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GIS mokymas ir taikymas 
biologijoje/ekologijoje  



Kas yra GIS..? 



Kas yra GIS? 

 Geoinformacinės sistemos skirtos kurti, kaupti, 
analizuoti, skleisti ir vizualizuoti erdvinius 
duomenis, naudojant šiuolaikines informacines 
technologijas (kompiuterines programas, interneto 
aplikacijas) bei techniką (kompiuterius ir 
mobiliuosius įrenginius) 

 GIS integruoja įvairių sričių erdvinę informaciją, 
padeda geriau suprasti procesus, sąsajas bei rasti 
geresnius sprendimus. 

 Daugelis žmonių naudoja GIS, patys to nežinodami 
(navigacija, GPS, internetiniai žemėlapiai)  



Kas yra GIS? 

Geografinės 
informacinės 

sistemos 

Skaitmeniniai 
 žemėlapiai 

Nuotoliniai 
tyrimai 

Lauko 
tyrimai 

Duomenų 
bazės 

Kompiuterinis 
dizainas Fotogrametrija 

 Technologija: 

 specialūs prietaisai ir 
programinė įranga. 

 Informacijos 
rinkimo ir analizės 
strategija 

 



Kodėl ir kaip mokyti GIS..? 



Kodėl reikia GIS biologams/ekologams? 

 GIS yra plačiai taikomos šiuolaikinėje biologijoje ir 
ekologijoje 

 Gyvūnų stebėjimas, augaviečių ir buveinių 
inventorizavimas , duomenų ir ataskaitų 
pateikimas, erdvinė duomenų analizė šiandien 
neįsivaizduojama be GIS ir skaitmeninių žemėlapių 

 Gebėjimas naudoti GIS ir skaitmeninius žemėlapius 
yra svarbus privalumas darbo rinkoje. Tai labai 
aktualu jaunam specialistui, ypač jeigu jis nori dirbti 
praktinį/tiriamąjį darbą 



Kodėl reikia GIS biologams/ekologams? 

 GIS mokoma daugelyje biologijos krypties programų 

Nemokoma 

Pasirenkamas kursas 

Nemokoma 

Mokoma 

Mokoma 

Mokoma 

Mokoma 

Nemokoma 



Kodėl ir kaip mokyti GIS? 

 GIS mokoma daugelyje biologijos krypties programų 



Kodėl ir kaip mokyti GIS? 

 GIS mokoma daugelyje biologijos krypties programų 



Kaip mokyti GIS? 

Studentai turi įgyti GIS ir skaitmeninių žemėlapių 
taikymo biologijoje ir ekologijoje pagrindus: 

 Kur rasti žemėlapius savo darbui/tyrimui? Kaip juos 
pritaikyti savo poreikiams? Kaip pačiam sukurti reikiamą 
žemėlapį? 

 Kaip parinkti tyrimo vietas, susiplanuoti maršrutą? 
 Kaip naudoti esamus (gautus) GIS duomenis ir pačiam 

kurti naujus GIS duomenis, pavaizduoti juos žemėlapyje? 
 Kaip įkelti į žemėlapį koordinates? Kaip gauti 

koordinates iš žemėlapio? 
 Kaip lauko tyrimuose naudoti mobilius įrenginius, GPS? 
 Kaip analizuoti erdvinę informaciją , atrinkti reikalingus 

duomenis, nustatyti priežastingumus/dėsningumus? 



Kaip mokyti GIS? 

 GIS mokymui ir taikymui mūsų universitetas yra 
įsigijęs ArcGIS programinę įrangą 

 Daugelis Lietuvos erdvinių duomenų rinkinių (GIS 
duomenų bazių) ir skaitmeninių žemėlapių yra viešai 
ir neatlygintina prieinami www.geoportal.lt 

 Svarbu išmokti naudoti internetinius išteklius –
ArcGIS Online, Google Earth, Google Maps, maps.lt, 
www.geoportal.lt 

http://www.geoportal.lt/


Kaip mokyti GIS? 

Urkio telmologinis 
draustinis 



Kaip mokyti GIS? 



Kaip mokyti GIS? 

Žemėlapis lauko tyrimams 



Kaip mokyti GIS? 



Kaip taikyti GIS..? 



Esminiai GIS analizės klausimai 

● Kas yra tam tikroje vietoje..? 

● Kur yra tam tikra vieta ..? 

● Kuris kelias geriausias ..? 

● Kas pakito ..? 

● Kas ir kaip susiję ..? 

● Kas būtų jei ..? 



Kas yra tam tikroje vietoje..? 



Kas yra tam tikroje vietoje..? 

 Išsidėstymo klausimai 
įtraukia užklausas 
duomenų bazėms 
susijusias su įrašų apie 
tam tikrą nurodytą vietovę 
paiešką: 
 Ką sako mano duomenys apie 

konkrečią vietą? 

 Ką sako kitų duomenų bazės 
apie konkrečią vietą? 

 Ką sužinome apie konkrečią 
vietą apjungę keletą duomenų 
bazių? 



Ką sako mano duomenys apie konkrečią vietą? 

 Didžioji dalis 
biologinių ir ekologinių 
duomenų yra 
geotaginti, t.y. turi 
nuorodą į konkrečią 
vietovę. 

 Senesni duomenys gali 
būti pririšti prie 
vietovardžių (herbarai, 
RK radavietės) 

 Nauji duomenys gauti 
nustatant GPS 
koordinates 

Radimvietė 

Artimiausias 
objektas turintis 
vietovardį 

Artimiausia 
gyvenvietė 

Artimiausia 
gyvenvietė turinti 
paštą 

Teritorinio vieneto 
pavadinimas 
(rajonas) 



Ką sako kitų duomenų bazės apie konkrečią vietą? 

 GIS Duomenų bazės: 

 Valstybinė sklypinė miškų inventorizacija (1:10 000) 

 Kertinių miško buveinių inventorizacija Lietuvoje (1:10 000) 

 Lietuvos pievų inventorizavimas (1:10 000) 

 Lietuvos Corine žemės danga (1:100 000) 

 Lietuvos durpynų kadastras (1:100 000) 

 Saugomų teritorijų valstybės kadastras (1:10 000) 

 Nacionalinės mokėjimų agentūros duomenys (1:10 000) 

 GIS paslaugos: 

 www.maps.lt ArcGIS serverio paslauga 2005-2006 ir 2010 m. 
Ortofotografiniai pagrindai. 

 

http://www.maps.lt/


Ką sako kitų duomenų bazės apie konkrečią vietą? 

 Web aplikacijos: 
 www.geoportal.lt registruoti vartotojai: 

 1996, 2005-2006, 2010 ortofotografiniai žemėlapiai, 
 Archyviniai žemėlapiai (nuo 1950m.), 
 Galimybe išsaugoti savo duomenis ir žemėlapį. 

 Map Archive of Wojskowy Instytut Geograficzny 1919 – 1939 
http://english.mapywig.org: 
 Archyviniai Lietuvos žemėlapiai nuo 1890 m. Skirtingi masteliai ir 

tikslumas. 

 Kita: 
 Google Earth: 

 Mokymo ir mokymosi priemonė, 
 Timeline funkcija – galimybė „keliauti“ laiku, 
 Vienintelis žiemos kosminių vaizdų šaltinis. 

 

http://www.geoportal.lt/
http://english.mapywig.org/
http://english.mapywig.org/
http://english.mapywig.org/


Ką sužinome apie konkrečią vietą apjungę keletą 
duomenų bazių? 

 Išrinkimas 

 Sankirta 

 Sąjunga  

 Skirtumas 

 Buferizavimas 

 

Clip 
Intersect Buffer 



Kur yra tam tikra vieta ..? 



Kur yra tam tikra vieta ..? 

 Sąlygos klausimai yra priešingi išsidėstymo 
klausimams. 

 Įtraukia vietovės (objekto) su tam tikrom savybėmis 
paiešką: 

 pvz.: rasti Vilniaus rajone medynus, kuriuose vyrauja uosis, ne 
mažesni nei 3 ha, yra saugomoje teritorijoje ir 100m atstumu 
nuo kelio). 

 

 



EB svarbos buveinių inventorizavimo projektas 

 Vienas darbų – preliminarus 
teritorijų vertinimas pagal 
esamus GIS duomenis. Išskirtos 
3 teritorų grupės: 
1. EB svarbos buveinėms netinkamų 

teritorijų atrinkimas (Neeiti 
teritorijos): 

 Teritorijos, kuriose vykdoma intensyvi 
žemdirbystė,  

 jauni ir pribręstantys kultūrinės 
kilmės miškai, 

 Užstatytos teritorijos ar teritorijos be 
natūralios augmenijos. 

2. Teritorijos, kurias privaloma 
patikrinti vykdant EB svarbos 
buveinių inventorizacijos lauko 
tyrimus. 

3. Teritorijos, kuriose  greičiausiai yra 
EB svarbos buveinės. 

 



EB svarbos 
buveinių 
inventorizavimo 
projektas 

Pievų buveinių atrankos 
principinė schema 



Paveiksle pavaizduotos teritorijos 
kurias privaloma patikrinti ir 
potencialios buveinės (geltona spalva).  

Tas pati teritorija su išblukintomis 
netinkamomis teritorijomis ir lauko 
tyrimų metu nustatytomis buveinėmis. 

EB svarbos buveinių inventorizavimo projektas 



P O K Y Č I O  K L A U S I M A I  A P I M A  P O K Y Č I O  
S T E B Ė J I M Ą  L A I K E (  P V Z . :  K A I P  P A S I K E I T Ė  

L I E T U V O S  M I Š K Ų  P L O T A S  P E R  1 5  M E T Ų )  

 

Kas pakito ..? 



Estijos kertinių buveinių tyrimas 

 How are Estonian woodland key 
habitats managed - what has 
remained and how are they 
protected?  Kaupo Kohv MSc, 
Anneli Palo PhD  

 KMB – nepažeistas miško plotas, 
kuriame dabar yra didelė tikimybė 
aptikti nykstančių, pažeidžiamų, 
retų ar saugomų specializuotųjų 
buveinių rūšių; 

 Inventorizuotos 1999-2002 m. 
 Kaip ir Lietuvoje – apsauga 

neįteisinta: 
 Valstybiniai miškai saugo dėl FSC 

sertifikavimo. 
 Privatūs savininkai už apsaugą gauna 

kompensacijas. 

 Realus miškų ūkio poveikis KMB 
neaiškus 
 
 



KMB Estijoje - metodika 

 Tyrimo tikslas – nustatyti 
ūkinės veiklos poveikį KMB. 

 Naudoti duomenys: 
 KMB GIS duomenų bazė, 

 Ortofotografinė medžiaga, 

 Žemės sklypų savininkų duomenų 
bazė, 

 Saugomų teritorijų GIS duomenų 
bazė. 

 Vertinta: 
 Ar kirtavietė patenka į KMB, 

 Ar KMB ribojasi su kirtaviete. 



KMB Estijoje - rezultatai 



Kas ir kaip susiję ..? 



Kas ir kaip susiję ..? 

 Sąsajų klausimai leidžia aplinkotyros ir sociologijos 
mokslininkams: 

  aprašyti tam tikrus tiriamus  reiškinius,  

 suprasti juos lemiančius veiksnius,  

 atrasti dėsningumus  

 priimti sprendimus 

 Pavyzdžiui: ką turi bendro Twitter‘io 
nepraustaburniai? 

 



Londonas, Twiteris ir keikūnai 

 Londonas – Jungtinės Karalystės 
sostinė. Šis miestas turi 
daugiausiai gyventojų visoje 
Europos Sąjungoje.  

 Twitter - nemokama socialinių 
tinklų paslauga, leidžianti jos 
vartotojams siųsti ir skaityti 
trumpas žinutes (angl. tweets). 
Tweet - tekstinė iki 140 simbolių 
žinutė, parodoma autoriaus 
puslapyje ir nusiunčiama jo 
prenumeratoriams, dar žinomiems 
kaip sekėjai (angl. followers).  

 Twitter – socialinis reikškinys į 
kurį britų GIS specialistai 
pasižiūrėjo kaip į erdvinį reiškinį: 
 Ką turi bendro Twitter‘yje besikeikiantys 

žmonės? 



Rūšies paplitimo modeliai 

 Viena plačiausių GIS temų 
ekologijoje ir biologijoje 
objektų erdvėje 
pasiskirstymo dėsningumai: 
 Koks yra rūšies arealas?  

 Kaip rūšį paveiks pakitusi 
aplinka / ar klimatas? 

 Kokie buveinės parametrai 
reikalingi retam augalui? 

 Kokios lizdinės teritorijos ieško 
paukštis? 

 Kokią įtaką žmogaus ūkinė 
veikla turi pasirinktai rūšiai? 

 Ir t.t.. 

 

Juodajam gandrui tinkamos teritorijos Lietuvoje. 



Rūšies paplitimo modeliai 

 Reikalingi duomenys: 
1. Išsamus tiriamo objekto radaviečių sluoksnis 

2. Duomenys apie aplinką. Pavyzdžiui: 

1. Miškotvarkos DB, 

2. Vandens telkinių, upių ir šlapynių GIS sluoksniai, 

3. Kelių, užstatytų teritorijų GIS sluoksniai, 

4. Klimatiniai duomenys. 

3. Klasifikatoriai (begalė pasirinkimo variantų, priklausomai 
nuo rūšies, teritorijos ir duomenų mastelio): 

1. Statistinis klasifikavimas, 

2. Ribojantys klimatiniai faktoriai, 

3. Kiti faktoriai. 

 

 



Yra / Nėra metodas Radaviečių metodas 

Du pagrindiniai metodai 

Objekto 
radaviečių 
duomenys  

Vietos be 
radaviečių  

Tiriamos teritorijos GIS duomenys 

Radaviečių 
parametrai 

Netinkamų 
vietų 

parametrai 

Rūšies paplitimo modelis 
(žemėlapis) 

Objekto 
radaviečių 
duomenys  

Atsitiktiniai 
taškai 

Tiriamos teritorijos GIS duomenys 

Radaviečių 
parametrai 

Atsitiktinių 
taškų 

parametrai 

Rūšies paplitimo modelis 
(žemėlapis) 

Statistiškai patikimų 
parametrų nustatymas 



M O D E L I A V I M A S  

Kas būtų jei ..? 



Kas būtų jei ..? 

 

 Modeliavimo klausimai leidžia įvertinti įvairius žemės 
reiškinius ( pvz.: kurios žemės vietos bus paveiktos, jei 
jūros lygis pakiltų 20 cm ?). 

 Patys įdomiausi ir sudėtingiausiai įgyvendinami 
klausimai. 

 Begalė metodų, technologijų ir programinės įrangos. 

 Daugelis metodų reikalauja gerų statistikos ir 
programavimo žinių. 

 Dažnai atsiremiama į reikiamų duomenų rinkinių stygių. 



Erdvės ir laiko modeliavimas 

 Laikas ir erdvė – 
faktoriai nusakantys 
kiekvieno gyvūno 
mitybinę teritoriją. 

 Maršruto duomenys: 

 GPS prietaisų / 
išmaniųjų telefonų 
sekimo duomenys 
žmonėms 

 Telemetrijos duomenys 
gyvūnams 

 



Snieginio avino veisimosi teritorijos tyrimai 

 GPS prietaisais fiksuotų maršrutų 
informacija. 

 Pagrindinis tikslas – stebėti 
gyvūnus, jų elgseną naudojamą 
teritoriją. 

 Vienas tyrimo aspektų nustatyti 
kaip keičiasi gyvūno naudojama 
gyvenamoji erdvė priklausomai 
nuo: 
 Gyvūno amžiaus, 
 Metų laiko  
 Stresinių sąlygų 

 Pavyzdys: 
 Uolinių kalnų mokslo centras 

(NOROCK) naudojant telemetriją 
tyrė kaip keičiasi snieginio avino 
(Ovis canadensis) užimamos 
teritorijos skirtingais metų laikais. 
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