
„VĖJO ENERGETIKOS PLĖTRA IR BIOLOGINEI ĮVAIROVEI

SVARBIOS TERITORIJOS (VENBIS)“

trukmė: 2015 m. II mėn. – (pratęstas iki ) 2016 m. IX mėn.



Projektą įgyvendina:

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

• VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI);

• Lietuvos energetikos institutas (LEI).

Projekte dirba:

• 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 veiklos:

• Lietuvoje veikiančių VE (išskyrus mažąsias) inventorizacija ir
išsidėstymo žemėlapio sudarymas;

• Perspektyvių VE plėtrai teritorijų ir prijungimo prie elektros tinklų
galimybių studijos su kartografine medžiaga parengimas;

• Savivaldybių planavimo dokumentuose numatytų VE parkų steigimo
prioritetinių zonų atitikimo VE plėtros perspektyvoms Lietuvoje
vertinimas;

• 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;



Projekto veiklos:

• Migruojančių, žiemojančių, perinčių paukščių ir šikšnosparnių jautrumo
įvertinimas, jautrumo žemėlapių sudarymas (atskirų savivaldybių
lygmenyje);

• Vėjo elektrinių poveikio paukščiams ir šikšnosparniams įvertinimas,
remiantis atliktų stebėjimų veikiančiuose parkuose patirtimi;

• Galimo poveikio įvertinimas VE jautrioms tikslinėms paukščių ir
šikšnosparnių rūšims Natura 2000 teritorijose ir jų apylinkėse;

• Konfliktinių teritorijų nustatymo ir galimo VE parkų neigiamo poveikio
paukščiams ir šikšnosparniams vertinimo metodikos parengimas;

• Internetinės priemonės konfliktinių teritorijų jautrumo vertinimui ir
konfliktų valdymui sukūrimas;

• Rekomendacijų dėl VE plėtros konfliktų mažinimo jautriose biologinei
įvairovei teritorijose šalies ir vietos lygmenyse parengimas;

• Seminarų (2) tikslinėms grupėms (tyrėjams, VE plėtotojams, už VE
plėtrą atsakingoms institucijoms ir pan.) organizavimas.



Lauko tyrimų rezultatai

Lauko tyrimų rezultatai

Įrašų skaičius žemėlapiuose:

Migruojantys-Sankaupos – 2397 taškai ir 680 plotų;

Migruojantys-Skrendantys – 1264 taškai ir 28 plotai;

Perintys – 3473 taškai ir 45 plotai;

Žiemojantys – 8814 taškų ir 87 plotai;

Šikšnosparniai – 4092 taškai ir 199 plotų.












