Projekto „Baltųjų gandrų (Ciconia ciconia) apsauga Lietuvoje“ pagrindinis tikslas – uþtikrinti ilgalaikę ir efektyvià
baltųjų gandrų apsaugà visoje Lietuvoje.

Projekte numatyti
pagrindiniai uþdaviniai:
• Paruoðti baltojo gandro apsaugos programà (veiksmų planà).
• Atlikti detalià baltųjų gandrų lizdų inventorizacijà visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje ir sukurti
lizdavieèių GIS duomenų bazę.
• Iðkelti 1 760 dirbtinių platformų
lizdams ant elektros stulpų, pakeièiant ten jau esanèius lizdus.
• Iðkelti 500 dirbtinių platformų
lizdams ant pastatų, pakeièiant
ten jau esanèius probleminius
lizdus (kelianèius grësmę paukðèių ir þmonių saugumui).
• Aptarti ir ávertinti baltųjų gandrų apsaugos teisinio reglamentavimo problemas, parengiant
rekomendacijas atsakingoms valstybinëms institucijoms.
• Vykdyti visuomeninę ðvieèiamàjà veiklà (TV, spauda, internetas ir kt.)
Projekte numatytos 26 atskiros veiklos, kurias per ketverius
projekto metus ágyvendins keturi projekto partneriai:
• Lietuvos ornitologų draugija
• Vilniaus universiteto Ekologijos institutas
• AB „Rytų skirstomieji tinklai“
• AB „VST“

Parengiamieji veiksmai apima:
• baltųjų gandrų lizdų inventorizacijà;
• baltųjų gandrų lizdavieèių GIS duomenų bazës sukûrimà ir
duomenų analizę;
• baltųjų gandrų lizdų tvarkymo plano parengimà;
• teisës aktų, susijusių su baltųjų gandrų lizdų apsauga, analizę;
• baltųjų gandrų apsaugos plano Lietuvoje parengimà;
• baltiesiems gandrams svarbiausių vietų Lietuvoje nustatymà.
Projekto metu bus ágyvendinamos baltųjų gandrų lizdų apsaugos priemonës – lizdinių platformų pakëlimas virð elektros
stulpų ir lizdų platformų këlimas ant pastatų.

Labai svarbi projekto dalis – visuomenës
supaþindinimas ir informavimas, susidedantis ið
ávairių veiklų, tokių kaip:
• projekto lankstinukų iðleidimas ir platinimas;
• projekto informacinių stendų pastatymas;
• svetainës apie baltuosius gandrus sukûrimas ir reguliarus
ávairios informacijos apie ðiuos paukðèius vieðinimas;
• interaktyviosios baltųjų gandrų lizdavieèių GIS duomenų bazës sukûrimas ir palaikymas svetainëje;
• baltojo gandro „lizdo gyvenimo“ tiesioginë transliacija internetu projekto svetainëje;
• knygos apie baltuosius gandrus paruoðimas, iðleidimas ir
platinimas;
• filmo apie baltuosius gandrus sukûrimas;
• visuomenës informavimas per þiniasklaidà;
• ðvenèių organizavimas – gandrų pasitikimo ðventë „Gandrinës“;
• projekto rezultatų ataskaitos visuomenei parengimas ir iðplatinimas.

Laukiami rezultatai:
• Atlikta iðsami baltųjų gandrų lizdų inventorizacija, apimanti
visà ðalá. Inventorizacijos duomenys saugomi GIS duomenų
bazëje, kuri padës lengvai planuoti veiklà, analizuoti duomenis, juos atnaujinti ir pateikti. Duomenų bazë prieinama
visuomenei internetu, projekto svetainëje.
• Iðanalizuoti ir iðspręsti teisiniai prieðtaravimai, susiję su
baltųjų gandrų lizdų apsauga, pagerintos lizdų apsaugos
priemonës.
• Paruoðtas specialus baltųjų gandrų apsaugos planas ir
oficialiai patvirtintas LR aplinkos ministerijos dar iki projekto
pabaigos.
• Iðanalizuotas baltųjų gandrų apsaugos lygis ðalyje ir atrinktos svarbiausios baltiesiems gandrams teritorijos.
• Iðkelta maþiausiai 2 260 dirbtinių lizdų platformų ant elektros stulpų ir pastatų stogų.
• Padidëjęs visuomenës dëmesys sprendþiamoms problemoms dël informacijos þiniasklaidoje, platinamų lankstinukų, interneto svetainës, rodomo filmo, iðleistos knygos,
lizdo tiesioginës transliacijos internetu, renginių.

Projekto svarba Europos Sàjungos mastu
Mûsų ðalyje gyvena apie 10 proc. ES baltųjų gandrų populiacijos, o ágyvendinant ðá projektà bus apimta visa Lietuvos
teritorija. Kaimyninëje Lenkijoje, kuri ðiuo metu turi didþiausià
baltųjų gandrų populiacijà Europoje, analogiðkos apsaugos
priemonës buvo ágyvendintos jau prieð 10 metų ir davë puikius rezultatus.
Ágyvendinant numatytas priemones, Lietuvoje bus iðplësta
veiksmingų ir tikslingų apsaugos priemonių taikymo teritorija
(teritorija ribojasi su Lenkijos siena) ir taip bus uþtikrinamas
palankių rûðies veisimosi sàlygų vientisumas. Priemonës numatytos ágyvendinti paèiu laiku. Lietuvoje pradedama taikyti
intensyvios þemdirbystës praktika, kuri gali lemti greità tinkamų baltiesiems gandrams buveinių sunaikinimà, jei nebus
imtasi veiksmų, uþkertanèių tam kelià.

Kas yra „LIFE+“?
Europos Sàjungos „LIFE+“ programa – tai
finansinis instrumentas, skirtas aplinkosaugos priemonëms finansuoti. „LIFE+“
programos kryptis „Gamta“ („Nature“), pagal kurià ágyvendinamas ðis projektas, yra
skirta Europos Sàjungos Paukðèių ir Buveinių direktyvų tikslams ágyvendinti bei Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų
tinklo „Natura 2000“ gamtinių vertybių apsaugai.
Daugiau informacijos apie „LIFE+“ programà rasite internete adresu http://ec.europa.eu/environment/life/

Lithuanian Ornithological Society in 2009 begins to implement
a four-year run project “Conservation of White Stork (Ciconia
ciconia) in Lithuania”. The aim of the project is to ensure
long-term effective protection and favorable conservation
status of the White Stork (Ciconia ciconia) in Lithuania.
The main objectives of the project are:
• prepare White Stork species action plan for Lithuania;
• carry out detailed inventory of White Stork nests on the
entire territory of Lithuania and create of the GIS based White Stork nest database;
• erect at least 1760 nesting platforms for White Storks on
overhead electricity line poles instead of the existing nest;
• erect at least 500 nesting platforms on building roofs in
place of problematic nests;
• evaluate White Stork protection level and select the most
valuable areas for the species;
• increase public awareness as regards the White Stork biology, ecology, conservation needs through various means;
Project is supported by the „LIFE+“ programme, Ministry
of Environment of Lithuania, Lithuanian Ornithological Society, Institute of Ecology of Vilnius University, Public limited
company “Eastern Distribution Networks”, “VST” AB.
More information about the project www.ciconia.lt

2009 m. pradedamas ágyvendinti ketverius metus
truksiantis Europos Sàjungos aplinkos finansinës
priemonës „LIFE+“ finansuojamas projektas
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„LIFE+“ is the new Financial Instrument for the Environment. „LIFE+“ Nature and Biodiversity supports projects that
contribute to the implementation of the EU’s Birds and Habitats Directives, and that contribute to the EU’s goal of halting
the loss of biodiversity. More information about „LIFE+“ programme http://ec.europa.eu/environment/life/

Kvieèiame sekti naujienas projekto svetainëje!
Iðsami informacija apie projektà „Baltojo gandro (Ciconia
ciconia) apsauga Lietuvoje“ skelbiama projekto svetainëje
www.ciconia.lt. Èia galite surasti su projekto ágyvendinimu
susijusias naujienas, apraðytus projekto pasiekimus, bus talpinamos ataskaitų santraukos, veiks interaktyvi GIS duomenų bazë ir tiesioginë transliacija ið baltųjų gandrų lizdo ir dar
daug kitos ádomios bei naudingos informacijos.

Projektà ið dalies finansuoja:
Lietuvos ornitologų draugija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Vilniaus universiteto Ekologijos institutas
AB „Rytų skirstomieji tinklai“
AB „VST“

