• Registruotų paukščių rūšių skaičius, vnt.;

• Registruotų plėšriųjų paukščių gausumas, vnt.;

• Retųjų (augalų ir gyvūnų) rūšių skaičius, vnt.;

• Migruojančių paukščių rūšių migracijų metu skaičius, vnt.;

• Gausiausių migruojančių rūšių gausumas migracijų metu, vnt.;

• Projekto tikslinių rūšių gausumas, vnt.;

• Natura 2000 buveinių bendras plotas, ha;

• Teritorijos, dengiamos vandens (arba užmirkusios), plotas, ha;

• Nendryno plotas, ha;

• Teritorijos, dengiamos miško, plotas, ha;

• Atviros aukštapelkės plotas, ha;

• Žemapelkės plotas, ha;

• Atviro, be augalinės dangos durpyno plotas, ha;

• Gaisrų skaičius, vnt., plotas, iš viso ha.



Siūlymai

Siūlomi ekosistemų paslaugų kokybės ir apimčių monitoringo rodikliai (rekomenduotina surinkti

duomenis bent 60-70 % nurodytų rodiklių):

Rodikliai kultūrinių ekosistemų paslaugų kokybės ir/ar naudojimo intensyvumo pokyčių

vertinimui Projekto teritorijoje:

• Gamtinio/ekologinio turizmo intensyvumas, lankytojų (pažintinių takų lankytojų, gyvosios

gamtos stebėtojų, tyrėjų skaičius, įsk. mokinių ekskursijas) skaičius (bet koks - per dieną,

sezono metu, mėn., metus, vidutiniškai);

• Uogautojų skaičius (bet koks - per dieną sezono metu, mėn., metus, vidutiniškai);

• Grybautojų skaičius (bet koks - per dieną sezono metu, mėn., metus, vidutiniškai);

• Žvejų skaičius (bet koks - per dieną sezono metu, mėn., metus, vidutiniškai);

• Medžiotojų skaičius (bet koks - per dieną sezono metu, mėn., metus, vidutiniškai);

• Publikacijų apie Projektą, jo teritoriją ir rezultatus skaičius, vnt.











Ačiū už dėmesį


