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Projektu siekiama plėtoti ornitologinį turizmą 

Dzūkijos-Bebros regionuose, pasitelkiant gamtos 

paveldo ir esamus vietos pajėgumus. 
 

Pagrindinio tikslo bus siekiama: 
 

saugant gamtos paveldo objektus ir pritaikant juos    

darniam turizmui;  

plėtojant ornitologinį turizmą, nulemiantį turizmo 

bendrų  srautų augimą;  

 ornitologiniam turizmui panaudojant esamą 

infrastruktūrą;  

užpildant gamtinio turizmo plėtrą stabdančias 

informacines ir kitas spragas per regiono pajėgumų bei 

patrauklumo didinimą.  

 

  
 

 



Projekto trukmė: 2017-04-01 – 2018-09-30 

Projekto vertė:    958.830,11 Eur  

                                     LOD dalis – 314.568,90 Eur 

Projektą įgyvendina:  
 Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių  

     valstybinio gamtinio rezervato direkcija 

 Lietuvos ornitologų draugija 

 Biebžos nacionalinio parko direkcija 

 

Projektas finansuojamas: 

 Europos regioninio plėtros fondo lėšomis pagal Interreg V-A 
Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą; 

 Projekto partnerių lėšomis. 

 

 

 



Pagrindinės projekto veiklos: 

1. Ornitologinio turizmo infrastruktūros įrengimas ir 
priežiūra, reikiamos įrangos įsigijimas; 

2. Natura 2000 teritorijų buveinių priežiūra; 

3. Informacinių produktų turistams ir lankytojams 
parengimas; 

4. Mokymai, seminarai ir mokomieji vizitai 
suinteresuotoms šalims; 

5. Projekto administravimas; 

6. Viešinimo veikla; 

7. Projekto uždarymo veikla. 



Pasiekti rezultatai: 

1 veikla: įrengtos 4 stebėjimo platformos; iškelta >100 inkilų, 
įrengtos 4 stacionarios lesyklos; 

 

 



Pasiekti rezultatai: 

2 veikla: atliktas buveinių tvarkymas Natura 2000 
teritorijose – Niedaus ež. salose, Nemuno salose ties 
Lipliūnais; 

 

 



Pasiekti rezultatai: 

3 veikla: parengta ir eksponuojama 
mobili foto paroda; išleisti 
žemėlapiai apie siūlomus turistinius 
maršrutus Dzūkijos ir Bebros reg.;  

 

 



Pasiekti rezultatai: 
6 veikla: š.m. sausio 26-28 d. dalyvauta parodoje „Adventur 2018“; 
rengiami ir publikuojami straipsniai; sukurta projekto FB paskyra; 
suorganizuoti 3 „Paukščių palydų“ renginiai-ekskursijos; 2 paukščių 
sutiktuvių renginiai-ekskursijos, kurių metu iškelta 30 inkilų;  

 

 



Netrukus pasirodys: 
3 veikla: filmas apie Dzūkijos reg. gamtos paveldą, siūlomus 
gamtinius turistinius maršrutus; projekto interneto svetainė su 
skaitmeniu žemėlapiu; knyga apie Dzūkijos ir Bebros reg. 
gamtines vertybės, siūlomas lankytinas vietas; profesionalus 
paukščių stebėjimo P. Lietuvoje vadovas;  

 

 



Taip pat netrukus: 

4 veikla:  

suorganizuoti mokymai potencialiems paukščių stebėjimo 
gidams Dzūkijos reg. – gegužės mėn.;  

2 seminarai mokytojams apie paukščių stebėjimą bei 
gamtinį turizmą Dzūkijos-Bebros reg. – balandžio, 
gegužės mėn.; suinteresuotoms šalims suorganizuota 
mokomoji išvyka (vizitas) į projekto teritoriją – birželio 
pr. 

6 veikla: 2 paukščių sutiktuvių renginiai-ekskursijos 
Dzūkijos NP, Žuvinto BR, kurių metu bus iškelta 60 inkilų 
– balandžio 8 d. ir 15 d. 

 

 



 

 


