
Įgyvendinant projektą numatomas visuomeninis žuvusių 
paukščių po aukštos įtampos elektros perdavimo linijų (AĮEPL) 
laidais monitoringas (stebėsena). Jo metu tikimės visuomenės 
pagalbos  – prašome pranešti apie rastus žuvusius paukščius. 
AĮEPL tinklas Lietuvoje apima daugiau nei 6 000 km elektros 
perdavimo oro linijų ir be šalies piliečių pagalbos beveik neįma-
noma stebėti padėties visoje respublikoje. Dėl to projekto metu 
apie šią problemą numatoma parengti populiarią brošiūrą, ku-
rioje bus aprašytos ir visuomeninės stebėsenos galimybės. Ta-
čiau jau dabar būtumėme dėkingi, jei radę žuvusių paukščių po 
aukštos įtampos elektros laidais apie tai informuotumėte LOD 
sekretoriatą tel.  (8  5) 213  0498, el.  p.  lod@birdlife.lt. Projekto 
interneto svetainėje (www.birds-electrogrid.lt) planuojame pa-
skelbti interaktyvų žemėlapį, kuriame kiekvienas šalies gyvento-
jas galėtų pateikti informaciją apie tokius žuvusius sparnuočius.

Kviečiame visus aktyviai prisijungti prie šios akcijos, nes 
tik bendromis pastangomis mes galėsime įvertinti tikruosius 
paukščių žūties mastus ir imtis atitinkamų jų apsaugos priemo-
nių AĮEPL tinkle!

LIETUVOS ORNITOLOGŲ DRAUGIJA yra 
nevyriausybinė narių organizacija, vienijanti 
gyvosios gamtos apsaugai neabejingus Lietu-
vos žmones, kurie globoja ir stebi paukščius 
bei jų aplinką, rūpinasi pastarosios išsaugo-
jimu ir visuomenės ekologiniu švietimu, taip 

pat pilietiškai dalyvauja formuojant aplinkos ir biologinės įvairo-
vės apsaugos politiką. Gamtosauginė praktinė veikla vykdoma įgy-
vendinant tarptautinius bei šalies masto projektus, taip pat draugi-
jos nariams aktyviai prisidedant savanoriška veikla.

Mes tikime, kad bendromis visų mūsų pastangomis, remda-
miesi narių entuziazmu, žiniomis ir patirtimi, pasieksime, kad ne 
tik paukščių bei jų aplinkos, bet ir visos mus supančios gyvosios 
gamtos apsauga bus efektyvesnė ir realiai įgyvendinama. 

Mes dirbame paukščiams ir žmonėms bei kviečiame papil-
dyti mūsų gretas!

Naugarduko g. 47-3, LT-03208 Vilnius
Tel./faksas (8 5) 213 0498
El. paštas lod@birdlife.lt
http://www.birdlife.lt

AB „LITGRID“ Lietuvos elektros perdavimo 
sistemos operatorius, palaiko stabilų šalies elek-
tros energetikos sistemos darbą, valdo elektros 
energijos srautus ir sudaro sąlygas konkuren-
cijai 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 opera-
toriumi (PSO), yra atsakinga už šalies elektros energetikos siste-
mos valdymą, patikimą šalies elektros energetikos sistemos, linijų 
ir kitos elektros įrangos veikimą, jų techninę priežiūrą ir plėtrą. 
Lietuvos 330–110  kV įtampos elektros perdavimo tinklas apima 
6 687 km elektros perdavimo linijų. 

Mes dirbame taip, kad užtikrintume kokybišką, patikimą ir 
nežalingą aplinkai perdavimo tinklo veikimą Lietuvoje.

A. Juozapavičiaus  g. 13, LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 278 2777, faksas (8 5) 272 3986
El. paštas info@litgrid.eu
http://www.litgrid.eu
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TRUMPA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projektas apima 22 atskiras veiklas, kurios sąlygiškai su-

skirstytos į parengiamąsias, praktines gamtosaugines, stebėsenos, 
visuomenės informavimo ir projekto administravimo.

Parengiamosios veiklos apima laidų matomumo paukščiams 
didinimo priemonių parinkimą ir jų įgyvendinimo schemos 
Lietuvos aukštos elektros įtampos perdavimo tinkluose (AEĮPT) 
parengimą; paukščių apsaugos priemonių ant AEĮPT stulpų Lie-
tuvoje schemos sudarymą; taip pat sakalams skirtų inkilų paka-
binimo schemos ant AEĮPT stulpų Lietuvoje parengimą (A.3).

Praktinėmis gamtosauginėmis priemonėmis bus siekiama 
sumažinti paukščių žūtį dėl susidūrimų su AEĮPT laidais, jų 
matomumą sparnuočiams didinant specialiai įrengiamais lai-
dų žymekliais; paukščių (daugiausia baltųjų gandrų) apsaugos 
priemonių ant AEĮPT atramų Lietuvoje diegimas, siekiant su-
mažinti jų žūtį dėl trumpojo jungimo, ir sakalams (daugiausia 
pelėsakaliams) skirtų inkilų (500  vnt.) iškėlimas ant AEĮPT 
atramų. Praktinių gamtosauginių projekto veiklų efektyvumas 
bus vertinamas, organizuojant tikslinius stebėsenos darbus. 

• Projekto metu laidų matomumas bus didinamas paukš-
čių koncentracijos vietose (daugiausia ten, kur jau registruotos 
paukščių žūtys dėl susidūrimo su AEĮPT laidais), šią priemonę 
įgyvendinant ne mažesnėse nei 108 km bendro ilgio AEĮPT at-
karpose; 

• Baltųjų gandrų apsaugos nuo trumpojo jungimo priemo-
nės (specialios „šakučių“ ir „lėkštučių“ tipo apsaugos) bus įgy-
vendinamos, kur stebimos didžiausios rūšies priešmigracinės 
sankaupos arba kur bus nustatytos tinkamos rūšiai buveinės 
(ant 1 200 atramų); 

• Perinčios pelėsakalių populiacijos būklė Lietuvoje bus 
gerinama iškeliant 500 specialiai pagamintų inkilų ant AEĮPT 
stulpų žinomose bei potencialiose pelėsakalių perėjimo vietose.

Labai svarbią projekto dalį sudarys įvairios viešinimo vei-
klos: informacinių stendų pagaminimas ir pastatymas projekto 

Projekto pavadinimas:
„Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos 

įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ 
(angl.) „Installation of the bird protection measures on the 

high voltage electricity transmission grid in Lithuania“ 
Projekto Nr. LIFE13 BIO/LT/001303
Projektas įgyvendinamas visoje Lietuvos teritorijoje
Projekto įgyvendinamo laikotarpis: 2014-06-01–2018-

07-31
Projektą įgyvendina Lietuvos ornitologų draugija (pa-

grindinis pareiškėjas) kartu su partneriu AB „LITGRID“
Projektą finansuotoja Europos Komisija (50  %), Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerija (25  %) ir projekto partne-
riai (25 %)

Pagrindiniai projekto tikslai:
• Sumažinti migruojančių, žiemojančių bei šalyje perin-

čių paukščių (daugiausia baltųjų gandrų) žūtį aukštos įtampos 
elektros perdavimo linijų tinkluose;

• Pagerinti pelėsakalių (Falco tinnunculus) veisimosi sąly-
gas Lietuvoje, panaudojant aukštos įtampos elektros perdavi-
mo linijų atramas;

• Stebėti paukščių žuvimo atvejus Lietuvos aukštos įtampos 
elektros perdavimo linijų tinkluose ir teikti rekomendacijas dėl 
jų apsaugos pagerinimo;

• Informuoti visuomenę apie paukščių žūties problemą, 
kurią kelia aukštos įtampos elektros perdavimo tinklai, bei jos 
sprendimo būdus, kartu įtraukti visuomenę į šios problemos 
sprendimą.

vykdymo vietose; populiaraus filmo apie paukščių žūties pro-
blemą dėl AEĮPT sukūrimas ir demonstravimas; tarptautinio 
seminaro apie paukščių apsaugos priemonių diegimo patirtį 
AEĮPT linijose organizavimas; projekto internetinės svetainės 
sukūrimas ir palaikymas, projekto veiklų ir rezultatų viešinimas 
įvairiose spaudos priemonėse; atspausdintos medžiagos apie pro-
jektą ir sprendžiamą problemą paruošimas bei platinimas; tech-
ninės ataskaitos apie paukščių apsaugos priemones ant AEĮPT 
linijų Lietuvoje parengimas ir išplatinimas; taip pat populiarios 
projekto ataskaitos visuomenei parengimas ir platinimas.

Projekto administravimo veiklos apims partnerių darbų 
organizavimą, projekto auditą, patirties apsikeitimą su pana-
šiais projektais bei „After-Life“ informacijos apsikeitimo plano 
parengimą. Projekto priežiūros komitetas stebės, kaip įgyven-
dinamos numatytos projekto veiklos, vertins jų efektyvumą, 
atsižvelgiant į biologinės stebėsenos duomenis.


