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„DUOMENYS APIE SAUGOMAS RŪŠIS –
JŲ APSAUGAI“ 

(SRIS projektas)

trukmė: 2015 m. I mėn. – (pratęstas iki ) 2017 m. III mėn.



Projekto tikslas: papildyti Saugomų rūšių informacinę

sistemą istoriniais ir tyrėjų turimais išsklaidytais
duomenimis apie saugomų rūšių radavietes tuo gerinant
biologinės įvairovės ir jos vertybių apsaugą Lietuvoje.

Uždaviniai:

• Sutelkti gamtos tyrėjus jų turimų išsklaidytų duomenų 
suvedimui į SRIS;

• Suvesti gamtos tyrėjų turimus bei publikuotus išsklaidytus
ir istorinius duomenis į SRIS;

• Užtikrinti suvedamų duomenų apie saugomų rūšių 
radavietes kokybę.



Projekto įgyvendinimo metu jau pasiekti rodikliai:
- Įvesta 15 819 istorinių ir išsklaidytai saugomų duomenų apie

saugomų rūšių radavietes ir augavietes;

- Atlikta 13 714 suvestų duomenų patikra, įvertinti, iš SRIS
ištrinti 188 nepatikimi įrašai;

- Iš viso duomenis teikė 18 duomenų teikėjų (ar jų grupių);

- Įvesta:

• > 7 700 įrašų apie kitas EB svarbos rūšis;

• > 6 200 įrašų apie kitas saugomas rūšis;

• > 1 300 įrašų apie bestuburių gyvūnų rūšis;

• > 3 200 įrašų apie augalų rūšis;

• > 3 300 istorinių duomenų (iš laikotarpio iki 2000 m.) įrašų 

apie saugomas rūšis.



„VĖJO ENERGETIKOS PLĖTRA IR BIOLOGINEI ĮVAIROVEI

SVARBIOS TERITORIJOS (VENBIS)“

trukmė: 2015 m. II mėn. – (pratęstas iki ) 2017 m. III mėn.



Projektą įgyvendino:

• Lietuvos ornitologų draugija (LOD – pareiškėjas –
administruoja projektą);

• VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI);

• Lietuvos energetikos institutas (LEI).

Projekte dirbo:

• Projekto administratoriai (3) ir finansininkai (3) (LOD,
PTPI, LEI)

• GIS specialistai (3) (LOD ir PTPI)

• Energetikos planavimo specialistai (2) (LEI)

• Biologai-ekspertai (1+3) (LOD, PTPI)

• Lauko tyrėjai 10+3) (LOD, PTPI)



Projekto „gamtosauginės“ veiklos:

• Planavimo dokumentuose numatytų VE parkų prioritetinių zonų ir
galimų konfliktų su biologinės įvairovės apsaugai svarbiomis
teritorijomis nustatymas;

• Esamų aktualių tyrimų duomenų apie perinčius, migruojančius,
žiemojančius paukščius ir šikšnosparnius analizė;

• Svarbiausių paukščiams ir šikšnosparniams, veisimosi, žiemojimo
ir sankaupų vietų bei migracijų kelių lauko tyrimai (LOD, PTPI);

• Duomenų bazės sudarymas;

• http://corpi.lt/venbis/









„TRIJŲ PAUKŠČIŲ RŪŠIŲ (KUKUČIO, URALINĖS 
PELĖDOS IR ŽALVARNIO) IŠSAUGOJIMAS“ 

(IKI PARAMOS PROJEKTAS)

paramos skyrimo trukmė: 2012 m. IX mėn. – 2015 m. XII mėn.
Toliau vykdytas 2016-2017 m.

Planuojamas vykdyti ir šiais metais



Projekto veiklos:

• Inkilų gamyba ir iškėlimas:

o Tikslinėms rūšims: žalvarniui, uralinei pelėdai

o Naujai pasirinktai rūšiai – didžiąjam dančiasnapiui

o universalūs kukučių-žalvanių-lutučių-uldukų inkilai

• Iškeltų inkilų užimtumo patikra;

• Potencialių naujų inkilų iškėlimo vietų paieška;

• Renginio „Žalia varna-2017“ organizavimas;

• Inkilų kėlimui reikalingos įrangos įsigijimas (kopėčios,
apsaugos ir kt.);



IŠKELTI INKILAI KUKUČIAMS



„PAUKŠČIŲAPSAUGOS PRIEMONIŲ ĮDIEGIMAS
LIETUVOSAUKŠTOS ĮTAMPOS ELEKTROS ENERGIJOS

PERDAVIMOTINKLUOSE “

Nr. LIFE13 BIO/LT/001303
www.birds-electrogrid.lt



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.



Projektu įgyvendinamos 22 veiklos.

Projekto veiklų struktūra:

 3 parengiamosios projekto veiklos, kurių rezultatai naudojami
įgyvendinant praktines apsaugos veiklas: A.1-A.3;

 4 praktinės apsaugos veiklos: C.1-C.4;

 2 projekto veiklų ir poveikio stebėsenos veiklos: D.1-D.2;

 8 visuomenės informavimo ir informacijos sklaidos veiklos: E.1-E.8;

 5 projekto administravimo ir plėtros veiklos: F.1-F.5.

http://corpi.lt/data/lizdai/



Rajonas 2015 metai 2016 metai 2017 metai

Alytaus r. 1 7 12

Jonavos r. 1

Jurbarko r. 1

Kauno r. 3 5

Kėdainių r. 1

Klaipėdos m. 6 22

Klaipėdos r. 8 13

Kretingos r. 3 3

Palangos m. 1 1

Prienų r. 1

Trakų r. 1 1

Ukmergės r. 1

Vilniaus m. 4 4

Vilniaus r. 2 1

Viso perėjimų 3 36 65



PRADĖTAS BaltCF FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

„Seabird bycatch assessment and mitigation trials
in Lithuanian gillnets“

(LT pradėtas 2017 m. 09 mėn.)

„SEGRE“ fondo finanstuoto ir 2017 m. vasarą užbaigto to paties 
pavadinimo projekto tęstinumas 

Abu projektus koordinuoja(vo) BirdLife International
LOD abiejų projektų partneris

Projektas skirtas jūrinių paukščių priegaudos sumažinimui 



„LIFE PROGRAMOS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „LIFE 
EURO SAP“ 

LIFE Preparatory

LOD rengia tarptautinį nuodėgulės rūšies apsaugos planą

http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/project/life-eurosap

http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/project/life-eurosap

