
 

 

 

 

                               KAUNO TADO IVANAUSKO ZOOLOGIJOS MUZIEJAUS 

 

                                               2020- ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

               Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus misija-pildyti 

muziejaus rinkinį, užtikrinti jo apsaugą ir pirminę mokslinę analizę, 

pristatyti visuomenei eksponavimui paruoštą jo dalį, organizuoti ir 

koordinuoti paukščių žiedavimą Lietuvoje, aktyviai dalyvauti visuomenės 

gamtosauginiame švietime. 

                
 

MUZIEJAUS PRIORITETAI 

    

1.Muziejaus rinkinio kaupimas - rinkinio pildymas, konservavimas, 

apskaita, analizė bei apsauga; 

2.Visuomenės supažindinimas su muziejinėmis vertybėmis- 

eksponavimas, parodinė veikla, apžvalginės ekskursijos, specializuotos 

ekskursijos, paskaitos, bendradarbiavimas žiniasklaidoje; 

3. Gamtosauginė tiriamoji veikla - dalyvavimas Lietuvos bei 

tarptautiniuose projektuose, biotechninės priemonės, svarbių teritorijų 

išaiškinimas; 

4. Paukščių žiedavimas; 
 

            
 

       2020 metais muziejaus darbuotojai toliau pildys muziejaus rinkinį, 

ypatingą dėmesį kreipdami pildymui tęstinėse rinkimo vietose ir 

indikatorinėms rūšims, kritusių gyvūnų surinkimą iš zoologijos sodų ir 

gamtosauginių organizacijų. Pagrindinį muziejaus rinkinį planuojama papildyti 

5.500 vnt.  Muziejaus specialistai duomenis apie aptiktas saugomas arba naujas 

Lietuvai rūšis teiks į saugomų rūšių informacinę sistemą SRIS. Muziejaus 

darbuotojai pateiks vykdomų stebėjimų ir mokslinių tyrimų duomenis apie 

aptiktas gyvūnų rūšis, jų gausumą ir paplitimą, tuo prisidėdami prie Aplinkos 

ministerijos vykdomų monitoringo programų. Planuojama įsijungti į COST ( 



Europos bendradarbiavimas mokslo ir technologijų srityje )organizuojamą 

Europos plėšriųjų paukščių mėginių banką (European raptor Speciment Bank 

ERsB0 ir Pasaulinį genomo biologinės įvairovės tinklą (Global Genome 

Biodiversity Network).  

         2020 m. planuojama atlikti dalį į CITES ir invazinių rūšių sąrašus įrašytų 

gyvūnų rūšių ekspertizes ir teikti konsultacijas atitinkamoms tarnyboms. 

          Numatoma tęsti laukinių gyvūnų audinių duomenų banko pildymą,  jį 

papildant 130 retų, nykstančių arba kitu požiūriu biologiškai vertingų gyvūnų 

audinių pavyzdžiais. 

         2020 metais bus vykdomi žemiau išvardinti gamtosauginiai projektai: 

 

               

 

1.  Europos Bendrijos svarbos vabzdžių ir žuvų rūšių inventorizacija. 

Atliekama  Europos Bendrijos svarbos vabzdžių rūšių: Šneiderio 

kirmavabalio (Boros schneideri), margojo dėminuko (Mesosa myops) ir 

raudonkrūčio niūravabalio (Phryganophilus ruficollis)  inventorizacija. 

Muziejus dalyvis. 

 

2. 330 Kv įtampos elektros perdavimo oro linijos nuo Kruonio HAE iki 

Alytaus poveikio aplinkai monitoringas. Muziejus dalyvis. 

 

3. Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje. (Vabalai). 

Muziejus dalyvis. 

 

4. LRK rūšių kalninės cikados (Cicadetta montana) ir didžiojo 

puošniažygio (Carabus coriaceus) tęstiniai stebėjimai Jiesios 

kraštovaizdžio draustinyje. Muziejus vykdytojas. 

 

5. LRK rūšies grakščiojo puošniažygio (Carabus intricatus tęstiniai 

stebėjimai Ringovės entomologiniame draustinyje. Muziejus vykdytojas. 

 

6. Entomologiniai tyrimai Dubravos rezervatinėje apyrubėje. Muziejus 

vykdytojas. 

7. Jūrinių erelių apsaugos projektas Lietuvoje. Muziejus partneris. 

8. Europos jūrinių erelių žiedavimo spalvotais žiedais programa. Muziejus 

vykdytojas. 

9. Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti 

teritorijas, monitoringas. Muziejus dalyvis. 

10.  „Paukščiai - Lietuvos ambasadoriai“. Muziejus partneris. 



11. Naminių pelėdų ekologijos tyrimai. Muziejus vykdytojas. 

12. Baigta ilgametė archeologinių tyrimu metu Valdovų rūmų teritorijoje 

rastos paukščių osteologinės medžiagos ir dirbinių analizė. Rezultatai 

paskelbti monografijoje: „Vilniaus pilių fauna nuo kepsnio iki draugo“. 

Muziejus partneris. 

13. Žiemojančių vandens paukščių apskaitos neužšąlančiuose vandens 

telkiniuose. Muziejus vykdytojas. 

14. Didžiųjų kormoranų populiacijos gausos reguliavimo programos 

priemonių įgyvendinimas. Muziejus konsultantas 

15. Miegapelių rūšinė sudėtis ir gausumas Kauno regione. Muziejus 

vykdytojas. 

16. Miegapelių rūšinė sudėtis ir gausumas Dzūkijos nacionaliniame parke. 

Muziejus vykdytojas. 

17. Kai kurių Lietuvos saugomų teritorijų smulkiųjų žinduolių rūšinė 

įvairovė ir gausumas įvairiuose biotopuose. Muziejus vykdytojas 

          

        

  Įgyvendinant projektą Nr.05.4.1-APVA-V-017-01-0004 „ Kauno Tado 

Ivanausko zoologijos muziejaus atnaujinimas“ numatoma: 

1. Edukacinei veiklai skirtose patalpose įgyvendinti interjero 

sprendimus ir atlikti programavimo darbus, sukomplektuoti 

iliustracinę gamtinę medžiagą. Paruošti 4 naujas edukacines 

programas ir 5 naujas ekskursines temas. 

2. Atlikti I-o aukšto kapitalinį remontą ir įrengti papildomą 140 kv.m. 

ploto edukacinę erdvę, skirtą įvairių renginių organizavimui, 

laikinųjų parodų eksponavimui. Planuojama atnaujinti vestibiulį-holą 

jo erdvėje pratęsiant ekspoziciją bei dalį pritaikant konferencinei 

funkcijai. 

        

Tausaus išteklių naudojimui: 

1. Racionaliai naudoti tarnybinį transportą vykstant į tarnybines 

komandiruotes, vykdant eksponatų rinkimą arba mokslinius tyrimus 

jungti darbuotojus į funkcines grupes, optimizuoti maršrutus, 

užduotis, derinti datas. 



2. Parengti 2020 m. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus 

tausaus išteklių naudojimo priemonių planą, numatant diegti EMAS 

ar kitas išteklių taupymą skatinančias priemones. 

 

 

Priemon
ės kodas 

Priemonės 
pavadinimas 

Įstaigos 
veiksmo 
pavadinimas 

Vertinimo 
kriterijai ir jų 
reikšmės 

Atsakingi 
vykdytojai 

Įvykdym
o 
termina
s 

Asignavim
ai, tūkst. 
eurų 

 Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga 

02-01-01 Organizuoti 
kompleksinį 
eksponatų 
rinkimą, ruošti 
ir vesti 
apžvalgines, 
temines ir 
specializuotas 
ekskursijas, 
edukacines 
programas. 
Ruošti 
gamtosauginius 
renginius 
bendruomenės
e. Dalyvauti 
vietiniuose ir 
tarptautiniuose 
gamtosauginiuo
se projektuose. 

Organizuoti 
muziejaus 
lankymą, kurti 
naujos 
tematikos 
ekskursijas ir 
edukacijas. 
 
Organizuoti 
eksponatų 
rinkimą ir 
patekimą į 
muziejaus 
rinkinį. Atlikti 
dalį į CITES ir 
invazinių rūšių 
sąrašus įrašytų 
gyvūnų gyvūnų 
ekpertizę ir 
teikti 
konsultacijas 
suinteresuoto
m žinyboms. 
 
 
 
 
 

Pravestų 
ekskursijų 
skaičius, 
vnt.-200 vnt. 
 
 
 
 
Surinktų 
eksponatų 
skaičius, 
vnt.-5 500 
vnt. 

Lankytojų 
aptarnavi
mo skyrius 
 
 
 
 
 

Rinkinių 

mokslinio 

kuravimo 

skyrius 
 
 
 
 

 

I-IV 
ketv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I-IV 
ketv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1018,0 

  Pasirinktose 
gamtiniu, 
geografiniu 
arba 
ekologiniu 
požiūriu 
aktualiose 
tęstinėse 
teritorijose 
vykdyti 
gamtosauginiu

Gamtosaugin
ių renginių 
skaičius, 
vnt.-60 vnt. 

Rinkinių 
mokslinio 
kuravimo 
skyrius, 
Ventės 
rago 
ornitologin
ė stotis 

I-IV 
ketv. 

 



s projektus, 
viešinti juos 
bendruomenė
se. Pateikti 
tyrimų metu 
gautus 
duomenis į 
saugomų rūšių 
informacinę 
sistemą. 

 
 
 
02-01-02 

 
 
Didinti 
muziejaus 
lankomumą, 
organizuoti 
kultūringą ir 
atraktyvų 
lankytojų 
aptarnavimą. 

 
 
Viešinti ir 
populiarinti 
muziejaus 
veiklą, kurti 
lankytojų 
aptarnavimo 
infrastruktūrą. 

 
 
Lankytojų 
skaičius per 
metus, vnt.-
40 000 vnt. 

 
 
Lankytojų 
aptarnavi
mo skyrius, 
Ventės 
rago 
ornitologin
ė stotis. 

 
 
 
I-IV 
ketv. 

122,0 

 

 

 

Direktorius                          Ramūnas Grigonis 

 

 


