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„PAUKŠČIŲAPSAUGOS PRIEMONIŲĮDIEGIMAS
LIETUVOSAUKŠTOS ĮTAMPOSELEKTROSENERGIJOS

PERDAVIMOTINKLUOSE“
PROJEKTO PAGRINDINIAI REZULTATAI

Parengė projekto darbuotojai:
M. Karlonas, J. Mažulė, J. Morkūnas, L. Raudonikis

2019-03-16, Kaunas

PROJEKTO TERITORIJA: Lietuva, visi regionai

PROJEKTO TRUKMĖ: 2014-06-01 - 2018-07-31, 

pratęstas (iš sutaupytų lėšų) iki 2018-12-31

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA:

Pagrindinis partneris: Lietuvos ornitologų draugija;

Susijęs partneris: AB „LITGRID“

PROJEKTO BIUDŽETAS: ~ 1,5 mln. Eur

LOD dalis – 765 tūkst. Eur (48 %).

PROJEKTĄ FINANSUOJA:

ES – 50% 

LR Aplinkos ministerija – 24,34 %

Projekto partneriai – 25,66 %
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Projekto uždaviniai:
 Sumažinti paukščių žūčių atvejus jų koncentracijos vietose, kurį

lemia paukščių susidūrimas su laidais, virš aukštos įtampos
elektros perdavimo tinklų laidų įrengiant specialias (padidinto
matomumo) priemones;

 Sumažinti baltųjų gandrų žūčių lygį dėl elektros įtampos, ant
aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų stulpų įrengiant
specialias (padidinto matomumo) priemones;

 Sustabdyti sakalų (ypač pelėsakalių (Falco tinnunculus) perėjimo
sąlygų blogėjimą ant aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų
stulpų Lietuvoje, iškeliant 500 inkilų;

 Įvertinti praktinių apsaugos veiksmų efektyvumą paukščiams,
vykdant pritaikytas, išsamias stebėsenos programas;

 Gerinti visuomenės informuotumą apie paukščių žūčių problemą,
kurią kelia aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų linijos.

Praktinių apsaugos veiklų rezultatai (1)

 Įrengtos 6.464 „spiralės“ tipo paukščiams pavojingų aukštos
įtampos perdavimo linijų vizualizacijos didinimo priemonės
93,9 km aukštos įtampos perdavimo linijų atkarpose.
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 Įrengta 2.890 „pakabučių“ tipo paukščiams ypatingai pavojingų
aukštos įtampos perdavimo linijų vizualizacijos didinimo
priemonės 31,2 km aukštos įtampos perdavimo linijų atkarpose.

Praktinių apsaugos veiklų rezultatai (2)

 Įrengtos 11.032 „šakutės“ ir 7.075 „lėkštelės“ tipo gandrų
apsaugos priemonės ant >3.000 aukštos įtampos perdavimo
linijų atramų.

Praktinių apsaugos veiklų rezultatai (3)

5

6



2019-03-21

4

 Pagaminta ir ant aukštos įtampos perdavimo linijų atramų
įrengta 593 vnt. dirbtinių lizdaviečių/inkilų pelėsakaliams.

(13 vnt. buvo įrengti vietoj dingusių ar blogos būklės inkilų).

Praktinių apsaugos veiklų rezultatai (4)

 Per nacionalinę TV rodytas filmas „Skirtingų pasaulių sandūroje“

 2016-2018 m. veikė pelėsakalių lizdo tiesioginė transliacija

 Projekto interneto svetainė www.birds-electrogrid.lt

 2018 m. birželio 28-29 d. suorganizuotas tarptautinis seminaras
„Paukščių apsaugos priemonės ir patirtys elektros perdavimo tinkluose“

 Viešinimas žiniasklaidoje: >60 straipsnių apie projektą; 6 pranešimai
spaudai, 7 radijo/TV reportažai, projektas pristatytas įvairiuose
renginiuose, konferencijose ir kt.

 Išleisti leidiniai: projekto lankstinukas, 5 m. sieniniai kalendoriai,
leidinys-brošiūra vaikams apie paukščių žuvimo ant aukštos įtampos
elektros perdavimo linijų problemą, leidinys visuomenei apie projektu
sprendžiamas problemas, sprendimo būdus LT ir EN kalbomis

 Pastatyta 18 stendų praktinių veiklų įgyvendinimo vietose

 Parengta ir išplatinta techninė ataskaita „Paukščių apsauga ir elektros
perdavimo tinklai“,

 Ataskaita visuomenei „Kai danguje susikerta paukščių ir žmonių keliai“
LT ir EN kalbomis.

Visuomenės informavimo veiklų rezultatai
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EX-POST VEIKLOS 2014-18 m. REZULTATAI IR ANALIZĖ

EX-POST veiklos metu projekto darbuotojai patikrino 852 
km (1704 km) aukštos elektros įtampos linijų ruožą. 

Poveikio stebėsenos veiklų rezultatai (1)

EX-POST VEIKLOS 2014-18 m. REZULTATAI IR ANALIZĖ

EX-POST veiklos metu buvo užfiksuotas 254 žuvęs ar
sužeistas paukštis. 44 % (112 gulbių) paukščių žuvo Kauno 
mieste

Poveikio stebėsenos veiklų rezultatai (2)
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Gulbė nebylė po 
susidūrimo su 
laidais Kaune

EX-POST VEIKLOS 2014-18 m. REZULTATAI IR ANALIZĖ

• Monitoringo metu, einant po laidais iš viso aptikti 142 negyvi
paukščiai.

• Didžiąją dalį negyvų paukščių sudarė naktiniai migrantai ir 
laukuose migracijos metu beisimaitinantys sparnuočiai. 

Strazdai giesmininkai – 31

Paprastosios pempės – 16 

Liepsnelės – 14

Dirviniai vieversiai -14

Dirviniai sėjikai – 14

…

Poveikio stebėsenos veiklų rezultatai (3)
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Dirvinis sėjikas 
po susidūrimo 
su laidais Biržų 

raj.

Liepsnelė po 
susidūrimo su 

laidais 
Ignalinos raj.
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Dirvinis 
vieversys po 

susidūrimo su 
laidais Šiaulių 

raj. 

EX-POST VEIKLOS 2014-18 m. REZULTATAI IR ANALIZĖ

• Didžioji dalis žuvusių paukščių buvo rasti po  nepadidinto 
matomumo (nežymėtomis) linijomis, tuo tarpu po pažymėtomis 
linijomis jų buvo mažiau.

• Pritaikius Wilcoxon testą priklausomoms imtims, buvo nustatytas 
statistiškai reikšmingas žuvusių paukščių skaičiaus sumažėjimas
(n=11, Z=2.13, p<0,05) atskirais mėnesiais; maždaug nuo 1 iki 6,4
(vidutiniškai 2,5 k. mažesnis žūstamumas) karto atskirais mėnesiais.

Poveikio stebėsenos veiklų rezultatai (4)
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Poveikio stebėsenos veiklų rezultatai (5)

Tūbuotasis
suopis po 

susidūrimo su 
laidais 

Kretingos raj.

17

18



2019-03-21

10

EX-POST VEIKLOS 2014-18 m. REZULTATAI IR ANALIZĖ

• Daugiausiai paukščių žūva pavasarinės ir rudeninės migracijų pikų 
metu: kovo – balandžio  mėnesiais ir rugsėjo – spalio mėnesiais. 

Poveikio stebėsenos veiklų rezultatai (7)

Slanka po 
susidūrimo su 

laidais 
Ukmergės raj. 

19

20



2019-03-21

11

EX-POST VEIKLOS 2014-18 m. REZULTATAI IR ANALIZĖ

 Naudojant specialią metodiką, kurioje 
sukauptiems duomenims pritaikytas 5 kartų 
plėšrūnų poveikis, buvo statistiškai paskaičiuota, 
kad, Lietuvos teritorijoje dėl nežymėtų linijų, 
kurios driekiasi per atviras buveines (3.927 km) 
per metus žūva iki 44.295 individai iš jų net 
33.675 ind. (77 proc.) žūva per migracinį 
laikotarpį (kovo, balandžio, rugsėjo ir spalio 
mėn.).

Poveikio stebėsenos veiklų rezultatai (8)

EX-POST VEIKLOS 2014-18 m. REZULTATAI IR ANALIZĖ

• Vidutiniškai per metus po 1 km nežymėtos linijos 
atkarpa žūva 11,1 paukščių.

• Vidutiniškai per metus po 1 km pažymėtos linijos
atkarpa žūva 3,6 paukščio.

Poveikio stebėsenos veiklų rezultatai (9)
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EX-POST VEIKLOS 2014-18 m. REZULTATAI IR ANALIZĖ

• Šio projekto metu padidinus laidų vizualizaciją 
123 km aukštos įtampos oro linijų ruože, buvo 
išvengta apie 1.374 paukščių žūčių per metus. 

Poveikio stebėsenos veiklų rezultatai (10)

EX-POST VEIKLOS 2014-18 m. REZULTATAI IR ANALIZĖ

• Remiantis atliktai skaičiavimais, tuo atveju, jei 
visų aukštos įtampos elektros perdavimo linijų 
laidai Lietuvoje būtų pažymėti jų matomumą 
gerinančiomis priemonėmis, būtų  papildomai 
išvengta 13.962 paukščių žūčių per metus (vien 
per migracinį laikotarpį 8.079 jų žūčių)

Poveikio stebėsenos veiklų rezultatai (11)
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EX-POST VEIKLOS 2014-18 m. REZULTATAI IR ANALIZĖ

• Vertinant bendrą metinį žuvusių paukščių skaičių, 
žymėjimas spiralėmis sumažino paukščių žūčių 
skaičių 2,6 karto, o pakabukai kartu su spiralėmis 
– 2,2 karto.

Poveikio stebėsenos veiklų rezultatai (12)

Pelėsakalių perėjimo 
užimtumas ir 

sėkmingumas ant 
aukštos įtampos elektros 

oro perdavimo linijų 
atramų
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Monitoringas prieš inkilų  iškėlimą

• Atlikta tikslinga LOD narių, saugomų teritorijų 
darbuotojų ir kitų stebėtojų apklausa anketavimo 
būdu;

• Padengta visa Lietuvos teritoriją;

• Pagal surinktus duomenis atrinktos tinkamiausias 
pelėsakalių perėjimo vietas Lietuvoje;

• Pagal 2016 ir 2017 metų inkilų užimtumo rezultatus, 
parinkta dar 80 atramų inkilams iškelti

• Jose ant artimiausių gelžbetoninių oro linijų 
konstrukcijų iškelti inkilai
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Monitoringas iškėlus 
inkilus

• Yra tikrinami du parametrai: 
• inkilų užimtumas

• perėjimo sėkmingumas

• Tikrinimo metu duomenys suvedami 
į inkilų duomenų bazę

• Inkilai buvo tikrinami visą projekto 
laikotarpį, o dalis inkilų ir po 
projekto pabaigos

• Tikimasi didžiausio inkilų užimtumo 
tik 4-5 inkilo iškėlimo metais

EX -ANTE STEBĖSENOS REZULTATAI:

Pelėsakalių perėjimas, užimtumas ir sėkmingumas 
Lietuvoje prieš iškeliant inkilus

• Iš LRK, šalies populiacija vertinama 150-300 porų

• Surinkti duomenys apie pelėsakalių perėjimus 10 metų 
laikotarpyje visoje Lietuvoje

• Visoje projekto veiklų teritorijoje, kur keliami inkilai 
pelėsakaliams niekada nebuvo iškelta specialų inkilų

• Paukščiai dažniausiai perėdavo tik atsitiktinėse vietose, kur 
rasdavo tinkamas vietas dėti kiaušiniams

• Taip pat paukščiai užimdavo dirbtines lizdavietes,  iškeltas 
Vakarų Lietuvoje 

• Yra vertinama, kad Vakarų Lietuvoje gali perėti iki 50% visų 
Lietuvoje perinčių pelėsakalių
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Pelėsakalių stebėjimo taškai veisimosi metu Lietuvoje

EX –POST STEBĖSENOS REZULTATAI

2018 metais
 Iki perėjimo pradžios 2018 metais pelėsakaliams Lietuvoje buvo 

iškelta 505 inkilai 

 Patikrinus visus inkilus buvo nustatytas 105 inkilų naudojimas 
perėjimo sezonu

 Sėkmingai perėjo 87 inkiluose.

Iškelti inkilaiJaunikliai inkile
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Savivaldybė/ 

Rajonas

Metai Iš viso 

perėjimų2015 2016 2017 2018

Akmenės r. 1 1

Alytaus r. 1 7 12 15 35

Jonavos r. 1 1

Jurbarko r. 1 2 3

Kauno r. 3 5 5 13

Kėdainių r. 1 2 3

Klaipėdos m. 6 21 16 43

Klaipėdos r. 8 13 24 45

Kretingos r. 3 3 10 16

Marijampolės r. 1 1

Palangos m. 1 1 2 4

Prienų r. 1 2 3

Šiaulių r. 1 1

Šilutės r. 1 1

Trakų r. 1 1 2 4

Ukmergės r. 2 2

Vilniaus m. 4 4 8

Vilniaus r. 2 1 2 5

Iš viso: 3 35 64 87 189
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Didesnis užimtumas buvo 
registruotas netoli 

stambesnių miestų ir pajūrio 
regione

Klaipėdos regionas -

pelėsakalių sostinė!
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EX -ANTE STEBĖSENOS REZULTATAI:

Svarbiausi pasiekimai
• Iš viso 2018 metais buvo užimta 87 inkilai

• 2018 metais buvo užimta daugiau kaip 17% visų iškeltų inkilų

• Nuo 2015 iki 2018 metų per visus perėjimo atvejus išauginta virš 
700 jauniklių

• Pelėsakaliai pradėjo perėti naujose vietose ir užėmė 4 inkilus 
kurie iškelti prieš 3-4 metus, tikimasi, kad kitus inkilus užims per 
10 metų

• Projekto dėka  nuo 30 iki 40 % nacionalinės pelėsakalių 
populiacijos peri jiems iškeltuose inkiluose

Ačiū
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