
LIFE13 BIO/LT/001303 1Vilnius, 2018

Ataskaitą parengė:
Marius Karlonas, Julius Morkūnas

TECHNINĖ ATASKAITA
APIE PRAKTINIŲ PAUKŠČIŲ MIRTINGUMĄ 

MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ EFEKTYVUMĄ ANT 
AUKŠTOSIOS ĮTAMPOS LINIJŲ



LIFE13 BIO/LT/0013032

Turinys
Įžanga		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3
Projekto	patirties	techninė	ataskaita	 	 	 	 	 	 	 	 5

1.	Elektros	perdavimo	tinklai	taip	pat	kelia	grėsmę	paukščiams	 	 	 	 5
2.	Dėl	neigiamo	paukščių	poveikio	elektros	perdavimo	operatoriai	patiria	nuostolių	 7
3.	Ar	tinkamai	planuojamos	aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	linijų	vietos	nėra	

pavojingos	paukščiams?	 	 	 	 	 	 	 	 	 8
4.	Kodėl	reikia	mažinti	oro	linijų	neigiamą	poveikį	paukščiams?	 	 	 	 9
5.	Paukščiams	pavojingų	elektros	perdavimo	oro	linijų	ar	jų	fragmentų	pagrindiniai	

identifikavimo	principai	 	 	 	 	 	 	 	 	 10
6.	Jautriausios	paukščiams	aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	linijos	Lietuvoje	

(paukščių	migracijos	srautų	susiliejimo	vietose,	vandens	telkinių	aplinka,	miškų	
masyvų	pakraščiai,	stipriai	apšviestos	teritorijos,	masinės	maitinimosi	vietos	ir	kt.)	 11

7.	Projekto	metu	identifikuotos	pavojingiausios	įvairiems	paukščiams	vietos	ir	jų	
parinkimo	principai	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 15

8.	Projekto	metu	vykdyto	paukščių	žūties	po	aukštosios	įtampos	laidais	monitoringo	
rezultatai	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 19

9.	Projekto	metu	Lietuvoje	įdiegtos	paukščių	apsaugos	priemonės	 	 	 	 26
10.	Kokios	paukščių	apsaugos	priemonės	dėl	trumpojo	jungimo	yra	taikomos	

aukštosios	ir	vidutinės	įtampos	elektros	tinkluose	užsienio	šalyse	ir	Lietuvoje,	
jų	registruotas	efektyvumas	 	 	 	 	 	 	 	 	 27

11.	Ant	aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	oro	linijų	atramų	perinčių	retųjų	
paukščių	perėjimo	sąlygų	gerinimas,	pasiektų	rezultatų	efektyvumas	ir	tam	
naudojamos	techninės	priemonės,	saugos	užtikrinimas	priemonių	priežiūrai	 	 30

12.	Oro	linijų	neigiamos	įtakos	paukščiams	ir	šikšnosparniams	vertinimo	metodika	
prieš	įrengiant	ir	jau	įrengus	laidų	matomumą	gerinančias	priemones.	Žuvusių	
paukščių	vertinimo	principai	ir	metodika	 	 	 	 	 	 	 33

13.	Rekomendacijos,	kaip	sumažinti	paukščių	žūtį	aukštosios	įtampos	elektros	
perdavimo	oro	linijų	vietose	 	 	 	 	 	 	 	 	 35

14.	Naujų	oro	linijų	įrengimo	strategija	 	 	 	 	 	 	 	 36

Projekto	partneriai	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 37
Naudotos	literatūros	sąrašas	 	 	 	 	 	 	 	 	 38
Padėkos	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 40



LIFE13 BIO/LT/001303 3

Įžanga 
Lietuvos	ornitologų	draugija	(LOD)	kartu	su	partneriu	AB	„Litgrid“	2014–2018	m.	vykdė	ES	

LIFE+	programos	finansuojamą	projektą	„Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukš-
tos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“	(LIFE13	BIO/LT/001303)	(toliau	–	projektas).	
Jis	įgyvendintas	siekiant	šių	pagrindinių	tikslų:

•	Pagerinti	migruojančių,	 žiemojančių	 ir	 kai	 kurių	 perinčių	 paukščių	 rūšių	 apsaugos	būklę,	
sumažinant	aukštosios	įtampos	elektros	energijos	skirstomųjų	tinklų	keliamą	neigiamą	poveikį	jų	
populiacijoms;

•	Pagerinti	veisimosi	sąlygas	pelėsakalių	 ir	kitų	sakalų	rūšių	perinčioms	populiacijoms,	 įgy-
vendinant	specialias,	pagalbines	apsaugos	priemones.

Siekiant	šių	tikslų	buvo	įgyvendinti	šie	svarbiausi	uždaviniai:

•	Smarkiai	sumažintas	paukščių	žūties	procentas	jų	santalkų	vietose	dėl	susidūrimo	su	aukš-
tosios	įtampos	linijų	laidais,	įrengus	specialias,	laidų	matomumą	didinančias	priemones;

•	Smarkiai	sumažintas	baltųjų	gandrų	žūties	skaičius	dėl	trumpojo	jungimo,	ant	aukštosios	
įtampos	elektros	perdavimo	tinklų	stulpų	įrengus	specialias,	paukščių	apsaugai	skirtas	priemones;

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

•	Visuomenė	geriau	informuota	apie	paukščių	žūties	dėl	aukštosios	įtampos	elektros	perda-
vimo	tinklų	problemas	ir	galimus	jų	sprendimo	būdus.	

Projekto	patirtis,	 įgyta	diegiant	praktines,	paukščių	mirtingumą	dėl	aukštosios	 įtampos	elek-
tros	linijų	tinklų	mažinančias	bei	sakalų	perėjimo	sąlygas	gerinančias	priemones,	yra	apibendrinama	
šioje	Techninėje	ataskaitoje.	Joje	išsamiai	apžvelgtos	tiek	įgyvendintos	projekto	metu,	tiek	užsienio	
šalyse	taikytos	priemonės,	įvertintas	jų	efektyvumas	ir	poveikis	saugant	perinčius,	migruojančius	bei	
žiemojančius	paukščius.	Tokio	pobūdžio	studija	Lietuvoje	atlikta	pirmą	kartą,	iki	projekto	įgyvendi-
nimo	laikotarpio	turimi	paukščių	stebėjimai	aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	tinkluose	buvo	
fragmentiški,	o	jų	metu	surinkti	duomenys	neleido	daryti	apibendrinančių	išvadų	apie	paukščių	žū-
ties	mastus	dėl	susidūrimo	su	aukštosios	 įtampos	elektros	 linijų	 laidais.	Be	to,	praktinės	paukščių	
apsaugos	priemonės,	siekiant	sumažinti	paukščių	susidūrimus	su	elektros	perdavimo	linijų	laidais,	
buvo	įdiegtos	tik	atskiruose	kelių,	naujai	įrengtų	linijų	fragmentuose,	paukščių	žūtis	buvo	stebima	
tik	šiuose	ruožuose,	o	ne	visame	šalyje	esančiame	tinkle.	Remiantis	ketverių	metų	projekto	metu	
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surinktais	paukščių	žūties	ir	pelėsakalių	perinčios	populiacijos	būklės	stebėsenos	duomenimis,	šioje	
ataskaitoje	pateikiamos	rekomendacijos,	kaip	pagerinti	paukščių	apsaugą	aukštosios	įtampos	elek-
tros	perdavimo	linijų	tinkluose.	Taip	būtų	gerokai	sumažinti	paukščių	žūties	mastai	tiek	dėl	trumpojo	
jungimo,	tiek	dėl	susidūrimo	su	elektros	linijų	laidais.	Be	to,	ataskaitoje	apžvelgiamas	taikomų	ir	kitų	
paukščių	apsaugai	 skirtų	priemonių	efektyvumas,	 jis	 įvertintas	 remiantis	projekto	metu	ar	 kitose	
šalyse	surinktais	paukščių	stebėjimų	duomenimis.	Vadovaujantis	šiomis	rekomendacijomis,	gali	būti	
planuojamos	paukščių	apsaugos	priemonės	tiek	jau	esamose,	tiek	naujai	planuojamose	aukštosios	
įtampos	elektros	perdavimo	linijose	Lietuvoje,	o	ši	patirtis	gali	būti	pritaikoma	ir	kitose	šalyse.
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Projekto patirties 
techninė ataskaita

1. Elektros perdavimo tinklai taip pat kelia 
grėsmę paukščiams

Ne	visos	elektros	perdavimo	oro	linijos	kelia	vienodą	grėsmę	paukščiams.	Linijas	su	įdiegto-
mis	jų	matomumą	gerinančiomis	priemonėmis	paukščiai	greičiau	pastebi,	todėl	jiems	dažniausiai	
pavyksta	išvengti	susidūrimo	su	laidais.	Paukščių	susidūrimo	pavojus	taip	pat	sumažėja	elektros	
linijas	įrengiant	teritorijose,	per	kurias	nesidriekia	sparnuočių	migracijos	keliai,	arti	nėra	jų	masi-
nių	susikaupimo	vietų	ar	patrauklių	mitybos	bei	svarbių	veisimosi	buveinių.	Tokiu	atveju	paukščių	
susidūrimo	pavojus	su	elektros	linijų	laidais	sumažėja	iki	minimumo.	Pavojingiausios	yra	žemosios	
ir	vidutinės	įtampos	oro	linijos.	Mažiau	pavojingi	yra	aukštosios	įtampos,	ypač	330	kV,	oro	linijų	
tinklai.	Mat	aukštosios	įtampos	(ypač	330	kV	ir	daugiau)	oro	linijose	naudojami	laidai	yra	didesnio	
skersmens,	todėl	paukščiai	juos	geriau	pastebi	ir	gali	lengviau	išvengti	susidūrimo	su	jais.	Tačiau	
aukštosios	įtampos	linijose,	virš	elektros	perdavimo	laidų,	yra	nutiesiamas	vienas	(rečiau	du)	„nu-
linės“	fazės	arba	dar	vadinamieji	„įžeminimo	laidai“,	kurie	yra	daug	plonesni	ir	kuriuos	skrendan-
tys	paukščiai	sunkiai	pastebi.	Būtent	šie	laidai	daugiausia	ir	lemia	daugumą	paukščių	susidūrimų	
su	aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	linijų	laidais.	Tačiau	pabrėžtina,	kad	paukščių	žūtis	dėl	
trumpojo	jungimo	aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	tinkluose	yra	kur	kas	rečiau	registruoja-
ma,	palyginti	su	žemosios	ar	vidutinės	įtampos	skirstomaisiais	tinklais.

Lietuvoje	elektros	linijos	skirstomos	į	aukštosios	įtampos	perdavimo	ir	žemosios	(rečiau	vidu-
tinės)	įtampos	skirstomuosius	tinklus.	Pastarųjų	pagrindinė	funkcija	yra	tiekti	elektrą	vartotojams.	
Daugumą	jų	sudaro	0,4	ir	10	kV	įtampos	elektros	linijos,	nors	tokiems	tinklams	mūsų	šalyje	pri-
skiriami	ir	35	kV	įtampos	tinklai.	Šalies	skirstomuosius	elektros	tinklus	valdo	valstybinė	įmonė	AB	
ESO.	Šie	sudaro	121	698	tūkst.	km	ilgio	elektros	linijų,	iš	kurių	net	78,7	proc.	yra	oro	linijos,	o	21,3	
proc.	–	elektros	kabeliai.	Lietuvos	aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	tinklą	sudaro	400,	330	
ir	110	kV	linijos,	kurių	dauguma	yra	oro	linijos	(požeminiai	kabeliai	sudaro	tik	palyginti	nedidelę	
dalį).	Aukštosios	įtampos	elektros	tinklo	operatorius	yra	valstybinė	įmonė	AB	„Litgrid“,	kuri	valdo	
šį	tinklą	ir	atsako	už	jo	priežiūrą	bei	plėtrą.	Šiuo	metu	tinklas	apima	7	029	km	ilgio	linijas	ir	236	
transformatorių	pastotes	bei	skirstyklas.	Ši	studija	yra	skirta	būtent	aukštosios	įtampos	skirstomų-
jų	tinklų	poveikio	perintiems,	migruojantiems	ir	žiemojantiems	paukščiams	apžvalgai.
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Visame	pasaulyje,	taip	pat	ir	Lietuvoje,	paukščių	žūtis	dėl	elektros	oro	linijų	tinklų	skirstomos	
į	dvi	grupes:

•	Dėl	susidūrimo	su	laidais;

•	Dėl	elektros	išlydžio	trumpojo	jungimo	metu.

Skirtingų	paukščių	rūšių	rizika	susidurti	su	elektros	perdavimo	linijomis	vertinama	nevieno-
dai.	Dažniausiai	tai	priklauso	nuo	paukščių	kūno	dydžio,	svorio,	skridimo	pobūdžio,	regėjimo	lauko,	
paros	laiko	ir	linijas	supančių	buveinių	ypatybių.	Anksčiau	manyta,	kad	lemiamas	yra	sparnuočių	
kūno	dydis	bei	svoris,	nes	dideli	skrendantys	paukščiai	nelabai	manevringi	ir	nesugeba	išvengti	su-
sidūrimo	su	laidais,	jei	juos	pamato	per	vėlai.	Tačiau	naujausi	tyrimai,	tarp	jų	ir	vykdyti	Lietuvoje,	
parodė,	kad	didesnį	žuvusių	paukščių	procentą	sudaro	smulkesni	sparnuočiai.	Pasirodo,	kad	dau-
giau	tokių	susidūrimų	įvyksta	paukščių	santalkų	vietose	ar	intensyvios	migracijos	keliuose.	Ypač	di-
delį	pavojų	oro	linijos	kelia	būriu	skrendantiems	sparnuočiams.	Būrio	priekyje	skrendantys	paukš-
čiai	dažniausiai	kliūtį	pamato	laiku	ir	ją	apskrenda,	o	būrio	viduryje	lekiantiems	sparnuočiams	kliūtį	
užstoja	priekyje	skrendantys	paukščiai,	šiems	staiga	pakeitus	skrydžio	trajektoriją	pastarieji	nespė-
ja	taip	greitai	sureaguoti	ir	susiduria	su	laidais.	Užsienyje	atlikti	tyrimai	parodė,	kad	didesnė	rizika	
sparnuočiams	stebima	ir	gausesnėse	jų	veisimosi	vietose	(ypač	šalia	susiformavusių	kolonijų).		

Dėl	trumpojo	jungimo	aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	tinkluose,	palyginti	su	žemo-
sios	 ir	vidutinės	 įtampos	skirstomaisiais	tinklais,	 žūsta	gana	nedidelis	 sparnuočių	skaičius.	Prieš	
pradedant	Lietuvoje	naudoti	specialias	paukščių	apsaugos	priemones	(šakutes	ir	lėkštutes),	bal-
tiesiems	gandrams	svarbiose	priešmigracinių	santalkų	vietose	kasmet	buvo	registruojama	iki	50-
ies	žuvusių	sparnuočių.	Bendras	skaičius	neatrodo	didelis,	 tačiau,	atsižvelgiant	 į	 tai,	kad	baltieji	
gandrai	–	 ilgai	gyvenanti	 ir	palyginti	nedaug	 jauniklių	 išauginanti	rūšis,	nuolatinė	 tokio	 individų	
skaičiaus	netektis	akivaizdžiai	daro	įtaką	rūšies	populiacijos	būklei.	Be	baltųjų	gandrų,	po	aukšto-
sios	įtampos	linijomis	projekto	metu	rasta	ir	dėl	trumpojo	jungimo	žuvusių	plėšriųjų	paukščių	–	
paprastasis	pelėsakalis	ir	suopių.
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2. Dėl neigiamo paukščių poveikio elektros 
perdavimo operatoriai patiria nuostolių

Elektros	sistemos	perdavimo	operatoriai	ekonominius	nuostolius	dėl	paukščių	poveikio	pati-
ria	sparnuočiams	susukus	lizdus	ant	oro	linijų	atramų	arba	įvykus	trumpajam	jungimui,	kurį	sukėlė	
paukštis.	Dirbtinės	atramos	sparnuočiams	tapo	patogia	vieta	lizdams	krauti	ir	laikinam	poilsiui.	Dėl	
to	elektros	linijų	operatoriams	atsiranda	papildomų	trukdžių	užtikrinant	saugų	ir	nuolatinį	elektros	
energijos	tiekimą,	taip	pat	ir	perdavimo	tinkluose.

Kokius	trikdžius	sukelia	perintys	paukščiai?	Žemosios	ir	vidutinės	įtampos	skirstomuosiuose	
elektros	tinkluose	esantys	perinčių	stambių	paukščių	(baltųjų	gandrų,	kranklių)	lizdai	kelia	proble-
mų	juos	prižiūrintiems	operatoriams,	pirmiausia	dėl	padidėjusios	trumpojo	jungimo	rizikos,	kuri	
kelia	tiek	patys	masyvūs	lizdai,	tiek	juose	besilankantys	paukščiai.	Be	to,	dėl	paukščių	išmatų	(dėl	
jų	padidėja	laidų	korozija)	ir	stambių	lizdų	apkrovos	elektros	linijų	stulpams	bei	laidams,	atsiran-
da	elektros	linijų	funkcijos	sutrikdymo	pavojus.	Aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	tinkluose	
paukščių	lizdai	nekelia	tiesioginio	pavojaus	elektros	energijos	perdavimui,	tačiau	apsunkina	tokių	
linijų	priežiūros	darbus	ir	lemia	atramų	pažeidimus.	Todėl	pagal	galiojančias	elektros	perdavimo	
tinklų	priežiūros	taisykles	(tiek	tarptautines,	tiek	nacionalines)	paukščių	lizdai	yra	nepageidaujami	
ir	turi	būti	šalinami	nuo	aukštosios	įtampos	elektros	linijų.	Tai,	žinoma,	turi	būti	daroma	ne	paukš-
čių	veisimosi	metu,	 todėl	tiesiogiai	sparnuočiams	žala	nedaroma.	Ne	paslaptis,	kad	ant	aukšto-
sios	 įtampos	atramų	esančiuose	kranklių	 (rečiau	baltųjų	gandrų)	 lizduose	 įsikuria	kiti	paukščiai,	
pirmiausia	Lietuvoje	saugomi	nykstantys	pelėsakaliai	(Falco tinnunculus).	Dėl	to,	šalinant	esamus	
stambių	paukščių	lizdus,	pelėsakaliams,	kurie	patys	nesuka	lizdų,	lieka	mažiau	tinkamų	vietų	pe-
rėti.	Tačiau	aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	tinklų	operatoriai,	laikydamiesi	šių	tinklų	eks-
ploatavimo	taisyklių,	patiria	nuostolių	dėl	papildomų	darbų	šalinant	stambių	paukščių	lizdus	nuo	
linijų	atramų.	

Kitas,	jau	didesnius	ekonominius	nuostolius	elektros	tinklams	lemiantis	veiksnys	yra	trumpa-
sis	jungimas.	Dėl	šios	priežasties	neretai	nutrūksta	elektros	tiekimas.	Šiuo	atveju	daugiau	rūpesčių	
kyla	skirstomųjų	elektros	tinklų	operatoriams	dėl	vartotojų	nepasitenkinimo.	Aukštosios	įtampos	
perdavimo	tinkluose	elektros	tiekimo	sutrikimai	dėl	trumpojo	jungimo	lemia	nemažus	ekonomi-
nius	nuostolius.	Kritiniu	atveju	 tai	 gali	 sutrikdyti	viso	elektros	perdavimo	tinklo	veiklą	 ir	 sukelti	
dar	didesnę	grėsmę.	Dėl	 to	 iš	dalies	aukštosios	 įtampos	tinkluose	 rečiau	pasitaikantys	elektros	
perdavimo	trikdžiai	dėl	trumpojo	jungimo,	kurio	priežastis	yra	paukščių	veikla,	gali	lemti	didesnius	
ekonominius	nuostolius.
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3. Ar tinkamai planuojamos aukštosios 
įtampos elektros perdavimo linijų vietos 
nėra pavojingos paukščiams?

Visos	oro	 linijos	potencialiai	yra	pavojingos	paukščiams	dėl	susidūrimo	grėsmės	perskren-
dant	ir	migracijos	metu.	Vis	dėlto	didžiausią	neigiamą	poveikį	turi	tos	oro	linijos,	kurios	kerta	spar-
nuočių	santalkų,	laikinas	sustojimo,	ypač	migracijos	srautų	susiliejimo	vietas.	Taip	pat	pavojingos	
paukščiams	ir	virš	vandens	telkinių	besidriekiančios	oro	linijos.	Todėl,	planuojant	elektros	perda-
vimo	oro	linijas,	reikia	atsižvelgti	į	paukščiams	svarbias	santalkų	ir	migracijos	kelių	vietas,	„Natura	
2000“	teritorijas,	kuriose	būtina	įvertinti	galimą	neigiamą	poveikį	sparnuočiams.	

Tiek	tarptautinių	paukščių	apsaugos	organizacijų,	tiek	Europos	Komisijos	nuomone,	neigia-
mą	poveikį	sparnuočiams	galima	sumažinti	pirmiausia	tinkamai	planuojant	elektros	tinklų	vietas	ir	
jų	įrengimo	terminus	bei	būdus.	Mažiausią	neigiamą	poveikį	paukščiams	daro	po	žeme	nutiestos	
elektros	perdavimo	 linijos:	neigiamas	poveikis	 gali	būti	 labai	 trumpai,	 kol	 yra	klojamas	kabelis.	
Žinoma,	su	sąlyga,	kad	vėliau	atkuriama	prieš	tai	buvusi	buveinės	būklė.	Taigi,	galimas	neigiamas	
poveikis	paukščiams	dėl	galimo	susidūrimo	su	elektros	perdavimo	linijų	laidais	pirmiausia	gali	būti	
sumažinamas	(ar	net	eliminuojamas),	 jei	tokiems	tinklams	parenkamos	tinkamos	vietos.	Tai	pa-
brėžiama	visose	Europos	Komisijos	parengtose	gamtosauginėse	rekomendacijose.	Ir	tik	tuo	atveju,	
jei	nėra	galimybės	išvengti	elektros	perdavimo	oro	linijų	įrengimo	paukščių	santalkų	vietose,	yra	
siūlomos	galimą	neigiamą	poveikį	mažinančios	priemonės	–	laidų	matomumo	didinimo	ir	pan.	
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4. Kodėl reikia mažinti oro linijų neigiamą 
poveikį paukščiams?

Išsamiausi	tyrimai	apie	paukščių	žūties	dėl	susidūrimo	su	elektros	linijų	laidais	mastus	elek-
tros	oro	tinkluose	yra	atlikti	JAV	 ir	Kanadoje,	kur	kasmet	žūsta	 iki	50	mln.	sparnuočių.	Europos	
šalyse	paukščių	atsitrenkimo	į	elektros	perdavimo	(ne	skirstomųjų	tinklų)	oro	linijas	atvejai	pradėti	
tirti	 XX	 a.	 7-ojo	 dešimtmečio	 antroje	 pusėje.	 Jau	 tuomet	 tokie	 atvejai	 dažnai	 pasikartodavo,	 o	
žuvusių	paukščių	skaičius,	pavyzdžiui,	užpelkėjusiose	Olandijos	vietovėse,	per	metus	siekė	700	in-
dividų	viename	kilometre,	o	paukščių,	atsitrenkusių	į	laidus,	skaičius	viršijo	milijoną.	Daugiau	kaip	
milijonas	žuvusių	paukščių	per	metus	užregistruota	ir	Prancūzijoje.	Vakarų	Vokietijoje	per	40	metų	
rasta	per	500	žuvusių	baltųjų	gandrų,	o	tai	sudaro	didelę	šios	paukščių	rūšies	populiacijos	dalį	šioje	
šalyje.	Estijoje,	netoli	Matsalu	nacionalinio	parko,	po	vienu	oro	linijos	ruožu	per	porą	dešimtmečių	
suskaičiuota	dagiau	kaip	200	žuvusių	gulbių	giesmininkių,	mažųjų	gulbių	ir	kitų	rūšių	paukščių.	

Ankstesniuose	skyriuose	jau	minėta,	kad	daugeliu	atvejų	neigiamo	poveikio	įmanoma	išveng-
ti	tinkamai	planuojant	oro	linijas.	Tačiau	jei	elektros	perdavimo	oro	linija	jau	nutiesta,	sumažinti	
neigiamą	poveikį	galima	tik	pagerinant	 laidų	matomumą	arba	tiesiant	elektros	 linijas	po	žeme.	
Taikant	pastarąjį	būdą	galima	ne	tik	visiškai	išvengti	paukščių	žūties,	bet	ir	sumažinti	kraštovaizdžio	
vizualinę	taršą.	Tačiau	tai	brangi	ir	retai	iki	šiol	pasaulyje	taikyta	priemonė,	dažniausiai	diegiama	
tik	urbanistinėse	(žmonių	poreikiams	reikalingose)	teritorijose.	Dažniausiai	didesnę	tikimybę	susi-
durti	su	elektros	oro	linijomis	turi	paukščiai	ilgesniais	ir	platesniais	sparnais	arba	stambaus	kūno	
sudėjimo.	 Tokie	 sparnuočiai	 nėra	 pakankamai	manevringi	 ir	 jiems	 būdingas	 gana	 lėtas	 skrydis.	
Todėl	garnių,	gervių,	vandens	 ir	plėšriųjų	paukščių,	kurių	yra	mažiau	nei	daugumos	smulkesnių	
sparnuočių,	dažniau	randama	žuvusių	po	elektros	oro	linijomis.	Dažnesnes	didelių	paukščių	žūtis	
dėl	susidūrimo	su	elektros	laidais	lemia	ir	tai,	kad	stambesnių	sparnuočių	kūnai	lengviau	pastebimi	
aukštoje	žolėje,	todėl	jų	žūties	atvejų	registruojama	daugiau.	Be	stambių	vandens	paukščių	(gul-
bių,	žąsų),	Europoje	registruojami	narų,	kragų,	kormoranų,	gervių,	žuvėdrų,	kirų,	karvelių	ir	pelėdų	
susidūrimo	atvejai	su	aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	oro	linijomis.	Nuo	elektros	perdavi-
mo	oro	linijų	nukenčia	ir	itin	manevringai	skraidantys	tilvikiniai	paukščiai,	nes	migracijų	metu	jie	
mėgsta	laikytis	gausiais	būriais.	Naktimis	žemai	migruojantys	sparnuočiai	yra	tarp	dažniausių	aukų,	
susiduriančių	su	elektros	perdavimo	oro	linijomis,	nes	tamsiuoju	paros	metu	sunkiai	pastebimi	ne	
tik	ploni	aukštosios	 įtampos	 linijų	 „įžeminimo“,	bet	 ir	elektrai	tiekti	naudojami	 laidai,	 tarp	 jų	 ir	
storesni	330	kV	įtampos	linijų	laidai.	Tarp	tokių	migrantų	vyrauja	slankos,	liepsnelės,	strazdai	ir	kt.

Taip	pat	būtina	atkreipti	dėmesį,	kad,	nors	ir	mažesniu	mastu	nei	žemosios	ar	vidutinės	įtam-
pos	tinkluose,	dėl	trumpojo	jungimo	žūsta	tam	tikras	ant	aukštosios	įtampos	elektros	linijos	atra-
mų	pailsėti	nutupiančių	stambių	paukščių	skaičius.	Lietuvoje	 labiausiai	nukenčia	baltieji	gandrai	
(Ciconia ciconia).
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5. Paukščiams pavojingų elektros perdavimo 
oro linijų ar jų fragmentų pagrindiniai 
identifikavimo principai

Pavojingų	oro	linijų	identifikacija	turėtų	būti	paremta	šiais	principais:

•	Oro	 linijoje	kiekvienais	metais	migraciniu	 ir	priešmigracinių	 sankaupų	 laikotarpiais	 regis-
truojami	linijos	atsijungimo	atvejai,	kurių	priežastis	–	paukščių	poveikis;

•	Oro	linija	kerta	vandens	telkinius;

•	Oro	linija	driekiasi	virš	žuvininkystės	tvenkinių;

•	Oro	linija	driekiasi	virš	upės	deltos;

•	Po	oro	linija	reguliariai	arba	vienu	metu	gausiai	registruojami	žuvę	paukščiai;

•	Oro	linija	driekiasi	siaurame	ruože	tarp	dviejų	didelių	miškų	masyvų	ar	didesnio	ploto	van-
dens	telkinių;

•	Oro	linija	driekiasi	tarp	gausios	paukščių	perėjimo	vietos	(kolonijos)	ir	jų	maitinimosi	vietos;

•	Oro	linija	driekiasi	laukais	skersai	migracijos	kelio	(rytų–vakarų	arba	pietryčių–šiaurės–va-
karų	kryptimis);

•	Ypač	retų	ir	/	ar	saugomų	perėjimo	vietų	artima	kaimynystė.
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6. Jautriausios paukščiams aukštosios įtampos 
elektros perdavimo linijos Lietuvoje (paukščių 
migracijos srautų susiliejimo vietose, vandens 
telkinių aplinka, miškų masyvų pakraščiai, 
stipriai apšviestos teritorijos, masinės 
maitinimosi vietos ir kt.)

Lietuvoje	jautriausios	vietos	paukščiams	dėl	aukštosios	įtampos	perdavimo	linijų	atitiko	sau-
gomų	teritorijų	pasiskirstymą	šalyje.	Taip	pat	buvo	identifikuotos	vietos,	kur	skirtingais	metų	sezo-
nais	telkiasi	gausūs	paukščių	būriai	(6.1	paveikslas).	Identifikuotos	pavojingos	aukštosios	įtampos	
oro	linijos	yra	pateiktos	1	lentelėje.

6.1 paveikslas. Aukštosios įtampos perdavimo linijos (raudona) ir saugomos teritorijos (žalia)



LIFE13 BIO/LT/00130312

Eil.
nr.

Vietovė šalyje Linijos pavadinimas

1. Klaipėdos	sąsiauris	ir	Kuršių	nerija Marios–Juodkrantė	

2. Būtingė,	Palangos	sav. „Vėjas	1“–Šventoji

3. Pasruojos	tvenkiniai	/	UAB	„Žemaitijos	žuvis“	
(Telšių	r.)

Telšiai–Seda	

4. Kamanų	rezervato	apsaugos	zona	(Akmenės	r.) Naujoji	Akmenė–Jučiai	

5. Mūšos	tyrelio	pakraštys	(Joniškio	r.) Atš.	Telšiai

6. Leitgirių	apl.	(Šilutės	r.) Šilutė–Juknaičiai

7. Senrusnės	PAST*	pakraštys	(Pagėgių	sav.) Pagėgiai–Sovietskas

8. Piktupėnų	gyv.	apl.	(Pagėgių	sav.) Taurai–Pagėgiai

9. Lumpėnų	apl.	(Pagėgių	sav.) Klaipėda–Bitėnai

10. Nemunas	Kauno	m.	I Atš.	„Drobė	1“,	„Drobė	2“

11. Nemunas	Kauno	m.	II Kauno	HE–Aleksotas
Kauno	HE–Kruonio	HAE
Kauno	HE–Kazlų	Rūda

12. Išlaužo	tvenkiniai	(Kauno	r.) Kauno	HE–Kazlų	Rūda

13. Bebruliškių	tvenkiniai	–	UAB	„Karpis“	
(Kazlų	Rūdos	sav.)

Kauno	HE–Kazlų	Rūda
Kapsai–Kazlų	Rūda

14. Žuvinto	BR**	pakraštys	
(Lazdijų,	Marijampolės,	Alytaus	r.)

Alytus–Šeštokai
Šeštokai–Bukta

15. Laukystos	žuvininkystės	tvenkiniai	(Kaišiadorių	r.) LE–Jonava

16. Kietaviškių	tvenkiniai	/	UAB	„Bartžuvė“	
(Elektrėnų	sav.)

LE–Kruonio	HAE
LE–Alytus
LE–Vilnius
LE–Neris

17. Kretuono	PAST	(Švenčionių	r.) Švenčionėliai–Ignalina

18. Dysnos	up.	slėnis/	Birvėtos	BP***	(Ignalinos	r.) Ignalinos	AE–Smorgonys
Didžiasalis–Vydžiai

1 lentelė. Identifikuotos pavojingos aukštosios įtampos oro linijos Lietuvoje
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Lietuvoje	įgyvendinant	ES	LIFE+	programos	finansuojamą	projektą	„Paukščių	apsaugos	priemo-
nių	įdiegimas	Lietuvos	aukštosios	įtampos	elektros	energijos	perdavimo	tinkluose“	dažniausiai	už-
registruoti	naktį	migruojančių	žvirblinių,	gausias	sankaupas	sudarančių	tilvikinių	ir	stambių	vandens	
paukščių	žūties	atvejai.	Migracijų	metu	po	elektros	perdavimo	oro	linijomis	rasta	žuvusių	ir	plėšriųjų	
paukščių.	Pavyzdžiui,	2017	m.	 spalio–2018	m.	balandžio	 laikotarpiu	buvo	patikrinti	72	aukštosios	
įtampos	elektros	perdavimo	linijų	ruožai	įvairiose	Šiaurės	ir	Vidurio	Lietuvos	vietose.	Po	jomis	minėtu	
laikotarpiu	iš	viso	rastas	51	paukštis	(18	rūšių).	Daugiausia	tarp	jų	buvo	dirvinių	sėjikų	(8)	ir	pempių	
(7).	Tai	gausias	santalkas	laukuose	rudenį	sudarantys	sparnuočiai.	Gana	neįprasta,	kad	įvairiose	vie-
tose	buvo	rastos	net	4-ios	žuvusios	palyginti	žemai	skraidančios	ir	negausiai	aptinkamos	kurapkos.	
Visi	paukščiai	buvo	rasti	šaltuoju	metų	laiku	po	linijomis	virš	neapartų	ražienų.	Tačiau	tikėtina,	kad	
žuvusių	paukščių	paieškų	efektyvumas	buvo	didesnis	žiemą	dėl	geresnio	matomumo,	kai	yra	apnyku-
si	žolinė	augalija.	Dėl	to	tuomet	buvo	rasta	daugiau	individų	nei	šiltuoju	metų	laiku.

Kartais	negyvų	paukščių	randama	tik	po	tam	tikrais	aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	
linijų	ruožais.	Pavyzdžiui,	palyginti	trumpame	elektros	perdavimo	linijų	ruože	Biržų	rajone	per	ke-
lis	mėnesius	aptikta	net	16	žuvusių	paukščių:	6	dirviniai	sėjikai,	2	didžiosios	antys,	pempė,	gul-
bė	nebylė,	keletas	strazdų	ir	liepsnelių.	Matyt,	šiame	tarp	dviejų	miškų	masyvų	esančiame	ruože	
susiformuoja	savotiškas	paukščių	migracijų	koridorius	 (vietos	svarbos	paukščių	migracijų	srautų	
susiliejimo	vieta).	Kadangi	apie	šio	oro	linijų	ruožo	keliamą	grėsmę	sparnuočiams	nebuvo	žinoma	
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prieš	projektui	prasidedant,	čia	apsaugos	priemonės	įdiegtos	netrukus	po	to	(2018	m.),	kai	buvo	
rasta	žuvusių	sparnuočių.	

Dar	keli	 linijų	ruožai,	kuriuose	apskaitų	metu	buvo	pastebėtas	reikšmingas	dėl	susidūrimo	
su	aukštosios	įtampos	laidais	žuvusių	paukščių	gausumas,	išsidėstę	centrinėje	ir	šiaurinėje	šalies	
dalyse:

1.	Per	vieną	vertingiausių	Pakruojo	rajone	gamtinės	svarbos	vietų	–	Kruojos	slėnį	–	besidrie-
kianti	 linija	PK-LG	pavasarinės	 ir	 rudeninės	migracijų	metu	kelia	 reikšmingą	pavojų	 čia	 gausiais	
būriais	apsistojantiems	ir	migruojantiems	paukščiams.	Todėl	pasibaigus	projektui	rekomenduoja-
ma	pagerinti	šios	linijos	matomumą	ruože	nuo	50	iki	76	atramos.	Ypatingas	dėmesys	turėtų	būti	
skiriamas	linijos	ruožams	tarp	atramų	50–60,	63–64	ir	68–74.

2.	Pasvalio	rajone	esanti	linija	PN-PŠ	taip	pat	driekiasi	per	migruojančių	paukščių	pamėgtus	
laukus.	Rudeninės	ir	pavasarinės	migracijų	metų	čia	poilsio	telkiasi	gausūs	paukščių	būriai,	kurie	
neretai	 susiduria	 su	 aukštosios	 įtampos	 elektros	 laidais.	 Pasibaigus	 projektui	 rekomenduojama	
pagerinti	linijos	matomumą	ruože	nuo	68	iki	74	atramos.

3.	Nors	projekto	metu	Kauno	mieste	buvo	pagerintas	trijų	aukštosios	įtampos	elektros	linijų	
matomumas,	tačiau	šis	regionas	vis	dar	kelia	ypatingą	pavojų	čia	žiemojantiems	ir	migracijų	metu	
apsistojantiems	vandens	paukščiams.	Viena	problemiškiausių	vietų	vis	dar	yra	ties	Lampėdžių	kar-
jeru	 ir	greta	tekančiu	Nemunu.	Upę	 ir	karjerą	kertančios	VL-NR	11,	VL-AL2,	ATŠ-MR1,	ATŠ-MR2	
linijos	kelia	reikšmingą	pavojų	virš	upės	ir	karjero	skraidantiems	vandens	paukščiams.

AB	„Litgrid“	duomenimis,	baltieji	gandrai,	tupėdami	ant	elektros	oro	linijų	atramų	ir	tuštinda-
miesi	ant	laidų,	sukelia	elektros	išlydį,	dėl	kurio	paukščiai	dažniausiai	žūsta.	Todėl	baltųjų	gandrų	
priešmigracinių	santalkų	vietose,	kurios	mūsų	šalyje	formuojasi	liepos	antrojoje	pusėje–rugpjūčio	
mėnesį	ir	kuriose	suskaičiuojama	nuo	keliasdešimties	iki	kelių	šimtų	šios	rūšies	individų,	aukšto-
sios	 įtampos	elektros	perdavimo	 linijų	atsijungimo	atvejų	buvo	registruojama	daugiausia.	Tokia	
informacija	buvo	kaupiama	AB	„Litgrid“.	Prieš	pradedant	 Lietuvoje	aukštosios	 įtampos	elektros	
perdavimo	tinkluose	rengti	apsaugos	priemones,	tokiose	vietose	kasmet	buvo	registruojama	iki	
50-ies	šių	sparnuočių	žūties	atvejų.	Todėl,	ateityje	planuojant	 įrengti	naujas	aukštosios	 įtampos	
perdavimo	linijas,	būtina	atsižvelgti	į	baltųjų	gandrų	vasarinių	priešmigracinių	santalkų	vietas.
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7. Projekto metu identifikuotos 
pavojingiausios įvairiems paukščiams vietos 
ir jų parinkimo principai

Paukščių migracinių srautų susiliejimo ir / ar intensyvaus traukimo vietos

Paukščių	migracinių	 srautų	susiliejimo	vietų	 išskyrimo	tarptautinius	kriterijus	 šalyje	aiškiai	
atitinka	dvi	gamtinės	teritorijos	–	Kuršių	nerija	ir	Nemuno	delta,	ypač	Kintų–Ventės	rago	vietovė.	
Todėl	logiška,	kad	abiem	šioms	teritorijoms,	remiantis	šiuo	kriterijumi,	yra	suteiktas	„Natura	2000“	
statusas.

Šiose	paukščių	apsaugai	 svarbiose	 teritorijose	aukštosios	 įtampos	elektros	perdavimo	oro	
linijos	 gali	 lemti	didesnio	migruojančių	 smulkiųjų	paukščių	 skaičiaus	 žūtį	dėl	 susidūrimo	 su	 lai-
dais.	Kitose	teritorijose	 laikoma,	kad	aukštosios	 įtampos	oro	 linijos	nėra	reikšmingai	pavojingos	
per	migraciją	praskrendantiems	smulkiems	ar	kitiems	sparnuočiams,	todėl	ir	specialios	apsaugos	
priemonės,	pirmiausia	didinančios	elektros	 linijų	 laidų	matomumą,	nėra	būtinos.	Migruojančių	
paukščių	srautų	susiliejimo	vietose	oro	linijų	matomumas	turi	būti	gerinamas,	ypač	jei	skridimo	
kryptis	kerta	įrengtas	oro	linijas.

Anksčiau	minėtose	teritorijose	toks	aukštosios	įtampos	oro	linijų	ruožas	aptiktas	Kuršių	ne-
rijos	šiaurinėje	dalyje.	Nemuno	deltoje	(tiek	vietovėje	tarp	Kintų	ir	Ventės	rago,	tiek	tarp	Šilutės	ir	
Rusnės	salos)	driekiasi	35	kV	vidutinės	įtampos	oro	linija,	kurias	eksploatuoja	ne	AB	„Litgrid“,	o	AB	
ESO.

Tačiau,	 be	 tarptautinius	 kriterijus	 atitinkančių	dviejų	 vietų	–	 	minėtų	anksčiau	 ir	 paukščių	
migracinių	srautų	susiliejimo	vietų	–	išskyrimo,	daugelio	šalies	ornitologų	nuomone,	panašius	rei-
kalavimus	atitinka	ir	likęs	Lietuvos	pajūrio	2	km	pločio	sausumos	ruožas	(nuo	Lietuvos	ir	Latvijos	
valstybinės	sienos	iki	Klaipėdos)	bei	tokio	pat	pločio	ruožas	rytinėje	Kuršių	marių	pakrantėje	tarp	
Klaipėdos	ir	Kintų	gyvenvietės.	Šiuose	ruožuose,	neskaitant	aukštosios	įtampos	oro	linijos	Palan-
gos	mieste,	 aptiktas	 vienas	oro	 linijos	 ruožas	ties	Būtinge.	 Klaipėdos	mieste,	 kaip	 ir	 Palangoje,	
nusidriekusios	 linijos,	 šio	 leidinio	 rengėjų	nuomone,	neturės	 reikšmingo	poveikio	per	migraciją	
perskrendantiems	paukščiams,	nes	jie	apskrenda	užstatytas	teritorijas	arba	jas	kerta	didesniame	
aukštyje,	nei	driekiasi	aukštosios	įtampos	oro	linijos.	

Taip	pat	pabrėžtina,	kad	migracinių	srautų	susiliejimo	vietų	yra	ir	kitose,	jau	šalies	žemyninėje	
dalyje	esančiose	teritorijose.	Jau	minėta,	kad	dažniausiai	tai	tarp	didesnių	miškų	masyvų	ar	van-
dens	telkinių	esančios	sausumos	teritorijos,	kuriose	susitelkia	įprastai	plačiu	frontu	virš	žemyninės	
dalies	migruojantys	paukščiai.	Tokių	teritorijų	šio	projekto	metu	aptikta	Biržų,	Zarasų,	Pakruojo,	
Pasvalio	ir	Kauno	rajonuose.	
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Paukščių santalkų vietos

Tai	pačios	jautriausios	aukštosios	įtampos	oro	linijų	galimo	poveikio	paukščiams	vietos,	nes	
iki	šiol	būtent	paukščių	santalkų	vietose	užregistruota	daugiausia	jų	žūties	atvejų	dėl	susidūrimo	su	
aukštosios	įtampos	elektros	linijų	laidais	Lietuvoje.	Skirtingos	vietos	paukščių	apsaugai	aktualios	
ir	skirtingais,	ir	apskritai	visais	metų	sezonais:	žiemojantiems	vandens	paukščiams;	sezoninių	mi-
gracijų	metu	pailsėti	ar	maitintis	apsistojantiems	vandens,	gerviniams	ir	tilvikiniams	paukščiams;	
gausiose	kolonijose	perintiems	paukščiams.	

Be	to,	ne	visoms	paukščių	rūšims,	priklausančioms	anksčiau	minėtoms	grupėms,	ir	ne	visais	
sezonais	 aukštosios	 įtampos	oro	 linijos	 yra	 vienodai	 pavojingos.	 Remiantis	 užsienio	 šalyse	 vyk-
dytais	tyrimais	ir	Lietuvos	patirtimi,	aukštosios	įtampos	oro	linijos	pavojingiausios	visų	rūšių	gul-
bėms,	gervėms,	gandrams,	t.	y.	stambiems	ir	mažiau	manevringiems	paukščiams,	kurie	paskuti-
nę	skrydžio	akimirką	pastebėję	laidus	nebesugeba	išvengti	susidūrimo	su	jais,	ypač	kai	paukščiai	
skrenda	būriu.	Žąsys,	antys	ar	kai	kurie	tilvikai,	pavyzdžiui,	kuolingos,	gaidukai,	pempės,	sėjikai,	į	
laidus	atsitrenkia	tik	esant	gausioms	santalkoms.	Šiuo	atveju	būrio	viduryje	skrendantys	paukščiai	
nepastebi	kliūties	iš	anksto,	o	paskutinę	akimirką	nebesugeba	išvengti	susidūrimo.	Kitais	atvejais	
tam	tikros	paukščių	rūšys,	pavyzdžiui,	greitai	skrendančios	antys,	nors	sudaro	palyginti	nedidelį	dėl	
susidūrimo	su	elektros	perdavimo	oro	linijomis	žuvusių	paukščių	procentą,	jei	tam	tikroje	vietoje	
nuolatos	skraido	aplinkoje,	kur	arti	yra	laidų,	–	virš	vandens	telkinių	sąsiaurių,	seklių	produktyvių	
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vandens	telkinių	ar	užliejamų	pievų,	tačiau	apskritai	yra	gana	didelė	tikimybė,	kad	šie	sparnuočiai	
susidurs	su	aukštosios	įtampos	oro	linijomis.	Todėl	neretai	yra	svarbu,	ne	tik	kokios	paukščių	rūšys	
yra	apsistojusios	vienoje	ar	kitoje	teritorijoje,	bet	ir	kiek	jų	skrisdamos	reguliariai	kerta	elektros	
perdavimo	oro	linijas.	Tai	yra	viena	iš	priežasčių,	kodėl	gamtosauginės	organizacijos	kaip	vieną	iš	
prioritetinių	sparnuočių	apsaugos	priemonių	nurodo	tinkamą	elektros	perdavimo	oro	 linijų	tin-
klo	vietų	planavimą,	taip	mažinant	galimą	neigiamą	jo	poveikį	gyvosios	gamtos	objektams,	ypač	
paukščiams.

Galimas poveikis atskirais sezonais

Žiemos	sezonas.	Šiuo	sezonu	Lietuvoje	reikšmingas	aukštosios	įtampos	perdavimo	oro	lini-
jų	poveikis	nustatytas	gulbėms	nebylėms	ir	žiemojančioms	antims	Nemune	ties	Kaunu,	taip	pat	
didiesiems	dančiasnapiams	Klaipėdos	sąsiauryje.	Taip	pat	žiemos	sezonais	 įvairiose	šalies	vieto-
se	žuvusių	paukščių	aptikta	dirbamuose	laukuose,	tarp	jų	vyravo	žvirbliniai	ir	sėjikiniai	paukščiai.	
Potencialiai	pavojinga	teritorija	yra	apie	Lietuvos	elektrinę	ties	Elektrėnais,	šalia	kurios	vandens	
paukščiai	žiemoja	Elektrėnų	vandens	saugykloje.

Paukščių	migracijų	sezonai.	Atskiri	oro	linijų	ruožai	gali	būti	nevienodai	pavojingi	skirtingais	
sezonais.	Tai	priklauso	nuo	to,	kokiu	sezonu	tam	tikroje	teritorijoje	stebimos	paukščių	santalkos,	
nes	tam	tikrose	vietose	vandens	ar	kiti	paukščiai	gausias	santalkas	formuoja	tik	pavasarį	arba	ru-
denį.	Pavyzdžiui,	Birvėtos	šlapžemių	komplekse	ypač	gausios	vandens	ir	tilvikinių	paukščių	santal-
kos	registruojamos	patvinus	Dysnos	ir	Birvėtos	upėms,	t.	y.	kovo–balandžio	mėnesiais.	Kitu	laiku	
pavojų	paukščiams	(ypač	gulbėms)	kelia	tik	Birvėtos	žuvininkystės	tvenkinius	kertantys	oro	linijų	
ruožai.	Panaši	padėtis	ir	Nemuno	deltos	pievose	ties	Leitgiriais	ar	Pagėgių	sav.	Piktupėnų	ir	Lum-
pėnų	apylinkėse,	t.	y.	pievose,	kur	vandens	paukščiai	gausias	santalkas	sudaro	dažniausiai	pava-
sarinės	migracijos	metu.	Kamanų	rezervate	ir	Mūšos	Tyrelio	pelkėse	migruojančios	žąsys	ir	gervės	
apsistoja	tik	rudens	mėnesiais.	Tačiau,	nakvodamos	pelkėse,	maitintis	jos	skrenda	į	laukus.	Atskirai	
minėtinas	Žuvinto	biosferos	rezervatas,	kur	vandens	ir	tilvikiniai	paukščiai	bei	gervės	gausias	san-
talkas	formuoja	tiek	pavasarį,	tiek	rudenį.	Jie	maitintis	skrenda	į	aplinkinius	laukus.	Abiem	sezonais	
svarbūs	ir	žuvininkystės	tvenkiniai	–	Bebruliškių,	Išlaužo,	Kietaviškių,	Laukystos,	Birvėtos,	Pasruojo.	

Paukščių	veisimosi	sezonas.	Šiuo	sezonu	ypač	svarbūs	yra	žuvininkystės	tvenkiniai,	virš	kurių	
nutiestos	aukštosios	įtampos	oro	linijos	–	Bebruliškių,	Išlaužo,	Kietaviškių,	Laukystos,	Birvėtos,	Pa-
sruojo,	čia	aukštosios	įtampos	linijos	didžiausią	pavojų	kelia	abiejų	rūšių	gulbėms	(giesmininkėms	
ir	nebylėms),	 šiose	vietose	perinčioms	žąsims,	besimaitinantiems	 jūriniams	ereliams.	Manoma,	
kad	pavojinga	aukštosios	įtampos	oro	linija	yra	ir	Kretuono	ežero	pakrantėse,	nes	šio	ežero	saloje	
gausiose	kolonijose	perintys	kirai	 ir	tilvikiniai	paukščiai	maitintis	 reguliariai	 skrenda	 į	pakrantės	
pievas.	Nustatytos	pavojingiausios	įvairiems	paukščiams	vietos	pateiktos	7.1	paveiksle.

Vertinant	aukštosios	įtampos	oro	linijų	tinklo	sąsajas	su	Paukščių	apsaugai	svarbių	teritorijų	
(toliau	–	PAST)	tinklu,	matoma,	kad	aukštosios	įtampos	oro	linijos	kerta	keliolika	PAST.	Kadangi	skir-
tingos	PAST	įsteigtos	skirtingoms	paukščių	rūšims	su	skirtingais	ekologijos,	elgsenos	ir	biologijos	
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bruožais	saugoti,	be	to,	jos	apima	skirtingas	buveines,	kurios	svarbios	skirtingoms	paukščių	rūšims,	
pats	aukštosios	įtampos	oro	linijos	buvimo	faktas	nusako	tik	galbūt	reikšmingą	poveikį.	Tačiau	jis	
nenurodo	realiai	egzistuojančių	grėsmių,	jų	mastų	ir	svarbos.

Akivaizdu,	kad	didžiausias	galimas	aukštosios	 įtampos	oro	 linijos	poveikis	paukščiams	gali-
mas	ir	tikėtinas	PAST,	kurios	įsteigtos	vandens	paukščių	susitelkimo	arba	migracinių	srautų	susilie-
jimo	vietų	apsaugai.	Tačiau	ir	kitose	PAST	aukštosios	įtampos	oro	linijos	gali	būti	saugomų	paukš-
čių	rūšių,	tarp	jų	ir	saugomų	–	tikslinių	rūšių	žūties	priežastis.	Kadangi	dažniausiai	jų	populiacijos	
nėra	gausios,	labai	sunku	surinkti	informaciją	apie	vienetinius	retų	saugomų	rūšių	žūties	atvejus	
ir	įvertinti	ne	tik	jų	mastus,	bet	ir	galimą	poveikį	konkrečioje	teritorijoje	esančiai	populiacijai.	Mat	
saugomų	negausių	rūšių	retai	registruojamiems	žūties	faktams	įvertinti	reikalingi	tiksliniai	ir	nuo-
latiniai	tyrimai.

7.1 paveikslas. Projekto metu nustatytos pavojingiausios įvairiems paukščiams vietos (rau-
dona) ir įvykdyti linijų matomumą gerinantys darbai (mėlyna ir žalia)
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8. Projekto metu vykdyto paukščių žūties 
po aukštosios įtampos laidais monitoringo 
rezultatai

Projekto	metu	po	aukštosios	įtampos	elektros	laidais	pėsčiomis	visais	metų	mėnesiais	pati-
krinta	852	km,	iš	jų	320	km	po	linijomis	be	įrengtų	apsaugos	priemonių	ir	521	km	po	linijomis	su	
įgyvendinant	projektą	įrengtomis	apsaugos	priemonėmis.

Nuo	2014	 iki	2018	m.	projekto	darbuotojai	 ir	 savanoriai	 rado	254	žuvusius	paukščius	852	
km	aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	linijų	ruože	skirtingose	Lietuvos	vietose.	Iš	jų	112	buvo	
gulbės,	kurios	žmonėms	pabaidžius	susidūrė	su	virš	Nemuno	nusidriekusiais	laidais	įvairiose	jų	žie-
mojimo	vietose	Kaune.	Tačiau	šis	skaičius	vėliau,	atliekant	žuvusių	paukščių	analizę,	nebuvo	nau-
dojamas	dėl	skirtingų	sparnuočių	žūties	registracijos	metodų.	Ši	vieta	seniai	žinoma	kaip	vandens	
paukščiams	itin	pavojinga	teritorija,	todėl	projekto	metu	Kaune	pagerintas	3-ų	oro	linijų,	besidrie-
kiančių	virš	Kauno	ornitologinio	draustinio,	esančio	žemiau	Kauno	hidroelektrinės,	matomumas.	
Įdiegtos	priemonės	gerokai	sumažino	reguliariai	čia	skraidančių	vandens	paukščių	susidūrimo	su	
laidais	skaičių,	tačiau	laidų	matomumo	gerinimas	nedavė	laukiamo	efekto,	nes	paukščiai	yra	bai-
domi	ir	nuolat	kyla	vienu	metu	gausiais	būriais.	Vienas	tokių	atvejų	buvo	užfiksuotas	per	2017	m.	
Vasario	16-osios	minėjimui	skirtą	baidarių	plaukimą.	Tuomet	vos	per	20	minučių	užregistruota	10	
gulbių	nebylių,	skrendant	susidūrusių	su	laidais.	Taip	nutinka	dėl	to,	kad	tik	būrio	priekyje	skren-
dantys	paukščiai	spėja	laiku	pamatyti	elektros	laidus	ir	jų	išvengti,	o	būrio	viduryje	ar	gale	lekiantys	
individai	neretai	sureaguoja	per	vėlai,	nespėja	išvengti	susidūrimo	ir	dėl	to	dažniausiai	smarkiai	
susižaloja	arba	žūsta.	

Atliekant	apskaitas	po	elektros	linijomis,	skirtingose	Lietuvos	vietose	buvo	rasti	142	paukščiai	
(2	 lentelė).	Tarp	 jų	daugiausia	buvo	strazdų	 (31),	 liepsnelių	 (14),	paprastųjų	pempių	 (16),	dirvi-
nių	vieversių	(14),	dirvinių	sėjikų	(14).	Daugumą	minėtų	žuvusių	paukščių	sudarė	tamsiuoju	paros	
metu	migruojančios	paukščių	rūšys	ir	dieną	dirbamuose	laukuose	besimaitinančios	ar	migracijos	
metu	juose	poilsio	besileidžiančios	gausias	santalkas	formuojančios	paukščių	rūšys.	Netikėtas	at-
radimas	buvo	dėl	susidūrimo	su	aukštosios	 įtampos	 laidais	sužuvusios	kurapkos	–	žiemą	 iš	viso	
buvo	rasti	4	žuvę	individai.	Tai	parodo,	kad	šie	paukščiai,	perskirsdami	didesnius	atstumus,	kartais	
pakyla	į	didesnį	nei	įprastai	aukštį	ir	neišvengia	susidūrimo	su	tokiomis	kliūtimis	kaip	aukštosios	
įtampos	elektros	linijų	laidai.	

Dauguma	žuvusių	paukščių	buvo	rasti	po	nežymėtomis	aukštosios	įtampos	elektros	oro	lini-
jomis	(po	tomis,	kurių	matomumas	nebuvo	gerintas),	o	po	pažymėtomis	linijomis	jų	buvo	aptikta	
mažiau	(1	lentelė).	Bendrą	rastų	žuvusių	paukščių	skaičių	perskaičiavus	pagal	patikrinto	atstumo	
santykiniam	aukštosios	 įtampos	elektros	perdavimo	oro	 linijos	 vienetui,	nustatyta,	 kad	 šių	 lini-
jų	laidų	žymėjimas	sumažino	strazdų,	pempių,	liepsnelių,	dirvinių	sėjikų,	vieversių,	kirų,	didžiųjų	
ančių	 žūties	 skaičių	 (1	paveikslas	apačioje).	 Tačiau	daugeliui	 rūšių	 teigiamo	 įdiegtų	 laidų	mato-
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Paukščių rūšys

Individų skaičius po skirtingo laidų žymėjimo 
elektros linijomis

Nežymėta Pakabučiai 
/ Spiralės Spiralės Iš viso

Antis (Aythia sp.) 1 1

Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) 1 1

Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) 1 1 2

Baltasis gandras (Ciconia ciconia) 3 3

Paprastasis čimčiakas (Carduelis flammea) 1 1

Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) 1 1

Didžioji antis (Anas platyrhynchos) 2 1 3

Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) 12 1 1 14

Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) 8 2 3 13

Gulbė (Cygnus sp.) 3 3

Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) 1 1

Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) 1 1

Juodasis strazdas (Turdus merula) 1 1

Karvelis (Columba sp.) 1 1

Keršulis (Columba palumbus) 2 2 4

Kikilis (Fringila coelebs) 1 1

Kiras (Larus sp.) 1 1 2

Klykuolė (Bucephala clangula) 2 2

Kovas (Corvus frugilegus) 1 1

Kūltupys (Oenanthe oenanthe) 1 1

Kuosa (Corvus monedula) 1 1

Kurapka (Perdix perdix) 1 3 4

Liepsnelė (Erithacus rubecula) 10 4 14

Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) 1 1

Paprastasis suopis (Buteo buteo) 1 1

Paprastoji raudonuodegė 
(Phoenicurus phoenicurus) 1 1

2 lentelė. Rasti žuvę paukščiai po skirtingomis aukštosios įtampos elektros oro linijomis Lietu-
voje 2014–2018 m. (tiek su įrengtomis matomumą gerinančiomis priemonėmis, tiek be jų)
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Paprastasis pelėsakalis (Falco tinnuculus) 1 1

Pempė (Vanellus Vanellus) 15 1 16

Pilkoji varna (Corvus cornix) 1 1

Rudagalvis kiras (Larus ridibunds) 1 1 2

Slanka (Scolopax rusticola) 2 2

Strazdas (Turdus sp.) 4 1 5

Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) 19 3 2 24

Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) 1 1

Uldukas (Columba oeanas) 1 1

Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) 2 2

Žąsis (Anser sp.) 1 1

Neatpažinta 4 1 2 7

Gulbė nebylė (Cygnus olor)* 4 108

Bendras	rastų	paukščių	skaičius	
(be	gulbių	nebylių) 101 20 21 142

Bendras	rastų	paukščių	skaičius 105 128 21 254

mumą	didinančių	priemonių	poveikis	nepastebėtas	dėl	mažo	rastų	paukščių	skaičiaus	(per	mažos	
statistinės	 imties)	arba	atskirų	rūšių	aptikimo	tik	po	vienos	kategorijos	 linija.	Dalis	 rūšių,	 tokios	
kaip	paprastasis	čivylis,	klykuolė,	baltakaktė	žąsis,	kurapka,	varnėnas,	slanka	ir	kt.,	buvo	rastos	tik	
po	nežymėtomis	linijomis,	bet	nei	vieno	žuvusio	individo	neaptikta	po	linijomis,	kuriose	įrengtos	
laidų	matomumą	didinančios	priemonės.	Ir	atvirkščiai	–	dalis	rūšių	rastos	tik	po	žymėtomis	linijo-
mis	(kūltupys,	nykštukas,	kuosa,	paprastasis	pelėsakalis	ir	kt.).	Tačiau	abiem	atvejais	dėl	pavienių	
žuvusių	paukščių	negalima	teigti,	kad	 linijų	žymėjimas	didina	ar	mažina	šių	rūšių	susidūrimo	su	
aukštosios	įtampos	linijų	laidais	tikimybę.	Analizuojant	atskirų	rūšių	žūties	statistinius	parametrus	
aukštosios	įtampos	linijose	su	žymėtais	ir	nežymėtais	laidais,	buvo	naudojami	dešimties	rūšių	ar	
genčių	 duomenys1.	Nustatyta,	 kad	 žymėjimas	 statistiškai	 reikšmingai	 sumažino	 įvairių	 paukščių	
žūtį	(neparametrinis	Wilcoxon	testas	priklausomoms	imtims2,	n=10,	Z=2.59,	p<0,05).

1	Dešimt	 rūšių,	kurių	duomenys	naudoti	 lyginant:	 strazdas	giesmininkas,	pempė,	dirvinis	 sėjikas,	 liepsnelė,	dirvinis	vieversys,	 strazdai,	
didžioji	 antis,	 kirai,	 paprastasis	 čimčiakas,	 juodagalvė	 devynbalsė.	 Lyginant	 nenaudoti	 baltojo	 gandro	 duomenys,	 nors	 jų	 žūties	 atvejų	
pagausėjo	po	pažymėtomis	linijomis	(2	paveikslas);	manoma,	kad	tai	nėra	susiję	su	žymėjimu.

2	Statistinį	palyginimą	taikant	tik	analizuojant	duomenis	tų	rūšių,	kurių	buvo	rasta	ir	po	žymėtomis,	ir	po	nežymėtomis	linijomis	bei	atmetus	
žuvusių	baltųjų	gandrų	skaičių.

* Gulbės nebylės, žuvusios dėl atsitrenkimo į elektros linijas pabaidžius žmonėms Kauno 
mieste. Toliau atliekant analizę nenaudojama.
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8.1 paveikslas. Po linijomis su nežymėtais ir žymėtais laidais rastų žuvusių paukščių rūšių 
gausumas: viršuje – bendras paukščių skaičius, apačioje – paukščių skaičius viename patikrinto 
ruožo kilometre.

Paukščių	paieškos	po	elektros	perdavimo	linijomis	buvo	vykdomos	sausio–lapkričio	mėne-
siais.	Pritaikius	Wilcoxon	testą	priklausomoms	imtims,	buvo	nustatytas	statistiškai	reikšmingas	žu-
vusių	paukščių	skaičiaus	sumažėjimas	(n=11,	Z=2.13,	p<0,05) atskirais	mėnesiais; skirtingais	mė-
nesiais	maždaug	nuo	1	iki	6,4	(vidutiniškai	2,5)	karto	mažiau	žuvusių	visų	rūšių	paukščių	buvo	rasta	
po	žymėtomis	linijomis,	palyginti	su	nežymėtomis	linijomis	(8.1	paveikslas	apačioje).	
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Analizuojant	skirtingais	mėnesiais	rastų	žuvusių	paukščių	skaičius,	nustatyta,	kad	daugiausia	
paukščių	po	nežymėtomis	(77	proc.	visų	užfiksuotų)	ir	žymėtomis	linijomis	(59	proc.	visų	užfiksuo-
tų)	žūsta	balandžio,	kovo	ir	rugsėjo	bei	spalio	mėnesiais	–	tai	intensyviausios	paukščių	migracijos	
periodai	Lietuvoje	(8.2	paveikslas).

Naudodami	duomenis	apie	žūstančių	paukščių	skaičių	skirtingais	mėnesiais,	įvertinome	viso-
je	šalyje	skirtingose	linijose	žūstančių	paukščių	skaičių.	Norint	 įvertinti	absoliutų	žuvusių	paukščių	
skaičių,	reikia	įvertinti	ir	plėšrūnų	aktyvumą.	Atliekant	panašius	žūstančių	paukščių	ir	šikšnosparnių	
tyrimus	po	vėjo	elektrinėmis,	buvo	nustatyta,	kad	daugumą	(apie	90	proc.)	žuvusių	paukščių	įvairūs	
plėšrūnai	suėda	per	5	dienas.	Todėl	žuvę	paukščiai	po	elektros	perdavimo	linijomis	neturėtų	išbūti	il-
giau	nei	5	dienas.	Laikoma,	kad	minimalus	žūstančių	paukščių	skaičius	atitinka	stebėtojų	rastą	indivi-
dų	skaičių.	Tuo	tarpu	galimas	maksimalus	per	mėnesį	žūstančių	paukščių	skaičius	turėtų	būti	gerokai	
didesnis	(preliminariais	vertinimais	–	šešis	kartus),	įvertinus	plėšrūnų	poveikį	(8.2	paveikslas).

 

8.2 paveikslas. Rastų žuvusių paukščių skaičiaus kaita ir maksimalus žūstančių paukščių skai-
čius skirtingais mėnesiais

Siekiant	įvertinti	per	metus	dėl	susidūrimo	su	aukštosios	įtampos	elektros	linijų	laidais	žūs-
tančių	paukščių	skaičių	visoje	Lietuvoje,	buvo	skaičiuojamas	minimalus	po	skirtingomis	linijomis	
kiekvieną	mėnesį	rastų	paukščių	skaičius	(faktinis	skaičius)	ir	maksimalus	numanomas	žūstančių	
paukščių	skaičius	(taikant	6	dydžio	indeksą	dėl	galimo	plėšrūnų	poveikio).	Kadangi	gruodį	nebuvo	
atliekamos	apskaitos	(dėl	mažos	paukščių	gausos	šį	mėnesį),	šio	mėnesio	įverčiui	buvo	naudoja-
mas	gretimų	mėnesių	skaičius:	analizuojant	nežymėtų	 linijų	duomenis	–	sausio,	žymėtų	 linijų	–	
lapkričio.	Naudojant	 tokią	metodiką,	buvo	statistiškai	apskaičiuota,	kad	Lietuvos	 teritorijoje	dėl	
nežymėtų	linijų,	kurios	driekiasi	per	atviras	buveines	(3	927	km),	per	metus	žūsta	iki	43	858	indivi-
dų,	iš	jų	net	33	675	individų	(77	proc.)	–	per	migracinį	laikotarpį	(kovo,	balandžio,	rugsėjo	ir	spalio	
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Žymėjimo tipas Žuvusių rastų paukščių 
skaičius, ind.

Tikrinto ruožo 
ilgis, km

Rastų individų skaičius 
viename kilometre

Pakabučiai	/	spiralės 20 140,8 0,142

Spiralės 21 389,2 0,054

Nežymėta 101 320,3 0,315

Suma 142 852 –

mėnesius).	Vidutiniškai	per	mėnesį	1	km	nežymėtos	linijos	ruože	žūsta	11,1	paukščių.	O	123	pažy-
mėtų	linijų	ruožuose	galėjo	žūti	iki	437	paukščių,	iš	jų	253	–	per	migracinį	laikotarpį	(58	proc.	visų	
paukščių).	Vidutiniškai	per	mėnesį	pažymėtose	linijose	žūsta	3,6	paukščių.

Per	metus	Lietuvoje	po	aukštosios	įtampos	oro	linijomis	galėjo	žūti	iki	44	295	skirtingų	paukščių	
rūšių	individų.	Šio	projekto	metu	pažymėjus	123	km	aukštosios	įtampos	oro	linijų,	buvo	išvengta	apie	
1	374	paukščių	žūties	per	metus.	Be	to,	įvertinant,	kad	projekto	metu	pažymėtos	linijos	paukščiams	
bus	geriau	matomos	ir	ateityje,	manoma,	kad	panašus	paukščių	skaičius	bus	išsaugotas	kasmet.	Re-
miantis	šio	leidinio	rengėjų	vertinimu,	jei	visų	aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	linijų	laidai	Lie-
tuvoje	būtų	pažymėti	jų	matomumą	gerinančiomis	priemonėmis,	papildomai	būtų	išvengta	13	962	
paukščių	žūties	per	metus	(vien	per	migracinį	laikotarpį	būtų	išgelbėta	8	079	paukščių).

Projekto	suplanuotų	stebėjimų	metu	žuvusių	paukščių	buvo	ieškoma	ne	tik	po	aukštosios	įtam-
pos	elektros	oro	linijomis,	kurių	laidai	paženklinti	dviem	skirtingais	būdais	/	priemonėmis	(patikrinta	
140,8	km	pakabučiais	ir	spiralėmis	žymėtų	laidų,	398,2	km	tik	spiralėmis	žymėtų	laidų).	Tikrintų	ruo-
žų	ilgiai	su	skirtingomis	žymėjimo	priemonėmis	skyrėsi,	todėl	rastų	žuvusių	paukščių	skaičius	buvo	
dalijamas	iš	patikrintų	ruožų	ilgio	(3	lentelė).	Paaiškėjo,	kad	žūstančių	paukščių	skaičių	efektyviausiai	
sumažino	spiralės	(0,054	ind./km).	Žymėjimo	priemonių	efektyvumas	buvo	nustatomas	lyginant	ras-
tų	paukščių	skaičių	kilometre	su	tuo	pačiu	skaičiumi	nežymėtoje	linijoje	(3	lentelė).

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

3 lentelė. Žymėjimo priemonių efektyvumo bendra suvestinė

Projekto	metu	buvo	identifikuotos	4-ios	iki	šiol	nežinotos,	itin	pavojingos	paukščiams	aukš-
tosios	įtampos	elektros	oro	linijos.	Pavyzdžiui,	Biržų	rajone	esanti	aukštosios	elektros	įtampos	oro	
linija.	Tikrinant	šį	palyginti	trumpą,	vos	200	m,	linijos	ruožą	be	įrengtų	laidų	matomumą	gerinančių	
priemonių,	laukuose,	tarp	dviejų	miškų	masyvų,	buvo	aptikta	11	žuvusių	paukščių,	iš	kurių	net	6	
dirviniai	sėjikai	(Pluvialis apricaria).	Toks	projekto	metu	nustatytas	atvejis	parodė,	kad	net	ir	paly-
ginti	trumpi	elektros	linijų	ruožai	gali	būti	itin	pavojingi,	jeigu	jie	driekiasi	per	paukščių	migracijos	
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koridorius.	Minėtame	ruože	buvo	imtasi	skubių	paukščių	apsaugos	priemonių	ir	jau	2018	m.	čia	
buvo	įdiegtos	elektros	linijos	laidų	matomumą	didinančios	priemonės.	

Svarbiausi	žuvusių	paukščių	stebėsenos	rezultatai:

•		Stebėtojui	einant	po	elektros	 linijomis	patikrinta	852	km	aukštosios	 įtampos	perdavimo	
oro	linijų;	

•		Rasti	254 dėl	susidūrimo	su	laidais	žuvę	paukščiai	(112	gulbių	nebylių	Nemuno	upėje	Kaune	
žiemą,	142	įvairių	rūšių	paukščiai	stebint	kitas	aukštosios	įtampos	elektros	linijas);

•		Lietuvoje	kiekvienais	metais	dėl	susidūrimo	su	aukštosios	įtampos	elektros	laidais	žūsta	iki	
44 295	paukščių;

•		Po	1	km	aukštosios	įtampos	oro	linija	be	laidų	matomumą	didinančių	priemonių	per	metus	
žūsta	iki	11,1	paukščių;

•		Po	1	km	aukštosios	įtampos	oro	linija	su	įdiegtomis	matomumą	didinančiomis	priemonė-
mis	per	metus	žūsta	iki	3,6	paukščių;

•		 Po	 linijomis	 su	projektu	metu	 įrengtomis	 laidų	matomumą	didinančiomis	 priemonėmis	
paukščių	žūties	atvejų	skirtingais	mėnesiais	buvo	nuo	1,2	iki	4	kartų	mažiau,	palyginti	su	linijomis,	
kurių	laidų	matomumas	nebuvo	gerinamas;

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

•		Elektros	linijų	žymėjimas	spiralėmis	yra	vienas	efektyviausių	būdų	siekiant	sumažinti	žuvu-
sių	paukščių	skaičių	atvirose	buveinėse	Lietuvoje.
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9. Projekto metu Lietuvoje įdiegtos paukščių 
apsaugos priemonės

Jau	 esančiose	 elektros	 perdavimo	oro	 linijose	 buvo	 įrengtos	 paukščių	 žūties	 padedančios	
išvengti	 priemonės:	 spiralės	 ir	 pakabučio	 tipo	 žymekliai.	 Ant	 aukštosios	 įtampos	 elektros	 linijų	
atramų	taip	pat	buvo	sumontuotos	paukščių	žūtį	dėl	trumpojo	jungimo	mažinančios	šakutės	ar	
lėkštelės	tipo	priemonės.

Paukščių	susidūrimą	su	elektros	perdavimo	 linijų	 laidais	mažinančios	priemonės	Lietuvoje	
įdiegtos	svarbiose	paukščių	apsistojimo	ir	jiems	pavojingiausiose	vietose.	Projekto	metu	iš	anksto	
pasirinktuose	aukštosios	įtampos	perdavimo	linijų	ruožuose	(dažniausiai	ant	plonesnio	žaibosau-
gos	laido)	buvo	sukabinti	6	464	spiralės	tipo	ir	2	890	pakabučių	tipo	žymeklių,	kurie	gerokai	page-
rino	laidų	matomumą.

Kitos,	ne	mažiau	svarbios	paukščių	apsaugos	priemonės	(šakutės	tipo	įtaisų	ir	didesnio	skers-
mens	lėkštelės	tipo	izoliatorių),	mažinančios	trumpojo	jungimo	tikimybę,	sumontuotos	ant	aukš-
tosios	įtampos	perdavimo	tinklų	atramų.	Iš	viso	nuo	projekto	pradžios	įrengta	11	032	šakutės	tipo	
įtaisų	ir	7	075	lėkštelės	tipo	izoliatorių.	Įrengus	šias	priemones,	reikšmingai	sumažėjo	baltųjų	gan-
drų	ir	kitų	stambių	paukščių	žūties	dėl	trumpojo	jungimo	tikimybė.

Prieš	pradedant	baltiesiems	gandrams	svarbiose	priešmigracinių	santalkų	vietose	esančiose	
aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	linijose	rengti	paukščių	apsaugos	priemones	nuo	trumpojo	
jungimo	(šakutes	ir	lėkštutes),	kasmet	buvo	registruojama	iki	50-ies	žuvusių	šių	sparnuočių.	Džiu-
gu,	kad,	analizuojant	vėlesnių	metų	duomenis,	aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	oro	linijų	
ruožuose	buvo	užfiksuota	tik	12	atsijungimo	atvejų	dėl	paukščių	poveikio,	iš	kurių	tik	du	atvejai	
buvo	ruožuose,	kuriuose	minėto	projekto	laikotarpiu	buvo	įrengtos	šios	apsaugos	priemonės.	Tai	
rodo	šių	priemonių	efektyvumą.	
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10. Kokios paukščių apsaugos priemonės dėl 
trumpojo jungimo yra taikomos aukštosios ir 
vidutinės įtampos elektros tinkluose užsienio 
šalyse ir Lietuvoje, jų registruotas efektyvumas

Efektyviausia	ir	Vakarų	Europoje	pradėta	praktikuoti	priemonė,	siekiant	išvengti	paukščių	žū-
ties	tiek	dėl	susidūrimo	su	žemosios	ir	vidutinės	įtampos	elektros	linijų	laidais,	tiek	dėl	elektros	
srovės	poveikio,	yra	elektros	linijų	tiesimas	po	žeme	(kabelių	klojimas).	Ši	priemonė	dabar	plačiai	
taikoma	Šiaurės	ir	Šiaurės	Vakarų	Europos	dalyse,	ypač	Olandijoje,	taip	pat	Belgijoje,	Jungtinėje	
Karalystėje,	Danijoje,	Vokietijoje	ir	Norvegijoje.	Deja,	aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	tin-
klų	atveju	tai	dar	nėra	plačiai	taikoma	praktika	ir	Vakarų	Europos	šalyse.

Tačiau	jau	esamas	aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	oro	linijas	galima	ženklinti	įvairio-
mis	priemonėmis,	gerinančiomis	laidų	matomumą.	Skirtingi	laidų	žymėjimo	priemonių	modeliai	
pasirenkami	atsižvelgiant	 į	daugelį	 veiksnių:	 jų	vizualizacijos	efektyvumą	 (matomumo	 lygmenį),	
tvirtinimo	ypatumus,	klimato	sąlygas	(vėjo	stiprumą,	apledėjimo	galimybes	ir	kt.),	tvirtinimo	vie-
tas	(ant	įžeminimo	laido	ar	įtampos	laidų),	tvirtinimo	galimybes	(ar	įmanoma	laidus	pasiekti	nuo	
žemės	ar	tik	iš	oro,	ar	naudojantis	pačiais	laidais),	linijos	technines	charakteristikas	(įtampos	sti-
prumą)	 ir	kt.	Todėl	net	 toje	pačioje	 šalyje	neretai	naudojamos	/	diegiamos	kelių	modelių	 laidų	
matomumą	gerinančios	priemonės,	atsižvelgiant	ir	į	konkrečios	aukštosios	įtampos	oro	linijos	ar	
net	jos	atskiro	ruožo	ypatumus.	Atlikus	tyrimus	paaiškėjo,	kad,	naudojant	spiralines	priemones,	
paukščių	žūties	atvejų	sumažėjo	iki	90	proc.	Tyrimai	buvo	atliekami	2002–2005	m.	12	200	km	ilgio	
aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	oro	linijų	ruože.

Vokietijoje	Bernburgo	ir	Susigkės	(vok.	Susigke)	miestuose	esančių	110	kV	įtampos	elektros	
perdavimo	oro	linijų	ruožuose	trejus	metus	iš	eilės	buvo	atliekami	atsitrenkusių	į	laidus	ir	žuvusių	
paukščių	tyrimai	(19	pav.).	Nepaženklintų	elektros	perdavimo	oro	linijų	ruožuose	buvo	rasti	156	
žuvę	paukščiai.	Elektros	perdavimo	oro	linijų	ruožuose,	kurie	buvo	ženklinami	kas	40	m,	buvo	ap-
tikti	56	žuvę	paukščiai.	Elektros	perdavimo	oro	linijų	ruožuose,	paženklintuose	kas	20	m,	rastas	1	
žuvęs	paukštis.	Jungtinėje	Karalystėje,	spiralėmis	ženklinant	elektros	perdavimo	laidus,	paukščių,	
atsitrenkusių	 į	 laidus,	 sumažėjo	 57–89	proc.,	 priklausomai	 nuo	 ženklinimo	priemonių	dydžio	 ir	
atstumo	tarp	jų.	Kuo	didesnės	ženklinimo	priemonės	naudojamos	ir	kuo	atstumas	tarp	ženklinimo	
priemonių	yra	mažesnis,	tuo	mažesnė	tikimybė,	kad	paukščiai	į	laidus	atsitrenks.	Dažniausiai	nau-
dojamos	10	cm	ilgio	spiralės,	kurios	tvirtinamos	kas	5	m,	arba	10	cm	ilgio	raudonos	spalvos	spira-
lės,	kurios	išdėstomos	kas	10	m.	Tokiais	atvejais	išsiaiškinta,	kad	paukščiai	su	aukštosios	įtampos	
elektros	perdavimo	laidais	susiduria	apie	60	proc.	rečiau.	Prancūzijoje	buvo	ženklinami	aukštosios	
įtampos	oro	linijos	įžeminimo	laidai.	Teigiama,	kad	dėl	to	paukščių	žūties	atvejų	sumažėjo	mažiau-
siai	61	proc.	Todėl	daugelis	tyrėjų	ir	gamtosaugos	ekspertų	rekomenduoja,	kad	jau	naujos	stato-
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mos	elektros	perdavimo	oro	linijos	būtų	ženklinamos	tam	tikromis	gerai	matomomis	priemonėmis	
ir	nebūtų	laukiama,	kol	vėliau	bus	tiriama,	kiek	žuvo	paukščių,	atsitrenkusių	į	laidus.

Įprastinės	laidų	matomumą	gerinančios	priemonės	siejamos	su	elektros	linijų	laidų	žymėjimu	
mažesnėmis	apimtimis,	dažniausiai	naudojant	spirales.	Šiuo	atveju	laidų	matomumą	gerinančios	
priemonės	 įrengiamos	tik	dalyje	 (paprastai	 vidurinėje)	 atskiro	aukštosios	 įtampos	oro	 linijų	 se-
gmento	(linijos	ruožų	tarp	gretimų	atramų),	parenkant	optimaliai	tinkančias	priemones,	priklau-
somai	nuo	naudojamos	laidų	matomumą	gerinančios	priemonės	/	modelio.	Įprastai	spiralinio	mo-
delio	priemonės	kabinamos	truputį	tankiau	nei	pakabučiai,	nors	atstumas	tarp	atskirų	pakabučių	
priklauso	nuo	jų	dydžio	ir	tai	tiesiogiai	susiję	su	jų	matomumu.	Apibendrinant	galima	sakyti,	kad	
įprastinės	laidų	matomumą	gerinančios	priemonės:	a)	neretai	parenkamos	prasčiau	matomos	(ta-
čiau	turinčios	kitų	teigiamų	savybių	–	ilgaamžiškos,	pigiau	kainuojančios	ar	pan.);	b)	laidų	žyme-
kliai	įrengiami	didesniu	atstumu	tarp	jų;	c)	žymekliai	dažniausiai	įrengiami	ne	per	visą	kabelių	ilgį	
(30–60	proc.	ilgio	ruože);	d)	laidų	žymekliai	įrengiami	tik	ant	žaibosaugos	troso	ar	pavienio	elektros	
perdavimo	laido.

Geresnio	matomumo	priemonės	siejamos	su	padidintu	matomumu	ir	tai	pasiekiama	nau-
dojant	pakabinamas,	spalvotas,	didesnių	matmenų	laidų	žymėjimo	priemones,	kurios	kabinamos	
tankiau,	t.	y.	mažesniu	atstumu	tarp	atskirų	žymeklių.	Tačiau	tokio	pat	(ar	bent	panašaus)	efek-
to	galima	sulaukti	ir	naudojant	anksčiau	minėtas	spiralines	priemones,	tik	jas	gaminant	didesnio	
skersmens,	tankiau	įrengiant	ant	aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	oro	linijų,	taip	pat	jas	 iš-
dėliojant	ant	didesnės	atskiro	aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	oro	linijos	segmento	dalies	/	
ruožo.	Be	to,	spiraliniai	laidų	žymekliai	dėl	sukeliamos	mažesnės	koronos	(angl.	corone)	gali	būti	
dedami	ir	ant	aukštosios	įtampos	oro	linijos	laidų,	nes	pakabučių	tipo	žymekliai,	ypač	metalinės	
konstrukcijos,	 ant	 110	 kV	 jau	 negali	 būti	 kabinami	 dėl	 aukščiausio	koronos	 laipsnio.	 Tikslesnes	
įprastines	laidų	matomumą	gerinančias	ar	geresnio	matomumo		priemones	reikia	rinktis	kiekvienu	
atveju	atskirai,	priklausomai	nuo	klimato	sąlygų,	aukštosios	įtampos	oro	linijos	techninių	charak-
teristikų,	teritorijos	gamtosauginio	statuso,	taip	pat	žūstančių	paukščių	rūšių	ir	jų	apsaugos	statu-
so.	Taigi,	paukščių,	atsitrenkusių	į	laidus,	žūties	tikimybė	priklauso	nuo	daugelio	priežasčių,	tarp	
kurių,	pirmiausia,	įvardijamos	paukščių	rūšys.	Kiekvienu	atveju	reikia	žiūrėti,	kokio	tipo	aukštosios	
įtampos	elektros	perdavimo	oro	linijų	laidų	matomumą	reikia	gerinti,	o	vėliau,	atsižvelgiant	į	kitas	
aukštosios	įtampos	oro	linijas	ir	jos	aplinkos	charakteristikas,	parinkti	atitinkamus	laidų	žymeklius	
ir	jų	įrengimo	technines	charakteristikas.

Priemonės,	apsaugančios	paukščius	nuo	žūties	dėl	elektros	srovės	trumpojo	jungimo.	Šiuo	
atveju	siekiama	apsaugoti	pačius	paukščius	nuo	žūties	dėl	elektros	srovės	trumpojo	jungimo.	Tai	
aktualu	didesniems	 sparnuočiams	 (gandrams,	 ereliams)	 tupiant	 ant	 atramų	virš	 elektros	 linijas	
laikančių	 izoliatorių	arba	apsaugant	 lizduose,	kurie	kraunami	virš	elektros	 linijų	 laidus	 laikančių	
izoliatorių,	perinčius	paukščius	(baltuosius	gandrus,	kranklius,	sakalus).	Abiem	atvejais	siekiama,	
kad	sparnuočiai	vengtų	ir	tupėti	ar	perėti	nesirinktų	vietų,	kuriose	dėl	 įvairių	priežasčių	(sparnų	
mosto	dydžio,	ekskrementų,	laidžios	lizdinės	medžiagos)	gali	įvykti	trumpasis	jungimas,	lemiantis	
paukščių	ar	jų	jauniklių	žūtį	ir	aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	oro	linijų	darbo	pertrūkius.	
Stambūs	paukščiai	(Lietuvoje	tokio	dydžio	dažniausiai	yra	baltieji	gandrai),	mėgstantys	tupėti	ant	
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AEPL	atramų	traversų	virš	laidus	laikančių	izoliatorių,	tuštindamiesi	dėl	gausių	ekskrementų	sukelia	
trumpąjį	jungimą.	Dėl	to	ne	tik	žūsta	patys	paukščiai,	bet	ir	sutrinka	elektros	energijos	tiekimas.	
Kartais	paukščiai	lizdus	įsirengia	virš	elektros	laidus	laikančių	izoliatorių	ar	netoli	jų	ir	lizdams	sukti	
naudoja	elektrai	laidžias	medžiagas	–	vielas	ar	kt.	Jei	tokia	medžiaga	yra	pakankamai	ilga,	gali	būti,	
kad	ji	sukels	trumpąjį	jungimą	ir	dėl	to	žus	suaugę	paukščiai	arba	jų	jaunikliai,	taip	pat	atsiras	elek-
tros	perdavimo	 trikdžių.	Atsižvelgiant	 į	 šiuos	aspektus,	būtina	 sudaryti	nepalankias	paukščiams	
tupėti	ir	/	ar	sukti	lizdus	sąlygas	virš	ir	arti	laidus	laikančių	izoliatorių.	Galima	naudoti	šias	priemo-
nės:	šakutes	ir	mažesnėmis	apimtimis	suktukus.	Remiantis	ligšioline	praktika,	abi	priemonės	yra	
pakankamai	efektyvios.	Dar	viena	apsauginė	priemonė,	kuri	gali	būti	naudojama	plačiai,	yra	virš	
laidus	laikančio	izoliatoriaus	įrengiamas	lėkštelės	tipo	gaubtas.	Jo	pagrindinė	funkcija	būtų	ne	tik	
apsaugoti	izoliatorių	ir	laidus	nuo	išorinio	atmosferos	poveikio,	bet	ir	leistų	apsaugoti	AEPL	nuo	
trumpojo	 jungimo	 dėl	 gausių	 stambiųjų	 paukščių	 ekskrementų.	 Anksčiau	 aprašytos	 priemonės	
nepopuliarios	Europos	Sąjungos	šalyse,	bet	 jos	plačiai	naudojamos	Baltarusijoje,	Ukrainoje,	kai	
kuriose	Balkanų	šalyse,	pavyzdžiui,	Makedonijoje	ir	kt.	Šios	priemonės	labai	pasiteisino	Lietuvoje,	
kur	yra	didelė	baltųjų	gandrų	populiacija.
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11. Ant aukštosios įtampos elektros 
perdavimo oro linijų atramų perinčių retųjų 
paukščių perėjimo sąlygų gerinimas, pasiektų 
rezultatų efektyvumas ir tam naudojamos 
techninės priemonės, saugos užtikrinimas 
priemonių priežiūrai

Elektros	perdavimo	oro	linijų	atramos	sukuria	dirbtines	tinkamas	perėti	sąlygas	paukščiams,	
natūralioje	gamtoje	paprastai	 renčiantiems	 lizdavietes.	Krankliai	dažnai	 susineša	 lizdus	ant	me-
talinių	atramų	ir,	kiekvienais	metais	atnaujindami	savo	statinį,	krauna	naują	lizdo	sluoksnį,	todėl	
lizdas	kasmet	 tampa	vis	didesnis	 ir	 sunkesnis.	 Šie	paukščiai	dažniausiai	 įsikuria	viršutinėje	arba	
vidurinėje	metalinės	 atramos	dalyje.	 Krankliai	 perėti	pradeda	 labai	 anksti,	 tad	 gegužės	mėnesį	
jaunikliai	jau	palieka	lizdus.	Dėl	to	neretai	paskui	čia	įsikuria	Lietuvoje	saugomi	ir	nykstantys	pa-
prastieji	pelėsakaliai.	Jie	patys	lizdų	nekrauna,	o	naudojasi	tik	esama	„infrastruktūra“.	Deja,	kran-
klių	lizdai,	tvarkant	elektros	linijas,	pagal	galiojančias	elektros	linijų	eksploatacijos	taisykles,	po	šių	
paukščių	veisimosi	laikotarpio	turi	būti	pašalinami.	Krankliai	kitais	metais	susikrauna	naujus	lizdus,	
o	pelėsakaliams	jau	nebelieka	tinkamų	perėti	sąlygų.	Dėl	to	daugelyje	užsienio	šalių	elektros	linijas	
prižiūrintys	operatoriai	dažnai	įrengia	alternatyvias	veisimosi	vietas	saugomoms	paukščių	rūšims,	
pavyzdžiui,	pelėsakaliams	ar	kitiems	sakalams.	Tuose	kraštuose	nebestebina	ant	aukštosios	įtam-
pos	elektros	perdavimo	 linijų	atramų	 įrengti	specialūs,	sakalams	skirti	pusiau	atviri	 inkilai	 (11.1	
paveikslas).	Kai	kuriose	šalyse	ant	tokių	atramų	lizdus	įsitaiso	net	žuvininkai,	tačiau	tokiu	atveju	
esami	lizdai	turėtų	būti	saugomi.	Lietuvoje	kol	kas	žuvininkai	ant	aukštosios	įtampos	linijų	atramų	
nesikuria,	nors	kaimyninėje	Baltarusijoje	tokių	atvejų	jau	žinoma.

Be	to,	daugybei	paukščių	rūšių	aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	linijų	laidai	ar	atramos	
yra	nuolatinės	poilsio,	medžioklės	stebėjimo	ar	nakvynės	vietos.	Tai	ypač	būdinga	plėšriesiems,	
taip	pat	varniniams	paukščiams,	karveliams,	varnėnams	ir	jau	minėtiems	baltiesiems	gandrams.

Lietuvos	ornitologų	draugijos	įgyvendinto	ES	LIFE+	programos	finansuojamo	projekto	„Paukš-
čių	apsaugos	priemonių	įdiegimas	Lietuvos	aukštosios	įtampos	elektros	energijos	perdavimo	tin-
kluose“	metu	inkilai	pelėsakaliams	buvo	pradėti	kelti	jau	2015	m.	pavasarį.	Įgyvendinant	projektą,	
iki	2018	m.	pabaigos	 šalyje	ant	580	aukštosios	 įtampos	elektros	perdavimo	atramų	buvo	 iškel-
ti	inkilai	paprastiesiems	pelėsakaliams.	 Inkilai	buvo	keliami	atsižvelgiant	 į	numatytus	aukštosios	
įtampos	elektros	perdavimo	oro	linijų	remonto	darbų	planus.	Priklausomai	nuo	regiono	ypatumų,	
pelėsakalių	paplitimo	ypatumų	ir	pagal	ilgalaikį	planą	remontuojamų	oro	linijų,	per	metus	būdavo	
iškeliama	nuo	20	iki	120	inkilų.	Kiekvienais	metais	iškeltų	inkilų	skaičius	didėjo.	Atitinkamai	didėjo	
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11.1 paveikslas. Inkilo brėžinys. Matmenys: 50 × 30 × 30 cm

ir	užimtų	inkilų	skaičius.	Pirmieji	pelėsakaliai	įsikurti	ir	perėti	naujuose	iškeltuose	inkiluose	galėjo	
jau	2015	m.	Tuomet	inkilai	buvo	užimti	Alytaus	ir	Vilniaus	rajonuose	–	2015	m.	juose	perėjo	3	po-
ros	pelėsakalių.	Vėliau,	iškėlus	inkilus	dar	dviejuose	regionuose	(Klaipėdos	ir	Kauno),	perinčių	pe-
lėsakalių	skaičius	pradėjo	augti	ir	jau	2016	m.	buvo	suskaičiuotos	35	naujai	įsikūrusios	šių	paukščių	
poros.	2017	m.	ant	atramų	iškeltuose	inkiluose	jauniklius	augino	64	poros;	2018	m.	–	87	poros.	Ant	
oro	linijų	atramų	iškeltuose	inkiluose	įsikūrę	pelėsakaliai	šiuo	metu	sudaro	didelę	dalį	šalies	mastu	
vertinamos	populiacijos	–	Lietuvoje	peri	150–300	šių	paukščių	porų,	iš	jų	beveik	40	proc.	įsikūru-
sios	dirbtinėse	lizdavietėse.	Projekto	metu	iš	viso	registruoti	189	paprastųjų	pelėsakalių	perėjimo	
atvejai	jiems	iškeltuose	inkiluose	(4	lentelė).	Vidutinis	vienos	poros	jauniklių	skaičius,	priklausomai	
nuo	metų,	buvo	3,5–4,2	viename	inkile.	Daugiausia	inkilų	pelėsakaliai	užėmė	Klaipėdos,	Kauno,	
Vilniaus	 ir	Alytaus	regionuose,	 inkiluose	namus	rado	ir	tie	paukščiai,	kurie,	atliekant	renovaciją,	
buvo	išguiti	iš	miestų.	Buvo	pastebėta,	kad,	pelėsakaliams	užėmus	inkilą,	kitais	metais	gretimuose	
inkiluose	taip	pat	įsikūrė	šių	paukščių	gentainiai.	Per	ketverius	metus	pelėsakaliai	išperėjo	daugiau	
kaip	700	jauniklių.	 Iš	visų	 iškeltų	 inkilų	tik	mažiau	kaip	trečdalis	buvo	neužimti.	Tačiau	dar	 lieka	
pakankamai	 inkilų,	 kuriuose	pelėsakaliai	 galėtų	perėti.	 Tikimasi,	 kad,	net	 ir	 pasibaigus	 Lietuvos	
ornitologų	draugijos	 įgyvendinamam	projektui,	paprastųjų	pelėsakalių	populiacija	Lietuvoje	dar	
kurį	laiką	turėtų	augti.
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4 lentelė. Paprastųjų pelėsakalių užimti inkilai nuo 2015 iki 2018 m.

Savivaldybė
Metai

Iš viso perėta
2015 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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12. Oro linijų neigiamos įtakos paukščiams ir 
šikšnosparniams vertinimo metodika prieš 
įrengiant ir jau įrengus laidų matomumą 
gerinančias priemones. Žuvusių paukščių 
vertinimo principai ir metodika

Tarptautiniai	teisės	aktai	įpareigoja	jiems	pavaldžias	šalis	užtikrinti	tinkamą	paukščių	apsaugą	
visuose	sektoriuose,	tarp	jų	ir	energetikos	srityje.	Europos	Komisija	pažymi,	kad	biologinės	įvairo-
vės	nykimas	ir	praradimas	lemia	didelius	aplinkos,	ekonominius	ir	socialinius	padarinius	Europos	
Sąjungoje	(ES)	ir	visame	pasaulyje.	Be	to,	ekosistemos	teikia	daugybę	paslaugų,	kurios	tiesiogiai	ir	
netiesiogiai	prisideda	prie	žmonių	gerovės,	teikiant	mums	maistą,	gėlą	vandenį,	švarų	orą,	rekrea-
cines	ir	medicinos	paslaugas,	mažina	stichinių	nelaimių	tikimybę,	naudmenų	kenkėjų	kiekį	ir	palai-
ko	stabilų	klimatą.	Todėl	2011	m.	ES	šalys	priėmė	plataus	masto	ambicingą	strategiją	–	iki	2020	m.	
siekti	sustabdyti	biologinės	įvairovės	ir	ekosistemų	funkcijų	praradimą	ES.

Europos	Tarybos	konvencijoje	dėl	Europos	 laukinės	gamtos	 ir	gamtinių	buveinių	apsaugos	
(Berno	konvencija),	kurią	Lietuva	ratifikavo	1994	m.,	2004	m.	buvo	priimta	110	rekomendacijų	dėl	
elektros	perdavimo	oro	 linijų	neigiamo	poveikio	paukščiams	mažinimo.	 Jose	susitariančiosioms	
šalims	rekomenduojama	imtis	priemonių,	kad	būtų	išvengta	trumpojo	jungimo	ir	susidūrimo	su	
laidais	pavojaus.	2011	m.	buvo	susitarta	dėl	Budapešto	deklaracijos	dėl	paukščių	apsaugos	ir	elek-
tros	energijos	tiekimo	 linijų.	Šioje	deklaracijoje	ES	 institucijos	 ir	 šalių	vyriausybės	 raginamos	 iki	
2020	m.	 įgyvendinti	 šio	 susitarimo	veiksmų	planus,	pašalinant	elektros	energijos	 linijų	 keliamą	
pavojų	paukščiams.	

Planuojant	naujas	elektros	perdavimo	oro	linijas,	būtina	įvertinti	ornitologinę	padėtį	tokiose	
vietose	ir	nustatyti	galimą	neigiamą	poveikį	paukščiams.	Jei	planuojama,	kad	oro	linija	kirs	„Na-
tura	2000“	teritoriją	ar	drieksis	greta	jos,	reikėtų	įvertinti	galimą	neigiamą	poveikį	toje	teritorijoje	
saugomiems	paukščiams.	Šį	poveikį	būtina	 įvertinti,	 jei	oro	 linija	driekiasi	virš	vandens	telkinio,	
migracijos	srautų	susiliejimo	vietoje,	upių	slėnyje	ir	kitose	teritorijose,	kurios	patrauklios	paukš-
čiams	ir	jose	susirenka	gausūs	jų	būriai	ar	peri	ypač	retos	ir	nykstančios	sparnuočių	rūšys.	Tokiose	
vietose	reikėtų	atlikti	paukščių	perskridimo	stebėjimus,	kad	būtų	galima	tiksliau	įvertinti	šių	lini-
jų	poveikį	sparnuočiams,	ypač	saugomoms	ir	nykstančioms	rūšims.	Stebėjimus	rekomenduotina	
vykdyti	intensyviausiu	paukščių	migracijos	laikotarpiu:	pavasarį	nuo	kovo	iki	gegužės,	o	rudeninės	
migracijos	metu	nuo	rugpjūčio	iki	spalio	pabaigos	bei	lapkričio	pradžios.	Planuojant	stebėjimus,	
pasirenkami	tam	tikri	stebėjimo	postai,	iš	kurių	būtų	galima	apžvelgti	visas	potencialiai	pavojingas	
paukščiams	vietas.	Migracijų	metu	kiekviename	poste	turėtų	būti	stebima	nuo	100	iki	120	valandų	
per	metus.	Stebėjimai	atliekami	intensyviausiu	paukščių	skraidymo	metu:	po	4	valandas	ryte	pa-
tekėjus	saulei	ir	2	valandas	vakare	prieš	saulei	nusileidžiant.	Jei	atliekant	stebėseną	teritorijoje	yra	
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labai	tikėtinas	neigiamas	poveikis	plėšriesiems	paukščiams,	stebėti	galima	nuo	10	valandos	ryto	iki	
3–4	valandos	popiet,	kai	šie	paukščiai	aktyviausi.	Stebint	reikia	įvertinti	paukščių	skridimo	aukštį,	
kryptį,	rūšinę	sudėtį	ir	intensyviausius	skridimo	periodus	per	parą.	Planuojamos	aukštosios	įtam-
pos	elektros	perdavimo	 linijos	teritorijoje	taip	pat	reikia	atlikti	 ir	santalkas	sudarančių	paukščių	
apskaitas,	suskaičiuoti	individų	gausumą,	nustatyti,	kokiose	teritorijose	jie	dažniausiai	maitinasi	ar	
ilsisi.	Pavojingiausiosiose	vietose,	kur	paukščiai	dažniausiai	ir	gausiai	telkiasi	poilsio	metu	(įprastai	
virš	vandens	telkinių	ar	maitinimosi	vietose,	virš	dirbamų	laukų	ar	virš	upių	ir	pan.),	elektros	linijų	
laidus	reikėtų	ženklinti	šviesą	atspindinčiais	pakabučiais	arba	spiralės	tipo,	linijos	matomumą	ge-
rinančiomis	priemonėmis.	Lengviausia	tai	atlikti	įrengiant	oro	linijas,	kai	laidai	dar	neįtempti	arba	
planinės	elektros	linijų	techninės	priežiūros	metu.

Pastačius	naujas	elektros	perdavimo	oro	linijas,	reikėtų	įvertinti	įrengtų	paukščių	apsaugos	
priemonių	efektyvumą.	Stebėsena	turėtų	būti	atliekama	mažiausiai	dvejus	metus	po	linijų	įrengi-
mo,	siekiant	surinkti	pradinę,	tolimesnei	stebėsenai	būtiną	informaciją.	Jos	metu	turi	būti	stebimi	
tokie	patys	parametrai	kaip	ir	prieš	įrengiant	naują	elektros	perdavimo	liniją,	taip	pat	atliekamas	
žuvusių	paukščių	monitoringas.	Žuvusių	paukščių	monitoringas	turi	būti	vykdomas	kas	5	dienas.	
Priklausomai	nuo	teritorijos,	jis	turi	būti	atliekamas	rudenį,	pavasarį,	vasarą	ar	žiemą.	Tai	priklauso	
nuo	to,	kokiu	sezonu	konkreti	teritorija	yra	svarbi	paukščių	apsaugos	požiūriu.	Atliekant	žuvusių	
paukščių	monitoringą,	būtina	įvertinti	plėšrūnų	poveikio	žuvusių	paukščių	paieškai	paklaidą	ir	žu-
vusių	paukščių	ieškotojo	efektyvumą	teritorijoje.	Norint	įvertinti	ieškotojo	efektyvumą,	reikia	at-
likti	bandymus	su	20	masalų	–	10	vnt.,	atitinkančių	mažų	paukščių	(nykštuko,	zylės	ir	pan.)	dydį,	ir	
10	vnt.,	atitinkančių	didelių	paukščių	(pavyzdžiui,	keršulio	ir	už	jį	didesnių	paukščių)	dydį.	Masalus	
reikia	išdėlioti	ieškotojui	nežinomoje	vietoje	jo	ieškomoje	zonoje	prieš	reguliarią	paieška.	Vėliau	
reikia	įvertinti	rastų	ir	nerastų	masalų	skaičių.	Norint	įvertinti	plėšrūnų	poveikio	žuvusių	paukščių	
paiešką,	reikia	pasižymėti	išdėliotus	masalus	ir	juos	reguliariai	tikrinti	kas	dieną	iki	kitos	paieškos,	
šiuo	atveju	5	dienas	po	išdėliojimo.	Tik	žinant,	kokį	procentą	žuvusių	paukščių	surenka	natūralūs	
plėšrūnai	 ir	ką	randa	monitoringą	atliekantis	ieškotojas,	galima	įvertinti	realų	dėl	susidūrimo	su	
laidais	žūstančių	paukščių	skaičių.	



LIFE13 BIO/LT/001303 35

13. Rekomendacijos, kaip sumažinti paukščių 
žūtį aukštosios įtampos elektros perdavimo 
oro linijų vietose

Pats	efektyviausias	būdas,	siekiant	sumažinti	galimą	neigiamą	aukštosios	 įtampos	elektros	
perdavimo	oro	linijų	poveikį	paukščiams	(žūtį	dėl	susidūrimo	su	laidais	ar	trumpojo	jungimo),	yra	
aukštosios	įtampos	elektros	perdavimo	oro	linijų	tiesimas	po	žeme	(kabelių	klojimas,	vadinamasis	
„kabeliavimas“).	Kitas	pakankamai	efektyvus	būdas	siekiant	sumažinti	paukščių	mirtingumo	dėl	
susidūrimo	 su	 laidais	 atvejus	 –	objektyviai	 planuoti	naujų	 elektros	perdavimo	oro	 linijų	 įrengi-
mą.	Taip	planuojant	būtina	atsižvelgti	į	paukščiams	svarbių	teritorijų	išsidėstymą,	taip	pat	masi-
nio	žiemojimo	ar	santalkų	(poilsio,	maitinimosi,	nakvynės)	vietas.	Jau	esamas	aukštosios	įtampos	
elektros	perdavimo	oro	linijas	reikėtų	ženklinti	laidų	matomumą	gerinančiais	žymekliais	–	įvairaus	
tipo	judančiais	pakabučiais	ar	stacionariomis	spiralėmis.	Ekonomiškai	efektyviausia	ir	pakankamai	
efektyvu	yra	įrengti	laidų	matomumą	gerinančias	priemones	bent	40	proc.	elektros	laidų	ilgio,	t.	y.	
60	proc.	laido	ilgio	palikti	be	šių	priemonių.	Maždaug	trečdalyje	elektros	linijų	laidų	ilgio,	matuo-
jant	nuo	kiekvienos	artimiausios	linijos	atramos,	įrengiamos	laidų	matomumą	gerinančios	priemo-
nės,	o	apie	du	trečdaliai	elektros	linijų	laidų	ilgio	(nuo	juos	jungiančių	atramų)	paliekama	be	šių	
priemonių.	Atstumas	tarp	dviejų	spiralinių	paukščių	atbaidymo	priemonių	yra	5	m.	

Renkantis	ženklinimo	priemones	 ir	siekiant	 jų	 ilgaamžiškumo,	reikia	atkreipti	dėmesį	 į	šias	
sąlygas:

•	metalinės	priemonių	dalys	turi	būti	iš	nerūdijančio	plieno;

•	plastiko	dalys	–	pagamintos	iš	PVC	ar	kitų	medžiagų,	atsparių	klimato	poveikiui,	veikiant	
UV	spinduliuotei,	sparčiai	nekeičiančių	savo	savybių,	taip	pat	atitinkančių	degumo	saugos	reikala-
vimus;

•	tvirtinimo	mechanizmai	neturi	leisti	priemonėms	judėti	per	elektros	perdavimo	ar	įžemini-
mo	laidą;

•	ant	elektros	perdavimo	linijų	įrengiamos	jų	laidų	matomumą	didinančios	ženklinimo	prie-
monės	neturi	sukelti	koronos	(angl.	corone),	t.	y.	susiformuojančio	elektromagnetinio	lauko.
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14. Naujų oro linijų įrengimo strategija

Planuojant	naujų	aukštosios	įtampos	oro	linijų	statybą,	reikia	vengti,	kad	jos	kirstų	žiemojančių,	
migruojančių	ar	perinčių	paukščių	sankaupų	vietas,	produktyvių	vandens	telkinių	atviras	akvatorijas,	
taip	pat	užliejamas	pievas.	 Lietuvoje	naujų	aukštosios	 įtampos	oro	 linijų	tinklų	plėtros	 taip	pat	
nereikėtų	planuoti	migruojančių	paukščių	srautų	susiliejimo	vietose,	greta	jūrinių	erelių,	juodųjų	
gandrų,	gulbių	giesmininkių,	didžiųjų	apuokų	perėjimo	vietų.	Be	to,	siūloma	derintis	prie	esamų	
linijų	infrastruktūrų,	ypač	jau	įrengtų	aukštosios	įtampos	oro	linijų,	nes	manoma,	kad	neigiamas	
dviejų,	greta	esančių	(kiek	galima	mažesniu	atstumu	nutolusių	viena	nuo	kitos)	oro	linijų	poveikis	
būtų	kur	kas	mažesnis	nei	jas	įrengiant	atskirai.	Nors	jei	atstumas	tarp	gretimų	aukštosios	įtampos	
oro	linijų	yra	pakankamai	didelis	(keli	kilometrai),	neigiamas	poveikis	gali	didėti,	todėl	labai	svarbu	
tinkamai	suprojektuoti	aukštosios	 įtampos	oro	 linijas.	Šio	principo	pastaruoju	metu	laikomasi	 ir	
Lietuvoje,	 jį	 įgyvendinant	per	Strateginio	poveikio	aplinkai	vertinimo	(SPAV)	 ir	Poveikio	aplinkai	
vertinimo	 (PAV)	procedūras.	 Tačiau	 išlieka	aktualūs	paukščių	 apsaugos	 gerinimo	klausimai	 šiuo	
metu	jau	įrengtose	aukštosios	įtampos	oro	linijose.	Šiuo	atveju	lieka	galimybė	taikyti	papildomas	
paukščių	apsaugos	priemones,	atsižvelgiant	į	esamą	objekto	padėtį	gamtinėje	aplinkoje,	konkrečios	
teritorijos	ornitologinę	padėtį	ir	gamtosauginę	reikšmę.
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Projekto partneriai

Lietuvos ornitologų draugija	 yra	 nevyriausybinė	 narių	 organizacija,	 vienijanti	 gamtos	 ap-
saugai	neabejingus	Lietuvos	žmones,	kurie	globoja	ir	stebi	paukščius	bei	jų	aplinką,	rūpinasi	 jos	
išsaugojimu	ir	visuomenės	ekologiniu	švietimu,	taip	pat	pilietiškai	dalyvauja	formuojant	aplinkos	
ir	biologinės	 įvairovės	apsaugos	politiką.	Nuo	1994	m.	LOD	mūsų	šalyje	atstovauja	 tarptautinei	
gamtosauginei	 organizacijai	 „BirdLife	 International“,	 kuri	 vienija	 daugiau	 nei	 100	pasaulio	 šalių	
partnerius,	besirūpinančius	paukščių	ir	jų	gyvenamosios	aplinkos	apsauga.

Mes	tikime,	kad	bendromis	mūsų	pastangomis,	žiniomis	ir	patirtimi	pasieksime,	jog	paukščių	
ir	visos	mus	supančios	gyvosios	gamtos	apsauga	bus	efektyvesnė,	o	jos	būklė	gerės.

AB „Litgrid“	yra	Lietuvos	elektros	perdavimo	sistemos	operatorius,	palaikantis	stabilų	šalies	
elektros	energetikos	sistemos	darbą,	valdantis	elektros	energijos	srautus	ir	sudarantis	sąlygas	kon-
kurencijai	atviroje	elektros	rinkoje.	AB	„Litgrid“	atsako	už	Lietuvos	elektros	energetikos	sistemos	
integraciją	į	Europos	elektros	infrastruktūrą	ir	bendrą	elektros	rinką.

AB	„Litgrid“,	būdama	elektros	perdavimo	sistemos	operatoriumi	(PSO),	yra	atsakinga	už	ša-
lies	elektros	energetikos	sistemos	valdymą,	patikimą	šalies	elektros	energetikos	sistemos,	linijų	ir	
kitos	elektros	įrangos	veikimą,	jų	techninę	priežiūrą	ir	plėtrą.	Lietuvos	330–110	kV	įtampos	elek-
tros	perdavimo	tinklas	apima	6	687	km	elektros	perdavimo	linijų.

Mes	dirbame	taip,	kad	užtikrintume	kokybišką,	patikimą	ir	nežalingą	aplinkai	elektros	perda-
vimo	tinklo	veikimą	Lietuvoje.
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Padėka
Dėkojame	visiems	prisidėjusiems	įgyvendinant	šį	projektą,	teikiant	informaciją	ir	duomenis:	

stebėtojams,	kurie	nuėjo	šimtus	kilometrų,	–	Armandui	Naudžiui	ir	Eglei	Pakštytei,	taip	pat	Loretai	
Kiliotaitienei	ir	Sandrai	Žiūkaitei,	kurios	surinko	ir	pateikė	duomenis	iš	Kauno	miesto,	AB	„Litgrid“	
atstovams,	Vidmantui	Baliukoniui	ir	Mantui	Kulikauskui,	kurie	rinko	ir	teikė	informaciją	apie	elek-
tros	tinklų	operatoriaus	atliekamas	veiklas.	Už	vertingus	komentarus	ir	pastabas	dėkojame	Liutau-
rui	Raudonikiui,	Justinai	Liaudanskytei-Mažulei,	Rasai	Morkūnei	ir	Ievai	Junevičienei.

Armando Naudžiaus, Juliaus Morkūno ir Mariaus Karlono nuotraukos


