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Įvadas 

Ataskaitoje pateikta informacija apie savivaldybių teritorijų planavimo dokumentuose numatytas VE 

plėtros zonas, išnagrinėti potencialūs VE plėtros konfliktai su saugomomis ir biologinės įvairovės 

apsaugai svarbiomis teritorijomis.  

 

1. Medžiaga ir metodai 

Potencialių VE plėtros zonų analizė atlikta naudojant savivaldybių bendruosius planus, kuriuose šiuo 

metu yra numatyta VE plėtra. Iš viso išanalizuota 14 rajonų savivaldybių: Anykščių, Jurbarko, 

Kalvarijos, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Pagėgių, Pakruojo, Šakių, Šiaulių, Šilalės, Šilutės, 

Skuodo ir Zarasų. 

Taip pat potencialios VE plėtros vertinimui buvo pasinaudota J. Abromo disertacija, kurioje, įvertinus  

kraštovaizdžio  potencialą  charakterizuojančius  teritorijų planavimo dokumentus, studijas, Lietuvos 

kraštovaizdžio vizualinės struktūros vaizdingumo ir kt. žemėlapius, parengtas vėjo elektrinių statybos  

potencialių zonų  žemėlapis (Abromas, 2015).  

Potencialūs VE plėtros konfliktai su saugomomis ir biologinės įvairovės apsaugai svarbiomis 

teritorijomis buvo įvertinti analizuojant tas saugomas teritorijas, kurios yra išskirtos šikšnosparnių ir 

paukščių apsaugai.  

VE plėtros teritorijų svarba paukščių ir šikšnosparnių apsaugai įvertinta remiantis ankstesnių metų 

tyrimų medžiaga. Analizei kol kas nenaudota naujausių tyrimų medžiaga, kuri šiuo metu yra 

kaupiama Saugomų rūšių informacinėje sistemoje (SRIS), nes sistemos pildymo darbai dar nėra 

baigti. Taip pat ataskaitoje nėra naudota ir šio projekto apimtyje renkama medžiaga apie paukščių ir 

šikšnosparnių paplitimą. Ši medžiaga bus įvertinta įgyvendinant projekto tikslą 2. „Identifikuoti 

biologinės įvairovės apsaugai svarbias/jautrias ir konfliktines VE plėtros požiūriu  teritorijas“.  
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2. Savivaldybių VE parkų prioritetinės zonos ir galimi konfliktai su biologinės įvairovės apsaugai svarbiomis teritorijomis 

2.1. Anykščių rajono savivaldybė 

 

                                    1 pav. Potencialios VE plėtros teritorijos ir biologinės įvairovės apsaugai svarbios teritorijos Anykščių rajono savivaldybėje  
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1 lentelė. Biologinės įvairovės jautrumas ir galimi konfliktai potencialiose VE plėtros teritorijose Anykščių rajono savivaldybėje 

VE plėtros teritorija Saugoma teritorija Vertybės Teritorijų svarba 

paukščių ir šikšnosparnių 

apsaugai 

Biologinės įvairovės 

jautrumas ir galimi 

konfliktai 

ANY-01 2-3 km į rytus PAST 

Šimonių giria, 

LTANYB001 

Juodųjų gandrų (Ciconia nigra), mažųjų erelių rėksnių 

(Aquila pomarina), lėlių (Caprimulgus europaeus), 

žalvarnių (Coracias garrulus), juodųjų meletų 

(Dryocopus martius), ligutės (Lullula arborea) apsaugai 

Į teritorijos ribas patenka 

daug miškų ir atvirų 

plotų kurie tinkami 

plėšriųjų paukščių 

perėjimui ir mitybai. 

Paukščių mitybos 

teritorija, vietiniams 

plėšriesiems paukščiams 

mitybos teritorijų 

praradimas ir galima 

žūtis dėl susidūrimų su 

VE, ypač mažojo rėksnio 

ir juodojo gandro atveju 

ANY-02, ANY-03, 

ANY-04, ANY-05 

Poveikio atstume 

(15km), nėra išskirtų 

saugomų teritorijų 

paukščių ir 

šikšnosparnių 

apsaugai 

Kūdrinis pelėausis  aptinkamas už ~25km  Rubikių ežeras ir jo 

apyežerės( 

LTANY0019) yra 

mažiausiai 25km nuo 

artimiausios teritorijos. 

Nenumatoma 
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2.2. Jurbarko rajono savivaldybė 

 

                              2 pav. Potencialios VE plėtros teritorijos ir biologinės įvairovės apsaugai svarbios teritorijos Jurbarko rajono savivaldybėje  



 

7 
 

 

2 lentelė. Biologinės įvairovės jautrumas ir galimi konfliktai potencialiose VE plėtros teritorijose Jurbarko rajono savivaldybėje 

VE plėtros teritorija Saugoma teritorija Vertybės Teritorijų svarba 

paukščių ir šikšnosparnių 

apsaugai 

Biologinės įvairovės 

jautrumas ir galimi 

konfliktai 

JUR-01 Į pietus nuo teritorijos 

už ~5 -7 km yra 

PAST, Nemuno upės 

pakrantės ir salos tarp 

Kulautuvos ir 

Smalininkų 

(LTKAUB001) 

Mažosios žuvėdros (Sterna albifrons) apsaugai Teritorija nėra svarbi ir 

visiškai netinkama 

mažosios žuvėdros 

mitybai, poilsiui ar 

veisimuisi.  

Nenumatoma 

 

  



 

8 
 

 

2.3. Kalvarijos savivaldybė 

 

                             3 pav. Potencialios VE plėtros teritorijos ir biologinės įvairovės apsaugai svarbios teritorijos Kalvarijos savivaldybėje  
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3 lentelė. Biologinės įvairovės jautrumas ir galimi konfliktai potencialiose VE plėtros teritorijose Kalvarijos savivaldybėje 

VE plėtros teritorija Saugoma teritorija Vertybės Teritorijų svarba 

paukščių ir šikšnosparnių 

apsaugai 

Biologinės įvairovės 

jautrumas ir galimi 

konfliktai 

KAL-01, KAL-02 Poveikio atstume nėra 

išskirta PAST. 

- - - 

KAL-03, KAL-04, 

KAL-05 

Į rytus nuo teritorijų 

yra PAST, Žuvinto, 

Žaltyčio ir Amalvo 

pelkės (LTALYB003) 

Didžiųjų baublių (Botaurus stellaris), nendrinių lingių 

(Circus aeruginosus), pievinių lingių (Circus 

pygargus), tetervinų (Tetrao tetrix), griežlių (Crex 

crex), švygždų (Porzana porzana), plovinių vištelių 

(Porzana parva), gervių (Grus grus), tikučių (Tringa 

glareola), juodųjų žuvėdrų (Chlidonias niger), vidutinių 

margųjų genių (Dendrocopos medius), baltnugarių 

genių (Dendrocopos leucotos), mėlyngurklių (Luscinia 

svecica), meldinių nendrinukių (Acrocephalus 

paludicola); migruojančių gervių (Grus grus), 

baltakakčių žąsų (Anser albifrons) ir želmeninių žąsų 

(Anser fabalis) sankaupų vietų apsaugai 

Paukščių mitybos 

teritorija, sankaupos, 

migracijos srautai per 

teritoriją, plėšriųjų 

paukščių mitybos 

teritorijos 

 

Vengimo, kliūties 

efektas paukščiai praras 

mitybinės teritorijas, 

tiesioginė žūtis 

atsitrenkus į vėjo 

elektrines, ypač Žuvinto 

pelkėse nakvynei 

apsistojančių 

migruojančių gervių 

atveju 

KAL-05, KAL-06, 

KAL-07 

Į vakarus ir pietus nuo 

teritorijų yra PAST, 

Kalvarijos apylinkės 

(LTKALB001) 

Griežlių (Crex crex), nendrinių lingių (Circus 

aeruginosus), pievinių lingių (Circus pygargus), 

švygždų (Porzana porzana), dirvoninių kalviukų 

(Anthus campestris) apsaugai 

Teritorijose gali maitintis 

ir perėti plėšrieji 

paukščiai, perėti griežlės, 

švygždos.  

Galimas vengimo 

efektas, PAST perrinčių 

paukščių tiesioginė žūtis 

atsitrenkus į vėjo 

elektrines, ypač 

nendrinių ir pievinių 

lingių atveju  

KAL-08, KAL-09, 

KAL-10, KAL-11, 

KAL-12 

Teritorijos išskirtos 

pačiame PAST, 

Kalvarijos apylinkės 

(LTKALB001) 

Griežlių (Crex crex), nendrinių lingių (Circus 

aeruginosus), pievinių lingių (Circus pygargus), 

švygždų (Porzana porzana), dirvoninių kalviukų 

(Anthus campestris) apsaugai 

Teritorijoje peri, 

maitinais sudaro 

sankaupas minėtos rūšys 

Galimas vengimo 

efektas, veisimosi 

teritorijų praradimas, 

tiesioginė žūtis 

atsitrenkus į vėjo 

elektrines, ypač 

nendrinių ir pievinių 

lingių atveju 

  



 

10 
 

 

2.4. Klaipėdos rajono savivaldybė 

 

                              4 pav. Potencialios VE plėtros teritorijos ir biologinės įvairovės apsaugai svarbios teritorijos Klaipėdos rajono savivaldybėje  
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4 lentelė. Biologinės įvairovės jautrumas ir galimi konfliktai potencialiose VE plėtros teritorijose Klaipėdos rajono savivaldybėje 

VE plėtros teritorija Saugoma teritorija Vertybės Teritorijų svarba paukščių 

ir šikšnosparnių apsaugai 

Biologinės įvairovės 

jautrumas ir galimi 

konfliktai 

KLA-01, KLA-02, 

KLA-05, KLA-06, 

KLA-30 

Į vakarus nuo 

teritorijų už 3-5km 

PAST, Baltijos jūros 

priekrantė 

(LTPALB001) 

Sibirinių gagų (Polysticta stelleri), klykuolių 

(Bucephala clangula), didžiųjų dančiasnapių (Mergus 

merganser) ir mažųjų kirų (Larus minutus) žiemojimo 

ir migracinių sankaupų vietos apsaugai 

Nesvarbi Tiesioginės įtakos PAST 

teritorijoje esantiems 

paukščiams neturės.  

Tačiau galimi konfliktai 

su pajūrio zonoje 

migruojančiais sankaupas 

sudarančiais paukščiais 

KLA-03, KLA-04, 

KLA-07, KLA-08, 

KLA-08, KLA-10, 

KLA-11, KLA-12, 

KLA-13, KLA-31, 

KLA-32, KLA-33, 

KLA-34, KLA-35, 

KLA-36 

Į rytus už 3-10 km nuo 

teritorijų PAST 

Minijos upės slėnis 

(LTKLAB005) 

Griežlės (Crex crex), tulžių (Alcedo atthis) apsaugai PAST saugomoms rūšims 

teritorijos nėra svarbios 

Tiesioginės įtakos PAST 

teritorijoje esantiems 

paukščiams neturės. 

Galimi konfliktai su 

pajūrio zonoje 

migruojančiais, sankaupas 

sudarančiais paukščiais. 

Taip pat plėšriųjų 

paukščių mitybos ir 

veisimosi teritorijų 

praradimas, vengimas. 

KLA-14, KLA -15, 

KLA-17, KLA-18, 

KLA-37, KLA-38 

Į vakarus už 3-12 km 

nuo teritorijų  PAST 

Minijos upės slėnis 

(LTKLAB005) 

Griežlės (Crex crex), tulžių (Alcedo atthis) apsaugai PAST saugomoms rūšims 

teritorijos nėra svarbios 

Tiesioginės įtakos PAST 

teritorijoje saugomiems 

paukščiams neturės. 

 Galimi konfliktai su 

pajūrio zonoje 

migruojančiais, sankaupas 

sudarančiais paukščiais. 

Taip pat plėšriųjų 

paukščių mitybos ir 

veisimosi teritorijų 

praradimas, vengimas. 

Tiesioginis žuvimas dėl 

atsitrenkimų. 
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KLA-19, KLA-20, 

KLA-21, KLA-39, 

KLA-40, KLA-41 

Į vakarus už 3-10 km 

nuo teritorijų PAST 

Kuršių marios 

(LTKLAB010) ir  

į rytus  už 2-3km nuo 

teritorijų yra PAST 

Kalvių karjeras  

(LTKLAB003), PAST 

Minijos upės slėnis 

(LTKLAB005) 

Migruojančių mažųjų gulbių (Cygnus columbianus), 

smailiauodegių ančių (Anas acuta), didžiųjų 

dančiasnapių (Mergus merganser), mažųjų 

dančiasnapių (Mergus albellus), mažųjų kirų (Larus 

minutus), jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla) 

sankaupų vietų apsaugai 

 

Upinės žuvėdros (Sterna hirundo) apsaugai 

 

Griežlės (Crex crex), tulžių (Alcedo atthis) apsaugai 

Teritorijos svarbios 

migruojantiems 

paukščiams  kurie skrenda 

į PAST arba iš jų. 

Žuvėdros ir kirai iš Kalvių 

karjerų skrenda maitintis į 

Kuršių marias, todėl turės 

praskristi pro potencialias 

VE vietas 

Minijos upės slėnio PAST 

saugomoms rūšims 

teritorijos nėra svarbios 

Galimi konfliktai su 

pajūrio zonoje 

migruojančiais, sankaupas 

sudarančiais paukščiais. 

Taip pat plėšriųjų 

paukščių mitybos ir 

veisimosi teritorijų 

praradimas, vengimas. 

Tiesioginis žuvimas dėl 

atsitrenkimų. 

 

KLA-22, KLA-23, 

KLA-24, KLA-25, 

KLA-26, KLA-27, 

KLA-28, KLA-29 

Į rytus nuo teritorijų 

ura PAST Kuršių 

marios 

(LTKLAB010),  

Tyrų pelkė 

(LTKLAB002) į rytus 

ir vakarus 50m -500m 

nuo teritorijų yra 

PAST Minijos upės 

slėnis (LTKLAB005) 

Migruojančių mažųjų gulbių (Cygnus columbianus), 

smailiauodegių ančių (Anas acuta), didžiųjų 

dančiasnapių (Mergus merganser), mažųjų 

dančiasnapių (Mergus albellus), mažųjų kirų (Larus 

minutus), jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla) 

sankaupų vietų apsaugai 

 

Juodkrūčių bėgikų (Calidris alpina), meldinės 

nendrinukės (Acrocephalus paludicola) apsaugai 

 

Griežlės (Crex crex), tulžių (Alcedo atthis) apsaugai 

 

Teritorijos svarbios 

migruojantiems 

paukščiams  kurie skrenda 

į PAST arba iš jų. Dali 

teritorijų yra sezoniškai 

užliejamos, suformuoja 

laikinas paukščių  

apsistojimo vietas. Dalis 

migruojančių paukščių 

maitinasi išskirtose VE 

plėtrai teritorijose, sudaro 

sankaupas, laikinas 

apsistojimo vietas.  

Minijos upės slėnio PAST 

saugomoms rūšims 

teritorijos nėra svarbios 

Galimi konfliktai su 

pajūrio zonoje 

migruojančiais, sankaupas 

sudarančiais paukščiais. 

Taip pat plėšriųjų 

paukščių mitybos ir 

veisimosi teritorijų 

praradimas, vengimas. 

Tiesioginis žuvimas dėl 

atsitrenkimų. Tilvikinių 

paukščių perėjimo 

buveinių sunaikinimas. 

Tiesioginės įtakos Minijos 

upės slėnio PAST 

teritorijoje esantiems 

paukščiams neturės.  
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2.5. Kretingos rajono savivaldybė 

 

                               5 pav. Potencialios VE plėtros teritorijos ir biologinės įvairovės apsaugai svarbios teritorijos Kretingos rajono savivaldybėje  
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5 lentelė. Biologinės įvairovės jautrumas ir galimi konfliktai potencialiose VE plėtros teritorijose Kretingos rajono savivaldybėje 

VE plėtros teritorija Saugoma teritorija Vertybės Teritorijų svarba 

paukščių ir šikšnosparnių 

apsaugai 

Biologinės įvairovės 

jautrumas ir galimi 

konfliktai 

KRE-01, KRE-02 Į rytus nuo teritorijų 

už 5-14km Erlos ir 

Salanto upių 

senslėniai 

(LTSKUB002) 

Griežlės (Crex crex) apsaugai PAST saugomoms 

rūšims teritorijos nėra 

svarbios 

Tiesioginės įtakos PAST 

teritorijoje esantiems 

paukščiams neturės.  

 

Galimi konfliktai su 

pajūrio zonoje 

migruojančiais, 

sankaupas sudarančiais 

paukščiais. Taip pat 

plėšriųjų paukščių 

mitybos ir veisimosi 

teritorijų praradimas, 

vengimas. Tiesioginis 

žuvimas dėl 

atsitrenkimų. 

KRE-03, KRE-04 Į rytus nuo teritorijų 

už 2 - 5 km yra PAST 

Minijos upės slėnis 

(LTKLAB005) 

Griežlės (Crex crex), tulžių (Alcedo atthis) apsaugai 

 

PAST saugomoms 

rūšims teritorijos nėra 

svarbios 

Tiesioginės įtakos PAST 

teritorijoje esantiems 

paukščiams neturės.  

 

Galimi konfliktai su 

pajūrio zonoje 

migruojančiais, 

sankaupas sudarančiais 

paukščiais. Taip pat 

plėšriųjų paukščių 

mitybos ir veisimosi 

teritorijų praradimas, 

vengimas. Tiesioginis 

žuvimas dėl 

atsitrenkimų. 
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2.6. Mažeikių rajono savivaldybė 

 

                               6 pav. Potencialios VE plėtros teritorijos ir biologinės įvairovės apsaugai svarbios teritorijos Mažeikių rajono savivaldybėje  
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6 lentelė. Biologinės įvairovės jautrumas ir galimi konfliktai potencialiose VE plėtros teritorijose Mažeikių rajono savivaldybėje 

VE plėtros teritorija Saugoma teritorija Vertybės Teritorijų svarba 

paukščių ir šikšnosparnių 

apsaugai 

Biologinės įvairovės 

jautrumas ir galimi 

konfliktai 

MAŽ-01, MAŽ -02, 

MAŽ-03, MAŽ-04, 

MAŽ-05, MAŽ-06, 

MAŽ-07,  

Į rytus už 5-15 km nuo 

teritorijų yra PAST 

Ventos upės slėnis 

(LTAKMB002) 

Griežlės (Crex crex), tulžių (Alcedo atthis) apsaugai PAST saugomoms 

rūšims teritorijos nėra 

svarbios 

Tiesioginės įtakos PAST 

teritorijoje esantiems 

paukščiams neturės.  

 

Galimi konfliktai su 

pajūrio zonoje 

migruojančiais, 

sankaupas sudarančiais 

paukščiais. Taip pat 

plėšriųjų paukščių 

mitybos ir veisimosi 

teritorijų praradimas, 

vengimas. Tiesioginis 

žuvimas dėl atsitrenkimų 

MAŽ-08, MAŽ-09, 

MAŽ-10 

Į vakarus už 0-5 km 

nuo teritorijų yra 

PAST Ventos upės 

slėnis (LTAKMB002) 

Griežlės (Crex crex), tulžių (Alcedo atthis) apsaugai PAST saugomoms 

rūšims teritorijos nėra 

svarbios 

Tiesioginės įtakos PAST 

teritorijoje esantiems 

paukščiams neturės. 

 

Galimi konfliktai su 

pajūrio zonoje 

migruojančiais, 

sankaupas sudarančiais 

paukščiais. Taip pat 

plėšriųjų paukščių 

mitybos ir veisimosi 

teritorijų praradimas, 

vengimas. Tiesioginis 

žuvimas dėl atsitrenkimų 
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2.7. Pagėgių rajono savivaldybė 

 

                                7 pav. Potencialios VE plėtros teritorijos ir biologinės įvairovės apsaugai svarbios teritorijos Pagėgių rajono savivaldybėje  
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7 lentelė. Biologinės įvairovės jautrumas ir galimi konfliktai potencialiose VE plėtros teritorijose Pagėgių rajono savivaldybėje 

VE plėtros teritorija Saugoma teritorija Vertybės  Teritorijų svarba 

paukščių ir šikšnosparnių 

apsaugai 

Biologinės įvairovės 

jautrumas ir galimi 

konfliktai 

PAG-01, PAG-02, 

PAG-03 

~ 1,5 km į vakarus 

nuo planuojamos 

artimiausios VE zonos 

ir ~ 7 km į pietus nuo 

tolimiausios PAST 

Senrusnės ir 

Sennemunės ežerai 

(LTSLUB002) 

Griežlės (Crex crex), juodųjų žuvėdrų (Chlidonias 

niger), baltaskruostčių žuvėdrų (Chlidonias hybridus); 

migruojančių baltakakčių žąsų (Anser albifrons) 

sankaupų vietos taip pat baltųjų gandrų (Ciconia 

ciconia) ir plėšriųjų paukščių migracinių srautų 

susiliejimo vietos apsaugai 

Paukščių mitybai 

svarbios teritorijos, 

sankaupų formavimosi 

vietos, galimi migracijos 

srautai per teritoriją. 

Galimas mitybinių vietų 

praradimas, barjero 

efektas migracijos metu, 

žuvimas tiesioginio 

kontakto metu, ypač 

plėšriųjų paukščių bei 

baltųjų gandrų atveju. 

PAG-04 - PAG-19 Nėra išskirtų saugomų 

teritorijų paukščių ir 

šikšnosparnių 

apsaugai 

- Plėšriųjų paukščių 

mitybiniai plotai (iš 

Rambyno regioninio 

parko ir kitų aplinkinių 

miškų), galimi 

migracijos srautai per 

teritoriją. 

Galimas mitybinių vietų 

praradimas, barjero 

efektas migracijos metu, 

žuvimas tiesioginio 

kontakto metu. 
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2.8. Pakruojo rajono savivaldybė 

 

                               8 pav. Potencialios VE plėtros teritorijos ir biologinės įvairovės apsaugai svarbios teritorijos Pakruojo rajono savivaldybėje  
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8 lentelė. Biologinės įvairovės jautrumas ir galimi konfliktai potencialiose VE plėtros teritorijose Pakruojo rajono savivaldybėje 

VE plėtros teritorija Saugoma teritorija Vertybės Teritorijų svarba 

paukščių ir šikšnosparnių 

apsaugai 

Biologinės įvairovės 

jautrumas ir galimi 

konfliktai 

PAK-01,  ~ 2 km į vakarus nuo 

planuojamų VE zonų 

PAST Gedžiūnų 

miškas (LTPAKB002) 

Mažųjų erelių rėksnių (Aquila pomarina) apsaugai Plėšriųjų paukščių 

mitybai svarbios 

teritorijos. 

Galimas mitybinių vietų 

praradimas, mažųjų 

erelių rėksnių žuvimas 

tiesioginio kontakto 

metu. 

PAK-02 - PAK-06 ~2-5 km į šiaurę nuo 

planuojamų VE zonų 

Gedžiūnų miškas 

(LTPAKB002) 

Mažųjų erelių rėksnių (Aquila pomarina) apsaugai Plėšriųjų paukščių 

mitybai svarbios 

teritorijos. 

Galimas mitybinių vietų 

praradimas, mažųjų 

erelių rėksnių žuvimas 

tiesioginio kontakto 

metu. 
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2.9. Šakių rajono savivaldybė 

 

                              9 pav. Potencialios VE plėtros teritorijos ir biologinės įvairovės apsaugai svarbios teritorijos Šakių rajono savivaldybėje  
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9 lentelė. Biologinės įvairovės jautrumas ir galimi konfliktai potencialiose VE plėtros teritorijose Šakių rajono savivaldybėje 

VE plėtros teritorija Saugoma teritorija Vertybės Teritorijų svarba 

paukščių ir šikšnosparnių 

apsaugai 

Biologinės įvairovės 

jautrumas ir galimi 

konfliktai 

ŠAK-01 - ŠAK-08  Poveikio atstume nėra 

išskirta PAST. 

- - - 

ŠAK-09 ~ 2 km į šiaurę nuo 

planuojamos VE 

teritorijos PAST 

Nemuno slėnio pievos 

tarp Raudonės ir 

Gelgaudiškio 

(LTJURB002) 

Griežlės (Crex crex) apsaugai PAST saugomoms 

rūšims teritorijos nėra 

svarbios 

Tiesioginės įtakos PAST 

teritorijoje esantiems 

paukščiams neturės.  
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2.10. Šiaulių rajono savivaldybė 

 

                             10 pav. Potencialios VE plėtros teritorijos ir biologinės įvairovės apsaugai svarbios teritorijos Šiaulių rajono savivaldybėje  
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10 lentelė. Biologinės įvairovės jautrumas ir galimi konfliktai potencialiose VE plėtros teritorijose Šiaulių rajono savivaldybėje 

VE plėtros teritorija Saugoma teritorija Vertybės Teritorijų svarba 

paukščių ir šikšnosparnių 

apsaugai 

Biologinės įvairovės 

jautrumas ir galimi 

konfliktai 

ŠIA-01  7 km į šiaurės vakarus 

nuo planuojamos VE 

zonos PAST 

Gubernijos miškas 

(LTSIAB001) 

Mažųjų erelių rėksnių (Aquila pomarina) apsaugai Plėšriųjų paukščių 

mitybai dalinai svarbios 

teritorijos, nes tai 

maksimaliu atstumu, 

kokiu mažieji ereliai 

rėksniai skraido 

maitintis. 

Galimas mitybinių vietų 

praradimas, žuvimas 

tiesioginio kontakto 

metu. 

  



 

25 
 

 

2.11. Šilalės rajono savivaldybė 

 

                             11 pav. Potencialios VE plėtros teritorijos ir biologinės įvairovės apsaugai svarbios teritorijos Šilalės rajono savivaldybėje  
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11 lentelė. Biologinės įvairovės jautrumas ir galimi konfliktai potencialiose VE plėtros teritorijose Šilalės rajono savivaldybėje 

VE plėtros teritorija Saugoma teritorija Vertybės Teritorijų svarba 

paukščių ir šikšnosparnių 

apsaugai 

Biologinės įvairovės 

jautrumas ir galimi 

konfliktai 

ŠIL-01 – ŠIL - 08 Poveikio atstume nėra 

išskirta PAST. 

- Artimiausia PAST yra už 

daugiau kaip 20 km, joje 

saugomoms rūšims VE 

plėtros zonos įtakos 

neturės 

Tiesioginės įtakos PAST 

teritorijoje saugomiems 

paukščiams neturės. 

 

Galimi konfliktai su 

migruojančiais, 

sankaupas sudarančiais 

paukščiais. Taip pat 

aplinkiniuose miškuose 

perinčių plėšriųjų 

paukščių mitybos 

teritorijų praradimas, 

vengimas. Tiesioginis 

žuvimas dėl 

atsitrenkimų. 
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2.12. Šilutės rajono savivaldybė 

 

                             12 pav. Potencialios VE plėtros teritorijos ir biologinės įvairovės apsaugai svarbios teritorijos Šilutės rajono savivaldybėje  
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12 lentelė. Biologinės įvairovės jautrumas ir galimi konfliktai potencialiose VE plėtros teritorijose Šilutės rajono savivaldybėje 

VE plėtros teritorija Saugoma teritorija Vertybės Teritorijų svarba 

paukščių ir 

šikšnosparnių 

apsaugai 

Biologinės įvairovės 

jautrumas ir galimi konfliktai 

ŠIL-01, ŠIL-02,  ŠIL-

10 

1-7 km atstumu į 

pietvakarius PAST 

Nemuno delta 

(LTSIU0013) 

Kūdrinis pelėausis; didžiųjų baublių (Botaurus stellaris), 

nendrinių lingių (Circus aeruginosus), pievinių lingių 

(Circus pygargus), jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla), 

švygždų (Porzana porzana), plovinių vištelių (Porzana 

parva), griežlės (Crex crex), avocetės (Recurvirostra 

avosetta), juodkrūčių bėgikų (Calidris alpina), gaidukų 

(Philomachus pugnax), stulgių (Gallinago media), mažųjų 

kirų (Larus minutus), upinių žuvėdrų (Sterna hirundo), 

mažųjų žuvėdrų (Sterna albifrons), juodųjų žuvėdrų 

(Chlidonias niger), baltaskruosčių žuvėdrų (Chlidonias 

hybridus), didžiųjų apuokų (Bubo bubo), balinių pelėdų 

(Asio flammeus), meldinių nendrinukių (Acrocephalus 

paludicola), paprastųjų medšarkių (Lanius collurio), sodinių 

startų (Emberiza hortulana); paukščių migracinių srautų 

susiliejimo vietos, taip pat migruojančių gulbių 

giesmininkių (Cygnus cygnus) ir mažųjų gulbių (Cygnus 

columbianus), baltakakčių (Anser albifrons) ir pilkųjų 

(Anser anser) žąsų, baltaskruosčių berniklių (Branta 

leucopsis), ausuotųjų kragų (Podiceps cristatus), cyplių 

(Anas penelope), smailiauodegių (Anas acuta), pilkųjų 

(Anas strepera), šaukštasnapių (Anas clypeata) ir 

kuoduotųjų (Aythya fuligula), ančių, didžiųjų (Mergus 

merganser) ir mažųjų (Mergus albellus) dančiasnapių, 

tilvikinių paukščių, jūrinių erelių sankaupų vietos apsaugai 

Paukščių mitybos 

teritorija, 

sankaupos, 

migracijos srautai 

per teritoriją, 

plėšriųjų paukščių 

(peslių) mitybos 

teritorijos 

 

Teritorijoje 

randamas kūdrinis 

pelėausis 

Mitybinių vietų praradimas, 

barjero efektas, žuvimas 

tiesioginio kontakto metu, 

barjero efektas žąsinių 

paukščių migraciniam srautui 

ŠIL-03 – ŠIL-09, ŠIL-

11 – ŠIL-15 

Poveikio atstume nėra 

išskirta PAST 

- - Galimas mitybos teritorijų 

praradimas vietiniams 

plėšriesiems paukščiams, 

barjero efektas žąsinių 

paukščių migraciniam srautui 
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2.13. Skuodo rajono savivaldybė  

 

                                13 pav. Potencialios VE plėtros teritorijos ir biologinės įvairovės apsaugai svarbios teritorijos Skuodo rajono savivaldybėje  
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13 lentelė. Biologinės įvairovės jautrumas ir galimi konfliktai potencialiose VE plėtros teritorijose Skuodo rajono savivaldybėje 

VE plėtros teritorija Saugoma teritorija Vertybės Teritorijų svarba 

paukščių ir šikšnosparnių 

apsaugai 

Biologinės įvairovės 

jautrumas ir galimi 

konfliktai 

SKU-01 – SKU-08 Už 10 km į rytus 

PAST Erlos ir Salanto 

upių senslėniai 

(LTSKUB002) 

Griežlės (Crex crex) apsaugai PAST saugomoms 

rūšims teritorijos nėra 

svarbios 

Tiesioginės įtakos PAST 

teritorijoje esantiems 

paukščiams neturės. 
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2.14. Zarasų rajono savivaldybė 

 

                               14 pav. Potencialios VE plėtros teritorijos ir biologinės įvairovės apsaugai svarbios teritorijos Zarasų rajono savivaldybėje  
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14 lentelė. Biologinės įvairovės jautrumas ir galimi konfliktai potencialiose VE plėtros teritorijose Zarasų rajono savivaldybėje 

VE plėtros teritorija Saugoma teritorija Vertybės Teritorijų svarba 

paukščių ir šikšnosparnių 

apsaugai 

Biologinės įvairovės 

jautrumas ir galimi 

konfliktai 

ZAR-01 – ZAR-04 10-12 km atstumu 

PAST Smalvos 

šlapžemių kompleksas 

(LTZARB002) 

Juodųjų žuvėdrų (Chlidonias niger) apsaugai Teritorija PAST 

saugomoms rūšims nėra 

svarbi kaip mitybos vieta 

Nenumatomas 

ZAR-01 – ZAR-04 PAST Šiaurės rytinė 

Gražutės regioninio 

parko dalis 

(LTZARB004) 

Juodakaklių narų (Gavia arctica), žvirblinių pelėdų 

(Glaucidium passerinum) apsaugai 

Teritorija PAST 

saugomoms rūšims nėra 

svarbi kaip mitybos vieta 

Nenumatomas 
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3. Išvados 

 

1. Daugelyje savivaldybių išskirtos vėjo energetikos plėtros zonos nepatenka į PAST ribas, išskyrus 

Kalvarijos savivaldybę.  

2. Klaipėdos, Pagėgių, Kretingos, Kalvarijos, Šilutės, Šilalės ir Skuodo rajonų savivaldybėse išskirtos 

VE plėtros zonos nepatenka į PAST ribas, tačiau kai kuriose jų (Pagėgių, Klaipėdos, Kalvarijos, 

Kretingos, Šilutės) galimas barjero poveikis migruojantiems žąsiniams ir kitiems paukščiams, taip 

pat šiuose rajonuose yra labiau tikėtinos paukščių žūtys dėl tiesioginio kontakto su vėjo jėgainėmis.  

3. Šiaulių, Pakruojo, Pagėgių, Šilutės rajonų savivaldybėse numatytose VE plėtros zonose galimi 

konfliktai su plėšriaisiais paukščiais dėl mitybinių vietų praradimo ir, žuvimo tiesioginio kontakto 

metu. 

4. Tikėtina, kad sekančiame etape apibendrinus projekto įgyvendinimo metu surinktus duomenis apie 

paukščių ir šikšnosparnių paplitimą ir gausumą bus nustatytos papildomos biologinės įvairovės ir 

VE plėtros konfliktų zonos bei pasikeisti VE plėtros zonų svarba jautrioms ir saugomoms rūšims. 

  



 

34 
 

 

Literatūra 

Abromas, J. 2015. Vėjo elektrinių vizualinio poveikio kraštovaizdžiui vertinimas. 

http://www.natura2000info.lt/ 


	VENBIS_1.2.2 VE_NATURA_teritorijos



