
„Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai 
svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus“

(www.tyruliai-life.lt)
NR. LIFE12 NAT/LT/001186 

TYRULI Ų PELKĖS EKOSISTEMŲ PASLAUGŲ 
ĮVERTINIMO

PIRMOJI ATASKAITA

2016-03-31
Tyruliai, Radviliškio raj.

Parengė: projekto vadovas L. Raudonikis 



Parengtaįgyvendinant projekto D.2 veiklą:
„PROJEKTO POVEIKIO SOCIO -EKONOMIN ĖMS SĄLYGOMS IR
EKOSISTEMŲ FUNKCIONALUMUI ĮVERTINIMAS “

SVARBI INFORMACIJA:
� Tai I-oji oficiali ekosistemų paslaugų ir socio-ekonominių sąlygų

ekosistemų funkcionalumui įvertinimo ataskaita šalyje
(pateikiama);

� Tai atitinka II-ąjį ES Biologinės įvairovės strategijos tikslą;
� Šio tikslo 5-7 veiksmai numato ekosistemų ir jų paslaugų gerinimą,

jų atkūrimą bei išsaugojimo iniciatyvą;
� Pagal 5-tą veiksmą ES šalysįsipareigojo kartografuoti ekosistemų

paslaugas ir, pagal galimybes,įvertinti jų kokybę;
� Tai kertinė informacija siekiant jų tvaraus naudojimo, palaikymo,

gerinimo ir, jei reikia, atkūrimo;
� Projekto metu viso bus parengtos 4 ataskaitos – pirmoji

metodologinė ir apžvalginė, dvi tarpinės apie pokyčius ir galutinė
� ekosistemas ir jų paslaugas geri



Atlikus pirm ąją studiją, ataskaitoje pateikiamos 6-ios 
svarbiausios jos išvados

� Įvertinus Projekto teritoriją ir turimus duomenis, iš 30 ekosistemų
paslaugų sąrašo vertinimui buvo pasirinktos 18-ka ekosistemų
paslaugų (jos įvardijamos);

� Preliminariai įvertinti galimi jų ir jų kokybės pokyčiai,
prognozuojami pagal surinktus duomenis ir/ar naudojimo apimtis
artimoje ateityje po Projekto veiklų įgyvendinimo teritorijoje;

� Pasiūlyti 45 rodikliai, naudotini Projekto teritorijos ekosistemų
paslaugų kokybės ir/arba naudojimo intensyvumo monitoringui;

� Pasiūlyti šie pagrindiniai ekonominio vertinimo metodai
pasirinktos ekosistemų paslaugoms vertinti Projekto teritorijoje:
rinkos vertės, pakeitimo vertės, kelionės išlaidų vertės, vertės
perkėlimo;



Atlikus pirm ąją studiją, ataskaitoje pateikiamos 6-ios 
svarbiausios jos išvados

� Remiantis turimais duomenimis ir vertės perkėlimo metodu
ekonominei vertei apskaičiuoti, bei atsižvelgusį, viena vertus,
unikalų pelkių komplekso dydį (vienas didžiausių Lietuvos
teritorijoje), kita vertus – į pelkių ekosistemų retumą ir
fragmentaciją Lietuvos teritorijoje, būtų galima teigti, kad Projekto
teritorijoje teikiamų aktualių ekosistemų paslaugų komplekso
preliminari vertė po sėkmingo Projekto veiklų įgyvendinimo galėtų
siekti nuo 906 400 – 1 656 621 Eur per metus;

� Parengti 6 preliminarūs ekosistemų paslaugų pasiskirstymo ir
kokybės Projekto teritorijoje žemėlapiai.


