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TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS

Lietuvos ornitologų draugija (LOD) kartu su partneriu AB „Litgrid“ 
2014–2018 m. vykdė ES LIFE+ programos finansuojamą projektą 
„Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos 
elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) (to-
liau – projektas).



Vienas didžiausių projekto pasiekimų yra tai, kad pirmą kartą Lietu-
voje buvo surinkti duomenys, atskleidžiantys paukščių žūties mastą 
mūsų šalyje, taip pat identifikuoti vadinamieji „karštieji taškai“, t. y. vie-
tos, kur žūsta ypač daug sparnuočių. Taip pat buvo įvertintas skirtingų 
apsaugos priemonių efektyvumas, kadangi iki projekto įgyvendinimo 
paukščių stebėjimai aukštosios įtampos elektros perdavimo tinkluose 
buvo fragmentiški, o jų metu surinkti duomenys neleido daryti apiben-
drinamųjų išvadų apie paukščių žūties mastą dėl susidūrimo su aukšto-
sios įtampos elektros linijų laidais.

Projektu buvo siekiama šių pagrindinių tikslų:
• Pagerinti migruojančių, žiemojančių ir kai kurių perinčių paukščių 

rūšių apsaugos būklę, sumažinant aukštosios įtampos elektros energi-
jos perdavimo tinklų daromą neigiamą poveikį jų populiacijoms;

• Pagerinti veisimosi sąlygas perinčių pelėsakalių ir kitų sakalų rūšių 
populiacijoms, įrengiant specialias pagalbines apsaugos priemones.

Siekiant šių tikslų, buvo įgyvendinti svarbiausi uždaviniai:
• Ženkliai sumažintas paukščių žūties procentas dėl susidūrimo su 

aukštosios įtampos linijų laidais, jų santalkų vietose įrengus specialias 
laidų matomumą didinančias priemones;

• Ženkliai sumažintas baltųjų gandrų žūčių dėl trumpojo jungimo 
skaičius, ant aukštosios įtampos elektros perdavimo tinklų stulpų įren-
gus specialias paukščių apsaugai skirtas priemones;



• Pagerintos pelėsakalių (Falco tinnunculus) perėjimo sąlygos visoje 
Lietuvos teritorijoje, ant aukštosios įtampos elektros perdavimo tinklų 
stulpų iškėlus šiai rūšiai skirtus inkilus;

• Visuomenė geriau informuota apie paukščių žūtį dėl aukštosios 
įtampos elektros perdavimo tinklų ir kaip to išvengti. 

Svarbiausi projekto rezultatai: 
• Po linijomis su projekto metu įrengtomis laidų matomumą didinan-

čiomis priemonėmis paukščių žūties atvejų skirtingais mėnesiais buvo 
nuo 1,2 iki 4 kartų mažiau, palyginti su linijomis, kurių laidų matomu-
mas nebuvo gerinamas;

• Įdiegus apsaugos priemones, 123 km aukštosios įtampos elektros 
oro linijose kasmet išvengiama iki 1 374 paukščių žūties;

• Buvo įrengta 6 464 vnt. spiralių, kuriomis paženklinta 93,9 km aukš-
tosios įtampos elektros oro linijų ruožų. 2 890 vnt. pakabučių buvo 
įrengta 31,2 km aukštosios įtampos oro elektros linijų ruožuose; 

• Buvo įrengta 11 032 vnt. šakučių ir 7 075 vnt. lėkštučių tipo įrengi-
nių; 

• Paprastiesiems pelėsakaliams ant aukštosios įtampos elektros per-
davimo linijų atramų buvo iškelta 580 inkilų;

• Lietuvoje 40 % pelėsakalių populiacijos įsikūrę ant elektros linijų 
atramų projekto metu įrengtose dirbtinėse lizdavietėse; 

• Per ketverius metus dirbtinėse lizdavietėse pelėsakaliai išperėjo 
daugiau kaip 700 jauniklių.



TIKSLINĖ GRUPĖ

Į projekto įgyvendinimą tiesiogiai ir netiesiogiai buvo įtrauktos kelios 
suinteresuotos šalys. 

Projekto viešinimo veikloje dalyvavo šios tikslinės grupės: 
1. Aplinkosaugos institucijos (LR aplinkos ministerija, Saugomų teri-

torijų tarnyba prie LR aplinkos ministerijos);
2. Aplinkosauginių NVO nariai;
3. Elektros tinklų operatoriai ir šiame sektoriuje dirbančios verslo įmonės;
4. Visuomenė;
5. LOD nariai;
6. Žiniasklaidos atstovai.

Viešinimo veiklos ir priemonės: VAKAR

Įgyvendinant viešinimo veiklas daugiausia dėmesio buvo skiriama 
visuomenei informuoti apie paukščių žūties problemą aukštosios įtam-
pos elektros energijos perdavimo tinkluose ir galimus jos sprendimus. 

Kas buvo įgyvendinta: 
• Įrengta 18 informacinių stendų tose vietose, kur buvo įdiegtos ap-

saugos priemonės; 
• Publikuota daugiau nei 40 straipsnių žiniasklaidos priemonėse (na-

cionalinėse, regioninėse, rajoninėse ir tarptautinėse);
• Daugiau nei 80 straipsnių buvo paskelbta interneto žiniasklaidoje;



• Išplatinti 22 pranešimai spaudai apie svarbiausius projekto įgyven-
dinimo pasiekimus;

• Parengti 7 reportažai radijui ir 4 – televizijai;
• Tiesioginė transliacija iš pelėsakalių inkilo su jaunikliais įkelta į pro-

jekto interneto svetainę http://www.birds-electrogrid.lt/news/63/166/
Stebekite-pelesakaliu-seimos-gyvenima-tiesiogiai/;

• Paruošta informacinė medžiaga: skrajutė apie projektą (1 000 vnt.), 
brošiūra apie paukščių žūties problemą aukštosios įtampos elektros 
perdavimo tinkluose (800 vnt.), penkerių metų sieniniai kalendoriai (2 



500 vnt.), ataskaita visuomenei (Layman ataskaita) (700 vnt.), brošiūra 
vaikams (750 vnt.), plakatas (1 000 vnt.);

• Paruoštas ir per nacionalinę televiziją parodytas trumpametražis fil-
mas apie paukščių žūtį ir apsaugos priemonių taikymą aukštosios įtam-
pos elektros perdavimo linijose, filmas taip pat buvo išplatintas DVD 
formatu 600 vienetų tiražu; 

• Paruošta Techninė ataskaita apie paukščių mirtingumą ir praktinių 
priemonių taikymą aukštosios įtampos elektros oro linijose; ataskaita 
išplatinta tikslinei šalies ir tarptautinei auditorijai; 



• Organizuotas tarptautinis seminaras „Paukščių apsaugos priemo-
nės ir patirtys elektros perdavimo tinkluose“;

• Žiniasklaidos atstovams, komunikacijos ir viešųjų ryšių specialis-
tams suorganizuota išvyka į projekto įgyvendinimo vietas;

• Sukurta ir palaikoma interneto svetainė www.birds-electrogrid.lt. 
Kiekvieną mėnesį svetainę aplanko vidutiniškai 300 unikalių lankytojų, 
jų skaičius išauga pelėsakalių perėjimo metu; 

• 2017 m. kovo mėn. LOD dalyvavo tradicinėje Kaziuko mugėje Vil-
niuje ir teikė informaciją apie LOD vykdomą projektą bei rezultatus; 
projekto palapinėje lankėsi apie 2 000 žmonių;

• Informacija apie projekto rezultatus ir pažangą buvo teikiama LOD 
narių metiniuose susirinkimuose 2015 m., 2016 m., 2017 m. ir 2018 m.

Viešinimas: ŠIANDIEN

2019 m. pirmąjį ketvirtį viešinant projektą dėmesys buvo skiria-
mas informacijos apie projekto rezultatus sklaidai:

• Interneto svetainė atnaujinta papildant informacija apie projekto 
rezultatus;

• Techninė ataskaita „Apie praktinių paukščių mirtingumą mažinan-
čių priemonių efektyvumą ant aukštosios įtampos linijų“ išplatinta ša-
lies ir tarptautinėms suinteresuotoms šalims; 

• Ataskaita visuomenei (Layman ataskaita) išplatinta šalies ir tarptau-
tinėms suinteresuotoms šalims.



Viešinimas: ATEITIS 

Ateityje viešinimo veiklos bus susijusios su praktinėmis apsaugos prie-
monėmis – naujų apsaugos ir matomumą didinančių priemonių įrengimu 
ant aukštosios įtampos elektros perdavimo linijų ir naujų inkilų iškėlimu. 
LOD ir AB „Litgrid“ tęs bendradarbiavimą pasibaigus projektui. Jau nusi-
stovėjusi praktika, kad rekonstruojant ar naujai statant aukštosios įtampos 
elektros perdavimo linijas į pagalbą yra pasitelkiami ornitologai, kurie ir 
numato pavojingiausius paukščiams elektros linijų ruožus. Lietuvai jun-
giantis prie bendrojo elektros perdavimo tinklo Europoje, bus įvertinamas 
aukštosios įtampos linijų poveikis sparnuočiams, o didžiausią pavojų ke-
liančios linijos bus žymimos laidų matomumą didinančiomis priemonė-
mis. AB „Litgrid“ numato, kad keičiamose atramose (apie 200 vnt. per me-
tus) bus montuojamos paukščius apsaugančios priemonės, t. y. šakutės 
tipo įtaisai, trukdantys paukščiams (gandrams) tūpti virš izoliatorių girlian-
dos, taip pat viršutinėje girliandos dalyje bus įmontuojami didesnio skers-
mens izoliatoriai lėkštelės. Visuomeniniais pagrindais (ypač pasitelkiant 
LOD narius) bus renkama informacija apie paukščių žūtį prie aukštosios 
įtampos linijų – surinkti duomenys leis išsiaiškinti pavojų keliančias linijas 
ir pažymėti jas laidų matomumą didinančiomis priemonėmis. 

Projekto pagrindinis partneris – Lietuvos ornitologų draugija – per 
artimiausius 5 metus numato pagaminti ne mažiau kaip 20 inkilų pe-
lėsakaliams. Vietoje nukritusių ar netinkamų toliau naudoti ant aukšto-
sios įtampos linijų atramų inkilų juos iškels AB „Litgrid“. 



Svarbiausias „After LIFE“ viešinimo veiklų tikslas yra teikti išsamią 
informaciją bei įtvirtinti projekto rezultatus ir šviesti visuomenę, 
atkreipiant dėmesį į paukščių žūties problemą aukštosios įtampos 
elektros perdavimo linijose.

LOD tęs viešinimo veiklas, „After LIFE“ viešinimo plane numatytos 
penkios viešinimo veiklos sritys: 

1. Projekto interneto svetainės palaikymas;
2. Darbas su žiniasklaida;
3. Tiesioginė transliacija iš pelėsakalių lizdo;
4. Pelėsakalių duomenų bazės palaikymas;
5. Informacinių stendų remontas ir priežiūra (pagal poreikį).



Veikla Nr. 1. Projekto interneto svetainės palaikymas

Atsakingas 
partneris 

Aprašymas Laikotarpis/
Periodiškumas

Tikslinė grupė Išlaidos 

LOD Dvikalbė svetainė www.
birds-electrogrid.lt yra 
svarbiausias informacijos 
apie projektą šaltinis, ji 
bus nuolat papildoma 
naujienomis ir palaikoma.

2019–2023;
Atnaujinama 
pagal poreikį 
ir papildant 
projekto 
naujienomis. 

Projekto svetainė yra 
svarbiausias žinių apie 
projektą šaltinis ir teiks 
informaciją visoms 
tikslinėms grupėms 
(aplinkosauginėms 
institucijoms ir NVO, LOD 
nariams, visuomenei, 
žiniasklaidos atstovams). 

LOD padengs domeno, 
prieglobos (angl. 
Hosting) ir informacijos 
atnaujinimo išlaidas – 600 
Eur. 
Informaciją atnaujins 
savanoriškai LOD 
darbuotojai. LOD išlaidas 
padengs savo lėšomis. 

Veikla Nr. 2. Darbas su žiniasklaida

Atsakingas 
partneris

Aprašymas Laikotarpis/
Periodiškumas

Tikslinė grupė Išlaidos 

LOD ben-
dradarbiau-
dama su 
AB „Litgrid“

Veiksmai bus glaudžiai 
susiję su praktinių apsaugos 
priemonių įgyvendinimu 
– naujomis apsaugos 
priemonėmis ir matomumą 
didinančiais įrenginiais 
ant aukštosios įtampos 
elektros linijų bei naujų 
inkilų iškėlimu. Be to, bus 
akcentuojami įgyvendinto 
LIFE projekto rezultatai. 

2019–2023;
Bent vienas 
straipsnis ar 
reportažas 
kasmet.

Veikla įtraukia 
žiniasklaidos atstovus 
ir yra nukreipta į 
visuomenės švietimą. 

LOD sėkmingai 
bendradarbiauja su šalies 
ir regionine žiniasklaida 
ir tikisi, kad straipsniai ar 
reportažai bus ruošiami 
be atlygio. 



Veikla Nr. 3. Tiesioginė transliacija iš pelėsakalių lizdo

Atsakingas 
partneris

Aprašymas Laikotarpis/
Periodiškumas

Tikslinė grupė Išlaidos 

LOD Nors ši priemonė nebuvo 
planuota ir įtraukta į 
paraišką, vykdant projektą, 
ji buvo įgyvendinta. 
Priemonė buvo labai 
efektyvi viešinant projektą. 
Inkilas buvo įrengtas ant 
Klaipėdos universiteto 
pastatų ir pelėsakaliai jame 
sėkmingai perėjo 5 metus. 

2019–2020;
Mažiausiai du 
artimiausių metų 
sezonus. 

Gyva transliacija iš 
pelėsakalių lizdo gerokai 
padidino projekto 
interneto svetainės 
lankytojų skaičių. Šie 
veiksmai nukreipti į 
visuomenės švietimą.

LOD padengs domeno, 
prieglobos (angl. 
Hosting) ir informacijos 
atnaujinimo išlaidas. 
LOD išlaidas padengs 
savo lėšomis. 

Veikla Nr. 4. Pelėsakalių duomenų bazės palaikymas

Atsakingas 
partneris Aprašymas Laikotarpis/

Periodiškumas Tikslinė grupė Išlaidos 

LOD Projekto metu sukurta 
pelėsakalių inkilų duomenų 
bazė bus palaikoma, 
kiekvienas stebėtojas gali 
įvesti duomenis apie inkilų 
užimtumą: http://corpi.lt/
data/lizdai/index.php/home.
Duomenis taip pat gali 
įvesti stebėtojai, kurie nėra 
LOD nariai. 

2019–2023 Šios duomenų bazės 
informacija (inkilų 
užimtumo duomenimis 
ir kita statistika) galės 
naudotis aplinkosauginės 
institucijos; duomenis 
daugiausia teikia LOD 
nariai. 

LOD yra atsakinga už 
duomenų bazės techninę 
priežiūrą. 
Paramos gavėjas išlaidas 
(500 Eur) padengs savo 
lėšomis. 



Veikla Nr. 5. Informacinių stendų remontas ir priežiūra (pagal poreikį)

Atsakingas 
partneris Aprašymas Laikotarpis/

Periodiškumas Tikslinė grupė Išlaidos 

LOD Įgyvendinant projektą buvo 
įrengta 18 informacinių 
stendų tose vietose, kur 
buvo įdiegtos apsaugos 
priemonės. Per artimiausius 
5 metus stendai gali 
būti atnaujinti arba 
suremontuoti.

2019–2023;
Atnaujinama 
pagal poreikį. 

Tikslinė grupė – 
visuomenė. 

LOD išlaidas padengs 
savo lėšomis, jei stendus 
prireiks remontuoti ar 
išmontuoti.


