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D2 VEIKLA – EX-ANTE IR EX-POST PROJEKTO APSAUGOS VEIKLŲ 
VEIKSMINGUMO STEBĖSENA

(2014-2015) 
Rengėjai 



D2 VEIKLOS TIKSLAI

 Įvertinti paukščių mirtingumą ir jo pokyčius prieš ir po 
praktinių apsaugos priemonių įgyvendinimo 
pasirinktuose aukštos įtampos elektros perdavimo linijų 
ruožuose, kur buvo įgyvendintos veiklos C.1–C.3. 

 Atskirai stebėt baltųjų gandrų mirtingumą nuo aukštos 
įtampos laidų. 

 Įvertinti perinčių pelėsakalių sėkmingumą inkiluose, 
kurie iškelti įgyvendinant C4 veiklą. 



D2 VEIKLOS MONITORINGO METODIKA

 EX-ANTE.  Renkami duomenys apie negyvus ar nuo 
aukštos įtampos laidų nukentėjusius paukščius įtraukiant 
LOD darbuotojus, savanorius, mokyklas ir kitas 
bendruomenes.

 LITGRID taip pat kaupė duomenis apie įvykusius elektros 
atsijungimus, kurių priežastis buvo paukščiai.



D2 VEIKLOS MONITORINGO METODIKA

 EX-POST. Duomenys renkami įtraukiant tuos pačius 
asmenis, kaip ir EX-ANTE metu, tačiau orientuojamasi tik 
į teritorijas, kuriose buvo įdiegtos apsaugos priemonės. 

 Darbuotojai negyvų paukščių ieškojo pagal iš anksto 
numatytą metodiką. 

 LITGRID tęsė atsijungimų registraciją, kurių priežastis 
buvo paukščių poveikis. 



EX-ANTE VEIKLOS REZULTATAI (be “LITGRID” duomenų)

 Duomenys apie žuvusius paukščius iki 2014 m. buvo
renkami tik Kaune, o nuo 2014 m. ir kitose projekto
teritorijose. 

 EX-ANTE veiklos metu buvo užfiksuota 16 paukščių 
susidūrimų su elektros laidais atvejų, tačiau tik 7 iš jų 
apėmė projekto teritoriją. 

 Iš 7 individų 5 žuvo, o 2 buvo sunkiai sužeisti tačiau 
išgydyti.



 Paukščių rūšys susidūrusios su laidais iki prasidedant
projektui:

 Gulbės nebylės – 6

 Gulbės giesmininkės – 4

 Mažosios gulbės – 2

 Jūrinis erelis – 2

 Žuvininkas – 1

 Urvinė antis – 1



EX-ANTE - REZULTATAI IŠ “LITGRID” PATEIKTŲ DUOMENŲ

 2014m. LITGRID darbuotojai fiksavo 79 atsijungimus, 
kuriuos patikrinę nustatė, jog 41 buvo sukeltas dėl 
paukščių poveikio. 

 Atvejai, kai tiksli atsijungimų priežastis nenustatyta yra 
taip pat svarbūs, kadangi tikėtina, jog tai galėjo įvykti taip 
pat dėl paukščių poveikio, tačiau įrodymų nelikę. 



VIETOS AUKŠTOS ĮTAMPOS LINIJOSE, KUR BUVO FIKSUOTI 
ATSIJUNGIMAI DĖL PAUKŠČIŲ POVEIKIO 2014M.



EX-POST VEIKLOS METU 2014-17 m. SURINKTI DUOMENYS

EX-POST veiklos metu buvo užfiksuota 131 žuvę ir sužeisti 
paukščiai. 66 % paukščių žuvo Kauno mieste

 2014 m. – 36 negyvi paukščiai. Visi stebėti paukščiai 
buvo gulbės nebylės Kauno mieste.



EX-POST VEIKLOS METU 2014-17 m. SURINKTI DUOMENYS

 2015 m. – 31 negyvas paukštis. Visi stebėti paukščiai 
buvo gulbės nebylės Kauno mieste.



EX-POST VEIKLOS METU 2014-17 m. SURINKTI DUOMENYS

 2016 m. – 7 negyvi paukščiai. 6 gulbės nebylės Kauno 
mieste ir 1 tūbuotasis suopis prie Kretingos



EX-POST VEIKLOS METU 2014-17 m. SURINKTI DUOMENYS

 2017 m. – 56 negyvi paukščiai. 14 gulbių nebylių Kauno 
mieste ir 43 įvairių rūšių paukščiai skirtingose Lietuvos 
vietose.



EX-POST - “LITGRID” SURINKTI DUOMENYS 2015 ir 2016m.

 2015 m. LITGRID darbuotojai fiksavo 19 atsijungimų, 
kurių priežastis buvo paukščių poveikis. Iš 19-os
nustatytų paukščių poveikio atvejų, tik 2 buvo linijose, 
kuriose jau įdiegtos apsaugos priemonės.

 2016 m. LITGRID darbuotojai fiksavo 12 atsijungimų, 
kurių priežastis buvo paukščių poveikis. Iš 12-os
nustatytų paukščių poveikio atvejų, tik 2 buvo linijose, 
kuriose jau įdiegtos apsaugos priemonės.



VIETOS, AUKŠTOS ĮTAMPOS ELEKTROS LINIJOSE, KUR BUVO 
FIKSUOTI ATSIJUNGIMAI DĖL PAUKŠČIŲ POVEIKIO 2015M.



VIETOS, AUKŠTOS ĮTAMPOS ELEKTROS LINIJOSE, KUR BUVO 
FIKSUOTI ATSIJUNGIMAI DĖL PAUKŠČIŲ POVEIKIO 2016 M.




