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Rekomendacinis dokumentas dėl vėjo energetikos plėtros ir ES gamtos apsaugos teisės aktų 

Šis rekomendacinis dokumentas nėra teisiškai privalomas; vienintelis jo tikslas – pateikti 

informacijos apie tam tikrus atitinkamų ES teisės aktų aspektus. Taigi juo siekiama padėti 

piliečiams, įmonėms ir nacionalinėms valdžios institucijoms įgyvendinti Paukščių ir Buveinių 

direktyvas. Juo nedaroma poveikio jokiai būsimai Komisijos pozicijai šiuo klausimu. Autoritetingai 

aiškinti Sąjungos teisę yra kompetentingas tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Šis 

rekomendacinis dokumentas nepakeičia, nepapildo ir iš dalies nekeičia Paukščių ir Buveinių 

direktyvų nuostatų; be to, jis turėtų būti svarstomas ne atskirai, o kartu su šiais teisės aktais. 

Europos Komisija, 2020 

Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį. 
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APIE ŠĮ DOKUMENTĄ 

Bendroji informacija apie šį dokumentą  

Šiuo dokumentu pateikiamos atnaujintos Komisijos 2011 m. gairės dėl vėjo energetikos ir tinklo „Natura 2000“, 

kaip numatyta veiksmų plane gamtai, žmonėms ir ekonomikai1. Buvo manyta, kad atnaujinti gaires būtina, nes 

ES politika ir teisės aktai atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir vėjo energijos technologijos (ypač jūroje) srityse 

labai pakito nuo tada, kai gairės buvo pirmą kartą išleistos. Kartu su šiais pokyčiais gerokai išsiplėtė žinios 

apie vėjo energetikos poveikį biologinei įvairovei ir apie gerąją patirtį sprendžiant su šiuo poveikiu susijusius 

klausimus.  Atsižvelgiant, viena vertus, į tolesnę aktyvią vėjo energetikos plėtrą kovojant su klimato kaita ir, 

kita vertus, į didėjantį neigiamą poveikį biologinei įvairovei, labai svarbu parengti gaires, grindžiamas 

naujausiomis įžvalgomis ir gerąja patirtimi derinant atitinkamus politikos tikslus.     

2009 m. priimta Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva2 nustatomas privalomas tikslas, kad iki 2020 m. 

atsinaujinančiųjų išteklių energija sudarytų 20 proc. galutinio suvartojamo energijos kiekio. 2018 m. Europos 

Parlamentas ir Taryba priėmė persvarstytą Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą3, kuria nustatomas 

privalomas ES lygmens tikslas, kad iki 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis būtų bent 32 proc., ir 

sąlyga iki 2023 m. šį tikslinį rodiklį peržiūrėti jį padidinant. Vėjo energija sudaro didžiausią Europos Sąjungoje 

(ES) pagaminamos atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį ir, tikėtina, kad taip bus ir per ateinančius 

dešimtmečius. 2018 m. ES, kurioje sausumos vėjo elektrinių bendra įrengtoji galia buvo 170 GW, o jūros vėjo 

elektrinių – 19 GW, vėjo energija sudarė 18,4 proc. visų elektros gamybos pajėgumų4. Iki 2030 m. 

pagaminamos atsinaujinančiųjų išteklių energijos daliai ES potencialiai išaugus iki 50 proc. visos 

pagaminamos elektros, (tiek sausumos, tiek jūros) vėjo energija galėtų sudaryti 21 proc. visos pagaminamos 

energijos5.  

2019 m. gruodžio mėn. Europos Komisija pateikė komunikatą dėl Europos žaliojo kurso6. Jame atkartojamas 

Komisijos įsipareigojimas imtis su klimatu ir aplinka susijusių iššūkių, kurie yra pagrindinis šios kartos 

uždavinys, ir jis yra neatskiriamas nuo Komisijos strategijos, kuria siekiama įgyvendinti Jungtinių Tautų 

darbotvarkę iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslus (DVT). Tai nauja augimo strategija, kuria siekiama 

pertvarkyti ES į teisingą ir klestinčią visuomenę, pasižyminčią modernia, darnia, efektyviai išteklius 

naudojančia ir konkurencinga ekonomika, kurioje 2050 m. grynasis išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekis bus lygus nuliui, o ekonomikos augimas bus atsietas nuo išteklių naudojimo.  Žaliuoju kursu jau 

išdėstyta aiški vizija, kaip iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui ir kaip toliau mažinti energetikos sistemos 

priklausomybę nuo iškastinio kuro, kad būtų pasiekti 2030 ir 2050 m. klimato tikslai. Jame pabrėžiamas 

pagrindinis vaidmuo, tenkantis atsinaujinantiesiems energijos ištekliams, visų pirma jūros vėjo energijos 

gamybai, siekiant šių tikslų.  

Europos žaliajame kurse ypatinga svarba taip pat teikiama biologinei įvairovei, kuri patiria vis didesnį neigiamą 

poveikį. Europos Komisija taip pat neseniai priėmė komunikatą dėl 2030 m. ES biologinės įvairovės 

strategijos7, kuria siekiama, kad iki 2030 m. Europos biologinė įvairovė pradėtų atsigauti žmonių, klimato ir 

planetos labui. Šioje strategijoje numatyti iki 2030 m. įgyvendintini įsipareigojimai ir veiksmai, įskaitant didelio 

ES masto saugomų sausumos ir jūrinių teritorijų tinklo sukūrimą, remiantis tinklo „Natura 2000“ teritorijomis ir 

numatant griežtą apsaugą, taikytiną teritorijoms, turinčioms labai didelę vertę biologinės įvairovės ir klimato 

požiūriu, ES gamtos atkūrimo planas, transformaciniams pokyčiams įgyvendinti reikiamas priemonių rinkinys 

ir priemonės pasaulio biologinės įvairovės nykimo problemai spręsti. Tarpvyriausybinės mokslinės politinės 

biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platformos (IPBES) parengtoje Biologinės įvairovės ir 

ekosisteminių paslaugų pasaulinio įvertinimo ataskaitoje8 taip pat pateikiamas nerimą keliantis vaizdas apie 

tai, kokios būklės yra biologinė įvairovė ir kokį neigiamą poveikį ji patiria.  

                                                      

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&qid=1599830590043&from=EN 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32009L0028 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC 
4 Wind energy in Europe in 2018. Trends and statistics (WindEurope 2019) 
5 Renewable Energy Prospects for the European Union, International Renewable Energy Agency 2018. 
6 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380 
8 https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&qid=1599830590043&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
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Klimato kaita plačiai pripažįstama kaip vienas iš pagrindinių biologinės įvairovės nykimo veiksnių. Dėl kylančios 

pasaulio temperatūros blogėja sausumos ir jūros ekosistemų būklė, todėl nyksta biologinė įvairovė. Vėjo 

energetika padeda išsaugoti biologinę įvairovę, nes nėra išmetama šiltnamio efektą sukeliančių dujų, o 

visuomenei grąžinama gerokai daugiau energijos, nei šios energetikos reikmėms suvartojama per visą 

gyvavimo ciklą. Gamindamos energiją vėjo elektrinės nenaudoja vandens ir nesukelia jokios oro, žemės ar 

vandens taršos. Vis dėlto netinkamoje vietoje įrengti ar prastai suprojektuoti vėjo elektrinių parkai gali kelti 

grėsmę pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms, įskaitant rūšis ir buveines, saugomas pagal Paukščių ir Buveinių 

direktyvas.  

Šio dokumento tikslas ir pobūdis 

Šio dokumento tikslas – pateikti gaires, kaip geriausiai užtikrinti, kad vėjo energetikos plėtra būtų suderinama 

su Paukščių ir Buveinių direktyvomis.  

Šis dokumentas apima: 

• teritorijų apsaugos nuostatas pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnį; todėl gairės taikomos visoms 

buveinėms ir rūšims, dėl kurių gali būti steigiamos tinklo „Natura 2000“ teritorijos, t. y.  

• Buveinių direktyvos I priede išvardytoms Bendrijos svarbos buveinėms; 

• II priede išvardytoms Bendrijos svarbos rūšims; 

• Paukščių direktyvos I priede išvardytoms laukinių paukščių rūšims; 

• nuolatos aptinkamoms Paukščių direktyvos I priede nenurodytoms migruojančių laukinių paukščių 

rūšims;  

• rūšių apsaugos nuostatas pagal Buveinių direktyvos 12 ir 13 straipsnius ir atitinkamas Paukščių 

direktyvos 5 straipsnio nuostatas. Jos taikomos ir pagal Buveinių direktyvos IV priedą griežtai 

saugomoms rūšims, ir visoms į Paukščių direktyvą įtrauktoms laukinių paukščių rūšims. 

 

Didžiausias dėmesys šiame dokumente skiriamas vėjo energetikos plėtrai, susijusiai su elektros gamybos 

infrastruktūros statybos parengiamuoju etapu, statyba, eksploatavimu ir eksploatavimo nutraukimu arba 

modernizavimu. Susijusiai perdavimo infrastruktūrai taikomos kitos Europos Komisijos gairės9.  

Šios konkrečiam sektoriui skirtos gairės yra platesnių gairių, kurias Europos Komisija paskelbė siekdama 

palengvinti Buveinių ir Paukščių direktyvų įgyvendinimą, dalis. Šis dokumentas nepakeičia jau Komisijos 

parengtų bendrųjų aiškinamųjų ir metodinių rekomendacinių dokumentų dėl Buveinių direktyvos 6 straipsnio 

taikymo10. Tačiau juo siekiama paaiškinti konkrečius šių nuostatų aspektus ir parodyti, kaip jas taikyti 

konkrečioje vėjo elektrinių parkų plėtros srityje. Todėl šį vadovą geriausia skaityti kartu su dviem direktyvomis 

ir atitinkamomis Komisijos gairėmis11. Be to, šis vadovas grindžiamas platesniais principais, kurias paremta 

ES politika aplinkos ir vėjo energetikos plėtros srityje (pvz., nedidelį ekologinį pavojų keliančio atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos projektų diegimo principu, nustatytu naujos redakcijos Atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

direktyvos 15 straipsnio 7 dalyje). Jo tikslas – pateikti gaires dėl leidimų išdavimo ir planavimo sistemos pagal 

naujos redakcijos Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos 15–17 straipsnius. 

Šiame dokumente nurodoma daug gerosios patirties atliekant atvejų tyrimus pavyzdžių (žr. A priedėlyje 

pateiktą apžvalgą). Siekiama pateikti realių pavyzdžių, kaip vertinant siūlomą plėtrą ir suteikiant jai leidimą 

veiksmingai ir protingai sprendžiami su poveikiu susiję klausimai. Kadangi vėjo energetikos plėtros ir ES 

saugomų buveinių ir rūšių sąveikos pobūdis labai priklauso nuo konkrečios vietos, šiais gerosios patirties 

pavyzdžiais siekiama ne nustatyti normas, o pateikti sistemą, kaip kurti sprendimus kiekvienu konkrečiu atveju, 

arba paskatinti tai daryti. 

Šis dokumentas nėra teisės aktas; juo nenustatoma jokių naujų taisyklių, bet pateikiamos gairės, kaip taikyti 

esamas taisykles. Autoritetingai aiškinti ES teisę kompetentingas yra tik Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismas.  

                                                      

9 „Energijos perdavimo infrastruktūra ir ES gamtos apsaugos teisės aktai“ (Europos Komisija 2018b). 
10 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_lt.htm 
11 Visų pirma gairės dėl Buveinių direktyvos 6 straipsnio, metodologinės gairės dėl 6 straipsnio 3 ir 4 dalių (pateiktos 
adresu https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_lt.htm), taip pat gairės dėl rūšių 
apsaugos (pateiktos adresu https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm). 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_lt.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_lt.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Gairės skirtos visų pirma plėtotojams, konsultantams ir kompetentingoms valdžios institucijoms. Jos taip pat 

bus naudingos nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams, vykdantiems 

veiklą vėjo energetikos sektoriuje. Dokumentas parengtas konsultuojantis su valstybių narių valdžios 

institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO) ir vėjo energetikos sektoriaus suinteresuotaisiais 

subjektais, kurie pateikė vertingos grįžtamosios informacijos apie įvairių dokumentų projektus. 

Šis dokumentas paruoštas padedant įmonėms „Arcadis Belgium nv/sa“ ir „NIRAS Consulting Ltd“. 

Šio dokumento struktūra 

Šiame dokumente yra devyni skyriai. 

• 1 skyriuje apžvelgiamos su atsinaujinančiųjų išteklių energija susijusios ES politinės aplinkybės, be kita ko, 

aptariamas dabartinis vėjo energetikos išsivystymo lygis ES ir tikėtinos tendencijos. 

• 2 skyriuje apžvelgiamos vėjo energetikos plėtrai svarbios Paukščių ir Buveinių direktyvų teisinės nuostatos, 

be kita ko, ypač daug dėmesio skiriama leidimų išdavimo procedūrai, pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnį 

taikomai visiems planams arba projektams, galintiems turėti reikšmingą poveikį „Natura 2000“ teritorijoms, 

ir aptariami ES saugomų buveinių ir rūšių apsaugos platesnėse teritorijose reikalavimai. 

• 3 skyriuje pateikiama bendrų rekomendacijų dėl pagrindinių klausimų ir susijusios gerosios patirties, skirtų 

vėjo energetikos plėtotojams, veiklos vykdytojams, taip pat planus rengiančioms bei leidimus 

išduodančioms valdžios institucijoms. Pagrindiniai klausimai apima tikėtino poveikio reikšmingumo ir masto 

įvertinimą, pradinės būklės informaciją, su neapibrėžtumu susijusių klausimų sprendimą, suminį poveikį ir 

konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais.  

• 4 skyriuje aptariama strateginio planavimo svarba ir aprašomi pagalbiniai metodai, pvz., laukinės gamtos 

pažeidžiamumo zonų kartografavimas ir keleriopa teritorijų paskirtis. 

• 5 skyriuje susijusiame su DVT Nr. 15 („Gyvybė žemėje“), išsamiai aprašomos tipinės sausumos vėjo 

energetikos plėtros poveikio grupės ir tai, kaip vertinti su pagrindinėmis veikiamųjų grupėmis, pvz., 

paukščiais, šikšnosparniais ir sausumos buveinėmis, susijusio tikėtino poveikio reikšmingumą. Jame 

apžvelgiami gerosios patirties principai ir atvejų tyrimai, susiję su priemonių, padedančių išvengti 

reikšmingo poveikio arba jį sumažinti, įgyvendinimu.   

• 6 skyriuje, susijusiame su DVT Nr. 14 („Gyvybė vandenyse“), išsamiai aprašomos tipinės jūrų vėjo 

energetikos plėtros poveikio grupės ir tai, kaip vertinti su pagrindinėmis veikiamųjų grupėmis, pvz., jūrų 

paukščiais, jūrų žinduoliais ir jūrų buveinėmis, susijusio tikėtino poveikio reikšmingumą. Jame apžvelgiami 

gerosios patirties principai ir atvejų tyrimai, susiję su priemonių, padedančių išvengti reikšmingo poveikio 

arba jį sumažinti, įgyvendinimu. 

• 7 skyriuje apžvelgiama geroji patirtis stebėsenos ir prisitaikomojo valdymo srityse. 

• 8 skyriuje pateikiamos nuorodos. 

• 9 skyriuje pateikiami priedėliai. 

  



 

 Rekomendacinis dokumentas dėl vėjo energetikos plėtros ir ES gamtos apsaugos teisės aktų 13 

1 VĖJO ENERGETIKA EUROPOJE 

1.1 Įvadas 

Europos Sąjunga (ES) yra užsibrėžusi plataus užmojo tikslus mažinti valstybių narių ekonomikos 

priklausomybę nuo iškastinio kuro, imantis įvairių veiksmų, įskaitant tolesnį atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

(AEI) plėtojimą. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva (Direktyva 2009/28/EB)12 nustatoma bendra 

energijos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos ir skatinimo politika. Pagal ją ES turi pasiekti, kad iki 

2020m. 20 proc. energijos būtų pagaminama iš atsinaujinančiųjų išteklių. 2018 ir 2019 m. priėmusi dokumentų 

rinkinį „Švari energija visiems europiečiams“13, Europos Sąjunga įsipareigojo pasiekti, kad iki 2030 m. bent 

32 proc. bendro galutinio ES suvartojamos energijos kiekio sudarytų energija iš atsinaujinančiųjų išteklių, 

įtraukdama nuostatas dėl galimos šios dalies peržiūros ją padidinat. ES valstybės narės įsipareigojo pasiekti 

konkrečius nacionalinius 2020 m. tikslus atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje, priėmė savo nacionalinius 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių veiksmų planus ir parėmė juos kai kuriomis susijusiomis politikos ir 

teisinėmis priemonėmis. Iš Eurostato duomenų matyti, kad visa ES yra pakeliui į 2020 m. 20 proc. tikslą, nors 

pavienių valstybių narių lygmeniu energijai iš atsinaujinančiųjų išteklių tenkanti dalis labai skiriasi – nuo 

didesnės nei 30 proc. Suomijoje, Švedijoje ir Latvijoje iki nesiekiančios 5 proc. Maltoje, Liuksemburge ir 

Nyderlanduose14. 

Nors visoje Europoje padaryta didelė pažanga plėtojant atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir energijos gamyba 

iš sausumos atsinaujinančiųjų išteklių yra palyginti gerai įsitvirtinusi, smarkiai daugėja jūrinių energetikos 

technologijų, kurios tampa naujų politikos programų ir teisinių sistemų objektu. Kad užtikrintų jų darnią plėtrą 

Europoje, ES priėmė Jūrinių teritorijų planavimo direktyvą (Direktyva 2014/89/ES)15, kuria siekiama nustatyti 

bendrą sistemą, padedančią mažinti sektorių tarpusavio konfliktus, kurti sąveiką, skatinti investicijas ir 

tarpvalstybinį bendradarbiavimą bei išsaugoti aplinką. Direktyvos tikslai atitinka apsaugos priemones, 

išdėstytas Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje (JSPD) (Direktyva 2008/56/EB)16 ir Vandens pagrindų 

direktyvoje (Direktyva 2000/60/EB)17.  

2018 m. ES turėjo įrengtojo pajėgumo 160 GW energijos sausumoje ir 19 GW vėjo energijos jūroje pagaminti. 

Tai sudarė 14 proc. ES elektros poreikio ir tebėra antra pagal dydį energijos gamybos pajėgumo forma (1-1 

intarpas intarpas).  

1-1 intarpas. Bendras energijos gamybos pajėgumas Europos Sąjungoje 2008–2018 m. 

                                                      

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32009L0028 
13 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en 
14 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics 
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32014L0089 
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056 
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32000L0060 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32014L0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
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Šaltinis: WindEurope, 2019. 

1.2 ES atsinaujinančiųjų energijos išteklių skatinimo politikos 
programa 

ES atsinaujinančiųjų išteklių energijos politika atsirado 1997 m., priėmus Komisijos baltąją knygą „Ateities 

energetika – atsinaujinantieji energijos ištekliai“18. Joje buvo rekomenduojama iki 2010 m. padvigubinti 

atsinaujinančiųjų išteklių energijai tenkančią bendro suvartojamo energijos kiekio dalį iki 12 proc. ir sukurtas 

pagrindas priimti Direktyvą 2001/77/EB dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 

skatinimo19. Tada ES priėmė Direktyvą 2003/87/EB20, kuria buvo sukurta ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ir kuria buvo siekiama skatinti mažinti priklausomybę nuo 

iškastinio kuro bei netiesiogiai skatinti atsinaujinančiuosius energijos išteklius. 

2008 m. gruodžio mėn. ES valstybių vadovai įsipareigojo nustatyti 2020 m. tikslą klimato kaitos ir energetikos 

dokumentų rinkinyje. Be kita ko, valstybės narės susitarė iki 2020 m. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekį bent 20 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, ir padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

dalį iki 20 proc. Europos bendro galutinio suvartojamo energijos kiekio. 

Siekdama įgyvendinti šį įsipareigojimą dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos, ES priėmė Direktyvą 

2009/28/EB21 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, dažniausiai vadinamą Atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos direktyva. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva kiekvienai valstybei narei nustatomi 

privalomi nacionaliniai tikslai, siekiant užtikrinti, kad visa ES pasiektų savo užsibrėžtą tikslą dėl 20 proc. 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies. Pagal direktyvą reikalaujama, kad kiekviena valstybė narė parengtų 

aiškų veiksmų planą ir taip parodytų, kaip ketina pasiekti savo atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslus. 

Valstybių narių patvirtintuose nacionaliniuose atsinaujinančiųjų išteklių energijos veiksmų planuose22 

nustatytas tikslų elektros energijos, šildymo ir transporto sektoriuose mastas, planuojamas technologijų 

derinys ir tikslams pasiekti reikiamos politikos priemonės.  

Atsižvelgdama į 2020 m. tikslų mastą ir Europos Komisijos pasiūlymą, įtrauktą į Švarios energijos dokumentų 

rinkinį, ES 2018 m. parengė 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją23. Pagrindiniai ES lygmens 

2030 m. tikslai apima:  

 tikslą bent 40 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 1990 m. 

lygiu,  

                                                      

18 https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf 
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32001L0077 
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0087 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=celex%3A32009L0028 
22 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020 
23 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en 

https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32001L0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32003L0087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=celex:32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
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 ES lygmens privalomą tikslą, kad atsinaujinančiųjų išteklių energija sudarytų bent 32 proc. 

suvartojamos energijos kiekio, įtraukiant nuostatą, pagal kurią numatoma šį tikslą iki 2023 m. peržiūrėti 

jį padidinat, ir  

 pagrindinį tikslą ES lygmeniu padidinti energijos vartojimo efektyvumą nuo 2020 metams nustatyto 

20 proc. tikslinio rodiklio iki bent 32,5 proc.  

Įsipareigojimai pasiekti 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslus bus vykdomi įgyvendinant 

persvarstytą Direktyvą (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (Antroji 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva)24, kuri buvo priimta 2018 m. gruodžio mėn. Iš valstybių narių 

reikalaujama bendromis pastangomis, savo įnašais prisidedant prie ES lygmens tikslo įgyvendinimo, užtikrinti, 

kad 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis sudarytų bent 32 proc. Sąjungos bendro galutinio 

suvartojamo energijos kiekio. Pavienių valstybių narių įnašai siekiant ES lygmens tikslo nurodyti integruotuose 

nacionaliniuose energetikos ir klimato srities veiksmų planuose, kuriuose išdėstyta kiekvienos valstybės narės 

politinė strategija ir siūlomas technologijų derinys laikotarpiu iki 2030 m. 1-2 intarpe pateikta ES bendro 

energetinio pajėgumo prognozė iki 2050 m., kurioje nurodyti įvairūs scenarijai pagal Europos Komisijos 

2050 m. ilgalaikę išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo strategiją25. Matoma, kad, 

nepriklausomai nuo pasirinkto scenarijaus, vėjo ir saulės energija yra vieninteliai šaltiniai, kurių pajėgumas 

didės, o likusių šaltinių pajėgumo lygis stabilizuosis arba sumažės. Šioje ilgalaikėje strategijoje 

prognozuojama, kad pagal priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo scenarijus (73 proc. pagal bazinio 

lygio scenarijų, pagal kurį vien vėjo energija sudarys iki 26 proc. 2030 m. ir iki 56 proc. 2050 m. (Europos 

Komisija 2018b)) iki 2050 m. ES beveik 85 proc. elektros bus pagaminama iš atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių. Sausumos vėjo energijos gamybos pajėgumai 2030 m. sudarytų beveik tris ketvirtadalius bendro vėjo 

energijos gamybos pajėgumo, o 2050 m. – du trečdalius. Kai kurie suinteresuotieji subjektai siūlo, kad iki 

2050 m. iki 32 proc. elektros, pagaminamos naudojant fotovoltines plokštes, galėtų būti gaunama iš namų 

ūkių, kolektyvų, mažųjų ir vidutinių įmonių ir valstybės sektoriaus subjektų26.  

Siekiant įgyvendinti reikalavimą iki 2050 m. sukurti neutralaus poveikio klimatui energetikos sektorių, reikės 

smarkiai padidinti vėjo energetikos sektoriaus įrenginių skaičių. Pagal Komisijos ilgalaikę strategiją vėjo 

energijos gamybos pajėgumas turės išaugti nuo 180 GW lygio 2018 m. iki 351 GW lygio 2030 m., t. y. 

dvigubai. Tikimasi, kad bus įrengta 263 GW suminės galios sausumos vėjo elektrinių ir 88 GW suminės galios 

jūros vėjo elektrinių27, o tai yra beveik penkis kartus didesnis pajėgumas, palyginti su 2018 m. lygiu. 

Priklausomai nuo 2050 m. scenarijaus, vėjo elektrinių galia išaugtų iki 700 GW pagal energijos vartojimo 

efektyvumo (EE) scenarijų ir iki 1200 GW pagal „Power 2X“ (P2X) scenarijų. Įvertinus, kiek šiai plėtrai reikia 

erdvės, gaunami įspūdingi rezultatai. „WindEurope“ tikisi, kad pagal didžiausio taršos mažinimo scenarijų 

(1,5 TECH), kuriame daroma prielaida, kad bendra jūros vėjo jėgainių galia sudarys 450 GW (trečdalį), iki 

2050m. 85 proc. galios turės būti įrengta šiaurinėse jūrose (Prancūzijai, Airijai ir JK priklausančios Atlanto 

vandenyno teritorijos, Šiaurės jūra, Airijos jūra ir Baltijos jūra), atsižvelgiant į tinkamus vėjo energijos išteklius, 

teritorinį artumą prie vietų, kuriose yra energijos poreikis, ir tiekimo grandinės efektyvumą. Ši procentinė dalis 

atitinka apytikriai 380 GW iš 450 GW. Likusi 70 GW galia būtų įrengta pietiniuose Europos vandenyse. Visas 

šiaurinių jūrų plotas, kurio reikėtų suminei 380 GW jūrų vėjo energijos galiai įrengti, būtų 76 000 km2 (darant 

prielaidą, kad 1 km2 bus pagaminama 5 MW), t. y. šiek tiek mažesnis nei Airijos salos plotas. Tai yra 2,8 proc. 

viso šiaurinių jūrų ploto, neįskaitant išskirtinių zonų. Tiksli įrengimo vieta priklausys nuo įvairių valstybių narių 

išskirtinių ekonominių zonų (IEZ) dydžio ir turimo ploto ir nuo bendrų išlygintų energijos gamybos sąnaudų 

(angl. LCOE)28 skirtumų, atsižvelgiant į jūros gylį ir vėjo energijos išteklius. Be to, galutinis vėjo elektrinių parkų 

paskirstymas taip pat priklausys nuo to, kur yra energijos poreikis. Tikėtina, kad kai kurios šalys lengvai ras 

                                                      

24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001 
25 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_lt 
26 CE Delft (2016). „The potential of energy citizens in the European Union“. 
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf 
27 Išsami analizė, pridedama prie Komisijos komunikato COM(2018) 773. 
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-
strategic-long-term-vision_en 
28 Bendrų išlygintų energijos gamybos sąnaudų (LCOE) sąvoka naudojama siekiant palyginti energijos iš skirtingų 
šaltinių sąnaudas. Daugybė įvairių prieinamų elektros energijos technologijų, tiek atsinaujinančiųjų, tiek 
neatsinaujinančiųjų, ganėtinai skiriasi pagal savo fizinius principus ir veikimą – fotovoltinės saulės energijos sistema labai 
skiriasi nuo biomasės elektrinių. Tačiau LCOE suteikia bendrą lyginimo pagrindą: LCOE = bendros nuosavybės 
sąnaudos (EUR) / sistemos gamyba visą jos veikimo trukmę (kWh). Bet kurie veiksniai, didinantys gamybą arba 
mažinantys sąnaudas, mažina LCOE, o bet kurie veiksniai, mažinantys gamybą arba didinantys sąnaudas, didina LCOE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_lt
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
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savo pajėgumams paskirstyti reikiamo ploto, o kitos turės pradėti investuoti į daugiafunkcius plėtros projektus 

arba pereiti prie brangesnių investicijų (į teritorijas, kuriose LCOE didesnės). 

Akivaizdu, kad siekiant tiek sąnaudų, tiek ploto naudojimo požiūriu kuo veiksmingiau įgyvendinti vėjo energijos 

panaudojimo tikslus, bus labai svarbu plėtoti daugiafunkcius plėtros projektus ir bendradarbiauti tarptautiniu 

mastu. Be to, reikia iš esmės pakeisti leidimų suteikimo procesus, o tam reikia nuodugniai pasiruošti. 

Pavyzdžiui, diegiant reikiamą elektros energijos tinklo infrastruktūrą susiduriama su panašiais iššūkiais. Labiau 

koordinuoti vėjo energijos sektoriaus ir tinklo plėtotojų veiksmus galėtų būti labai naudinga, be k ita ko, 

sprendžiant suminio poveikio klausimus (žr. 3.4 skyrių).  

1-2 intarpas. Numatomos ES suminės energijos gamybos galios scenarijai 

 

Šaltinis: Eurostatas (2000 m., 2015 m.), PRIMES iš dokumento „In-depth analysis in support of the Commission 

communication COM(2018) 773“ (liet. „Išsami analizė, pridedama prie Komisijos komunikato COM(2018) 773“). 

  

1.3 Vėjo energetikos plėtros tendencijos 

Ir sausumos, ir jūros vėjo energetikos plėtros sektoriuose vyrauja horizontaliosios ašies vėjo elektrinės (HAVJ) 

su trijų menčių konfigūracija. Nors esama kitų konfigūracijų ir techninių projektų, pvz., vertikaliosios ašies vėjo 

elektrinės (VAVJ) ir turbinos be menčių, jų svaraus indėlio į numatomą vėjo energijos gamybos pajėgumų 

plėtrą ES nesitikima („WindEurope“ pranešimas 2019). Pirmenybė trijų menčių HAVJ teikiama dėl daugybės 

pranašumų, įskaitant aerodinaminį efektyvumą (Gardner et al. 2004). 

Patobulinus sausumos ir jūros vėjo jėgainių techninius projektus buvo padidintas vėjaračio skersmuo ir 

vėjaračio stebulės aukštis, o dėl to išaugo gamybos pajėgumas (1-3 intarpas intarpas). Gaminami (arba 

užsakomi) jūrų vėjo jėgainių modeliai yra 9,5 MW (9 500 kW) galios jėgainės, turinčios 164–167 m skersmens 

vėjaračius (Wind Power Monthly 2018). Šiuo metu kuriamos didesnės, 10 ir 12 MW jėgainės, kurių vėjaračių 

skersmuo viršija 190 m (Grimwood 2019). Didžiausios Europoje įrengtos sausumos vėjo jėgainės yra iki 8 MW 

(8,000 kW) galios ir turi iki 164 m skersmens vėjaračius. Padidinus vėjaračio skersmenį ir vėjaračio stebulės 

aukštį nauji vėjo elektrinių parkai galėjo naudoti didesnio ir pastovesnio greičio vėjo galią. Sausumos vėjo 

elektrinių parkų atveju tai suteikia galimybę įrengti jėgaines miškingose teritorijose, kuriose medžių laja daro 

mažesnį poveikį vėjo greičiui ir oro turbulencijai, nes jėgainės aukštis virš žemės lygio yra padidintas. 

1-3 intarpas. Projektavimo tendencijos. Jėgainės vėjaračio skersmuo 
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Šaltinis: Edenhofer et al. 2011. 

  

Taip pat patobulinus pamatų projektą tapo galima įrengti jūros vėjo elektrinių parkus gilesniuose vandenyse, 

kur vėjo greitis yra didesnis ir pastovesnis (1-4 intarpas intarpas). Atsiradus plūduriuojančiosios vėjo elektrinės 

technologijai ir susijusiems įrengimo pranašumams, palyginti su tradiciniais ant stacionaraus pamato įrengtų 

elektrinių tipais (WindEurope 2018), veikiausiai bus lengviau atsisakyti įrenginėti elektrines gilesniuose jūrų 

vandenyse. 2019 m. Europoje plūduriuojančiosios jūros vėjo elektrinės gamino elektrą trijose vietose: dviejose 

vietose Škotijoje („Hywind“ ir „Kincardine“) ir vienoje vietoje Prancūzijoje („Floatgen Demonstrator“). 
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1-4 intarpas. Jūros vėjo elektrinių pamatų rūšys 

 

Šaltinis: Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC), 2011 m. 

 

Pramoniniai vėjo energijos gamybos objektai 100 proc. savo pagaminamos energijos tiekia į nacionalinį 

elektros perdavimo tinklą. Mažosios (<100 kW) ir vidutinės (100–500 kW) jėgainės, priešingai, gamina elektrą, 

skirtą naudoti vietoje (namų ūkiuose, agrariniuose ūkiuose, didelėse įmonėse ir mažose bendruomenės), o 

perteklinę energiją tiekia į nacionalinį elektros perdavimo tinklą (RenewableUK 2014). Mažosios ir vidutinės 

jėgainės, kitaip nei pramoniniai vėjo energijos gamybos objektai, kuriuos sudaro daug jėgainių (vėjo elektrinių 

parkas), paprastai įrengiamos kaip atskiri blokai. Nors mažųjų ir vidutinių vėjo jėgainių gamybos pajėgumas 

gali būti gerokai mažesnis nei pramoniniu mastu veikiančių vėjo elektrinių parkų, ES yra įrengta labai daug 

blokų. Nustatyta, kad 2015 m. ES veikė bent 61 43729 mažos galios jėgainių (Pitteloud & Gsänger 2017). 

Mažosios ir vidutinės jėgainės taip pat pranašesnės tuo, kad jas galima įrengti miesto ir užmiesčio vietovėse. 

Moksliniai tyrimai novatoriškų sprendimų plėtojimo ir patvirtinimo srityje siekiant padidinti jų konkurencingumą, 

kuriais suteikiama galimybė ir sudaromos palankesnės sąlygos juos integruoti ir naudoti, veikiausiai bus 

tęsiami30. Kadangi technologiniai, ekonominiai ir socialiniai sprendimai tobulėja, galima tikėtis, kad ir HAVJ, ir 

VAVJ skaičius miesto ir užmiesčio vietovėse išaugs. Tačiau mažųjų jėgainių poveikis paukščiams ir 

šikšnosparniams yra mažai ištirtas. Esama įrodymų, kad dėl susidūrimo ir paukščių, ir šikšnosparnių žūsta 

santykinai nedaug, palyginti su kitomis antropogeninio mirtingumo priežastimis (Minderman et al. 2014). 

Galiausiai dar viena svarbi tendencija vėjo energetikos srityje – įvairiopos paskirties objektų įrengimo vietos. 

Siekiant efektyviai išnaudoti turimą plotą, bus labai svarbu įrengti vėjo energetikos objektus toje pačioje vietoje, 

kurioje yra kitų atsinaujinančiųjų energijos išteklių, kur yra vykdoma kita ekonominė veikla ar net ekosistemos 

atkūrimo arba gamtos išsaugojimo veikla (žr. 1.2 skyrių) Gairių 0 skyriuje yra konkretus skirsnis, kuriame 

aptariami įvairūs vėjo energetikos plėtros vietų naudojimo būdai (įvairi paskirtis).  

                                                      

29 Suminis Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Italijoje, Airijoje, Danijoje, Austrijoje ir 
Suomijoje įrengtų blokų skaičius. 
30 Žr. , pavyzdžiui, „Wind Energy Integration in the Urban Environment“ (WINEUR)’ (Europos Komisija 2007) ir „European 
SWIP project“ (CIRCE 2016). 
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2 GAMTAI IR BIOLOGINEI ĮVAIROVEI SKIRTA ES 
POLITIKOS PROGRAMA IR TEISĖS AKTAI 

2.1 ES biologinės įvairovės politikos programa 

Reaguodama į pasaulinį 2011–2020 m. Strateginį biologinės įvairovės išsaugojimo planą31, dėl kurio susitarta 

per dešimtąją Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferenciją (angl. CBD COP 10), surengtą Nagojoje 

(Japonija), Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, parengė ES biologinės įvairovės strategiją 

iki 2020 m.32 Ji apėmė keletą tikslų ir jiems pasiekti reikiamų įgyvendinamų bei ekonomiškai efektyvių 

priemonių ir veiksmų rinkinį. 

2020 m. gegužės mėn. Europos Komisija patvirtino ES biologinės įvairovės strategiją iki 2030 m.33, skirtą 

kovoti su pagrindiniais biologinės įvairovės nykimo veiksniais, pvz., netausiu sausumos ir jūrinių teritorijų 

naudojimu, gamtos išteklių pereikvojimu, tarša ir invazinėmis svetimomis rūšimis. Strategija yra vienas iš 

pagrindinių ES ekonomikos gaivinimo plano34, kuriuo siekiama atitaisyti koronaviruso pandemijos padarytą 

ekonominę ir socialinę žalą, pradėti Europos ekonomikos gaivinimą ir apsaugoti bei kurti darbo vietas, 

elementų. Ja taip pat siekiama užtikrinti, kad biologinės įvairovės klausimai taptų neatsiejama ES bendros 

ekonomikos augimo strategijos dalimi, ir joje pabrėžiamas poreikis turėti tvaresniais būdais gaunamos 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos, kad būtų kovojama ir su klimato kaita, ir su biologinės įvairovės nykimu.  

2019 m. Tarpvyriausybinės mokslinės politinės biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platformos 

(IPBES) ataskaitoje35 taip pat dar kartą pabrėžiama būtinybė apsaugoti ir atkurti ekosistemas. Ataskaitoje 

teigiama, kad per pastaruosius 50 metų pasaulio gamtoje įvyko kaip niekada per visą žmonijos istoriją daug 

pokyčių, ir yra nustatyti pagrindiniai biologinės įvairovės nykimo veiksniai. Trečiu pagrindiniu tiesioginiu 

biologinės įvairovės nykimo veiksniu įvardijama klimato kaita, parodant, kad atsinaujinančiųjų išteklių 

energetikos plėtojimas ir gamtos apsauga yra tarpusavyje susijusios veiklos sritys. Komisijos pristatytame 

Europos žaliajame kurse36 pateikiama tolesnio ES kovos su klimato kaita ir biologinės įvairovės politikos 

plėtojimo sistema. 

B priedėlyje pateikiama keletas kitų tarptautinių gamtos apsaugos iniciatyvų, kurios galėtų būti svarbios vėjo 

energetikos plėtrai.  

 

2.2 Paukščių ir Buveinių direktyvos 

2.2.1 Įvadas 

Paukščių ir Buveinių direktyvos yra ES gamtos ir biologinės įvairovės politikos pagrindai. Jos suteikia galimybę 

visoms ES valstybėms narėms bendradarbiauti pagal bendrą teisės aktų sistemą siekiant išsaugoti labiausiai 

nykstančias, pažeidžiamiausias ir vertingiausias Europos rūšis ir buveines visame jų natūralaus paplitimo ES 

areale, nepaisant politinių ar administracinių sienų. Jos vienodai taikomos ir Europos sausumos, ir jūrinei 

teritorijai valstybėse narėse. 

Bendras abiejų direktyvų tikslas yra užtikrinti, kad pagal jas saugomos rūšys ir saugomų tipų buveinės būtų 

išsaugotos arba būtų atkurta gera jų apsaugos būklė visame jų natūralaus paplitimo ES areale. Direktyvose 

nustatytos dviejų pagrindinių rūšių priemonės šiam tikslui pasiekti:  

• nustatyti ir saugoti pagrindines teritorijas, skirtas Buveinių direktyvos I ir II prieduose ir Paukščių direktyvos 

I priede išvardytų rūšių ir nustatytų tipų buveinių, taip pat migruojančių paukščių apsaugai. Šios teritorijos 

                                                      

31 https://www.cbd.int/sp/ 
32 https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf 
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380 
34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN 
 
35https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services 
36 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf 

https://www.cbd.int/sp/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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yra įtrauktos į ES tinklą „Natura 2000“, kurį šiuo metu sudaro 27 000 vietovių tiek sausumos, tiek jūrinėse 

teritorijose; 

• nustatyti griežtą tvarką, taikomą visų rūšių Europos paukščiams ir kitoms rūšims, išvardytoms Buveinių 

direktyvos IV priede. Šios priemonės taikomos visame tų rūšių natūralaus paplitimo ES areale, t. y. ir 

saugomose teritorijose, ir už jų ribų.  

 

2.2.2 Tinklo „Natura 2000“ teritorijų apsauga ir tvarkymas 

Tinklo „Natura 2000“ teritorijų apsauga ir tvarkymas reglamentuojami Buveinių direktyvos 6 straipsnio 

nuostatomis, kuriose numatytos dviejų rūšių priemonės. Pirmosios rūšies priemonės (6 straipsnio 1 ir 2 dalys) 

susijusios su nuolatine visų tinklo „Natura 2000“ teritorijų apsauga ir jų nuolatiniu tvarkymu. Pagal antrosios 

rūšies priemones (6 straipsnio 3 ir 4 dalys) nustatoma reikšmingą neigiamą poveikį „Natura 2000“ teritorijoms 

galinčių padaryti planų arba projektų vertinimo ir leidimų jiems išdavimo tvarka. 

Pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 1 ir 2 dalis valstybės narės privalo:  

• imtis pozityvių apsaugos priemonių, kurios atitinka tose teritorijose esančių tipų buveinių ir rūšių ekologinius 

reikalavimus (6 straipsnio 1 dalis);  

• imtis priemonių, kad būtų išvengta bet kokio atitinkamų tipų buveinių būklės blogėjimo arba bet kokio didelio 

rūšių, kurių apsaugai buvo įsteigtos ,saugomos teritorijos, trikdymo (6 straipsnio 2 dalis). 

 

Pagal pirmąjį reikalavimą valstybės narės privalo nustatyti aiškius kiekvienos tinklo „Natura 2000“ teritorijos 

apsaugos tikslus, remdamosi joje esančių Bendrijai svarbių tipų buveinių ir rūšių apsaugos būkle ir ekologiniais 

reikalavimais. Konkrečiai teritorijai nustatytais apsaugos tikslais apibrėžiama pageidaujama teritorijoje esančių 

tipų buveinių ir rūšių būklė, kad pati teritorija galėtų padėti siekti bendro tikslo užtikrinti gerą šių rūšių ir 

atitinkamų tipų buveinių apsaugos būklę nacionaliniu, biogeografiniu arba Europos lygmeniu. Vėjo energetikos 

plėtotojams, planuotojams ir valdžios institucijoms ypač svarbu žinoti tinklo „Natura 2000“ teritorijos apsaugos 

tikslus, nes šiais apsaugos tikslais reikės remtis vertinant galimą neigiamą plano arba projekto poveikį.  

Buveinių direktyvoje raginama, kad gamtos apsaugos institucijos, glaudžiai bendradarbiaudamos su vietos 

suinteresuotaisiais subjektais, parengtų tinklo „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo planus. Nors šie planai nėra 

privalomi, jie gali būti labai naudingas informacijos šaltinis, nes juose paprastai pateikiama išsamios 

informacijos apie konkrečias rūšis ir atitinkamų tipų buveines, kurių apsaugai ta teritorija skirta, paaiškinami 

tos teritorijos apsaugos tikslai ir, kai tinka, jų santykis su kitais žemės naudojimo būdais toje vietovėje. Juose 

taip pat išdėstomos tos teritorijos apsaugos tikslams pasiekti reikiamos praktinės apsaugos priemonės. 

2.2.3 Nuoseklus požiūris į vėjo elektrinių parkų plėtros projektus, 
galinčius padaryti neigiamą poveikį tinklo „Natura 2000“ 
teritorijoms 

 Šiame skyriuje pateikta informacija daugiausia grindžiama šiais dokumentais:  

• Europos Komisijos rekomendaciniu dokumentu „„Natura 2000“ teritorijų valdymas. Buveinių direktyvos 

(Direktyvos 92/43/EEB) 6 straipsnio nuostatos“  

• Europos Komisijos rekomendaciniu dokumentu „Assessment of plans and projects in relation with Natura 

2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 

92/43/EEC“ (liet. „Su tinklo „Natura 2000“ teritorijomis susijusių planų ir projektų vertinimas. Buveinių 

direktyvos (Direktyva 92/43/EEB) 6 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatų taikymo metodinės gairės“). 

Šiuose rekomendaciniuose dokumentuose37 pateikiama naudingų paaiškinimų, kaip aiškinti ir taikyti teisės 

aktus. 

 

                                                      

37 Dokumentus galima rasti šiuo adresu: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_lt.htm
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Buveinių direktyvoje a priori nedraudžiama vykdyti vėjo elektrinių parkų plėtros projektus „Natura 2000“ 

teritorijose ar jų apylinkėse. Jie turi būti vertinami kiekvienu konkrečiu atveju. 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse (žr. 2-1 

intarpas intarpą) nustatyta nuosekli vertinimo ir leidimų išdavimo procedūra, kuria turi būti vadovaujamasi 

svarstant planus ir projektus, kurie galėtų daryti poveikį vienai ar kelioms tinklo „Natura 2000“ teritorijoms. Ši 

procedūra taikoma ne tik planams arba projektams, kuriuos numatoma įgyvendinti tinklo „Natura 2000“ 

teritorijoje, bet ir planams, kuriuos numatoma įgyvendinti už tos teritorijos ribų, bet kurie gali padaryti jai 

reikšmingą poveikį. Per leidimo išdavimo planui arba projektui procedūrą kompetentingos nacionalinės 

institucijos privalo užtikrinti, kad būtų tinkamai atliktas vėjo energetikos planų arba projektų daromo reikšmingo 

poveikio vertinimas. Yra trys pagrindiniai etapai.  

• Pirmas etapas – tikrinimas. Pirmą procedūros dalį sudaro etapas prieš vertinimą (tikrinimo etapas), kuri 

vykdoma siekiant nustatyti, ar, pirma, planas arba projektas yra tiesiogiai susijęs su tinklo „Natura 2000“ 

teritorijos tvarkymu arba yra būtinas tam, ir, antra, ar jis gali padaryti reikšmingą poveikį teritorijai (ta 

prasme, ar tokia galimybė neatmetama). 

• Antras etapas – tinkamas vertinimas. Antroji procedūros dalis susijusi su tinkamu padarinių teritorijai 

vertinimu, atsižvelgiant į teritorijos apsaugos tikslus. Šiame įvertinime turi būti pareikšta, ar galima daryti 

išvadą, jog planas arba projektas atskirai arba kartu su kitais projektais arba planais neigiamai nepaveiks 

tinklo „Natura 2000“ teritorijos vientisumo, atsižvelgiant į galimas poveikio švelninimo priemones. 

• Trečias etapas – tam tikromis aplinkybėmis nuo 6 straipsnio 3 dalies nukrypti leidžianti nuostata. 

Trečioji procedūros dalis, reglamentuojama 6 straipsnio 4 dalies nuostatomis, taikoma tada, kai, nepaisant 

neigiamo įvertinimo, siūloma plano ar projekto neatmesti ir jį toliau svarstyti. Šiuo atveju 6 straipsnio 4 dalies 

nuostatomis leidžiama nukrypti nuo 6 straipsnio 3 dalies nuostatų, esant tam tikromis aplinkybėmis, t. y. kai 

įrodoma, kad nėra alternatyvių sprendimų, ir kai esama įpareigojančių viršesnio viešojo intereso priežasčių 

projektą vykdyti. Šiuo atveju reikia priimti tinkamas kompensacines priemones, kad būtų užtikrintas bendras 

tinklo „Natura 2000“ vientisumas. 

 

Kiekvienam procedūros etapui daro įtaką ankstesnis etapas. Todėl labai svarbu įgyvendinti procedūros etapus 

tinkama eilės tvarka, kad 6 straipsnio 3 ir 4 dalys būtų taikomos teisingai. 2-1 paveiksle pateikta supaprastinta 

šios procedūros taikymo schema. 

2-1 intarpas. Buveinių direktyvos (Direktyva 92/43/EEB) 6 straipsnio 3 ir 4 dalys 

6 straipsnio 3 dalis. Bet kokiems planams ir projektams, tiesiogiai nesusijusiems arba nebūtiniems teritorijos tvarkymui, 

bet galintiems  

ją reikšmingai paveikti individualiai arba kartu su kitais planais arba projektais, turi būti atliekamas jų galimo poveikio 

teritorijai įvertinimas. Atsižvelgiant į poveikio teritorijai įvertinimo išvadas ir remiantis 4 dalies nuostatomis, 

kompetentingos   

nacionalinės institucijos pritaria planui ar projektui tik įsitikinusios, kad jis neigiamai nepaveiks nagrinėjamos teritorijos 

vientisumo ir, jei reikia, gavusios plačiosios visuomenės nuomonę.  

 

6 straipsnio 4 dalis. Jei, nepaisant poveikio teritorijai neigiamo įvertinimo ir nesant kitų alternatyvių sprendimų, šis planas 

ar projektas vis dėlto privalo būti įgyvendintas dėl įpareigojančių svarbesnio viešojo intereso priežasčių,  

tarp jų ir socialinio ar ekonominio pobūdžio, valstybė narė imasi visų kompensacinių priemonių, būtinų   

bendram Natura 2000 vientisumui apsaugoti. Apie patvirtintas kompensacines priemones ji praneša Komisijai. Kai 

atitinkamoje teritorijoje yra prioritetinis natūralių buveinių tipas ir (arba) prioritetinė rūšis, vieninteliai argumentai,  

kuriuos galima pateikti, yra argumentai, susiję su žmonių sveikata ar sauga, su labai svarbiomis 

aplinkai palankiomis pasekmėmis arba kitomis, Komisijos nuomone, ypatingomis svarbesnio visuomenės intereso 

priežastimis. 
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2-1 paveikslas. Procedūros taikymo pagal 6 straipsnio 3 ir 4 dalis schema (pagal Europos Komisijos metodinį 6 straipsnio 
taikymo vadovą) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Ar tas planas arba projektas (PP) tiesiogiai 
susijęs su tos teritorijos tvarkymu jos 

išsaugojimo tikslais (arba yra tam būtinas)? 

Ne Taip 

Taip 

Ar tas planas arba projektas gali padaryti 
reikšmingą poveikį toje teritorijoje? 

Reikia įvertinti poveikį, atsižvelgiant 
į atitinkamos teritorijos apsaugos 

tikslus 

Reikia įvertinti suminį ir bendrą poveikį 
kartu su kitais planais ir (arba) projektais  

Ar galima daryti išvadą, kad PP neigiamai 
nepaveiks teritorijos vientisumo? 

Ar neigiamą poveikį galima pašalinti, pvz., jo 
švelninimo priemonėmis?  

Ne 

Tinkamas vertinimas  

Ar toje teritorijoje yra prioritetinė buveinė arba rūšis?  

TAI

P 

Ne 

Planą arba 
projektą 

reikia 
perkurti 

Ar yra alternatyvių sprendimų?  

Taip 

Ne 

Taip 

 Tikrinimas 

6 straipsnio 4 dalies nukrypti 

leidžianti nuostata  

Ne Taip 

Ar yra įpareigojančių viršesnio 
viešojo intereso priežasčių?  

Ar yra žmonių sveikatai ar saugai svarbių aspektų 
arba svarbios naudos aplinkai?  

 

Ne 

Leidimą galima 
išduoti  

Leidimo išduoti negalima 

Leidimo išduoti 
negalima 

Leidimą galima išduoti, jeigu 
imamasi tinkamų 

kompensacinių priemonių 

Leidimą galima išduoti tik dėl kitų 
įpareigojančių viršesnio viešojo intereso 
priežasčių, jei Komisija pateikia teigiamą 

nuomonę ir imamasi tinkamų 
kompensacinių priemonių  

Taip Taip 

Ne 

Ne 
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2.2.3.1 Tikrinimas  

Šiame etape nagrinėjama, ar planas arba projektas atskirai arba kartu su kitais projektais arba planais gali 

padaryti reikšmingą poveikį tinklo „Natura 2000“ teritorijai. Nustačius, kad jis gali padaryti reikšmingą poveikį 

teritorijai, reikės atlikti tinkamą vertinimą pagal 6 straipsnio 3 dalį. 

Tikrinimas yra etapas iki vertinimo. Paprastai jam atlikti nereikia rinkti naujų išsamių įrodymų, o yra remiamasi 

patikimiausia turima informacija arba ekspertų nuomone. Jei pakankamos informacijos nėra arba ji nėra 

lengvai prieinama prieš priimant sprendimą, gali būti paprašyta papildomos informacijos, o kai kuriais atvejais 

gali būti naudinga apsilankyti vietoje.  

Patikrinimą reikia atlikti ankstyvuoju etapu, t. y. prieš apsisprendžiant dėl viso išsamaus plano turinio arba prieš 

pradedant rengti projektą, bet jau žinant jo įgyvendinimo vietą ir bendrą pobūdį. Atlikti išankstinį patikrinimą 

naudinga dėl kelių priežasčių: 

• jis gali padėti sumažinti riziką, kad vėliau, nagrinėjant prašymus išduoti leidimą plėtrai, bus vėlavimų ir 

papildomų išlaidų;  

• jis suteikia projektų iniciatoriams, kompetentingoms institucijoms ir kitiems suinteresuotiesiems 

subjektams, turintiems svarbių duomenų ir (arba) ekspertinių žinių, galimybę tarpusavyje konsultuotis 

siekiant surinkti patikimą informaciją, padedančią įvertinti reikšmingo poveikio tikimybę; 

• jis suteikia plano arba projekto iniciatoriui galimybę anksti apsvarstyti reikiamus tolesnius veiksmus 

neinvestuojant daug laiko ir pinigų; 

• jis suteikia plano arba projekto vadovui galimybę nustatyti ir numatyti galimą pavojų tinklo „Natura 2000“ 

teritorijoms ir pačiam planui arba projektui, pavyzdžiui, pasirenkant alternatyvią vietą arba alternatyvią 

plano arba projekto techninę koncepciją, siekiant išvengti galimo poveikio arba jį sumažinti, arba renkant 

duomenis ir nedelsiant atliekant vertinimą.  

 

Planų ir projektų tikrinimas gali skirtis, priklausomai nuo susijusios plėtros masto ir galimo poveikio. Jis gali 

būti atliekamas keturiais etapais.  

Nustatoma, ar projektas arba planas yra tiesiogiai susijęs su tinklo „Natura 2000“ teritorijos tvarkymu 

arba yra tam būtinas. 

Apibūdinamas projektas arba planas ir jo poveikio veiksniai. 

Nustatoma, kurios tinklo „Natura 2000“ teritorijos gali būti paveiktos (jeigu tokių yra), išnagrinėjamas 

galimas individualus plano arba projekto poveikis arba galimas jo poveikis kartu su kitais planais ir 

projektais. 

Nustatoma, ar gali būti atmesta reikšmingo poveikio tinklo „Natura 2000“ teritorijai galimybė. 

2-2 intarpas intarpe nurodomi planai ir projektai vėjo energetikos srityje, kurie turi būti tikrinami.  

2-2 intarpas. Vėjo energetikos plėtros projektai, kuriems taikomas tikrinimas 

• Nacionalinės arba regioninės valdžios parengtas teritorinis planas arba programa, kuri turės įtakos sprendimams dėl 

plėtros, susijusios su vėjo energetikos projektais. 

• Naujo vėjo energetikos objekto (projekto) statyba, eksploatavimas ir techninė priežiūra. 

• Esamo vėjo energetikos objekto (projekto) eksploatavimo nutraukimas.  

• Esamų vėjo jėgainių atnaujinimas arba esamų vėjo energetikos objektų (projektų) eksploatacijos laiko pratęsimas (jei 

šio pratęsimo poveikis nebuvo įvertintas). 

• Esamo vėjo energetikos objekto modernizavimas, įrengiant naujas jėgaines ant esamų arba naujų pamatų [pagal 

naujos redakcijos Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos (Direktyva 2018/2001) 2 straipsnio 10 dalį]38. 

 

Nustatant, kurioms tinklo „Natura 2000“ teritorijoms vėjo energetikos planas arba projektas galėtų padaryti 

poveikį, reikia įvertinti visus projekto arba plano aspektus, kurie galėtų daryti poveikį bet kurioms tinklo „Natura 

                                                      

38 „Modernizavimas – iš atsinaujinančiųjų išteklių energiją gaminančių elektrinių atnaujinimas, įskaitant visų arba dalies 
įrenginių arba valdymo sistemų ir įrangos pakeitimą, siekiant pakeisti pajėgumą arba padidinti įrenginio naudingumą arba 
pajėgumą“. 
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2000“ teritorijoms, esančioms vietovėje, kuriai projektas arba planas daro įtaką, atsižvelgiant į savybes (rūšis, 

buveinių tipus), dėl kurių teritorijos yra įsteigtos. Be kita ko, tai turėtų būti: 

• bet kurios tinklo „Natura 2000“ teritorijos, geografiškai sutampančios su bet kuriais plano arba projekto 

veiksmais arba aspektais bet kuriuo jo etapu arba esančios greta jų;  

• bet kurios tinklo „Natura 2000“ teritorijos, esančios galimoje plano arba projekto įtakos zonoje; tinklo „Natura 

2000“ teritorijos, esančios projekto arba plano įgyvendinimo teritorijos apylinkėse (arba nuo jos nutolusios 

tam tikru atstumu), kurioms projekto veikla arba aspektai galėtų netiesiogiai padaryti poveikį. Tipiški 

pavyzdžiai, susiję su vėjo energetikos plėtra, yra privažiuojamųjų kelių tiesimas ir buvimas arba šlapynių ir 

durpynų sausinimas siekiant įrengti jėgaines; 

• tinklo „Natura 2000“ teritorijos, esančios projekto arba plano įgyvendinimo teritorijos apylinkėse (arba nuo 

jos nutolusios tam tikru atstumu), kuriose paplitusi fauna, galinti persikelti į projekto teritoriją ir tada žūti 

arba patirti kitokį poveikį (pvz., maitinimosi plotų arba natūralaus arealo sumažėjimą);  

• tinklo „Natura 2000“ teritorijos, kurių ekologiniams ryšiams arba ekologiniam tęstinumui projektas gali 

padaryti poveikį.  

 

Atstumas nuo projekto arba plano įgyvendinimo vietos, kuriam esant tinklo „Natura 2000“ teritorijos turėtų būti 

nagrinėjamos, priklausys nuo plano arba projekto savybių ir atstumo, per kurį jis gali daryti poveikį. Kai kurie 

projektai arba planai, kurie tiesiogiai nedaro poveikio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, vis dėlto gali turėti 

reikšmingą poveikį, jeigu dėl jų atsiranda kliūties efektas arba užkertamas kelias ekologiniams ryšiams. Taip 

dažniausiai atsitinka jūros vėjo elektrinių parkų atveju, nes jie sukelia kliūties efektą besimaitinantiems arba 

migruojantiems jūrų paukščiams net tuo atveju, kai vėjo elektrinių parkai yra įrengti dideliu atstumu nuo šiems 

jūrų paukščiams apsaugoti įsteigtų tinklo „Natura 2000“ teritorijų.  

Sprendimas dėl to, ar plano arba projekto poveikis gali būti reikšmingas, turės praktinių ir teisinių padarinių. 

Planai ir projektai, kurie, kaip nuspręsta, neturėtų padaryti reikšmingo poveikio, gali būti toliau įgyvendinami, o 

ir 6 straipsnio 3 dalyje nurodyti paskesni veiksmai nėra būtini. Vis dėlto kompetentingos valdžios institucijos 

turi pagrįsti ir oficialiai dokumente išdėstyti argumentus, kuriais ta išvada yra pagrįsta.  

Tačiau jeigu projekto arba plano poveikis atitinkamai teritorijai gali būti reikšmingas, reikės atlikti 

tinkamą vertinimą.  

Esant abejonių, t. y. jei, remiantis objektyvia informacija, negalima atmesti tikimybės, kad projektas arba planas 

atskirai arba kartu su kitais planais arba projektais galėtų padaryti reikšmingą poveikį vienai arba kelioms tinklo 

„Natura 2000“ teritorijoms, turi būti atliekamas tinkamas plano arba projekto vertinimas.  

2.2.3.2 Tinkamas vertinimas 

Tinkamo vertinimo tikslas – įvertinti plano arba projekto poveikį atitinkamoje teritorijoje atskirai arba kartu su 

kitais planais arba projektais, atsižvelgiant į teritorijos apsaugos tikslus. Vertinimo išvados turėtų būti parengtos 

taip, kad kompetentingos institucijos galėtų nustatyti, ar planas arba projektas padarys neigiamą poveikį 

atitinkamos teritorijos vientisumui. Taigi atliekant tinkamą vertinimą konkrečiai orientuojamasi į rūšis ir (arba) 

buveines, kurioms apsaugoti įsteigta tinklo „Natura 2000“ teritorija. 

Tinkamas vertinimas gali būti derinamas su kitais poveikio aplinkai vertinimais, būtent projektų poveikio 

aplinkai vertinimu (PAV) ir strateginiu planų ir programų poveikio aplinkai vertinimu (SPAV), arba į juos 

įtrauktas (žr. 2.3 skyrių).  

Kaip ir PAV bei SPAV procesų atveju, atliekant tinkamą vertinimą, projekto arba plano iniciatorius dažniausiai 

pateikia kompetentingai institucijai informaciją vertinimo ataskaitos pavidalu. Jei atlikus tinkamą vertinimą 

nustatoma, kad yra neigiamo poveikio galimybė arba tokia galimybė negali būti atmesta, taip pat yra 

pasiūlomos priemonės nustatytam neigiamam poveikiui sušvelninti.  

Išvadą dėl projekto arba plano poveikio tinklo „Natura 2000“ teritorijos vientisumui daro kompetentinga 

institucija.  

Vertinimo procesas apima informacijos rinkimą iš įvairių suinteresuotųjų subjektų, įskaitant nacionalines, 

regionines ir vietos lygmens gamtos apsaugos institucijas, ir atitinkamų NVO ir jos vertinimą. Atliekant plano 

arba projekto vertinimą būtina remtis geros kokybės objektyvia informacija ir patikimais duomenimis bei taikyti 
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tinkamą ir patikimą mokslinę metodiką. Tada kompetentinga institucija galės remtis projekto arba plano 

iniciatoriaus pateikta informacija konsultuodamasi su vidaus ir išorės ekspertais ir kitais suinteresuotaisiais 

subjektais. Taip pat gali būti, kad kompetentingai institucijai reikės prašyti papildomos informacijos, siekiant 

užtikrinti, kad galutinis įvertinimas būtų kuo išsamesnis ir objektyvesnis. Ši procedūra turėtų apimti informacijos 

teikimą visuomenei ir sąlygų sudarymą visuomenei dalyvauti. 

Tinkamo vertinimo procesą sudaro šie etapai: 

renkama informacija apie planą arba projektą ir atitinkamas tinklo „Natura 2000“ teritorijas; 

vertinamas plano arba projekto poveikis, atsižvelgiant į teritorijos apsaugos tikslus; 

nustatoma, ar planas arba projektas gali padaryti neigiamą poveikį teritorijos vientisumui; 

svarstomos poveikio švelninimo priemonės (įskaitant stebėseną). 

Šiuos etapus gali reikėti vykdyti kartotinai ir prie kai kurių jų vėl grįžti, reaguojant į kitų etapų rezultatus. 

Atliekant vertinimą turi būti nustatyti visi plano arba projekto aspektai, atskirai arba kartu su kitais planais arba 

projektais galintys turėti poveikį teritorijos apsaugos tikslams, remiantis patikimiausiomis šios srities mokslo 

žiniomis. Poveikio įvertinimas turi būti grindžiamas objektyviais ir, jeigu įmanoma, kiekybiniais kriterijais, kad 

prognozė būtų kuo tikslesnė. Įvertinime taip pat turi būti aiškiai nurodytas ir atitinkamoje vertinimo ataskaitoje 

išdėstytas šių prognozių pagrindas.   

Atliekant vertinimą reikėtų atsižvelgti į viso nagrinėjamo projekto arba plano, įskaitant visą jame numatytą 

veiklą skirtingais etapais (parengimą, statybą, eksploataciją ir, kai tinka, eksploatacijos nutraukimą), galimą 

poveikį. Tam reikia nustatyti ir išskirti skirtingų tipų poveikį, įskaitant tiesioginį ir netiesioginį, laikiną arba 

nuolatinį, trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį ir suminį poveikį. Atliekant tinkamą vertinimą visi plano arba projekto 

aspektai, galintys padaryti reikšmingą poveikį tinklo „Natura 2000“ teritorijai, nagrinėjami tikrinimo etapu. Taigi 

turėtų būti atskirai patikrinamas kiekvienas plano arba projekto aspektas ir apsvarstomas galimas jų poveikis 

kiekvienai rūšiai arba buveinių tipui, kurių apsaugai teritorija įsteigta. Tada turėtų būti išnagrinėta, kokį poveikį 

turi skirtingos plano arba projekto savybės kaip visuma ir viena kitos atžvilgiu, kad būtų nustatyta jų tarpusavio 

sąveika.  

Pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį atliktame vertinime turi būti pateikti išsamūs, tikslūs ir galutiniai jo 

rezultatai ir išvados, grindžiami patikimiausiomis šios srities mokslinėmis žiniomis. Atliekant tinkamą vertinimą 

turėtų būti pateikta išsamių, tikslių ir galutinių duomenų bei išvadų, galinčių išsklaidyti pagrįstas mokslines 

abejones dėl numatytų darbų poveikio nagrinėjamai teritorijai (žr. C priedėlį dėl gerosios patirties įveikiant 

neapibrėžtumą, su kuriuo paprastai susiduriama vertinant vėjo energetikos plėtros projektus). Tinkamo 

poveikio išvados turi būti aiškiai susijusios su teritorijos vientisumu. Jei atlikus vertinimą padaroma išvada, kad 

bus padarytas neigiamas poveikis teritorijos vientisumui, turėtų būti patikslinta, kuriems aspektams gali išlikti 

reikšmingas liekamasis poveikis po to, kai bus įgyvendintos poveikio švelninimo priemonės. Tai bus svarbu, 

jei planas arba projektas bus svarstomas taikant nukrypti leidžiančias nuostatas pagal 6 straipsnio 4 dalį.  

Laikoma gerąja patirtimi atlikus vertinimą parengti jo ataskaitą, kurioje yra:  

pateiktas pakankamai išsamus projekto arba plano apibūdinimas, kad visuomenės nariai galėtų suprasti 

jo pobūdį, mastą ir tikslus; 

apibūdintos pagrindinės tinklo „Natura 2000“ teritorijos sąlygos;  

nustatytas projekto arba plano neigiamas poveikis tinklo „Natura 2000“ teritorijai;  

paaiškinta, kaip to poveikio bus išvengta arba kaip jis bus pakankamu mastu sumažintas taikant poveikio 

švelninimo priemones;  

nustatytas tvarkaraštis ir mechanizmai, pagal kuriuos bus užtikrinamos, įgyvendinamos ir stebimos 

visos poveikio švelninimo priemonės.  

Tinkamo vertinimo rezultatas ir ataskaitos išvados turėtų būti leidimo išdavimo proceso arba bet kurio kito dėl 

svarstomo plano arba projekto priimamo sprendimo dalis. 

Planą arba projektą tvirtina kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į tinkamo vertinimo išvadas dėl plano 

arba projekto poveikio atitinkamai tinklo „Natura 2000“ teritorijai. Šį sprendimą jos priima tik įsitikinusios, kad 

planas arba projektas nepadarys neigiamo poveikio teritorijos vientisumui. Tai reiškia, kad neturi būti likę jokių 

pagrįstų mokslinių abejonių dėl šio poveikio nebuvimo. Kai lieka abejonių dėl vertinamo plano ar projekto 
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žalingo poveikio nagrinėjamos teritorijos vientisumui nebuvimo, kompetentinga institucija turi atmesti prašymą 

išduoti leidimą. 

2.2.3.3 Nukrypti leidžiančios nuostatos pagal 6 straipsnio 4 dalį 

Kompetentingos institucijos gali patvirtinti planus arba projektus, kurių tinkamai atliktame vertinime nebuvo 

galima atmesti jų žalingo poveikio atitinkamų teritorijų vientisumui galimybės, tik taikydamos 6 straipsnio 4 

dalies nukrypti leidžiančią nuostatą. Šioje dalyje nustatyti trys pagrindiniai reikalavimai, kurių turi būti laikomasi 

ir kurie turi būti pagrįsti dokumentais: 

• teikiamas tvirtinti alternatyvus sprendimas, nepaisant ekonominių aplinkybių, yra mažiausiai kenksmingas 

buveinėms, rūšims bei tinklo „Natura 2000“ teritorijos (-ų) vientisumui ir nėra kito galimo alternatyvaus 

sprendimo, kuris neturėtų neigiamo poveikio teritorijos (-ų) vientisumui; 

• yra įpareigojančių viršesnio viešojo intereso priežasčių, „tarp jų ir socialinio ar ekonominio pobūdžio“; 

• imamasi visų kompensacinių priemonių, būtinų bendram tinklo „Natura 2000“ vientisumui apsaugoti. 

 

Išsamios informacijos apie šio straipsnio nuostatas galima rasti Europos Komisijos rekomendaciniame 

dokumente dėl Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalių39.  

 

2.2.4 Rūšių apsaugos nuostatos 

Šiame skyriuje pateikta informacija daugiausia grindžiama Europos Komisijos rekomendaciniu dokumentu dėl 

Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių griežtos apsaugos pagal Buveinių direktyvą (Direktyva 92/43/EEB)40.  

 

Antroji abiejų ES gamtos apsaugos direktyvų nuostatų grupė skirta tam tikrų rūšių apsaugai visame 

natūraliame jų paplitimo ES areale, t. y. ir tinkle „Natura 2000“, ir kitose teritorijose. Rūšių apsaugos priemonės 

taikomos į Buveinių direktyvos IV priedą įtrauktoms rūšims ir visoms ES laukinių paukščių rūšims. Tikslios 

nuostatos yra Paukščių direktyvos 5 straipsnyje ir Buveinių direktyvos 12 straipsnyje (dėl gyvūnų) bei 13 

straipsnyje (dėl augalų).  

Šiomis nuostatomis iš esmės reikalaujama, kad valstybės narės uždraustų:  

• tyčia žudyti arba gaudyti šių rūšių individus; 

• tyčia trikdyti šių rūšių individus jų veisimosi, jauniklių auginimo, žiemos miego ir migracijos metu; 

• tyčia pažeisti ar naikinti veisimosi arba poilsio vietas; 

• tyčia naikinti lizdus arba kiaušinius arba rauti ar naikinti saugomus augalus. 

 

Nukrypti nuo rūšių apsaugos nuostatų leidžiama tik tam tikromis aplinkybėmis (pvz., dėl interesų, susijusių su 

visuomenės sveikata ir viešuoju saugumu, arba kitų įpareigojančių svarbesnio viešojo intereso priežasčių), jei 

kito tinkamo sprendimo nėra ir jei nukrypimo nuo šių nuostatų poveikis nėra nesuderinamas su bendraisiais 

šių direktyvų tikslais. Nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo sąlygos nustatytos Paukščių direktyvos 9 

straipsnyje ir Buveinių direktyvos 16 straipsnyje. 

Rūšių apsaugos nuostatos yra labai svarbios vėjo energetikos plėtrai. Jomis siekiama, pavyzdžiui, užtikrinti, 

kad dėl jokių naujų plėtros projektų nebūtų sunaikintos jokių rūšių, išvardytų Buveinių direktyvos IV priede, 

veisimosi ir poilsio vietos arba nežūtų ar nebūtų sužeistas joks laukinis paukštis, nebent kompetentinga 

institucija pagal direktyvas taikė nukrypti leidžiančią nuostatą.  

                                                      

39 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf 
40 Dokumentą galima rasti šiuo adresu: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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2.3 Racionalizavimas derinant su strateginio poveikio aplinkai 
vertinimo (SPAV) ir poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procesais 

Be tinkamo vertinimo pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį, vėjo energetikos planams arba projektams 

dažnai taip pat bus taikoma SPAV direktyva41 arba PAV direktyva42.  

Integruojant ir koordinuojant šiuose ES teisės aktuose nustatytas poveikio aplinkai procedūras didinamas 

administracinių procesų veiksmingumas. Svarbu suprasti, kuo kiekvienos direktyvos nuostatos yra panašios ir 

kuo jos skiriasi.  

Pagal PAV direktyvos 2 straipsnio 3 dalį valstybės narės turi užtikrinti, kad projektams, kurių poveikio aplinkai 

vertinimas privalo būti atliekamas ir pagal PAV direktyvą, ir pagal Buveinių direktyvą, būtų taikomos vienoje iš 

direktyvų arba abiejose direktyvose nustatytos koordinuojamos ir (arba) bendros procedūros. Projektams 

taikomų poveikio aplinkai vertinimo procedūrų koordinavimas arba sujungimas į vieną bendrą procedūrą 

siekiant išvengti veiksmų dubliavimo ir pertekliaus, taip pat visapusiškas sąveikų išnaudojimas ir leidimų 

vykdyti projektą išdavimui skirto laiko mažinimas vadinami racionalizavimu. Komisija yra parengusi 

rekomendacinį dokumentą dėl poveikio aplinkai vertinimo pagal Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos 2 

straipsnio 3 dalį procedūrų racionalizavimo43. Panašios nuostatos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų 

suderinimo taip pat yra įtrauktos į SPAV direktyvą. 

Visais atvejais labai svarbu, kad poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje būtų galima aiškiai atskirti ir nustatyti 

informaciją, kurios reikia kiekvienam vertinimui ir jo išvadomis, ir bendrą informaciją, susijusią su PAV ir SPAV. 

Tai būtina, nes yra keletas svarbių skirtumų tarp PAV / SPAV ir tinkamo vertinimo procedūrų, visų pirma tai, 

kad tinkamo vertinimo išvados yra privalomos norint išduoti leidimą vykdyti planą arba projektą. Tai reiškia, 

kad SPAV ir PAV negali pakeisti tinkamo vertinimo, nes nė viena iš šių procedūrų nėra svarbesnė už kitą. 

 

 

  

  

                                                      

41 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių 
aplinkai vertinimo. 
42 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo su pakeitimais, padarytais Direktyva 2014/52/ES. 
43 Komisijos pranešimas. Komisijos rekomendacinis dokumentas dėl poveikio aplinkai vertinimo pagal Poveikio aplinkai 
vertinimo direktyvos (Direktyva 2011/92/ES su pakeitimais, padarytais Direktyva 2014/52/ES) 2 straipsnio 3 dalį 
procedūrų racionalizavimo (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.273.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2016%3A273%3ATOC). 
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3. BENDRAS POŽIŪRIS IR PRINCIPAI, TAIKOMI ATLIEKANT 
TIKRINIMĄ IR TINKAMĄ VERTINIMĄ  

Šio skyriaus tikslas – pateikti gairių ir gerosios patirties pavyzdžių, kaip spręsti bendro pobūdžio klausimus, 

kurių gali kilti vykdant tikrinimo ir tinkamo vertinimo procedūras, pvz., kaip vertinti poveikio reikšmingumą, 

nustatyti apimtį ir pradinę būklę. Jame taip pat aptariami su neapibrėžtumu, suminiu poveikiu ir konsultacijomis 

su suinteresuotaisiais subjektais susiję klausimai.  

3.1 Galimo poveikio reikšmingumas 

Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad turi būti nustatyta, ar planas arba projektas gali 

padaryti reikšmingą poveikį tinklo „Natura 2000“ teritorijai. Reikšmingo poveikio teritorijai galimybė vertinama 

atliekant tikrinimą. Jeigu reikšmingo poveikio galimybės negalima užtikrintai atmesti, būtina atlikti tinkamą 

vertinimą. Atliekant tinkamą vertinimą galimas plano arba projekto poveikis tinklo „Natura 2000“ teritorijai 

vertinamas atsižvelgiant į jos apsaugos tikslus, taip pat yra vertinama, ar įgyvendinus planą arba projektą galės 

būti arba bus padarytas žalingas poveikis teritorijos vientisumui. 

Vienas iš pagrindinių iššūkių, su kuriuo susiduriama pradedant plano arba projekto vertinimą – kaip suprasti ir 

nustatyti, ar poveikis yra reikšmingas, ar ne.  

Pirma būtina išsiaiškinti poveikio tipą ir mastą („reikšmingas poveikis“), o tada išnagrinėti priežastis, kurios tokį 

poveikį gali sukelti („gali padaryti poveikį individualiai arba kartu“). Sprendimas dėl to, ar plano arba projekto 

poveikis gali būti reikšmingas, turės praktinių ir teisinių pasekmių. Todėl siūlant planą ar projektą svarbu, pirma, 

apsvarstyti šį pagrindinį aspektą ir, antra, pateikti pakankamai tvirtų argumentų, kad, atlikus mokslinį ir ekspertų 

nagrinėjimą, planas arba projektas nebūtų atmestas. 6 straipsnio 3 dalyje nurodytų apsaugos priemonių 

taikymą lemia ne tikrumas dėl reikšmingo poveikio, o jo tikimybė. Šiuo etapu negali būti atsižvelgiama į poveikio 

švelninimo priemones. Taip pat turi būti atsižvelgiama į tarpvalstybinį poveikį (Europos Komisija 2019). 

Reikšmingumo lygis skirsis priklausomai nuo įvairių veiksnių, pvz., poveikio dydžio, tipo, masto, trukmės, 

intensyvumo, laiko, tikėtinumo, suminio poveikio ir atitinkamų buveinių bei rūšių pažeidžiamumo.  

Nustatant poveikio reikšmingumą dažniausiai nagrinėjamas šios rūšies poveikis: 

• tiesioginis buveinės nykimas – buveinės aprėpties mažėjimas dėl fizinio naikinimo (t. y. dėl jos naikinimo 

arba statybinių medžiagų ar nuosėdų atsiradimo joje), rūšių veisimosi, maitinimosi, poilsio vietų nykimas;  

• buveinės būklės blogėjimas – buveinės kokybės prastėjimas, pvz., dėl sumažėjusios jai būdingų rūšių 

gausos arba pakitusios populiacijos struktūros (rūšių sudėties), rūšių veisimosi, maitinimosi, poilsio vietų 

būklės blogėjimas; 

• buveinės išskaidymas – atitinkamų buveinių ir rūšių paplitimo vietų pasikeitimas, pvz., ištisinė buveinės 

teritorija susiskaido į dvi ar kelias mažesnes atskiras teritorijas ir todėl tarp buveinės dalių atsiranda jas 

skirianti kliūtis; 

• rūšių trikdymas – aplinkos sąlygų pasikeitimas (pvz., triukšmas, žmonių ir transporto priemonių judėjimo 

dažnumas, padaugėję drumzlių ir dulkių nuosėdų), pvz., trikdymas gali lemti rūšių individų išstūmimą, rūšių 

elgsenos pokyčius, mirtingumo riziką; 

• netiesioginis poveikis – netiesioginis poveikis aplinkos kokybei (įskaitant hidrologiją). 

 

Vėjo energetikos plėtros projektų atveju tipiški papildomi poveikio tipai yra kliūties efektas ir susidūrimo rizika.   

Tarp poveikio reikšmingumui nustatyti reikiamos informacijos šaltinių gali būti duomenys apie panašią veiklą, 

darančią poveikį teritorijoms, kurių apsaugos tikslai yra panašūs, ir ekspertų nuomonės, grindžiamos turimais 

duomenimis. Vis dėlto atliekant vertinimą būtina atsižvelgti į sąlygas kiekvienoje konkrečioje vietoje, nes vienai 

teritorijai poveikis gali būti reikšmingai, kitai – ne toks reikšmingas.  

Sąvoką „reikšmingas“ reikia aiškinti objektyviai. Poveikio reikšmingumas turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į 

saugomos teritorijos, kuriai planas arba projektas daro poveikį, konkrečius elementus ir aplinkos sąlygas, 

ypatingą dėmesį skiriant teritorijos apsaugos tikslams ir ekologinėms ypatybėms (Europos Komisija 2019).   
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Reikšmingo poveikio vertinimas turi būti grindžiamas patikimais moksliniais tyrimais (įskaitant patikimiausius 

turimus metodus ir žinias) ir duomenimis, atsargumo principu ir, jei tinka, atliekamas atsižvelgiant į 

suinteresuotųjų subjektų, pvz., NVO, gamtos apsaugos agentūrų arba tyrėjų, nuomonę.  

Atliekant vertinimą turi būti taikomas proporcingumo principas, laikomasi atsargumo principo ir atsižvelgiama 

į:  

 plano arba projekto pobūdį, dydį ir sudėtingumą,  

 tikėtiną poveikį ir 

 veikiamų ES saugomų buveinių ir rūšių pažeidžiamumą bei nepakeičiamumą.  

Vadovavimasis proporcingu požiūriu reiškia, kad yra vertinamas reikšmingas poveikis visoms veikiamoms ES 

saugomoms buveinėms ir rūšims ir yra veiksmingai išvengiama poveikio arba jis yra sumažinamas, nepatiriant 

per didelių išlaidų (Smeeton & George 2014). 

ES Teisingumo Teismas (TT) yra priėmęs keletą sprendimų dėl to, koks planų arba projektų poveikis laikytinas 

reikšmingu poveikiu. Atsižvelgdamas į PAV direktyvą, TT neseniai (2017 m.) nusprendė, kad reikšmingas 

poveikis yra galimas poveikis pagal Buveinių direktyvą (arba nacionalinę teisę) saugomoms rūšims44.  

Išsamesnė informacijos apie tai, kaip vertinti reikšmingumą, galima rasti šių gairių 4.2 skyriaus (sausumos vėjo 

energetika) ir 6 skyriaus (jūros vėjo energetika) konkrečiuose poskyriuose, skirtuose buveinėms ir įvairioms 

rūšių grupėms.  

 

3.2 Vertinimo turinio, teritorijos ir terminų nustatymas (vertinimo 
apimties nustatymas) 

Atliekant vertinimus reikės surinkti su konkrečiu planu arba projektu susijusius pradinės būklės duomenis. 

Svarbu, kad už planą atsakinga kompetentinga nacionalinė institucija ir projekto plėtotojas bendradarbiautų su 

pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais, kad vertinimo apimtis būtų nustatyta remiantis ekspertų nuomone. 

Suderintame sprendime dėl apimties turėtų būti apibrėžta, kokia informacija, susijusi su ES saugomomis 

buveinėmis ir rūšimis, tinklo „Natura 2000“ teritorijomis, patekimo keliais ir poveikiu, taip pat planais ir 

projektais, kurie gali veikti kartu (žr. 3.4 skyrių dėl suminio poveikio), turi būti įtraukta į vertinimą.  

Vėjo energetikos plėtros projektui taikomų pagrindinių sąlygų nustatymo procesas gali trukti ilgiau nei 12 

mėnesių. Pavyzdžiui, siekiant išsiaiškinti tokių veiksnių, kaip antai oro sąlygos ir maisto prieinamumas, kurie, 

kaip žinoma, daro didelę įtaką labai judrių rūšių, pvz., jūrų paukščių, gausai, pokyčius, gali reikėti atlikti 

pradinius mėnesinius tyrimus visą 24 mėnesių laikotarpį. Siekiant nustatyti sezoninius pokyčius dugno gyvūnų 

rūšių arba buveinių, kurios nėra labai dinamiškos, atveju, gali pakakti atlikti pradinius tyrimus per vieną 12 

mėnesių laikotarpį. 

Nustatant vėjo energetikos plėtros terminus atsižvelgiama į tai, kad reikės surinkti pradinės būklės duomenis 

per pakankamą laikotarpį, apimant atitinkamus sezoninius elgsenos aspektus (veisimąsi, migraciją, 

žiemojimą). Pradinės būklės duomenyse turėtų būti užfiksuotos aplinkos sąlygos esant scenarijui, kai planas 

arba projektas nėra įgyvendintas, t. y. prieš įgyvendinant bet kokią pasirengimo statybai arba statybos veiklą, 

kuri pastebimai pakeistų pradines sąlygas. Nustatant plano arba projekto trukmę taip pat turi būti atsižvelgiama 

į tai, kad ekologiniai duomenys gali galioti tik tam tikrą laikotarpį, o kompetentingos nacionalinės institucijos 

gali pripažinti duomenų galiojimą SPAV, PAV arba tinkamo vertinimo tikslais tik tuo atveju, jeigu jie yra surinkti 

per tam tikrą laikotarpį iki vertinimo45.  

                                                      

44 Byla C-461/17, Holohan ir kiti, ECLI:EU:C:2018:883, [2018 m.] Teismo praktikos rinkinys (Bendrasis rinkinys),  kurioje 
primenamas „2011 m. lapkričio 24 d. sprendimas Komisija prieš Ispaniją („Alto Sil“ / Ispanijos rudasis lokys), C‑ 404/09, 
EU:C:2011:768, 86 punktas“ 
45 JK šikšnosparnių tyrimo gairėse (Collins 2016) teigiama, kad tyrimų duomenų galiojimo trukmė turėtų būti nustatoma 
kiekvienu konkrečiu atveju ir ji priklauso nuo keleto klausimų, kaip antai: 
• Ar pradiniai tyrimai atlikti laikantis gerosios patirties gairių? 
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Gairių 4.2 skyriuje (sausumos vėjo energetika) ir 6 skyriuje (jūros vėjo energetika) pateikiamos tikėtino 

reikšmingo vėjo energetikos plėtros poveikio ES saugomoms rūšims ir buveinėms apžvalgos. Be kita ko, jose 

nagrinėjamas svarbiausias parametras, t. y. atstumas (per kurį poveikis gali būti išmatuojamas), ir judrių rūšių 

elgesys areale.  

Plėtros projekto, pvz. vėjo jėgainių, poveikis turi būti vertinamas atsižvelgiant į visą jo gyvavimo ciklą. Šis 

poveikis gali būti ilgalaikis, be to, galėtų būti paveiktos toli nuo plano arba projekto įgyvendinimo vietos 

esančios ES saugomos buveinės ir rūšys. Todėl būtina apibrėžti tyrimo teritoriją (erdvines ribas), kad būtų 

apimta visa geografinė teritorija, kurioje galės būti vykdoma plano arba projekto veikla ir daromas poveikis. 

Atsižvelgiant į padarinius, kurių gali atsirasti dėl plano arba projekto, tyrimo teritorija gali būti išplėsta, įtraukiant 

platesnio kraštovaizdžio, jūrų peizažo ar ekosistemos masto aplinkos elementus, pvz., upės baseiną. Tyrimo 

teritorija gali kisti vykstant vertinimo procesui, jei gaunama papildomos informacijos arba jos reikia vertinimui 

arba poveikio švelninimo priemonių planavimui paremti arba jeigu ilgalaikei stebėsenai vykdyti reikia įsteigti 

kontroliuojamąsias teritorijas (Gullison et al. 2015). 

Taip pat būtina nustatyti vertinimo terminus (laiko ribas). Poveikis ES saugomoms rūšims gali būti daromas 

tam tikrą laikotarpį po to, kai planas arba projektas pradedamas ir (arba) baigiamas (3-1 intarpas intarpas). 

Vertinimo trukmė turėtų būti pakankamai ilga, kad būtų galima atsižvelgti į ankstesnes, dabartines ir galimas 

būsimas pagrindines sąlygas, visą laikotarpį, per kurį gali būti daromas poveikis, numatomą klimato kaitos 

poveikį aplinkos sąlygoms ir ES saugomoms buveinėms bei rūšims, taip pat į bet kokius numatomus būsimus 

pokyčius, remiantis teritoriniais planais ir (arba) ekspertų nuomone. 

Galiausiai nustatant vertinimo erdvės ir laiko matmenis taip pat turėtų būti atsižvelgiama į galimą suminį poveikį 

(žr. 3.4 skyrių).   

3-1 intarpas. Scenarijų, kuriems reikia ilgesnio laikotarpio, pavyzdžiai 

1 pavyzdys. Ilgaamžės rūšys, pvz., dideli plėšrieji paukščiai, kurie grįžta į Europą ir veisiasi tik sulaukę trejų ar ketverių 

metų. Nesubrendusių individų praradimas dėl jų žūties susidūrus su vėjo jėgaine netrukus po to, kai jie išskrenda iš lizdo, 

arba jiems migruojant gali būti kiekybiškai įvertintas besiveisiančioje populiacijoje tik tuo atveju, kai perinčių suaugusių 

individų nepakeičia grįžtantys perėjimo amžiaus sulaukę paukščiai. Tai gali įvykti tik po trejų ar ketverių metų nuo projekto 

veiklos pradžios, bet išliks jam pasibaigus. 

 

Geroji patirtis.  

Atsižvelgdami į tinklo „Natura 2000“ teritorijos apsaugos tikslus, įvertinkite mirtingumo dėl susidūrimo su vėjo 

jėgainėmis padarinius populiacijai nuo plano arba projekto veiklos pradžios iki tada, kai prognozuojama, kad 

poveikio turėtų nebebūti. 

 

2 pavyzdys. Dėl klimato kaitos pakilus jūros lygiui, per ateinančius 25 metus sumažės pakrantės buveinė. 

Pakrantės buveinės nykimas po vėjo jėgainės pamatų padu gali būti numatytas statybos etapu. Buveinės nykimo per 25 

plano arba projekto veiklos vykdymo metus mastas gali būti gerokai didesnis, jei bus atsižvelgta į pakrantės buveinės 

nykimą dėl pakilusio jūros lygio. Tai ypač svarbu, jei įgyvendinant projektą atsitiktų taip, kad nebūtų galima imtis su klimato 

kaita susijusių veiksmų, pvz., tvarkomojo kranto linijos keitimo. 

 

Geroji patirtis.  

Atsižvelgdami į tinklo „Natura 2000“ teritorijos apsaugos tikslus, įvertinkite buveinės nykimą dėl plano arba 

projekto pėdsako kartu su moksliškai pagrįstomis buveinių nykimo arba didėjimo tinklo „Natura 2000“ teritorijoje 

prognozėmis pagal skirtingus jūros lygio kilimo dėl klimato kaitos scenarijus. 

 

 

3 pavyzdys. Rifų kolonijos susidarymas ant jėgainės pamatų jūros vandenyse. 

                                                      

• Ar pradiniai tyrimai buvo kaip nors apriboti (laiko pasirinkimo, oro sąlygų, naudotos įrangos, ekspertų skaičiaus, 
ekspertų profesinių žinių ir t. t. požiūriu)? 
• Ar pradinių tyrimų rezultatai patvirtina pradines išvadas ir tebėra aktualūs? 
• Ar teritorijos arba jos apylinkių gamta pakito nuo tada, kai buvo atlikti pradiniai tyrimai (pvz., ar struktūra 
suprastėjo ir tapo mažiau tinkama dienoti, ar žmonių veikla buvo nutraukta ir struktūra tapo labiau tinkama dienoti)? 
• Ar atlikus papildomus tyrimus galima gauti informacijos, kuri yra svarbi priimant sprendimą (pvz., išduodant 
leidimą planui), rengiant poveikio švelninimo priemones arba konkrečias rekomendacijas dėl pasiūlytos veiklos? 
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Rifų, o vėliau ir kitų jūrų rūšių kolonijų susidarymas ant dirbtinių struktūrų yra dinaminis procesas, kuris gali trukti daugelį 

metų ir kurį trikdo tokie veiksniai kaip, pvz., sumažėjęs žvejybos intensyvumas. Tokių padarinių gali atsirasti per visą vėjo 

energetikos plėtros plano arba projekto veiklos vykdymo etapą. Jeigu, nutraukus objekto eksploataciją, jo pamatai 

ir (arba) tokios medžiagos kaip, pvz., akmenų metinys, lieka vietoje, tuomet teigiamas arba neigiamas poveikis taip pat 

gali trukti labai ilgai. 

 

Geroji patirtis.  

Nustatykite galimus trofinius rifo susidarymo padarinius, susijusius su tinklo „Natura 2000“ teritorijos ekologinėms 

savybėms arba funkcijomis, ir įvertinkite galimą poveikį. Atlikite stebėseną ne tik kolonizacijai apibūdinti, bet ir 

grupių, pvz., jūrų žinduolių, patiriamiems padariniams įvertinti, kad vėliau būtų galima priimti apgalvotus 

sprendimus dėl objekto eksploatacijos nutraukimo.   

 

Apsvarstykite, ar dugninių organizmų kolonijų46 susidarymas ant substratų (pvz., akmenų metinio) yra veiksnys, teigiamai 

prisidedantis prie biologinės įvairovės ir ekosistemos veikimo, ar veiksnys, prisidedantis prie natūralios buveinės būklės 

blogėjimo. Tai iš dalies priklausys nuo istorinių aplinkybių, pvz., nuo to, ar praeityje būta kietojo substrato buveinių nykimo. 

 

Apsvarstykite galimybę stebėti invazines svetimas rūšis, galinčias kolonizuoti kietas struktūras, nes dažniausiai jos 

kolonizuoja naują substratą sparčiau negu vietinės rūšys. 

 

3.3 Pradinės būklės nustatymas  

Reikiama pradinės būklės informacija turi būti proporcinga vertinimo poreikiams. Taigi tikrinimui atlikti reikiama 

pradinės būklės informacija bus ne tokia išsami kaip pradinės būklės informacija, kurios reikia tinkamam 

vertinimui atlikti. Priimant patikrinimo sprendimą taip pat dažnai galima remtis paskelbta medžiaga ir 

konsultacijomis su atitinkamomis gamtos apsaugos agentūromis.  

Pradinės būklės informacijoje apibūdinamos plano arba projekto įgyvendinimo vietos ekologinės sąlygos, 

susijusios tinklo „Natura 2000“ teritorijos ir plano arba projekto bei tų teritorijų tarpusavio sąsajų. 3-2 intarpas 

intarpe pateikiama atitinkamos informacijos apie pradinę ekologinę būklę pavyzdžių. 3-3 intarpas intarpe 

pateikiama esamos informacijos šaltinių ir papildomų duomenų, gautų atlikus tyrimus, kuriais remiamasi 

atliekant kiekvieną tinkamą vertinimą, pavyzdžių47.  

3-2 intarpas. Atitinkamos informacijos apie pradinę ekologinę būklę pavyzdžiai 

• Populiacijos dydis ir kitimo tendencijos, izoliacijos laipsnis, amžiaus klasių struktūra ir apsaugos būklė48 

• Buveinės plotas, išsiskaidymo ir izoliacijos laipsnis ir apsaugos būklė 

• Biologiniai ir ekologiniai buveinių ir rūšių tarpusavio sąryšiai (pvz., arealo analizė) 

• Sausumos arba jūrinių teritorijų tvarkymo praktika, pvz., sėjomaina, sezoninių augalų deginimas ir uždraustos žvejybos 

zonos 

• Aplinkos elementai, kuriais plano arba projekto vieta susiejama su tinklo „Natura 2000“ teritorijomis, pvz., upės arba 

potvynių srovės 

 

3-3 intarpas. Poveikio vertinimams atlikti reikiamos pagrindinės informacijos šaltinių pavyzdžiai 

• „Natura 2000“ standartinės duomenų formos 

                                                      

46 Ant jūros, upės, ežero ar upelio dugno paviršiaus, dugne arba arti jo (šis lygmuo taip pat vadinamas bentine zona) 
gyvenančių organizmų kolonija. 
47 Apibendrinta informacija apie kiekviename tinkamo vertinimo proceso etape svarstomos informacijos lygį pateikta C 
priedėlyje. 
48 Kai kurių taksonų, pavyzdžiui, šikšnosparnių ir jūrų žinduolių, atveju tai galima padaryti tik jei tai įmanoma. Pavyzdžiui, 
šikšnosparnių atveju populiacijos dydis ir amžiaus klasių struktūra yra labai svarbūs rodikliai, o dėl duomenų trūkumo 
daugumos teritorijų praktiškų vertinimų šiuo metu negalima atlikti. Vis dėlto populiacijos dydžiui nustatyti vėjo elektrinių 
parkų plėtotojams reikėtų gerokai didesnių investicijų, nes reikėtų taikyti konkrečius papildomos informacijos apie pradinę 
būklę rinkimo metodus, pvz., stebėjimą naudojant radijo ryšio priemones, siekiant nustatyti poilsio vietą, gyvūnų 
skaičiavimą, gaudymą ir t. t. Tikimasi, kad ateityje informacijos bus vis daugiau (žr. , pvz., visoje Jungtinėje Karalystėje 
atliktą tyrimą (https://www.bats.org.uk/our-work/national-bat-monitoring-programme/british-bat-survey). 
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Kiekvienai tinklo „Natura 2000“ teritorijai parengtoje standartinėje duomenų formoje pateikiama informacija apie ES 

saugomas rūšis ir buveinių tipus, kurių apsaugai ta teritorija įsteigta, ir platus kiekvienos toje teritorijoje esančios rūšies ir 

buveinės tipo būklės įvertinimas (skalėje nuo A iki D).  

Joje pateikiama informacija apie plotą, teritorijoje esančių buveinių reprezentatyvumą ir apsaugos būklę ir bendras 

teritorijos vertės atitinkamų natūralių buveinių apsaugai vertinimas.  

Teritorijoje esančių rūšių atžvilgiu joje pateikiama informacija apie jų populiacijas, statusą (gyvenanti, besiveisianti, 

žiemojanti, migruojanti rūšis) ir informacija apie teritorijos vertę aptariamoms rūšims.  

Į ją taip pat įtraukta informacija apie teritorijos sąlygas, apimanti:   

- bendras teritorijos savybes, jos kokybę ir svarbą;  

- pažeidžiamumą (žmogaus daromas spaudimas teritorijai ir kiti įtakos veiksniai bei buveinių ir ekosistemų 

trapumas); 

- įvairaus pobūdžio žmogaus veiklą ir gamtinius procesus, kurie gali turėti teigiamos arba neigiamos įtakos 

teritorijos apsaugai ir tvarkymui; 

- už teritoriją atsakingą valdymo organą;  

- teritorijos tvarkymo planus ir praktiką, įskaitant tradicinę žmogaus veiklą;  

- teritorijos žemėlapį. 

• Teritorijų tvarkymo planai  

Tinklo „Natura 2000“ teritorijos tvarkymo plane, jei toks yra parengtas, gali būti pateikta informacija apie teritorijos apsaugos 

tikslus, teritorijoje aptinkamų rūšių ir buveinių geografinę vietą ir statusą, joms kylančią grėsmę ir apsaugos priemones, 

kurių reikia jų apsaugos būklei pagerinti. Ši informacija gali būti naudinga tikrinimo ir tinkamo vertinimo etape. 

• „Natura 2000“ žiūryklė (http://natura2000.eea.europa.eu/) ir „Natura 2000“ vieša duomenų bazė 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm.  

• Laukinės gamtos pažeidžiamumo zonų kartogramos 

• Dabartinės ir istorinės kartogramos bei vaizdai iš oro, geologinių ir hidrogeologinių tyrimų informacija, informacija, gauta 

iš kompetentingų nacionalinių institucijų, gamtos apsaugos agentūrų, NVO, atliktų SPAV, PAV ir tinkamų vertinimų, 

vėjo elektrinių parkų duomenų bazių ir kitų organizacijų, turinčių atitinkamų ekspertų49. 

• ES finansuojamų mokslinių tyrimų projektų duomenys ir ataskaitos, taip pat kiti mokslinių tyrimų leidiniai ir duomenų 

bankai iš mokslo įstaigų, NVO ar pramonės. Labai naudingi gali būti, pavyzdžiui, telemetriniai duomenys, gauti 

įgyvendinant LIFE projektus. Yra įdomus duomenų bankas „Movebank“50 (https://www.movebank.org/).  

• Atitinkami planai, dabartinės ir istorinės kartogramos, esama geologinių ir hidrogeologinių tyrimų informacija, taip pat 

esama ekologinių tyrimų informacija, kurią galima gauti iš pramonės organizacijų, plėtotojų, žemės savininkų, teritorijų 

tvarkytojų arba gamtos apsaugos agentūrų ir organizacijų. 

• Strateginio ir projekto lygmenų aplinkosaugos ataskaitos ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos, tinkamo vertinimo 

ataskaitos ir kiti dokumentais patvirtinti duomenys, kai planai arba projektai buvo anksčiau vertinti. 

• Papildomi vietoje atliekami buveinių ir (arba) rūšių tyrimai, jei esami duomenys (pvz., buveinės plotas arba populiacijos 

dydis) nėra pakankami išsamūs (žr. 3-2 intarpas intarpą). 

 

Yra trys pagrindiniai pradinės būklės nustatymo etapai:  

pirma, svarbu, kad ši užduotis būtų pradėta atliekant dokumentų peržiūrą. Atlikus šią peržiūrą bus nustatytos 

tyrimo teritorijoje esančios ES saugomos buveinės ir rūšys, kurių apsaugai tinklo „Natura 2020“ teritorija (-os) 

buvo įsteigta (-os). Atliekant peržiūra, be kita ko, surenkama ir įvertinama esama informacija apie šias 

buveines ir rūšis, taip pat informacija apie aplinkos ir ekologines savybes už įsteigtos teritorijos ribų, kurios gali 

būti susijusios su teritorijos (-ų) apsaugos tikslais;  

antra, laikoma gerąja praktika, ypač sausumos vėjo energetikos projektų atveju, surengti tinkamą kvalifikaciją 

ir patirtį turinčio ekologo žvalgybinį apsilankymą vietoje. Per žvalgybinį apsilankymą vietoje, pavyzdžiui, gali 

būti surengtos diskusijos su vietos žemės naudotojais ir tvarkytojais, siekiant geriau suprasti sezoninę praktiką 

(pvz., pievų žolės deginimas rudenį, kad ateinantį pavasarį išaugtų nauja žolė), kuri gali turėti įtakos teritorijos 

biologinei įvairovei. 3-4 intarpas intarpe pateikti apibendrinti pagrindiniai klausimai, tikrintini per žvalgybinį 

apsilankymą vietoje. 

                                                      

49 Žr. , pavyzdžiui, The Wind Power https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php. 
ir 4C Offshore https://www.4coffshore.com/offshorewind/. 
50 Graikijoje daugybė tyrėjų arba konsultantų jau naudojasi šia internetine duomenų baze vykstant PAV procesui (ar net 
iki jo). Į skiltį „Tracking Data Map“ įtraukta keletas projektų ir turimi duomenys (kai kurie jų yra prieinami internete, dėl kitų 
reikia kreiptis į administratorių). Duomenys susiję su paukščių, kuriems įtaisyti GPS siųstuvai, buvimo vietomis ir (arba) 
skrydžiais. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm.
https://www.movebank.org/
https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php.
https://www.4coffshore.com/offshorewind/
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3-4 intarpas. Sausumos vėjo energetikos plėtros atveju per žvalgybinį apsilankymą vietoje tikrintinų 
klausimų kontrolinis sąrašas 

• Ar pradinės būklės informacija nėra pasenusi? Pavyzdžiui, ar dėl pakrančių erozijos nesumažėjo buveinių, dėl kurių 

teritorija buvo įsteigta, plotas, ar vykdant žemės tvarkymo praktiką, pvz., miškininkystės veiklą, yra sukurta naujų sričių 

buveinei remti, ar yra požymių, kad jūros paukščių kolonijoje būtų pakitęs rūšiai, kuriai apsaugoti teritorija buvo įsteigta, 

priklausančių besiveisiančių porų skaičius? 

• Ar yra naujų teritorijų, kurios yra svarbios ES saugomoms buveinėms ir rūšims? Pavyzdžiui, ar tinklo „Natura 2020“ 

teritorijoje arba už jos ribų yra naujų vietų paukščiams arba šikšnosparniams ilsėtis arba maitintis? 

• Ar tyrimo teritorija tinkama? Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, ar ji apima visą teritoriją, kuriai planas arba 

projektas galėtų padaryti poveikį? 

• Ar buvo konsultuotasi su vietos suinteresuotaisiais subjektais? Konsultuotis gali būti ypač svarbu didelių sezoninių 

biologinės įvairovės gausos pokyčių ir (arba) sezoninės žemės tvarkymo praktikos, pvz., augalų deginimo arba 

medžioklės, taikymo atvejais. 

• Kokių yra tiriamojo darbo suvaržymų? Pavyzdžiui, ar yra saugi prieiga, geras matomumas vizualiniams tyrimams atlikti 

ir ar sezoninė žemės tvarkymo praktika turi įtakos rezultatams? Žvalgomasis apsilankymas vietoje ir konsultacijos su 

vietos suinteresuotaisiais subjektais suteiks galimybę nustatyti, kokių bus suvaržymų, pasirinkti tinkamus tyrimų 

metodologinius principus ir vietas, kuriose bus renkami duomenys; 

 

trečia, kai nustatoma, kad yra žinių spragų arba kad duomenys nėra naujausi, trūkstamai arba naujausiai 

informacijai surinkti turi būti suplanuoti tyrimai, kuriuos turi atlikti kvalifikuoti ir patyrę ekologai.  Nustatant, ar 

duomenys yra naujausi, reikėtų atsižvelgti į tyrimo rūšį, į tai, ar ankstesni tyrimai buvo atlikti optimaliomis 

sąlygomis arba optimaliu metų laiku, ir į tai, ar aplinkos sąlygos nepakito. Laikoma gerąja praktika, kai 

duomenys renkami mažiausiai 1–3 metus po vertinimo. Pradinės būklės duomenų rinkimo trukmė turi būti 

nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į bendrą esamų duomenų trūkumą, visą metinį rūšies 

gyvenimo ciklą, taip pat į turimas žinias apie pokyčius skirtingais metais (pvz., ar oro sąlygos gali turėti poveikį 

rūšių migracijai). 

Nustatant laikotarpį, per kurį tyrimo duomenys turi būti surinkti, taip pat svarbu apsvarstyti, kaip duomenys bus 

analizuojami (tai pat žr. 7 skyrių).  

Laikoma gerąja patirtimi, kai užtikrinama, kad būtų atlikti tokie tyrimai, kurie suteiktų galimybę jų rezultatus 

palyginti su stebėsenos po statybos etapo rezultatais, ir kad metodikos būtų tiksliai ir pakankamai išsamiai 

aprašytos, kad būtų galima užtikrinti metodo ir analizės tęstinumą net tuo atveju, kai darbuotojai pasikeičia 

(kaip dažnai būna daugiamečių projektų atveju). 

Ekologinio tyrimo metodai minimi 4.2 skyriaus (sausumos vėjo energetika) ir 6 skyriaus (jūrų vėjo energetika) 

dalyse, kuriose aptariamas galimas poveikis. 

Papildomų rekomendacijų, kaip atlikti pradinės būklės tyrimus, pateikta Europos Komisijos parengtose 6 

straipsnio 3 ir 4 dalių taikymo metodinėse gairėse (EK 2019), leidinyje „Good Practices for the Collection of 

Biodiversity Baseline Data“ (Gullison et al 2015). 

3.4 Suminio poveikio vertinimas 

3.4.1 Į kokią veiklą reikia atsižvelgti? 

Vėjo energetikos plano arba projekto veikla gali būti vykdoma kartu su kitų planų ir projektų veikla, tad ES 

saugomos buveinės ir rūšys patirs suminį poveikį.  

Suminis poveikis aplinkai gali būti apibrėžtas kaip bendras sudėtinis praeityje vykdytos, šiuo metu vykdomos 

ir būsimos veiklos poveikis. Nors vieno plėtros projekto poveikis gali būti nereikšmingas, bendras kelių projektų 

kartu daromas poveikis gali būti reikšmingas. Suminis poveikis yra labai aktualus diegiant vėjo energetikos 

projektus, atsižvelgiant į vis didėjantį prašymų leisti gaminti vėjo energiją skaičių ir numatomą pajėgumų 

augimą artimoje ateityje (žr. 1 skyrių, kuriame aptariama vėjo energetikos politika).   



 

Rekomendacinis dokumentas dėl vėjo energetikos plėtros ir ES gamtos apsaugos teisės aktų 98  

Kadangi pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį, taip pat SPAV ir PAV direktyvas (III ir IV priedai) 

reikalaujama vertinti planų ir projektų suminį poveikį, toliau aprašomi pagrindiniai tokio su vėjo energetikos 

plėtra susijusio vertinimo principai.  

Pirma, pagal 6 straipsnio 3 dalį nuostata dėl kartu daromo poveikio taikoma ir tikrinimui, ir tinkamam 

vertinimui.  

Antra, nuostata dėl kartu daromo poveikio taikoma planams arba projektams, kurie yra užbaigti, patvirtinti, 

bet neužbaigti, arba kuriuos siūloma įgyvendinti. Be planų arba projektų daromo poveikio, kuris yra 

pagrindinis vertinimo dalykas, gali būti tikslinga apsvarstyti jau užbaigtų planų ir projektų poveikį. Nors 6 

straipsnio 3 dalyje nustatyti vertinimo reikalavimai jau užbaigtiems planams ir projektams netaikomi, vis tiek 

svarbu, kad vertinant esamo projekto arba plano poveikį į juos būtų atsižvelgiama, siekiant nustatyti, ar esamas 

projektas kartu su kitais užbaigtais planais ir projektais gali padaryti suminį poveikį. Paprastai užbaigtų planų 

ir projektų poveikis yra priskiriamas prie teritorijos pradinės būklės sąlygų, į kurias atsižvelgiama šiuo etapu 

(žr. 3.3 skyrių). Nuostata dėl kartu daromo poveikio taip pat turėtų būti taikoma anksčiau patvirtintiems, tačiau 

dar neįgyvendintiems arba neužbaigtiems planams ir projektams. Kalbant apie kitus siūlomus planus arba 

projektus, dėl teisinio tikrumo būtų tikslinga nuostatą dėl kartu daromo poveikio taikyti tik pasiūlytiems planams, 

t. y. tiems, dėl kurių yra pateiktas prašymas išduoti leidimą (žr. 4.5.3. skyrių). 

Be to, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad vertinant suminį poveikį gali būti vertinami ne tik su ta pačia veiklos 

sritimi susiję panašių rūšių planai arba projektai (pvz., keletas vėjo elektrinių parkų). Vertinimas turėtų apimti 

visų rūšių planus arba projektus, kurie kartu su vėjo elektrinių parku arba svarstomu vėjo energetikos planu 

galėtų padaryti reikšmingą poveikį. 

Panašiai atliekant vertinimą turėtų būti atsižvelgiama ne tik į suminį keleto projektų arba keleto planų poveikį, 

bet ir suminį projektų ir planų (ir atvirkščiai) poveikį. Pavyzdžiui, naujas vėjo elektrinių parko statybos šalia 

tinklo „Natura 2020“ teritorijos projektas atskirai gal ir nepadarytų neigiamo poveikio tai teritorijai, tačiau jei 

svarstant šį projektą atsižvelgiama į jau patvirtintą tą pačią teritoriją kertančios transporto infrastruktūros 

projektą, bendras poveikis gali būti pakankamai reikšmingas, kad pakenktų tai teritorijai. Kita vertus, koks nors 

planas atskirai gali ir nepadaryti reikšmingo poveikio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, tačiau vertinimo išvados 

gali būti priešingos, jeigu jis būtų svarstomas atsižvelgiant į jau pasiūlytą arba leistą įgyvendinti didelės 

apimties plėtros projektą, kuris į tą planą neįtrauktas (žr. 4.5.3. skyrių). 

Nustatyti tinkamą teritorinę aprėptį suminio poveikio atveju gali būti sudėtinga, ypač vertinant poveikį 

migruojantiems paukščiams ir šikšnosparniams. Kaip minėta 3.2 skyriuje (aprėpties nustatymas), 

kompetentingoms institucijoms ir plėtotojams rekomenduojama bendradarbiauti su suinteresuotaisiais 

subjektais nustatant vertinimo aprėptį.  

Vienas iš pagrindinių iššūkių vertinant suminį poveikį – suprasti, kaip poveikis kaupiasi, kokios yra svarbios 

ekologinės ribos ir kada šios ribos bus viršytos. Tai iš tiesų yra sudėtingas klausimas ir reikia pripažinti, kad 

yra daug neaiškumų. Be to, visi neaiškumai, susiję su poveikio reikšmingumo vertinimo užduotimi (žr. 3.5 

skyrių), taip pat kyla ir vertinant suminį poveikį, tik šiuo atveju tai yra dar sudėtingiau. Pavyzdžiui:  

• tebėra labai mažai žinoma apie poveikį populiacijos lygmeniu. Vertinant suminį poveikį apsiribojama 

pagrindinėmis žiniomis apie populiacijos dinamiką (pvz., kokio ploto konkrečioms rūšims reikia, ar jos gali 

lengvai susirasti kitų vietų maitintis?). Ypač sunku nustatyti vėjo energetikos plėtros poveikį 

šikšnosparniams, paukščiams ir jūrų žinduoliams jų populiacijų mastu;  

• sunku suprasti bendrą poveikio tiems, kurie jį patiria, mastą (pvz., žvejyba, tarša, triukšmas ir t. t.); 

sudėtinga įvertinti skirtingą poveikį, kurį lemia vienoje teritorijoje kartu vykdoma skirtinga veikla;  

• sudėtinga prognozuoti, kaip skirtingos rūšys naudosis kraštovaizdžiu arba jūros peizažu, kai bus 

įgyvendinama daug skirtingų projektų; 

• ne visada aišku, kaip vertinti nedidelio masto projektus, kai arti yra įgyvendinamas didelio masto projektas, 

kurio suminio poveikio dalis visais jo aspektais automatiškai būtų vyraujanti. Vis dėlto dažnai užmirštama, 

kad projektai, atrinkti dėl to, kad jie nepadarys reikšmingo poveikio, visada prisidės prie suminio poveikio.   

 

Dar viena priežastis, kodėl sudėtinga atlikti suminio poveikio vertinimą, yra ta, kad trūksta duomenų ne tik 

apie poveikį (pvz., mirtingumas, išstūmimas), bet ir apie svarstytiną veiklą:   
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• po įgyvendinimo vykdomos stebėsenos duomenys dažnai nėra saugomi viešose duomenų bazėse ir yra 

retai tvarkomi taip, kad jais būtų galima remtis kaip naudinga informacija (pvz., apie priemonių pobūdį, 

veiksmingumą) atliekant būsimų planų arba projektų vertinimus; 

• valstybėse narėse, kurios neturi parengusios nacionalinių gairių, kaip atlikti stebėseną po įgyvendinimo, 

susiduriama su metodikų nesuderinamumo problema (tas pats taikytina ir už nacionalinių sienų ribų);  

• visuotiniu mastu trūksta viešų duomenų bazių, pateikiančių erdvinę esamos ir planuojamos veiklos 

apžvalgą ir susijusią informaciją apie pagrindines veiklos savybes (pvz., vėjo jėgainių skaičių, jėgainių 

aukštį, tikslią vietą, sąsają su geografinėmis informacinėmis sistemomis (GIS) ir t. t.)   

 

Galiausiai dažnas iššūkis, susijęs su suminio poveikio vertinimais – kaip priskirti suminio poveikio „naštą“, 

kai projektų plėtojimas vyksta nuosekliai. Pagrindinis požiūris, kuriuo šiuo metu vadovaujamasi, yra 

grindžiamas eiliškumo principu, o tai reiškia, kad vertinant paskutinį projektą atsižvelgiama į visą visų 

ankstesnių projektų poveikį. Todėl esama didesnės rizikos, kad planai ir projektai, papildantys jau patvirtintus 

planus ir projektus toje pačioje teritorijoje, dėl didesnės reikšmingo poveikio rizikos bus atmesti.  

Nepaisant visų šių iššūkių, atliekant galimo suminio poveikio vertinimą turėtų būti naudojami patikimi pradinės 

būklės duomenys, o ne remiamasi vien tik kokybiniais kriterijais. Suminio poveikio vertinimas taip pat turėtų 

būti atliekamas kaip neatsiejama viso vertinimo dalis, o ne kaip „priedas“ vertinimo proceso pabaigoje.  

Intensyviau vykdomas mokslinis tyrimas, daugiausia susijęs su jūros vėjo energetika, kuriuo siekiama nustatyti 

patikimą požiūrį į suminio poveikio vertinimą. Galima tikėtis, kad per keletą ateinančių metų bus parengta 

daugiau gairių.  

3.4.2 Rekomenduojamas požiūris, susijęs su suminio poveikio 
vertinimu vėjo energetikos sektoriuje 

Tolesniame skyriuje pateikiami rekomenduojami metodai, kaip įveikti pirmiau minėtus iššūkius. Jie buvo 

nustatyti remiantis plačiomis konsultacijomis su suinteresuotaisiais subjektais visose ES valstybėse narėse, 

vykusiomis įgyvendinant šį projektą.  

Vėjo energetikos plėtros planai arba projektai turėtų būti nagrinėjami kartu su kita veikla, kuri galėtų 

padaryti poveikį toms pačioms ES saugomoms rūšims ir buveinėms. Pavyzdžiui, elektros energijos 

tinklo infrastruktūros plėtra daro panašaus tipo poveikį paukščiams. Be to, atliekant vertinimą reikėtų 

atsižvelgti ne tik į esamus plėtros planus arba projektus, bet ir į tuos planus arba projektus, kurių 

įgyvendinimas yra užbaigtas, kurie yra patvirtinti, bet dar neužbaigti, arba kuriuos siūloma įgyvendinti 

(žr. 3.4.1 skyrių). Todėl labai svarbu turėti duomenis apie šią kitą veiklą ir jos poveikį. Pavyzdžiui, 

informacija, gauta vykdant veikiančių vėjo elektrinių parkų stebėseną, galėtų būti naudojama vertinant 

naujai suplanuotų vėjo elektrinių parkų poveikį mirtingumui.  

Projektų plėtotojai turėtų laikyti suminį poveikį neatskiriama ir reikšminga bendro vertinimo dalimi. 

Projektų plėtotojų bendradarbiavimas su kompetentingomis institucijomis ankstyvuoju etapu, pvz., 

nustatant aprėptį arba renkant duomenis, padės pagerinti tokių vertinimų kokybę. Vis dėlto kai kuriais 

atvejais gali būti tikslinga projektų plėtotojų atsakomybę už suminio poveikio vertinimų parengimą 

perkelti vyriausybei, nes ji geriausiai žino apie kitą veiklą, vykdomą didelėse teritorijose, arba 

vyriausybė galėtų bent surinkti visą atitinkamą informaciją ir ją pateikti projektų plėtotojams bei 

konsultantams. Panašiai sukūrus nacionalinę arba regioninę duomenų bazę būtų gerokai lengviau 

apžvelgti įvairią veiklą. Idealiu atveju duomenų bazė apimtų dinaminę kartogramą, suteikiančią 

galimybę ieškoti visų projektų, įskaitant tuos, kurie dar yra planuojami. Taip pagerėtų sprendimų 

priėmimo kokybė. 

Teritorinė aprėptis turėtų apimti geografinę teritoriją, kurioje plano arba projekto veikla ir jos suminis 

poveikis galės turėti padarinių svarstomų tinklo „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslams. Šis 

proporcingumo principas turėtų būti taikomas siekiant išsiaiškinti, kokių pastangų reikės 6 straipsnio 3 

dalies reikalavimus atitinkančiam suminio poveikio vertinimui atlikti (žr. gerosios patirties pavyzdžius 

3-1 atvejo tyrimas atvejo tyrime). Didelio masto vėjo energetikos plėtros planams, kurie dažniausiai 

rengiami jūrų vėjo energetikos srityje, bet gali būti rengiami ir sausumos vėjo energetikos sektoriuje, 

rekomenduojama taikyti tarpvalstybinį požiūrį.   

Teritorinio planavimo srityje vertinti suminį poveikį būtina siekiant nustatyti „nedidelį ekologinį pavojų 

keliančiam diegimui tinkamas teritorijas“, kaip reikalaujama naujos redakcijos Atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos direktyvoje. Suminį poveikį geriau vertinti atliekant SPAV ir susijusius tinkamus vertinimus, 

ypač susijusius su jūrinių teritorijų planavimu, nes šie teritoriniai planai apima visą jūrų veiklą.  
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Sprendžiant neaiškumus, kurių kyla vertinant suminį poveikį, verta pasinagrinėti esamos gerosios 

patirties pavyzdžius. Nyderlandai sukūrė ekologinio ir suminio poveikio vertinimo sistemą (3-2 atvejo 

tyrimas atvejo tyrimas) jūrų vėjo energetikos plėtrai paremti. Taikant šią sistemą visoms tam tikroje 

jūrinėje teritorijoje planuojamos vėjo jėgainėms išvengiama būtinybės laikytis eiliškumo principo, o tai 

reiškia, kad dėl suminio poveikio didžiausia atmetimo rizika kyla vėliausiai parengtiems plėtros 

planams. 

 

3-1 atvejo tyrimas. Su paukščių populiacijomis Flandrijoje (Belgija) susijusio suminio poveikio 
vertinimo teritorinės aprėpties nustatymo gairės 

Kai kurios valstybės narės arba regionai teikia konkrečias rekomendacijas dėl klausimų, susijusių su suminio poveikio 

vertinimu. Flandrijos regionas (Belgija) yra parengęs gaires dėl rizikos aplinkai vertinimo ir stebėsenos, susijusių su 

sausumos vėjo energetikos plėtra ir paukščiais bei šikšnosparniais. Jose nurodoma, kad nebūtina vertinti 

populiacijos / apsaugos būklę už nacionalinių sienų ribų. Flandrijos regione elektros linijų arba vėjo elektrinių parkų 

(suminis) poveikis svarbiems sezoniniams migruojančių paukščių maršrutams yra vertinamas subregioniniu (vietos) 

skrydžio maršruto mastu (apskaičiuota šiuo skrydžio maršrutu, kuriame planuojama nutiesti naują elektros liniją arba 

įrengti naują vėjo elektrinių parką, migruojančios populiacijos dalis).  

 

Taikomas šis požiūris: 

• pavienių siūlomų projektų atveju praktiškai neįmanoma įvertinti visą galimą suminį poveikį daugiausia dėl to, kad nėra 

būtinos informacijos apie vertinimo mastą net vietos arba subregioniniu mastu (regioninis mastas yra Flandrija, o vietos 

mastas yra subregionas). Tačiau yra įmanoma bent įvertinti naujausių panašaus pobūdžio projektų ir planų (vėjo 

elektrinių parkų, elektros linijų) suminį poveikį, taikant gairėse aprašytus metodus (apskaičiuota papildoma mirtingumo 

riba, sudaranti 1–5 proc. įprasto metinio mirtingumo rodiklio populiacijoje (dabartinis mirtingumo dėl natūralių ir 

antropogeninių priežasčių rodiklis, žr. 5.4.2 dalį)); 

• siekiant užtikrinti, kad suminio poveikio vertinimas būtų pragmatiškas, kiekvienos atskiros planuojamos elektros linijos 

ir kiekvieno atskiro planuojamo vėjo elektrinių parko poveikis vertinamas vietos arba regioniniu mastu. Dažniaus iai 

vertinimas atliekamas vietos mastu. Pavyzdžiui, žiemojančių ančių atveju subregioninį mastą sudaro visos antys, 

esančios visą žiemos sezoną ekologiškai susietose teritorijose. Vertinimą didesniu mastu įmanoma atlikti tuo atveju, 

kai suminį poveikį galima pakankamai tiksliai apskaičiuoti. Be to, norint nustatyti galimą reikšmingą poveikį „Natura 

2000“ teritorijos (arba teritorijų tinklo) vientisumui, populiaciją reikia vertinti mažesniu mastu. Ateityje gali būti sukurtas 

vertinimo regioniniu mastu modelis, pagal kurį būtų nuolat vertinamas Flandrijos vėjo elektrinių parkų esamas suminis 

poveikis, pageidautina, remiantis veikiančių vėjo elektrinių parkų stebėsenos rezultatais. Taikant modelį gautas 

rezultatas galėtų būti naudojamas siekiant pagerinti ribas vietos arba subregioniniu mastu. 

Šaltiniai: Everaert J. (2015). Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor 

risicoanalyse en monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussels. 

Everaert J. (2017). Dealing with uncertainties in bird and bat population impact assessments for individually planned wind 

farms. Pristatymas per 2017 m. rugsėjo 6–8 d. Estorilyje (Portugalija) vykusią konferenciją vėjo energetikos ir poveikio 

laukinei gamtai klausimais. 

 

3-2 atvejo tyrimas. Nyderlandų jūrų vėjo energetikos sektoriaus suminio poveikio vertinimas 

Nyderlandai nusprendė, kad jūrų vėjo energetikos sektorius iki 2023 m. turėtų pagaminti iš viso 4,450 MW elektros, o 

2024–2030 m. – iš viso 11,500 MW. Tuo metu, kai dokumentas buvo rengiamas (2019 m.), buvo įrengta arba įrengiama 

tik 1,000 MW. Taikytini sprendimai yra įtraukti į Nyderlandų jūrų vėjo energetikos veiksmų planą, apimantį išsamių 

teritorinių žemėlapių sudarymą ir naujų vėjo elektrinių parkų statybos terminus.  

 

Kadangi manoma, kad suminis poveikis bus didelis, Nyderlandų vyriausybė sukūrė ekologinio ir suminio poveikio 

vertinimo sistemą jūrų vėjo energetikos plėtrai paremti. Šioje sistemoje pateikiamos gairės, kaip apskaičiuoti suminį 

poveikį. Jos taikomos visiems teritoriniams sprendimams, susijusiems su jūrų vėjo energetika, įskaitant PAV ir tinkamą 

vertinimą. Tai yra kintantis dokumentas, kuris yra nuolat adaptuojamas, atsižvelgiant į naujas mokslines įžvalgas ir naujus 

duomenis. Jį sudaro pagrindinė ataskaita su metodinėmis gairėmis ir konkrečių ataskaitų rinkinys, kuriame didžiausias 

dėmesys skiriamas poveikį patiriančioms grupėms (paukščiams, šikšnosparniams, jūrų žinduoliams). Šiose konkrečiose 

ataskaitose išsamiau aprašomos metodikos ir modeliai bei prognozuojami rezultatai, remiantis veiksmų plano 

įgyvendinimu. Neseniai šis dokumentas buvo papildytas santrauka, kurioje pateikta kiekvienos konkrečios ataskaitos 

santrauka ir išdėstytos sąlygos, kurių turi būti laikomasi įgyvendinant 2030 m. veiksmų planą.  
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Į sistemą įtraukiami nuo 2010 m. žinių trūkumui sumažinti įgyvendinamų mokslinių tyrimų programų rezultatai. 

  

Neseniai atnaujinti skaičiavimai apima ne tik numatomą vėjo energetikos plėtrą Nyderlandams priklausančioje Šiaurės 

jūros dalyje, bet ir planuojamą vėjo energetikos plėtrą kitose Šiaurės jūros teritorijose.  

 

Kaip priimtina riba vertinant vėjo energetikos plėtros suminį poveikį įvairių rūšių paukščiams ir šikšnosparniams bei jūrų 

kiaulėms taikoma galimo biologinio šalinimo (GBŠ) sąvoka. Migruojančių paukščių rūšių GBŠ rodiklis buvo palygintas su 

visa šiuo maršrutu migruojančia populiacija. Buvo atlikti skaičiavimai ir modeliavimas siekiant įvertinti paukščių ir 

šikšnosparnių susidūrimo riziką, paukščių buveinių nykimą ir povandeninio triukšmo poveikį jūrų kiaulėms. Remiantis 

gautais rezultatais buvo nustatytos leidimų suteikimo sąlygos, kurias turi atitikti nauji jūrų vėjo elektrinių parkai. Vienas iš 

pavyzdžių, rodančių, kad nuolat vykdomi moksliniai tyrimai yra naudingi ir projektų plėtotojams, ir biologinei įvairovei  – 

leidimų suteikimo sąlygos, suderintos su tikslu mažinti šikšnosparnių susidūrimo riziką. Atsiradus naujoms įžvalgoms apie 

dažniausiai Šiaurės jūrą kertančios migruojančių šikšnosparnių rūšies Pipistrellus nathusii individų skaičių ir elgseną, 

buvo parengtas naujas leidimų suteikimo sąlygų rinkinys, remiantis įvairiais aplinkos parametrais. Taikant tam tikras 

tikslines sąlygas, sumažėja energijos gamybos nuostolis dėl uždarymo (šiuolaikinės vėjo jėgainės atveju nuostolis 

sumažėja 12 proc.), o kartu taip pat smarkiai sumažėja mirtingumo rizika. Į šias naujas leidimų suteikimo sąlygas įtraukti 

šie elementai:  

• metų laikotarpis – nuo rugpjūčio 25 d. iki spalio 10 d.; 

• paros laikas – visa naktis nuo saulėlydžio iki aušros; 

• oro sąlygos – reikia atsižvelgti į vėjo kryptį, greitį ir į temperatūrą (žr. 3-1 lentelė lentelę) 

• vėjo greitis vėjo jėgainei paleisti (startinis vėjo greitis): žr. 3-1 lentelė lentelę (vėjo kryptimi kartu su temperatūra 

apibrėžiamos vėjo jėgainės paleidimo arba stabdymo sąlygos).  

 

Derėtų pabrėžti, kad šikšnosparnių atžvilgiu taikomos leidimų suteikimo sąlygos yra grindžiamos ribotais duomenimis ir 

specialistų vertinimais, įskaitant šikšnosparnių aktyvumo skirtingomis aplinkos sąlygomis, visų pirma esant skirtingam 

vėjo greičiui, stebėjimo rezultatus. Vis dėlto, kadangi šikšnosparnių žūčių jūroje atvejai retai registruojami, tiesiogiai 

vykdyti šios poveikio švelninimo strategijos veiksmingumo stebėsenos negalima.  

 
3-1 lentelė. Naujoms jūrų vėjo jėgainėms Nyderlanduose taikoma optimali jų sustabdymo sąlyga   

 

Šaltinis: Https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/,, o dėl 

konkretesnės informacijos apie tyrimą žr. Leopold et al. 2014. A first approach to deal with cumulative effects on birds 

and bats of offshore wind farms and other human activities in the Southern North Sea. IMARES ataskaita C166/14 

(https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_an

d_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea). 

  

3.5 Neaiškumo vertinant vėjo energetikos plėtrą ir suteikiant jai 
leidimą problemos sprendimas 

Atliekant tinkamą vertinimą ir ankstesniame tikrinimo etape autoriams dažnai kyla įvairių neaiškumų. Galima 

išskirti šio pobūdžio neaiškumus (Bodde et al. 2018): 

• būdingieji, t. y. neįmanoma tiksliai žinoti; 

• moksliniai, t. y. šiuo metu mūsų turimos žinios nėra išsamios arba turi didelį pasikliautinąjį intervalą; 

• socialiniai, t. y. nesutariama dėl to, kokia informacija yra svarbi arba kokios informacijos reikia; 

• teisiniai, t. y. informacija, kurios reikia siekiant užtikrinti atitiktį teisinei normai, nėra žinoma. 

 

Siekiant pašalinti kiekvienos iš šių kategorijų neaiškumą, paprastai reikia taikyti daugiau nei vieną metodą. 

Atliekant tinkamą vertinimą, socialinių ir teisinių neaiškumų dažniausiai kyla būtent dėl būdingųjų ir mokslinių 

neaiškumų. Rasti sprendimų, kaip pašalinti būdinguosius ir (arba) mokslinius neaiškumus, dažnai būtina tam, 

kad būtų galima veiksmingai valdyti vertinimo procesą (3-3 atvejo tyrimas). 

https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea.
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea.
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Tai labai svarbu priimant sprendimus, kai planus arba projektus tvirtina kompetentingos nacionalinės 

institucijos, atsižvelgdamos į tinkamo vertinimo išvadas dėl planų arba projektų poveikio atitinkamoms „Natura 

2000“ teritorijoms. Jos gali patvirtinti planą arba projektą tik tuo atveju, jei yra įsitikinusios, kad jis nepadarys 

neigiamo poveikio teritorijos vientisumui. Taip yra, kai nelieka jokių pagrįstų mokslinių abejonių dėl to, kad 

planas tokio poveikio nepadarys. Jeigu abejonių lieka, kompetentinga institucija turės atmesti prašymą planą 

patvirtinti. Be to, Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalies antrame sakinyje numatytas patvirtinimo kriterijus 

yra grindžiamas atsargumo principu ir suteikia galimybę veiksmingai užkirsti kelią planų arba projektų 

žalingam poveikiui saugomų teritorijų vientisumui. Taikant ne tokį griežtą patvirtinimo kriterijų, nebūtų galima 

taip veiksmingai užtikrinti, kad būtų pasiektas pagal tą nuostatą numatytas teritorijos apsaugos tikslas. Todėl 

yra prievolė įrodyti, kad poveikio nebūtų, užuot reikalavus įrodyti jo buvimą; tai atitinka atsargumo 

principą. Vadinasi, tinkamas vertinimas turi būti pakankamai išsamus ir pagrįstas, kad būtų galima įrodyti, 

remiantis patikimiausiomis mokslo žiniomis šioje srityje, jog neigiamo poveikio nėra (Europos Komisija 2019, 

4.7.3 skyrius). 

3-5 intarpas intarpe apibendrinami plėtojant vėjo energetiką dažniausiai kylantys neaiškūs klausimai. 

Praktiškiausias būdas spręsti neaiškumus vertinant reikšmingą poveikį – kuo anksčiau plane arba projekto 

programoje nustatyti jų šaltinius. Bendradarbiaujant ir konsultuojantis su kompetentingomis nacionalinėmis 

institucijomis ir pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais (žr. 3.6 skyrių), galima susitarti dėl to, kaip priimtinai 

šiuos neaiškumus spręsti. 

3-3 atvejo tyrimas. Atsargumo principo taikymas vykdant teritorinio planavimo veiklą vėjo 
energetikos sektoriuje. Kurtiniai Švarcvalde (Vokietija) (LIFE projektas: LIFE98_NAT_D_005087) 

Vieta – Švarcvaldas, Vokietija. 

 

Rūšis – Capercaillie Tetrao urogallus. 

 

Problema – žinių apie tai, kokią grėsmę vėjo energetikos plėtra kels šios rūšies 

populiacijai, trūkumas.  

 

Sprendimas – šis žinių trūkumas kompensuojamas kuo geriau pasinaudojant 

turimomis žiniomis apie šią rūšį, kuriai gresia išnykimas. Sistemingai derinant 

informaciją apie dabartinį paplitimą, ilgalaikį buveinės potencialą ir sumodeliuotas 

konkrečiai rūšiai skirtas paplitimo schemas su ekologiniais parametrais iš 

paskelbtos literatūros (pvz., žemės sklypo dydžiu, kokybe, prieinamumu, dabartine 

paskirtimi, veikimu ir ryšiais), tyrime buvo nustatytos teritorijos, turinčios skirtingas 

funkcines galimybes ir skirtingą svarbą metapopuliacijos patvarumui ir ryšiams. Ši 

informacija buvo įtraukta į teritorinę koncepciją, kuria apibrėžiamos keturios teritorijų 

kategorijos, turinčios skirtingą įtaką vėjo energetikos plėtrai. Didžiausias prioritetas 

teikiamas teritorijoms, atitinkančioms teritorinius ir funkcinius mažiausiai gyvybingos 

populiacijos reikalavimus, t. y. vietovėms, kuriose grėsmė labiausiai tikėtina , o 

netikrumo dėl svarbos populiacijai lygis – žemiausias, taigi atsargumo priemonių taikymas yra labiausiai pagrįstas.  

 

Papildomas šio požiūrio pranašumas yra tas, kad jis nėra nei pernelyg ribojamas, nei liberalus. 

 

Atlikus šį darbą buvo parengtos šios bendros atsargumo principo taikymo šioje srityje rekomendacijos: 

atsargumo priemonės turėtų būti nukreiptos į atitinkamą ekologinį vienetą, t. y. į gyvybingas populiacijas, o ne 

vietinius reiškinius arba pavienius gyvūnus; 

priemonėmis turėtų būti atsižvelgiama į populiacijos dinamikos procesus, pvz., teritorijos užėmimo rodiklio 

svyravimus ir populiacijos ryšius, o ne pasikliaujama vien tik laikina glausta duomenų apie vietinius reiškinius 

apžvalga; 

priemonės turėtų būti grindžiamos diferencijuotu rizikos vertinimu ir numatytąja grėsmės populiacijai tikimybe bei 

numatytuoju jos mastu, o jų taikymo rezultatas turėtų būti pakopinio valdymo poveikis arba apribojimai; 

rezultatai turi užtikrinti atitiktį bent būtiniausiems gyvybingos populiacijos reikalavimams, kol bus gauta tolesnių žinių. 

Kadangi atsargumo priemonės visada yra tik laikinas sprendimas, bus labai svarbu reguliariai atlikti peržiūras, remiantis 

naujausiomis žiniomis. Tai taip pat padeda užtikrinti, kad būtų skatinama laikytis atsargumo principo kaip naudingo ir 

pagrįsto pagrindo, kuriuo remiantis apsaugos ir kraštovaizdžio planavimo srityje vertinami ekologinės rizikos veiksniai. 

Šaltinis: Braunisch V. et al. 2015.  
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3-5 intarpas. Neaiškumų, kylančių planuojant vėjo energetikos plėtrą ir suteikiant jai leidimą, 
pavyzdžiai 

• Plano arba projekto įgyvendinimo vieta – gali būti mažai arba iš viso nebūti išankstinių žinių apie ekologinę plano arba 

projekto įgyvendinimo vietos svarbą; taip dažnai būna teritorijų planavimo lygmeniu ir nesant laukinės gamtos 

pažeidžiamumo zonų kartogramų. 

• Projektavimo tendencijos – projektavimo procesas paprastai prasideda techninio įgyvendinamumo įvertinimu (tai 

vadinama ikikoncepciniu projektavimu) ir plėtojasi iki statybos, o tarp šių dviejų projektavimo proceso etapų atliekamas 

reikšmingo poveikio tikrinimas ir vertinimas.  

• Pradinės padėties duomenys – duomenys gali būti neišsamūs arba jų gali nebūti, todėl reikės stebėti arba tirti 

pakankamai didelę teritoriją (vykdyti ne tik pačios vietovės, bet ir jos apylinkių kraštovaizdžio stebėseną, siekiant 

nustatyti funkciškai susietas buveines, pvz., šikšnosparnių poilsio vietas), kad būtų pateikti pagrindiniai duomenys, 

pvz., rūšies populiacijos gausos ir tankio įverčiai. 

• Prognozavimo modelio parametrai – gali būti mažai duomenų apie pagrindinius kintamuosius rodiklius, pvz., paukščių 

skrydžio aukštį, skrydžio arba plaukimo greitį, paros aktyvumo pobūdį, išstūmimo ribas, mirtingumo rodiklius ir 

populiacijos reakciją į trikdymą arba mirtingumą. Taip pat gali trūkti duomenų, susijusių su kraštovaizdžiu ir oro 

sąlygomis, darančiais įtaką rūšies (pvz., šikšnosparnių) buvimui ir jai kylančiai rizikai. Jei duomenų nepakanka, reikia 

remtis specialistų vertinimais ir prielaidomis, o jiems būdingas neapibrėžtumas. 

• Bendrų planų ir projektų atveju dažnai neaišku, kurie planai ir projektai iš tikrųjų gali prisidėti prie suminio poveikio 

(žr. 3.4 skyrių „Suminio poveikio vertinimas“). Pavyzdžiui, paprastai būna taip, kad atliekant skirtingų projektų tinkamą 

vertinimą taikomi skirtingi duomenų rinkimo ir analizės metodai ir skirtingas požiūris į neapibrėžtumo valdymą. Tokiu 

atveju gali būti sudėtinga patikimai kiekybiškai įvertinti suminį poveikį. 

 

Dažnas atsargumo principo taikymas yra veiksmingas esant blogiausio atvejo scenarijui. Vis dėlto atsargumo 

reikia. Komisija pripažįsta, kad „[kai] turimi duomenys nėra pakankami arba galutiniai, protingas ir atsargus 

požiūris į aplinkos apsaugą, sveikatą ar saugą galėtų būti blogiausio atvejo hipotezės pasirinkimas. Kai tokių 

hipotezių susikaups, tai lems realios rizikos pervertinimą, bet suteiks tam tikro tikrumo, kad ji nebus 

nepakankamai įvertinta“ (Europos Komisija 2000). Komisijos minimą „realios rizikos pervertinimą“ lemia tai, 

kad daugeliu atvejų poveikio reikšmingumui vertinti sistemingai taikomas neaiškaus elemento viršutinis įvertis. 

Pavyzdžiui, jei remiantis modeliavimu daroma prielaida, kad nuo penkių iki dešimties tam tikros rūšies jūrų 

žinduolių patirs klausos pažeidimą (žr 6.5 skyrių), vertinant poveikio reikšmingumą dažniausiai būtų daroma 

prielaida, kad bus pažeista dešimties gyvūnų klausa. Nagrinėjant jūrų žinduolių ir povandeninio triukšmo 

pavyzdį, vėl daromos blogiausio atvejo prielaidos dėl numatomo triukšmo, keliamo kalant polius51, lygio, 

statybos trukmės, to triukšmo sklidimo po vandeniu, poveikio jūrų žinduoliams ir prognozuojamų padarinių 

gyvūnams. Vis dėlto galiausia kompetentinga valdžios institucija turi prisiimti atsakomybę ir nuspręsti, ar ji yra 

tikra, atsižvelgiant į pateiktus įrodymus, kad neliko jokių pagrįstų mokslinių abejonių dėl to, jog nebus žalingo 

poveikio teritorijos vientisumui.  

Dar vienos rūšies neaiškumas – neaiškumas, susijęs su projekto techninės koncepcijos charakteristikomis. 

Kai nacionalinė valdžios institucija suteikia leidimą planą arba projektą įgyvendinti, ji turi visapusiškai suprasti, 

kokį reikšmingą poveikį jis galės padaryti. Jeigu nacionalinė institucija mano, kad plano arba projekto apraše 

yra pakankamai netikrumo, jog dėl nustatytojo to poveikio reikšmingumo lygio nekyla pagrįstų mokslinių 

abejonių, ji turi pareikalauti išsamesnės informacijos arba prašymą atmesti. 3-4 atvejo tyrimas aprašytas 

požiūris rodo vieną būdą, kaip įtraukti netikrumą dėl projekto techninės koncepcijos į reikšmingo poveikio 

vertinimą, kartu suteikiant kompetentingai nacionalinei institucijai tikrumo, kurio jai reikia vertinant 

reikšmingumo lygį. 

Gerąja patirtimi taip pat laikoma ankstyvajame plano arba projekto vertinimo proceso etape nustatyti su 

atsargumo principo taikymu susijusius lūkesčius dėl to, kas yra priimtina ir proporcinga. Tuo tikslu gali būti 

naudinga sukurti ekspertų darbo grupę, kurią sudarytų kompetentinga nacionalinė institucija, nacionaliniai 

ekspertai ir kiti pagrindiniai suinteresuotieji subjektai. Darbo grupė gali kuo geriau pasinaudoti turimais 

moksliniais įrodymais, nustatyti, kur gali būti netikrumo, ir susitarti dėl požiūrio, kurį taikant panašios situacijos 

būtų vertinamos vienodai ir būtų išvengta perdėto griežtumo arba liberalumo. 

                                                      

51 Polių kalimas yra toks polių įrengimo būdas, kai poliai įleidžiami į žemę jos prieš tai nekasant. 
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C priedėlyje pateikta geroji patirtis šalinant neaiškumus, kurių dažniausiai kyla vertinant vėjo energetikos 

plėtrą.  

3-4 atvejo tyrimas. „Ročdeilo paketas“ (angl. Rochdale Envelope): atsižvelgimas į netikrumą dėl 
projektavimo tendencijų. Taikymas įmonės „Orsted“ jūros vėjo elektrinių parkui „Hornsea 3“   

Problema 

Jungtinė Karalystė (JK) užsibrėžė tikslą, kad iki 2030 m. trečdalis jos energijos būtų pagaminama naudojant jūros vėjo 

energiją. Kartu šalis siekia sumažinti elektros kainą vartotojams. Vis dėlto dabartinis procesas nuo pasirengimo teikti 

prašymą iki statybos gali būti ilgas, o projektų plėtotojams prieinamos technologijos sparčiai kinta. Todėl projektų 

plėtotojai siekia lankstumo, susijusio su jų projektų techninėmis koncepcijomis (techniniais projektais), kuriems išduotas 

leidimas, kad galėtų taikyti ekonomiškai efektyvesnę ir veiksmingesnę technologiją, prieinamą statybos etapu, kuris gali 

prasidėti praėjus keleriems metams nuo leidimo išdavimo proceso pradžios.   

 

Sprendimas 

Projektavimo paketas, vadinamas „Ročdeilo“ požiūriu į leidimų išdavimą, suteikia plėtotojams galimybę savo prašymuose 

išduoti leidimą numatyti galimybę taikyti besiformuojančias technologijas ir prašymo teikimo proceso etapu tam tikru 

mastu atsižvelgti į netikrumo dėl techninio projekto parametrų (pvz., turbinos specifikacijos, pamatų rūšies) problemą.  

Pagal šį požiūrį leidimas grindžiamas įvairiais galimais techniniais projektais (arba techninių projektų paketu). 

Projektavimo paketo naudojimas planavimo srityje pirmą kartą buvo patikrintas trijose Anglijos teismo bylose [byloje R. 

prieš Rochdale MBC ex parte Milne (Nr. 1) ir R. prieš Rochdale MBC ex parte Tew, 1999 m., ir byloje R. prieš Rochdale 

MBC ex parte Milne (Nr. 2) 2000] ir todėl dažnai yra vadinamas „Ročdeilo paketu“ (Infrastructure Planning Commission 

2011). 

 

Projektavimo paketo principas buvo taikytas daugumoje prašymų išduoti leidimą statyti jūros vėjo elektrinių parkus JK. 

Pripažįstama, kad, atsižvelgiant į sudėtingą jūros vėjo elektrinių parkų plėtros pobūdį, daugelis smulkesnių pasiūlytos 

schemos elementų prašymo pateikėjui gali būti nežinomi prašymo teikimo metu. Be kita ko, tai gali būti: 

• tiksli turbinų įrengimo vieta ir konfigūracija bei susijusi plėtra, 

• pamatų rūšis, 

• tikslus turbinos mentės galo aukštis, 

• kabelių rūšis ir kabelių trasa ir 

• tikslios jūros ir (arba) sausumos pastočių įrengimo vietos.  

  

Praktiniai ir (arba) techniniai aspektai 

Svarbiausias klausimas kompetentingai nacionalinei institucijai, t. y. patvirtinti vėjo energetikos plėtros projektą remiantis 

paketu, o ne konkrečiu techniniu projektu, yra susijęs su poveikiu aplinkai. Poveikio aplinkai požiūriu prašymo pateikėjas 

privalo užtikrinti, kad atliekant PAV ir tinkamą vertinimą buvo apsvarstytas pagal projektavimo pakete numatytas įvairias 

alternatyvas blogiausias įmanomas techninis projektas. Blogiausi scenarijai skiriasi pagal poveikio vertinimo rūšį ir jų 

atveju PAV bei tinkamas vertinimas gali tapti sudėtingu procesu. Ypač svarbu, kad išduodant leidimą konsultuojamieji 

suprastų svarstomas alternatyvas ir galimus padarinius, susijusius su reikšmingo poveikio vertinimu.  

 

Pranašumai 

Projektavimo paketo principas suteikia lankstumo jūros vėjo energetikos projektų kūrimo ir pasirengimo planavimui etapu 

ir šiek tiek laisvės optimizuoti vėjo jėgainės parametrus iki jos statybos. Tai yra patikrintas ir priimtinas požiūris į leidimų 

išdavimą, kai galutiniame techniniame projekte esama netikrumo, be to, yra nustatyta atitinkama procedūra, kuria 

užtikrinama, kad būtų atliktas patikimas reikšmingo poveikio vertinimas. 

 

Atvejo tyrimas. Įmonės „Orstead“ jūros vėjo elektrinių parkas „Hornsea 3“   

Įmonė „Orstead Power (UK) Ltd.“ (toliau – „Orstead“), įmonės „Orstead Hornsea Project Three (UK) Ltd.“ vardu inicijuoja 

„Hornsea Project Three“ jūros vėjo elektrinių parko (toliau – „Hornsea Three“) plėtojimą. „Hornsea Three“ turės 

daugiausiai 300 turbinų, o jo galingumas bus apytikriai 2,4 GW. Galutinis projekto galingumas bus nustatytas remiantis 

prieinama technologija, nurodyta projektavimo pakete. Poveikio aplinkai informaciniame pranešime, pateiktame 

pradedant PAV procesą, apibrėžiami daugybės techninių parametrų didžiausi projektiniai parametrai. Pavyzdys pateiktas 

tolesnėje lentelėje.    
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Šiuo ankstyvuoju „Hornsea Three“ plėtojimo proceso etapu projekto aprašas yra preliminarus, o „paketas“ parengtas 

siekiant suteikti pakankamai lankstumo, kad būtų galima toliau projektą koreguoti išsamaus projektavimo proceso etapu 

po leidimo išdavimo. Todėl poveikio aplinkai informaciniame pranešime yra išdėstytos įvairios alternatyvos ir parametrai, 

kurių vertės yra parodytos. Kad vertinime būtų išvengta pernelyg didelio konservatizmo, parametrai, vertinti visuose 

poveikio aplinkai vertinimuose (PAV), nėra kiekvieno komponento didžiausių projektinių parametrų derinys. Pavyzdžiui, 

atliekant PAV nebuvo vertintas nei didžiausias turbinų skaičius, nei su pakete numatytu didžiausios turbinos tipu susiję 

parametrai, nes toks scenarijus nėra galimas. Yra pasirinktas didžiausių projektinių parametrų scenarijus, parengtas 

atsižvelgiant į kiekvieną konkrečią veikiamųjų grupę ir poveikį kiekvienu konkrečiu atveju, nagrinėjant įvairius scenarijus, 

pagal kuriuos fizinis turbinų dydis yra susietas su susijusios infrastruktūros, pvz., turbinos pamatų, elementų skaičiumi ir 

dydžiu. Apskritai šiuose scenarijuose numatomas arba didžiausias turbinų skaičius ir mažiausios turbinos tipas arba 

didžiausi turbinos parametrai pakete ir mažesnis turbinų skaičius. 

Šaltinis:  

• Infrastructure Planning Commission (IPC), 2011.  

• Hornsea Project Three Offshore Wind Farm — Environmental Statement: Chapter 3: Project Description (2018 m. 

gegužės mėn.) https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-

content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-

%20Project%20Description.pdf 

• Rowe, J., et al 2017.  

• United States Department of the Interior Bureau of Ocean Energy. Management Office of Renewable Energy Programs. 

Draft Guidance Regarding the Use of a Project Design Envelope in a Construction and Operations Plan 12 January 

2018 https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/ 

 

 

3.6 Visuomenės dalyvavimas ir suinteresuotųjų subjektų įtraukimas 

Reikalavimas dėl visuomenės dalyvavimo yra teisiškai įtvirtintas PAV ir SPAV procedūroje. Neseniai 

priimtuose sprendimuose ES Teisingumo Teismas paaiškino, kad jis taikomas ir tinkamo vertinimo procedūrai 

(žr. 3-6 intarpas intarpą).  

3-6 intarpas. Visuomenės dalyvavimas 6 straipsnio 3 dalies procedūroje pagal Buveinių direktyvą ir 
pagal PAV ir SPAV direktyvas 

Visuomenės dalyvavimas 6 straipsnio 3 dalies procedūroje  

Kaip išdėstyta 6 straipsnio 3 dalyje, suteikiant leidimus planams arba projektams, kuriems turi būti taikomas tinkamas 

vertinimas, plačiosios visuomenės nuomonės atsiklausiama tik „jei reikia“. Tačiau teismas paaiškino sprendime, 

grindžiamame reikalavimais, nustatytais Orhuso konvencijoje, kurią atskirai yra pasirašiusios visos ES valstybės narės, 

kad suinteresuota visuomenė, įskaitant pripažintas aplinkosaugos NVO, turi teisę dalyvauti leidimo suteikimo 

procedūroje. Ši teisė apima visų pirma teisę „veiksmingai dalyvauti priimant sprendimus aplinkosaugos srityje“, teikiant 

„pasiūlymus raštu arba prireikus viešo svarstymo ar klausimo svarstymo su paraiškos davėju metu bet kokius 

komentarus, informaciją, analizę arba nuomonę, kurie, jų manymu, sietini su planuojama veikla“ (C-243/15).  

 

Kai tinkamas vertinimas yra koordinuojamas arba atliekamas kartu su PAV arba SPAV, gali būti taikomos tų direktyvų 

nuostatos.  

 

Visuomenės dalyvavimas pagal PAV direktyvą 

Direktyvos preambulė: 

• Veiksmingas visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus sudaro palankias sąlygas visuomenei reikšti nuomonę, o 

sprendimų priėmėjams atsižvelgti į jos nuomones ir interesus, kurie gali būti svarbūs tiems sprendimams, kartu 

Parametras
Didžiausio techninio projekto scenarijus – labiausiai 

paplitusi turbina
Didžiausio technininio projekto scenarijus – didžiausia turbina

Turbinų skaičius 300 160

Didžiausias žemiausio mentės galo aukštis virš žemiausio 

teorinio potvynio lygio (m)
34,97 34,97

Didžiausias mentės galo aukštis virš žemiausio teorinio 

potvynio lygio (m)
250 325

Didžiausias rotoriaus mentės skersmuo (m) 195 265

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/
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didindamas atskaitomybę ir sprendimų priėmimo proceso skaidrumą bei visuomenės informuotumą aplinkos 

klausimais ir paramą priimtiems sprendimams; 

• dėl to dalyvavimas, įskaitant asociacijų, organizacijų ir grupių, ypač aplinkosaugą skatinančių nevyriausybinių 

organizacijų dalyvavimą, turėtų būti atitinkamai puoselėjamas, taip pat, inter alia, skatinant visuomenės švietimą 

aplinkosaugos klausimais; 

• vienas iš Orhuso konvencijos tikslų – siekimas užtikrinti visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus aplinkosaugos 

klausimais teises, kad būtų geriau saugoma teisė gyventi aplinkoje, tinkamoje žmonių sveikatai ir gerovei; Orhuso 

konvencijos 6 straipsnis nustato visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus dėl konkrečių veiklos rūšių, išvardytų 

prie jos pridedamame priede, ir ten neišvardytų veiklos rūšių, kurios gali turėti didelį poveikį aplinkai. 

 

6 straipsnio 2 dalis: Siekiant užtikrinti veiksmingą suinteresuotos visuomenės dalyvavimą sprendimų priėmimo 

procedūrose, atliekant 2 straipsnio 2 dalyje nurodytas sprendimo aplinkos klausimais priėmimo procedūras visuomenė 

elektroniniu būdu ir viešais skelbimais arba kitomis tinkamomis priemonėmis iš anksto informuojama ne vėliau kaip 

tada, kai tik informacija gali būti pagrįstai teikiama, yra informuojama apie...[išsamesnė informacija pateikta 

https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm]. 

 

Visuomenės dalyvavimas pagal SPAV direktyvą 

Direktyvos preambulė:  

Siekiant prisidėti prie skaidresnio sprendimų priėmimo ir užtikrinti, kad vertinimui pateikiama informacija būtų išsami ir 

patikima, būtina numatyti, kad, vertinant planus ir programas, būtų konsultuojamasi su už tam tikrus aplinkos apsaugos 

klausimus atsakingomis valdžios institucijomis ir visuomene, taip pat, kad būtų duota pakankamai laiko konsultacijoms, 

įskaitant nuomonės pareiškimą. 

 

6 straipsnio 4 dalis: Taikydamos 2 dalies nuostatas, valstybės narės apibrėžia tam tikrą visuomenės dalį, įskaitant tuos 

jos narius, kuriems pagal šią direktyvą priimami sprendimai turi arba gali turėti įtakos arba kurie gali jais domėtis, taip 

pat įskaitant atitinkamas nevyriausybines organizacijas, kurios rūpinasi aplinkos apsauga, ir kitas suinteresuotas 

organizacijas. 

 

Teisinė atitiktis 3-6 intarpas intarpe išdėstytiems konsultavimosi proceso etapams turi būti grindžiama gerąja 

patirtimi bendradarbiavimo su suinteresuotaisiais subjektais srityje. Gerąją tarptautinę patirtį atitinkančiu 

vertinimu būtų laikomas vertinimas, kurį atliekant „anksti pradedamas ir tęsiamas skaidrus, pagarbus ir 

atskaitomybės principu grindžiamas bendradarbiavimas su suinteresuotaisiais subjektais“, pranešama apie 

konsultacijų rezultatus ir aiškiai nustatoma, kur imtasi arba nesiimta veiksmų dėl suinteresuotiesiems 

subjektams rūpestį keliančių klausimų (Brownlie & Treweek 2018). 

Konsultuojantis su ekspertais, atitinkamomis valdžios institucijomis, NVO, grupėmis, kurios gali patirti poveikį, 

arba plačiąja visuomene galima pagerinti aplinkosauginę informaciją, teikiamą tiems, kurie atlieka tinkamą 

vertinimą ir priima sprendimus (pvz., nustatydami poveikį aplinkai arba rengdami tinkamas poveikio švelninimo 

priemones), taip pat sumažinti konfliktų ir vėlavimų galimybę.  

6 straipsnio 3 dalyje nustatytų procedūrų vykdymo laikotarpiu konsultuojantis su atitinkamomis valdžios 

institucijomis, biologinės įvairovės ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais bus galima surinkti informaciją ir 

užtikrinti, kad būtų gauti visi atitinkami duomenys ir ekspertų nuomonės ir kad į juos būtų atsižvelgta. Gamtos 

apsaugos ir sektorinės institucijos turėtų bendradarbiauti vykstant vertinimo procesui, siekiant užtikrinti, kad 

tinkamas vertinimas būtų grindžiamas patikimiausia turima informacija ir geriausia patirtimi ir kad į visus 

atitinkamus aspektus būtų tinkamai atsižvelgta. 

Taip pat gali būti konsultuojamasi sektorių lygmeniu. Koordinuojamos konsultacijos su suinteresuotaisiais 

subjektais, visų pirma tarp vėjo arba saulės energetikos ir elektros tinklo plėtotojų, gali lemti novatoriškos 

praktikos, kūrybiškų metodų atsiradimą ir didesnį lankstumą sprendžiant piliečiams rūpestį keliančius 

klausimus bei tenkinant jų poreikius, nes, pavyzdžiui, visuomenės pritarimas vėjo energetikos plėtrai turėtų 

būti susietas su visuomenės pritarimu elektros tinklų plėtrai. 

3-7 intarpas intarpe pateikti apibendrinti pagrindiniai veiksmingo konsultavimosi ir bendradarbiavimo su 

suinteresuotaisiais subjektais principai.  

3-7 intarpas. Veiksmingo konsultavimosi ir bendradarbiavimo su suinteresuotaisiais subjektais 
gairės (parengta remiantis Europos Komisijos dokumentu 2018b) 
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Suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo laiko nustatymas. Suinteresuotieji subjektai turėtų būti įtraukti ankstyviausiais 

vėjo energetikos plėtros planavimo etapais, kad svarstant alternatyvias vietas būtų galima naudotis atitinkama 

aplinkosaugine informacija. Laukinės gamtos pažeidžiamumo zonų kartografija, papildyta iš vietos ekspertų ir kitų 

suinteresuotųjų subjektų gauta naujausia informacija, yra geriausias būdas priimti apgalvotus sprendimus dėl plėtros 

plano arba projekto įgyvendinimo vietos. Konsultavimasis su suinteresuotaisiais subjektais turėtų būti tęsiamas visais 

tolesniais planavimo ir leidimų suteikimo proceso etapais. Apskritai anksti pradedamos konsultacijos su 

suinteresuotaisiais subjektais padeda pagerinti sprendimų priėmėjams teikiamą aplinkosauginę informaciją, sumažinti 

nesusipratimų, dėl kurių gali kilti konfliktų ir atsirasti vėlavimų, ir lemia tai, kad yra patvirtinami projektai, kurie sulaukia 

platesnio pritarimo ir už kurių įgyvendinimą vietos lygmeniu prisiimama didesnė atsakomybė (Europos Komisija 2018b).   

 

Atitinkamų interesų grupių nustatymas. Siekiant užtikrinti sėkmingą visuomenės dalyvavimą, ar tai būtų politika, 

planas, programa (pvz., sektorinė arba regioninė) ar projektas, labai svarbu nustatyti atitinkamas interesų grupes arba 

suinteresuotuosius subjektus. Atitinkami suinteresuotieji subjektai vėjo energetikos plėtros planavimo ir leidimų 

suteikimo atveju yra: 

• valdžios institucijos, atsakingos už teritorijų planavimą, atsinaujinančiųjų išteklių energetikos politiką, gamtos 

apsaugą, kraštovaizdžio apsaugą; 

• ekspertai, visų pirma vietos ekspertai ir NVO, turintys ekspertinių žinių apie vietos biologinės įvairovės vertes, taip pat 

ekspertai poveikio biologinei įvairovei vertinimo srityje, visų pirma susiję su vėjo energetika (konsultantai, 

mokslininkai); 

• vėjo energetikos sektorius: pats sektorius turi praktinių ekspertinių žinių ir patirties vėjo elektrinių statybos ir 

eksploatavimo srityje ir dažnai yra įgijęs labai svarbių įžvalgų apie poveikio švelninimo priemonių veiksmingumą; 

• plačioji visuomenė.    

 

Nacionaliniu arba regioniniu mastu naudinga kurti daugiašalio suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo platformas 

kartu su vyriausybe, vėjo energetikos sektoriumi ir NVO kaip pagrindiniais partneriais, kad būtų renkama informacija ir 

ja keičiamasi siekiant galutinio tikslo parengti protokolus. Tokia praktika taikoma Vokietijoje ir Prancūzijoje (žr. 3-5 atvejo 

tyrimas ir 3-6 atvejo tyrimas).     

 

Tinkamos ryšių palaikymo ir konsultavimosi formos pasirinkimas. Visuomenės dalyvavimas gali būti įvairus, 

pradedant paprastu informacijos skleidimu ir konsultavimusi ir baigiant visapusišku dalyvavimu priimant sprendimus: 

• informavimas – vienpusis informacijos perdavimas, t. y. projekto iniciatorius ją perduoda visuomenei; 

• konsultavimasis – abipusis informacijos perdavimas tarp projekto iniciatoriaus ir visuomenės, suteikiant visuomenei 

galimybę išreikšti savo nuomonę, o iniciatoriui – į ją atsakyti; 

• dalyvavimas – abipusis informacijos ir idėjų perdavimas, kai projekto iniciatorius ir visuomenė dalyvauja kartu atliekant 

analizę ir nustatant darbotvarkę ir kai visuomenė ir (arba) suinteresuotieji subjektai savanoriškai dalyvauja priimant 

sprendimus dėl projekto rengimo ir valdymo, susitardami pačiais svarbiausiais klausimais.  

 

Be abejo, dalyvaujamasis planavimas yra labiausiai rekomenduotinas požiūris, nes tai yra vienintelė prasminga 

bendradarbiavimo su suinteresuotaisiais subjektais forma. Be to, visas procesas turi būti skaidrus ir atviras, kalba turi 

būti lengvai suprantama, o duomenys paprašius turi būti skelbiami viešai. 

 

Toliau pateiktuose dviejuose atvejo tyrimuose aprašomos gerai veikiančios nacionalinės daugiašalio 

suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo struktūros, susijusios su vėjo energetika Vokietijoje ir Prancūzijoje. 

Kitose šalyse, pvz., Švedijoje52, Belgijoje53 ir Nyderlanduose54, yra sukurtos konkrečios mokslinių tyrimų 

programos, susijusios su vėjo energetika ir biologine įvairove.  

3-5 atvejo tyrimas Daugiašalis suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas Vokietijoje 

Vokietijoje yra gerų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo nacionaliniu lygmeniu pavyzdžių, susijusių tiek su jūros, 

tiek su sausumos vėjo energetikos plėtra. 

 

Toliau nurodomos nacionaliniu lygmeniu nustatytos tinkamos procedūros vykdomos siekiant integruoti biologinės 

įvairovės aspektus į vėjo elektrinių parkų planavimo ir leidimų suteikimo jiems procesą:  

• nustatomas penkių aukštos kokybės kriterijų (ribų) derinys, susijęs su vėjo energetikos poveikio biologinei įvairovei 

reikšmingumu;  

                                                      

52 http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--
a-programme-of-knowledge/. 
53 https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/. 
54 https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/. 

http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/
https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/
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• organizuojama ir koordinuojama mokslinių tyrimų ir stebėsenos veikla, visų pirma susijusi su paukščiais ir 

šikšnosparniais, daugiausia vykdoma jūros vėjo energetikos plėtros srityje; 

• rengiamos ir teikiamos konsultacijos dėl poveikio šikšnosparniams, paukščiams ir jūrų žinduoliams vertinimo ir 

mažinimo metodikų, skirtos ir privačiajam, ir viešajam sektoriui; 

• rengiamos konferencijos ir praktiniai seminarai ir dalyvaujama tarptautiniuose renginiuose (šią veiklą visų pirma vykdo 

gamtos apsaugos agentūros ir atsinaujinančiųjų išteklių energetikos asociacijos). 

 

Jūrų vėjo energetika 

Federalinė jūrų ir hidrografijos agentūra (vok. Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) yra svarbus 

Vokietijos jūrų paslaugų teikėjas, teikiantis įvairias paslaugas, įskaitant aplinkos apsaugą, jūrų aplinkos stebėseną ir 

jūrinės teritorijos planavimą Vokietijos išskirtinėje ekonominėje zonoje (IEZ). Ji tvirtina prašymus išduoti leidimą statyti 

vėjo elektrinių parkus ir tiesti vamzdynus. 

BSH paskelbė keletą standartų, taikomų aplinkosauginiams jūrų žinduolių tyrimams, ir techninių bei statybos reikalavimų. 

Šiuos standartus parengė federalinių agentūrų atstovai, jūrų vėjo energetikos pramonė, konsultacinės įmonės, NVO ir 

mokslinių tyrimų institutai. Agentūra paskelbė šiuos standartus55: Standartinį jūrų vėjo jėgainių poveikio jūrų aplinkai 

tyrimą (StUK 4), kurį sudaro šios atskiros dalys: 

• matavimo vykdant povandeninio triukšmo stebėseną instrukcijos; 

• jūros vėjo elektrinių parkai – prognozės dėl povandeninio triukšmo, būtinieji reikalavimai dėl dokumentacijos; 

• matavimo kiekybiškai nustatant triukšmo kontrolės sistemų veiksmingumą specifikacija; 

• jūrų žinduolių skleidžiamiems garsams nustatyti naudojamų C-POD prietaisų kalibravimo vertinimo tyrimas (tik 

vokiečių kalba); 

• bentoso, biotopo struktūros ir biotopo rūšių tyrimas vykstant prašymų dėl jūrų vėjo elektrinių parkų jungtims skirtų 

kabelių dėklų nagrinėjimo procesams (tik vokiečių kalba); 

• standartinis projektas: būtinieji reikalavimai, susiję su IEZ esančių jūrų vėjo energetikos objektų statinių statybos 

projektu. 

 

Yra standartinė procedūra, skirta bazinei jūrų aplinkos stebėsenai (prieš patvirtinant projektą) ir privalomai stebėsenai, 

vykdomai statant ir eksploatuojant jūrų vėjo elektrinių parką. Esamos padėties tyrimai turi būti atliekami prieš statybą 

dvejus metus. Jeigu nuo esamos padėties tyrimų pabaigos iki statybos pradžios praėjo daugiau kaip penkeri metai, turi 

būti atliekamas dar vienas pilnų dvejų metų trukmės esamos padėties tyrimas. 

 

Sausumos vėjo energetika 

Kalbant apie sausumos vėjo energetikos plėtrą Vokietijoje, yra įsteigta ne pelno asociacija „FachAgentur Windenergie“ 

(„FA Windenergie“), kurią sudaro federalinė vyriausybė, federacinės žemės, savivaldybės, verslo ir gamtos apsaugos 

asociacijos bei įmonės. „FA Windenergie“ suburia daugybę suinteresuotųjų subjektų ir padeda jiems spręsti problemas 

nacionaliniu mastu, aktyviai vykdydama informavimo, mokslinių tyrimų ir žinių perdavimo veiklą. 

 

Pavyzdžiui, „FA Windenergie“ paskelbė gerosios patirties plėtojant vėjo energetiką miškuose apžvalgą. Lauteršteine 

(Gepingenas) įrengto vėjo elektrinių parko atveju taikant visų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimu grindžiamą 

požiūrį įgyta teigiamos patirties planavimo ir įgyvendinimo srityje, pvz., saugojimo vietų perkėlimas už miško ribų, siekiant 

sumažinti kirtimų plotą. 

Šaltinis: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-

impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6https://www.fachagentur-

windenergie.de/. 

https://www.fachagentur-

windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf 

 

3-6 atvejo tyrimas Daugiašalis suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas Prancūzijoje 

Labai geras suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo nacionaliniu lygmeniu pavyzdys yra nacionalinė vėjo energetikos 

ir biologinės įvairovės programa (pranc. Programme éolienne et biodiversité). Programos partneriai buvo Prancūzijos 

ministerija, tarptautinė organizacija „Birdlife“ (jos vietinė organizacija LPO – Ligue pour la Protection des Oiseaux) ir 

privatusis sektorius. LPO buvo atsakinga už techninį koordinavimą, o programą prižiūrėjo iniciatyvinė grupė, kurios 

veikloje dalyvavo visi partneriai.  

 

Programa siekiama skatinti integruoti biologinės įvairovės aspektus į jūros ir sausumos vėjo elektrinių parkų planavimo ir 

leidimų jiems suteikimo procesus. Šiuo tikslu imtasi priemonių tiek nacionaliniu, tiek vietos lygmeniu, pvz.:  

                                                      

55 https://www.bsh.de/EN/PUBLICATIONS/Offshore/offshore_node.html 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://www.bsh.de/EN/PUBLICATIONS/Offshore/offshore_node.html.
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• nustatyti aukštos kokybės vėjo energetikos poveikio biologinei įvairovei, visų pirma paukščiams ir šikšnosparniams, 

vertinimo kriterijai (ribos);  

• vykdomas struktūrinis poveikio vertinimas, įsteigiant nuolatinį nacionalinį stebėsenos centrą, kuris vertina poveikį 

paukščiams ir šikšnosparniams;  

• organizuojama ir koordinuojama mokslinių tyrimų (žr. tolesnę nuorodą) ir stebėsenos veikla, visų pirma susijusi su 

paukščiais ir šikšnosparniais; 

• privačiajam ir viešajam sektoriams rengiamos metodikos ir teikiamos konsultacijos dėl jų bei tvarkoma su šiuo klausimu 

susijusi techninė biblioteka; 

• rengiamos konferencijos ir praktiniai seminarai bei dalyvaujama tarptautiniuose renginiuose; 

• suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant plačiąją visuomenę, ruošiama ir teikiama bendro pobūdžio arba techninė 

informacija.   

 

Prancūzijos valdžios institucijos skatina rengti suinteresuotųjų subjektų susitikimus ankstyvuoju etapu, net prieš pateikiant 

prašymą išduoti projektui leidimą. Pagal Prancūzijos reglamentą leidžiama anksti pradėti bendrauti su suinteresuotaisiais 

subjektais ir labai anksti užkirsti kelią dokumentų teikimui (kad būtų išvengta laiko ir pinigų švaistymo prašymams, kurie 

neturi jokių perspektyvų). Šie ankstyvieji veiksmai neturi būti painiojami su viešų konsultacijų procesu, reikalaujamu pagal 

patvirtinimo procedūrą, kai prašymas išduoti leidimą yra pateikiamas valdžios institucijoms. 

Šaltinis:  

https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/  

https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/ 

 

https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/
https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/
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4. STRATEGINIS PLANAVIMAS  

4.1 Bendra informacija 

4.1.1 Strateginis planavimas bendrame vėjo energetikos kontekste 

Siekiant suderinti laukinės gamtos interesus su poreikiu plėtoti atsinaujinančiųjų išteklių energetiką, būtina 

strategiškai planuoti naują infrastruktūrą didelėje geografinėje teritorijoje. Strateginis planavimas taip pat 

suteiks tinkamą pagrindą vertinti prašymus išduoti leidimus per laikotarpį, nustatytą persvarstytoje 

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje (Direktyva (ES) 2018/2001), t. y. per dvejus metus naujų 

elektrinių atveju ir per vienus metus modernizavimo atveju. 

Pagal Reglamentą 2018/199956 valstybės narės turi parengti nacionalinius energetikos ir klimato srities 

veiksmų planus (NEKSVP), kaip užtikrinti savo planuojamą indėlį į ES 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos tikslą. Be to, pagal persvarstytos Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos (Direktyva (ES) 

2018/2001) 15 straipsnio 7 dalį valstybės narės turi atlikti savo atsinaujinančiųjų išteklių energijos potencialo 

vertinimą, kuris, „kai tinkama, apima nedidelį ekologinį pavojų keliančiam diegimui tinkamų vietovių erdvinę 

analizę“. Todėl NEKSVP turėtų būti remiamasi rengiant nacionalinio ir (arba) regioninio masto teritorijų planus 

arba bent į juos atsižvelgiama. Teritorinis planas gali apimti visų rūšių atsinaujinančiųjų išteklių energiją arba 

būti nukreiptas į atskirų sektorių, pvz., vėjo energetikos, plėtrą. Turėtų būti atliekamas planų SPAV, siekiant 

nustatyti ir įvertinti poveikį (įskaitant suminį poveikį), kartu atkreipiant dėmesį į žinių spragas ir mokslinių tyrimų 

poreikius bei galimas įgyvendinimo alternatyvas, padedančias išvengti galimo reikšmingo poveikio arba jį kuo 

labiau sumažinti.  

Strateginis planavimas šiame kontekste yra susijęs su sprendimų priėmimo procesu. Visų pirma turi būti 

nustatyta, ar ir kokiu mastu vėjo energetikos plėtra iš tikrųjų yra aplinkosaugos, geografiniu, socialiniu ir 

ekonominiu požiūriais tinkamiausias mechanizmas išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo ir 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslams pasiekti. Antra, turi būti atlikta vėjo energetikos plėtros teritorijų 

planavimo veikla. Nors vėjo energija laikoma vienu iš pagrindinių atsinaujinančiuoju energijos šaltinių, turinčiu 

didelį augimo potencialą ES, regioninės sąlygos gali būti palankesnės kitokiai technologijai arba išmetalų kiekio 

mažinimo strategijai. Teritorijų planavimas apima įvairias fizines, socialines, ekonomines ir aplinkos sąlygas 

bei reikalavimus, siekiant nustatyti labiausiai atitinkamai paskirčiai tinkamas vietas. Vykdant strateginio vėjo 

energetikos plėtros planavimo veiklą atsižvelgiama ne tik į vėjo sąlygas, bet ir technines statybos galimybes 

(pvz., jūros gylį, klanų keterų prieinamumą), jungtis su elektros energijos tinklu, atstumą nuo žmonių 

apgyvendintų vietovių, kraštovaizdį, gamtos apsaugos tikslus ir t. t. Visos šios sąlygos turi būti apsvarstytos ir 

jos gali turėti poveikį vėjo energetikos projektų įvykdomumui ir įgyvendinimui. Šiame rekomendaciniame 

dokumente didžiausias dėmesys skiriamas gamtos apsaugai.  

4-1 intarpas. Elementai, svarstomi nustatant technines vėjo energetikos plėtros galimybes ir laukinės 
gamtos pažeidžiamumą 

Techniniai, socialiniai ir ekonominiai aspektai, į kuriuos atsižvelgiama renkantis vėjo energetikos plėtrai 

tinkamas vietas: 

• su vėjo energijos ištekliu susijusios sąlygos (pvz., vėjo greitis, oro turbulencija, didžiausias vėjo greitis, vėjo 

poslinkis, srauto sąlygos); 

• elektros energijos perdavimo ir transporto tinklų prieinamumas ir pajėgumas; 

• grunto arba jūros dugno būklė ir topografija; 

• artumas prie gyvenamųjų rajonų;  

• žemės arba jūros dugno prieinamumas ir esami žemės arba jūros dugno naudojimo būdai; 

• artumas prie esamų aviacijos (mentės galo aukščio ribojimas) ir laivybos navigacijos koridorių; 

• ribojamasis triukšmo lygio reglamentavimas;  

• saugūs atstumai nuo radaro arba oro uostų.  

 

Laukinės gamtos pažeidžiamumas 

• Tinklo „Natura 2000“ teritorijos geografinė vieta, funkciškai susijusios teritorijos (pvz., už tinklo „Natura 2000“ 

vietovių ribų esančios teritorijos, svarbios rūšių, kurioms apsaugoti tinklo „Natura 2000“ teritorija yra įsteigta, maisto 

                                                      

56 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=LT 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=LT


 

Rekomendacinis dokumentas dėl vėjo energetikos plėtros ir ES gamtos apsaugos teisės aktų 111  

išteklių požiūriu), įskaitant skraidymo ir (arba) migracijos maršrutus tarp tinklo „Natura 2000“ teritorijų, geografinė 

vieta. 

• Kitos nacionalinės arba regioninės saugomos teritorijos ir kitos vietovės arba buveinės, kurios yra (arba gali būti) 

svarbios saugomoms rūšims57. 

• ES saugomų buveinių ir rūšių, visų pirma vėjo energetikos veikiamų rūšių, pvz., šikšnosparnių58, paukščių59 ir jūrų 

žinduolių, paplitimas60. 

• Natūralių buveinių ir (arba) saugomų rūšių populiacijų apsaugos būklė61 ir, jeigu yra naudojamos ES lygmens 

laukinės gamtos pažeidžiamumo zonų kartogramos, apsaugos būklė ES lygmeniu. 

 

Turi būti atliekamas vėjo energetikos plėtros teritorijų plano SPAV ir – nebent atlikus tikrinimą reikšmingo 

poveikio bet kuriai tinklo „Natura 2000“ teritorijai tikimybė buvo atmesta – tinkamas vertinimas. SPAV taip pat 

yra tinkama sistema, taikytina suminiam poveikiui vertinti. Leidimų išdavimas vėjo energetikos plėtros 

projektams, kurių įgyvendinimo vieta pasirenkama remiantis patikimu strateginiu planavimu ir nuodugniu 

biologinės įvairovės klausimo svarstymu ankstyvuoju etapu, vyks gerokai sklandžiau nei tuo atveju, kai į 

nuogąstavimus dėl biologinės įvairovės vėjo elektrinių parkų projektuose atsižvelgiama tik vėlesniame proceso 

etape.  

Teritorinio plano vertinimas nepanaikina poreikio vertinti plane numatytus projektus. Idealiu atveju teritoriniame 

plane turėtų būti nustatytos vėjo energetikos plėtrai tinkamų vietovių kategorijos, pateikiamos sąraše 

prioritetine tvarka, pradedant vietovėmis, kuriose diegimas kelia nedidelį ekologinį pavojų (gamtos apsaugos 

direktyvų tikslų požiūriu) ir baigiant vietovėmis, kuriose diegimas kelia didelį ekologinį pavojų. Taip vietovėse, 

kuriose biologinės įvairovės vertės yra išskirtinai aukštos, net galėtų būti nustatytos draudžiamos zonos. 

Teritoriniame plane numatomos ankstyvos diskusijos su projektų iniciatoriais, siekiant užtikrinti, kad 

numatomas projektas apimtų būdus spręsti visas nustatytas pažeidžiamumo problemas, ypač jeigu projektas 

yra vietovėje, kurioje diegimas kelia didelį ekologinį pavojų. Su vėjo energetika susijusių teritorinių planų 

vertinimu, kurį atliekant nustatomos svarbių žinių spragos ir galimas priemonių rinkinys, kurio reikia siekiant 

išvengti didelio reikšmingo poveikio arba jį sumažinti, taip pat turėtų būti remiamasi kaip orientyru vertinant 

plane numatytus projektus. Todėl teritorinio plano vertinimą būtina paremti teritorinio plano mastą atitinkančiais 

pradinės būklės duomenimis. Plėtotojams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams turėtų būti suteikta 

galimybė susipažinti su išsamia teritorinio plano vertinimo informacija, įskaitant pradinės būklės duomenis, kad 

būtų lengviau vertinti projektus. 

4.1.2 Su jūrų vėjo energetika susijęs strateginis planavimas 

Nedidelį ekologinį pavojų keliančių jūros vėjo energetikos plėtros planų arba projektų diegimui ypač svarbios 

dvi direktyvos: Direktyva 2014/89/ES, kuria nustatoma jūrinių teritorijų planavimo sistema (Jūrinių teritorijų 

planavimo direktyva), ir Direktyva 2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje 

pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva). Jūrinių teritorijų planavimo direktyva siekiama skatinti tvarų 

jūrų regionų ekonomikos augimą, tvarų jūrų zonų vystymąsi ir tausų jūrų išteklių naudojimą. Jūrinių teritorijų 

planavimo svarba taip pat pripažįstama Šiaurės jūros energetikos forume62 ir Baltijos energijos rinkos jungčių 

plane63. 

                                                      

57 Nors šiose gairėse didžiausias dėmesys skiriamas tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, laukinės gamtos pažeidžiamumo 
zonų kartografija yra platesnio masto priemonė, taikoma ne tik tinklo teritorijoms. 
58 Šikšnosparniai gyvena funkcinių buveinių tinkle ir kas dieną migruoja tarp (motinystės ir vasaros) poilsio ir maitinimosi 
buveinių, o jų sezoninė migracija vyksta tarp motinystės ir žiemojimo regionų. 
59 Žr., pavyzdžiui, už paukščių apsaugą atsakingų Vokietijos regioninių žemių tarnybų tarpregioninės darbo grupės 
parengtą „Helgolando dokumentą“, kuriame rekomenduojami mažiausi atstumai tarp vietų, kuriose aptinkama atitinkamų 
paukščių, ir vėjo malūnų (http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf). 
60 Paplitimas (pvz., šikšnosparnių) dažnai nėra gerai žinomas. Sudarant laukinės gamtos pažeidžiamumo zonų 
kartogramas, taip pat gali būti įtrauktos galimos buveinės (pvz., pavyzdiniai rezultatai). 
61 Žr. Rekomendacinį dokumentą dėl Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių griežtos apsaugos pagal Buveinių direktyvą 
(Direktyva 92/43/EEB) (https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf). 
62 Žr. politinį pareiškimą dėl Šiaurės jūros regiono šalių bendradarbiavimo energetikos srityje. 1-oji jūrinių teritorijų 
planavimo paramos grupė; https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138. 
63 Žr. ES Baltijos jūros regiono strategiją 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf. 

http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf.
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf.
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf.
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Požiūris į teritorinį planavimą turėtų būti grindžiamas ekosisteminiu metodu64
 
65, kurį taikant valstybių narių 

teritoriniais planais prisidedama prie tvarios energetikos sektoriaus jūroje, jūrų transporto, žuvininkystės ir 

akvakultūros plėtros, taip pat prie aplinkos išsaugojimo, apsaugos ir gerinimo. Jūros regiono lygmeniu 

valstybėms narėms labai rekomenduojama tarpusavyje bendradarbiauti vykdant teritorijų planavimo veiklą ir 

atliekant jūros vėjo elektrinių parkų (suminio) poveikio vertinimą ir stebėseną. 

Valstybės narės turėjo perkelti direktyvą į savo nacionalinę teisę ir paskirti atitinkamas institucijas iki 2016 m. 

rugsėjo 18 d. Savo jūrų vandenims skirtus jūrinių teritorijų planus jos turi parengti iki 2021 m. kovo 31 d. 

2015 m. Europos Komisija parengė suinteresuotiesiems subjektams ir planuotojams skirtą informacinį 

dokumentą, kuriame Jūrinių teritorijų planavimo direktyva nagrinėjama energetikos sektorių atžvilgiu. 2009 m. 

buvo išleistas nuoseklus jūrinių teritorijų planavimo vadovas, kurį parengė C. Ehler ir F. Douvere kartu su 

internetine „Europos JTP platforma“66, teikiančia informaciją ir ryšio sąsają, sukurta siekiant paremti visų ES 

valstybių narių pastangas vykdyti jūrinių teritorijų planavimo veiklą. ES pateikė gaires dėl tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo jūrinių teritorijų planavimo srityje (Carneiro 2017)67. Vienas iš JTP platformos tikslų – teikti 

gaires, kaip spręsti galimus sektorių tarpusavio konfliktus. Pavyzdžiui, ji siūlo keletą būdų, kaip sušvelninti vėjo 

energetikos ir gamtos apsaugos interesų konfliktą: vienas būdas yra naudoti GIS grindžiamą pažeidžiamumo 

zonų kartografiją, kad būtų išvengta svarbiausių buveinių, o kitas – steigti įvairios paskirties saugomas jūrines 

teritorijas ir jūros vėjo elektrinių parkus.  

Erdviniai jūrų vėjo energetikos plėtros objekto poreikiai apima turbinas, kabelių jungtis tarp turbinų, keitiklių 

stotis, pastotes ir kabelį galingumo perdavimui į sausumos elektros tinklą. Kadangi jūrinė ir sausumos 

infrastruktūra sujungiama, labai svarbu, kad vykdant jūrinių teritorijų planavimą būtų atsižvelgta į sausumos ir 

jūros sąsajas. Europos Komisija taip pat pateikė gaires dėl sausumos ir jūros sąsajų jūrinių teritorijų planavime 

(2018 m.)68. 

Pagrindinis Jūrų strategijos pagrindų direktyvos tikslas – iki 2020 m. užtikrinti gerą visų ES jūrų vandens 

aplinkos būklę. Direktyvos 3 straipsnyje gera aplinkos būklė (GAB) apibrėžiama kaip „jūros vandenų aplinkos 

būklė, kai tie vandenys sudaro ekologiniu požiūriu įvairius ir dinamiškus vandenynus bei jūras, kurie yra švarūs, 

sveiki ir produktyvūs“. GAB reiškia, kad jūrų ištekliai skirtingais būdais naudojami neperžengiant tausaus 

naudojimo lygio ir užtikrinant jų tęstinumą būsimoms kartoms. GAB taip pat reiškia, kad: 

 ekosistemos ir jų hidromorfologinės savybės (t. y. struktūra ir vandens išteklių būklė) ir fizinės bei 

cheminės savybės visapusiškai funkcionuoja ir yra atsparios žmogaus sukeltiems aplinkos pokyčiams;  

 yra užkirstas kelias žmogaus sukeltam biologinės įvairovės nykimui ir biologinė įvairovė yra 

apsaugota;  

 žmogaus veikla, kurią vykdant medžiagos ir energija patenka į jūros aplinką, nesukelia taršos poveikio. 

Žmogaus veiklos keliamas triukšmas yra suderinamas su jūros aplinka ir jos ekosistemomis.  

Siekiant padėti valstybėms narėms aiškinti, ką GAB praktiškai reiškia, direktyvos I priede pateikta 11 kokybinių 

deskriptorių, kuriais apibūdinama, kaip aplinka atrodys, kai bus pasiekta GAB. Šiose gairėse aptariami visų 

pirma šie su jūrų vėjo energetikos plėtra ir ES gamtos apsaugos teisės aktais susiję GAB deskriptoriai:  

 1 deskriptorius. Biologinė įvairovė yra išsaugota; 

 6 deskriptorius. Jūros dugno vientisumas yra tokio lygio, kad užtikrinamas ekosistemos 

funkcionavimas; 

                                                      

64 Žr. glaustą dokumentą politikos klausimais „Implementing the Ecosystem-Based Approach in Maritime Spatial 
Planning“ (liet. „Ekosisteminio metodo įdiegimas jūrinių teritorijų planavimo srityje“), (2018 m. spalio 25 d. redakcija); 
https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf. 
65 Žr. „HELCOM Guideline for the implementation of ecosystem-based approach in Maritime Spatial Planning (MSP) in 
the Baltic Sea area“ (liet. „HELCOM gairė dėl ekosisteminio metodo įdiegimo Baltijos jūros regiono jūrinių teritorijų 
planavimo (JTP) srityje“); 
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20impleme
ntation%20of%20ecosystem-
based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf 
66 https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp 
67 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1 
68 Taip pat yra svarbus su jūrinių teritorijų planavimu pagal Šiaurės ir Baltijos jūrų regiono šalių regioninio 
bendradarbiavimo iniciatyvą (Šiaurės jūrų šalių energetikos forumas (https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-
energy-forum) ir BEMIP (https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-
interconnection-plan) susijęs darbas. 

https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf.
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf.
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf.
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf.
https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum
https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan
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 7 deskriptorius. Hidrografinių sąlygų negrįžtamas pakitimas neturi neigiamo poveikio jūros 

ekosistemoms; 

 11 deskriptorius. Energijos, įskaitant povandeninį triukšmą, patekimas yra tokio masto, kad neturi 

neigiamo poveikio ekosistemai.  

 

4.2 Laukinės gamtos pažeidžiamumo zonų kartografijos naudojimas 
vėjo energetikos strateginio planavimo procese 

4.2.1 Įvadas 

Laukinės gamtos pažeidžiamumo zonų kartogramos laikomos veiksminga priemone, padedančia nustatyti 

teritorijas, kuriose atsinaujinančiųjų išteklių energetikos plėtra galėtų neigiamai paveikti pažeidžiamas augalų 

ir gyvūnų populiacijas ir todėl jos turėtų būti vengiama. Kartogramas galima naudoti ankstyvuoju planavimo 

proceso etapu nustatant teritorijas, kuriose yra vėjo energetikos plėtros atžvilgiu pažeidžiamų ekologinių 

populiacijų. 

Komisija padėjo rengti Laukinės gamtos pažeidžiamumo zonų kartografavimo vadovą – praktinę priemonę ES 

atsinaujinančiųjų išteklių energetikos sektoriui skirtoms laukinės gamtos pažeidžiamumo zonų kartogramoms 

sudaryti (žr. D priedėlį). Šiame vadove išsamiai apžvelgiami duomenys, metodikos ir GIS taikomosios 

programos, kurių reikia siekiant ES lygmeniu sukurti veiksmingus laukinės gamtos pažeidžiamumo zonų 

kartografavimo metodus. Didžiausias dėmesys jame skiriamas pagal ES gamtos apsaugos direktyvas 

saugomoms rūšims ir buveinėms, visų pirma paukščiams, šikšnosparniams ir jūrų žinduoliams.  

Laukinės gamtos pažeidžiamumo zonų kartogramomis dažniausiai remiamasi priimant strateginio planavimo 

sprendimus per pradinį plėtros proceso vietos pasirinkimo etapą, todėl kartografavimo metodai taikomi 

vietovės reljefo mastu ir dažnai aprėpia regiono, šalies arba kelių šalių teritoriją. Pati laukinės gamtos 

pažeidžiamumo zonų kartografija nepakeičia poreikio atlikti su konkrečia vietove susijusį tinkamą vertinimą 

pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį ir poveikio aplinkai vertinimus (PAV). Vis dėlto ji taip pat gali būti 

taikoma atliekant PAV ir po patvirtinimo, siekiant gauti informaciją, kurios reikia nustatant konkrečią objekto 

įrengimo vietą ir rengiant galimus valdymo nurodymus.  

Sudarant laukinės gamtos pažeidžiamumo zonų kartogramas, erdvinių ir geografinių duomenų lyginimo, 

analizės ir rodymo tikslais naudojamasi geografinėmis informacinėmis sistemomis (GIS). Kartogramose 

naudojami su rūšimis ir (arba) vietovėmis susiję erdviniai biologinės įvairovės duomenys. Dažniausiai 

naudojami esami biologinės įvairovės duomenų rinkiniai, tačiau kartais duomenys yra tiesiogiai renkami, 

siekiant padėti rengti laukinės gamtos pažeidžiamumo zonų kartogramą. Taikant daugumą kartografavimo 

metodų yra ne tik paprasčiausiai rodomi erdviniai duomenų rinkiniai (vietovės ribos, rūšių arealai ir registrai, 

geografinės savybės), bet ir priskiriamos remiantis duomenimis nustatytos pažeidžiamumo vertės. Jie yra 

prognoziniai, t. y. taikant juos pateikiama galimo pažeidžiamumo vienoje ar kitoje vietovėje arba platesniu 

mastu prognozė, grindžiama patikimiausiais prieinamais duomenimis ir matematiniu bei grafiniu modeliavimu. 

Vis dėlto reikia nepamiršti ir kai kurių laukinės gamtos pažeidžiamumo zonų kartografijos taikymo apribojimų. 

Pirma, ji neturėtų būti naudojama kaip priemonė tinkamoms alternatyvioms vietovėms nurodyti, nes tai taip pat 

priklauso nuo keleto kitų suvaržymų ir sąlygų. Antra, tam tikrus taksonus neišvengiamai bus sudėtingiau 

įvertinti, turint mažai duomenų apie jų paplitimą ir nepakankamai žinių apie jiems daromą poveikį. Šių grupių 

atveju reikės atlikti elementaresnę analizę ir atsargiau aiškinti jos rezultatus. 

4.2.2 Su sausumos ir jūros vėjo energetikos plėtra susijusios laukinės 
gamtos pažeidžiamumo zonų kartografijos pavyzdžiai 

Laukinės gamtos pažeidžiamumo zonų kartografija (LGPZK) įprastai yra siejama su vėjo energetika ir 

dažniausiai taikoma paukščių populiacijoms, laikomoms pažeidžiamomis (sausumos ir jūros) vėjo elektrinių 

parkų veikimo atžvilgiu. Kitų rūšių, pvz., šikšnosparnių, atveju veiksmingai naudoti LGPZK sudėtingiau, tačiau 

ji gali būti taikoma kaip strateginio planavimo pagalbinių priemonių rinkinio dalis tuo atveju, kai yra jai paremti 

reikiamų duomenų.   
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Šiame skyriuje pateikiama keletas geriausios patirties taikant LGPZK sausumos ir jūros vėjo energetikos srityje 

pavyzdžių. Dagiau informacijos apie šiuos atvejo tyrimus galima rasti Laukinės gamtos pažeidžiamumo zonų 

kartografavimo vadove.  

4-1 atvejo tyrimas atvejo tyrime pateikta su vėjo energetika susijusi paukščių ir šikšnosparnių pažeidžiamumo 

zonų Flandrijoje (Belgija) kartograma, kuri yra vienas iš nedaugelio paukščiams ir šikšnosparniams skirtos 

bendros kartografijos pavyzdžių. 4-2 atvejo tyrimas 4-2 atvejo tyrime nagrinėjama su vėjo energetikos plėtra 

susijusi sklandančių paukščių pažeidžiamumo zonų Trakijoje (Graikija) kartograma. 4-3 atvejo tyrimas atvejo 

tyrime pristatoma SeaMaST – priemonė, kurią naudojant sudaromos su jūros vėjo elektrinių parkais Anglijos 

teritoriniuose vandenyse susijusios jūrų paukščių ir priekrančių vandens paukščių pažeidžiamumo zonų 

kartogramos. 

4-1 atvejo tyrimas. Su vėjo elektrinių parkais susijusi paukščių ir šikšnosparnių pažeidžiamumo zonų 
Flandrijoje (Belgija) kartograma 

Su vėjo elektrinių parkais susijusi paukščių ir šikšnosparnių pažeidžiamumo zonų Flandrijoje kartograma parengta 

siekiant nurodyti teritorijas, kuriose įrengus vėjo jėgaines galėtų kilti pavojus paukščiams ir šikšnosparniams. Ji 

naudojama kaip informacijos šaltinis ir orientyras atliekant daugiau vietovės lygmens vertinimų ir vykdant strateginio 

planavimo veiklą. Ji yra daug rūšių apimančios kartogramos pavyzdys, rodantis, kaip skirtingas grupes galima vertinti 

naudojant vieną priemonę.  

 

Joje regionas klasifikuojamas pagal šias keturias kategorijas: didelio, vidutinio ir galimo pavojaus ir mažo pavojaus / nėra 

duomenų. Flandrijoje pažeidžiamumo zonų kartogramos ir prie jų pridedamos gairės dažnai naudojamos priimant 

sprendimus dėl vietos pasirinkimo. Projektų plėtotojai ir konsultacinės įmonės juos naudoja strateginio planavimo tikslais 

ir kaip „atspirties tašką“ išsamesniems vietovės lygmens projekto vertinimams. Vietos ir regiono valdžios institucijos taiko 

jas tuo pačiu tikslu ir tam, kad patikrintų, ar projekto plėtotojai ir konsultantai tinkamai atliko savo darbą. Būtina pabrėžti, 

kad didelio pavojaus teritorijų atveju vietos lygmeniu atliekamas vertinimas turėtų būti išsamesnis. Nors kartogramos 

aspektai yra išskirtiniai ir būdingi Flandrijai, principus būtų galima lengvai taikyti ir kitur.  

 

Paukščių pažeidžiamumo zonų kartograma 

Ši priemonė – tai GIS grindžiama paukščių pažeidžiamumo zonų kartograma, kurią sudaro iki devynių teminių kartogramų 

(pvz., neperinčių laukinių paukščių maitinimosi ir poilsio vietos, sezoninės migracijos maršrutai) ir prognozinė buveinės 

kartograma. Šiuos lygmenis tinkamiausia nagrinėti atskirai, bet jie taip pat gali būti perdengiami, siekiant susidaryti bendrą 

visų galimų pažeidžiamumo veiksnių vaizdą. Šie persidengiantys lygmenys (kaip apibendrinamoji kartograma) parodyti 

toliau, kartu nurodant kategorijas, t. y. didelio (3), vidutinio (2) ir galimo pavojaus (1) kategorijos bei mažo pavojaus/ jokių 

duomenų (0) kategorija. Šia kartograma galima naudotis ieškant joje išsamios informacijos žiniatinklio programoje, kurioje 

taip pat pateikiama kitų svarbių kartogramų (pvz., saugomų gamtos draustinių, tinklo „Natura 2000“ teritorijų ir t.t.). 

 
4-1 paveikslas. Su vėjo jėgainėmis susijusi paukščių pažeidžiamumo zonų Flandrijoje kartograma (raudona spalva – 
didelis pavojus; oranžinė spalva – vidutinis pavojus; geltona spalva – galimas pavojus; pilka spalva – nepakanka 
informacijos) 

 

Šikšnosparnių pažeidžiamumo zonų kartograma 

Šikšnosparnių pažeidžiamumo zonų kartograma (žr. 4-2 paveikslas) skiriasi nuo ankstesnių paukščiams skirtų teminių 

kartogramų. Ji grindžiama tinkamos buveinės, naudotos kaip šikšnosparnių buvimo prediktorius, nustatymu (naudojant 

nuotraukas iš oro ir tikrinant žemės dangą vietoje). 
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4-2 paveikslas. Šikšnosparnių pažeidžiamumo zonų Flandrijoje kartogramos ištrauka (oranžinė spalva – pavojus; geltona 
spalva – galimas pavojus; pilka spalva – nepakanka informacijos). 

 

Yra du pagrindiniai įspėjimai dėl šio pobūdžio kartografijos, susijusios su šikšnosparniais, naudojimo. Pirma, rūšių, kurios 

buveinėje yra vadinamosios specialistės (tai dažniausiai yra II priede išvardytos rūšys, kurioms vėjo energetikos plėtra 

kelia mažesnį pavojų), atveju buveinių tinkamumo nustatymo modeliai yra daug tikslesni. Rūšys, kurioms kyla didesnis 

pavojus, dažniausiai nėra buveinės specialistės, todėl jos yra daug plačiau paplitusios ir dažniau aptinkamos net tose 

buveinėse, kurios būtų laikomos nepalankiomis šikšnosparniams. Pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės vietovėse, kurių 

negalima būtų laikyti ypatingai vertingomis šikšnosparniams (pvz., aukštumos, kuriose nėra medžių ir krūmynų), bet 

galima būtų laikyti tinkamomis vėjo energetikos plėtrai, randama daug žuvusių paprastųjų ir sopraninių šikšniukų. Antra, 

nors nustatant skirtingo pavojingumo teritorijas buveinių prognozės yra derinamos su duomenimis, pvz., susijusiais su 

poilsio vietomis, faktiškai visose valstybėse narėse duomenų trūksta.   

Šaltinis: https://geo.inbo.be/windturbines/  

Pagrindinė informacija ir gairės išdėstytos ataskaitoje (nyderlandų kalba): 

Everaert J. (2015). Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor risicoanalyse en 

monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek, Brussels.  

Santrauka (anglų kalba) pateikta pristatyme: Everaert J. (2018). Wind farm sensitivity map for birds and bats in Flanders 

(Belgium). Pristatymas per praktinį seminarą, surengtą siekiant paruošti metodinių priemonių rinkinį, kuriuo bendrais 

bruožais supažindinama, kaip plėtojamas ir įgyvendinamas gyvosios gamtos pažeidžiamumo zonų kartografavimas, 

suteikiantis informacijos, kurios reikia diegiant atsinaujinančiųjų išteklių energiją ES, 2018 10 22, Briuselis, Belgija. 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx   

 

4-2 atvejo tyrimas 4-2. Su vėjo energetikos plėtra susijusi sklandančių paukščių pažeidžiamumo zonų 
Trakijoje (Graikija) kartograma. 

Trakijos regionas yra išskirtinės ornitologinės svarbos regionas, nes jame yra buveinių, kurios yra svarbios visai Europai 

daugiausia dėl didelių plėšriųjų paukščių ir vandens paukščių. Vėjo energetikos plėtrai prioritetine teritorija pasirinkta 

didelė regiono dalis, nes tai taip pat yra viena iš Graikijos žemyninės dalies teritorijų, turinčių didžiausią vėjo energijos  

gamybos pajėgumą. Konkrečiai kalbant, didžioji Evroso regioninio vieneto dalis ir Rodopų regioninio vieneto dalis pagal 

nacionalinę atsinaujinančiųjų išteklių energetikos teritorinio planavimo sistemą buvo nustatytos kaip 1-oji vėjo energetikai 

prioritetinė teritorija ( VEPT 1). VEPT 1 apima apytikriai pusę regione esančių tinklo „Natura 2000“ teritorijų, įskaitant du 

nacionalinius parkus, ir sutampa su teritorija, kuria naudojasi regione esantys plėšrieji paukščiai. Pusė VEPT 1 (53 proc.) 

yra pagrindinėje juodųjų grifų (Aegypius monachus) populiacijos teritorijoje, taip pat ji juosia griežtai saugomą Dadijos 

nacionalinį parką.  

 

Siekdamas nustatyti sąlygas, kurios gali būti palankios tvariai vėjo elektrinių plėtrai Trakijoje, Pasaulio gamtos fondo 

(WWF) biuras Graikijoje „WWF Greece“ parengė pasiūlymą dėl vėjo elektrinių parkų įrengimo vietos VEPT 1 pasirinkimo 

(„WWF Greece“ 2008). Pasiūlymas apima sklandančių paukščių pažeidžiamumo zonų kartogramą, pateikiančią valdžios 

institucijoms, investuotojams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams informaciją, kurios reikia siekiant priimti gerai 

https://geo.inbo.be/windturbines/
https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx
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apgalvotus sprendimus. Kartogramoje regionas padalytas į dvi skirtingas kategorijas pagal labai pažeidžiamų paukščių 

rūšių paplitimą:  „draudžiamas zonas “ ir „didesnės apsaugos zonas“. Draudžiamos zonos yra vietovės, kuriose turėtų 

būti draudžiama įrengti vėjo elektrinių parkus, o didesnės apsaugos zonos, priešingai, yra vietovės, kuriose vėjo elektrinių 

parkai galėtų būti įrengiami, taikant tinkamas poveikio švelninimo priemones. Visa teritorija, kurioje buvo renkamasi vieta, 

apėmė juodųjų ir palšvųjų grifų kolonijų pažeidžiamumo zonas, sutampančias su juodųjų gandrų ir nacionalinių parkų 

teritorijomis. 

 

Buvo sudaryta juodųjų grifų populiacijos pažeidžiamumo zonų kartograma, parengta pagal devynių zonų apsaugos 

prioritetų sistemą (žr. 4-3 paveikslas). Kartograma apima esminės svarbos pagrindinę teritoriją (joje individai praleidžia 

vidutiniškai 70 proc. laiko), nepagrindinę teritoriją ir periferiją (praleidžiama mažiau nei 5 proc. laiko). Pagrindinė ir 

nepagrindinė teritorijos toliau pagal svarbą skirstomos į keturias apsaugos zonas (po keturias zonas kiekvienoje 

teritorijoje) pagal kiekvieną zoną naudojančios populiacijos dalį (1 zona – <25 proc., 2 zona – <50 proc., 3 zona – 

<75 proc., 4 zona – >75 proc.), nustatytą remiantis 19 pažymėtų individų arealo analize.  

 

Šis arealu grindžiamas modelis buvo naudotas kartu su susidūrimo rizikos modeliu, siekiant numatyti, koks bus bendras 

juodųjų grifų žūstamumas dėl susidūrimo visuose veikiančiuose ir siūlomuose vėjo elektrinių parkuose. Taikant modelį 

buvo nustatyti keturi skirtingi grifų susidūrimo vengimo rodikliai.  

 

Remiantis pažeidžiamumo zonų kartograma, buvo sukurtas erdviniu požiūriu aiškus sprendimas, kaip pasiekti nacionalinį 

tikslą pajungti vėjo energiją, kuo mažesniu mastu pakenkiant išsaugojimo tikslams, kuris neviršija 1 proc. populiacijos 

praradimą, jeigu populiacijos mirštamumas (5,2 proc.) dėl pagrindinėje teritorijoje veikiančių vėjo elektrinių parkų būtų 

visapusiškai mažinamas. Pagal kitą scenarijų grifų populiacijai veikiausiai kiltų didelis išnykimo pavojus.  

 

Išvadose pabrėžta, kad populiacijos pagrindinę teritoriją reikia oficialiai pažymėti kaip vėjo elektrinių parkams statyti 

draudžiamą zoną, nes tai yra populiacijos išlikimui pati svarbiausia teritorija. Taip pat nustatyta, kad šiai teritorijai tenka 

beveik visi bendri juodųjų grifų žūstamumo dėl susidūrimo atvejai, be to, ji yra svarbi kitoms susidurti linkusioms rūšims.  

  

 
4-3 paveikslas. Vėjo elektrinių parkai, esantys skirtinguose patvirtinimo etapuose juodųjų grifų pažeidžiamumo zonų 
kartogramoje. Kaip matoma iš devynių zonų juodųjų grifų (Aegypius monachus) pažeidžiamumo kartogramos, daug vėjo 
elektrinių parkų yra koncentruoti esminės svarbos apsaugai turinčiose teritorijose (kuriose individai praleidžia vidutiniškai 
70 proc. laiko) (iš Vasilakis et al. 2016). 

 

Nors ši pažeidžiamumo zonų kartograma nėra oficialiai patvirtinta, Trakijoje ja naudojasi ir projektų plėtotojai, ir 

kompetentingos institucijos vėjo elektrinių parkų projektų rengimo ir vertinimo etapu. Nepaisant to, kad ji neturi teisinio 

statuso, ji laikoma patikimiausiu moksliniu pagrindu, kuriuo remiamasi planuojant.  

Šaltinis: 

• Vasilakis D, Whitfield P., Schindler S., Poirazidis K & Kati V. 2016. Reconciling endangered species conservation with 

windfarm development: Cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe; Biological Conservation 

196 (2016) 10-17. 
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• Vasilakis D, Whitfield P, Kati V. 2017. A balanced solution to the cumulative threat of industrialised wind farm 

development on cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe. PLoS ONE 12(2): 

e0172685.doi:10.1371/ journal.pone.0172685. 

 

4-3 atvejo tyrimas. SeaMaST (jūrų paukščių kartografavimo ir pažeidžiamumo vertinimo priemonė) – 
priemonė, skirta vėjo elektrinių parkų poveikiui Anglijos teritoriniuose vandenyse vertinti 

Geografinės informacinės sistemos priemonė SeaMaST (jūrų paukščių kartografavimo ir pažeidžiamumo vertinimo 

priemonė) buvo sukurta siekiant pateikti duomenų apie tai, kaip jūrų paukščiai ir priekrančių vandens paukščiai Anglijos 

teritoriniuose vandenyse naudojasi jūrinėmis teritorijomis, kartografuojant jų santykinio pažeidžiamumo jūros vėjo 

elektrinių parkų atžvilgiu zonas.  

Priemonėje naudojami aukštos kokybės jūrų paukščių tyrimų duomenys, surinkti atliekant tyrimus jūroje iš dviejų 

pagrindinių jūrų paukščių duomenų bazių, t. y. iš jūroje atlikto tyrimo „Europos jūros paukščiai jūroje“ (angl. European 

Seabirds at Sea (ESAS)) ir įmonės „WWT Consulting“ iš oro atlikto tyrimo duomenų rinkinių. Šiuo metu joje sukaupta 

informacijos apie 53 rūšis, priskiriamas šioms šeimoms:  Anatidae (antinių), Gaviidae (narinių), Podicipedidae (kraginių), 

Procellariidae (petrelinių), Hydrobatidae (audrašauklinių), Sulidae (padūkėlinių), Phalacrocoracidae (kormoraninių), 

Scolopacidae (tilvikinių), Stercorariidae (plėšikinių), Laridae (kirinių), Sternidae (žuvėdrinių) ir Alcidae (alkinių). Buvo 

sukurtas plokštuminis tankumo modelis, skirtas naudoti kartografuojant šių jūrų paukščių tankumą Anglijos teritoriniuose 

vandenyse 200 jūrmylių atstumu nuo kranto arba iki kaimyninių teritorinių vandenų ribos.   

 

Pažeidžiamumo skalė buvo sukurta remiantis keturiais veiksniais, atitinkančiais apsaugos svarbą (veiksniai nuo a iki d), 

ir šešiais rūšių elgsenos aspektais, vadinamais rūšių pažeidžiamumo veiksniais (skalė nuo e iki j). Tai yra: statusas, 

susijęs su Paukščių direktyva (a), bet kuriuo konkrečiu metų laiku Anglijoje (arba) Anglijos vandenyse esančios 

biogeografinės populiacijos procentinė dalis (b), suaugusių individų išgyvenamumo rodiklis (c), JK grėsmės statusas (d), 

skrydžio aukštis (e), manevravimas skrendant (f), skraidant praleisto laiko procentinė dalis (g), naktinis skraidymas (h), 

vėjo elektrinės parko statinių, laivų ir sraigtasparnių eismo sukeliami trikdžiai (i) ir buveinės specializacija (j). 

 

Pažeidžiamumo kartografijos skalė buvo taikyta kiekvienos rūšies tankumo veiksniui kiekviename 3 km x 3 km tinklo 

langelyje, kad būtų sudarytos atskiros ir bendros susidūrimo ir trikdymo zonų kartogramos.  

 

 
4-4 paveikslas. Naudojant SeaMaST sudarytų su vėjo elektrinių parkais susijusių pažeidžiamumo zonų kartogramų 
pavydžiai 

 

SeaMaST priemonė pagrįsta aukštos kokybės duomenų ir patikrintų metodų deriniu. Taikant ją buvo parengta aukštos 

kokybės Anglijos teritoriniuose vandenyse esančių jūrų paukščių pažeidžiamumo zonų kartograma. Metodų taikymo sritis 

galėtų būti išplėsta, įtraukiant į ją kitus regionus, ir (arba) jie galėtų būti taikomi kitur.  

Priemonė yra laisvai prieinama kaip GIS išteklius, skirtas jūros vėjo energetikos pramonei ir jūrinių teritorijų planuotojams. 

Ją iki šiol skatinama naudoti kaip informacijos šaltinį vėjo elektrinių parkų plėtros ir jūrinių teritorijų planavimo srityse. Nors 

kartograma oficialiai nėra įtraukta į planavimo procesą, valdžios institucijos, NVO ir kt. ja nuolat naudojasi. 
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Šaltinis: http://bit.ly/2xON74V 

 

4.3 Vėjo energetikos plėtros objektų naudojimas įvairiais 
tikslais 

 

Žemės naudojimo vėjo energetikos plėtros objektuose derinimas su kita ekonomine veikla (pvz., kitais atsinaujinančiaisiais 

energijos ištekliais, akvakultūra) arba netgi su gamtos apsaugos ar atkūrimo projektais yra puikus būdas vykdyti teritorijų 

planavimą. Tikslas – kuo labiau sumažinti neigiamą vėjo energetikos poveikį biologinei įvairovei ir vis dažniau – netgi 

padidinti biologinę įvairovę tokiose vietose.  

Europoje jau yra pavyzdžių, kaip tam tikrose vietose vėjo energetikos plėtra derinama su kitomis atsinaujinančiosios 

energijos sistemomis siekiant patobulinti elektros energijos gamybą (Natural Power 2018). Vienas pavyzdys – bendras 

saulės ir vėjo elektrinių parkas „Schneebergerhof“ (žr. 4-5 pav. pav.). Nors komercinis pramoninio masto akumuliatorių 

baterijų technologijų naudojimas dėl techninių ir ekonominių sąlygų gali būti ribojamas (WindEurope 2017b), pašalinus 

tokias kliūtis tikriausiai pavyktų lengviau įgyvendinti tolesnius bendrų energetikos objektų planus. Akumuliatorių baterijų 

technologija turi kelis pranašumus, įskaitant nuoseklesnį energijos pasiūlos ir paklausos balansavimą. 

 

4-5 pav. Bendras vėjo energetikos objektas „Schneebergerhof“ (Vokietija)69 
 

Sausumos vėjo energetikos objektai paprastai derinami su žemės naudojimu kitais tikslais, kaip antai žemės ūkio ir vis 

dažniau – miškininkystės (Richarz 2014; Helldin 2017). Keliose valstybėse narėse taip pat vertinamos atsiveriančios 

veiklos vykdymo bendroje vietoje galimybės jūrų aplinkoje, ypatingą dėmesį skiriant jūrinių bestuburių auginimo jūroje 

komercinių įgyvendinimo galimybių vertinimui (Buck et al. 2017; Syvret et al. 2013).  

4-4 atvejo tyrimas atvejo tyrime ir 4-5 atvejo tyrimas atvejo tyrime pateikiami konkretūs pavyzdžiai, kaip įvairiais tikslais 

naudojami jūros vėjo energetikos objektai. Dar vienas pavyzdys – tai energetinių salų koncepcija, kurią naudojant galima 

                                                      

69Šaltinis: © Armin Kübelbeck. (CC BY-SA 3.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneebergerhof_01.jpg Wind 
Park Schneebergerhof: https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/ 

http://bit.ly/2xON74V
https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/
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ne tik plėtoti vėjo ir kitų atsinaujinančiųjų išteklių energetiką, bet ir kurti buveines, užsiimti akvakultūrą ir kt. Pavyzdys – 

Šiaurės jūros vėjo energetikos centras70; tai planas, kurį parengė energetikos įmonių („Gasunie“, „Tennet“, „Energinet“) 

konsorciumas ir Roterdamo uostas. 

4-4 atvejo tyrimas. Projektas „Edulis“, kuris yra bendros vėjo energijos gamybos ir akvakultūros Šiaurės jūroje 

(Belgija) pavyzdys 

 
Dėl aktyvesnės veiklos jūroje palei pakrantę, didėjančios vartotojų paklausos tvariai vietos maisto produktų gamybai ir 

technologijų tobulėjimo akvakultūros veikla iškeliama toliau į jūrą ir ES, ir visame pasaulyje. Eksploatuojant jūros vėjo 

elektrinių parką ir toje pačioje vietoje vykdant akvakultūros veiklą galima užtikrinti atsinaujinančiosios energijos gamybą 

kartu gerinant aprūpinimą maistu ir didinant užimtumą ir vietos gamybos mastą. Šiaurės jūroje atlikus bandomuosius 

tyrimus nustatyta, kad Belgijos Šiaurės jūros pakrantės biologinės ir cheminės sąlygos yra labai palankios midijoms 

auginti. Projektas „Edulis“ (2016–2018 m.) yra vienas iš geriausių pasaulyje jūros vėjo elektrinių parkuose atšiauraus 

klimato sąlygomis vykdomos akvakultūros veiklos pavyzdžių. Vykdant projektą buvo įvertinti techniniai sunkumai; dabar 

reikia parengti verslo planą, kad Šiaurės jūroje būtų galima pradėti komercinę jūros akvakultūros veiklą. 

 

Projektas „Edulis“ buvo pirmasis bandomasis midijų auginimo projektas jūros vėjo elektrinių parke. Jį kartu vykdė Gento 

universitetas, Žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto tyrimų institutas (ILVO), penki privačiojo sektoriaus partneriai 

(„Belwind“, „Brevisco“, „C-Power“, „Colruyt Group“ ir „DEME Group“) ir trečiasis mokslinių tyrimų partneris – „OD Natural 

Environment“. Vykdant projektą „Edulis“ buvo vertinamos galimybės auginti midijas jūros vėjo elektrinių parke, esančiame 

30–50 kilometrų nuo Belgijos pakrantės. Projekto rezultatai – be kita ko, svarbūs įrodymai dėl: 

• biologinių galimybių Belgijos Šiaurės jūroje auginti midijas; 

• techninių galimybių ir reikalavimų, keliamų midijų auginimo sistemai Belgijos Šiaurės jūroje; 

• galimybių midijų auginimą integruoti į vykdomą vėjo elektrinių parko veiklą; 

• komercinio midijų auginimo jūroje pelningumo; 

• midijų auginimo jūroje tvarumo ir poveikio jūros vandens kokybei. 

 

Projektas „Edulis“ yra geras privačiojo ir viešojo sektorių, įskaitant mokslinių tyrimų institutus, bendradarbiavimo, kurio 

tikslas – įrodyti, kad jūros vėjo elektrinių parkai gali būti naudojami įvairiais tikslais, pavyzdys. Belgijos vyriausybė remiasi 

šio projekto rezultatais siekdama Belgijos Šiaurės jūroje atverti galimybes naudoti objektus įvairiais tikslais. 

Šaltinis: http://www.aqua.ugent.be/edulis. 

 

4-5 atvejo tyrimas. Plokščiųjų austrių auginimo atkūrimas jūros vėjo elektrinių parkuose (Nyderlandai) 

Nyderlandų ekonomikos reikalų ministerija kartu su partneriais Vageningeno universitetu, WWF ir „Ark Natuur“ sukūrė 

Nyderlandų plokščiųjų austrių konsorciumą (POC). Šiuo metu konsorciumas vertina galimybes Nyderlandų Šiaurės jūroje 

atkurti plokščiųjų austrių išteklius (siekiant užtikrinti jų išlikimą, augimą ir dauginimąsi). Darbas prasidėjo nuo dokumentų 

tyrimo, kuris buvo užsakytas 2015 m. Atliekant tyrimą nustatyta, kad vykdant intensyvią žvejybą dugniniais tralais 

Nyderlandams priklausančioje Šiaurės jūros dalyje buvo eikvojami plokščiųjų austrių ištekliai ir sunaikinamos jų buveinės. 

Atliekant tyrimą taip pat padaryta išvada, kad Šiaurės jūroje yra tinkamos aplinkos sąlygos plokščiųjų austrių ištekliams 

atkurti, ir parengtas planas pradėti bandomąjį etapą, kuriame bus vykdomi keturi projektai (Borkumo rifo projektas, 

Vadenzės tyrimas, Laivų avarijų platforma ir „Voordelta“). Vykdant šią ir kitą veiklą austrių išteklių atkūrimo darbai yra 

daugiausia susiję su esamais ir planuojamais Nyderlandų jūros vėjo elektrinių parkais. Vageningeno jūrų tyrimų 

ataskaitoje „Plokščiosios austrės jūros vėjo elektrinių parkuose“ buvo įvertintos tinkamiausios vietos, kuriose būtų galima 

vykdyti austrių fermų atkūrimo darbus, atsižvelgiant į jūros dugno sąlygas, stabilumą ir potencialų lervų sklaidos 

savarankiškumą. Atliekant tyrimą buvo remiamasi prielaida, kad tose vietose nebus vykdoma jokia jūros dugną trikdanti 

veikla.  

 

Iš šio atvejo tyrimo matyti, kad jūros vėjo elektrinių parkus galima naudoti kaip vietas, kuriose galima aktyviai remti gamtos 

apsaugą. Jūros vėjo elektrinių parkai – tai teritorijos, kuriose neleidžiama žvejoti dugniniais tralais. Kadangi jūros dugną 

                                                      

70 https://northseawindpowerhub.eu/. 

http://www.aqua.ugent.be/edulis
https://northseawindpowerhub.eu/
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trikdanti veikla yra viena iš pagrindinių grėsmių jūrų biologinei įvairovei Šiaurės jūroje, tai – didelis pranašumas. Jūros 

vėjo elektrinių parkuose gali būti iš tiesų įmanoma apsaugoti gamtą (uždraudžiant jūros dugną trikdančią veiklą) ir ją 

atkurti (pvz., derinant parkų veiklą su plokščiųjų austrių auginimu); jie taip pat gali padaryti papildomą teigiamą poveikį 

(jų veiklą derinant su akvakultūra).  

Šaltinis: ataskaita dėl plokščiųjų austrių jūros vėjo elektrinių parkuose: http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647. 

 

  

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647
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5 SAUSUMA: GALIMAS POVEIKIS 

5.1 Įvadas 

5.1.1 Poveikio tipai 

Šiame skyriuje apžvelgiami pagrindiniai sausumos vėjo energetikos plėtros projektų poveikio tipai. Gali būti daromas 

reikšmingas poveikis pagal Buveinių ir Paukščių direktyvas saugomoms buveinėms ir rūšims.  

Šio skyriaus tikslas – pateikti plėtotojams, NVO, konsultantams ir kompetentingoms nacionalinėms institucijoms galimo 

poveikio įvairioms jį patiriančioms ES saugomų buveinių ir rūšių grupėms apžvalgą. Į tokį poveikį reikėtų atsižvelgti rengiant 

ar peržiūrint sausumos vėjo energetikos planą ar projektą. Tačiau, kadangi tikėtinas reikšmingas poveikis visada 

nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju, tikrasis vėjo energetikos plėtros projekto poveikis ES saugomoms rūšims ir 

buveinėms bus labai skirtingas. Yra tikrai daug atvejų, kai gerai suprojektuoti ir tinkamoje vietoje įgyvendinami plėtros 

projektai tikriausiai neturi reikšmingo poveikio, o kitais atvejais gali pasireikšti kelių tipų tikėtinas reikšmingas poveikis.  

Plačiai pripažįstama, kad perėjimas prie atsinaujinančiosios energijos yra palankus biologinei įvairovei visame pasaulyje ir 

tai gana paprasta įvertinti. Tačiau vietos lygmeniu konkretaus vėjo energetikos plėtros projekto ir ES saugomų buveinių ir 

rūšių sąveika neretai būna sudėtingesnė ir mažiau apibrėžta. Todėl būtina kiekvieną planą arba projektą kiekvienu 

konkrečiu atveju vertinti atskirai. Iš esmės kiekvienas vertinimas turėtų būti atliekamas „taip detaliai, kad tai būtų 

proporcinga rizikai ir tikėtinam poveikiui bei tikėtinai poveikį patiriančios biologinės įvairovės svarbai, pažeidžiamumui ir 

nepakeičiamumui“ (Brownlie ir Treweek 2018). 

Sausumos vėjo energetikos plėtros projektų poveikis gali pasireikšti viename ar keliuose iš penkių įprastų vėjo energetikos 

plėtros projekto etapų:  

• parengiamajame etape (pvz., meteorologinė įranga, teritorijos tvarkymas); 

• statybos etape (privažiuojamųjų kelių tiesimas, platforma, jėgainė ir t. t. ir medžiagų vežimas);  

• eksploatavimo etape (įskaitant techninę priežiūrą);  

• modernizavimo etape (veikiančio vėjo elektrinių parko jėgainių skaičiaus, tipų ir (arba) konfigūracijos pritaikymas);  

• eksploatacijos nutraukimo etape (vėjo elektrinių parko ar pavienių jėgainių išmontavimas).  

 

Reikėtų pažymėti, kad galimas modernizavimo poveikis gali skirtis nuo pirminio projekto poveikio. Pavyzdžiui, naudojant 

didesnes jėgaines gali padidėti susidūrimo rizikos plotas (t. y. padidėja bendras vėjaračių darbo plotas), bet kartu gali 

sumažėti jėgainės sukimosi greitis. Dėl to susidūrimo rizika, kylanti vienai poveikį patiriančiai grupei, jautriai reaguojančiai 

į jėgainės sukimosi greičio pokyčius (pvz., dideliems plėšriesiems paukščiams), gali pasikeisti ir kilti kitai poveikį patiriančiai 

grupei, jautriai reaguojančiai į bendrą vėjaračių darbo plotą (pvz., šikšnosparniams). 

Vertinant tikėtiną reikšmingą sausumos vėjo energetikos plėtros projektų poveikį ES saugomoms buveinėms ir rūšims, 

svarbu turėti omenyje, kad toks poveikis gali kilti dėl viso projekto, t. y. ne tik dėl pačių vėjo jėgainių, bet ir dėl su jomis 

susijusios infrastruktūros. Pavyzdžiui, galime stebėti poveikį, kurį daro privažiuojamieji keliai, patekimas į objektą (pvz., 

techninės priežiūros arba statybos darbams atlikti), anemometrų bokštai, statybos aikštelės, pamatai, laikinieji rangovų 

įrenginiai, orinės ir požeminės elektrinės jungtys su tinklu, iškastas gruntas ir (arba) bet kuri pastotė, valdymo punktas ir kt.  

Galimas poveikis gali būti laikinas ar nuolatinis. Jis gali būti daromas vykdant veiklą „Natura 2000“ teritorijose ar už jų ribų. 

Judriųjų rūšių atveju jų atstovai gali patirti poveikį gana toli nuo susijusių „Natura 2000“ teritorijų. Pavyzdžiui, teritorija gali 

būti paskirta todėl, kad joje žiemoja šikšnosparniai, kurie veisiasi kitur; tokių besiveisiančių šikšnosparnių žūstamumas 

padarytų poveikį visai vietovės populiacijai. Poveikį gali padaryti vien planas ar projektas; jis gali pasireikšti skirtingu metu 

per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Planai ir projektai, kurie kartu daro bendrą poveikį, įgyja vis didesnę svarbą, nes vėjo 

energetika plėtojama siekiant įgyvendinti atsinaujinančiosios energijos tikslus. 

Kituose poskyriuose aprašomi poveikio kiekvienai iš pagrindinių poveikį patiriančių grupių tipai. 5-1 lentelė. lentelėje 

pateikiama apžvalga. Aprašymas grindžiamas išsamia literatūros peržiūra. Nors vis dar yra daug neaiškumų, visų pirma 

dėl novatoriškų technologijų ir poveikio švelninimo priemonių, sukaupiama vis daugiau įžvalgų, neretai dėl didesnės ir 

geresnės stebėsenos; per kelerius ateinančius metus tikimasi gauti daug įdomesnių išvadų.    

5-1 lentelė. Sausumos vėjo energetikos objektų poveikio apžvalga 

Poveikį patirianti 
grupė 

Sausumos vėjo energetikos poveikis  
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Buveinės 

Buveinių nykimas ir būklės blogėjimas 
Buveinių suskaidymas  
Buveinių trikdymas 
Invazinių svetimų rūšių (ISR) atsiradimas statybos metu (dirvožemis užteršiamas ISR 
sėklomis) 
Buveinių kūrimas (buveinių kūrimas toliau nuo vėjo elektrinių parko siekiant į jas pritraukti 
paukščius ir nukreipti juos toliau nuo vėjo elektrinių parko; buveinių kūrimas intensyviai 
tvarkomoje žemės ūkio paskirties žemėje skiriant tam mažiau intensyviai naudojamas 
likusias teritorijas)  
Mikroklimato pokyčiai  
Dirvožemio tankinimas  
Netiesioginis poveikis 

Šikšnosparniai 

Buveinių nykimas ir būklės blogėjimas  
Trikdymas ir išstūmimas 
Buveinių suskaidymas  
Susidūrimas  
Kliūčių poveikis  
Barotrauma (t. y. kūno audinių sužalojimas dėl slėgio skirtumo) 
Skrydžių koridorių ir ilsėjimosi vietų nykimas ar perkėlimas  
Dėl naktinio apšvietimo didesnis bestuburių, kuriais mintama, skaičius, tad didesnė 
susidūrimo rizika  
Netiesioginis poveikis 

Paukščiai 

Buveinių nykimas ir būklės blogėjimas  
Trikdymas ir išstūmimas  
Buveinių suskaidymas  
Susidūrimas  
Kliūčių poveikis  
Netiesioginis poveikis  

Kitos rūšys 

Buveinių nykimas ir būklės blogėjimas  
Buveinių suskaidymas  
Trikdymas ir išstūmimas  
Netiesioginis poveikis 

 

5.1.2 Poveikio švelninimo priemonės 

Įvertinus pirmiau nurodytus poveikio tipus kiekviename poskyryje aprašomos galimos poveikio švelninimo priemonės, 

kuriomis siekiama išvengti tikėtino reikšmingo poveikio arba jį sumažinti71.  

Poveikio švelninimo priemonės yra labai svarbios atliekant poveikio vertinimą. Jei atliekant tinkamą vertinimą nustatoma, 

kad bus padarytas neigiamas poveikis teritorijos vientisumui arba kad negali būti atmesta šio poveikio tikimybė, atitinkamas 

planas ar projektas negali būti patvirtinamas. Tačiau, atsižvelgiant į nustatyto poveikio laipsnį, gali būti galimybių taikyti 

tam tikras poveikio mažinimo priemones, kuriomis būtų išvengta šio poveikio arba jis būtų sumažintas iki tokio lygio, kad 

neigiamo poveikio teritorijos vientisumui nebebūtų daroma.  

Poveikio švelninimo priemonės turi būti tiesiogiai susijusios su galimu poveikiu, nustatytu atliekant tinkamą vertinimą, ir jas 

galima nustatyti tik visapusiškai įvertinus tą poveikį ir jį aprašius tinkamo vertinimo išvadose. Taigi poveikio švelninimo 

priemonės gali būti nagrinėjamos tik šiame etape, o ne patikrinimo etape. 

• Nustatant poveikio švelninimo priemones, kaip ir atliekant patį poveikio vertinimą, turi būti remiamasi patikimomis 

žiniomis apie atitinkamas rūšis ir buveines. 

• Poveikio švelninimo priemonės, kuriomis visų pirma siekiama išvengti poveikio, jį sumažinti arba jam užkirsti kelią, 

neturėtų būti painiojamos su kompensacinėmis priemonėmis – pastarosios skirtos žalai, kuri galėtų kilti dėl projekto, 

kompensuoti. Galimybę imtis kompensacinių priemonių pagal 6 straipsnio 4 dalį galima svarstyti tik jeigu planas ar 

projektas yra pripažintas būtinu dėl įpareigojančių viršesnio viešojo intereso priežasčių ir nėra kitų alternatyvų.  

 

Poveikio švelninimo priemones gali pasiūlyti plano ar projekto rengėjas; jų gali reikalauti ar jas gali nustatyti kompetentingos 

nacionalinės institucijos. Praktiškai poveikio švelninimo priemonių poreikis neretai nustatomas ankstyvame plano (projekto) 

rengimo etape ar įžanginiuose etapuose, pavyzdžiui, plėtotojui (pareiškėjui) diskutuojant su gamtos apsaugos 

                                                      

71 Dar viena kategorija – vadinamosios papildomosios priemonės. Jomis papildomos reguliuojamosios vengimo, 
mažinimo ir kompensavimo priemonės ir siekiama, pavyzdžiui, įgyti daugiau žinių apie buveines ar rūšis arba įgyvendinti 
mokslinių tyrimų projektus. Apie tai kalbama 3.6 skyriuje dėl suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo, visų pirma 3-5 atvejo 
tyrimas atvejo tyrime ir 3-6 atvejo tyrimas atvejo tyrime; tai nėra pagrindinė 4.2 skyriaus tema. 
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konsultantais prieš pateikiant paraišką. Tokiais atvejais poveikio švelninimo priemonių poreikis yra nurodomas paraiškoje 

gauti leidimą (taip pat žr. gerosios patirties pavyzdį: 3-6 atvejo tyrimas atvejo tyrimą).  

Imantis poveikio švelninimo priemonių reikėtų apsvarstyti galimybę: 

• išvengti poveikio: užkirsti kelią reikšmingam poveikiui, kad jis apskritai nepasireikštų; 

• sumažinti poveikį: sumažinti poveikio mastą ir (arba) tikimybę. 

 

5-2 lentelė. lentelėje apžvelgiamos galimos poveikio švelninimo priemonės, susijusios su vėjo energetikos plėtros 

planavimo ir parengimo etapais ir penkiais gyvavimo ciklo etapais.  

5-2 lentelė. Poveikio švelninimo priemonių tipai (adaptuota iš Gartman 2016) 

Priemonė (tipas)  Aprašymas 

Planavimas, vietos parinkimas 
ir parengimas 

 

Makroplanavimas (poveikio 
vengimas) 

Tai susiję su vėjo energetikos objektų teritorijų planavimu užtikrinant, kad parinkta 
vieta būtų tinkama apsaugos požiūriu. Ekologiškai jautrių teritorijų vengimas 
(pavyzdžiui, remiantis laukinės gyvūnijos jautrumo žemėlapiu) yra pagrindinė 
poveikio vengimo priemonė  

Mikroplanavimas (poveikio 
vengimas ir (arba) sumažinimas) 

Vėjo elektrinių parko konfigūracija: jėgainių rūšies ir tikslios jų padėties 
parinkimas72 

Infrastruktūros projektavimas 
(poveikio sumažinimas) 

Jėgainių skaičius ir techninės specifikacijos (įskaitant jėgainių aukštį, apšvietimą, 
kabelių klojimo gylį ir ekranavimą, pamatų projektą ir kt.) 

Parengiamasis etapas  

Grafikas (poveikio vengimas 
ir (arba) sumažinimas)  

Ekologinio jautrumo laikotarpiais veikla nevykdoma, sumažinama jos apimtis arba 
veikla vykdoma etapais 

Alternatyvūs statybos metodai ir 
užtvaros (poveikio sumažinimas) 

Galimai trikdančių ar žalingų vaizdinių dirgiklių ir teršalų, kaip antai triukšmo ir 
vibracijos, vengimas ar sumažinimas 

Statyba  

Grafikas (poveikio vengimas 
ir (arba) sumažinimas)  

Ekologinio jautrumo laikotarpiais veikla nevykdoma, sumažinama jos apimtis arba 
veikla vykdoma etapais 

Alternatyvūs statybos metodai ir 
užtvaros (poveikio sumažinimas) 

Galimai trikdančių ar žalingų vaizdinių dirgiklių ir teršalų, kaip antai triukšmo ir 
vibracijos, vengimas ar sumažinimas 

Baidymo priemonės (poveikio 
sumažinimas) 

Garsinės ir vaizdinės priemonės 

Eksploatavimas  

Jėgainės eksploatavimo laikas 
(poveikio vengimas ir (arba) 
sumažinimas) 

Jėgainės veikimo ribojimas, jėgainės menčių atpalaidavimas ir startinio vėjo 
greičio padidinimas73 (pvz., stabdant jėgainę, kad jėgainės aukštyje artėjant 
migruojantiems paukščiams ji nesisuktų, arba sumažinant jėgainių sukimosi laiką)   

Baidymo priemonės (poveikio 
sumažinimas) 

Garsinės, vaizdinės ir elektromagnetinės priemonės 

Laukinės gamtos atkūrimas 
privažiuojamuosiuose keliuose 
ir (arba) skatinimas nesinaudoti 
privažiuojamaisiais keliais 

Pastačius jėgaines dideli privažiuojamieji keliai nebėra reikalingi (kadangi techninę 
priežiūrą atliekantys darbuotojai gali naudotis mažesniais keliais). Taigi juose 
galima laikinai atkurti laukinę gamtą (iki modernizavimo ar eksploatavimo 
nutraukimo etapo); galima įtaisyti užtvarą, kad į teritoriją nepatektų pašaliniai 
asmenys. 

Buveinių valdymas (poveikio 
sumažinimas) 

Buveinių valdymas gali būti vykdomas skirtingais tikslais. Vienas iš būdų – 
padaryti buveines šalia jėgainių nepatrauklias (pvz., suformuojant (ne)patrauklias 
maitinimosi ir veisimosi buveines ir pašalinant skerdenas, kad nebūtų plėšriųjų 
paukščių) ir kartu kurti patrauklias buveines toliau nuo rizikos zonos (pvz., toliau 
nuo teritorijų, kuriose kyla susidūrimo pavojus) siekiant atbaidyti ir nuvilioti rūšis 
toliau nuo jėgainių. Kitas būdas – šalia jėgainių užtikrinti tam tikrą biologinę 
įvairovę, visų pirma, kai jos yra intensyviai naudojamos žemės ūkio paskirties 
žemės plotuose. Kiekvieną atvejį reikia nagrinėti atskirai.    

Modernizavimas  

Išmontavimas ir perkėlimas 
(poveikio vengimas ir (arba) 
sumažinimas) 

Jėgainių pakeitimas (pvz., aukštesnėmis jėgainėmis sumažinant jų skaičių) arba 
jėgainių vietos pakeitimas 

                                                      

72 Jėgainių išdėstymas ir padėtis iš esmės lemia su jomis susijusios infrastruktūros padėtį; mikroplanavimas turėtų 
būti vykdomas atsižvelgiant į visus svarbius veiksnius. 
73 Menčių atpalaidavimas – tai kampo (pokrypio) pakeitimo procesas siekiant sumažinti sukimąsi. Startinis vėjo 
greitis – tai greitis, kuriuo jėgainė pradeda suktis ir gaminti elektros energiją. 
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Grafikas (poveikio vengimas 
ir (arba) sumažinimas) 

Ekologinio jautrumo laikotarpiais veikla nevykdoma, sumažinama jos apimtis arba 
veikla vykdoma etapais 

Alternatyvūs statybos metodai ir 
užtvaros (poveikio sumažinimas) 

Galimai trikdančių ar žalingų teršalų, kaip antai triukšmo, vibracijos ir 
elektromagnetinių laukų, vengimas ar sumažinimas 

Eksploatavimo nutraukimas  

Išmontavimas ir atkūrimas 
(poveikio vengimas) 

Jėgainių ir su jomis susijusios infrastruktūros pašalinimas 

Grafikas (poveikio vengimas 
ir (arba) sumažinimas) 

Ekologinio jautrumo laikotarpiais veikla nevykdoma, sumažinama jos apimtis arba 
veikla vykdoma etapais 

Alternatyvūs statybos metodai ir 
užtvaros (poveikio sumažinimas) 

Galimai trikdančių ar žalingų teršalų, kaip antai triukšmo ir vibracijos, vengimas ar 
sumažinimas 

 

Tolesniuose skyriuose bus vertinama šių įvairių tipų poveikio svarba kiekvienai pagrindinei poveikį patiriančiai grupei. 

Atsižvelgiant į makroplanavimo ir su juo susijusio strateginio planavimo svarbą šio tipo poveikio vengimo priemonei skirtas 

atskiras skyrius (žr. 4 skyrių).  

Galiausiai, kaip tikėtino reikšmingo poveikio atveju, poveikio švelninimo priemones taip pat reikėtų vertinti kiekvienu 

konkrečiu atveju. Gali būti taikomos ribinės atstumo vertės (pvz., mažiausias atstumas iki šikšnosparnių populiacijos 

veisimosi vietų ar įvairių rūšių paukščių maitinimosi vietų ar lizdaviečių), jeigu jos yra pagrįstos moksliniais įrodymais. 

Tačiau jas reikėtų taikyti atsargiai įvertinus kiekvieną konkretų atvejį. Pavyzdžiui, ribinės atstumo nuo šikšnosparnių 

ilsėjimosi vietos vertės taikymas gali būti veiksmingas vienoje vienos rūšies ilsėjimosi vietoje, bet gali būti neveiksmingas 

ar nebūtinas kitoje kitos rūšies ilsėjimosi vietoje. Taigi šiame rekomendaciniame dokumente ribinių verčių nėra. Šio 

rekomendacinio dokumento 7 skyriuje aptariama stebėsena ir prisitaikomasis valdymas. Stebėsena nėra poveikio 

švelninimo priemonė, bet ji yra būtina norint užtikrinti, kad poveikio švelninimo priemonės būtų faktiškai įgyvendintos ir 

veiksmingos, kaip buvo numatyta atlikus tinkamą vertinimą. Dėl išvadų dėl neigiamo poveikio vietovės vientisumui, 

padarytų atlikus tinkamą vertinimą, neturi kilti jokių pagrįstų mokslinių abejonių, bet tai nereiškia, kad nereikia vykdyti 

stebėsenos tokioms prognozėms patvirtinti. 

5.2 Buveinės 

5.2.1 Įvadas 

Vėjo energetikos objektai paprastai statomi atvirose vietose, kuriose yra dideli vėjo energijos ištekliai. Mažo ir vidutinio 

dydžio jėgainės paprastai statomos pakeistose natūraliose buveinėse arti ūkių, namų ūkių ar įmonių. O dideli vėjo 

energetikos objektai dažnai statomi atokesnėse aukštumose, pakrantės rajonuose ir atvirose pievose; būtent šiose 

teritorijose esančios buveinės dažniausiai ir patiria objekto daromą poveikį. Didėjant vėjo jėgainių aukščiui dideli vėjo 

elektrinių parkai vis dažniau įkuriami miškuose. 

Atliekant tinkamą vertinimą būtina atsižvelgti į šias buveines:  

 I priede išvardytų tipų natūralias buveines;  

 Buveinių direktyvos II priede išvardytų rūšių buveines;  

 Paukščių direktyvos I priede išvardytų laukinių paukščių rūšių buveines;  

 reguliariai migruojančių rūšių paukščių buveines.  

Taip pat reikia atsižvelgti į Buveinių direktyvos IVb priede išvardytas griežtai saugomas augalų rūšis ir IVa priede išvardytų 

griežtai saugomų gyvūnų rūšių veisimosi ar poilsio vietas.  

Tiesioginio buveinių nykimo mastas statant vėjo energetikos objektus ir su jais susijusios infrastruktūrą, pvz., tiesiant 

privažiuojamuosius kelius ir vidaus jungiamuosius kabelius74 bei įrengiant pastotes, priklauso nuo projekto dydžio, vietos 

ir struktūros. Faktiškai žemės plotas, kuriame įrengiama infrastruktūra, gali būti palyginti nedidelis, bet poveikis gali būti 

didesnis, jeigu planais ar projektais kišamasi į ekologinius, hidrologinius ar geomorfologinius procesus. Dinamiškos 

buveinės, kaip antai kopos ar šlapynės, taip pat yra pažeidžiamos dėl jų struktūros ir veikimo pokyčių. Juos, pavyzdžiui, 

                                                      

74 Šiame rekomendaciniame dokumente pateikiama informacija apie jėgainių jungiamuosius kabelius taip pat 
svarbi orinėms ir požeminėms elektros energijos perdavimo linijoms. Išsamios rekomendacijos dėl energijos perdavimo 
infrastruktūros ir ES gamtos apsaugos teisės aktų yra paskelbtos atskirame rekomendaciniame dokumente (Europos 
Komisija (2018c)). 
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galėtų sukelti dirvožemio tankinimas, augalų pašalinimas, drenavimas, paskirties keitimas ir kt.; dėl to gali pasireikšti toks 

poveikis, kaip erozija ir buveinių būklės blogėjimas didesniame plote. 

Pagrindinius duomenis, kuriais grindžiamas reikšmingo poveikio vertinimas, reikėtų rinkti taikant geriausius prieinamus 

metodus (žr., pavyzdžiui, Dafis et al. 2001; Aplinkos agentūra 2003; Pentecost et al. 2009; Smith et al. 2011). Pagrindinių 

duomenų tyrimo metodų pavyzdžiai apibendrinami 5-1 intarpas intarpe. 

5-1 intarpas. Pagrindinių buveinių tyrimo metodų pavyzdžiai 

Tikėtina, kad norint nustatyti I priedo buveinių plotus teritorijoje, kuriai vėjo energetikos objektas daro poveikį, ir paprastai 

apibrėžtoje buferinėje zonoje (pvz., hidrografiniame baseine), reikės atlikti tyrimus. Kai kuriais atvejais išsamios 

rekomendacijos dėl tinkamų tyrimo metodų yra parengtos nacionaliniu lygmeniu. 

 

Rūšių identifikavimas ir buveinių gausumo įvertinimas: 

• kvadratų ir (arba) transektų tyrimai. 

 

Buveinių pasiskirstymo kartografavimas: 

• tiesioginė apžiūra (vietovių kartografavimas); 

• nuotolinis stebėjimas (palydovinis stebėjimas, palydovinis daugiaspektris stebėjimas, nuotraukų iš oro analizė, 

žemės kartografavimas remiantis iš oro darytomis nuotraukomis). 

 

5.2.2 Poveikio tipai 

5.2.2.1 Kokie yra pagrindiniai poveikio tipai? 

Pagrindiniai poveikio buveinėms tipai yra apibendrinti 5-2 intarpas intarpe ir 5-3 lentelė. lentelėje. Kiekvieno tipo poveikis 

gali turėti įtakos bendram buveinės plotui ir kokybei. 

5-2 intarpas. Poveikio buveinėms tipai 

• Tiesioginis nykimas – buveinės ploto sumažėjimas ją pašalinant, pakeičiant jos paskirtį ar padengiant (pvz., 

statybinėmis medžiagomis ar drumzlėmis) 

• Suskaidymas – buveinės gretutinės teritorijos suskaidymas į du ar daugiau mažų izoliuotų rajonų 

• Būklės blogėjimas – buveinės kokybės blogėjimas dėl sumažėjusio buveinę sudarančių jai būdingų grupių rūšių 

gausumo ir /arba biomasės 

• Trikdymas – laikinas vidutinių aplinkos sąlygų pakeitimas (pvz., drumzlių ar dulkių kiekio padidėjimas, daugiau 

žmonių, šviesos ir triukšmo) 

• Buveinių kūrimas – buveinių kūrimas ar atkūrimas imantis tam tikrų poveikio švelninimo priemonių 

• Mikroklimato pokyčiai – nedideli oro temperatūros ir oro drėgnio pokyčiai dėl jėgainės menčių judėjimo 

• Netiesioginis poveikis – buveinių nykimas, suskaidymas ir būklės blogėjimas, pavyzdžiui, dėl dirvožemio tankinimo, 

drenavimo, ganymo intensyvumo pokyčių, erozijos ar invazinių svetimų rūšių atsiradimo ir teršalų 

 

 

 

5-3 lentelė. Poveikio buveinėms tipai per sausumos vėjo energetikos projekto gyvavimo ciklą 

Poveikio tipai Projekto etapas 
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Buveinių nykimas ir būklės 
blogėjimas 

X X  X X 

Buveinių suskaidymas X X X X X 

Buveinių trikdymas X X X X X 

Buveinių kūrimas  X X X X 

Mikroklimato pokyčiai  X X X X 

Dirvožemio tankinimas  X  X X 

Netiesioginis poveikis X X X X X 

 

Reikėtų išsamiai įvertinti poveikį augalų rūšims. Mat daugeliui kalnų augalų rūšių, kurios yra labai ypatingos savo buveinėje 

ir auga ribotose teritorijose, gali būti daromas didelis poveikis ne tik įrengiant vėjo jėgaines, bet ir atidarant kelius ir taip 

sudarant palankesnes patekimo sąlygas. 

Taip pat reikėtų išsamiai apsvarstyti tikimybę, kad atsiras svetimų rūšių ar vietinių rūšių, kurių kilmė skiriasi nuo esamų 

vietos augalų rūšių. Pavyzdžiui, tiesiant kelius ir naudojant dirvožemį iš kitų rajonų gali pasitaikyti sėklų, kuriose yra svetimų 

(invazinių ar neinvazinių) biologinių medžiagų. 

Atlikus kelis tyrimus buvo nustatyta, kad vėjo energetikos objektai gali daryti įtaką mikroklimatui iki 200 m atstumu nuo 

veikiančių jėgainių (Armstrong et al. 2016). Visų pirma, dėl jų gali padidėti oro temperatūra ir absoliučioji drėgmė naktį, taip 

pat gali padidėti oro, paviršiaus ir dirvožemio temperatūros kaita per paros ciklą (Armstrong et al. 2016). Tačiau toks 

poveikis gana ribotas (pvz., mažiau nei 0,2 °C) ir tikėtina, kad reikšmingo poveikio vietovės vientisumui nebus.  

5.2.2.2 Kaip vertinamas reikšmingumas? 

Reikšmingumo vertinimas visuomet turi būti grindžiamas patikimais moksliniais argumentais; turėtų būti daroma nuoroda 

į vietovės apsaugos tikslus. Reikšmingumas buveinėms nustatomas bent taip: 

• kiekybiškai apskaičiuojant ES saugomos buveinės plotą75, kurio būklė, kaip prognozuojama, blogės, palyginti su bendru 

pradiniu buveinės plotu; 

• įvertinant buveinės svarbą ES saugomoms rūšims.  

 

Tam reikia gerai suprasti buveinių pasiskirstymą, visų pirma, suvokti priemonių, kurių imantis norima išvengti reikšmingo 

poveikio, tinkamumą (žr. 5.2.3 skyrių). 

Bendras žemės, kuri transformuojasi dėl vėjo energetikos plėtros, plotas skiriasi priklausomai nuo objekto vietos ir dydžio. 

Žemės transformacija tikriausiai bus vidutiniškai mažesnė dirbamos žemės plotuose nei miškuose ir kalnuotose vietovėse. 

Poveikį reikšmingumui taip pat daro: i) poveikį patiriančių buveinių retumas ir pažeidžiamumas, ii) jų kaip ES saugomų 

rūšių mitimo, veisimosi ar žiemojimo vietos svarba ir (arba) iii) jų kaip rūšių judėjimo didesnėje kraštovaizdžio teritorijoje 

koridorių ar tarpinės vietos vaidmuo.  

Dėl vėjo energetikos objektų, kurie yra tam tikrų retų ir pažeidžiamų rūšių buveinių, kaip antai šlapynių, plokščiųjų pelkių 

ar žemapelkių, teritorijoje arba šalia jų, šios buveinės gali išnykti arba gali pablogėti jų būklė. Susirūpinimą kelia ne tik 

tiesioginis buveinės teritorijos nykimas, bet ir potenciali žala, statant ir eksploatuojant objektą padaryta buveinės struktūrai 

ir ekologinėms funkcijoms. Tokia žala gali padaryti reikšmingą poveikį daug didesnei teritorijai nei tiesiogiai naudojamas 

žemės plotas. 

Žala durpynams, visų pirma, gali būti daroma netinkamai parenkant vėjo energetikos objekto ar su juo susijusios 

infrastruktūros, kaip antai naujų ar patobulintų privažiuojamųjų kelių, vietą. Žala neretai padaroma dėl to, kad planuojant 

objektus nepakankamai atsižvelgiama į pagrindinius durpyno hidrologijos aspektus. Taigi, nors durpių kiekis, kurio faktiškai 

netenkama, gali būti nedidelis, žala, daroma natūraliai durpyno drenažo sistemai, pavyzdžiui, dėl drenavimo griovių, gali 

turėti padarinių daug didesnei teritorijai. Dėl to gali galiausiai pablogėti daug didesnio durpynų ir kitų susijusių buveinių, 

kaip antai upelių ir kitų toliau pasroviui esančių vandens telkinių, ploto būklė. 

                                                      

75 I priede išvardytų tipų natūralios buveinės, Buveinių direktyvos II priede išvardytų rūšių buveinės, Paukščių 
direktyvos I priede išvardytų laukinių paukščių rūšių buveinės ir reguliariai migruojančių rūšių paukščių buveinės. 
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Poveikio reikšmingumui gali turėti įtakos biologiniai, aplinkosauginiai ir plano ar projekto parengimo veiksniai. 5-3 intarpas. 

intarpe apibendrinami veiksniai, į kuriuos paprastai atsižvelgiama ir taikant pagrindinių duomenų rinkimo metodus, ir 

vertinant reikšmingumą. 

5-3 intarpas. Veiksniai, lemiantys pagrindinių duomenų rinkimo metodus ir reikšmingumo buveinių atžvilgiu 

vertinimą 

Biologiniai 

• Jautrumas, atsparumas ir gebėjimas atsigauti 

• Invazinių svetimų rūšių buvimas 

 

Aplinkosauginiai 

• Dirvožemio ar nuosėdų tipas ir morfologija 

• Oro kokybė (pvz., dulkės) 

• Vandens kokybė ir kiekis 

• Vykdoma veikla, kaip antai ganymas, kuri gali būti perkelta iš vėjo energetikos objekto teritorijos arba joje nutraukta, 

ir dėl to gali pasikeisti aplinkos sąlygos 

 

Planas ar projektas 

• Vėjo jėgainių skaičius, dydis, pamatų konstrukcija, visų pirma, jų veikiama teritorija ir įrengimo metodai, ypač jeigu 

atliekant parengiamuosius darbus tvarkomi didesni buveinių plotai (pvz., tvarkomas miškas) 

• Kabelių skaičius, ilgis ir užkasimo metodai 

• Kita susijusi veikla (pvz., transporto priemonės ir medžiagų saugojimas) 

 

Nors gali būti gana paprasta kiekybiškai įvertinti vėjo energetikos plėtros plano ar projekto laikiną ir nuolatinį fizinį poveikį, 

kiekybiškai įvertinti kitų rūšių poveikį gali būti sunkiau.  

Pavyzdžiui, dulkės gali kauptis tam tikru atstumu nuo vėjo energetikos objekto vietos; priklausomai nuo vietos ypatumų 

gali kilti poreikis įvertinti reikšmingumą. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje dulkių kaupimasis dėl statybų ir eksploatavimo 

nutraukimo aikštelėse vertinamas remiantis tuo, ar iki 50 m atstumu nuo aikštelės ribų ir (arba) iki 50 m atstumu nuo kelių, 

kuriais važiuoja statybinės transporto priemonės, ir viešuosiuose keliuose iki 500 m atstumu nuo įvažiavimo į aikštelę yra 

ekologinį poveikį patiriančių rūšių (Holman et al. 2014). Svarbu pažymėti, kad tokios rekomendacijos „negali būti pernelyg 

griežtos ir reikia vadovautis profesine nuomone“ bei kad jos yra didesnės sistemos dalis siekiant užtikrinti nuoseklumą ir 

išsamumą (Holman et al. 2014).   

Dirvožemio tankinimas gali vykti didelėse teritorijose. Kiekybiškai vertinant poveikį patiriantį plotą ir siekiant nuspėti tikėtiną 

poveikio buveinėms reikšmingumą gali būti prasminga atlikti geotechninį žemės sąlygų vertinimą. Vandens kiekis ir kokybė 

taip pat gali pasikeisti dideliuose plotuose. Tokiomis aplinkybėmis, norint padėti įvertinti reikšmingumą apskaičiuojant nuo 

požeminio vandens ir paviršinio vandens priklausomų paveiktų buveinių plotą, paprastai naudojamas hidraulinis ir 

hidrologinis modeliavimas. 

Jeigu plano ar projekto parengimo parametrai nėra konkretūs ar nėra nustatyti, reikia daryti blogiausio scenarijaus 

prielaidas. Pavyzdžiui, dėl išorės jungiamųjų kabelių ir perdavimo kabelių gali iš esmės padidėti su vėjo energetikos plėtra 

susijusio buveinių nykimo poveikis. Gali būti taip, kad atliekant strateginį poveikio aplinkai vertinimą, poveikio aplinkai 

vertinimą ar tinkamą vertinimą, tikslus kabelių klojimo maršrutas gali būti nežinomas, bet galima daryti prielaidą, jog jis bus 

klojamas kažkur platesniame koridoriuje tarp energijos gamybos infrastruktūros ir jungties su perdavimo tinklu.  

5-1 atvejo tyrimas. atvejo tyrime pateikiamas reikšmingumo sistemos vertinant vėjo elektrinių parko statybos poveikį 

stepinėms pievoms Rumunijoje pavyzdys.   

5-1 atvejo tyrimas. Poveikis stepinėms pievoms statant vėjo jėgaines Dobrudžoje (Pietryčių Rumunija) 

Dėl vėjo jėgainių statybos (5-1 pav. pav.) gali vykti didelio masto buveinių nykimas ar suskaidymas. Šis pavyzdys 

daugiausia susijęs su stepinių pievų buveinėmis. Dobrudžos regione Rumunijoje vis dar yra didelės Ponto-Sarmatijos 

stepių buveinių teritorijos (prioritetinės buveinės 62C0, 40C0), bet jų plotas mažėja, o buveinių kokybė blogėja dėl kelių 

priežasčių: miško įveisimo, karjerų eksploatavimo, nuganymo ir statybos darbų. Todėl šioms buveinėms kyla didelė 

grėsmė, o su jomis susijusioms laukinės gyvūnijos rūšims, kaip antai Spermophilus citellus (pilkasis staras), kuris yra į II 

priedą įtrauktos rūšies žinduolis, kyla išnykimo pavojus. 
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Europos Komisijos užsakymu atliekant nepriklausomus tyrimus buvo tiriamas individualus ir bendras kelių planuojamų (ir 

iš dalies įgyvendintų) vėjo elektrinių parkų projektų poveikis Dobrudžoje (Arcadis 2010). Buvo parengta su keliomis 

poveikio grupėmis susijusi reikšmingumo sistema. Vertinant buveinių nykimą ir buveinių būklės blogėjimą (įskaitant 

suskaidymą) reikšmingumas buvo nustatomas remiantis šiais kriterijais:  

 

Reikšminga:  

• Bet kokio papildomo prioritetinės buveinės (62C0, 40C0) ploto Bendrijos svarbos teritorijoje (BST) būklė blogėja dėl 

tiesioginio buveinių nykimo 

• Bet kokio papildomo prioritetinės buveinės (62C0, 40C0) ploto BST būklė blogėja dėl buveinių suskaidymo 

• Bet koks papildomas II ir (arba) IV priedų rūšių, susijusių su prioritetinėmis buveinėmis (62C0, 40C0), trikdymas, galintis 

padaryti poveikį jų išsaugojimo būklei 

 

Nereikšminga: 

• Nedaromas poveikis jokiai prioritetinei buveinei nei dėl tiesioginio buveinių panaudojimo, nei dėl jų suskaidymo, nei dėl 

su tokio tipo buveinėmis susijusių II ir IV priedų rūšių trikdymo 

 

Buvo pateiktas toks pagrindimas.  

• Prioritetinės buveinės: i) prioritetinėms buveinėms reikia daug griežtesnės apsaugos sistemos nei kitų tipų „Natura 

2000“ buveinėms, ii) tokio tipo buveinė užima labai ribotą plotą savo biogeografinėje teritorijoje ES ir iii) tokio tipo 

buveinėms kyla didelė grėsmė dėl daugelio priežasčių (intensyvesnė žemės ūkio veikla, klimato kaita ir kita veikla, kaip 

antai karjerų eksploatavimas). Dėl šių priežasčių bet koks papildomas prioritetinės buveinės (62C0, 40C0) plotas BST, 

kurio būklė pablogėjo, buvo pripažintas reikšmingu, nes tai padarytų tiesioginį poveikį šio tipo buveinių apsaugos 

tikslams.  

• Su prioritetine buveine susijusios II ir (arba) IV priedų rūšys: II ir IV priedų rūšių trikdymas buvo pripažintas reikšmingu, 

kai galėjo kilti grėsmė jų išsaugojimo būklei. Taip būna, kai dėl projekto gali i) ilgainiui sumažėti rūšies populiacija šioje 

vietovėje, ii) sumažėti rūšies paplitimas šioje vietovėje arba gali kilti pavojus, kad jis sumažės, ir (arba) iii) sumažėti 

rūšies buveinės dydis šioje vietovėje. 

 

Tiesioginis buveinės nykimas dažniausiai pastebimas parengiamajame ir statybos etapuose. Bendras buveinių 

sunaikinimo mastas kiekvienoje „Natura 2000“ vietovėje buvo kiekybiškai įvertintas remiantis i) vidutinio vienai vėjo 

jėgainei (jėgainės pamatams, jėgainės platformai, privažiuojamųjų kelių tinklui) panaudojamo ploto apskaičiavimais ir 

patikrinimais konkrečiose tyrimo srityse ir ii) vėjo jėgainių vieta. Apskaičiuotasis vidutinis tiesiogiai nykstančių buveinių 

plotas – 3 000–4 000 m2 (aprėpiant jėgainės statybą ir privažiuojamųjų kelių tiesimą) vienos vėjo jėgainės atveju:   

• buveinių sunaikinimas ir jų būklės blogėjimas prasideda jau parengiamajame etape, nes daugelio vėjo elektrinių parkų 

atveju pirmiausia pastatomas meteorologinis bokštas, kuris yra lengva konstrukcija, įrengta ant ne daugiau nei 

+/– 50 m2 pagrindo.  

• Tačiau didžiausia žala padaroma statant patį vėjo elektrinių parką. Jėgainėms pastatyti reikia atlikti intensyvius žemės 

darbus, įskaitant kasimą bei didelių betoninių pamatų atramoms statymą. Įrengiant vieną jėgainę akmenuotame 

dirvožemyje pačios jėgainės pamatui iškasamas maždaug 100 m2 (1–2 m gylio) plotas, o šalia sukuriama platforma, 

aprėpianti didžiulį plotą (bent 1 000 m2, kartais iki 2 000 m²). 

• Tiesiami platūs privažiuojamieji keliai (vidutiniškai 4,5–5,0 m pločio) (žr. 5-1 pav. pav.), kad jais prie jėgainės aikštelės 

galėtų privažiuoti sunkiasvoriai sunkvežimiai. Iš aplinkosauginių patvirtinimų analizės matyti, kad kiekvienos jėgainės 

atveju tas plotas yra vidutiniškai beveik 2 000 m². 
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5-1 pav. Buveinių nykimas ir suskaidymas statant platformas ir tiesiant privažiuojamuosius kelius kalvotame stepių 
kraštovaizdyje 

 

Poveikis buveinėms gali būti daromas ir jas suskaidant. Dėl privažiuojamųjų kelių tinklo suskaidoma buveinių struktūra ir 

susiformuoja daug mažų buveinių likučių, tarp kurių yra nutiesti platūs žvyro keliai (žr. 5-1 pav. pav.). Iš daugelio tyrimų76 

matyti, kad buveinių suskaidymas tokiais keliais daro neigiamą poveikį ropliams, varliagyviams ir mažiems žinduoliams. 

Tuose tyrimuose taip pat aprašomi sunkumai, susiję su paveiktos teritorijos dydžio apskaičiavimu.  

 

Paveikta teritorija aprėpia teritoriją aplink jėgaines ir visą teritoriją tarp jų, išskyrus tam tikras vietas atskirose vėjo 

elektrinių parko dalyse. 5-2 pav. pav. parodyta, kad teritorija, kuriai suskaidymas gali padaryti poveikį, labai priklauso nuo 

išorės spindulio (t. y. atstumo nuo jėgainių), į kurį atsižvelgiama nustatant paveiktą teritoriją (600 m kairiajame piešinyje 

ir 200 m dešiniajame piešinyje). Šio tyrimo tikslais mažiausia teritorija, kuriai gali padaryti poveikį suskaidymas, buvo 

laikoma visa vėjo elektrinių parko teritorija, kurios išorės riba yra 200 m atstumu nuo kraštinių vėjo jėgainių. Kaip jau 

minėta, teritoriją, kuriai gali būti padarytas poveikis, gali būti sunku nustatyti tiksliai, nes ji priklauso nuo tikslios vietos ir 

privažiuojamųjų kelių tankio bei nuo vietos žinduolių ir roplių populiacijos pasiskirstymo teritorijoje. Taikant aprašytą 

metodą gaunamas per mažas rezultatas, nes prie suskaidymo taip pat prisideda pagrindinis privažiuojamasis kelias tarp 

esamo kelių tinklo ir vėjo elektrinių parko, bet skaičiuojant į jį neatsižvelgiama. 

  

5-2 pav. Metodas, naudojamas apskaičiuojant dėl vėjo elektrinių parko suskaidytos teritorijos plotą 
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Šaltinis: galimo vėjo elektrinių parkų statybos ir eksploatavimo poveikio šiaurinėje Dobrudžos dalyje (Rumunija) techninis 

vertinimas (Arcadis 2011) 

 

Apibendrinant, 5-4 intarpas. intarpe pateikiamos kelios pagrindinės rekomendacijos dėl poveikio buveinėms reikšmingumo 

vertinimo. 

5-4 intarpas. Pagrindinės rekomendacijos dėl poveikio buveinėms reikšmingumo vertinimo 

• Parengti patikimą reikšmingumo sistemą remiantis kriterijais, susijusiais su atitinkamų buveinių ir su jomis susijusių II 

ir IV priedų rūšių apsaugos tikslais, priklausančiais nuo konkrečių aplinkybių (vertinant kiekvienu konkrečiu atveju) ir 

gerai moksliškai pagrįstais.  

• Užtikrinti duomenų buvimą, visų pirma dėl didelio masto buveinių pasiskirstymo, kad jais būtų galima naudotis atliekant 

plano lygmens vertinimus arba išsamią su konkrečiu projektu susijusią analizę ir vertinimą. 

• Atsižvelgti į dinamiškų sistemų buveinių kaitą erdvėje ir laike, pavyzdžiui, įvertinant buveines salpose ar pakrantės 

smėlio kopų sistemose, visų pirma vertinant klimato kaitos poveikį per vėjo energetikos objekto eksploatavimo 

laikotarpį. 

• Kaupti žinias ir įžvalgas dėl buveinių ir su jomis susijusių rūšių jautrumo vėjo energetikos plėtros veiklai, visų pirma jų 

atsparumo ir gebėjimo atsigauti.  

• Naudotis vis daugėjančiomis stebėsenos po projekto įgyvendinimo ataskaitomis siekiant papildyti įrodymų bazę. 

 

 

5.2.3 Galimos poveikio švelninimo priemonės  

Kalbant apie buveines, kurioms daro poveikį sausumos vėjo energetikos plėtra, aišku, kad veiksmingiausias 

būdas išvengti reikšmingo poveikio ES saugomoms buveinėms yra tinkamas vėjo energetikos objekto, 

įskaitant privažiuojamuosius kelius, vietos parinkimas (makroplanavimas). Tai galima optimaliai užtikrinti 

strategiškai planuojant vėjo energetikos objektus didelėje geografinėje teritorijoje. Jeigu ES saugomų buveinių 

išvengti nepavyksta, geras būdas išvengti jautriausių ir (arba) vertingiausių buveinių dalių gali būti atsargus su 

kiekviena jėgaine susijusios infrastruktūros vietos parinkimas (mikroplanavimas).   

Buveines, kurių būklė pablogėjo statybos etape (pvz., saugojant dirvožemį ir įrangą), reikėtų atkurti, kai tik bus 

užbaigti statybos darbai. Privažiuojamuosius kelius galima uždaryti, kad jais nesinaudotų pašaliniai asmenys, 

arba net sumažinti jų dydį.   

5.3 Šikšnosparniai 

5.3.1 Įvadas 

UNEP / EUROBATS paskelbė išsamias Europos rekomendacijas dėl šikšnosparnių ir vėjo energetikos 

„Guidelines for consideration of bats in wind-farm projects“ („Gairės dėl atsižvelgimo į šikšnosparnius vėjo 

elektrinių parkų projektuose“) (Rodrigues et al. 2015). Šiame skyriuje apibendrinama informacija, susijusi su 

galimu sausumos vėjo energetikos plėtros poveikiu šikšnosparniams, remiantis UNEP / EUROBATS leidiniu 

Nr. 6 ir papildoma po 2014 m. išleista literatūra. Su šikšnosparniais susijusių nacionalinių rekomendacinių 

dokumentų sąrašas yra pateiktas E priedėlyje. 

Šio skyriaus informacija yra susijusi su Buveinių direktyvos II ir IV prieduose išvardytų rūšių šikšnosparniais. 

Iš įrodymų matyti, kad vėjo energetikos objektai daro mažesnį poveikį II priede išvardytų rūšių 

šikšnosparniams nei IV priede išvardytoms jų rūšims. Nakvišų ir nykštukų rūšys, kurios nėra įtrauktos į II 

priedą, sudaro daugiau nei 90 proc. užregistruoto dėl vėjo elektrinių parkų nukentėjusių gyvūnų skaičiaus (žr. 

                                                      

76 Fahrig, 2003. 
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9-7 lentelė. lentelę E priedėlyje), o II priedo rūšys kartu sudaro mažiau nei 0,5 proc. nukentėjusių gyvūnų 

skaičiaus77.  

Pagrindinius duomenis, kuriais grindžiamas tinkamas vertinimas, reikėtų rinkti taikant geriausius tyrimo 

metodus, aprašytus UNEP / EUROBATS gairėse. Kai tinkama, šį visai Europai skirtą rekomendacinį 

dokumentą reikėtų taikyti kartu su nacionalinėmis ar regioninėmis rekomendacijomis, kad būtų laikomasi 

tinkamų ir moksliškai pagrįstų metodų, susijusių su konkrečių valstybių narių ar Europos regionų rūšimis, 

buveinėmis ir aplinkos sąlygomis. Atliekant tyrimus reikia atsižvelgti į visą metinį šikšnosparnių aktyvumo ciklą, 

teikti informaciją apie vietos šikšnosparnių populiacijų ilsėjimąsi (veisimąsi, poravimąsi (spiečiavimąsi), 

žiemojimą), maitinimąsi ir judėjimą bei nustatyti tikėtinus šikšnosparnių migracijos maršrutus. Tyrimų mastą 

reikia kruopščiai apsvarstyti turint omenyje vėjo energetikos objekto ir jo veikiamos teritorijos dydį ir vietą (žr. 

3.2 skyrių). Pagrindinių duomenų tyrimo metodų pavyzdžiai apibendrinami 5-5 intarpas. intarpe. 

5-5 intarpas. Pagrindinių sausumos vėjo energetikos objektų poveikio šikšnosparniams tyrimų 
pavyzdžiai (adaptuota iš UNEP / EUROBATS gairių, Rodrigues et al. 2015) 

• Svarbių gimdymo, žiemojimo ir spiečiavimosi vietų nustatymas remiantis šikšnosparnių požymiais ir (arba) 

užregistruotų šikšnosparnių buvimu ir gausumu. 

• Tyrimai vietose naudojant šikšnosparnių detektorius – automatinių detektorių naudojimas siekiant nustatyti 

šikšnosparnių aktyvumo indeksą (kontaktų su šikšnosparniais skaičių per valandą) ir naudojimąsi buveine, galbūt 

papildant juos rankiniu būdu atliekamais tyrimais (apeinant transektus, apžiūrint iš apžvalgos taškų) ir naudojant kitus 

stebėjimo metodus (terminio ir infraraudonųjų spindulių vaizdo kameras). 

• Aktyvumo tyrimai aukštumoje – automatinių detektorių naudojimas siekiant nustatyti šikšnosparnių aktyvumo indeksą 

(kontaktų su šikšnosparniais skaičių per valandą). 

• Galimas poreikis stebėti aktyvumą virš medžių viršūnių ir taikyti pažangius metodus, kaip antai gaudymą ir radijo 

telemetriją miško plotuose78. 

• Aplinkos (temperatūros, kritulių, vėjo greičio) duomenų rinkimas. 

 

5.3.2 Poveikio tipai 

5.3.2.1 Kokie yra pagrindiniai poveikio tipai? 

Pagrindiniai poveikio šikšnosparniams tipai yra apibendrinti 5-6 intarpas. intarpe ir 5-4 lentelė. lentelėje. 

Kiekvienas poveikio tipas gali daryti įtaką individų išgyvenamumui ir dauginimosi sėkmei; dėl to gali keistis 

populiacijos demografiniai parametrai, o rezultatas gali būti reikšmingas populiacijos dydžio pasikeitimas. 

5-6 intarpas. Pagrindiniai poveikio šikšnosparniams tipai (remiantis UNEP / EUROBATS gairėmis) 

• Susidūrimas ir barotrauma – mirtina skrendančių šikšnosparnių ir vėjo jėgainės konstrukcijų sąveika.  

• Buveinių nykimas ir būklės blogėjimas – šikšnosparnių buveinių sunaikinimas, suskaidymas ar žala joms.  

• Trikdymas ilsėjimosi vietose ir išstūmimas iš jų – dėl veiklos ilsėjimosi vietose ir aplink jas, kaip antai buveinės 

sunaikinimo arba techninės priežiūros transporto priemonių ir personalo buvimo, gali keistis ilsėjimosi vietos 

temperatūra, drėgnis, šviesa, triukšmas ir vibracija ir dėl to gali mažėti naudojimasis buveine arba reprodukcinis 

pajėgumas. 

• Skrydžių koridorių ir ilsėjimosi vietų nykimas – fizinis ar funkcinis skrydžių koridorių ir ilsėjimosi vietų nykimas. 

 

5-4 lentelė. Poveikio šikšnosparniams tipai per sausumos vėjo energetikos projekto gyvavimo ciklą 

Poveikio tipai Projekto etapas 

                                                      

77 Šaltinis: EUROBATS IWG 23-ojo posėdžio ataskaita dėl vėjo jėgainių ir šikšnosparnių, pateikta Patariamajam 
komitetui (https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf) 
78 Muller et al. (2013) nustatė, kad atvirų buveinių šikšnosparnių rūšys ir Pipistrellus rūšis dažnai ieško maisto ne 
tik proskynose ar miškų pievose, bet ir virš uždarų brandžių medynų ir dėl tokios elgsenos tokiose vietovėse esančios 
jėgainės gali kelti jiems pavojų. 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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Buveinių nykimas ir būklės 
blogėjimas 

X X X X X 

Trikdymas ilsėjimosi 
vietose ir išstūmimas iš jų 

X X X X X 

Buveinių suskaidymas  X X X  

Susidūrimas   X X  

Kliūčių poveikis   X X  

Barotrauma   X X  

Skrydžių koridorių ir 
ilsėjimosi vietų nykimas ar 
perkėlimas 

 X X X  

Dėl naktinio apšvietimo 
didesnis bestuburių, 
kuriais mintama, skaičius, 
tad didesnė susidūrimo 
rizika 

  X X  

Netiesioginis poveikis  X X X X 

 

Pradėjus eksploatuoti vėjo jėgaines, laikoma, kad didžiausią poveikį daro žūstamumas dėl susidūrimo ar 

barotraumos, bet skirtingoms rūšims kyla skirtinga rizika. 

Trikdymas ir išstūmimas gali pasireikšti bet kuriame projekto gyvavimo ciklo etape, kliūčių poveikiui atsirandant 

eksploatavimo ir modernizavimo etapuose. Dėl tokio tikėtinai reikšmingo poveikio gali keistis elgsena, įskaitant 

trauką (Behr et al. 2018; Foo et al. 2017), skrydžių koridorių perkėlimą erdvėje ir šikšnosparnių išstūmimą iš 

maitinimosi buveinių, kuriomis priešingu atveju jie naudotųsi (Barré et al. 2018). Dėl traukos galėtų padidėti 

susidūrimo rizika (Rydell et al. 2010a; Voigt et al. 2018). Tačiau Millon et al. (2018) nusprendė, kad pats 

išstūmimas yra svarbus poveikis, į kurį reikia atsižvelgti, o Barré et al. (2018) neseniai kiekybiškai įvertino šį 

poveikį keliuose vėjo elektrinių parkuose. Trikdymo, išstūmimo ir kliūčių poveikio vertinimą reikėtų analizuoti 

kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiant į plano ar projekto dydį, šikšnosparnių rūšį, kuri, kaip žinoma, gyvena 

šioje vietovėje, jų naudojimąsi buveine ir buveinės svarbą palankiam populiacijos išsaugojimo statusui, visų 

pirma turint omenyje kylančias grėsmes ir vietovės apsaugos tikslus. 

5.3.2.2 Kaip vertinamas reikšmingumas? 

Poveikio šikšnosparniams reikšmingumo vertinimui gali turėti įtakos biologiniai, aplinkosauginiai ir plano ar 

projekto parengimo veiksniai. 5-7 intarpas. intarpe išvardijami veiksniai, į kuriuos atsižvelgiama ir kuriant 

pagrindinių duomenų rinkimo metodus, ir vertinant reikšmingumą.  

5-7 intarpas. Veiksniai, svarbūs kuriant pagrindinių duomenų rinkimo metodus ir reikšmingumo 
šikšnosparnių atžvilgiu vertinimą 

Biologiniai 

• Susidūrimo rizika, kurią iš esmės nulemia rūšių maitinimosi charakteristikos, echolokacijos tipas ir elgsena skraidant 

(Denzinger ir Schnitzler 2013; Roemer et al. 2017). 

• Metinio gyvenimo ciklo etapas, pvz., aktyvus, žiemojimas, veisimasis, migracija, spiečiavimasis. 

• Žiemojimo ir gimdymo vietų buvimas. 

• Populiacijos pažeidžiamumas remiantis susidūrimo rizika ir poveikį patiriančios rūšies būkle (pavyzdys – „Scottish 

Natural Heritage“ et al. 2019). 

 

Aplinkosauginiai 
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• Buveinių, kuriomis šikšnosparniai tikriausiai naudosis per savo gyvenimo ciklą, pvz., miškų (ypač brandžių lapuočių 

miškų), medžių, gyvatvorių tinklų, šlapynių, vandens telkinių, vandentakių ir kalnų perėjų, buvimas ne daugiau nei 

200 m atstumu nuo plano ar projekto aikštelės79.  

• Uždaros teritorijos, kuriose šikšnosparniai maitinasi ar ilsisi, ir (arba) galimi siauri šikšnosparnių migracijos ar skraidymo 

maršrutai80. 

• Dideli upių koridoriai, kurie gali būti migracijos maršrutai81. 

• Paaiškėjo, kad tam tikrų kraštovaizdžio tipų buveinėse, pvz., iki 1,5 km atstumu nuo vėjo energetikos objektų 

esančiuose lapuočių miškuose, Didžiojoje Britanijoje sumažėja rizika visoms rūšims kartu (taip pat atskirai 

vertinamiems sopraniniams šikšniukams), o visoje spygliuočių miško teritorijoje pastebima didesnė rizika nakvišoms 

(Mathews et al. 2016). Taigi reakcija yra skirtinga priklausomai nuo rūšies ir buveinės. Priklausomai nuo vertinamos 

rūšies ir jos buveinių, tinkamos buveinės buvimas ar nebuvimas gali būti kriterijus, pagal kurį galima nustatyti tinkamas 

teritorijas, kuriose galima plėtoti vėjo energetiką, užuot nustatant vietoves, kuriose gali kilti problemų (Mathews et al. 

2016). 

• Vėjo greitis ir kryptis, temperatūra ir santykinis drėgnis, kaip žinoma, yra glaudžiai susiję ir su šikšnosparnių aktyvumu, 

ir su jų žūstamumu (Amorim et al. 2012; Mathews et al. 2016; kiti, cituojami Rodrigues 2015). Šiuos aplinkosauginius 

kintamuosius, be kita ko, galima naudoti siekiant nustatyti rizikos šikšnosparniams lygį, kuris yra tikėtinas siūlomoje 

vietovėje.  

 

Plano ar projekto parengimas 

• Jėgainių skaičius ir vėjaračių darbo plotas.   

• Jėgainės dydis, kuris gali turėti įtakos vykstančio išstūmimo atstumui [Barré et al. (2018) ir Minderman et al. (2012; 

2017)]. 

 

Iš per pastaruosius kelerius metus atliktų žūčių tyrimų (žr.   

                                                      

79 Yra įrodymų, kad medžių pašalinimas miško plotuose yra naudingas kai kurioms rūšims, nes pailgėja miško 
pakraštys, bet dėl to ilgainiui gali padidėti šikšnosparnių aktyvumas ir gali kilti didesnė susidūrimo rizika (Rodrigues et al. 
2015). 
80 Furmankiewicz ir Kucharska (2009) tyrė šikšnosparnių migraciją Oderio upės slėnyje Pietvakarių Lenkijoje ir 
padarė išvadą, kad upių slėniai yra migracijos maršrutai, kuriais naudojasi šikšnosparniai, keliaujantys ilgais ir trumpais 
atstumais, ir kad migracijos skirtumai pavasarį ir rudenį gali būti susiję su maisto pasiūla, energijos paklausa, nuo sezonų 
priklausančiais maršrutais arba šių veiksnių deriniu. 
81 Kita vertus, Meschede et al. (2017) padarė išvadą, kad šikšnosparnių migracija vyko visur (net kalnuose) ir kad 

migracijos maršrutų kartografavimas tikriausiai nėra įmanomas ar tikslingas.  Vis dėlto upių slėniai ir panašios 
produktyvios teritorijos yra svarbios kaip sustojimo vietos, kur maitinamasi ir veisiamasi, tad migruojančioms rūšims jos 
yra svarbios populiacijos išsaugojimo požiūriu. 
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9-7 lentelė. lentelę E priedėlyje) matyti, kad vėjo jėgainės gali daryti skirtingą poveikį skirtingų rūšių 

šikšnosparniams dėl skirtingos šikšnosparnių elgsenos ir skraidymo būdų. Šikšnosparnių rūšims, kurios 

skraido ir maitinasi atviroje erdvėje (medžioja ore), kyla didelė susidūrimo su vėjo jėgainėmis rizika. Kai 

kurios tokios rūšys migruoja ilgais atstumais dideliame aukštyje ir dėl to taip pat padidėja susidūrimo rizika 

(pvz., N. noctula, P. nathusii). Kita vertus, šikšnosparniams, linkusiems skraidyti arti augalų, kyla mažesnė 

susidūrimo su jėgainėmis rizika. 

5-5 lentelėje parodytas susidūrimo su vėjo jėgainėmis rizikos, kylančios Europos ir Viduržemio regiono rūšims, 

lygis atvirose buveinėse. Jeigu vėjo jėgainės yra įrengtos lapuočių ar spygliuočių miškuose arba prie miško 

pakraščių, kai kurioms rūšims susidūrimo rizika gali gerokai padidėti. 

5-5 lentelė. Europos (įskaitant Viduržemio regioną) rūšims kylanti susidūrimo su vėjo jėgainėmis rizika atvirose buveinėse 
(surinkta iš Rodrigues 2015) 

Didelė rizika Vidutinė rizika Maža rizika 

Nyctalus spp. Eptesicus spp. Myotis spp. 

Pipistrellus spp. Barbastella spp. Plecotus spp. 

Vespertilio murinus Myotis dasycneme2 Rhinolophus spp. 

Hypsugo savii   

Miniopterus schreibersii1   

Tadarida teniotis   
1 Miniopterus schreibersii yra vienintelė II priedo rūšis, kuriai kyla didelė rizika 

   
2 Vietovėse, kuriose daug vandens išteklių. 

 

Taip pat reikia atsižvelgti į metinį šikšnosparnių rūšių gyvenimo ciklą, nes poveikio mastas ir reikšmingumas 

gali skirtis priklausomai nuo metų laiko (5-6 lentelė). Metinio gyvenimo ciklo etapų laikas skiriasi priklausomai 

nuo rūšies ir skirtingose tos pačios rūšies populiacijose skirtingose valstybėse narėse. Todėl tikslinga 

susipažinti su nacionalinėmis rekomendacijomis dėl šikšnosparnių ir vėjo energetikos objektų, jeigu jų yra, 

arba UNEP / EUROBATS gairėmis (Rodrigues et al. 2015), jeigu nacionalinių rekomendacijų nėra. Išsamus 

nacionalinių rekomendacinių dokumentų sąrašas yra pateiktas E priedėlyje. 

5-6 lentelė. Su poveikiu šikšnosparniams susijusios rizikos lygis atsižvelgiant į jų metinį gyvenimo ciklą (iš dalies surinkta 
iš Rodrigues et al. 2015). 

Tikėtinas 
reikšmingas 
poveikis 

Veisimosi sezonas Žiemojimo sezonas Pavasaris / ruduo 

Statyba    

Buveinių nykimas ir 
būklės blogėjimas 

Nuo mažos iki didelės, 
priklausomai nuo ilsėjimosi 
vietų artumo 

Didelė, priklausomai 
nuo ilsėjimosi vietų 
artumo 

Maža (ypač ilgais 
atstumais 
migruojantiems 
šikšnosparniams) 

Ilsėjimosi vietų 
nykimas 

Galima didelė ar labai didelė 
Galima didelė ar labai 
didelė 

Galima didelė (pvz., dėl 
poravimosi vietų 
nykimo) 

Jėgainių 
eksploatavimas 

   

Susidūrimas / žūtys 
Nuo mažos iki didelės, 
priklausomai nuo rūšies 

Maža 
Nuo didelės iki labai 
didelės 

Skrydžių koridorių 
nykimas ar 
perkėlimas 

Vidutinė Maža 

Maža. Tikėtina, kad 
migracija vyksta plačiai, 
bet reikia atsižvelgti į 
bendrą poveikį 

 

Taikant rizika pagrįstus metodus naudojami pagrindiniai duomenys, kuriais remiantis nustatomos maitinimosi 

vietos ir skraidymo (migracijos) koridoriai, kuriuose šikšnosparnių aktyvumas ir rūšių gausa yra palyginti dideli 

ir yra svarbių ilsėjimosi vietų.  

Šikšnosparnių žūstamumas dėl susidūrimo su vėjo jėgainėmis iki šiol buvo prognozuojamas remiantis pavienių 

vėjo elektrinių parkų atvejų tyrimais, o ne daugelio parkų tyrimais. Todėl sunku tirti pagrindinius ryšius tarp 
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galimų rizikos veiksnių (pvz., jėgainių aukščio, artumo iki miškingų plotų ir kt.) ir nukentėjusių gyvūnų skaičiaus, 

nes rizikos veiksniai vienos teritorijos viduje yra vienodi (Mathews et al. 2016). „Kitas svarbus etapas“ (Arnett 

2017) yra teorija, buveinėmis ir rūšių pasiskirstymu pagrįstų rizikos modelių kūrimas ir patikrinimas, bet dar 

kyla sunkumų dėl nepakankamo buveinių nustatymo tikslumo rūšių, kurioms kyla didelė rizika, atveju. 

Keli metodai, taikomi apskaičiuojant šikšnosparnių žūstamumą ir nustatant reikšmingumą, apžvelgiami 

Rodrigues et al., p. 38, (2015) ir Laranjeiro et al. (2018). Tai rūšių pasiskirstymo modeliai (SDM), individais 

pagrįsti modeliai82 (IBM), populiacija pagrįsti modeliai ir indeksais pagrįsti modeliai. Žūčių skaičiui įvertinti 

naudojami metodai išsamiai apžvelgiami Marques et al. (2018). Norint atlikti tinkamą vertinimą galima derinti 

daugiau nei du metodus; pavyzdžiui, po individais pagrįsto modelio, naudojamo prognozuojant žūstamumą dėl 

susidūrimų, galima taikyti populiacija pagrįstą modelį siekiant įvertinti galimus papildomo žūstamumo 

padarinius populiacijai. Nėra jokio pagrindo netaikyti kitų metodų, jeigu jie yra logiški arba pagrįsti empiriniais 

duomenimis. 

Dažnai pasitaikantys sunkumai, su kuriais susiduriama vertinant tikėtiną reikšmingą poveikį šikšnosparniams, 

dėl kurio gali reikėti surinkti papildomus pagrindinius duomenis arba taikyti atsargumo principą, apibendrinti 

5-8 intarpas. intarpe. 

5-8 intarpas. Pagrindiniai sunkumai vertinant poveikio šikšnosparniams reikšmingumą 

Visų rūšių poveikis 

• Riboti įrodymai dėl mažų vėjo jėgainių, pvz., jėgainių, kurių stebulė yra mažiau nei 18 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, 

poveikio. 

• Riboti įrodymai dėl šikšnosparnių elgsenos prie jėgainių („Natural England“ (2014)83 ir Mathews et al. (2016). Yra 

pateikti tam tikri traukos įrodymai (Behr et al. 2015), visų pirma šviečiant raudonai šviesai (Voigt et al. 2018). 

• Didžiosios Britanijos vėjo elektrinių parke nustatytas itin didelis šikšnosparnių aktyvumo kintamumas ir per vienus 

metus, ir lyginant skirtingus metus (Mathews et al. 2016). 

 

Susidūrimas 

• Taikant esamus metodus, kai tiriamos konkrečios aikštelės, o ne daugelis, iki statybos darbų pradžios neįmanoma 

prognozuoti žūstančių šikšnosparnių skaičiaus, dėl to sunku nustatyti rizikos veiksnius (Mathews et al. 2016).  Arnett 

et al. (2016) nustatė, kad žūstančių šikšnosparnių skaičiaus nuspėjamumo gerinimas yra labai svarbi būsimų mokslinių 

tyrimų sritis. 

• Vis dar neaišku, ar remiantis parengiamojo etapo garso duomenimis galima tinkamai prognozuoti žūstančių gyvūnų 

skaičių užbaigus statybos darbus (Arnett et al. 2013) ir ar šiuo metu atliekant poveikio aplinkai vertinimą vėjo elektrinių 

parkuose nepavyksta sumažinti žalos šikšnosparniams rizikos (Lintott et al. 2016).  

• Metiniame šikšnosparnių gyvenimo cikle gali būti papildomų didelės rizikos laikotarpių, bet jie gali būti nenustatomi dėl 

pagrindinio dėmesio vasaros pabaigos ir rudens sezonui, kuris sutampa ir su rudens migracija, ir su numanomo 

poravimosi laikotarpio pradžia daugelio tiriamų rūšių atveju (Rydell et al. 2010; Rodrigues et al. 2015). 

• Taikant paieškos protokolus gali nepavykti identifikuoti visų žuvusių gyvūnų, nors metodai yra tobulinami, ypač 

naudojant šunis84.  Sužalojimai, kuriuos patyrę šikšnosparniai prieš žūdami gali išskristi iš įprastos paieškos zonos 

(„paslaptingos žūtys“), gali reikšti, kad šikšnosparnių žūstamumo įverčiai paprastai per maži (Barclay et al. 2017). Dėl 

jėgainių, kurių kabinos (vėjaračio) aukštis yra didesnis, žuvę gyvūnai taip pat gali nepatekti į paieškos zoną ir likti nerasti 

(Weber et al. 2018). 

• Yra tam tikrų įrodymų dėl su lytimi ir amžiumi susijusio pažeidžiamumo susiduriant (Lehnert et al. 2014), bet tai 

nustatyta ne visuose tyrimuose (Barclay et al. 2017, Mathews et al. 2016). Prognozuojamas poveikis vietos 

populiacijoms labai priklauso nuo nukenčiančių gyvūnų amžiaus ir lyčių struktūros, tad tai svarbi duomenų spraga. 

• Yra ribotų žūstamumo įverčių, susijusių su vėjo energetikos objektais, esančiais palei migracijos kelius (Rydell et al. 

2010a). 

                                                      

82 Žr., pavyzdžiui, Roemer et al. (2017) arba „Rijkswaterstaat“ (2018) dėl jūros vėjo energetikos. 
83 Šios Jungtinės Karalystės gairės pakeistos „Scottish Natural Heritage“ et al. (2019). 
84 Dauguma metodų, naudojamų apskaičiuojant žūstamumą, grindžiami aplink vėjo jėgaines vykdomos skerdenų 
paieškos duomenimis. Nustatyta, kad žūstamumo įverčių tikslumą lemia ieškotojų veiksmingumas ir tyrimo aprėptis 
(Reyes et al. 2016). Apmokytų tarnybinių šunų grupės, atrodo, yra veiksmingesnės ir efektyvesnės ieškant žuvusių 
šikšnosparnių nei žmonės (Mathews et al. 2013, Mathews et al. 2016, Reyes et al. 2016). Mat šikšnosparnių skerdenas 
sunku rasti, ypač pelkėse ir dirbamose buveinėse, kuriose skerdenų nesimato dėl augmenijos. Neatsižvelgiant į tai, ar 
paiešką vykdo žmonės, ar šunys, šikšnosparnių skerdenų skaičius būtų mažiausias tikrojo nukentėjusių gyvūnų 
skaičiaus įvertis, nes dalį jų pašalina maitėdos, dalis sugenda (Paula et al. 2015) ir dalis išnyksta dėl oro sąlygų 
(Mathews et al. 2016). 
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• Žūstamumo poveikis populiacijoms suvokiamas labai prastai (tarp kitų Weber et al. 2018)858687. 

 

Trikdymas ir išstūmimas 

• Yra ribotų empirinių duomenų dėl trikdymo ir išstūmimo reikšmingumo, išskyrus atvejus, susijusius su ilsėjimosi vietų 

trikdymu. 

• Besimaitinančių šikšnosparnių išstūmimo dėl vėjo elektrinių parkų mastas nežinomas, bet gali būti svarbus įvairioms 

rūšims; dėl to poveikį gali patirti rūšys, kurioms, kaip manoma, nekyla didelė žūstamumo rizika (Barré et al. 2018). 

 

Kliūčių poveikis 

• Bendras kliūčių poveikis ilgais atstumais skrendantiems migrantams išvengiant daugelio kliūčių keliaujant migracijos 

maršrutu vis dar neištirtas. 

 

Buveinių nykimas ir būklės blogėjimas 

• Funkciniu požiūriu susietos žemės plotas už „Natura 2000“ teritorijos ribų, kuris yra būtinas siekiant išlaikyti arba atkurti 

palankų rūšies išsaugojimo statusą, nėra žinomas ir skiriasi priklausomai nuo rūšies (pvz., Apoznański et al. 2018). 

Tačiau, kaip pažymėta, dauguma pažeidžiamų rūšių, kurioms kyla susidūrimo rizika, nėra II priedo rūšys. 

 

Skrydžių koridorių ir ilsėjimosi vietų nykimas 

• Empiriniai duomenys dėl skrydžių koridorių nykimo reikšmingumo yra riboti. 

• Vėjo jėgainės gali daryti įtaką populiacijoms už valstybių sienų, nes poveikis daromas migruojantiems šikšnosparniams 

(Voigt et al. 2012; Lehnert et al. 2014). 

• Ryšys tarp veisimosi ir žiemojimo vietų gali būti susilpnėjęs, nes dėl bendro didėjančio vėjo energetikos objektų tankio 

trikdomi nacionaliniai ir tarpvalstybiniai migracijos maršrutai (Berkhout et al. 2013). 

 

Apibendrinant, 5-9 intarpas. intarpe pateikiamos kelios pagrindinės rekomendacijos dėl tikėtino reikšmingo 

poveikio šikšnosparniams vertinimo. 

5-9 intarpas. Pagrindinės rekomendacijos dėl poveikio šikšnosparniams reikšmingumo vertinimo 

• Apibrėžti aiškius reikšmingumo kriterijus, derančius su atitinkamos rūšies šikšnosparnių apsaugos tikslais, atitinkančius 

aplinkybes (kiekvienu konkrečiu atveju) ir moksliškai pagrįstus.  

• Užtikrinti, kad būtų duomenų, ypač dėl šikšnosparnių populiacijų, jų aktyvumo, jų ilsėjimosi vietų ir kt., kad jais būtų 

galima pagrįsti plano lygmens vertinimus arba išsamius su konkrečiu projektu susijusius tyrimus ir vertinimą. 

• Investuoti į mokslinius tyrimus siekiant užpildyti žinių spragas, kaip išvardyta 5-8 intarpas. intarpe. 

• Naudotis vis daugėjančiomis stebėsenos po projekto įgyvendinimo ataskaitomis siekiant papildyti įrodymų bazę. 

 

5.3.3 Galimos poveikio švelninimo priemonės  

5.3.3.1 Įvadas 

Šiame skirsnyje pateikiama glausta informacija apie galimas poveikio švelninimo priemones, kurios buvo 

pasiūlytos arba taikomos dėl vėjo energetikos objektų ir šikšnosparnių. Reikėtų pažymėti, kad reikšmingiausią 

                                                      

85 Tai ypač svarbu, nes kai kurios valdžios institucijos nustato žūstamumo, sietino su eksploatuojamomis 
jėgainėmis, ribas (pvz., Weber et al. 2018), nors žūstamumo poveikis nėra žinomas.    
86 JAV Frick et al. (2017) taikė modelius siekdami įvertinti Lasiurus cinereus (rūšies, kurios atstovai dažnai žūsta 

dėl jėgainių Šiaurės Amerikoje) ir nustatė, kad dėl žūstamumo gali drastiškai sumažėti populiacijos dydis ir padidėti 
išnykimo pavojus. Tačiau, kadangi duomenų dėl žūstančių šikšnosparnių trūksta („Natural England“ 2014; Rodrigues 
et al. 2015), vėjo jėgainių poveikio vietos šikšnosparnių populiacijai duomenų negalima atskirti nuo kitų kintamųjų 
(Rodrigues et al. 2015; Huso et al. 2014).  Vykdant net didelio masto projektus (kaip antai Mathews et al. 2016) 

nepavyko padaryti išvados, ar daromas poveikis vietos ar nacionalinėms šikšnosparnių populiacijoms, ar ne. 
87 Papildomų sunkumų kyla dėl tam tikrų ribinių verčių naudojimo (pvz., 1–5 proc. paukščių atveju). Nyderlandų 
valstybės taryba paskelbė, kad „1 proc. metinę žūstamumo ribinę vertę (taikomą paukščiams) galima taikyti ir 
šikšnosparniams“ (Heijligers et al. 2015). Tačiau daugeliu atvejų informacijos apie šikšnosparnių populiacijos dydį ir 

galimą poveikį nepakanka. Kartais taikomos savavališkos ribinės vertės (savavališki sprendimai), pvz., naudojama ne 
daugiau nei 2 dėl jėgainės žuvusių šikšnosparnių per metus ribinė vertė (Voight et al. 2015), nors tai nebūtinai dera su 
nacionalinės ir ES teisės aktais, ypač dėl nykstančių rūšių (Voight et al. 2015). Žr. santrauką J. Everaert (2017). 
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poveikį – žūstamumą – pradėjus eksploatuoti jėgaines nėra lengva sušvelninti. Vis dar nėra aišku, ar kai 

kuriomis iš išvardytų priemonių pavyks išvengti reikšmingo poveikio arba jį sumažinti; startinis vėjo greičio 

ribojimas ar padidinimas vis dar yra vieninteliai pasitvirtinę būdai sumažinti žūstančių šikšnosparnių skaičių 

eksploatuojamose vėjo jėgainėse (Arnett 2017). 

Nors makroplanavimas gali padėti sumažinti riziką, šikšnosparnių atveju tai padaryti sunkiau, nes didžiausią 

poveikį paprastai patiria dažnų ir paplitusių rūšių šikšnosparniai, o ne būtent šiai buveinei būdingos rūšys. 

Todėl nėra iki galo aišku, kokį vaidmenį makroplanavimas praktiškai galėtų atlikti siekiant išsaugoti 

šikšnosparnius, nors makroplanavimas tikrai naudingas siekiant išvengti teritorijų, kurių buveinių 

charakteristikos yra akivaizdžiai patrauklesnės šikšnosparniams.     

Toliau esančiuose skirsniuose trumpai aprašomos galimos poveikio švelninimo priemonės, kurių imamasi 

pasirinkus vėjo energetikos objekto vietą. 

5-7 lentelė. Galimos poveikio šikšnosparniams švelninimo priemonės (A: poveikio vengimas; R: poveikio mažinimas) 
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Mikroplanavimas. 
Jėgainių 
išdėstymas ir vieta 

A / R A / R A / R A / R 

Infrastruktūros 
projektavimas. 
Jėgainių skaičius 
ir techninės 
specifikacijos  

R  R R 

Grafikas. 
Ekologinio 
jautrumo 
laikotarpiais 
statybos veikla 
nevykdoma, 
sumažinama jos 
apimtis arba veikla 
vykdoma etapais 

  A / R  

Veiklos ribojimas 
ir startinis vėjo 
greitis. Jėgainių 
eksploatavimo 
laikas 

R   R 

Baidymo 
priemonės. 
Garsinės ir 
vaizdinės 
priemonės 

A / R   R 

 

5.3.3.2 Mikroplanavimas. Jėgainių išdėstymas ir vieta 

Itin svarbu išmanyti viską apie šikšnosparnių ilsėjimosi vietas ir jų naudojimą bei skraidymo aktyvumą visoje 

vėjo energetikos objekto įtakos zonoje, kad jėgainės būtų išdėstytos kuo geriau ir kad būtų kuo veiksmingiau 

sumažinamas jų poveikis. Tai galima užtikrinti naudojant duomenis, surinktus projekto rengimo pradžioje 

atliekant išsamius pagrindinius tyrimus, siekiant padaryti įtaką pradinio etapo inžinerijos darbams bei 

projektavimui. Vėjo jėgainės turėtų būti įrengiamos toli nuo didelio šikšnosparnių aktyvumo ar ilsėjimosi vietų. 
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Mažiausi atstumai nuo miško plotų ir linijinių elementų (naudojamų kaip skraidymo maršrutai) yra nurodyti 

UNEP / EUROBATS gairėse ir kai kuriose nacionalinėse gairėse88. 

5.3.3.3 Infrastruktūros projektavimas. Jėgainių skaičius ir techninės specifikacijos (be kita 
ko, apšvietimas) 

Jėgainių aukštis ir menčių ilgis labai skiriasi. Mathew et al. (2016) pranešė apie didesnę šikšnosparniams 

kylančią riziką dėl didesnių vėjaračių dydžių Didžiosios Britanijos vėjo elektrinių parke: vienu metru pailginant 

menčių ilgį maždaug 18 proc. padidėja (95 proc. pasikliautinasis intervalas, 5–32 proc.) (bet kokios rūšies) 

sužalojimo tikimybė. Vėjaračio dydis ir stiebo aukštis yra susiję; svarbiausias prognozavimo veiksnys yra 

vėjaračio dydis. Nors dėl aukštesnių jėgainių sužalojama daugiau gyvūnų, tikėtina, kad priežastis yra didesni 

vėjaračiai. Taigi sumažinus bokšto aukštį, bet palikus tokį pat vėjaračio dydį sužalojimų skaičius tikriausiai 

nesumažės.   

Iš ankstesnių tyrimų matyti, kad apskritai šikšnosparniai reaguoja į dirbtinę šviesą naktį priklausomai nuo 

skleidžiamos šviesos spalvos ir kad fototaksis89 pasireiškia, visų pirma, migruojančių šikšnosparnių grupėje 

jiems reaguojant į žalią šviesą. Remiantis tyrimais darytina išvada, kad reikėtų atsargiai naudoti raudoną 

aviacinį apšvietimą, ypač vėjo jėgainėse, nes raudona šviesa gali pritraukti šikšnosparnius ir ilgainiui 

migruojantiems šikšnosparniams kiltų didesnė susidūrimo rizika. Kita vertus, nenaudojant raudonos šviesos 

šikšnosparnių sužalojimų skaičius gali sumažėti; tačiau šiuo atveju reikia atsižvelgti į galimą koliziją su aviacijos 

standartais. 

5.3.3.4 Grafikas. Ekologinio jautrumo laikotarpiais statybos veikla nevykdoma, 
sumažinama jos apimtis arba veikla vykdoma etapais 

UNEP / EUROBATS gairėse dėl atsižvelgimo į šikšnosparnius vėjo elektrinių parkų projektuose pateikiama 

rekomendacijų dėl statybos veiklos grafiko sudarymo: 

• vengti naudojamų žiemojimo ir jauniklių auginimo vietų rajonų tuo metų laiku, kada tos vietos naudojamos; 

• apskritai vengti paros ir metų laiko, kada šikšnosparniai aktyviai maitinasi ir skraido; 

• planuoti veiklos etapus taip, kad vienu metu nebūtų trikdomas visas rajonas, ir (arba) 

• planuoti veiklos etapus taip, kad tam tikros trikdančios veiklos programa arba statybos darbai tam tikrose 

objekto vietose būtų vykdomi, kai šikšnosparniai yra mažiausiai jautrūs trikdymui.  

 

Kad šios priemonės būtų veiksmingos, itin svarbu viską išmanyti apie šikšnosparnių ilsėjimosi vietą ir jos 

naudojimą bei skraidymą visoje vėjo energetikos objekto poveikio zonoje. 

5.3.3.5 Veiklos ribojimas ir startinis vėjo greitis. Jėgainių eksploatavimo laikas 

Paprastai jėgainės sukasi vėjo greičiu, kuris yra mažesnis nei startinis vėjo greitis (mažiausias vėjo greitis, 

kuriuo jėgainės gamina elektros energiją). Jėgainių veiklą galima mažinti trim būdais: a) menčių 

atpalaidavimas (kad jos suktųsi lygiagrečiai vyraujančiam vėjui, taip veiksmingai sumažinant jų plotą), 

b) startinio vėjo greičio padidinimas ir c) būdų stabdyti menčių sukimąsi esant mažesniam vėjo greičiui 

naudojimas90 (Rodrigues et al. 2015; Arnett 2017). Remiantis Europoje ir Šiaurės Amerikoje surinktais 

įrodymais, veiklos ribojimas ir startinio vėjo greičio didinimas yra vieninteliai pasitvirtinę būdai mažinti 

šikšnosparnių žūstamumą dėl susidūrimų (Rodrigues et al. 2015; Behr et al. 2017). 

Tokiems metodams pritariama naujesniame Mathews et al. (2016) darbe, kuriame rekomenduojama kuo 

labiau riboti jėgainės menčių sukimąsi esant mažesniam vėjo greičiui nei startinis. Tai reiškia, kad laiką, kurį 

mentės sukasi esant mažam vėjo greičiui, galima sumažinti be elektros energijos gamybos nuostolių. 

                                                      

88 Pavyzdžiui, žr. naujausias Jungtinės Karalystės gaires (2019): 
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf. 
„Scottish Natural Heritage“ (2019). „Bats and Onshore Wind Turbines: Survey, Assessment and Mitigation“ 
(„Šikšnosparniai ir sausumos vėjo jėgainės. Tyrimas, vertinimas ir poveikio švelninimas“). 
89 Organizmo judėjimas link šviesos šaltinio arba nuo jo. 
90 Pageidautinas variantas – menčių atpalaidavimas; stabdymas (kai mentės visiškai sustabdomos) naudojamas 
avarinėse situacijose, bet naudojant šį būdą pakartotinai būtų daroma žala jėgainei. 

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
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Vėjo energetikos objekto startinis vėjo greitis turėtų būti nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju, nes 

šikšnosparnių aktyvumui daro įtaką vėjo greitis ir kiti meteorologiniai kintamieji ir jis gali gerokai skirtis 

priklausomai nuo rūšies, metų, vietovių, šalių ir regionų. Kad šios priemonės būtų veiksmingos, itin svarbu, 

kad vėjo energetikos objekto startinio vėjo greičio ribinė vertė būtų grindžiama išsamiais pagrindiniais tyrimų 

duomenimis, surinktais vadovaujantis naujausiomis gerosios patirties gairėmis (t. y. UNEP / EUROBATS 

gairėmis). Šiuo tikslu šikšnosparnių aktyvumo duomenis reikia rinkti kartu su aplinkosauginiais kintamaisiais, 

iš kurių svarbiausias yra vėjo greitis. 

Vokietijoje tyrėjai (Behr et al 2018) sukūrė nemokamą programinę įrangą („ProBat 6.1“91), kurią naudojant 

apskaičiuojami vėjo elektrinių parkų veiklos ribojimo algoritmai. Ši taikomoji programa pristatoma toliau 5-2 

atvejo tyrimas atvejo tyrime. Norint ją naudoti reikia pakankamai ilgą laiką, įskaitant pagrindinių didelio 

šikšnosparnių aktyvumo laikotarpį, eksploatuojamų jėgainių kabinose registruoti šikšnosparnių aktyvumo 

duomenis. Taikomojoje programoje apskaičiuojami su konkrečia jėgaine susiję startiniai vėjo greičiai siekiant 

sumažinti žūstamumą iki nustatyto lygio; siūloma galimybė įvertinti nuostolius dėl ribojant veiklą negautų 

pajamų. 

Siekiant riboti veiklą dėl paukščių, visų pirma didelių plėšriųjų paukščių, JAV naudojami radarai. Šikšnosparnių 

atveju tai nėra labai tinkama priemonė. Tačiau JAV vakaruose įgyvendinant vieną projektą prie įėjimo į 

ilsėjimosi urvą buvo įrengti infraraudonieji jutikliai, suveikiantys šikšnosparniams vakare išskrendant iš urvo. Iš 

pradžių projekte buvo naudojamas radaras ir paukščiams, ir šikšnosparniams kylančiai rizikai vertinti, bet 

dabar kiekvieną naktį nustatant, ar reikia riboti vėjo jėgainių veiklą, vadovaujamasi tik infraraudonųjų jutiklių 

duomenimis92. Tai pigus daug išteklių nereikalaujantis sprendimas siekiant stebėti labai nevienodą 

naudojimąsi urvu. 

5-2 atvejo tyrimas. RENEBAT II ir RENEBAT III / „ProBat“ 

Veiklos ribojimo programose kartais vadovaujamasi tik vėjo greičiu arba vėjo greičiu ir kitais kintamaisiais. RENEBAT 

projekte siekiant išbandyti nustatytų didelės rizikos jėgainių veiklos ribojimo algoritmus buvo renkami duomenys ieškant 

žuvusių šikšnosparnių ir kabinoje matuojant šikšnosparnių akustinį aktyvumą. Buvo eksploatuojama šešiolika jėgainių 

taikant veiklos ribojimo programas ir jų netaikant (kaitaliojant jas kiekvieną savaitę per 14 savaičių laikotarpį).  Tikslas – 

sumažinti žūstamumą ribojant jėgainės veiklą (šikšnosparniams palankus jėgainės veikimas) iki 0,012 žūties dėl vienos 

jėgainės per vieną naktį (t. y. dvi žūtys dėl vienos jėgainės per metus). Užtikrinant šikšnosparniams palankų jėgainės 

veikimą taip pat taikoma 0,5 ms-1 histerezė93, kurios tikslas – sumažinti jėgainės sudedamųjų dalių nusidėvėjimą 

sumažinant įsijungimų skaičių. 

 

Vykdant eksperimentą teritorijoje po jėgainėmis buvo kasdien ieškoma skerdenų ir kabinoje buvo nuolat stebimas 

akustinis aktyvumas. Per septynias įprasto veikimo savaites buvo rastas iš viso 21 žuvęs šikšnosparnis ir trys žuvę 

šikšnosparniai buvo rasti per septynias savaites, kai vėjo jėgainės buvo eksploatuojamos šikšnosparniams palankiu 

režimu. Vidutinis susidūrimų skaičius, apskaičiuotas remiantis žuvusių gyvūnų paieškos rezultatais (pakoreguotais 

atsižvelgiant į maitėdų pašalinamas skerdenas ir ieškotojų veiksmingumą), buvo 0,064 žuvusio šikšnosparnio dėl vienos 

turbinos per vieną naktį naktimis, kai jėgainės veikė įprastu režimu, ir 0,010 – naktimis, kai buvo įjungtas šikšnosparniams 

palankus režimas. Taigi, faktinis žuvusių gyvūnų skaičius jėgaines eksploatuojant šikšnosparniams palankiu režimu tik 

truputį skyrėsi nuo 0,012 žuvusių šikšnosparnių dėl vienos jėgainės per vieną naktį tikslinės vertės. Buvo apskaičiuotas 

faktinis pagaminamos energijos nuostolis jėgaines eksploatuojant šikšnosparniams palankiu režimu ir tikėtinas nuostolis, 

kuris būtų patirtas įprasto jėgainių veikimo laikotarpiais, jeigu jėgainės būtų eksploatuojamos šikšnosparniams palankiu 

režimu: rezultatas –vidutinis 2,1 proc. nuostolis, palyginti su 2012 m. per metus vėjo jėgainėje pagaminamos energijos 

kiekiu. Kadangi eksperimentui pasirinktos vėjo jėgainės buvo siejamos su itin didele susidūrimo rizika, atsitiktinai 

pasirinkto vėjo jėgainių duomenų rinkinio vertė (2008 m. buvo atrinkta 70 jėgainių) buvo mažesnė: vidutiniškai 1,8 proc. 

Nenaudojant histerezės ši vertė sumažėjo iki 1,4 proc. Taigi naudojant statistinius modelius pavyko gana tiksliai 

prognozuoti žūstamumą dėl atrinktų vėjo jėgainių ir buvo nustatyta, kad taikant šikšnosparniams palankaus veiklos 

ribojimo algoritmus pavyko labai tiksliai sumažinti likutinę susidūrimo riziką iki iš anksto nustatytos vertės. 

   

                                                      

91 http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml. 
92 Laukinės gyvūnijos draugijos Vakarų skyriaus metiniame susitikime (2019 m. vasario mėn.) buvo pristatytas 
tyrimas dėl infraraudonosios šviesos technologijų naudojimo aktyviam šikšnosparnių ilsėjimosi vietų valdymui; jo 
santrauka pateikiama čia: https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/. 
93 Tai reiškia, kad esant šikšnosparniams palankiam, pavyzdžiui, 5,0 ms-1 startiniam vėjo greičiui, vėjaračiai 
sustojo, kai vėjo greitis sumažėjo ir nesiekė 5,0 ms-1, bet vėl ėmė suktis tik kai vėjo greitis tapo didesnis nei 5,5 ms-1. 

http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml
https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/
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Dabar programine įranga („ProBat“) galima naudotis visoje Vokietijoje, o kai kuriose federalinėse žemėse tai yra 

privaloma. Programoje atsižvelgiama į regioninius skirtumus, yra numatyti tam tikri rūšių skirtumai susidūrimo rizikos 

požiūriu94 ir gali būti naudojami trys skirtingi šikšnosparnių detektorių duomenų modeliai. Jos taikomumą (tikslumą) kitose 

Europos dalyse (aprėpiant daugiau rūšių ir šikšnosparnių aktyvumo duomenų) reikėtų išbandyti. Be to, jėgainės ir 

vėjaračiai, su kuriais buvo atlikti sistemos bandymai, buvo nedideli, palyginti su įprastu naujų jėgainių įrenginių dydžiu, 

tad galimybę naudoti programą didesniuose įrenginiuose taip pat reikia patikrinti. 

Šaltinis: Behr et al. 2015, 2018; Weber et al. 2018. 

 

5.3.3.6 Baidymo priemonės. Garsinės priemonės 

Kaip poveikio švelninimo priemonė buvo naudojamas ultragarsas siekiant atbaidyti šikšnosparnius nuo 

jėgainių ir taip sumažinti žūstamumą95. Arnett et al. (2013) pateikia įrodymų, kad naudojant plačiajuosčio 

ultragarso transliaciją galima sumažinti šikšnosparnių žūstamumą atbaidant šikšnosparnius, kad jie nesiartintų 

prie garso šaltinių. Tuo metu tirtas ultragarso baidymo priemonių veiksmingumas buvo ribotas priklausomai 

nuo atstumo ir ploto, kuriame galima transliuoti ultragarsą, iš dalies dėl to, kad drėgnomis sąlygomis jis sparčiai 

silpsta.  

Per tą laiką JAV atsirado veiksmingesnių baidymo priemonių, kurios netrukus bus siūlomos rinkoje (žr. 5-3 

atvejo tyrimas atvejo tyrimą). 

5-3 atvejo tyrimas. Ultragarso prietaisų (UAD) kaip šikšnosparnių baidymo priemonės naudojimas 

„Bat Conservation International“ vėjo energetikos programos grupė bendradarbiaudama su Teksaso valstijos universitetu 

atliko tyrimą, kad išbandytų ant pačių vėjo jėgainių sumontuotų UAD veiksmingumą. Funkcionalumas grindžiamas 

prielaida, kad dėl UAD „užsikemša“ šikšnosparnių echolokatorius arba oro erdvė aplink jėgainę tampa akustiškai 

nepatogi, tad šikšnosparniai nesiartina prie galimai pavojingų besisukančių jėgainės menčių. UAD skleidžia didelį 

aukštojo dažnio triukšmą, sutampantį su signalais, kuriais šikšnosparniai naudojasi skraidydami ir medžiodami. 

 

„Duke Energy“ elektrinėje Teksaso pietuose yra 255 vėjo jėgainės („Vestas V-110“, 2 megavatai), kurių menčių sukimasis 

yra pritaikytas prie gamintojo nustatyto startinio vėjo greičio (3,5 m/s). Kiekvieną naktį buvo stebimos šešiolika vėjo 

jėgainių: aštuonios kontrolinės jėgainės ir aštuonios tiriamos jėgainės, kas naktį jas atrenkant atsitiktine tvarka.  Žuvusių 

gyvūnų buvo ieškoma 100 metrų spinduliu teritorijoje 2017 m. ir 2018 m. nuo liepos 31 d. iki spalio 30 d. 

 

2017 m. rasti 303 naujai žuvę septynių rūšių šikšnosparniai (78 proc. – braziliniai raukšlėtalūpiai šikšnosparniai). Beveik 

dvigubai daugiau žuvusių gyvūnų rasta kontrolinėse zonose (65 proc. – kontrolinėse zonose; 35 proc. – tiriamose 

zonose). Panaši padėtis susiklostė ir 2018 m.: 325 naujai žuvę penkių rūšių šikšnosparniai (77 proc. – braziliniai 

raukšlėtalūpiai šikšnosparniai). Žuvusių gyvūnų skaičius pasiskirstė panašiai: 68 proc. – kontrolinėse zonose; 32 proc. – 

tiriamosiose zonose. Apibendrinus visus rezultatus nustatyta, kad UAD padarė šikšnosparnių žūstamumui statistiškai 

reikšmingą poveikį – bendras žuvusių gyvūnų skaičius sumažėjo 50 proc. 

 

Analizuojant konkrečias rūšis nustatyta, kad kai kurių rūšių žūstamumas buvo gerokai sumažintas, pvz., brazilinių 

raukšlėtalūpių šikšnosparnių (sumažėjimas 54 proc.) ir Lasiurus cinereus (sumažėjimas 78 proc.). Tačiau kitų rūšių 

reakcija, atrodo, buvo kitokia.  Norint padidinti su konkrečiomis rūšimis susijusį veiksmingumą reikia papildomų tyrimų. 

Be to, šio metodo taikomumą (tikslumą) reikėtų išbandyti kitose pasaulio dalyse, pvz., Europoje, aprėpiant daugiau rūšių 

ir šikšnosparnių aktyvumo duomenų. 

Su išsamesne informacija galima susipažinti spustelėjus šiuos saitus arba pateikus užklausą „NRG Systems“96: 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic      

https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems     

https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-

54-percent-at-texas-wind-energy-facility/     

                                                      

94 Natuzijaus šikšniuko (P. nathusii) aktyvumo modelis skyrėsi nuo kitų rūšių šikšnosparnių keliais požiūriais 
(aktyvumo pasiskirstymas per naktį ir per metus bei aktyvumo ir vėjo greičio santykis); Weber et al. (2018) tai (tikriausiai) 
siejo su migracine elgsena. 
95 http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents. 
96 „NRG Systems“ kuria ir gamina išmaniąsias technologijas, skirtas įvairiems vėjo ir saulės energetikos ir 
meteorologiniams tikslams 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic
https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents
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Garsinės baidymo priemonės yra numatomos kaip galima priemonė, bet vis dar kyla abejonių dėl jų 

veiksmingumo ir naudojimo. Jas galbūt galima taikyti konkrečiose vietose ir tam tikroms rūšims, bet moksliniai 

tyrimai tik pradedami ir dar nėra aišku, ar jomis pavyks pakankamai sumažinti žūstamumą jas taikant 

realiajame pasaulyje. Be to, jos gali turėti nenumatytų padarinių (kaip antai pirminę trauką), dėl kurių jų 

naudingumas būtų ribotas.  Taip pat reikėtų įvertinti trikdomąjį tokių baidymo priemonių poveikį. 

Kiti susirūpinimą keliantys dalykai, be kita ko, yra būtinybė reguliariai atlikti techninę priežiūrą ir bandymus 

siekiant užtikrinti, kad būtų baidoma nepaliekant spragų ir tai, kad bet kokios baidymo priemonės turi būti 

pajėgios pakankamai ir ekonomiškai apsaugoti visą vėjaračio darbo plotą. Kaip pažymėta atvejo tyrime, į 

baidymo priemonės reaguoja ne visų rūšių šikšnosparniai. Be to, poveikis kitiems laukiniams gyvūnams kol 

kas nežinomas. Dėl visų šių priežasčių prieš pradedant plačiau naudoti garsines baidymo priemones reikia 

atlikti papildomus tyrimus. 

5.4 Paukščiai 

5.4.1 Įvadas 

Galimas vėjo energetikos objektų poveikis paukščiams ES ir už jos ribų yra išsamiai ištirtas. Todėl yra daug 

su paukščiais ir vėjo energetikos objektais susijusių nacionalinių rekomendacinių dokumentų, kuriuose 

išsamiai apibūdinami tinkami pagrindinių duomenų rinkimo metodai.  

Pagrindinius duomenis reikšmingumo vertinimui pagrįsti reikėtų rinkti naudojant standartinius metodus (Bissy 

et al. 2000) arba vadovaujantis nacionaliniais rekomendaciniais dokumentais, jeigu juose išdėstomi geriausi 

esami metodai. Išsamią tyrimo metodų apžvalgą paskelbė Smallwood (2017). Pagrindinių duomenų tyrimo 

metodų pavyzdžiai apibendrinami 5-10 intarpas. intarpe. Kai kuriais atvejais metodus galima derinti siekiant 

tiksliai aprašyti pirminę būklę. Pavyzdžiui, pelikanų susidūrimo rizikos vertinimas viename vėjo energetikos 

objekte buvo grindžiamas ir radaro, ir tiesioginio stebėjimo iš apžvalgos taško duomenimis (5-4 atvejo tyrimas. 

atvejo tyrimas).  

5-10 intarpas. Pagrindinių paukščių tyrimų sausumoje pavyzdys 

• Tyrimai iš apžvalgos taško – siekiant identifikuoti rūšis, skraidymo elgseną, kryptį ir aukštį. 

• Transektų tyrimai – siekiant identifikuoti rūšis ir pasiskirstymą bei įvertinti gausumą. Šie tyrimai gali būti bendro 

pobūdžio ir (arba) sutelkti į konkrečias rūšis ar rūšių grupes, kaip antai plėšriuosius paukščius ar naktines rūšis. 

• Netiesioginis skaičiavimas – paukščių aktyvumas gali būti matuojamas netiesiogiai, pavyzdžiui, skaičiuojant išmatas. 

• Infraraudonasis ir terminis vaizdas – siekiant nustatyti naktinį aktyvumą. 

• Sekimo technologija – remiantis radijo telemetrijos ir palydovinio stebėjimo duomenimis galima nustatyti paukščių 

aktyvumą, skraidymo elgseną, kryptį ir aukštį. Jie yra daug tikslesni nei stebėjimas (5-7 atvejo tyrimas atvejo tyrimas). 

• Radaras – radarų sistemos naudojimas siekiant įvertinti bendrą paukščių gausumą, skrydžių kryptį ir aukštį, visų pirma, 

kai tikėtina, kad yra daug migruojančių paukščių. Naudojama kartu su stebėjimu siekiant identifikuoti rūšis. 

 
 

5-4 atvejo tyrimas. Radarų ir tiesioginio stebėjimo derinimas siekiant įvertinti pelikanams kylančią 
susidūrimo riziką siūlomame vėjo elektrinių parke Vakarų Kyšulio pakrantėje (Pietų Afrika) 

Problema 

Prastas didelio masto vėjo elektrinių parkų išdėstymas daro žalingą poveikį vietos paukščių populiacijoms, tad norint 

prognozuoti tikėtiną reikšmingą poveikį reikia sukurti specialiai tam skirtus modelius. Dėl netobulų trimačių skraidymo 

duomenų parengiamajame etape neretai neteisingai įvertinama prie vėjo energetikos objektų kylanti susidūrimo su 

paukščiais rizika. Iš tiesioginio stebėjimo duomenų matyti, kad rožiniai pelikanai Pelecanus onocrotalus reguliariai skrido 

per siūlomą vėjo energetikos plėtros teritoriją, galbūt tokiame aukštyje, kurį pasiektų vėjaračio sukimasis. Taikant 

preliminarų rizikos modelį, grindžiamą pirminiais stebėjimais, buvo nustatyta, kad rožiniams pelikanams kyla reikšminga 

susidūrimo rizika. 

 

Metodas ir išvados 

Siekiant kiekybiškai įvertinti rožinių pelikanų skrydžius arti planuojamo vėjo elektrinių parko Vakarų Kyšulio pakrantėje 

(Pietų Afrika) buvo naudojami radarais ir stebėtojų darbu grindžiami metodai ir pagal įvairius scenarijus buvo 
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modeliuojama susidūrimo su jėgainėmis rizika. Modeliavimo rezultatai buvo sujungti su jau turimais demografiniais 

duomenimis siekiant įvertinti galimą vėjo elektrinių parko įtaką pelikanų populiacijai ir ištirti galimybes sušvelninti poveikį. 

Buvo užfiksuotas labai aktyvus rožinių pelikanų judėjimas, sutampantis su netoliese esančios kolonijos veisimosi ciklu ir 

susijęs su skrydžiais į maitinimosi vietas maždaug 50 km atstumu. Pelikanams kilo susidūrimo rizika, kurios vidutinis lygis 

buvo 2.02 „Didelės rizikos skrydžiai“.h–1 (Jenkins 2018). Pelikanų maršrutai buvo pripažinti didelės rizikos skrydžiais, 

jeigu juose buvo vietų, patenkančių į planuojamos (-ų) jėgainės (-ių) buferinį vėjaračių darbo plotą (BRS). Rizika kilo tik 

šviesiuoju paros metu ir buvo didžiausia dienos viduryje ir stipraus šiaurės vakarų vėjo sąlygomis; 82 proc. didelės rizikos 

skrydžių buvo susiję tik su penkiomis iš 35 pasiūlytų jėgainių įrengimo vietų. Prognozuojamas vidutinis žūstamumas (22 

žuvę paukščiai per metus, 95 proc. pasikliautinasis intervalas, esant vidutiniams paukščių ir menčių greičiams ir 95 proc. 

išvengimo lygiui) nebuvo tvarus ir buvo nustatytas neigiamas pelikanų populiacijos didėjimas. Modeliai suponavo, kad 

pašalinus penkias didžiausią riziką keliančias jėgaines iš projekto arba įgyvendinus veiklos ribojimo režimą, kurį įjungiant 

aktyviausio judėjimo metu būtų sustabdomos bent šios jėgainės, poveikis galėtų teoriškai sumažėti taip, kad jį būtų galima 

suvaldyti. Tačiau, nepaisant didelių kokybiškų duomenų kiekių, naudojamų Jenkins (2018) analizėje, susidūrimo rizikos 

modelis vis tiek nėra patikimas, nes nėra patikrintos prielaidos dėl susidūrimo su pelikanais išvengimo lygio ir neaiškumų 

dėl esamos pelikanų populiacijos dinamikos.  

 

5-3 pav. pav. parodyti visi rožinių pelikanų skrydžių maršrutai, kurie buvo užfiksuoti per visą tyrimo laikotarpį naudojant 

radarą, sužymėti numatyto projekto plano žemėlapyje: didelės rizikos skrydžiai (kurie kertasi su BRS) pažymėti raudona 

spalva, o jėgainių išdėstymo vietos – įvairiomis spalvomis pagal prognozuojamą susidūrimo riziką. Buvo atsekta 407 

rožinių pelikanų pulkai, kirtę siūlomo vėjo energetikos objekto teritoriją; iš viso 4 539 paukščiai. Maždaug 80 proc. 

pelikanų skrido tiesiogiai per vėjo energetikos objekto teritoriją. Naudojant radarą labai padidėjo šių duomenų erdvinis 

išdėstymas ir pavyko atlikti tikslesnę statistinę analizę. Duomenis galima laikyti daug tikslesniais; jie pateikiami užtikrinant 

daug didesnį patikimumą nei naudojant tik stebėjimo duomenis. 

 

 
5-3 pav. Pelikanų skrydžių maršrutai, užfiksuoti per visą tyrimo laikotarpį naudojant radarą 

Šaltinis: Jenkins et al. (2018) 
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5.4.2 Poveikio tipai 

5.4.2.1 Kokie yra pagrindiniai poveikio tipai? 

Vėjo energetikos objektų poveikis paukščiams yra išsamiai išnagrinėtas (Langston ir Pullen 2003; Perrow 

2017) ir apibendrintas 5-11 intarpas. intarpe. Tokio poveikio ir projekto gyvavimo ciklo ryšys yra aprašytas 5-8 

lentelė lentelėje. Kiekvienas poveikio tipas gali daryti įtaką individų išgyvenamumui ir dauginimosi sėkmei; dėl 

to gali keistis populiacijos demografiniai parametrai, o rezultatas gali būti reikšmingas populiacijos dydžio 

pasikeitimas. 

5-11 intarpas. Poveikio paukščiams tipai, į kuriuos paprastai atsižvelgiama vertinant vėjo energetikos 
planą ar projektą 

• Susidūrimas: mirtina skrendančių paukščių ir vėjo jėgainės konstrukcijų sąveika. 

• Trikdymas ir išstūmimas: keičiantis paukščių elgsenai gali iš tikrųjų nykti buveinės ir jiems gali sunkiau sektis veistis 

(Dahl et al. 2012), bet yra keli tyrimai, kuriuose vertinama, ar daromas poveikis populiacijai. Išstūmimą gali būti 

įmanoma pamatuoti iki 200 m atstumu nuo jėgainių, bet kai kurių rūšių atveju jis gali vykti daugiau nei 800 m atstumu 

(Hötker 2017; Marques et al. 2019). Mažų ir izoliuotų jėgainių atveju išstūmimo poveikis gali būti mažiau tikėtinas 

(Minderman et al. 2012). 

• Kliūčių poveikis: teritorija, per kurią neįmanoma skristi, tad skrydžiai pailgėja papildomais atstumais apskrendant kliūtis 

ir išnaudojama daugiau energijos. 

• Buveinių nykimas ir būklės blogėjimas: buveinės pašalinimas ar suskaidymas arba žala buveinei, kuria priešingu atveju 

paukščiai naudotųsi. Yra įrodymų, kad dėl tokio buveinių nykimo ir būklės blogėjimo populiacijoje gali įvykti didelių 

pokyčių (Pearce-Higgins et al. 2012, Steinborn et al. 2011). 

• Netiesioginis poveikis: pavyzdžiui, maisto gausumo ir prieinamumo pokyčiai gali būti tiesioginiai arba pasireikšti 

netiesiogiai, kai buveinėse vyksta pokyčiai. Tai gali būti teigiama (Lindeboom et al. 2011) arba neigiama (Harwood 

et al. 2017), bet įrodymai dėl poveikio paukščių populiacijai yra riboti. Paukščiams žūvant prie vėjo jėgainių gali būti 

pritraukiami kitų rūšių paukščiai (maitėdos, plėšrieji paukščiai). 

 

5-8 lentelė. Poveikio paukščiams tipų ryšys su sausumos vėjo energetikos objektų projekto gyvavimo ciklu 

Poveikio tipai Projekto etapas 
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Buveinių nykimas ir būklės 
blogėjimas 

 X X X X 

Trikdymas ir išstūmimas X X X X X 

Buveinių suskaidymas  X X X  

Susidūrimas   X X  

Kliūčių poveikis  X X X  

Netiesioginis poveikis X X X X X 

 

5.4.2.2 Kaip vertinamas reikšmingumas? 

Tikėtinas reikšmingas vėjo energetikos objektų poveikis paukščiams paprastai vertinamas vykdant dviejų 

pakopų procesą: kiekybiškai apskaičiuojamas paukščių žūstamumo mastas ir atliekamas populiacijos pokyčio 

vertinimas atsižvelgiant į nagrinėjamos vietovės apsaugos tikslus. 

Poveikio reikšmingumui gali turėti įtakos biologiniai, aplinkosauginiai ir plano ar projekto parengimo veiksniai. 

5-12 intarpe apžvelgiami veiksniai, į kuriuos paprastai atsižvelgiama ir kuriant pagrindinių duomenų rinkimo 

metodus, ir vertinant reikšmingumą, susijusį su vėjo energetikos objektais ir paukščiais. 
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5-12 intarpas. Veiksniai, lemiantys pagrindinių duomenų rinkimą ir reikšmingumo vertinimą 

Visų rūšių poveikis 

• Ilgaamžės lėtos kaitos k-atrinktos rūšys, kaip antai dideli plėšrieji ir jūrų paukščiai, yra pažeidžiamesni, palyginti su 

mažomis trumpaamžėmis r-atrinktomis rūšimis, kaip antai žvirbliniais. 

• Mažoms populiacijoms, kurioms gresia išnykimas (pvz., I priedo rūšims), kyla didesnis pavojus dėl papildomų 

žūstamumo šaltinių nei didelėms populiacijoms, kurios yra stabilios ar augančios. 

• Taigi svarbus poveikio veiksnys yra specialių apsaugos teritorijų, paskirtų dėl šių rūšių buvimo, artumas (Marx 2018). 

 

Susidūrimas 

• Paukščių morfologija (pvz., kūno dydis, sparnų dydis ir forma) ir elgsena (pvz., skriejimas)97. 

• Gausumas ir sezoniškumas, pavyzdžiui, kai susirenka daug rūšių, kaip antai šlapynėse ir migracijos kelių 

koncentracijos vietose. 

• Judėjimas: vietovėje gyvenantiems paukščiams kyla didesnė rizika nei aktyviai migruojantiems. 

• Vengimu grindžiama elgsena ir elgsena, dėl kurios ilgą laiką būnama netoli jėgainių. 

• Skrydžio greitis (kuris akivaizdžiai daro poveikį susidūrimo rizikai). 

• Skrydžio aukštis (susidūrimo su mentėmis rizika). 

• Skrydžiai naktį (didesnė rizika naktį). 

• Skrydžiai nepalankiomis oro sąlygomis (padidėjusi rizika rūke). 

• Jėgainės dydis (neretai susijęs su galia (MW), vėjo jėgainės vėjaračio skersmeniu (vėjaračio darbo plotas – rizikos 

zona), vėjo energetikos objekto išdėstymu ir konfigūracija (Thaxter et al. 2017). 

• Infrastruktūros apšvietimas. 

• Topografija, pavyzdžiui, didelio aukščio vietovės ir pavėjinė keteros pusė vyraujančio vėjo požiūriu (de Lucas ir Perrow 

2017). 

 

Trikdymas ir išstūmimas 

• Jėgainės aukštis ir vėjo jėgainės vėjaračio skersmuo (vėjaračio darbo plotas – rizikos zona). 

• Topografija ir kraštovaizdžio atvirumas. 

• Jautrumas trikdymui labai skiriasi ne tik tarp taksonomijos grupių, bet ir jų viduje. Pavyzdžiui, kai kurie plėšrieji paukščiai 

yra ypač jautrūs, o kiti – daug mažiau. Kai kurie naktiniai migruojantys žvirbliniai taip pat gali būti ypač jautrūs (be kita 

ko, susidūrimui). 

• Sezoniškumas: sausumos vėjo energetikos objektų atveju ne veisimosi sezono metu stebima, kad vėjo elektrinių parkų 

vengiama labiau (Villegas-Patraca et al. 2012, Hötker 2017). 

 

Kliūčių poveikis 

• Sezoniškumas: didesnė kaina, susijusi su pakartotiniais besiveisiančių paukščių skrydžiais aplink vėjo energetikos 

objektą jiems skrendant link savo lizdų ir maitinimosi zonų, gali būti reikšmingesnė nei migruojančių paukščių, 

apskrendančių vėjo energetikos objektą, energijos išnaudojimas, siejamas su kliūčių poveikiu. 

• Bendras plano ir (arba) projekto poveikis: mažai tikėtina, kad dėl vieno vėjo energetikos objekto ir su juo susijusio 

kliūčių poveikio paukščiams tektų išnaudoti daug papildomos energijos. 

 

Buveinių nykimas ir būklės blogėjimas 

• Kaip lanksčiai rūšis naudojasi savo buveine ir kaip ji geba reaguoti į buveinės sąlygų pokyčius. 

• Plano ar projekto poveikio dydis ir sudėtingumas. 

 

Netiesioginis poveikis 

• Buveinių ir plėšrūnų medžiojamų rūšių jautrumas ir pažeidžiamumas dėl vėjo energetikos objektų veiklos. 

 

5-5 atvejo tyrimas atvejo tyrime pateikiamas Flandrijos regiono (Belgija) pavyzdys, kaip  ir kokiame plote 

taikoma reikšmingumo ribinė vertė. 

Patikimesnis reikšmingumo nustatymo metodas – matematinių modelių naudojimas siekiant įvertinti 

žūstamumą ir prognozuoti populiacijos dydžio pokyčius per tam tikrą laiką. Tačiau modeliavimą sunkiau taikyti 

pavienių projektų lygmeniu. Be to, modeliuojant visuomet reikia viską aiškinti atsargiai, nes modeliai yra 

tikrovės supaprastinimas. Rekomenduojama patvirtinti modelius pamatuojant tikrą poveikį vietose.  

                                                      

97 Pavyzdžiui, maitvanagiai yra skriejantys plėšrieji paukščiai, užfiksuojantys žvilgsnį teritorijoje po savimi ir taip 
ieškantys skerdenų; jie nežiūri aplink save, todėl jiems kyla didelis susidūrimo pavojus. 
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Metodai, dažnai taikomi apskaičiuojant paukščių žūstamumą ir nustatant reikšmingumą, apžvelgiami 

Laranjeiro et al. (2018) ir apibendrinami 5-9 lentelė lentelėje. Norint pagrįsti vertinimą galima derinti daugiau 

nei du metodus, pavyzdžiui, susidūrimo rizikos modelį (CRM) galima naudoti siekiant įvertinti paukščių 

žūstamumą, dėl kurio po to galima atlikti populiacijos gyvybingumo analizę (PVA) siekiant įvertinti galimus 

papildomo populiacijos žūstamumo padarinius. Nėra jokio pagrindo kartu netaikyti kitų, toliau neišvardytų 

metodų, jeigu jie yra logiški arba pagrįsti empiriniais duomenimis. 

Kalbant apie tikėtiną reikšmingą poveikį paukščiams, paprastai išsamiai vertinami tik buveinių nykimas ir 

būklės blogėjimas, žūstamumas dėl susidūrimų bei išstūmimas ir trikdymas.  

Buveinių nykimo vertinimas grindžiamas netekta teritorija arba teritorija, kurios būklė pablogėjo (žr. 5.2 skyrių). 

Buveinių nykimo dėl tiesioginių nykimo priežasčių arba netiesiogiai dėl trikdymo ir išstūmimo reikšmingumą 

galima pagrįsti įvertinant rūšių buveinių naudojimo lankstumą (arba buveinių specializaciją), kuris yra pirminis 

žūstamumo tikimybės rodiklis.  

Siekiant kiekybiškai įvertinti paukščiams kylančią susidūrimo riziką naudojami CRM98, kurių parametrai 

nustatomi apibrėžiant jėgainių technines specifikacijas, paukščių morfologiją ir kintamuosius, susijusius su 

paukščių skrydžių aktyvumu. Taikant CRM, pvz., Band’o modelį (Band 2007 ir 2012), pavyksta apskaičiuoti 

galimą paukščių susidūrimų skaičių, tikėtiną siūlomame vėjo elektrinių parke, darant prielaidą, kad paukščiai 

nesiims jokių veiksmų siekdami išvengti susidūrimo su vėjo jėgainėmis. Norint gauti realistiškus rizikos įverčius 

susidūrimo rizikos modeliavimas vėliau koreguojamas atsižvelgiant į paukščių elgsenos pokyčius dėl vėjo 

elektrinių parkų buvimo, remiantis išvengimo lygiais. Tačiau praktiškai taip pat gali pasitaikyti klaidų ir gali būti 

sulaukiama nenuoseklių rezultatų ir dėl naudojamų duomenų, ir dėl paties modelio (Cook et al. 2014), o ne 

tiesiog dėl vengimo elgsenos per se.  

Nors yra keli pavyzdžiai, kai išvengimo lygiai buvo nustatyti remiantis empiriniais duomenimis (Perrow 2017), 

vyksta didelės diskusijos dėl to, kaip pritaikyti empiriškai nustatytus išvengimo lygius Band’o modelyje. Dėl 

modeliuojamų prognozių ir stebimų susidūrimo lygių neatitikimų (de Lucas et al. 2008, Ferrer et al. 2011) 

tampa akivaizdus poreikis aiškinti CRM rezultatus atsargiai ir būtinybė įtraukti biologiškai realistiškus paukščių 

elgsenos parametrus į susidūrimo rizikos modelius. 

Žinoma, kad kliūčių poveikis pasireiškia (Hötker 2017) ir vertinant reikšmingą poveikį į jį būtina atsižvelgti. 

Tačiau nėra daug įrodymų dėl pamatuotino poveikio, nors taikant tam tikrus bendrus scenarijus galėtų 

pasireikšti populiacijos lygmens poveikis (Masden et al. 2009). 

5-9 lentelė. Metodai, naudojami vertinant paukščių žūstamumą99 

Metodas 
Buveinių nykimas ir 
būklės blogėjimas 

Susidūrimas 
Trikdymas ir 
išstūmimas 

Kliūčių 
poveikis 

Susidūrimo 
rizikos modeliai 
(CRM) 

 
X 

  

Rūšių 
pasiskirstymo 
modeliai (SDM) 

 
X 

  

Individais pagrįsti 
modeliai (IBM) 

 
X X X 

Populiacija 
pagrįsti modeliai 

X X X X 

Indeksais pagrįsti 
modeliai100 

X X X X 

 

                                                      

98 Žr. modelių tipų apžvalgą Willmott et al. (2012), Grünkorn et al. (2016), Masden ir Cook (2016) ir Smales (2017). 
99 Dėl konkrečių pavyzdžių žr. Laranjeiro et al. (2018) apžvalgą. 
100 Gali būti naudinga siekiant pagrįsti rizika pagrįstą vertinimą, kai duomenų nėra daug (Laranjeiro et al. 2018). 
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5-5 atvejo tyrimas. Flandrijoje (Belgija) taikomas reikšmingumo vertinimo metodas dėl paukščių ir 
vėjo energetikos 

Metinis žūstamumas – tai dabartinis apskaičiuotasis žūstamumas dėl natūralių ir antropogeninių priežasčių 

(neatsižvelgiant į papildomą žūstamumą dėl planuojamų vėjo elektrinių parkų ar elektros linijų), kuris paprastai 

apskaičiuojamas pagal žūstamumo lygius, nurodytus literatūroje (pvz., faktus apie paukščius BTO101 interneto 

svetainėje), ir informacija apie regioninės (vietos) vertinamų rūšių populiacijos dydžius. 

 

Siekiant nustatyti galimą reikšmingą žūstamumo poveikį rūšių populiacijoms, rūšims, kurioms iš tikrųjų gali būti padarytas 

poveikis, taikomas 1 proc. metinio žūstamumo kriterijus, jeigu: 

 

 yra vietos (subregioninė) rūšies populiacija, kuri Flandrijos regiono lygmeniu yra reikšminga (t. y. > 2 proc. visos 

regiono populiacijos), ir 

 yra pakankamai kiekybinių duomenų apie rūšies populiacijos dydį.  

 

Kalbant apie gausias rūšis, kurių išsaugojimo statusas yra palankus, ribinė vertė negali viršyti 5 proc. 

 

Tokios ribinės vertės taikomos subregioniniu lygmeniu; Flandrijos atveju tai reiškia, kad: 

• žiemojančių vandens paukščių ir kirų atveju, nebent regioniniu lygmeniu būtų patikimų duomenų, bendras poveikis 

vertinamas subregioniniu lygmeniu, konkrečiau – subpopuliacijų lygmeniu; tokios subpopuliacijos buvo nustatytos 

subregioniniu (vietos) lygmeniu remiantis ekologiniu požiūriu sujungtomis teritorijomis (žr. 5-4 pav.); 

• besiveisiančių paukščių atveju bendras poveikis taip pat vertinamas subregioniniu lygmeniu arba, prireikus, vietos 

lygmeniu (t. y. „Natura 2000“ vietovėje); 

• migruojančių paukščių atveju bendras poveikis vertinamas subregioninių skrydžių maršrutų lygmeniu (apskaičiuotoji 

populiacija, kuri migruoja šiuo maršrutu). 

 

Išimtys, be kita ko, yra atvejai, kai nėra pakankamai duomenų, kad būtų galima kiekybiškai įvertinti poveikį, t. y. dėl kai 

kurių rūšių paukščių ir beveik visų rūšių šikšnosparnių. Tokiais atvejais atliekamas išsamesnis kokybinis vertinimas, jeigu 

įmanoma, taip pat grindžiamas (turimais) kiekybiniais duomenimis ir ekspertų nuomone. Kitos išimtys – tai atvejai, kai 

naudojamas išsamus poveikio populiacijai modelis ir gaunamas kitoks rezultatas, bet tokių atvejų Flandrijoje dar nebuvo.   

 
5-4 pav. Nustatytos žiemojančių vandens paukščių ir kirų subpopuliacijos subregioniniu (vietos) lygmeniu Flandrijoje  

Šaltinis: J. Everaert (2017) 

                                                      

101 Britanijos ornitologijos patikos fondas, žr. https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts. 
 

https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts
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Populiacija pagrįstų modelių naudojimas vertinant reikšmingą poveikį apžvelgiamas Green et al. (2016), 

O'Brien et al. (2017) ir Smales (2017). Vis dažniau atliekama populiacijos gyvybingumo analizė (PVA), nes 

vertinant scenarijus, pagal kuriuos planas ar projektas yra įgyvendinamas ir nėra įgyvendinamas, galima 

parengti vertinimą, kuris atitiktų ir tarptautinius geriausios patirties principus poveikio vertinimo srityje (Brownlie 

ir Treweek 2018), ir poreikį atsižvelgti į Paukščių direktyvoje įtvirtintą populiacijos išsaugojimo ar atkūrimo 

tikslą. Pavyzdžiui, Jenkins et al. (2018) naudojo Leslie populiacijos matricos modelį, kuris yra PVA pagrindas, 

kad įvertintų žūstamumo dėl susidūrimo padarinius pelikanų populiacijai veisimosi metu. PVA modeliams iš 

ilgalaikių duomenų rinkinių reikia gauti populiacijos ir demografines vertes, susijusias su tiriama rūšimi. Jeigu 

tokių duomenų nėra, gali būti naudojami kiti modeliai, kaip antai galimo biologinio pašalinimo (PBR) modelis 

(Smales 2017). Be to, siekiant apskaičiuoti demografinius parametrus iš kitų duomenų šaltinių, įskaitant tyrimų 

duomenis, galima naudoti integruotą populiacijos modeliavimą (IPM) ir šiuos apskaičiuotus parametrus galima 

naudoti PVA (Smales 2017). IPM išsamiai apžvelgia Schaub ir Abadi (2011). 

Siekiant užtikrinti, kad mokslinis pagrindas, kuriuo grindžiamos vertinimo išvados, galiotų ilgą laiką, itin svarbų 

vykdyti stebėseną. Stebėsenos poreikis ir bendri metodai aptariami 6 skyriuje. Paukščių atveju vykdant 

stebėseną daugiausia dėmesio paprastai skiriama susidūrimo rizikai ir suvokimui, ar CRM prognozės iš tikrųjų 

pasitvirtina. Tam būtina ieškoti skerdenų, susijusių su susidūrimais su vėjo jėgainėmis, ir jas identifikuoti bei 

įvertinti bendrą susidūrimų skaičių. Statistinės analizės principai, taikomi apskaičiuojant žūstamumą dėl 

susidūrimų atliekant skerdenų paiešką, apžvelgiami Huso et al. (2017). Apskaičiuojant žūstamumą dėl 

susidūrimų būtina atsižvelgti į statistinius nuokrypius dėl paieškos teritorijos ir bendros teritorijos, kurioje gali 

būti nukritusios skerdenos, skirtumus, ieškotojų veiksmingumą ir maitėdų paplitimą.  Metodinės 

rekomendacijos dėl skerdenų paieškos pateikiamos nacionalinėse rekomendacijose (žr., pavyzdžiui, Atienza 

et al. (2014) dėl Ispanijos). Programinės įrangos priemonės, kurias naudojant žūstamumas dėl susidūrimų 

apskaičiuojamas remiantis skerdenų paieškos tyrimų duomenimis, siūlomos iš daugelio šaltinių, pavyzdžiui, 

„R-paketo skerdenos“ (Korner-Nievergelt et al. 2015) ir „GenEst“ („bendra vertinimo priemonė“) (Simonis et al. 

2018). „GenEst“ apžvalga pateikiama 5-6 atvejo tyrimas atvejo tyrime. 

5-6 atvejo tyrimas. „GenEst“ – žūstamumo dėl susidūrimų su vėjo energetikos objektais vertinimo 
priemonė 

Problema 

Kiekybiškai apskaičiuoti susidūrimo riziką naudojant skerdenų paieškos metodus yra sunku ir laiko, ir erdviniu požiūriu, 

tad būtina atlikti tam tikrą statistinį modeliavimą, kad būtų galima visapusiškai suvokti riziką, kylančią šikšnosparniams ir 

paukščiams dėl vėjo energetikos plėtros infrastruktūros. Tačiau tokie metodai neretai skiriasi dėl veiksnių, į kuriuos 

atsižvelgiama, tad su skirtingomis vietovėmis susijusių duomenų praktiškai neįmanoma palyginti.  

 

Sprendimas 

„GenEst“ – tai bendra žūstamumo vertinimo priemonė, kurią naudojant apskaičiuojamas žuvusių paukščių ir 

šikšnosparnių skaičius vėjo elektrinių parkuose, kuriuose nepavyksta užtikrinti tobulos paieškos. Ši programinė įranga 

yra įtraukta į R statistinių priemonių rinkinį arba naudojama kaip grafinė vartotojo sąsaja (GUI), tad ją lengva naudoti ir 

tiems, kas galbūt neturi patirties statistikos, sudėtingos matematikos ar kompiuterinio programavimo srityse.    

Praktiniai ir (arba) techniniai aspektai 

Skerdenų surinkimo vėjo energetikos objekto teritorijoje duomenys nėra tobuli ir tikslus reprezentatyvumas priklauso nuo 

įvairių išsamių veiksnių (kaip antai plėšrūnų aktyvumo, klimato ir žuvusio gyvūno kūno masės). Norint taikyti šį metodą iš 

tikrųjų reikia šiek tiek pasimokyti, kad jis būtų taikomas veiksmingai, per GUI arba įvaldant bazinę R programavimo 

sintaksę, bet mokymosi kreivė yra gerokai mažesnė, palyginti su modelių apskaičiavimu rankiniu būdu.  

 

Pranašumai 

„GenEst“ yra įtraukta į R arba naudojama kaip GUI, tad ją lengva naudoti ir tiems, kas galbūt neturi patirties statistikos, 

sudėtingos matematikos ar kompiuterinio programavimo srityse. Kaip visų R priemonių rinkinių atveju, visuotiniame R 

archyvų tinkle (CRAN) yra saugomos ir laisvai prieinamos rekomendacinės pastabos (Dalthorp et al. 2019). Atvirojo kodo 

programinė įranga ir modelių kūrimas (Dalthorp et al. 2018) reiškia, kad projektų, kuriuose naudojama ta pati priemonė, 

rezultatai yra palyginami ir atitinkamai geriau pagrįsti. 

Šaltinis:  

Dalthorp (2019) ir Dalthorp (2018).  
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5-7 atvejo tyrimas. Išstūmimo poveikio kilniajam ereliui (Aquila chrysaetos) nustatymas Prancūzijoje 
naudojant GPS sekimą 

Prancūzijos centriniame masyve gyvena nedidelė kilniųjų erelių populiacija, kuriai gali daryti poveikį vėjo elektrinių parkų 

plėtra. Buvo atliktas tyrimas siekiant įvertinti metodų, plačiai taikomų atliekant poveikio vertinimą, patikimumą ir sukurti 

naujus metodus. Dar vienas tyrimo tikslas – sukaupti daugiau žinių apie daromą poveikį. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus 

2014–2015 m. (pradiniai metai) ir 2016–2017 m. (pastačius vėjo elektrinių parkus) du kilnieji ereliai gavo GPS sekimo 

įtaisus. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad, priešingai nei konstatuota poveikio vertinimuose, ši rūšis nebenaudojo didelės 

buveinės dalies po to, kai pagrindinėje jų medžioklės buveinės teritorijos dalyje buvo pastatyti du vėjo elektrinių parkai 

(5-5 pav.).  

  

 
5-5 pav. Išstūmimo poveikis kilniajam ereliui dėl vėjo elektrinių parkų statybos Prancūzijos centriniame masyve 
(kairiajame paveiksle parodoma padėtis 2015 m., kai du vėjo elektrinių parkai dar nebuvo pastatyti erelių teritorijos 
viduryje; dešiniajame paveiksle parodoma padėtis 2016 m. po dviejų vėjo elektrinių parkų statybos)   

 

Atlikus tyrimą taip pat patvirtintas kilniųjų erelių jautrumas su vėjo jėgainėmis susijusiai susidūrimo rizikai. Nors 

apibendrinant tyrimo metu nustatytus faktus, kurie yra grindžiami vienos poros GPS sekimu, reikia elgtis atsargiai, iš šio 

atvejo matyti reikšmingas trijų vėjo elektrinių parkų erelių teritorijoje poveikis tam, kaip ereliai renkasi pageidaujamus 

maršrutus ir medžioklės vietas. Dėl vėjo elektrinių parkų jų buveinė sumažėja (+/– 450 ha mažesnė buveinė), daromas 

poveikis jų judėjimui iš vienos vietos į kitą. 

Šaltinis: Itty (2018) 

 

Neaiškumai ir sunkumai, su kuriais susiduriama vertinant tikėtiną reikšmingą poveikį paukščiams, dėl kurio 

gali reikėti surinkti papildomus pagrindinius duomenis arba taikyti atsargumo principą, apibendrinti 5-13 

intarpe. 

5-13 intarpas. Pagrindiniai sunkumai vertinant poveikio paukščiams reikšmingumą 

Susidūrimas 
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• Žinios apie veiksnius, susijusius su susidūrimo rizika, pavyzdžiui, maisto paiešką ir teritorinę elgseną bei vėjo ir 

topografijos sąveiką, paprastai susijusios su konkrečia vietove ir tik su gana paplitusia rūšimi (Watson et al. 2018). 

• Gausumas ir sezoniškumas, pavyzdžiui, teritorijose, kuriose susirenka daug jautrių rūšių, kaip antai šlapynėse ir 

migracijos kelių koncentracijos vietose, kuriose yra didelis populiacijos tankis ar buveinės tinkamumas (Heuck et al. 

2019). 

 

Trikdymas ir išstūmimas 

• Rūšies populiacijos pokytis, kurį galima pamatuoti, neretai skiriasi priklausomai nuo projekto vietų.  

• Indeksais pagrįstų modelių prognozės yra grindžiamos ribotais empiriniais duomenimis. Žr. 5-7 atvejo tyrimas atvejo 

tyrimą, kurio empiriniai duomenys surinkti naudojant GPS sekimo metodą.  

 

Kliūčių poveikis 

• Empiriniai duomenys yra riboti, nes anksčiau atliekant tyrimus buvo taikomi netinkami metodai, kliūčių poveikis nebuvo 

atskiriamas nuo išstūmimo poveikio ir radarų metodai buvo riboti, pavyzdžiui, identifikuojant rūšis. 

• Yra ribotų empirinių duomenų dėl besiveisiančių paukščių, nes ankstesniuose tyrimuose daugiausia dėmesio buvo 

skiriama migruojantiems paukščiams. 

• Bendras kliūčių poveikis ilgais atstumais skrendantiems migrantams išvengiant daugelio kliūčių keliaujant migracijos 

maršrutu vis dar neištirtas. 

 

Buveinių nykimas ir būklės blogėjimas 

• Grėsmių nustatymas ar indeksais pagrįstų modelių prognozės yra grindžiami ribotais empiriniais duomenimis. 

 

Netiesioginis poveikis 

• Yra ribotų empirinių duomenų dėl medžiojamų rūšių jautrumo ir pažeidžiamumo bei svarbos nagrinėjamos paukščių 

rūšies išlikimo ir sėkmingo dauginimosi požiūriu. 

 

5-14 intarpe pateikiamos kelios pagrindinės rekomendacijos dėl tikėtino reikšmingo poveikio paukščiams 

vertinimo. 

5-14 intarpas. Pagrindinės rekomendacijos dėl poveikio paukščiams reikšmingumo vertinimo 

• Apibrėžti aiškius reikšmingumo kriterijus, derančius su atitinkamos rūšies paukščių apsaugos tikslais, atitinkančius 

aplinkybes (kiekvienu konkrečiu atveju) ir moksliškai pagrįstus.  

• Užtikrinti, kad būtų tinkamo lygio duomenų, ypač dėl paukščių žūstamumo ir su juo susijusių padarinių populiacijoms, 

kad jais būtų galima pagrįsti plano lygmens vertinimus ir išsamius su konkrečiu projektu susijusius tyrimus ir vertinimą. 

• Investuoti į mokslinius tyrimus siekiant užpildyti žinių spragas, kaip išvardyta 5-13 intarpe. 

• Naudotis vis daugėjančiomis stebėsenos po projekto įgyvendinimo ataskaitomis siekiant papildyti įrodymų bazę. 

 

5.4.3 Galimos poveikio švelninimo priemonės  

5.4.3.1 Įvadas 

Tolesniuose skirsniuose apžvelgiamos galimos poveikio švelninimo priemonės, kurios yra siūlomos ar 

taikomos siekiant kuo labiau sumažinti sausumos vėjo energetikos objektų poveikį paukščiams. Į šių priemonių 

apribojimus reikėtų atsižvelgti, ypač kai vėjo jėgainės yra įrengiamos vietovėse, pasižyminčiose didele 

paukščių rūšių gausa, ir kai yra didelis netikrumas dėl to, ar kai kurios iš išvardytų priemonių bus veiksmingos. 

Tinkamos vietos parinkimas vėjo elektrinių parkams ir su jais susijusiai infrastruktūrai (makroplanavimas) yra 

akivaizdžiausia poveikio švelninimo priemonė, kuria siekiama išvengti bet kokio neigiamo poveikio paukščiams 

ir laukinei gyvūnijai apskritai. 

5.4.3.2 Mikroplanavimas. Jėgainių išdėstymas ir vieta 

Jėgainių mikroplanavimo tikslas – išvengti susidūrimo rizikos, išstūmimo ir kliūčių poveikio arba juos sumažinti. 

Mikroplanavimas, grindžiamas pagrindiniais tyrimų vietose duomenimis ar veiklos stebėsenos duomenimis, – 

tai procesas, kurį vykdant pavienės jėgainės yra išdėstomos vietose, tinkamose jas eksploatuoti sukeliant 

mažą riziką aplinkai. Siekiant pagrįsti mikroplanavimo sprendimus neretai taikomi geografinių informacinių 
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sistemų (GIS) metodai102 kartografuojant, pavyzdžiui, paukščių buveinių naudojimą ir judėjimą arba 

kartografuojant atmosferos ir topografines savybes, kaip antai terminius ir orografinius parametrus, kurie, kaip 

žinoma, daro poveikį susidūrimo rizikai. 

Iš kelių tyrimų matyti netolygus susidūrimo rizikos pasiskirstymas tarp vėjo elektrinių parkų; nedaugelis jėgainių 

daro neproporcingą poveikį (taip pat žr. 5-5 atvejo tyrimas atvejo tyrimą). Tikėtina, kad didesnį poveikį daro 

jėgainės, susijusios su tam tikromis geografinėmis savybėmis, kaip antai keteromis. Tačiau jėgainių 

konfigūracijos poveikis tikriausiai labai priklauso nuo vietovės ir rūšies. Tikėtina, kad migruojantiems 

paukščiams yra palankus didesnis atstumas tarp jėgainių (taip sukuriami skrydžių koridoriai) arba jėgainių 

išdėstymas atskiromis grupėmis (May 2017). Mikroplanavimo veiksmingumas nėra šiuo metu pagrįstas 

empiriniais įrodymais, bet jis patvirtinamas prognozuojamuoju modeliavimu (Arnett ir May 2016).  

5.4.3.3 Infrastruktūros projektavimas. Jėgainių skaičius ir techninės specifikacijos (be kita 
ko, apšvietimas) 

Infrastruktūros projektavimo tikslas – sumažinti susidūrimo riziką; tačiau jis taip pat gali turėti įtakos išstūmimui 

ir kliūčių poveikiui. 

Naudojant pagrindinius tyrimų vietose duomenis arba prognozuojamojo modeliavimo, kaip antai susidūrimo 

rizikos modelių (CRM), veiklos stebėsenos duomenis galima ištirti jėgainių skaičiaus ir konstrukcijos įtaką, kad 

būtų priimtas galutinis sprendimas dėl projektavimo, kurį būtų galima laikyti keliančiu mažą ekologinę riziką. 

Paprastai mažiau didesnių jėgainių, išdėstytų toliau viena nuo kitos, gali būti geresnis pasirinkimas nei daug 

tankiai išdėstytų mažų jėgainių (May 2017). Jėgainių projektavimo veiksmingumas yra patvirtinamas tam tikrais 

empiriniais duomenimis (pvz., Loss et al. 2013), bet dėl didėjančio vėjaračio skersmens (susidūrimo rizikos 

lango) ir mažėjančio vėjaračio greičio įtakos susidūrimo rizika gali sumažėti tik užtikrinant tarpinį abiejų 

parametrų suderinimą. Nors taip projektuojant (t. y. mažiau didesnių jėgainių) susidūrimo rizika gali sumažėti 

daugumai vietos rūšių, gali kilti didesnė rizika didesniame aukštyje skraidančioms rūšims, pavyzdžiui, 

sezoninės migracijos laikotarpiu. Tai dar reikia patvirtinti įrodymais. 

Dėl vėjo jėgainių apšvietimo susidūrimo rizika šikšnosparniams ar migruojantiems žvirbliniams paukščiams, 

atrodo, nepadidėja103.  

Kalbant apie besiveisiančių paukščių trikdymą, kai visi kiti parametrai yra vienodi, aukštesnės jėgainės daro 

mažesnį poveikį besiveisiantiems paukščiams. Jėgainės ilgesnėmis mentėmis daro didesnį neigiamą poveikį 

(Miao et al. 2019). 

5.4.3.4 Grafikas. Ekologinio jautrumo laikotarpiais veikla nevykdoma, sumažinama jos 
apimtis arba veikla vykdoma etapais 

Grafiko sudarymo tikslas – išvengti paukščių trikdymo ir išstūmimo tam tikrais kritiniais laikotarpiais arba jį 

sumažinti. Tai gali būti ypač naudinga statybos, modernizavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapuose, o ne 

eksploatavimo metu. Grafiko sudarymas reiškia, kad ekologinio jautrumo laikotarpiais veikla sustabdoma arba 

sumažinama. Dar viena galimybė – suskirstyti veiklą į etapus, kad ji būtų tęsiama, bet tik mažiau jautriose 

vietose. Tai galima padaryti panaudojant turimas ekologines žinias apie rūšį, kuri tikriausiai bus vėjo 

energetikos objekto teritorijoje, pagrindinius tyrimų vietose duomenis ar veiklos stebėsenos duomenis. 

Neretai galimai trikdanti veikla vykdoma laikotarpiais, kai jautrių ir pažeidžiamų rūšių nėra, pvz., vengiant 

vandens paukščių susitelkimo žiemą, kai juos trikdant išeikvojama daugiausia energijos, arba vengiant 

veisimosi sezono, kai kyla didelė rizika sugadinti, sunaikinti ar sutrikdyti naudojamą lizdą. 

                                                      

102 Žr., pavyzdžiui, „Novatoriškos paukščių ir vėjo jėgainių konfliktų poveikio švelninimo priemonės (INTACT)“ 
(https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT). 
103 https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/. 

https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT
https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/
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5.4.3.5 Trikdymo mažinimas Alternatyvūs statybos metodai ir užtvaros 

Alternatyvių statybos metodų ir užtvarų naudojimo tikslas – išvengti trikdymo ir išstūmimo arba juos sumažinti. 

Iš principo, tokios priemonės jas įgyvendinus tikriausiai bus veiksmingos, nors paskelbtų įrodymų nėra daug.  

Reikėtų apsvarstyti visas priemones, kuriomis išvengiama triukšmo ar vaizdinių dirgiklių, dėl kurių, kaip 

žinoma, keičiasi ar tikriausiai pasikeis tam tikrų rūšių paukščių elgsena, arba kuriomis jie sumažinami. Tai, be 

kita ko, priemonės, kuriomis gali būti sumažinamas potencialiai trikdančios veiklos keliamas triukšmas, 

sumažinamas jautraus poveikį patiriančio paukščio girdimas triukšmas arba blokuojamas vaizdinis dirgiklis, 

kaip antai žmonių buvimas. 

Alternatyvių statybos metodų veiksmingumą reikėtų vertinti kiekvienu konkrečiu atveju remiantis 

prognozuojamuoju triukšmo modeliavimu. Pavyzdžiui, jeigu poliai įkalami, paukščiai gali būti trikdomi, bet 

naudojant nemetalinį laikiklį tarp kūjo ir polio antgalvio (Britanijos standartų institutas 2013) poveikį patiriančio 

paukščio girdimą triukšmo lygį galima pakankamai sumažinti ir taip išvengti tikėtino reikšmingo poveikio arba 

jį sumažinti. Kiti būdai, kuriais galima išvengti trenkiamojo, gąsdinančio triukšmo, gali būti polių įvarymas ar 

įsukimas į žemę naudojant vibraciją (polių gręžimas naudojant CFA technologiją). 

Garsinių užtvarų veiksmingumą lemia užtvaros medžiaga, vieta, dydis ir forma. Užtvara turėtų būti mažinami 

triukšmo lygiai už jos, vadinamojoje „šešėlinėje zonoje“. Ji turi būti pakankamai aukšta ir ilga, kad šešėlinė 

zona būtų kuo didesnė ir aprėptų poveikį patiriančių paukščių naudojamą teritoriją. Kuo arčiau užtvara yra prie 

triukšmo šaltinio, tuo ji turi būti mažesnė. Naudojant tokias medžiagas, kaip mineralinė vata, medienos 

plaušas, stiklo pluoštas ir skylėtas betonas, arba įvairių medžiagų derinį galima padidinti užtvaros 

veiksmingumą slopinant triukšmą (Pigasse ir Kragh 2011). Garsinių užtvarų veiksmingumo vertinimas turi būti 

grindžiamas prognozuojamuoju triukšmo modeliavimu. 

Taip pat naudojami ekranai, kuriais nuo ekologinio jautrumo vietų blokuojamas dirbančių žmonių vaizdas ir 

triukšmas, ypač vandens paukščių atveju; manoma, kad tai veiksminga (Cutts et al. 2009). 

5.4.3.6 Veiklos ribojimas. Jėgainių eksploatavimo laikas 

Nepaisant to, kad sustabdžius vėjo jėgaines nėra išvengiama migruojančių paukščių (ypač žvirblinių) 

susidūrimų su jėgainėmis naktį, laikinas veiklos ribojimas gali būti veiksmingas siekiant išvengti susidūrimo 

rizikos arba ją sumažinti, ypač ekologinio jautrumo laikotarpiais.  

Taikant daugelį siūlomų priemonių dėmesys sutelkiamas į vėjo elektrinių parko veiklos koregavimą, pavyzdžiui, 

laikinai sustabdant jėgaines, kai arti yra paukščių. Laikinas sustabdymas pagal poreikį naudojamas 

nedaugelyje vėjo elektrinių parkų (žr. 5-8 atvejo tyrimas atvejo tyrimą ir 5-9 atvejo tyrimas atvejo tyrimą). 

Siekdami nuspėti galimus susidūrimus ir laikinai išjungti jėgaines technikai atsižvelgia į stebėtojų duomenis 

kartu su paukščių radarų duomenimis (Tome et al. 2011 2017) ir kartais vaizdo medžiaga (Collier et al. 2011). 

Tam tikrais atvejais naudojama vaizdinė aptikimo sistema „DtBird“®104. „DTBird“® – tai savarankiškai veikianti 

paukščių stebėsenos ir (arba) žūstamumo mažinimo sistema, įrengiama sausumos ir jūros vėjo jėgainių 

aikštelėse. Sistema automatiškai aptinka paukščius ir gali imtis dviejų savarankiškų veiksmų, kad sumažintų 

paukščiams kylančią susidūrimo riziką: įjungti garsinius įspėjamuosius signalus ir (arba) sustabdyti vėjo 

jėgainę.  

Išjungimas pagal poreikį gali būti veiksmingas, o bendros energijos gamybos nuostoliai – minimalūs. Tačiau 

tam reikia kvalifikuotų sąžiningų technikų, tad tokias priemones gali būti sunku išlaikyti ir jų finansavimas 

ilgainiui gali būti brangus. Išjungimas pagal poreikį suveikia geriausiai (ir išlieka įperkamas) tik kai jis 

reikalingas ribotą ir nuspėjamą laiką, pavyzdžiui, konkrečiais veisimosi ar migracijos sezono laikotarpiais (pvz., 

migracijos piko dienomis). Imantis atsargumo priemonių patartina vėjo energetikos objekto sąnaudų modelyje 

numatyti tam tikrą veiklos ribojimą, kad būtų atsižvelgiama ir į finansinę, ir į biologinės įvairovės riziką, kartu 

sukuriant ekonomiškai gyvybingą projektą. Išjungimo pagal poreikį protokolo taikymo visus metus 

veiksmingumas nežinomas; tikriausiai jį būtų sunkiau koordinuoti, o ekonominio gyvybingumo tikimybė būtų 

mažesnė. Elektrinėse, kuriose taikomas išjungimas pagal poreikį, turėtų būti parengti pagrįsti stebėsenos 

protokolai, siekiant užtikrinti, kad susidūrimų būtų iš tikrųjų išvengiama. 

                                                      

104 https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf. 

https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf
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Išjungimas pagal poreikį paprastai taikomas kelioms rūšims, kurioms, kaip nustatyta, kyla didesnė rizika arba 

kurių išsaugojimo statusas kelia susirūpinimą. Jis retai taikomas siekiant išvengti visų susidūrimų su 

paukščiais. Svarbu susitarti dėl tokio rūšių sąrašo bendradarbiaujant su kvalifikuotais ir patyrusiais ekologais. 

Atsižvelgiant į šias sąlygas ir apribojimus, dar nėra bendrai sutariama, ar ši priemonė yra veiksminga. 

Vokietijoje tokios priemonės taikomos tik pavieniais atvejais (kaip bandymai). Jos dar nėra laikomos įprastais 

metodais ar gerosios patirties pavyzdžiais. Norint padidinti jų veiksmingumą, praktiškumą ir patikimumą reikia 

papildomų su paukščių radarais ir vaizdo aptikimo sistemomis susijusių mokslinių tyrimų ir technologinės 

plėtros. Šiuo metu sistemose nėra užtikrinamas pakankamas praktiškumas (pvz., tikslinės rūšies aptikimas 

esant mažam klaidų lygiui)105. Neseniai atliktame tyrime (Everaert 2018) daroma išvada, kad esami 

informacijos šaltiniai, naudojami prognozuojant paukščių migracijos intensyvumą, yra naudingi siekiant 

padidinti karinių oro pajėgų saugą, bet nėra pakankamai patikimi, kad būtų galima valdyti vėjo jėgainių 

išjungimo pagal poreikį režimą paukščių migracijos metu. Padėtis ateityje galbūt pagerėtų sukūrus geresnius 

ir labiau į vietos lygį orientuotus prognozavimo modelius, grindžiamus meteorologiniais ir vietos paukščių 

radarų duomenimis. Kaip parodyta 5-8 atvejo tyrimas atvejo tyrime ir 5-9 atvejo tyrimas atvejo tyrime, taikant 

išjungimo pagal poreikį priemones, atrodo, vis dar reikia papildomų stebėtojų.  

Dar vienas būdas taikyti išjungimo pagal poreikį priemonę yra parodytas 5-10 atvejo tyrimas atvejo tyrime. Jis 

yra susijęs su konkrečia ūkininkavimo veikla, kuri gali pritraukti plėšriuosius paukščius arti prie vėjo elektrinių 

parkų.  

Atsižvelgiant į galimus padarinius ekonominiam vėjo energetikos projekto gyvybingumui, tokias išjungimo 

pagal poreikį priemones būtų galima taikyti kraštutiniu atveju tik ištyrus visas kitas alternatyvas.   

5-8 atvejo tyrimas. Išjungimas pagal poreikį dalyvaujant stebėtojams (Tarifa, Ispanija) 

2008–2009 m. buvo kasdien stebima 10 vėjo elektrinių parkų, kuriuose buvo iš viso 244 jėgainės, siekiant dokumentuoti 

palšųjų grifų Gyps fulvus žūstamumą dėl susidūrimų. Pastebėjęs, kad grifas skrenda tokia trajektorija, kad gali susidurti 

su jėgainės mentėmis, arba kad grifų grupė skrido per vėjo elektrinių parko teritoriją arba netoli jos, stebėtojas susisiekia 

su vėjo elektrinių parko dispečerine, kad ji išjungtų atitinkamas jėgaines. Jėgainę galima sustabdyti neviršijant trijų 

minučių.  

 

Jėgainės buvo sustabdytos 4 408 kartus ir taikant išjungimo pagal poreikį priemonę palšųjų grifų žūstamumas sumažėjo 

50 proc., o pagamintas energijos kiekis – tik 0,7 proc. Kiekviena jėgainė buvo išjungta vidutiniškai 6 valandas 20 minučių 

per metus, o vidutinė neveikimo trukmė buvo šiek tiek ilgesnė nei 22 minutės. 

Šaltinis: de Lucas et al. (2012) 

 

5-9 atvejo tyrimas. Išjungimas pagal poreikį naudojant radarus, Baraun de San Žoauno vėjo elektrinių 
parkas (Portugalija) 

Baraun de San Žoauno E.ON106 50 MW vėjo elektrinių parke, kuris yra migracijos maršrute, buvo taikomas išjungimo 

pagal poreikį naudojant radarus (RASOD) protokolas, grindžiamas iš anksto nustatytų kriterijų rinkiniu. 

 

Migruojančių paukščių skrydžio aktyvumą stebėjo stebėsenos grupė, kuri vykdė stebėjimą apžvalgos taškuose. Iš tikrojo 

laiko radaro duomenų stebėsenos grupės koordinatorius gavo kokybiškesnę informaciją, kuria remiantis galima inicijuoti 

išjungimą. Ilgainiui stebėsenos grupės patirtis padarė teigiamą poveikį RASOD metodo veiksmingumui: 2010–2014 m. 

vidutinis laikas, per kurį pavyko išjungti jėgainę gavus įsakymą, sumažėjo 91 proc., o lygiavertis vidutinis metinis 

išjungimo laikotarpis sutrumpėjo 86 proc. 

 

Jėgainių mentes galima sustabdyti maždaug per 15 sekundžių po išjungimo procedūros inicijavimo, naudojant 

prižiūrimosios kontrolės ir duomenų įgijimo (SCADA) sistemą, kad būtų galima tikruoju laiku prieiti prie pavienių vėjo 

jėgainių ir vėjo elektrinių parkų ir juos valdyti. Be to, jėgainės buvo vėl įjungiamos papildomai nebebendraujant su 

aptarnaujančiais darbuotojais.  

                                                      

105 Taip pat žr. https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-
fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/. 
106 E.ON – tai Europos elektros energijos bendrovė, esanti Esene (Vokietija). 

https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
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Taikant išjungimo protokolą nebuvo užregistruotų jokių susidūrimų su migruojančiais skriejančiais paukščiais. Iki 

paskutinių penkerių metų tyrimo metų bendras lygiavertis išjungimo laikotarpis sudarė 0,2 proc. esamo lygiaverčio metinio 

laikotarpio ir daugiau nei 40 proc. lygiaverčių išjungimo laikotarpių atveju dėl mažo vėjo greičio energijos nuostoliai buvo 

nereikšmingi. 

Šaltinis: Tomé, 2017. 

 

5-10 atvejo tyrimas. Išjungimas derliaus nuėmimo laikotarpiu Vokietijoje 

Techninis vėjo jėgainių išjungimas gali būti prasmingas, kai ūkininkai nuima derlių arba aria žemę po jėgainėmis. Mat, 

priklausomai nuo vietovės ir plėšriųjų paukščių rūšies, nuimant derlių ir jį nuėmus toje vietovėje medžioja daugiau plėšriųjų 

paukščių, nes ten padidėja kirminų ir kitų mažų (negyvų) gyvūnų (pvz., pelių) matomumas.  

 

Tačiau iš patirties žinoma, kad logistikos požiūriu šią priemonę gana sunku įgyvendinti. Norint ją taikyti reikia, kad 

ūkininkai savo iniciatyva informuotų parko operatorių apie savo ūkininkavimo veiklą, o jie tai daro ne visada. 

 

 

Šaltinis: praktinis seminaras dėl sausumos vėjo ir saulės energetikos poveikio pagal Paukščių ir Buveinių direktyvas 

saugomoms rūšims ir buveinėms, kuris vyko Darmštate (Vokietija) 2018 m. gruodžio 14 d. (šaltinis: Ubbo Mammen; 

https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-

rotmilan/). 

 

5.4.3.7 Garsinės ir vaizdinės baidymo priemonės 

Baidymo priemonių naudojimo tikslas – sumažinti susidūrimo riziką. Tokių metodų veiksmingumo įrodymų vis 

dar nėra daug; tikėtina, kad jų veiksmingumas labai priklauso nuo konkrečios vietovės ir rūšies. 

Paprastai baidymo priemonės – tai įrengti prietaisai, skleidžiantys garsinius ar vaizdinius dirgiklius nuolat, su 

pertraukomis arba gavus paukščių aptikimo sistemos (pvz., „DtBird“®; žr. 5.4.3.6 skyrių) signalą. Ant jėgainių 

bokštų ir menčių taip pat galima naudoti pasyvias baidymo priemones, kaip antai spalvinimą, bet jos leidžiamos 

ne visoje ES. Pavyzdžiui, Prancūzijoje vėjo jėgainės turi būti vienodai baltos ar šviesiai pilkos spalvos.   

Vaizdo ir garso signalai buvo išbandyti kaip būdas atkreipti paukščių dėmesį į jėgaines arba juos atbaidyti. 

Tokios priemonės, be kita ko, yra vėjaračio menčių spalvinimas siekiant užtikrinti geresnį matomumą, 

https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
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mirksinčių šviesų naudojimas siekiant atbaidyti naktį migruojančius paukščius ir garsinių atbaidymo priemonių, 

kaip antai signalizacijos ir nelaimės signalų ir mažo dažnio ultragarso priemonių, įrengimas. Neseniai tyrėjai 

Prancūzijoje išbandė vaizdinį modelį, kurį naudojant sukuriama optinė stebinčio žvilgsnio iliuzija, skirta 

atbaidyti plėšriuosius paukščius nuo oro uostų kilimo ir tūpimo takų. Jie teigia, kad šis metodas galėtų būti 

veiksmingas ir vėjo elektrinių parkuose, bet jis dar nėra išbandytas (Hausberger et al. 2018). 

5-11 atvejo tyrimas. Geresnis nuspalvintų jėgainės menčių ir bokštų matomumas Smiolos vėjo 
elektrinių parke (Norvegija) 

Norvegijoje vykdant mokslinių tyrimų projektą (2014), į kurį buvo įtrauktos keturios jėgainės Smiolos vėjo elektrinių parke, 

viena vėjaračio mentė buvo nuspalvinta juoda spalva siekiant patikrinti, ar galima sumažinti žūstamumą pagerinant 

mentės matomumą paukščiams. Be to, 2014 ir 2015 m. vasarą dešimties jėgainių bokštai buvo nuspalvinti juoda spalva 

iki 10 m aukščio nuo žemės paviršiaus. Tyrimo rezultatai dar nėra paskelbti, bet iš pradinių duomenų matyti, kad imantis 

tokių vaizdinių priemonių žvyrių (Lagopus lagopus) (tai rūšis, kurios atstovai dažniausiai randami žuvę po jėgainėmis) 

žūstamumas, atrodo, sumažėjo. Moksliniai tyrimai dar vyksta. 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis:  

• „Plėšriųjų paukščių sąveika su vėjo energetika. Atvejų tyrimai visame pasaulyje“, Watson, 2018. 

• Nuotrauka: Espen Lie Dahl 

 

5-12 atvejo tyrimas. Automatinių susidūrimų išvengimo sistemų naudojimas siekiant sumažinti 
susidūrimų poveikį pelikanams (Pelecanus crispus ir Pelecanus onocrotalus) Prespos parke 
(Graikija) 

Šalia Prespos ežero Graikijoje, teritorijoje, kurioje yra dvi „Natura 2000“ vietovės ir Ramsaro šlapynė, veikia maždaug 

29 MW vėjo elektrinių parkas.  

 

Kadangi šalia esančioje didesnėje teritorijoje gyvena 20 proc. pasaulinės garbanotųjų pelikanų (Pelecanus crispus) ir 

rožinių pelikanų (Pelecanus onocrotalus) populiacijos ir ypač dėl to, kad pelikanai naudoja vėjo elektrinių parko teritorijas 

dažnai per jas skrisdami į kitas šlapynes, 2013 m. buvo įdiegta automatinė susidūrimų su paukščiais išvengimo sistema. 

Sistemoje naudojamos didelio tikslumo kameros, skirtos identifikuoti į teritoriją įskrendančius pelikanus; jeigu paukščiai 
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įskrenda į susidūrimo rizikos zoną, įsijungia garsiniai įspėjamieji signalai, kuriais siekiama atbaidyti pelikanus, ir (arba) 

laikinai išjungiamos vėjo jėgainės.  

 

Per stebėsenos laikotarpį nebuvo nustatyta jokių susidūrimo atvejų, tad nuspręsta, kad automatinė susidūrimų išvengimo 

sistema yra veiksminga priemonė. 

Šaltinis: „WindEurope“ (2017).  

 

5.4.3.8 Buveinių valdymas. Rūšių nuviliojimas ir atbaidymas nuo jėgainių 

Buveinių valdymo priemonių tikslas – sumažinti susidūrimo riziką. Jos paprastai taikomos kartu su (vietos ir 

laiko) valdymo režimu, kurio tikslas – mažinti medžiojamų rūšių gausumą, kurti buveines arba jas gerinti 

siekiant nuvilioti paukščius toliau nuo jėgainių. Papildomo maisto tiekimas taip pat laikomas veiksminga 

priemone. 

Tokias priemones, kurias apžvelgia Gartman et al. (2016), reikia svarstyti vertinant kiekvieną konkrečią vietovę 

ir kiekvieną rūšį atskirai. Žinoma, kad buveinių valdymas siekiant pakeisti medžiojamų rūšių gausumą ir 

sumažinti susidūrimų skaičių yra veiksmingas, nors yra palyginti nedaug paskelbtų atvejų tyrimų (žr., 

pavyzdžiui, 5-13 atvejo tyrimas atvejo tyrimą).  

„Scottish Natural Heritage“ (2016) mano, kad daugeliu atvejų nereikėtų taikyti buveinių valdymo priemonių, 

kuriomis siekiama nuvilioti tokius paukščius, kaip balines pelėdas ir javines linges, toliau nuo jėgainių, nes nėra 

žinoma, ar priemonės bus veiksmingos. Maitinimo siekiant nuvilioti veiksmingumą ir ekologinius padarinius 

reikia vertinti kiekvienu konkrečiu atveju. 

5-13 atvejo tyrimas. Buveinių valdymas siekiant sumažinti susidūrimo su stepiniais pelėsakaliais 
(Falco naumanni) riziką (Ispanija) 

Trijuose vėjo energetikos objektuose („Cerro del Palo“, „Cerro Calderón“ ir „La Muela“), kuriuose veikia 99 jėgainės, buvo 

vykdoma veiklos stebėsena siekiant nustatyti su stepinių pelėsakalių (Falco naumanni) žūstamumu dėl susidūrimų 

susijusius kintamuosius. Remiantis gauta informacija buvo įdiegta poveikio švelninimo priemonė, kuria siekiama vengti 

susidūrimų ir kuo labiau mažinti jų skaičių. Prie jėgainių, su kuriomis siejamas didelis žūstamumas dėl susidūrimų, esantis 

dirvožemis aplink jėgainės pamatą buvo šiek tiek dirbamas, kad būtų mažiau augalų ir atitinkamai sumažėtų galimų 

medžiojamų rūšių, visų pirma tiesiasparnių (Orthoptera), gausa. Per dvejus metus, kai buvo stebimas buveinės valdymas, 

tose vietose, kuriose dirvožemis buvo dirbamas, susidūrimų neužfiksuota. Ši priemonė yra paprasta ir nebrangi 

procedūra, kurią taikant reikšmingai ir veiksmingai sumažinamas stepinių pelėsakalių žūstamumas dėl susidūrimų. 

Šaltinis: „Pescador“, 2019. 

 

5.5 Kitos rūšys 

5.5.1 Įvadas 

Kalbant apie galimą sausumos vėjo energetikos objektų poveikį kitoms rūšims, ne paukščiams ir 

šikšnosparniams, mokslinių tyrimų yra palyginti nedaug. Komisijos rekomendacijos dėl griežtai saugomų rūšių 

II priede pateikiamas išsamus ES saugomų rūšių sąrašas iš Buveinių direktyvos II, IV ir V priedų. Svarbu 

priminti, kad Buveinių direktyvos IV priede išvardytų rūšių veisimosi ir ilsėjimosi vietos yra saugomos nuo 

trikdymo. Jeigu manoma, kad jos bus trikdomos, galima taikyti atitinkamą nukrypti leidžiančią nuostatą, jeigu 

tenkinamos jos taikymo sąlygos. Vertinant poveikio reikšmingumą ypatingą dėmesį reikėtų skirti tiesioginiams 

ir netiesioginiams buveinių skaičiaus ir kokybės pokyčiams. 

Neaiškumo lygis yra gerokai didesnis dėl vėjo energetikos objektų ir su jais susijusios infrastruktūros poveikio 

kitoms rūšims, ne paukščiams ar šikšnosparniams. Tais atvejais, kai ES saugomos rūšys nėra paukščiai ar 

šikšnosparniai, itin svarbu, kad tikėtinas reikšmingas poveikis būtų nustatomas remiantis išsamia geriausios 

turimos mokslinės informacijos apie atitinkamą rūšį ar rūšių grupę apžvalga.  
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Jeigu kyla neaiškumų ir laikantis atsargumo principo, vertinimas, kas nutiks teritorijai, jeigu šis planas arba 

projektas bus įgyvendinamas toliau, turi būti suderinamas su tikslu „palaikyti ar atstatyti atitinkamos buveinės 

arba rūšių gerą apsaugos būklę“107.  

Šiame skyriuje aptariama tai, kas šiuo metu žinoma apie galimą sausumos vėjo energetikos objektų poveikį 

kitoms rūšims, ne paukščiams ir šikšnosparniams. 

5.5.2 Poveikio tipai 

5.5.2.1 Žinduoliai 

Švedijos aplinkos apsaugos agentūrai apžvelgus žinduolių ir vėjo energetikos plėtros sąveiką (Helldin et al. 

2012) rasta mažai reikšmingo poveikio įrodymų. Tačiau pranešama apie reikšmingą laikiną vengimo elgseną, 

kurią demonstruoja dideli mėsėdžiai ir kanopiniai (Helldin et al. 2017). Nors rūšims, kurioms reikia didelių 

netrikdomos buveinės plotų, kyla didžiausia reikšmingo poveikio rizika, gali būti daromas poveikis ir trikdymui 

atsparioms rūšims, jeigu pasikeistų sąlygos netrikdomose kraštovaizdžio buveinės dalyse (Helldin et al. 2017).  

Iš kitų tyrimų matyti, kad barsukai (Meles meles) Jungtinėje Karalystėje dėl vėjo jėgainių skleidžiamo triukšmo 

patiria didesnį stresą (Agnew 2016). Siekiant nustatyti, ar barsukai fiziologiškai patiria stresą, buvo 

vadovaujamasi aukšta kortizolio koncentracija kailyje. Barsukų, gyvenančių mažiau nei 1 km atstumu nuo vėjo 

elektrinių parko, kailyje kortizolio koncentracija buvo 264 proc. didesnė nei barsukų, gyvenančių daugiau kaip 

10 km atstumu nuo vėjo elektrinių parko. Barsukų, gyvenančių šalia vėjo elektrinių parkų, eksploatuojamų nuo 

2009 ir 2012 m., kailyje kortizolio koncentracijos skirtumų nerasta; vadinasi, gyvūnai nepripranta prie jėgainių 

sukeliamo trikdymo. Didesnė kortizolio koncentracija poveikį patiriančių barsukų organizmuose gali daryti 

poveikį jų imuninėms sistemoms ir dėl to gali padidėti barsukų populiacijos infekcijų ir ligų rizika. 

Łopucki (2018) nepastebėjo jokio neigiamo poveikio erdviniam paprastųjų žiurkėnų (Cricetus cricetus) 

pasiskirstymui vėjo elektrinių parkų teritorijose Lenkijoje. R. Łopucki ir I. Mróz (2016) nustatė, kad vėjo 

energetikos objektai neturi jokios įtakos mažų žinduolių rūšių įvairovei ir gausumui. Kalbant apie didesnius 

žinduolius, vėjo energetikos objektų teritorijoje Portugalijoje Costa et al. (2017) užfiksavo pilkųjų vilkų (Canis 

lupus) miego (prieglobsčio) vietų išstūmimą iki 2,5 km. Autoriai taip pat pastebėjo mažesnį reprodukcinį 

aktyvumą statybos etape ir pirmaisiais eksploatavimo metais.  

Łopucki et al. (2017) nustatė, kad ir stirnos, ir pilkieji kiškiai (Lepus europaeus) vengė būti vėjo energetikos 

objekto teritorijoje ir kad jie ėmė mažiau naudotis buveine iki 700 m atstumu nuo elektrinių. Šių rūšių, kurios 

naudoja klausą, kad aptiktų plėšrūnus, atveju toks išstūmimas gali būti pastebimas dėl jų sumažėjusio 

gebėjimo aptikti plėšrūnus, ypač kai jų daromas spaudimas yra didelis. Pastebėta, kad rudosios lapės (Vulpes 

vulpes) rečiau lankosi vėjo energetikos objekto teritorijoje, galbūt dėl to, kad joje liko mažiau medžiojamų rūšių 

(pilkųjų kiškių), ir dėl blogesnio girdimumo medžiojant. Rudosios lapės yra linkusios naudotis 

privažiuojamaisiais keliais ir maitintis paukščių, žuvusių susidūrus su veikiančiomis jėgainėmis, skerdenomis. 

Kelios tezės apie poveikį žinduoliams pateikiamos 5-15 intarpe. 

5-15 intarpas. Tezės apie poveikį žinduoliams (adaptuota iš Helldin et al. 2012) 

• Statybos etape trikdymas gali būti laikinas. 

• Poveikio reikšmingumas gali būti priklausomas nuo buveinių prieinamumo ir esamo trikdymo lygio didesnėje 

kraštovaizdžio teritorijoje. 

• Galima pastebėti, kad vengiama didelių teritorijų aplink su jėgainėmis susijusią infrastruktūrą, kaip antai perdavimo 

linijas. 

• Galima pastebėti didesnių plėšrūnų miego vietų išstūmimą. 

• Kai kuriems individams gali būti lengviau judėti naudojant naujus privažiuojamuosius kelius (bet ilgainiui jie susiduria 

su kelių eismu). 

• Tikėtina, kad reikšmingas poveikis gali pasireikšti atokesnėse, aukštesnėse ir šiuo metu nepasiekiamose vietose, 

kuriose dėl didėjančio rekreacinės veiklos, medžioklės ir laisvalaikio užsiėmimų prieinamumo gali padaugėti žmonių ir 

suaktyvėti eismas. 

                                                      

107 Sprendimas Sweetman ir kiti, C–258/11, ECLI:EU:C:2012:743, [2012], generalinio advokato išvados 50 
punktas. 
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• Negalima vadovautis prielaida, kad rūšys pripranta, nes tai priklauso nuo skirtumų, susijusių su rūšimis, lytimi, amžiumi, 

konkrečiu individu, metų laiku, trikdymo tipu ir trikdymo dažniu ir nuspėjamumu. 

• Poveikio reikšmingumas tikriausiai yra tiesiogiai proporcingas vėjo energetikos objekto dydžiui. 

• Pasireiškiant daugeliui mažo poveikio tipų poveikis populiacijos lygmeniu gali būti reikšmingas. 

 

5.5.2.2 Varliagyviai ir ropliai 

Atlikus vėjo energetikos objektų poveikio varliagyviams ir ropliams (herpetofaunai) apžvalgą paskelbtų įrodymų 

rasta nedaug (Lovich et al. 2018). Nustatyta, kad eksploatuojant vėjo energetikos objektus pasireiškia 

atsitiktinis roplių žūstamumas ir paskesnis išstūmimas iš teritorijų, kuriose yra didžiausia jėgainių koncentracija 

(dykuminiai vėžliai Gopherus agassizii).  

Graikiniams vėžliams (Testudo graeca), kurie yra laikomi pažeidžiama rūšimi pagal IUCN raudonąją knygą, 

gali būti daromas poveikis, susijęs su buveinių nykimu ir suskaidymu šalia privažiuojamųjų kelių statant vėjo 

elektrinių parkus pietryčių Europoje, visų pirma, kai vėjo elektrinių parkai yra statomi uolų ar stepių buveinėse. 

Taip pat žr. 5-1 atvejo tyrimas. atvejo tyrimą.   

Iš Portugalijoje atliktų mokslinių tyrimų, kuriuose naudojami empiriniais duomenimis pagrįsti modeliai ir 

imitacijos, matyti, kad įrengus tik dvi dideles vienpoles jėgaines stuburinių rūšių (įskaitant herpetofauną) gausa 

sumažėjo beveik 20 proc. Tačiau gali pasireikšti netiesioginis poveikis, kai dėl vėjo energetikos objektų 

sumažėja herpetofauną medžiojančių rūšių gausumas, kaip matyti iš padidėjusio roplių tankio ir jų elgsenos, 

fiziologijos ir morfologijos pokyčių viename vėjo energetikos objekte Indijoje (Thaker et al. 2018). 

5.5.2.3 Bestuburiai, augalai ir vandens organizmai 

Vėjo energetikos objektai gali daryti reikšmingą poveikį šioms grupėms, ypač dėl buveinių nykimo, būklės 

blogėjimo ir suskaidymo. Šiuo atveju taip pat svarbi informacija, nagrinėjama aptariant sausumos buveines 

(5.2 skyrius). 

O’Connor (2017) apžvalgoje konstatuojama, kad, nors vandens organizmams gali būti daromas poveikis, jį 

galima veiksmingai sušvelninti. Labiausiai tikėtina, kad reikšmingas poveikis pasireikš vėjo energetikos objekto 

statybos etape, ypač kai jėgainės yra ne daugiau nei 50 m. atstumu nuo vandens buveinių. Todėl atliekant 

tikėtino reikšmingo poveikio vertinimą turi būti atsižvelgiama bent į šalia esančios pokyčius, hidrologinius 

pokyčius, nuosėdų susidarymą ir kaupimąsi, triukšmą ir vibraciją bei invazinių svetimų rūšių buvimą ar galimą 

atsiradimą.      

Tikėtina, kad reikšmingiausią poveikį bestuburiai patirs dėl buveinių ir substrato, kuriame jie jau gyvena, 

nykimo, būklės blogėjimo ir suskaidymo. Yra nedaug empirinių duomenų apie poveikį, susijusį su vabzdžiais 

ir kitais bestuburiais. Long et al. (2011) pastebėjo vabzdžių gausumo skirtumus priklausomai nuo jėgainės 

spalvos, o Foo et al. (2017) nustatė, kad vabzdžių bendruomenės stebėsenos metais išliko palyginti stabilios. 

Nors vabzdžių, kaip antai Lepidoptera būrio atstovų (drugelių ir drugių), trauka prie vėjo jėgainių gali kelti 

problemų, nes dėl jų kyla susidūrimo rizika jais mintantiems šikšnosparniams, šiuo metu nėra įrodymų, kad 

vėjo energetikos objektai kelia grėsmę vabzdžių populiacijoms. 

Reikšmingiausią poveikį augalai patiria dėl substrato, kuriame jie auga, nykimo, būklės blogėjimo ir 

suskaidymo. Pagal II ir IV priedus saugomos rūšys, kurios nėra pagal I priedą saugomų tipų buveinių dalis, 

yra saugomos taikant rūšių apsaugos režimą, aprašytą 2.2.4 skyriuje. 

Nors atlikus kelis tyrimus rasta įrodymų, kad dėl vėjo energetikos plėtros keičiasi mikroklimatas, apie su tuo 

susijusią įtaką augalų dauginimosi aktyvumui, fiziologijai ar morfologijai nepranešama. 

5.5.3 Galimos poveikio švelninimo priemonės  

Kaip pažymėta buveinių atveju, veiksmingiausias būdas išvengti neigiamo poveikio rūšims yra tinkamas vėjo 

energetikos objektų vietos parinkimas atliekant strateginį planavimą. Dar viena priemonė – su konkrečiomis 

jėgainėmis susijusią infrastruktūrą reikėtų išdėstyti atsargiai, siekiant sumažinti poveikio mastą. 
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Siekiant užkirsti kelią atsitiktiniam mažų žinduolių, roplių ir varliagyvių nužudymui kelių transporto priemonėmis 

arba jį sumažinti, naudinga priemonė gali būti prieigos prie privažiuojamųjų kelių ribojimas. Privažiuojamuosius 

kelius taip pat galima sumažinti, nes vykdant techninės priežiūros veiklą nebereikia tokio pat pločio.  

Dar viena priemonė, svarbi saugomų rūšių (žinduolių, roplių, varliagyvių, augalų) populiacijoms, gali būti 

buveinių valdymas.   

5.6 Eksploatavimo nutraukimas ir modernizavimas  

5.6.1 Eksploatavimo nutraukimas 

Eksploatavimo nutraukimas yra statybai priešingas procesas, kai išmontuojama visa vėjo energetikos objekto 

infrastruktūra arba jos dalis ir atkuriama kompetentingos nacionalinės institucijos nurodyta žemės ploto būklė. 

Taip pat gali būti nutraukiamas pavienių jėgainių ar jėgainių grupių eksploatavimas siekiant sumažinti daromą 

poveikį, įgyvendinant prisitaikomojo valdymo planą (žr. 7 skyrių) arba kompetentingai institucijai atlikus 

peržiūrą. 

Jeigu jėgainėse elektros energija negaminama 12 mėnesių iš eilės, rekomenduojama nutraukti jų 

eksploatavimą ir atkurti vietovės būklę, kad ji būtų tokia pat, kaip iki statybos darbų pradžios.  

Kalbant apie paukščių ir šikšnosparnių rūšis, eksploatavimo nutraukimas gali būti veiksminga susidūrimo 

rizikos mažinimo priemonė (Gartman et al. 2016). Jeigu vykdant stebėseną nustatoma, kad viena ar daugiau 

jėgainių sukelia nenumatytą, bet reikšmingą poveikį, kompetentingai nacionalinei institucijai atliekant peržiūrą 

reikėtų apsvarstyti galimybę nutraukti tokių jėgainių eksploatavimą arba jas perkelti. 

5.6.2 Modernizavimas 

Modernizuojant išmontuojamos esamos jėgainės ir pastatomos naujos, neretai didesnio dydžio ir galios. Todėl 

modernizavimo projektuose paprastai naudojama mažiau jėgainių nei pirminiame vėjo energetikos projekte 

naudojant esamus ar naujus pamatus. Sumažinant jėgainių skaičių galima sumažinti išstūmimo poveikį. 

Siekiant užtikrinti, kad objektas keltų mažą ekologinę riziką, galima nagrinėti ir mikroplanavimo, ir 

infrastruktūros projektavimo aspektus (žr. 5-14 atvejo tyrimą). 

Modernizavus įrenginius dažnai atsiranda galimybė gaminti daugiau elektros energijos esant silpnesniam 

vėjui. Nors tai leidžia sumažinti žuvusių paukščių skaičių tuose vėjo energetikos įrenginiuose, kuriuose, 

anksčiau susidūrimų skaičius buvo didesnis, dėl didesnio jėgainės menčių darbo ploto gali padidėti 

šikšnosparniams kylanti susidūrimo rizika (Gartman et al. 2016). Dėl to taip pat gali pasikeisti ekonominiai 

veiklos ribojimo strategijų aspektai. Modernizavimą reikėtų svarstyti kiekvieno konkretaus objekto ir kiekvienos 

konkrečios rūšies atžvilgiu.   

Siekiant patikrinti tikėtiną žūstamumo riziką ir prireikus parengti veiklos ribojimo programas, galima naudotis 

šikšnosparnių duomenimis, kurie buvo surinkti esamų jėgainių kabinos aukštyje. Kadangi naujos jėgainės 

paprastai statomos ant naujų pamatų, priimant sprendimą dėl naujų vietų reikėtų atsižvelgti į eksploatavimo 

metu surinktus stebėsenos duomenis.  

Taip pat reikėtų įvertinti aviacinio apšvietimo naudojimo poveikį. Kadangi modernizuojant jėgainių aukštis 

paprastai padidinamas, gali tekti daugiau jėgainių įrengti jėgainių apšvietimą. Nors jėgainių apšvietimo poveikis 

paukščiams, atrodo, yra ribotas, šviesos spalva gali pritraukti šikšnosparnius ir dėl to ilgainiui gali padidėti 

migruojantiems šikšnosparniams kylanti susidūrimo su vėjo jėgainėmis rizika. 5-14 atvejo tyrime aprašoma, 

kaip modeliuojant įvairius modernizavimo scenarijus ir sumažinant jūriniams ereliams Norvegijoje kylančią 

riziką buvo naudojami stebėsenos duomenys. 5-15 atvejo tyrime aprašomas vėjo elektrinių parko 

modernizavimas Zebriugėje (Belgija). 

5-14 atvejo tyrimas. Jūriniams ereliams (Haliaeetus albicilla) kylančios susidūrimo rizikos mažinimas 
modernizuojant Smiolos vėjo elektrinių parką (Norvegija) 

Pripažinta, kad dėl jėgainių eksploatavimo veikiančiame Smiolos vėjo elektrinių parke labiausiai pažeidžiama rūšis yra 

jūriniai ereliai (Haliaeetus albicilla) – jie labiau trikdomi ir daugiau jų žūsta susidūrę su jėgainėmis. 
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Siekiant stebėti šios rūšies paukščių dauginimosi aktyvumą ir lizdavietes, naktį naudojamas erelių ilsėjimosi vietas ir 

skrydžių aktyvumą, veikiančiame vėjo elektrinių parke (68 2–2,3 MW jėgainės) buvo vykdoma stebėsena, naudojant, be 

kita ko, paukščių radarą „Merlin“. Stebėsenos duomenimis buvo remiamasi projektuojant modernizavimo projektą ir 

vertinant jo poveikį. 

 

Remiantis stebėsenos duomenimis buvo parengtas jūrinių erelių pažeidžiamumo žemėlapis siekiant nustatyti, kokiuose 

rajonuose jūriniai ereliai yra labiausiai ir mažiausiai pažeidžiami. Atlikus susidūrimo rizikos modeliavimą nustatyta, kad iš 

dviejų pasiūlytų modernizavimo projektų tikėtina, kad 30 5 MW jėgainių scenarijaus (žr. 5-6 pav.) susidūrimo rizika 

sudarys 32 proc. šiuo metu eksploatuojamo vėjo elektrinių parko keliamos rizikos. Tikėtina 50 3 MW jėgainių scenarijaus 

keliama susidūrimo rizika yra maždaug 71 proc. šiuo metu eksploatuojamo vėjo elektrinių parko keliamos rizikos. 

 

Susidūrimo rizikos skirtumas tarp dviejų modernizavimo scenarijų bei tarp modernizavimo scenarijų ir esamo vėjo 

elektrinių parko buvo susietas su jėgainių skaičiaus sumažinimu ir geresniu pavienių jėgainių išdėstymu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5-6 pav. Su jūriniais ereliais susijęs jautrumo žemėlapis Smiolos vėjo elektrinėje (5 MW projektas), parengtas remiantis 
šiais duomenų šaltiniais: lizdavietės, paukščių jaunikliai, skrydžių aktyvumas ir susidūrimo rizika. Raudonos spalvos 
intensyvumas atitinka jautrumo laipsnį; didžiausias jautrumas – tamsiai raudona spalva. 

 

Nors duomenys, kuriais grindžiami ataskaitose pateikti vertinimai, yra labai patikimi, vis dar yra tam tikrų neaiškumų, tad 

autoriai pripažino, jog neįmanoma nuspėti tikslaus modernizuotos vėjo elektrinės poveikio. Todėl jie rekomenduoja 

naudoti prisitaikomojo valdymo planą (taip pat žr. 7 skyrių). Prisitaikomasis valdymas, be kita ko, reiškia, kad užtikrinamas 

gebėjimas prisitaikyti prie erdvės ir laiko konfliktų lygio modernizuotoje vėjo elektrinėje, t. y. kur, kada ir kokiu mastu gali 

kilti konfliktų tarp paukščių ir naujosios elektrinės jėgainių. Tai leidžia plėtotojams įgyvendinti poveikio švelninimo 
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priemones rizikingose jėgainių eksploatavimo vietose ir (arba) konkrečiu metų laiku (pvz., nuspalvinti vėjaračio mentes 

kontrastine spalva, įgyvendinti veiklos pritaikymo priemones ir naudoti įspėjamąsias vaizdo sistemas). 

Šaltinis: E. L. Dahl et al. (2015).  

 

5-15 atvejo tyrimas. Žuvėdroms kylančios susidūrimo rizikos mažinimas modernizuojant Zebriugės 
vėjo elektrinių parką (Belgija) 

Dėl linijinio vėjo elektrinių parko, pastatyto 1986 m., kuriame buvo 24 jėgainės (10, 12 ir 2 vėjo jėgainės, kurių atitinkama 

galia yra 200, 400 ir 600 kW, o ašių aukštis – atitinkamai 23, 34 ir 55 metrai ir vėjaračių skersmuo – atitinkamai 22,5, 34 

ir 48 metrai) Zebriugės uoste, kilo didelė susidūrimo rizika netoliese „Natura 2000“ vietovėje besiveisiančiai kolonijai, 

kurią sudarė upinės žuvėdros (Sterna hirundo), margasnapės žuvėdros (Sterna sanvicensis) ir mažosios žuvėdros 

(Sterna albifrons) (Everaert ir Stienen 2007, Everaert 2008).  

 

 
 

Iš senojo vėjo elektrinių parko stebėsenos rezultatų matyti, kad ieškodamos maisto žuvėdros nuskrenda 0–50 metrų; 

daugumos skrydžių ilgis yra 0–15 metrų. Vykdant stebėseną buvo atlikta išsami skrydžio aukščių pasiskirstymo analizė.  

 

Atlikus vertinimą projektuojant vėjo elektrinių parko modernizavimą buvo padaryta išvada, kad naujasis vėjo elektrinių 

parkas tikriausiai neturės reikšmingo poveikio, darant prielaidą, kad ateityje su maisto paieška susijusių skrydžių aukščių 

pasiskirstymo modelis išliks toks pat. Padidinus vėjo jėgainių aukštį ir apribojus vėjo jėgainių skaičių naujojo vėjo elektrinių 

parko projekte susidūrimo su paukščiais rizika būtų sumažinta. 

 

Modernizavus šį vėjo elektrinių parką Zebriugės uoste buvo įrengta mažiau, bet didesnių jėgainių. 2009 m. buvo pastatyta 

10 naujų vėjo jėgainių (850 kW) tarp jų paliekant daugiau erdvės. Naujųjų jėgainių ašių aukštis yra 65 metrai, vėjaračio 

skersmuo – 52 metrai. Apatinio vėjo jėgainės menčių krašto aukštis padidėjo nuo 11–20,5 metro senajame vėjo elektrinių 

parke iki 39 metrų modernizuotame vėjo elektrinių parke. Iki šiol vykdant stebėseną nustatyta, kad susidūrimo poveikis 

dėl to sumažėjo, palyginti su pirmine padėtimi prieš vėjo elektrinių parko modernizavimą. 

Šaltinis: 

J. Everaert (2007). Adviesnota INBO.A.2007.164. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.  

J. Everaert (2007). Adviesnota INBO.A.2007.84. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 

J. Everaert ir E. Stienen (2007).   

J. Everaert (2008).   
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6. JŪROS VĖJO ENERGETIKA. GALIMAS POVEIKIS 

6.1 Įvadas 

Šiame skyriuje apžvelgiama, kokių pagrindinių tipų poveikį jūros vėjo energetikos plėtra gali turėti buveinėms 

ir rūšims, saugomoms pagal Buveinių ir Paukščių direktyvas. Abiejų direktyvų taikymo sritis aiškiai nurodyta 

2.2.1 skyriuje, o reikšmingumo vertinimo koncepcija paaiškinta 3.1 skyriuje.  

Šiame skyriuje siekiama vystytojams, NVO, konsultantams ir kompetentingoms nacionalinėms institucijoms 

pateikti galimo poveikio įvairioms ES saugomų buveinių ir rūšių grupėms apžvalgą. Į tokį galimą poveikį turėtų 

būti atsižvelgiama rengiant arba peržiūrint jūros vėjo energetikos planą ar projektą. Vis dėlto, kadangi tikėtinas 

reikšmingas poveikis visada nustatomas remiantis konkrečiais atvejais, tikrasis vėjo energetikos plėtros 

poveikis saugomoms rūšims ir buveinėms gali būti labai įvairus.  

Jūros vėjo energetikos plėtros poveikis gali pasireikšti viename ar keliuose iš penkių pagrindinių vėjo 

energetikos plėtros etapų:  

• parengiamajame (pvz., meteorologiniai tyrimai, nuosėdų stabilumo žvalgomieji tyrimai ir jūros dugno 

paruošimas); 

• statybos (pvz., medžiagų transportavimas laivais ir vienpolių108 pamatų, jėgainių, elektros tinklo prijungimo 

kabelių, fiksuotųjų ir (arba) plūduriuojančiųjų vėjo elektrinių ir kt. statyba);  

• eksploatavimo (įskaitant techninę priežiūrą);  

• modernizavimo (esamo vėjo elektrinių parko vėjo elektrinių skaičiaus, tipo ir (arba) konfigūracijos keitimas);  

• eksploatavimo nutraukimo (vėjo elektrinių parko ar pavienių vėjo elektrinių pašalinimas).  

 

Vertinant poveikio reikšmingumą svarbu turėti omenyje, kad poveikį gali lemti viso projekto pėdsakas (be kita 

ko, susijusios infrastruktūros, pvz., elektros tinklo kabelių) ir netgi jūros vėjo energetikos projektų sausumoje 

vykdomos veiklos aspektai (pvz., sausumos jungties ir perdavimo į krantą įrenginiai). 

Poveikis buveinėms ir rūšims gali būti laikinas arba nuolatinis. Jį gali lemti „Natura 2000“ teritorijoje ar už jos 

ribų vykdoma veikla. Judrių rūšių individams, pvz., dideliu atstumu nuo veisimosi kolonijų maisto ieškantiems 

jūrų žinduoliams ar jūrų paukščiams, poveikis gali būti padarytas labai toli nuo susijusių „Natura 2000“ teritorijų. 

Reikšmingas poveikis galimas vien dėl plano ar projekto ir gali pasireikšti įvairiu projekto įgyvendinimo 

laikotarpio metu. Kartu įgyvendinami planai ir projektai gali turėti suminį poveikį. Tokio poveikio svarba vis 

augs, nes siekiant su atsinaujinančiąja energija susijusių tikslų jūros vėjo energetiką planuojama plėtoti 

intensyviau.  

Paskesniuose poskyriuose aprašomas pagrindinių tipų poveikis svarbiausioms poveikį patiriančioms 

grupėms109. 6-1 lentelė. lentelėje pateikiama apžvalga. Tam tikrais atvejais poveikis gali būti teigiamas, pvz., 

sukuriama nauja buveinė arba sukeliamas rifo poveikis (žr. 6-1 intarpas intarpą).  

6-1 intarpas. Jūros vėjo elektrinių parkų pamatų sukeliamas rifo poveikis 

Rifo poveikis yra vienas iš galimų jūros vėjo elektrinių parkų pamatų poveikio jūrų biologinei įvairovei tipų. Jis ypač 

reikšmingas jūrų teritorijose, kuriose nėra akmeningo grunto, pvz., didelėse Šiaurės jūros dalyse. Povandeninės 

konstrukcijos gali veikti kaip dirbtiniai rifai ir ant pamatų gali susiformuoti įvairių organizmų kolonijos. Nors esama įrodymų, 

kad vėjo elektrinių parkų konstrukcijos susijusios su didesne dugno organizmų įvairove (Lindeboom et al. 2011) ir didesniu 

komerciškai reikšmingų žuvų tankiu (Reubens et al. 2013), dėl jų taip pat gali pasikeisti vietos rūšinės sudėties ir 

biologinės struktūros charakteristikos (Petersen ir Malm 2006). Į tokį galimai teigiamą poveikį jūrų biologinei įvairovei 

reikėtų atsižvelgti svarstant eksploatavimo nutraukimo variantus. Fowleris et al. (2018) pabrėžia, kad visiškai pašalinus 

konstrukcijas iš jūros aplinkos (kaip šiuo metu reikalaujama pagal OSPAR sprendimą 98/3; Jørgensen 2012) galimas 

neigiamas poveikis, be kita ko, tokioms grupėms kaip jūrų žinduoliai. Gali būti naudinga pašalinti tik dalį tokių konstrukcijų 

ir taip išlaikyti rifo buveinę. Vis dėlto galimas biologines bendrijas, kurios galėtų įsikurti ant vėjo elektrinių parkų 

                                                      

108 Vėjo elektrinių pamatai yra kelių tipų. Dažniausiai naudojami vienpoliai pamatai – gana paprastos konstrukcijos, 
kurias sudaro storo plieno cilindras, tvirtinamas tiesiai prie jūros dugno. Kiti pamatų tipai: be kita ko, karkasiniai pamatai – 
ažūrinės konstrukcijos pamatai, prie jūros dugno tvirtinami trijuose ar keturiuose taškuose, – arba gravitaciniai pamatai. 
109 Pagrindinėms poveikį patiriančioms grupėms, pvz., jūrų paukščiams, jūrų žinduoliams ir jūros buveinėms, kurios 
galbūt patiria jūros vėjo energetikos plėtros poveikį. 
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konstrukcijų, reikėtų atidžiai įvertinti atsižvelgiant į teritorijos apsaugos tikslus ir, be kita ko, nustatyti jų poveikį 

saugomoms rūšims ir buveinėms, neužmirštant įvertinti galimybės, kad bus introdukuotos invazinės svetimos rūšys, 

kurios galėtų įsikurti ant naujai įrengtų konstrukcijų. 

 
6-1 lentelė. Galimų poveikio pagrindinėms jūros vėjo energetikos poveikį patiriančioms grupėms tipų apžvalga  

Poveikį patirianti 
grupė 

Galimas jūros vėjo energetikos plėtros poveikis 

Buveinės Jūros buveinių nykimas 
Jūros buveinių trikdymas ir būklės blogėjimas  
Slopinimas iškritus drumzlėms  
Naujų jūros buveinių susikūrimas  
Naujų konstrukcijų sukeliami fizinių procesų pokyčiai  
Teršalų išleidimas arba senų teršalų išjudinimas  

Žuvys Elektromagnetiniai laukai  
Trikdymas povandeniniu triukšmu 
Rifo poveikis 

Paukščiai Buveinių nykimas ir būklės blogėjimas  
Trikdymas ir išstūmimas  
Susidūrimai  
Kliūčių poveikis  
Netiesioginis poveikis  
Patrauklumas (pvz., perėjimo galimybės) 

Jūrų žinduoliai Buveinių nykimas ir būklės blogėjimas  
Trikdymas triukšmu ir išstūmimas (dėl triukšmo kalant polius, taip pat laivų ir (arba) 
sraigtasparnių keliamo triukšmo) 
Klausos pažeidimai (sužalojimai dėl povandeninio triukšmo) 
Komunikacijos trukdymas  
Susidūrimai su laivais 
Kliūčių poveikis 
Žvejybos intensyvumo mažėjimas (zonos, kuriose draudžiama žvejoti) 
Vandens kokybės pokyčiai (teršalai ir jūrų atliekos) 
Elektromagnetinio lauko poveikis navigacijai 
Netiesioginis poveikis  
Rifo poveikis 

Šikšnosparniai Trikdymas ir išstūmimas  
Susidūrimai  
Kliūčių poveikis  
Barotrauma  
Skrydžių koridorių ir slėptuvių nykimas ir (arba) kaita  
Netiesioginis poveikis  

Kitos rūšys Trikdymas triukšmu ir išstūmimas  
Elektromagnetiniai laukai  
Šilumos poveikis 
Naujų buveinių susikūrimas  
Vandens kokybės pokyčiai (teršalai ir jūrų atliekos)  
Netiesioginis poveikis 

 

Palyginti su sausumos vėjo energetika, tam tikros su jūros vėjo energetikos plėtra susijusios veiklos pobūdis 

aiškiai skiriasi. Be kita ko, skiriasi tai, kad teritorijos pasiekiamos laivais, taip pat skiriasi tam tikri poveikio 

mechanizmai, kurie yra būdingi tik vandens aplinkai, pvz., povandeninis triukšmas. Vis dėlto principai, kuriais 

grindžiamos sausumos vėjo energetikos poveikio švelninimo priemonės, taikomi ir jūros vėjo energetikai. Šie 

principai išdėstyti toliau pateiktuose punktuose. 

• Taikoma poveikio švelninimo priemonių hierarchija, t. y. priemonės, visų pirma padedančios išvengti 

neigiamo poveikio, turi būti svarstomos ir įgyvendinamos pirmiau už neigiamo poveikio mažinimo 

priemones. Remiantis gerąja patirtimi, taip pat reikėtų tokias priemones taikyti poveikio šaltinyje, prieš 

svarstant poveikį patiriančiai grupei skirtas priemones. 

• Geriausias būdas sumažinti neigiamą poveikį ES saugomoms buveinėms ir rūšims – projektus įgyvendinti 

toliau nuo pažeidžiamų buveinių ir rūšių (ši praktika žinoma kaip makroplanavimas). Tai galima geriausiai 
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įgyvendinti vykdant administracinio, regioninio, nacionalinio ar net tarptautinio lygmens strateginį 

planavimą, visų pirma pagal Jūrinių teritorijų planavimo direktyvą110 rengiant jūrinių teritorijų planus.  

• Jūros vėjo energetikos srityje tarpvalstybinis poveikis yra labai aktualus: ne tik dėl suminio poveikio (pvz., 

paukščių migracijai), bet ir dėl to, kad daug vėjo elektrinių parkų yra arti kitų valstybių narių Europos 

ekonominių zonų ribų (ar netgi ateityje bus vykdomi tarpvalstybiniai projektai). Vadovaudamosi Espo 

konvencija ir Strateginio aplinkos vertinimo protokolu (Kijeve pasirašytu SAV protokolu (Jendroska et al., 

2003 m.111)), Konvencijos šalys privalo pranešti viena kitai apie tarpvalstybinį poveikį ir atsižvelgti į 

tarpvalstybinį poveikį planuodamos. Taip pat būtina, kad valstybės narės rengdamos jūrinių teritorijų planus 

bendradarbiautų tarpusavyje ir su ES nepriklausančiomis šalimis. 

• Stebėsena pati savaime nėra poveikio švelninimo priemonė, tačiau ji reikalinga siekiant įsitikinti, ar 

priemonės, padedančios išvengti reikšmingo poveikio arba jį sumažinti, yra veiksmingos. 

• Poveikio švelninimo priemonių negalima maišyti su kompensacinėmis priemonėmis, kuriomis siekiama 

kompensuoti plano ar projekto galbūt padarytą žalą. Kompensacinės priemonės gali būti svarstomos tik 

atsižvelgiant į Buveinių direktyvos 6 straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus. 

 

6.2 Buveinės 

6.2.1 Įvadas 

Buveinių direktyvos I priede išvardytų dešimties tipų (arba tipų kompleksų) buveinės ataskaitų teikimo tikslais 

laikomos jūros buveinėmis, o dvi iš jų pripažįstamos prioritetinių tipų buveinėmis (pažymėtos ženklu *): 

• smėlėtos pakrantės, kurios visą laiką šiek tiek apsemtos jūros vandens [1110]; 

• poseidonijų (Posidonia) sąžalynai (Posidonion oceanicae)* [1120]; 

• upių žiotys [1130]; 

• atoslūgio metu neužsemiamos dumblingos ir smėlingos lygumos [1140]; 

• pakrančių įlankos [1150]; 

• didelės seklios įlankos ir užutekiai [1160]; 

• rifai [1170]; 

• dėl išsiskiriančių dujų susiformavusios povandeninės struktūros [1180]; 

• siauros borealinės Baltijos jūros įlankos [1650]; 

• jūros apsemti ar pusiau apsemti urvai [8330]. 

 

Tarp nurodytų tipų buveinių yra pakrantės buveinės, seklios jūros buveinės ir gilesnės atviros jūros buveinės 

(Europos Komisija 2013). Kadangi plėtojant jūros vėjo energetiką reikalinga prieiga prie kranto (sausumos 

jungtis), vertinant jūros vėjo energetikos projektus reikia atsižvelgti į ir sausumos buveines (žr. 5.2 skyrių). 

Baziniai duomenys, kuriais remiantis atliekamas atitinkamas vertinimas, turėtų būti renkami taikant geriausius 

galimus metodus. Bazinio tyrimo metodų pavyzdžiai apibendrinami 6-2 intarpas. intarpe. 

6-2 intarpas. Dugno buveinių bazinis tyrimas 

Tyrimų veikiausiai reikės, kad I priede nurodytų buveinių teritorijos būtų apibrėžtos vėjo energetikos plėtros pėdsako 

teritorijoje ir apibrėžtoje buferinėje zonoje. Kartais galima pasinaudoti nacionalinio lygmens išsamiomis gairėmis dėl 

tyrimo metodų112. I priede nurodytų buveinių tyrimai gali būti platesnio apibūdinamojo tyrimo dalis, atliekant poveikio 

aplinkai vertinimą (PAV). Iš tokių informacijos šaltinių kaip EMODnet113 galima gauti naudingos informacijos apie esamus 

jūros dugno buveinių platesnio masto kartografavimo duomenis. 

 

                                                      

110 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/89/ES, kuria nustatoma jūrinių teritorijų 
planavimo sistema (OL L 257, 2014 8 28, p. 135–145). 
111 Jendroska, Jerzy & Stec, Stephen (2003). Kijevo strateginio aplinkos vertinimo protokolas. 33. 105–110 punktai. 
112 Pavyzdžiui, žr. „Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (StUK 
4)“: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-
offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6 ir „Marine Monitoring Handbook“ 
http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download. 
113 https://www.emodnet-seabedhabitats.eu 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download
https://www.emodnet-seabedhabitats.eu/
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Jeigu nėra naujausių (naujesnių nei 1–2 metų) buveinės elementų didelės skyros kartografavimo duomenų, paprastai 

prieš rengiant projektą reikia atlikti išsamius konkrečios teritorijos tyrimus.  

 

Atliekant sublitoralės ir eulitoralės buveinių bazinius tyrimus naudinga priemonė yra buveinių klasifikacijos sistemos. 

Pagal visos Europos sistemą EUNIS114 pateikiamas biotopų sąrašas, o biotopai apibrėžiami pagal būdingas rūšis ir 

susijusias fizines charakteristikas, kaip antai: i) substratus, ant kurių jie yra; ii) gylį, kuriame jie gali būti aptinkami; iii) 

bangų ir potvynių energijos sąlygų tipą, su kuriuo jie siejami. Naudingų gairių dėl biotopų priskyrimo pateikia Parry 

(2015)115. 

 

Tyrimų metodai išdėstyti toliau pateiktuose punktuose. 

 

• Eulitoralės buveinės 

• Transektų, taškų arba maršrutiniai tyrimai, atliekami apeinant teritoriją pėsčiomis arba naudojantis transporto 

priemone, pvz., transporto priemone su oro pagalve. 

• Palydovinis nuotolinis stebėjimas, aviacinis multispektrinis nuotolinis stebėjimas, aerofotografinių nuotraukų 

analizė. 

 

• Sublitoralės buveinės 

• Stebėjimas gramzdinamomis ar velkamomis vaizdo kameromis arba naudojantis nuotolinio valdymo transporto 

priemone. Galimas ir naro vykdomas tiesioginis stebėjimas. Svarbu atsižvelgti į matomumo sąlygas, nors naudojant 

gėlo vandens talpykloje įtaisytų kamerų sistemas gali pavykti užfiksuoti vaizdą ir drumstame vandenyje. 

• Ėminių ėmimas griebtuvu, kerno grąžtu, draga ir (arba) tralu. Destruktyvių metodų taikymas, ypač tralo naudojimas, 

galimai jautriose teritorijose turi būti kruopščiai suplanuotas. 

• Tyrimo planas gali būti optimizuojamas naudojant akustines dugno tyrimo sistemas, pvz., šoninio skenavimo sonarą 

ir daugiaspindulinius echolotus. Šios sistemos turėtų būti naudojamos prieš atliekant tiesioginius stebėjimus ir 

taikant ėminių ėmimo metodus. 

 

6.2.2 Poveikio tipai 

6.2.2.1 Kokie yra pagrindiniai poveikio tipai? 

Jūros vėjo elektrinių parkų plėtros poveikio jūros buveinėms pagrindiniai tipai apibendrinami 6-2 lentelė. 

lentelėje. Daugeliu atvejų nurodytą poveikį lemia galimai sudėtingas veiksnių derinys. Pavyzdžiui, žalą 

buveinėms ir jų trikdymą gali lemti bet kokia poveikio jūros dugnui turinti veikla. Tai galėtų būti: i) tyrimo įrangos, 

pvz., griebtuvų ir kerno grąžtų, naudojimas; ii) sraigtų sukeliamos bangos arba iii) jūros dugno paruošimas 

prieš įrengiant pamatus ir tiesiant kabelius. Galimas šių veiksnių poveikis gali pasireikšti įvairiausiu erdviniu 

mastu bet kuriuo projekto įgyvendinimo laikotarpio metu ar tam laikotarpiui pasibaigus. Vis dėlto daugiausia 

rūpesčių kyla 6-2 lentelėje išvardytais tam tikrus projekto etapus atitinkančiais laikotarpiais. 

6-2 lentelė. Jūros vėjo energetikos plėtros poveikio buveinėms per projekto įgyvendinimo laikotarpį tipai 

Pagrindiniai poveikio tipai Projekto etapas 
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Buveinių nykimas (esamos 
buveinės sunykimas ir jos 
pakeitimas kita buveine, pvz., 
įrengus betono, plieno ar 
akmens konstrukcijas) 

 X  X X 

                                                      

114 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification 
115 http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf
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Buveinių trikdymas ir būklės 
blogėjimas (be kita ko, dėl i) 
nuosėdų skverbimosi, 
abrazijos ir suslėgimo, taip 
pat ii) kabelių tiesimo) 

X X X X X 

Slopinimas iškritus 
drumzlėms 

 X  X X 

Naujų jūros buveinių 
susikūrimas 

 X    

Naujų konstrukcijų sukeliami 
fizinių procesų pokyčiai 

 X X  X 

Teršalų išleidimas arba senų 
teršalų išjudinimas 

 X X X X 

Netiesioginis poveikis X X X X X 

  

Iš I priede nurodytų buveinių dėl jūros vėjo energetikos plėtros pažeidžiamos gali būti „smėlėtos pakrantės, 

kurios visą laiką šiek tiek apsemtos jūros vandens“ [1110], „rifai“ [1170] ir Posidonia sąžalynai [1120]. 

Posidonia sąžalynams rizika kyla dėl tiesioginio fizinio sunaikinimo ir sedimentacijos pokyčių hidrografiniame 

režime (žr. Bray et al. 2016). Atsižvelgiant į vėjo elektrinių parko vietą ir susijusią elektros energijos eksporto 

infrastruktūrą, poveikį gali patirti ir kitos buveinės ar buveinių kompleksai. Tokios buveinės ir buveinių 

kompleksai, be kita ko, yra „upių žiotys“ [1130], „atoslūgio metu neužsemiamos dumblingos ir smėlingos 

lygumos“ [1140] ir „didelės seklios įlankos ir užutekiai“ [1160]. Kai kurių jūros buveinių, ypač „jūros apsemtų ar 

pusiau apsemtų urvų“ [8330], jūros vėjo energetikos plėtra veikiausiai nepaveiks. 

Rengiant planus ir projektus reikia apsvarstyti, kurioms buveinėms siūloma veikla gali padaryti poveikį, 

atsižvelgiant į 6-2 lentelė. lentelėje apibendrintus poveikio tipus. Nors tokie darbai kaip geofiziniai ir 

geotechniniai tyrimai reikšmingo poveikio buveinėms veikiausiai neturės, visgi reikėtų apsvarstyti galimybę, 

kad geotechninis kerno gręžimas ar kita veikla sukels tiesioginį buveinių nykimą ir (arba) saugomų buveinių 

trikdymą. Apsvarstytina ir modernizavimo etapu vykdoma veikla, nes tokios veiklos poveikis gali būti panašus 

į kitų etapų. Netgi gali būti, kad esamas poveikis dėl modernizavimo etapu vykdomos veiklos truks ilgiau nei iš 

pradžių nustatytą laikotarpį. 

Vėjo energetikos plėtros poveikis sublitoralės ir eulitoralės buveinėms gali pasireikšti: i) buveinių nykimu dėl 

elektrinių ir susijusios infrastruktūros pėdsako; ii) trikdymu dėl įvairios veiklos sukeliamos nuosėdų dispersijos 

ir (arba) sedimentacijos, dėl kurios galimas jūros dugno slopinimas, buveinių fizinės struktūros pasikeitimas 

arba teršalų išjudinimas; iii) laikinu trikdymu vykdant veiksmus jūros dugne, be kita ko, naudojant keliamųjų 

gręžimo platformų116 kastuvines kojas, laivų inkarus ir kt. Ilgalaikis poveikis buveinėms padaromas, be kita ko, 

įdiegus naujų dirbtinių substratų, kurie gali būti patrauklūs dugno ir kitiems organizmams (Wilhelmsson 2010; 

Hiscock et al. 2002). Galiausiai I priede nurodytoms buveinėms poveikis gali būti padarytas nutraukus anksčiau 

vykdytą kitą veiklą, pvz., žvejybą. Tuomet dugno buveinės, kurių būklė yra smarkiai pablogėjusi dėl žvejybos 

dugniniais tralais, galėtų atsigauti. 

Šiuo metu dauguma jūros vėjo elektrinių parkų ir jų susijusių kabelių yra įrengta santykinai minkštų nuosėdų 

teritorijose (pvz., smėlingame jūros dugne, kuriame įvairiomis dalimis yra pasiskirsčiusios smulkesnės 

nuosėdos ir rupesnis žvyras, akmenėliai ir pan.). Todėl atliekant daugumą atitinkamų vertinimų didžiausias 

dėmesys buvo skiriamas smėlėtoms pakrantėms [1110] ir rifams [1170], nes buveinių nykimo atžvilgiu jie yra 

pažeidžiamiausi. Labiausiai rūpintasi tų buveinių tiesioginiu nykimu dėl vėjo elektrinių pamatų ir susijusios 

infrastruktūros pėdsako. 

Teritorijoje, kurioje vyrauja smėlingos nuosėdos, įdiegus kietų paviršių, dugno bendrijos dažnai gerokai 

pasikeisdavo (Meissner ir Sordyl 2006). Nors tokį pokytį galima vertinti teigiamai, dėl žymaus sąlygų 

pasikeitimo galimas reikšmingas poveikis, jeigu esamos buveinės yra saugomos „Natura 2000“ teritorijoje. Dėl 

techninių konstrukcijų ar kitų žmogaus sukurtų kietų substratų: i) visam laikui pasikeičia nuosėdų struktūra; ii) 

įvyksta jūros nuosėdų sandarinimas; iii) dėl to nyksta minkštų dugno nuosėdų buveinės. Todėl žmogaus 

įdiegtais kietais substratais jūros buveinės ekologiniu požiūriu ne visada pagerinamos. Atliekant vertinimą 

                                                      

116 Tam tikro tipo mobiliosios platformos, prie jūros dugno tvirtinamos baržos smeigiamųjų inkarų sistemomis, 
vadinamosiomis kastuvinėmis kojomis. 
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reikėtų atsižvelgti į „Natura 2000“ teritorijų būklę ir apsaugos tikslus, taip pat būtina elgtis apdairiai, kai 

informacija apie tikras istorines bazines sąlygas yra ribota.  

Reikia pabrėžti dar vieną aspektą – fiksuotųjų ir plūduriuojančiųjų vėjo elektrinių technologijų skirtumą, taip pat 

jūros dugno, kuriame kažkuri iš šių technologijų bus diegiama, pobūdį. Įrengiant tam tikrų tipų fiksuotuosius 

vėjo elektrinių pamatus, pvz., siurbiamuosius kesonus, nereikia kalti polių ar gręžti. Vadinasi, palyginti su 

vienpoliais ar kitų tipų poliniais pamatais, reikšmingo poveikio tikimybė yra maža. Vertinant pagal buveinių 

sunaikinimą, plūduriuojančiųjų vėjo elektrinių pagamintos energijos pėdsakas yra gerokai mažesnis.  

6.2.2.2 Kaip vertinamas reikšmingumas? 

Reikšmingumas dažniausiai nustatomas kiekybiškai įvertinus, kokia buveinės teritorija, palyginti su visu 

buveinės plotu, veikiausiai sunyks, jos būklė pablogės arba ji bus trikdoma. Tam būtina gerai suprasti buveinių 

pasiskirstymą, struktūrą ir funkcijas. 

Poveikio reikšmingumui įtakos gali turėti keleriopi veiksniai: biologiniai, aplinkos, taip pat susiję su plano ir 

projekto parengimu. 6-3 intarpas. intarpe nurodomi pagrindiniai veiksniai, į kuriuos atsižvelgiama vertinant 

reikšmingumą. 

6-3 intarpas. Reikšmingumo vertinimą lemiantys veiksniai 

Biologiniai (Tillin et al. 2010): 

• atsparumas (ar poveikį patirianti buveinė gali atlaikyti trikdymą arba nepalankias sąlygas nepakeisdama pobūdžio); 

• gebėjimas atsigauti (atsigavimo potencialas);  

• jautrumas (pokyčio tikimybė, kai elementui (poveikį patiriančiai buveinei) daromas spaudimas; tai yra atsparumo ir 

gebėjimo atsigauti funkcija). 

 

Aplinkos: 

• grunto ar nuosėdų tipas ir morfologija; 

• vandens kokybė ir kiekis; 

• vykdoma veikla, pvz., gamtos apsaugos veikla, kurią sutrikdžius gali pasikeisti aplinkos sąlygos. 

 

Plano ar projekto parengimo: 

• vėjo elektrinių skaičius;  

• pamatų konstrukcija, ypač pėdsako teritorija; 

• apsaugos nuo išplovimo priemonės, taip pat įrengimo metodai, ypač jei atliekant parengiamuosius darbus didesnėje 

teritorijoje išvaloma buveinė (pvz., sulyginamos smėlio ruzgos); 

• kabelių skaičius, ilgis ir užkasimo metodas (-ai) (taip pat apsauginio kabelių šarvo naudojimas); 

• kita susijusi veikla (pvz., reikalavimas laivams išmesti inkarą arba naudoti keliamąsias kojas, gręžiant ar gilinant dugną 

sukeltų medžiagų šalinimo zonos ir kt.); 

• statybos veiklos trukmė ir erdvinis mastas; 

• eksploatavimo nutraukimo planai – ar infrastruktūra (be kita ko, pamatų pagrindai ir apsauginis šarvas) bus palikta, ar 

pašalinta. 

 

Įrodymais grindžiamas jūrų jautrumo vertinimas (MarESA (Tyler-Walters et al. 2017)) – įrodymais pagrįstas, 

ekspertų nuomone paremtas metodas, padedantis įvertinti reikšmingumą. 6-3 lentelė. lentelėje apžvelgiamas 

MarESA metodo taikymas biotopams, kurių gali būti I priede nurodytų tipų buveinėse arba kurie yra būdingi 

tokioms buveinėms. Apžvalgoje daugiausia dėmesio skiriama būtent abrazijai. Nuosėdinių ar uolėtų buveinių 

substrato paviršiuje pasireiškiantis fizinio trikdymo ar abrazijos poveikis aktualus substrato paviršiuje 

gyvenančiai epiflorai ir epifaunai. Abrazija galima imant nuosėdų ėminius, laivams išmetus inkarus arba 

keliamosiomis baržų kojomis suslėgus nuosėdas. Svarbi MarESA metodu atliekamo vertinimo proceso dalis 

yra lyginamieji indeksai (kiekybiniai ar kokybiniai). Jais apibūdinamas spaudimas kaip poveikio dydis, mastas, 

trukmė ir dažnis.  

6-3 lentelė. Jūros buveinės jautrumas, atsparumas ir gebėjimas atsigauti veikiant abrazijai 

Buveinės tipas (biotopo pavyzdys) Atsparumas 
Gebėjimas 
atsigauti 

Jautrumas 
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Smėlėtos pakrantės, kurios visą laiką šiek 
tiek apsemtos jūros vandens [1110] 
(įvairaus druskingumo sublitoralės smėlis)  

Mažas Didelis Mažas / vidutinis117 

Posidonia sąžalynai (Posidonion 
oceanicae) [1120] 

Vidutinis Mažas Vidutinis 

Upių žiotys [1130] (Hediste diversicolor, 
Limecola balthica ir Scrobicularia plana 
litoralės smėlingose ir dumblingose 
pakrantėse) 

Vidutinis Didelis Mažas 

Atoslūgio metu neužsemiamos dumblingos 
ir smėlingos lygumos [1140] (Zostera sp. 
sąžalynai žemesnėse pakrantėse arba 
infralitoralės švariame ar dumblingame 
smėlyje) 

Mažas Vidutinis Vidutinis 

Pakrančių įlankos* [1150] (sublitoralės 
dumblas mažo ar sumažėjusio 
druskingumo pakrančių įlankose) 

Vidutinis Didelis Mažas 

Didelės seklios įlankos ir užutekiai [1160] 
(Arenicola marina infralitoralės dumble) 

Didelis Didelis Nejautri 

Biogeninės ar geogeninės kilmės rifai 
[1170] 
(Sabellaria spinulosa stabiliose 
cirkalitoralės mišriose nuosėdose) 

Jokio Mažas / vidutinis Vidutinis / didelis 

* – prioritetinė buveinė 

Jeigu esama neaiškumų (dėl vėjo elektrinių parkų galimo poveikio ar projekto parametrų), reikėtų daryti 

blogiausio atvejo prielaidas. Pavyzdžiui, naudojant jūrinių kabelių apsaugos priemones (pvz., akmenų šarvą) 

gali gerokai padidėti su kabelių tiesimu susijusiu buveinių nykimu pasireiškiantis pėdsakas. Tačiau 

apskaičiuoti, kiek reikės akmens apsauginių priemonių, neįmanoma, kol nežinoma, kaip sėkmingai pavyko 

užkasti kabelius. Tokie skaičiavimai turi būti kuo tikslesni ir pagrįsti tinkama informacija, pvz., dugno sąlygų 

geotechninio tyrimo duomenimis. 

Vertinant tikėtiną reikšmingą poveikį jūros buveinėms kylantys neaiškumai ir sunkumai (dėl kurių gali reikėti 

surinkti papildomų bazinių duomenų arba taikyti atsargumo principą) apibendrinami 6-4 intarpas. intarpe. 

6-4 intarpas. Pagrindiniai sunkumai vertinant tikėtiną reikšmingą poveikį jūros buveinėms 

Visų tipų poveikis 

• Duomenų, ypač susijusių su plataus masto buveinių pasiskirstymu, prieinamumas, kad būtų pagrįsti: i) plano lygmens 

vertinimai arba ii) nuodugnūs, su konkrečiais projektais susiję tyrimai ir vertinimai. 

• Neaiškumai dėl parengto projekto parametrų, ypač reikiamo kabelių apsaugos medžiagos kiekio ir jos panaudojimo 

vietos. Kartais neaiškumų kyla ir dėl kabelių apsaugos ar užkasimo metodų veiksmingumo, pvz., dinaminio jūros dugno 

teritorijose, kuriose prieš užkasant kabelius gali reikėti sulyginti smėlio ruzgas. Jeigu būtini taisomieji darbai, I priede 

nurodytoms buveinėms rizika gali kilti iš naujo, kai padidinami projekto dokumente nustatyti pagrindiniai parametrai. 

• Tam tikrais atvejais turima neišsamios informacijos apie I priede nurodytoms buveinėms poveikį darančios esamos 

infrastruktūros mastą. Pavyzdžiui, jeigu apie „Natura 2000“ teritorijoje esančią apsauginiais akmenimis nuklotą jūros 

dugno teritoriją nežinoma, sunku atlikti tinkama informacija pagrįstą bendrą vertinimą. 

• Buveinių kaita erdvėje ir laike. Jūros aplinka yra dinamiška. Pavyzdžiui, tam tikros buveinės, pvz., smėlėtos pakrantės 

[1110], gali būti paslankios, o biologinės bendrijos (pvz., biogeniniai rifai [1170 dalis]) ir tuo pačiu metų laiku, ir 

skirtingais metų laikais natūraliai kinta. 

• Buveinių ir susijusių rūšių jautrumo vėjo energetikos plėtros veiklai, ypač jų atsparumo (gebėjimo atlaikyti poveikį) ir 

gebėjimo atsigauti (gebėjimo atsikurti), supratimas. Pastangų gausinti įrodymų bazę peržiūrint įgyvendintų projektų 

stebėsenos duomenis dedama palyginti mažai. 

 

                                                      

117 https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1 
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en 

https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en
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6.2.3 Poveikio švelninimo priemonės  

Veiksmingiausias būdas išvengti galimų konfliktų dėl „Natura 2000“ teritorijų ir ES saugomų rūšių ir buveinių – 

parinkti tinkamą vietą jūros vėjo energetikai plėtoti.  

Siekiant kuo labiau sumažinti poveikį jūros buveinėms, reikėtų imtis ir kitų poveikio švelninimo priemonių – be 

kita ko, tokiai veiklai kaip kabelių tiesimas ir jūros dugno paruošimas pasirinkti kuo mažiau trikdančius metodus. 

Pavyzdžiui, gilinant dugną iškastas medžiagas lataku išleidus prie pat jūros dugno galima tiksliau išpilti 

medžiagas šalinimo zonoje, todėl skendinčių kietųjų dalelių gali būti mažiau nei medžiagas išleidus arti 

paviršiaus. Renkantis nuosėdų šalinimo zonas taip pat galima: i) atsižvelgti į arti esančias jautrias jūros dugno 

buveinės teritorijas ir ii) užtikrinti, kad medžiagos būtų sugrąžintos ir nuosėdų pernešimo keliais tinkamu 

erdviniu mastu pasiektų, pvz., smėlėtas pakrantes. 

Gerosios patirties siekiant išvengti vandens taršos ir kontroliuoti invazines svetimas rūšis pavyzdžiai yra plačiai 

prieinami valstybėse narėse ir tarptautiniu mastu (pvz., Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos, 

MARPOL 73/78). Todėl jie plačiau neaptariami.  

6-1 atvejo tyrimas. atvejo tyrime aprašomos priemonės, kurių imtasi siekiant atkurti blogos būklės buveinę 

statant jūros vėjo elektrinių parką Danijoje. Nors šis jūros vėjo elektrinių parkas yra ne „Natura 2000“ teritorijoje, 

toks metodas galėtų tikti ir „Natura 2000“ teritorijoms, kuriose saugomos I priede nurodytos rifų buveinės. 

6-1 atvejo tyrimas. Blogos būklės buveinės atkūrimas statant Anholto jūros vėjo elektrinių parką 
Danijoje 

Danijoje statant Anholto jūros vėjo elektrinių parką reikėjo perkelti maždaug 5 000 iki 30 tonų sveriančių didelių akmenų. 

Kadangi tokie akmenys plačiai perkeliami ir naudojami uostų molams, pakrančių apsaugos infrastruktūrai ir kitai žmogaus 

sukurtai infrastruktūrai, uoliniai rifai Danijoje yra tapę retu gamtos elementu. Danijos gamtos agentūrai sutikus, Anholto 

jūros vėjo elektrinių parką plėtojanti bendrovė „DONG Energy“ (dabar – „Ørsted“), užuot tiesiog perstumdžiusi riedulius 

ant rifo, ant kurio turėjo būti įkurtas vėjo elektrinių parkas, tuos akmenis panaudojo pačiame vėjo elektrinių parke sukurti 

maždaug 28 dirbtiniams rifams su įvairaus dydžio ertmėmis. Dėl to padidėjo biologinė įvairovė. Taip vėjo elektrinių parkas 

padėjo sudaryti gyvūnams ir augalams, ypač tiems, kurie gyvuoja prisitvirtinę prie kieto substrato, optimalias veisimosi ir 

gyvenimo sąlygas118. 

 

Tokios priemonės gali būti ypač naudingos ten, kur natūralių rifų buveinių elementų būklė yra pablogėjusi. Taip yra 

Danijoje, kurioje daug akmens rifų teritorijų, ypač esančių sekliuose vandenyse (mažesnio nei 10 m gylio) ir pakrantėse, 

sunaikintos pašalinus akmenis bei riedulius ir juos panaudojus molams, bangolaužiams ir kitai infrastruktūrai statyti (Dahl 

et al. 2015). 

 

Svarbu paminėti, kad Anholto vėjo elektrinių parkas yra ne „Natura 2000“ teritorijoje ir nepadarė poveikio jokiai I priede 

nurodytai rifų buveinei. Vis dėlto šis metodas parodo, kaip galima atkurti I priede nurodytas rifų buveines ir padėti pasiekti 

palankią jų apsaugos būklę, kaip reikalaujama pagal Buveinių direktyvą.  

 

6.3 Žuvys 

6.3.1 Poveikio tipai 

Daugumos Buveinių direktyvos II priede išvardytų rūšių žuvys yra visiškai gėlavandenės. Kelių rūšių žuvys, 

pvz., perpelės (Alosa spp.) ir nėgės, yra migruojančios ir dalį savo gyvenimo ciklo praleidžia jūroje, o kitą dalį – 

gėlame vandenyje. Į sąrašą įtraukta tik gėlame vandenyje plaukiojanti atlantinė lašiša (Salmo salar). Į IV sąrašą 

įtrauktos vos kelios žuvų, dalį savo gyvenimo ciklo praleidžiančių jūroje, rūšys, būtent adrijinis ir atlantinis 

eršketai (atitinkamai Acipenser naccarrii ir A. sturio). Į II ir IV priedus įtrauktos Coregonus oxyryhnchus 

anadrominės (tarp jūros ir upių plaukiojančių žuvų) populiacijos tam tikruose Šiaurės jūros sektoriuose, tačiau 

ši rūšis jūros aplinkoje gali būti išnykusi (Freyhof ir Kottelat 2008). 

Kadangi II priede nurodytų rūšių žuvims saugoti įsteigtos „Natura 2000“ teritorijos dažniausiai būna toliau nuo 

jūros arba upių žiotyse, menkai tikėtina, kad jos sutaptų su jūros vėjo elektrinių parkų teritorijomis. Pagrindinių 

                                                      

118 http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf 

http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf
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tipų poveikis, į kurį reikėtų atsižvelgti, šioms II priede nurodytų rūšių žuvims daromas iš tolo: pvz., trikdymas 

dėl povandeninio triukšmo ir vandens kokybės pokyčiai (pvz., dėl drumzlių). Eksporto kabelių (kabelių, kuriais 

elektros energija perduodama iš vėjo elektrinių parko į krantą) sukuriami elektromagnetiniai laukai taip pat gali 

daryti poveikį – šio tipo poveikis išsamiau aptariamas rekomendaciniame dokumente „Energijos perdavimo 

infrastruktūra ir ES gamtos teisės aktai“ (Europos Komisija, 2018a). Pastebėta, kad eršketai geba jausti 

elektromagnetinius laukus, tačiau bet kokio poveikio tikimybė ir reikšmingumas nėra gerai suprantami 

(Boehlert ir Gill 2010). Migruojančios lašišažuvės taip pat gali turėti gebėjimų jausti elektromagnetinius laukus, 

taigi reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad gali būti padarytas poveikis jaunų žuvų ar grįžtančių suaugėlių migracijai (Gill 

et al. 2005). Vis dėlto esama didelių neaiškumų, ar magnetiniai laukai arba indukuotieji elektriniai laukai daro 

neigiamą poveikį ir ar šis poveikis gali būti ekologiškai reikšmingas. 

Jeigu jūros vėjo energetikos plėtra vykdoma pakankamai arti pakrantės arba upių žiočių vandenyse įsteigtos 

teritorijos, gali reikėti atsižvelgti į povandeninį triukšmą. To reikia, nes triukšmingiausia vėjo elektrinių parko 

statybos veikla (pvz., pamatų polių kalimas ir (arba) nesprogusių sprogmenų detonavimas), gali turėti poveikio. 

Popperis et al. (2014) siūlo rūšis pagal jautrumą povandeniniam triukšmui klasifikuoti remiantis tuo, ar jos turi 

plaukiojamąją pūslę. Manoma, kad plaukiojamąją pūslę turinčios žuvys, be kita ko, atlantinės lašišos ir įvairių 

rūšių perpelės, yra jautrios garso slėgiui. Perpelių plaukiojamoji pūslė yra netoli ausų, taigi jos garsui yra 

santykinai jautresnės. Plaukiojamosios pūslės neturinčios žuvys, pvz., nėgės, yra jautrios tik dalelių judėjimui, 

o ne garso slėgiui. 

Remiantis Popperiu et al. (2014), jautriausių rūšių žuvis, pvz., perpeles, gali trikdyti už „tūkstančių metrų“ (t. y. 

kilometrų) skleidžiamas triukšmas, tokių rūšių žuvis kaip lašišos – už šimtų metrų, o tokių rūšių žuvis kaip 

nėgės – už dešimčių metrų skleidžiamas triukšmas. Būtina pabrėžti, kad tokie skaičiavimai yra preliminarūs. 

Be to, esama įrodymų, kad silkės – tos pačios šeimos kaip perpelės, visiškai jūrinės žuvys – galbūt gali pajusti 

polių kalimo triukšmą ir jas gali trikdyti iki 80 km nuo triukšmo šaltinio atstumu sklindantis garsas (Thomsen et 

al. 2006). Tačiau apskritai numanoma, kad trikdo gerokai mažesniu – iki kelių dešimčių kilometrų – atstumu 

sklindantis triukšmas. Pavyzdžiui, Boyle ir New (2018) teigė, kad žuvis gali trikdyti už ne daugiau kaip 15,4 km 

vykdomo polių kalimo garsas. Turint omenyje tokius atstumus, privaloma rūpestingai atsižvelgti į triukšmo 

poveikį, jeigu pamatų poliai kalami arba kitokia triukšminga veikla, pvz., nesprogusių sprogmenų detonavimas, 

vykdoma už kelių dešimčių kilometrų nuo perpelėms saugoti įsteigtos „Natura 2000“ teritorijos. 

Pagal Paukščių ir Buveinių direktyvas saugomi jūrų žinduoliai ir žuvilesiai jūrų paukščiai yra priklausomi nuo 

klestinčių žuvų populiacijų. Todėl vertinant jūros vėjo energetikos plėtrą reikia atsižvelgti į galimą poveikį 

platesniam rūšių deriniui, o ne vien Buveinių direktyvos prieduose nurodytoms rūšims. 

6.3.2 Galimos poveikio švelninimo priemonės 

Patirtis taikant priemones, kuriomis konkrečiai siekiama išvengti poveikio II priede nurodytų rūšių žuvims arba 

tokį poveikį sumažinti, yra ribota. Keliais atvejais svarstyta galimybė įvesti sezoninius polių kalimo ribojimus, 

kad būtų išvengta galimo poveikio lašišažuvėms per jų migraciją. Šios priemonės imtasi dėl atsargumo, nes 

tiksliai nežinoma, kokiu atstumu tikėtinas bet kokio trikdymo poveikis. Esama daugiau pavyzdžių, kai sezoniniai 

polių kalimo ribojimai taikomi siekiant apsaugoti į II priedą neįtrauktų rūšių žuvis per jų neršto sezoną. Tokie 

ribojimai daugiausia buvo nustatomi dėl komerciškai reikšmingų rūšių, pvz., silkių, kurios taip pat yra svarbios 

kitų ES saugomų rūšių gyvūnų mitybai, pvz., kaip jūrų žinduolių grobis. 

Numanoma, kad poveikio švelninimo priemonės, kuriomis siekiama mažinti jūrų žinduolius veikiančio 

povandeninio triukšmo lygį, veiksmingos ir žuvims. 

Susirūpinimą keliančio elektromagnetinių laukų poveikio klausimai paprastai sprendžiami kabelius užkasant 1 

metro gylyje ar dar giliau. Elektromagnetiniai laukai labiausiai susilpninami kabelius užkasus arba uždengus 

apsaugine medžiaga, pvz., akmenų šarvu, nes stipriausi laukai susidaro kabelių paviršiuje. Nors užkasus 

kabelius elektromagnetinis laukas jūros vandenyje virš kabelio susilpnėja, atitinkamus magnetinius arba 

indukuotuosius elektrinius laukus tam tikrų rūšių žuvys vis vien gali pajusti net jei kabeliai užkasti giliau (Gill et 

al. 2009). 
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6.4 Paukščiai 

6.4.1 Įvadas 

Paukščių ir jūros vėjo energetikos plėtros sąveika plačiai tyrinėjama ES ir už jos ribų. Todėl yra parengta daug 

nacionalinių rekomendacinių dokumentų dėl paukščių ir vėjo energetikos plėtros ir juose nuodugniai išdėstyti 

tinkami bazinių duomenų rinkimo metodai. Išsamus nacionalinių rekomendacinių dokumentų sąrašas 

pateikiamas E priedėlyje. 

Baziniai duomenys, kuriais remiantis vertinamas poveikio reikšmingumas, turėtų būti renkami taikant 

geriausius galimus mokslinius metodus (pvz., Camphuysen et al. 2004; Maclean et al. 2009; Thaxter ir Burton 

2009). Išsamią tyrimo metodų apžvalgą paskelbė Smallwoodas (2017). Pavyzdiniai baziniai tyrimai 

apibendrinami 6-5 intarpas. intarpe. Turint omenyje tai, kad paukščiai skraido plačiai, regioninio, nacionalinio 

ar net tarptautinio masto strateginiai tyrimai yra ypač svarbūs renkant bazinę informaciją apie populiacijų dydį 

ir pagrindžiant biologiniu aspektu prasmingą planų ir projektų vertinimą. Tokių tipų tyrimai taip pat itin svarbūs 

vertinant suminį poveikį. Tačiau tai nereiškia, kad tiksliai pritaikyti vietos (vėjo elektrinių parko) lygmens tyrimai, 

kuriais grindžiamas projekto lygmens vertinimas, yra mažiau reikalingi. 

6-5 intarpas. Su jūrų paukščiais susijusių bazinių tyrimų pavyzdžiai 

• Jūrų paukščių kolonijų apskaita: atliekama, jeigu nėra surinktų konkrečios „Natura 2000“ teritorijos stebėsenos 

duomenų. 

• Jeigu surinktų jūrų paukščių kolonijų apskaitos duomenų neįmanoma gauti arba jie yra nepatikimi, kad būtų galima 

įvertinti poveikį, atitinkamam baziniam rodikliui nustatyti reikėtų atlikti jūrų paukščių kolonijų apskaitą. Jeigu įmanoma, 

vykdant apskaitą reikėtų vadovautis nacionalinei apskaitos programai taikyta metodika, kad būtų galima palyginti 

duomenis. Apskaitą turėtų atlikti ornitologai, turintys tinkamos jūrų paukščių kolonijų apskaitos patirties, ypač kai 

apskaita vykdoma iš laivų. Atsižvelgiant į kolonijos dydį ir darbuotojų skaičių, apskaita gali trukti kelias dienas. Apskaitą 

reikėtų atlikti tokiu dienos metu (pvz., 07:00–17:00 val.) ir metų laiku (pvz., gegužės ir birželio mėn.), kada galima 

tiksliausiai aptikti visų rūšių jūrų paukščius ir nustatyti jų gausumą. Gali reikėti atlikti lizdus po žeme ar tarp uolų sukančių 

naktinių paukščių rūšių specialius tyrimus. Metodikų apžvalgą pateikia Bibby et al. (2000).  

• Iš sausumoje esančių apžvalgos taškų atliekami tyrimai, jeigu elektrinės yra labai arti kranto. 

• Iš laivo atliekami (gali būti naudojami, jei pasiekti atitinkamą teritoriją netrunka pernelyg ilgai) arba skaitmeniniai iš oro 

atliekami transektų tyrimai (skaitmeniniai arba vaizdo), kuriais siekiama nustatyti rūšių gausumą, pasiskirstymą jūroje 

ir rūšių pasiskirstymą pagal skridimo aukštį. Taikant visus šiuos metodus gali kilti sunkumų įvertinant skridimo aukštį, 

perprantant susiviliojimui būdingą elgseną (vykdoma atliekant vertinimą iš laivo), nustatant rūšį ir kt. 

• Paukščių ženklinimas siekiant suprasti jų maitinimosi elgseną veisimosi metu ir jų judėjimą ne veisimosi sezonu. 

• Radaras: radaro sistemos naudojamos siekiant įvertinti paukščių srautą, paukščių tankumą, skridimo kryptį ir skridimo 

aukštį, ypač jei tikėtinos didelės migruojančių paukščių sankaupos. Naudojant radarą kartu turėtų būti vykdomas 

vizualinis stebėjimas rūšims nustatyti. Nors radaru tokie duomenys gali būti automatiškai fiksuojami labai didelėse 

teritorijose, vertinant poveikį konkrečioms rūšims šie duomenys vertingi tik jei yra patikslinami vykdant tiesioginį vizualinį 

stebėjimą. Dėl to vertinant jūros vėjo energetikos plėtros poveikį radaras nėra plačiai naudojamas. Vis dėlto tam 

tikromis aplinkybėmis, kai duomenų neįmanoma gauti vykdant tiesioginį vizualinį stebėjimą ar sekimą pagal GPS 

duomenis, radaras gali būti naudingas. 

 

6.4.2 Poveikio tipai 

6.4.2.1 Kokie yra pagrindiniai poveikio tipai? 

Jūros vėjo energetikos plėtros poveikis paukščiams dažniausiai yra panašių tipų kaip ir nustatytas sausumos 

vėjo energetikos plėtros poveikis, tačiau suminis poveikis gali būti reikšmingesnis jūroje. Šie poveikio tipai yra 

plačiai apžvelgti (pvz., Perrow 2019) ir yra apibendrinami 6-6 intarpas. intarpe. Poveikio tipų ir projekto 

įgyvendinimo laikotarpio etapų ryšys nurodytas 6-4 lentelė. lentelėje. Kiekvieno tipo poveikis gali turėti įtakos 

individo išgyvenimui ir dauginimosi sėkmei. Dėl to gali pasikeisti populiacijos demografiniai parametrai, o tai 

gali lemti nemažą populiacijos dydžio pokytį. 

6-6 intarpas. Poveikio paukščiams tipai  

• Susidūrimai – mirtini skrendančių paukščių kontaktai su vėjo elektrinių konstrukcijomis. 
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• Trikdymas ir išstūmimas: paukščiams vengiant tam tikrų vietų iš esmės gali sunykti buveinės. Tačiau atlikta nedaug 

tyrimų, per kuriuos būtų vertinama, ar tai taip pat gali turėti poveikio populiacijai (Searle et al. 2014; Warwick-Evans et 

al. 2017; Garthe et al. 2015). 

• Kliūčių poveikis: paukščiai negali perskristi vėjo elektrinių parko teritorijos, todėl padidėja skrydžių atstumai ir 

suvartojama daugiau energijos. 

• Buveinių nykimas ir būklės blogėjimas – palankių buveinių, kuriomis paukščiai kitu atveju naudotųsi, sunaikinimas ar 

suskaidymas. 

• Netiesioginis poveikis: grobio gausumo ir prieinamumo pokyčiai gali įvykti tiesiogiai arba pasikeitus buveinėms. Tokie 

pokyčiai gali būti teigiami (Lindeboom et al. 2011) arba neigiami (Harwood et al. 2017), tačiau jų poveikio paukščių 

populiacijai įrodymai yra riboti. 

 

6-4 lentelė. Jūros vėjo energetikos plėtros poveikio paukščiams per projekto įgyvendinimo laikotarpį tipai 

Poveikio tipai Projekto etapas 
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Buveinių nykimas ir būklės 
blogėjimas 

 X X X X 

Trikdymas ir išstūmimas X X X X X 

Susidūrimai   X X  

Kliūčių poveikis  X X X  

Netiesioginis poveikis X X X X X 

Patrauklumas (pvz., perėjimo 
galimybės) 

  X X  

 

6.4.2.2 Kaip vertinamas reikšmingumas? 

Tikėtinas reikšmingas vėjo energetikos plėtros poveikis paukščiams paprastai vertinamas dviem etapais. 

Pirmiausia kiekybiškai įvertinamas paukščių žūstamumu pasireiškiančio poveikio dydis. Tuomet antruoju etapu 

įvertinamas populiacijos pokytis, atsižvelgiant į konkrečios teritorijos apsaugos tikslus. 

Poveikio reikšmingumui įtakos gali turėti keleriopi veiksniai: biologiniai, aplinkos, taip pat susiję su plano ir 

projekto parengimu. 6-7 intarpas. intarpe apibendrinami veiksniai, į kuriuos paprastai atsižvelgiama tiek 

rengiant bazinių duomenų rinkimo metodus, tiek vertinant reikšmingumą. 

6-7 intarpas. Bazinių duomenų rinkimo metodus ir reikšmingumo vertinimą lemiantys su jūros vėjo 
energetika ir paukščiais susiję veiksniai 

Visų tipų poveikis 

• Ilgaamžių ir lėta kaita pasižyminčių rūšių paukščiai (k strategijos atstovai), pvz., jūrų paukščiai, yra labiau 

pažeidžiami už mažų ir trumpaamžių rūšių paukščius (r strategijos atstovus), pvz., žvirblinius paukščius. 

• Atsiradus papildomų žūstamumą lemiančių šaltinių, mažos populiacijos, kurioms gresia išnykimas (pvz., I priede 

nurodytos rūšys), yra labiau pažeidžiamos nei stabilios ar augančios didelės populiacijos. 

• Suminis poveikis. 

 

Susidūrimai 

• Sezoninis paukščių perskridimų skaičiaus kitimas.  

• Vengimui būdinga elgsena, dėl kurios susidūrimo rizika mažėja.  

• Susiviliojimui būdinga elgsena, dėl kurios susidūrimo rizika didėja. 

• Parinis skrydžio charakteristikų, pvz., greičio, aukščio ir krypties, kitimas. 

• Skridimo greitis. 

• Skridimo aukštis. 
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• Skraidymas naktį (dėl to susidūrimo rizika gali padidėti). 

• Elektrinių išdėstymas ir vėjo elektrinių parko konfigūracija (atsižvelgiant į skrydžių kelius). 

 

Trikdymas ir išstūmimas 

• Vietos paukščių gausumas (pvz., tokių rūšių grupių kaip nariniai paukščiai (gaviiformes) ir jūrinės antys (Garthe et 

al. 2015)).  

• Sezoniškumas: sausumos vėjo energetikos plėtros srityje pastebėta, kad vėjo elektrinių parkų labiau vengiama ne 

veisimosi sezonu. 

 

Kliūčių poveikis 

• Sezoniškumas: didesnės sąnaudos perintiems paukščiams pakeliui iš savo lizdų į maitinimosi teritorijas daug kartų 

apskrendant vėjo energetikos objektą gali būti reikšmingesnės nei energijos sąnaudos, dėl kliūties poveikio 

patiriamos vėjo energetikos objektą apskrendančių migruojančių paukščių. Tai labai priklauso nuo vėjo elektrinių 

parko vietos ir skrydžių kelių. 

 

Buveinių nykimas ir būklės blogėjimas 

• Rūšies gebėjimas lanksčiai naudotis savo buveine ir jos reagavimo į buveinės sąlygų pokyčius mastas. 

 

Netiesioginis poveikis 

• Buveinių ir grobio rūšių jautrumas ir pažeidžiamumas dėl vėjo energetikos plėtros veiklos, kai paukščiai kartu patiria 

galimų buveinių ir grobio rūšių sudėties pokyčių poveikį. 

Šaltiniai: 

Villegas-Patraca et al. 2012; Hötker 2017; Peterson ir Fox 2007. 

 

Metodai, paprastai naudojami paukščių žūstamumui įvertinti ir reikšmingumui nustatyti, yra apžvelgti Laranjeiro 

et al. (2018) tyrime ir yra apibendrinami 5-9 lentelė lentelėje. Vertinimui pagrįsti galima derinti daugiau kaip du 

metodus. Pavyzdžiui, naudojant susidūrimo rizikos modelį galima įvertinti paukščių žūstamumą, o remiantis 

šiuo vertinimu gali būti atlikta populiacijos gyvybingumo analizė, siekiant įvertinti, kokių padarinių populiacijai 

gali turėti didesnis žūstamumas. Škotijoje dažnai taikomi priešingos padėties metrika grindžiami populiacijos 

modeliai (populiacijos gyvybingumo analizė).  

Siekiant užtikrinti, kad mokslinis pagrindas, kuriuo remiantis daromos vertinimo išvados, ilgainiui išliktų 

patikimas, būtina vykdyti stebėseną. Būtinybė taikyti bendrus stebėsenos metodus aptariama 7 skyriuje. 

Vykdant su paukščiais susijusią stebėseną paprastai daugiausia dėmesio skiriama susidūrimo rizikai ir 

aiškinimuisi, ar pagal susidūrimo rizikos modelius parengtos prognozės iš tikrųjų pasitvirtina.  

6-8 intarpas. intarpe apibendrinami neaiškumai ir sunkumai, kurių kyla vertinant poveikio paukščiams 

reikšmingumą. Dėl tokių neaiškumų ir sunkumų gali reikėti surinkti papildomų bazinių duomenų arba taikyti 

atsargumo principą. 

6-8 intarpas. Pagrindiniai sunkumai vertinant tikėtiną reikšmingą poveikį paukščiams 

Visų tipų poveikis 

• Bendri atstumai tarp maitinimosi teritorijų ir veisimosi vietų nustatomi remiantis mažomis imtimis119. 

• Trūksta žinių, kokia specialiose apsaugos teritorijose (SAT) esančių veisimosi kolonijų paukščių dalis lieka ne 

veisimosi sezonu120. 

• Suminio planų ir projektų poveikio supratimas, ypač jei toks poveikis pasireiškia keliose šalyse ir yra susijęs su 

migruojančių paukščių rūšimis. 

 

Susidūrimai 

                                                      

119 Pavyzdžiui, žr. „Combining habitat modelling and hotspot analysis to reveal the location of high-density seabird areas 
across the UK“ (https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-
science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf). 
120 Pavyzdžiui, žr. „Non-breeding season populations of seabirds in UK waters: Population sizes for Biologically Defined 
Minimum Population Scales“ (http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408). 

https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408
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• Bendras pasiskirstymas pagal skridimo aukštį nustatomas remiantis mažomis imtimis (žr. 6-2 atvejo tyrimas. atvejo 

tyrimą). 

• Vengimo rodikliai nustatomi remiantis mažomis imtimis. 

• Skridimo greičiai nustatomi remiantis mažomis imtimis. 

• Riboti empiriniai duomenys apie skraidymą naktį. 

 

Trikdymas ir išstūmimas 

• Riboti konkrečių rūšių empiriniai duomenys apie išstūmimo rodiklius ir erdvinį mastą, kuriuo jūroje pasireiškia 

išstūmimo poveikis. 

• Riboti empiriniai duomenys, kuriais remiantis rengiamos indeksais grindžiamų modelių prognozės. 

 

Kliūčių poveikis 

• Riboti empiriniai duomenys, kadangi: i) ankstesniuose tyrimuose taikyta netinkama metodika; ii) ankstesniuose 

tyrimuose neatskirtas kliūčių poveikis ir išstūmimo poveikis; iii) radaru grindžiami metodai turi trūkumų (pvz., 

susijusių su rūšių nustatymu). 

• Riboti empiriniai duomenys apie perinčius paukščius, nes ankstesniuose tyrimuose daugiausia dėmesio buvo 

skiriama migruojantiems paukščiams. 

• Suminis kliūčių poveikis toli migruojantiems paukščiams, kuriems migracijos kelyje tenka vengti daugelio 

kompleksų, vis dar neištirtas. 

 

Buveinių nykimas ir būklės blogėjimas 

• Riboti empiriniai duomenys, kuriais remiantis nustatoma grėsmė arba rengiamos indeksais grindžiamų modelių 

prognozės. 

• Už SAT ribų esančios funkciškai susijusios sausumos ar jūros teritorijos, kuri yra reikalinga išlaikyti ar atkurti 

palankią rūšies apsaugos būklę, dydis. 

 

Netiesioginis poveikis 

• Riboti empiriniai duomenys apie grobio rūšių jautrumą bei pažeidžiamumą ir jų svarbą konkrečių rūšių paukščių 

išgyvenimui ir dauginimosi sėkmei. 

 

6-2 atvejo tyrimas. Jūrų paukščių skridimo aukščio nustatymas naudojant LiDAR technologiją 

Problema 

Susidūrimo rizika apskaičiuojama naudojant susidūrimo rizikos modelius; paprastai naudojamas Bando modelis (Band 

2012). Vienas iš pagrindinių Bando modelio įvesties parametrų yra paukščių skridimo aukštis. Esama įvairių paukščių 

skridimo aukščio matavimo ar apskaičiavimo metodų, tačiau šių skridimo aukščių patvirtinimas, rodos, yra ribotas arba 

apskritai neatliekamas (Thaxter et al. 2016). Taigi susidūrimo rodikliai nustatomi labai neužtikrintai, o dėl to gali būti 

taikomi pernelyg atsargaus vertinimo metodai. 

 

Sprendimas 

Dėl šviesos aptikimo ir nuotolio nustatymo (lidaro arba šviesos radaro) technologijos ir skaitmeninės aerofotografijos 

naujausios pažangos tapo įmanoma surinkti tikslesnių paukščių skridimo aukščio duomenų. 

 

Praktiniai ir techniniai aspektai 

Jūrų paukščių skridimo aukščio duomenims rinkti reikia orlaivio, kuriame būtų įtaisytas su skaitmenine kamera 

sinchronizuotas tinkamas lidaro skeneris. Kaip ir vykdant įprastinius skaitmeninius iš oro arba iš laivo atliekamus tyrimus, 

labiausiai lidaro naudojimą naktį paukščių skridimo aukščiui nustatyti riboja būtinybė patvirtinti, kad aptiktas paukštis, ir 

iš skaitmeninių vaizdų nustatyti atitinkamą rūšį. 

 

Pranašumai 

Palyginti su kitais metodais, lidaru jūrų paukščių skridimo aukštį galima išmatuoti labai tiksliai – paprastai su vieno metro 

paklaida (Cook et al. 2018). Su lidaru atliekamais jūrų paukščių skridimo aukščio matavimais susijęs netikrumas yra 

gerokai mažesnis už susijusįjį su matavimais, atliekamais taikant kitas technologijas. Be to, skridimo aukštis nustatomas 

pagal jūros paviršių, o tai padeda įveikti sunkumus, susijusius su neigiamais skridimo aukščio rodikliais, kurie gali būti 

fiksuojami iš oro atliekant skaitmeninius tyrimus, naudojant GPS siųstuvus ar lazerinius tolimačius (Cook et al. 2018). 

 

Trūkumai 

Orlaivyje įrengti su skaitmenine kamera sinchronizuotą lidaro skenerį šiuo metu yra gerokai brangiau nei iš oro vykdyti 

įprastinius skaitmeninius tyrimus.  
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Vienas iš pagrindinių lidaru atliekamo jūrų paukščių skridimo aukščio nustatymo trūkumų – tai, kad jūros bangavimas gali 

trukdyti aptikti skrendančius paukščius, todėl galimas didelis klaidingai teigiamų rezultatų dažnis. Cookas et al. (2018) 

naudojo mažesnę, 1–2 m virš jūros lygio, ribinę vertę. Vadinasi, šiuo metodu nustatant pasiskirstymą pagal skridimo 

aukštį bus nepakankamai atsižvelgiama į paukščius, skraidančius žemiau nei 1–2 m virš jūros lygio. Dėl to pervertinus 

didesniame aukštyje skraidančių paukščių dalį susidūrimo rizika veikiausiai bus vertinama atsargiau, nors ir manoma 

esant mažai tikėtina, kad toks vertinimas būtų pernelyg atsargus. 

Šaltinis: Band 2012; Cook 2018; Thaxter 2016. 

 

6.4.3 Galimos poveikio švelninimo priemonės  

6.4.3.1 Įvadas 

Šiame skyriuje apžvelgiamos galimos poveikio švelninimo priemonės, pasiūlytos arba taikomos plėtojant jūros 

vėjo energetiką. Šių priemonių trūkumus reikėtų turėti omenyje, ypač kai vėjo elektrinės įrengiamos vietovėse, 

kuriose gausu paukščių. Taip pat labai neaišku, ar kai kurios nurodytos priemonės bus veiksmingos. Tinkamos 

vietos vėjo elektrinių parkams ir su jais susijusiai infrastruktūrai parinkimas (makroplanavimas) yra 

akivaizdžiausia poveikio švelninimo priemonė, padedanti apskritai išvengti neigiamo poveikio paukščiams ir 

laukinei gyvūnijai. 

Todėl toliau skyriuje aprašomos poveikio švelninimo priemonės ir jų veiksmingumas siekiant išvengti 

reikšmingo poveikio paukščiams arba jį sumažinti, kai vėjo energetikos objekto makroplanavimas yra atliktas 

tinkamai. 

6.4.3.2 Infrastruktūros projektavimas: elektrinių skaičius ir techninės specifikacijos (be kita 
ko, apšvietimas) 

Ši 5.3.3.3 skyriuje (sausumos vėjo energetika) aprašyta priemonė taikoma ir plėtojant jūros vėjo energetiką. 

Infrastruktūros projektavimas gali padėti sumažinti susidūrimo riziką, tačiau taip pat gali turėti įtakos išstūmimui 

ir kliūčių poveikiui. 

Naudojant bazinius lauko tyrimų duomenis arba eksploatavimo stebėsenos duomenis su prognoziniu 

modeliavimu (pvz., susidūrimo rizikos modeliais) įmanoma tyrinėti elektrinių konstrukcijos ir jų skaičiaus įtaką. 

Tai gali būti naudinga projektuojant optimalią mažos ekologinės rizikos konstrukciją.  

Johnston et al. (2014) aprašomas modeliavimas statistiškai parodė, kad susidūrimo riziką galima veiksmingai 

sumažinti padidinus stebulės aukštį ir naudojant mažiau, bet didesnių elektrinių. 

Kaip nustatė Burtonas et al. (2011), nors siūlyta įvairių technologijų ir metodų, kaip sumažinti paukščių 

susidūrimų įvairiuose pramonės sektoriuose, nustatyta, kad sausumos arba jūros vėjo elektrinių parkuose 

plačiai išbandyta tik keletas. Iš jų apžvelgtų priemonių išskirtos tos, kurios, labiausiai tikėtina, sumažins 

paukščių susidūrimo riziką; tarp tokių priemonių yra ir masalo bokštų naudojimas121. Vis dėlto nustatyta, kad 

masalo bokštų naudojimo poveikis tikėtinas tik teritorijose, kuriose yra didelės alkų ir narų santalkos. 

Atsižvelgiant į literatūroje (Burton et al. 2011) pateiktus įrodymus dėl paukščių viliojimo šviesa, 

veiksmingiausios poveikio švelninimo priemonės, be kita ko, yra šios: i) nuolat degančias raudonos spalvos 

šviesas (skirtas įspėti orlaiviams ir laivams) pakeisti blykčiojančiomis šviesomis arba ii) naudoti pastovias 

mėlynos arba žalios spalvos įspėjamąsias šviesas. Tačiau būtina patikrinti, ar šios priemonės gali būti 

taikomos pagal nacionalines ir regionines taisykles.  

6.4.3.3 Grafikas: ekologinio jautrumo laikotarpiais veikla nevykdoma, sumažinama jos 
apimtis arba veikla vykdoma etapais 

Sudarant grafiką siekiama išvengti paukščių trikdymo ir išstūmimo tam tikrais kritiniais laikotarpiais arba tokį 

trikdymą ir išstūmimą sumažinti. Sudaryti grafiką gali būti naudingiausia statybos, modernizavimo ir 

                                                      

121 Kaip nurodė Larsenas ir Guillemette‘as (2007), tai bokštai, statomi vėjo elektrinių parko perimetru siekiant nubaidyti 
paukščius. 
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eksploatavimo nutraukimo etapais, bet ne eksploatavimo etapu. Grafikas sudaromas taip, kad ekologinio 

jautrumo laikotarpiais tam tikra veikla būtų sustabdoma arba sumažinama jos apimtis. Grafikas gali būti 

sudaromas ir taip, kad veikla būtų vykdoma etapais, t. y. ji būtų tęsiama, bet tik mažiau jautriose vietose. Tai 

galima padaryti naudojantis: i) turimomis ekologinėmis žiniomis apie rūšis, kurių veikiausiai aptinkama vėjo 

energetikos objekte, ii) baziniais lauko tyrimo duomenimis arba iii) eksploatavimo stebėsenos duomenimis. 

Priešingai nei sausumos vėjo elektrinių parkuose, ši priemonė jūros vėjo elektrinių parkuose veikiausiai bus 

taikoma rečiau. Jūros vėjo elektrinių parkų, kuriuose būtų taikoma ši priemonė, pavyzdžių nežinoma. Plėtojant 

jūros vėjo energetiką galimybė sudaryti grafiką, kad būtų išvengta poveikio, yra labai ribota – tai daugiausia 

lemia statybos mastas ir tikėtinas statybos tvarkaraštis. Esant didesniems statybos laivų pajėgumams, statybą 

atviroje jūroje iš esmės varžo tik oro sąlygos. 

6.4.3.4 Veiklos ribojimas: elektrinių eksploatavimo laiko parinkimas 

Kaip ir plėtojant sausumos vėjo energetiką, veiklos ribojimas gali padėti veiksmingai panaikinti ar sumažinti 

jūros vėjo elektrinių parkuose kylančią paukščių susidūrimo riziką. 

Viena iš priemonių, galinčių padėti sumažinti paukščių susidūrimo riziką, – laikinas elektrinių išjungimas 

(Burton et al. 2011). Vokietijos aplinkos ministerija rekomenduoja: i) siekiant sumažinti susidūrimo riziką, 

laikinai išjungti elektrines vykstant masinei migracijai (ypač prastomis oro ir matomumo sąlygomis) ir ii) 

nukreipti rotoriaus plokštumą ne migracijos kryptimi122. Kad būtų galima įgyvendinti šias priemones, būtini: i) 

geri migracijos prognoziniai modeliai ir ii) migracijos intensyvumo artimiausioje vėjo elektrinių parkų aplinkoje 

tyrimai. 

Tačiau reikia parengti įvairių tikroviškų išjungimo strategijų poveikio jūrų paukščiams modelius. 

6.4.3.5 Garsinės ir vaizdinės baidymo priemonės 

Baidymo priemonės naudojamos siekiant sumažinti susidūrimo riziką.  

Kaip baidymo priemonės paprastai įrengiami įtaisai, kurie nuolat, protarpiais arba suaktyvinti paukščių aptikimo 

sistemos skleidžia garsinius ar vaizdinius stimulus. Gali būti taikomos ir pasyviosios baidymo priemonės: pvz., 

elektrinių bokštai ir mentės nudažomi.  

Tokių metodų veiksmingumo įrodymai tebėra riboti, taip pat tikėtina, kad jų veiksmingumas labai priklauso nuo 

konkrečios vietovės ir rūšies.  

6.5 Jūrų žinduoliai 

6.5.1 Įvadas 

Šiame skyriuje pateikiama informacija susijusi su Buveinių direktyvos II ir IV prieduose nurodytų rūšių jūrų 

žinduoliais (žr. 6-5 lentelė. lentelę). II priede nurodytos rūšys, kurioms saugoti turi būti steigiamos 

„Natura 2000“ teritorijos, taigi šiame rekomendaciniame dokumente daugiausia dėmesio skiriama su jomis 

susijusiam atitinkamam vertinimui. Tačiau šiame skyriuje pateikiama informacija susijusi ir su IV priede 

nurodytoms rūšims, kurioms pagal Buveinių direktyvą būtina griežta apsauga, skirtais vertinimais. Su jūrų 

žinduoliais susijusių nacionalinių rekomendacinių dokumentų sąrašas pateikiamas E priedėlyje. 

6-5 lentelė. Į Buveinių direktyvos II ir IV priedus įtrauktos jūrų žinduolių (ruonių ir banginių) rūšys (T – taip, N – ne) 

Rūšis Bendrinis pavadinimas 
II priedas 
(„Natura 2000“) 

IV priedas 
(griežta apsauga) 

CETACEA    

Phocoena phocoena Paprastoji jūrų kiaulė T T 

                                                      

122 https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-
power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
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Tursiops truncatus Afalina T T 

Cetacea (visos kitos rūšys) 
Banginiai, delfinai ir jūrų 

kiaulės 
N T 

PHOCIDAE    

Halichoerus grypus Ilgasnukis ruonis T N 

Monachus monachus* 
Viduržemio jūros ruonis 

vienuolis 
T T 

Pusa hispida botnica Baltijos žieduotasis ruonis T N 

Pusa hispida saimensis*^ Saimos žieduotasis ruonis T T 

Phoca vitulina Paprastasis ruonis T N 

* Prioritetinės rūšys, už kurių apsaugą ES yra ypač atsakinga, atsižvelgiant į jų natūralaus paplitimo arealo dalį, 

patenkančią į europinę valstybių narių, kurioms taikoma Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartis, teritoriją. 

^ Saimos žieduotieji ruoniai gyvena Saimos ežere Suomijoje, todėl nemanoma, kad vėjo energetikos projektai jiems 

turėtų įtakos, nebent būtų įsiveržta į jų buveinę. 

Turint omenyje tai, kad jūrų žinduoliai plaukioja plačiai, regioninio, nacionalinio ar net tarptautinio masto 

strateginiai tyrimai yra svarbūs: i) renkant informaciją apie bazinį populiacijų dydį ir ii) pagrindžiant biologiniu 

aspektu prasmingą planų ir projektų vertinimą, ypač atsižvelgiant į suminį poveikį. Tokie tyrimai veikiausiai bus 

koordinuojami nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu, tačiau juos gali reikėti papildyti ir plano ar projekto lygmens 

tyrimais, kad būtų gauta detalesnių vietos duomenų.  

Aktualaus, didelio masto (tarptautinio), ilgalaikio jūrų žinduolių tyrimo pavyzdys yra programa SCANS123 

(Atlanto vandenyno Europos vandenų ir Šiaurės jūros mažieji banginiai). Šią programą remia ES ir Danijos, 

Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos, Prancūzijos, Švedijos ir Vokietijos 

vyriausybės. Programoje kaip tyrimo platformos naudotas antvandeninių laivų ir orlaivių derinys. 

Baziniai duomenys, kuriais remiantis atliekamas atitinkamas vertinimas, turėtų būti renkami taikant geriausius 

galimus metodus. Paprasto bazinių tyrimų ar stebėsenos šablono (tiek projekto lygmens veiklos, tiek didelio 

masto strateginės veiklos) parengti neįmanoma, nes būtina atsižvelgti į daugybę parametrų. Pavyzdžiui, jūrų 

žinduolių tyrimus nebūtinai tinka atlikti taip pat kaip jūrų paukščių tyrimus, atliekamus iš oro arba iš laivo. 

Macleod et al. (2010) atkreipė dėmesį į tai, kad taikant dabartinius metodus dažniausiai linkstama jūrų žinduolių 

tyrimus prijungti prie jūrų paukščiams optimaliai pritaikytų tyrimų. Jie teigia, kad toks problemos sprendimo 

metodas netinkamas, jeigu su jūrų paukščių tyrimais susijusi dispersija yra mažesnė už susijusiąją su jūrų 

žinduolių tyrimais, o taip būna beveik visada. Pagrindinės tyrimų metodikos gairės pateikiamos 6-9 intarpas. 

intarpe. 

6-9 intarpas. Informacija apie jūrų žinduolių pasiskirstymą ir tyrimų metodikos gairės 

Didelio masto tarptautiniai ir (arba) regioniniai pasiskirstymo tyrimai 

• SCANS tyrimai, atlikti 1994 m. (SCANS I), 2005–2007 m. (SCANS II) ir 2016 m. (SCANS III)124. 

• OSPAR komisijos parengta santrauka125. 

• Škotijos rytinės pakrantės jūrų žinduolių akustinis tyrimas (ECOMMAS)126. 

• Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisijos (HELCOM, kitaip Helsinkio komisija) vykdoma Baltijos jūros žinduolių 

stebėsena127. 

                                                      

123 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/ 
124 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/ 
125 https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-
8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf 
126 http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas 
127 http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals 

https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals
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• SAMBAH128 – Baltijos jūros paprastųjų jūrų kiaulių statinė akustinė stebėsena: pagal programą LIFE finansuotame 

2016 m. užbaigtame tarptautiniame projekte SAMBAH dalyvavo visos aplink Baltijos jūrą esančios ES šalys. 

• ACCOBAMS, ypač 2018 m. vasarą vykdytas plataus masto tyrimas129. 

 

Tyrimų ir stebėsenos metodai 

• Naudingos informacijos apie alternatyvių tyrimo metodikų pranašumus ir trūkumus pateikia Macleod et al. (2010)130. 

• Tam tikrų gairių dėl jūrų žinduoliams tinkamų tyrimo ir stebėsenos metodų galima rasti su sausumos vėjo 

energetikos plėtra susijusiuose dokumentuose. Įgyvendinant nacionalinio lygmens stebėsenos programas (ir 

vykdant aukštesnio lygmens stebėseną) pateikiama daugeliui pramonės sektorių ir rūšių apsaugos programų 

aktualios informacijos. Tokias stebėsenos programas, atlikus išsamų planavimą, koordinuoja ir daugeliu atvejų 

vykdo kelios agentūros. Projekto lygmens jūrų žinduolių tyrimai ir stebėsena gali būti vykdomi taikant iš laivo arba 

iš oro atliekamų vizualinių tyrimų ir (arba) akustinio aptikimo metodus. Tokie metodai turi būti tinkami konkrečiai 

rūšiai ir aplinkai131. 

 

6.5.2 Poveikio tipai 

6.5.2.1 Kokie yra pagrindiniai poveikio tipai? 

Jūrų žinduoliams (ruoniams ir banginiams) jūros vėjo elektrinių parkai gali padaryti keleriopą poveikį. Iki šiol 

jūros vėjo projektuose daugiausia dėmesio buvo skiriama povandeninio triukšmo poveikiui, ypač daromam 

kalant polius tokiems vėjo elektrinių pamatams kaip: i) vienpoliai ir ii) karkasiniai. Kalant abiejų rūšių polius gali 

būti skleidžiama daug impulsinio triukšmo. Tačiau įvairiausią papildomą galimą poveikį reikėtų įvertinti 

kiekvienu konkrečiu atveju, ir toks poveikis gali tapti svarbus, nes ilgainiui vis geriau suprantama, kokią reikšmę 

jis turi jūrų žinduoliams. 

Poveikio tipai, į kuriuos atsižvelgiama atliekant atitinkamą vertinimą, apibendrinami 6-6 lentelė. lentelėje. 

Atliekant atitinkamą vertinimą visų pirma reikia apsvarstyti, ar toks (arba kitoks) poveikis gali padaryti įtakos 

pavienių jūrų žinduolių išgyvenamumui ar dauginimosi sėkmei. Į tai atsižvelgti svarbu, nes dėl individų 

dauginimosi sėkmės gali pasikeisti populiacijos demografiniai parametrai, o tai gali lemti nemažą populiacijos 

dydžio pokytį. 

6-6 lentelė. Jūros vėjo energetikos plėtros poveikio jūrų žinduoliams per projekto įgyvendinimo laikotarpį tipai (vertinant 
įprastines fiksuotąsias vėjo elektrines)132. 

Poveikio tipai  Projekto etapas 
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Buveinių nykimas ir būklės blogėjimas   X X X X 

Trikdymas triukšmu ir išstūmimas   X X X X X 

Klausos pažeidimai (sužalojimai dėl povandeninio triukšmo)  X X  X X 

Komunikacijos trukdymas  X X X X X 

Susidūrimai su laivais  X X X X X 

Kliūčių poveikis   X X X  

                                                      

128 www.sambah.org 
129 http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/ 
130 https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf 
131 Pavyzdžiui, žr.: „Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (StUK 
43)“: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-
impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6. 
132 Nors patirtis kol kas ribota, numanoma, kad plūduriuojančiosios vėjo elektrinės padaro gerokai mažiau žalos, 
susijusios su: i) buveinių nykimu ir būklės blogėjimu, ii) trikdymu triukšmu, iii) klausos pažeidimais ir iv) komunikacijos 
trukdymu. Kita vertus, plūduriuojančiųjų vėjo elektrinių sukuriamas rifo poveikis bus labiau ribotas. 

http://www.sambah.org/
http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/
https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Žvejybos intensyvumo mažėjimas   X X X  

Vandens kokybės pokyčiai (teršalai)   X X X X 

Elektromagnetinio lauko poveikis navigacijai    X X  

Netiesioginis poveikis  X X X X X 

Rifo poveikis    X X  

 

Buveinių nykimas  

Vertinant paprastai, gali būti manoma, kad „Natura 2000“ teritorijoje pastačius jūros vėjo elektrinių parką 

sunyks buveinė, kurios plotas ne mažesnis nei naujos infrastruktūros (be kita ko, vėjo elektrinių ar pastočių 

pamatų, apsaugos nuo išplovimo ir kabelių apsaugos priemonių) pėdsako teritorija. 

Teoriškai buveinė galėtų sunykti ir tokiu atveju, jeigu vėjo elektrinių parko zonos taptų jūrų žinduoliams 

svarbiomis teritorijomis (pvz., maitinimosi teritorijomis dėl rifo poveikio ir (arba) mažesnio žvejybos ar laivybos 

intensyvumo), o nutraukus eksploatavimą šios palankios sąlygos išnyktų. Tačiau kol kas nėra įtikinamų 

mokslinių įrodymų, kad vėjo elektrinių parkų zonos iš tiesų yra patrauklios jūrų žinduoliams.  

Trikdymas triukšmu ir išstūmimas  

Trikdymas povandeniniu triukšmu paprastai siejamas su tokia veikla kaip polių kalimas arba nesprogusių 

sprogmenų detonavimas, nes vykdant šių abiejų rūšių veiklą skleidžiama pakankamai triukšmo, kad gyvūnai 

būtų laikinai išstumti. Kalant polius skleidžiamas didelis triukšmas gali paveikti gyvūnus didelėje teritorijoje 

(pvz., Thomsen et al. 2006; Nedwell et al. 2007; Diederichs et al. 2008; Carstensen et al. 2006; Bergström et 

al. 2014; Dähne et al. 2013). Brandt et al. (2011) tyrinėjo paprastųjų jūrų kiaulių elgseną reaguojant į statybų 

triukšmą, skleidžiamą į jūros dugną kalant vienpolių pamatų polius, kai Šiaurės jūros Danijos vandenyse buvo 

statomas jūros vėjo elektrinių parkas „Horns Rev II“. Jie nustatė, kad polių kalimas turėjo aiškų neigiamą 

poveikį jūrų kiaulių akustiniam aktyvumui: pirmą valandą po polių kalimo aktyvumas sumažėjo 100 proc. ir 

2,6 km spindulio nuo statybvietės teritorijoje įprastinio lygio nepasiekė 24–72 valandas. Kuo toliau nuo polių 

kalimo vietos, tuo šis sumažėjusio akustinio aktyvumo laikotarpis buvo trumpesnis, o didesniu nei vidutiniu 

17,8 km atstumu neigiamo poveikio neužfiksuota. Autoriai padarė išvadą, kad jūrų kiaulių aktyvumas ir galbūt 

gausumas buvo sumažėję ištisus penkis mėnesius, kol vyko statybos. 

Atliekant tyrimus Šiaurės jūros Vokietijos vandenyse esančiuose vėjo elektrinių parkuose nustatyta, kad šalia 

polių kalimo vietos jūrų kiaulių aptinkama gerokai mažiau (>90 proc. mažiau esant didesniam nei 170 dB 

triukšmui), o toliau nuo polių šis poveikis slopsta (25 proc. mažiau esant 145–150 dB triukšmui) (Brandt et al. 

2016). 

Gaunama informacijos ir iš nuodugnios stebėsenos programos jūros vėjo elektrinių parke „Beatrice“ Škotijoje. 

Stebint paprastųjų jūrų kiaulių aktyvumą polių kalimo metu nustatyta, kad jūrų kiaulės yra išstumiamos iš 

arčiausiai polių kalimo vietos esančių teritorijų, o maždaug 7 km atstumu nuo veiklos vykdymo vietos reakcijos 

tikimybė yra 50 proc. (Graham et al. 2017). Vykdant stebėseną taip pat nustatyta, kad per statybų laikotarpį 

reakcija silpnėjo ir kad jūrų kiaulių aktyvumas tarp polių kalimo epizodų atsikūrė. 

Švedijos aplinkos agentūra daugiausia dėmesio skiria pažeidžiamoms Baltijos jūros paprastųjų jūrų kiaulių 

populiacijoms. Jos manymu, poveikis elgsenai, galbūt laikomas švelnesniu už fizinį poveikį, gali būti 

reikšmingas. Taip yra todėl, kad poveikis elgsenai, kaip ir fizinis poveikis, gali būti pražūtingas tiek individų, 

tiek populiacijos lygmeniu. Paprastąsias jūrų kiaules išbaidžius iš jų pirminių buveinių kyla rizika, kad jos patirs 

žalą, be kita ko, gaudamos mažiau energijos ir patirdamos daugiau streso. Paprastųjų jūrų kiaulių gebėjimas 

kaupti energiją yra ribotas, o jų bandymų sugauti žuvį skaičius paprastai siekia iki 500 kartų per valandą 

(Wisniewska et al. 2016). Taigi paprastosios jūrų kiaulės jautriai reaguoja į trikdymą ir numanoma, kad kelioms 

savaitėms ar mėnesiams išstumtos į kitas antrines buveines jos patirtų reikšmingą poveikį sveikatai (Forney 

et al. 2017). Išvyti iš pirminių buveinių, šios rūšies gyvūnai gali patirti gerokai daugiau sąnaudų rūpindamiesi 

išgyvenimu, todėl gali nuspręsti likti planuojamo jūros vėjo energetikos objekto teritorijoje nepaisant trikdymo.  

Tikėtino reikšmingo poveikio paprastosioms jūrų kiaulėms klausimu svarbu pridurti, kad dauguma tyrimų iki 

šiol buvo atliekami, pvz., Šiaurės jūros teritorijose, kuriose sąlygos paprastosioms jūrų kiaulėms yra gerokai 

palankesnės nei Baltijos jūroje. Tirtose Šiaurės jūros teritorijose jūrų kiaulių populiacijos dažniausiai būdavo 

tvirtos ir gausios, priešingai nei nustatyta Baltijos jūroje. Tai taip pat reiškia, kad tyrimų išvadas ne visada 
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galima iki galo taikyti kitoms jūrų teritorijoms. Vietos sąlygos yra labai svarbios. Baltijos jūroje gyvenančių jūrų 

kiaulių populiacija yra maža, o jos apsaugos būklė prasta. Ji taip pat patiria stiprų poveikį dėl priegaudos, 

aplinkoje esančių nuodingųjų medžiagų ir vykdant su vėjo energetika nesusijusią veiklą skleidžiamo 

povandeninio triukšmo. Vertinant pagal aplinkoje esančias nuodingąsias medžiagas, Baltijos jūra taip pat yra 

gerokai labiau užteršta nei, pvz., Šiaurės jūra. Baltijos jūros taršos lygis yra toks, kad yra sumažėjęs jūrų kiaulių 

patelių reprodukcinis pajėgumas (Kesselring et al. 2017). Galiausiai, palyginti su Šiaurės jūra, Baltijos jūroje 

yra mažiau kokybiškų buveinių, kad paprastosios jūrų kiaulės galėtų rinktis. Vadinasi, padariniai jūrų kiaules 

išstūmus iš pirminės buveinės Baltijos jūroje gali būti sunkesni nei jas išstūmus iš pirminės buveinės Šiaurės 

jūroje.  

Poveikį jūros gyvūnams gali turėti ne tik kalant polius kylantis triukšmas, bet ir triukšmas, skleidžiamas 

parengiamuoju ir eksploatavimo etapais. Kartu su tyrimais dėl galimybių jūroje statyti vėjo elektrinių parką 

dažnai atliekami geofiziniai ir geotechniniai tyrimai. Atliekant tokius tyrimus skleidžiamas didelis triukšmas, 

kuris gali sukelti: i) nuolatinį ar laikiną klausos pažeidimą; ii) pasišalinimu ar vengimu pasireiškiantį poveikį; iii) 

kitokį poveikį elgsenai. Kai kurie echolotai naudoja paprastųjų jūrų kiaulių girdimo diapazono dažnius ir gali 

trikdyti šios rūšies gyvūnus, kurių išgyvenimui garsinė komunikacija yra itin svarbi. Trikdyti gali ir atliekant 

reguliarią techninę priežiūrą naudojamų laivų skleidžiamas tolydusis triukšmas. 

Kalant polius skleidžiamas triukšmas kai kuriems gyvūnams gali padaryti didelės fizinės žalos, tačiau tokia 

laikina veikla trunka kelis mėnesius, kol statomas vėjo elektrinių parkas, ir daugiau nebevykdoma. Kita vertus, 

eksploatuojant vėjo elektrinių parką triukšmo skleidžiama gerokai mažiau, tačiau toje vietoje jis sklis daug 

metų. Tai gali paveikti kai kurių rūšių gyvūnų elgseną ir taip galbūt pakeisti atitinkamos teritorijos ekosistemos 

pusiausvyrą. Kol kas nei pradinis, nei ilgalaikis plėtojant jūros vėjo energetiką skleidžiamo triukšmo poveikis 

jūrų gyvūnams nėra aiškiai suprantamas. Vis dėlto neabejotinai pripažįstama, kad neigiamas poveikis yra 

daromas, nors ir neaiškūs jo ribiniai lygiai (ribos, nuo kurių poveikis yra labiau ar mažiau žalingas) (Castell J. 

et al. 2009). 

Klausos pažeidimai 

Veikiami didelio povandeninio triukšmo, jūrų žinduoliai gali patirti sužalojimų. Sužalojimai gali pasireikšti vieno 

ar kelių dažnių girdimumo slenksčio pasislinkimu. Blogiausiu atveju sužalojimai gali būti mirtini. Nemirtini 

sužalojimai gali turėti poveikio individų gyvybiniams rodikliams (t. y. išgyvenamumui ir dauginimosi rodikliams), 

todėl padariniai gali būti sunkūs. Laikinas girdimumo slenksčio poslinkis šiame rekomendaciniame dokumente 

laikomas kraštutiniu elgsenos trikdymu; nuolatinis girdimumo slenksčio poslinkis traktuojamas kaip lengvas 

sužalojimas. Nuolatinio girdimumo slenksčio poslinkio pradinės ribinės vertės empiriškai nėra nustatomos dėl 

etinių priežasčių. Jos apskaičiuojamos ekstrapoliuojant laikino girdimumo slenksčio poslinkio pradines ribines 

vertes pagrindinėse susijusiose tam tikra funkcine klausa pasižyminčių jūrų žinduolių rūšių grupėse. Dėl 

impulsinio triukšmo, pvz., skleidžiamo kalant polius, NOAA (NMFS 2018)133 nustatė, kad laikinas girdimumo 

slenksčio poslinkis prasideda nuo žemiausio lygio, viršijančio užfiksuotą natūralią klausos jautrumo variaciją 

(6 dB), ir mano, kad nuolatinis girdimumo slenksčio poslinkis atsiranda patyrus tokį triukšmo poveikį, dėl kurio 

įvyksta ne mažesnis kaip 40 dB laikinas girdimumo slenksčio poslinkis, išmatuotas praėjus maždaug 4 

minutėms po poveikio. Taikant nuolatinio girdimumo slenksčio poslinkio pradines ribines vertes nemanoma, 

kad nuolatinį girdimumo slenksčio poslinkį patirs visi gyvūnai; nuolatinio girdimumo slenksčio poslinkio ribinės 

vertės taikomos labiau siekiant parodyti diapazoną, žemiau kurio nuolatinis girdimumo slenksčio poslinkis tikrai 

neįvyks. Taigi nuolatinio girdimumo slenksčio poslinkio pradinės ribos su atsarga nurodo, kokiam skaičiui 

gyvūnų gali kilti rizika patirti nuolatinį girdimumo slenksčio poslinkį, o ne leidžia prognozuoti, kiek gyvūnų 

nuolatinį girdimumo slenksčio poslinkį patirs iš tikrųjų. Kalant polius ir detonuojant nesprogusius sprogmenis 

susidaro pakankamai energijos, kad kiltų klausos pažeidimo rizika. Vertinant svarbu deramai atsižvelgti į visas 

tokias veiklas ir nepražiūrėti galimo suminio poveikio (pvz., nesprogusių sprogmenų detonavimo ir polių kalimo 

vykdant atskirus ir nesusijusius projektus). 

Toliau apibūdinamas papildomas galimas poveikis, kurį reikėtų įvertinti kiekvienu konkrečiu atveju. 

Komunikacijos trukdymas 

                                                      

133 https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-mammal-protection/marine-mammal-acoustic-technical-guidance 
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Davidas (2006) nustatė, kad polių kalimo triukšmas gali užgožti garsią afalinų vokalizaciją už 10–15 km, o tylią 

vokalizaciją – už 40 km. Dėl delfinų išstūmimu pasireiškiančio poveikio (t. y. delfinams traukiantis iš polių 

kalimo vietos) komunikacijos trukdžių vykdant statybas gali būti mažiau. Tačiau mažesnis triukšmas, pvz., 

eksploatuojant vėjo elektrinių parką, ilgainiui gali turėti reikšmingų padarinių, jeigu sutrikdoma įprastinė 

elgsena. 

Susidūrimai su laivais 

CEFAS (2009) ir Bailey et al. (2014) teigė, kad suintensyvėjus su jūros vėjo energetikos plėtra susijusiai 

laivybai jūrų žinduoliams padidėja rizika susidurti su laivais ir būti sužalotiems arba žūti.  

Dauguma jūrų žinduolių susidūrimų su laivais tyrimų nesusiję su vėjo energetikos plėtra. Dažniausiai juose 

nagrinėjama jūrų laivyba atviros jūros laivybos keliuose ir analizuojamos didesnių gyvūnų rūšys, pvz., kašalotai 

ir ūsuotieji banginiai. Manoma, kad dažniausiai gyvūnai žūva susidūrę su 80 m ar ilgesniais laivais, 

plaukiančiais ne lėčiau kaip 14 mazgų greičiu (Laist et al. 2001).  

Vienu metu buvo susirūpinta, kad negyvų paprastųjų ruonių ir jauniklių ilgasnukių ruonių su spiralinėmis 

plėštinėmis žaizdomis (vadinamaisiais kamščiatraukio sužalojimais) Jungtinės Karalystės ir kitų Europos šalių 

vandenyse dažnai randama dėl žmogaus veiklos, pvz., dėl susidūrimų su kanaliniais sraigtais, naudojamais 

daugelyje vėjo elektrinių parkų priežiūros laivų (Bexton et al. 2012). Tačiau remiantis dabartiniais įrodymais 

tikėtina, kad tokius sužalojimus padaro ilgasnukius ruonius medžiojantys plėšrūnai (Brownlow et al. 2015). 

Dėl su jūros vėjo energetika susijusios veiklos suintensyvėjusi laivyba turi svarbų suminį poveikį. Šis poveikis 

ypač reikšmingas jūrose, kuriose laivyba ir taip intensyvi, pvz., Viduržemio jūroje arba Šiaurės ir Baltijos jūrose.  

Kliūčių poveikis 

Kliūčių poveikio koncepcija grindžiama prielaida, kad esamos vėjo elektrinės ir aplink vėjo elektrinių parką 

vykdoma veikla galėtų tapti kliūtimi tam tikrų rūšių jūrų žinduolių judėjimui. Toks poveikis truktų gerokai ilgiau 

nei: i) laikinas trikdymas statybos ir (arba) eksploatavimo nutraukimo etapais arba ii) konkretūs veiksmai 

eksploatavimo etapu, pvz., techninės priežiūros darbai. Įrodymų, kad šalia esamų jūros vėjo elektrinių parkų 

dažniausiai pasirodančių rūšių gyvūnai (pvz., paprastosios jūrų kiaulės, paprastieji ruoniai ir ilgasnukiai ruoniai) 

patirtų kokį nors kliūčių poveikį, rodos, nėra. Atlikus vertinimus taip pat atmesta galimybė, kad keliose vietose 

vienu metu kalant polius tai būtų kliūtis judėti iš vienos teritorijos į kitą (pvz., „Smart Wind“ 2015). Vis dėlto nėra 

informacijos, ar kliūčių poveikį gali patirti kitų rūšių gyvūnai, kurių gali pasitaikyti naujose plėtros teritorijose, 

pvz., Viduržemio jūroje (pvz., finvalai Balaenoptera physalus, kašalotai Physeter macrocephalus ir paprastieji 

snapuočiai Ziphius cavirostris).  

Vandens kokybė (teršalai) 

Jūrų žinduoliai yra pažeidžiami toksiškų teršalų, kurie gali biologiškai kauptis ir kuriuos žindančios patelės gali 

perduoti jaunikliams (Bustamante et al. 2007). Daugumos susijusių bioakumuliacinių teršalų išleidimas jau yra 

laipsniškai nutrauktas, taigi dažniausiai patiriamas seniau išleistų teršalų poveikis. Tačiau riebaluose tirpių 

organinių chloro junginių, pvz., pramonėje naudojamų polichlorbifenilų (PCB), gali būti praryjama su maistu, o 

dėl to gali sumažėti reprodukcinis pajėgumas ir nusilpti imuninė sistema. 

Atviroje jūroje plėtojant bet kokią veiklą būtina naudoti įvairias chemines medžiagas, pvz., dyzelinių variklių 

tepalus, tepamąją alyvą, hidraulinius skysčius ir apsaugos nuo apžalos junginius (junginius, kurie neleidžia ant 

jūros infrastruktūros kauptis dumbliams).  

Vandens kokybė gali pasikeisti ir išjudinus drumzles. Vis dėlto dėl palyginti mažo jūrų žinduolių jautrumo 

drumzlėms ir dėl paprastai ribotos veikimo erdvės ir trukmės poveikis dažniausiai būna nedidelis (pvz., 

Bergström et al. 2014). 

Elektromagnetiniai laukai 

Eksploatavimo etapu pramonės standartą atitinkantys kintamosios srovės ir aukštos įtampos nuolatinės srovės 

elektros perdavimo kabeliai sukuria elektromagnetinius laukus, o pastarieji gali sukurti elektrinius laukus jūros 

aplinkoje. Gillis et al. (2005) spėjo, kad šis reiškinys gali paveikti banginių būrio gyvūnų jautrumą magnetiniam 
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laukui, veikiausiai sietiną su šių gyvūnų gebėjimu nustatyti kryptį. Įrodymų, kad toks poveikis iš tikrųjų yra, 

neturima ir šiuo metu nemanoma, kad tai yra tikėtinas reikšmingas poveikis banginių būrio gyvūnams. 

Rifo poveikis 

Rifo poveikis gali būti sukurtas jūros vandenyje įrengus naujų konstrukcijų. Dirbtinius rifus kolonizavus 

dumbliams, jūrų dumbliams ir kt. (atitinkamoms rūšims įsikūrus ant konstrukcijų) gali pasikeisti aplinkinės 

natūralios buveinės, be kita ko, grobis ir jo elgsena. Toks pasikeitimas gali būti: i) palankus poveikis sumenkus 

žvejybai ir ii) daugiau žuvų (grobio) sankaupų (t. p. žr. 6-1 intarpą).  

Veikiantys vėjo elektrinių parkai gali turėti tam tikrą teigiamą poveikį jūrų žinduoliams ir žuvims: i) įdiegus naujų 

kietų substratų (pamatai ir apsaugos nuo išplovimo priemonės) atsiranda buveinių ir (arba) ii) sumažinama 

žvejybos veiklos apimtis arba tokia veikla nutraukiama (pvz., Bergström et al. 2014; Raoux et al. 2017; 

Scheidat et al. 2011). Tačiau kol kas nėra galutinai įsitikinta, kad toks poveikis yra ir kad jis yra reikšmingas. 

Konkrečiau, viename iš seniausių jūros vėjo elektrinių parkų (Niustede, Danijos vandenyse, vakarinėje Baltijos 

jūros dalyje) 2001–2012 m. atlikus ilgalaikį tyrimą (Teilmann ir Carstensen 2012) paskelbta, kad vėjo elektrinių 

parko teritorijoje paprastųjų jūrų kiaulių echolokacijos aktyvumas (tai rodo, kad esama jūrų kiaulių), palyginti 

su baziniu lygiu, gerokai sumažėjo ir 2012 m. dar nebuvo visiškai atsistatęs. Echolokacijos aktyvumas vėjo 

elektrinių parke ilgainiui padidėjo, o tai galbūt rodo, kad randasi rifo poveikis, bet kol kas neįtikina, kad tas 

poveikis reikšmingas. Priešingai, Scheidat et al. (2011) pranešė apie aiškų ir reikšmingą paprastųjų jūrų kiaulių 

akustinio aktyvumo padidėjimą Pajūrio Egmondo vėjo energetikos objekte Nyderlanduose. Autoriai atkreipė 

dėmesį į tai, kad rezultatai yra priešingi nei Niustede. Jie teigė, kad Pajūrio Egmondo vėjo energetikos objekto 

bendras poveikis jūrų žinduoliams veikiausiai yra teigiamas (kadangi tokie veiksniai kaip geresnis maisto 

prieinamumas ir (arba) slėptuvės nusveria elektrinių ir priežiūros laivų skleidžiamo povandeninio triukšmo 

poveikį). Tačiau jie pabrėžė, kad rezultatai bendrintini su atsarga ir jų negalima nekritiškai taikyti kitiems vėjo 

energetikos objektams kitose buveinėse. Taip yra todėl, kad teigiamų ir neigiamų veiksnių pusiausvyra 

įvairiomis sąlygomis gali būti skirtinga. Nustatyti, ar esamas jūros vėjo elektrinių parkas jūrų žinduoliams duoda 

naudos, galima tik atlikus ilgalaikį tyrimą, idealiu atveju įtraukiant bazinius tyrimus. Vis dėlto tai nustatyti 

veikiausiai bus svarbu planuojant modernizavimą arba eksploatavimo nutraukimą projektų įgyvendinimo 

laikotarpio pabaigoje. 

Nutraukiant eksploatavimą reikia gerai pasverti pranašumus ir trūkumus, jei tam tikra infrastruktūra, pvz., vėjo 

elektrinių pamatų pagrindai ir akmenų šarvas, būtų paliekama vietoje, nes gali būti naudinga jūrų žinduoliams. 

Tai reikėtų pasverti atsižvelgiant į raginimus pašalinti tokias konstrukcijas, kurie gali būti reiškiami: i) dėl kitų 

apsaugos interesų (pvz., jeigu ankstesnės buveinės buvo kitokio pobūdžio); ii) jūros naudotojų, be kita ko, 

turinčių su žvejyba susijusių interesų ir besirūpinančių laivybos sauga. Pavyzdžiui, Vokietija yra nusprendusi, 

kad nutraukus eksploatavimą turi būti pašalinama visa infrastruktūra, ir ši sąlyga yra įtraukiama į pradinį 

infrastruktūros statybos leidimą. 

6.5.2.2 Kaip vertinamas reikšmingumas? 

Siekiant nustatyti reikšmingumą svarbiausia susieti vėjo energetikos plėtros veiklos padarinius (visų pirma 

sužalojimus ar trikdymą) individams ir populiacijos lygmens padarinius. 

Poveikio reikšmingumui įtakos gali turėti įvairūs veiksniai. Tokie veiksniai yra, be kita ko, biologiniai, aplinkos 

ir susiję su plano bei projekto parengimu. 6-10 intarpas. intarpe apibendrinami veiksniai, į kuriuos paprastai 

atsižvelgiama: i) rengiant bazinių duomenų rinkimo metodus ir ii) vertinant kiekvieno veiksnio reikšmingumą.  

6-10 intarpas. Bazinių duomenų rinkimo metodus ir reikšmingumo vertinimą lemiantys su jūros vėjo 
energetikos plėtra ir jūrų žinduoliais susiję veiksniai 

Biologiniai: 

• jūrų žinduolių funkcinės klausos grupė (6-7 lentelė. lentelė); 

• artumas prie veisimosi teritorijų – manoma, kad jautrumas padidėja kritiniais gyvenimo etapais, pvz., tuo metu, kai 

atsivedama jauniklių. Tai atspindi, pvz., kai kuriose valstybėse narėse polių kalimui taikomos griežtesnės atsargumo 

priemonės. 

 

Aplinkos: 
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• povandeninė aplinka, nes ji turi poveikio garso sklidimui. Povandeninio triukšmo sklidimas paprastai 

modeliuojamas. Rengiant optimalius modelius turėtų būti įvedami duomenys apie batimetrines savybes, jūros 

dugno nuosėdų charakteristikas ir vandens storymės ypatybes, kurios turi įtakos garso greičiui (ne tik gylis, bet ir 

temperatūra bei druskingumas). Tokie modeliai turėtų būti patikrinti atliekant lauko tyrimus, kad būtų patvirtintos 

prognozės (Farcas et al. 2016); 

• geografinių elementų, galinčių sustiprinti poveikį elgsenai, buvimas. Pavyzdžiui, jei triukšminga veikla vykdoma 

aplink įplaukimo į įlanką vietą, siaurumose ar kitose ankštose vietose, gyvūnai gali neturėti galimybių pasitraukti 

vengdami didelio triukšmo, todėl gali padidėti jų sužalojimo rizika. 

 

Plano ar projekto parengimo: 

• vėjo elektrinių pamatų konstrukcija; 

• povandeninis triukšmas paprastai tuo didesnis, kuo didesnio skersmens kalami pamatų poliai ir kuo didesnė 

naudojama plakto energija; 

• įrengiant vienpolius pamatus skleidžiamas povandeninis triukšmas veikiausiai bus didesnis, bet apskritai truks 

trumpiau nei triukšmas, skleidžiamas įrengiant karkasinius pamatus, kuriems įtvirtinti paprastai naudojami trys ar 

keturi mažesni poliai;  

• įrengiant ne spraustinius pamatus, pvz., gravitacinius pamatus, siurbiamuosius kesonus ar plūduriuojančiąsias 

elektrines, triukšmo skleidžiama gerokai mažiau. Mažai tikėtina, kad tokie sprendimai lemtų reikšmingą 

povandeninio triukšmo poveikį; 

• dugno tipas – tai gali turėti įtakos energijos kiekiui, kurio reikia poliams įkalti, ir polių kalimo trukmei; 

• laivais vykdomos veiklos intensyvumas – įvairiais projekto etapais (be kita ko, eksploatavimo etapu) reikalingų laivų 

skaičius ir tipas, jų tranzito maršrutai ir esamo jūrų laivybos intensyvumo pokyčiai. 

 

6-7 lentelė. Jūrų žinduolių funkcinės klausos grupės ir girdimų dažnių diapazonai (pritaikyta pagal Southall 2007) 

Funkcinės klausos grupė Funkciškai girdimų dažnių diapazonas* 

Žemųjų dažnių garsus girdintys banginių būrio 
gyvūnai+ (ūsuotieji banginiai) 

7 Hz – 30 kHz 

Vidutinių dažnių garsus girdintys banginių būrio 
gyvūnai (delfinai, dantytieji banginiai, snapuotieji 
banginiai, aukštakakčiai snapuočiai) 

150 Hz – 160 kHz 

Aukštųjų dažnių garsus girdintys banginių būrio 
gyvūnai 
(tikrosios jūrų kiaulės) 

180 Hz – 200 kHz 

Ruoniai (tikrieji ruoniai) 75 Hz – 100 kHz 

* Atitinka visos jungtinės grupės (t. y. visų grupės rūšių) girdimų dažnių diapazoną, o atskirų rūšių girdimų dažnių 

diapazonai paprastai nėra tokie platūs. 

+ Žemųjų dažnių garsus girdinčių banginių būrio gyvūnų girdimų dažnių diapazonas apytiksliai nustatytas remiantis 

elgsenos tyrimais, įrašyta vokalizacija ir vidinės ausies sandara. 

Jūrų žinduolių klausos pažeidimo (nuolatinio girdimumo slenksčio poslinkio ar dar didesnio poveikio) rizika 

buvo vertinama naudojant įvairias ribines vertes, nustatytas remiantis turimomis audiogramomis. Pavyzdžiui, 

dažniausiai buvo naudojami Southallo et al. (2007) pateikti kriterijai. NMFS gairėse (2018), dažnai vadinamose 

NOAA gairėmis ir (arba) ribinių verčių dokumentu, šiuo metu pateikiama naujausių rekomendacijų, kaip 

nustatyti nuolatinį girdimumo slenksčio poslinkį, sukeliamą impulsinio triukšmo (pvz., skleidžiamo kalant polius) 

ir neimpulsinio triukšmo (pvz., skleidžiamo gilinant dugną ar naudojant laivus). Sužalojimo rizika nustatoma 

remiantis dviem kriterijais: suminiu garso poveikio lygiu ir didžiausiu garso slėgio lygiu (žr. 6-8 lentelė. lentelę). 

Vertinant pagal suminio garso poveikio lygio kriterijų, atliekamas prognozuojamo girdimojo garso lygio svertinis 

dažnių vertinimas, kad būtų atspindėtas: i) kiekvienos jūrų žinduolių rūšies funkcinės klausos grupės klausos 

jautrumas ir ii) garso poveikis, nustatomas per 24 valandų veiklos laikotarpį. Didžiausio garso slėgio lygio 

kriterijaus vertė palyginama su girdimojo garso lygiu neatlikus svertinio vertinimo. Jeigu kuri nors ribinė vertė 

viršijama, manoma, kad yra tikėtinas nuolatiniu girdimumo slenksčio poslinkiu pasireiškiantis sužalojimas. 

6-8 lentelė. NOAA (NMFS 2018) nustatytos impulsinio triukšmo sukeliamo nuolatinio girdimumo slenksčio poslinkio ribinės 
vertės 

Klausos grupė 
Nuolatinio girdimumo 
slenksčio poslinkio ribinė vertė 

 

 
Suminis garso poveikio lygis 
[dB re 1 μPa2 s]* 

Didžiausias garso slėgio lygis 
[dB re 1 μPa] neatlikus svertinio 
vertinimo 
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Žemųjų dažnių garsus girdintys 
banginių būrio gyvūnai 

183 219 

Vidutinių dažnių garsus girdintys 
banginių būrio gyvūnai 

185 230 

Aukštųjų dažnių garsus girdintys 
banginių būrio gyvūnai 

155 202 

Ruoniai 185 218 

* Svertinis vertinimas atliktas pagal NMFS (2016) kiekvienai klausos grupei nustatytas audiogramų svertinio vertinimo 

funkcijas. 

Vėjo elektrinių parko statybos poveikis elgsenai gali būti tyrinėjamas naudojant su doze susietos reakcijos 

kreivę. Jeigu įmanoma, šioje kreivėje turėtų būti pateikiami su konkrečia rūšimi susiję empiriniai įrodymai, 

pagrįsti tinkamiausiais turimais stebėsenos duomenimis. Taip pat plėtojamas populiacijų modelių taikymas 

vertinant trikdymo poveikio padarinius populiacijoms (žr. 6-3 atvejo tyrimas. atvejo tyrimą). 

6-3 atvejo tyrimas. Jūrų žinduolių populiacijų modeliai 

Nemirtino poveikio, pvz., su vėjo elektrinių pamatų polių kalimu susijusio trikdymo, padariniai populiacijoms gali būti 

tyrinėjami naudojant prognozinius modelius arba atliekant populiacijos gyvybingumo analizę. Du tokie metodai – iPCoD 

ir DEPONS – aprašyti toliau pateiktuose punktuose. 

 

• DEPONS (Trikdymo poveikis Šiaurės jūros paprastųjų jūrų kiaulių populiacijai) – mokslinių tyrimų programa, kuriai 

vadovauja Orhuso universiteto Nacionalinis aplinkos ir energetikos centras (DCE). Pagal šią programą paskelbtas 

laisvai prieinamas modelis, kaip su jūros vėjo elektrinių parkų statyba susijęs polių kalimo triukšmas veikia 

paprastųjų jūrų kiaulių populiacijos dinamiką. DEPONS grindžiamas paprastųjų jūrų kiaulių individų judėjimo ir 

energetikos modeliu, kurį sukūrė Jacobas Nabe-Nielsenas su kolegomis (Nabe-Nielsen et al. 2011; Nabe-Nielsen 

et al. 2013; Nabe-Nielsen et al. 2014). 

• iPCoD (Preliminarus trikdymo padarinių populiacijoms vertinimas) – triukšmo, ypač skleidžiamo kalant jūros vėjo 

elektrinių parkų polius, poveikio tyrimų sistema (Harwood et al. 2013; King et al. 2015). Naudojantis šiuo modeliu, 

pagal tam tikrą skaičių jūrų žinduolių, kurie, kaip numatoma, patirs trikdymą ir (arba) nuolatiniu girdimumo slenksčio 

poslinkiu pasireiškiantį sužalojimą, remiantis ekspertų nurodytais padariniais prognozuojama būsima populiacijos 

raida. Tikimasi, kad ilgainiui ekspertų nuomonę bus galima pakeisti surinktais empiriniais duomenimis. Ši sistema 

gali būti taikoma kelioms rūšims: be kita ko, paprastosioms jūrų kiaulėms, ilgasnukiams ruoniams, paprastiesiems 

ruoniams, afalinoms ir mažiesiems ruožuočiams. Vis dėlto iPCoD grindžiamas tam tikromis patikimomis 

prielaidomis ir ekspertų nuomone. Jo pranašumai, be kita ko, yra skaidrumas ir galimybė atlikti auditą bei kiekybinį 

vertinimą. Vienas iš pagrindinių iPCoD pranašumų gali būti galimybė vertinti kelių jūros vėjo energetikos objektų 

suminį poveikį. 

 

Daugiau informacijos apie vertinant poveikį jūrų žinduoliams naudojamus populiacijų modelius pateikia Sparling et al. 

(2017). 

Šaltinis: 

DEPONS modelis pateikiamas adresu https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70. 

iPCoD modelis pateikiamas adresu http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/. 

 

6-4 atvejo tyrimas. Kalant polius skleidžiamo triukšmo poveikio jūrų žinduoliams vertinimas 
Vokietijoje 

Vokietijos federalinė jūrų ir hidrografijos agentūra (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) yra paskelbusi 

du triukšmo poveikio jūrų žinduoliams aplinkosauginių tyrimų techninius standartus. Jūros vėjo elektrinių poveikio jūros 

aplinkai tyrimų standartą (StUK 4) sudaro: 

i) povandeninio triukšmo stebėsenos standartas, į kurį įtraukti matavimo nurodymai, ir 

ii) jūros vėjo elektrinių parkams taikomas standartas, į kurį įtrauktos povandeninio triukšmo prognozės ir dokumentacijos 

būtinieji reikalavimai. 

 

Siekdamos užtikrinti, kad kalant polius būtų išvengta reikšmingo poveikio paprastosioms jūrų kiaulėms, valdžios 

institucijos laikosi strategijos poveikį švelninti techninėmis priemonėmis ir mažinti triukšmą jo šaltinyje. Pagal Vokietijos 

nustatytas taisykles galimo poveikio paprastosioms jūrų kiaulėms ribinis lygis – ne didesnis kaip 160 dB garso poveikio 

lygis 750 m atstumu nuo polių kalimo vietos. 

https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70
http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/
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Vadovaujantis 2013 m. paprastųjų jūrų kiaulių apsaugos Šiaurės jūros Vokietijos išskirtinėje ekonominėje zonoje planu, 

statybos darbai turi būti koordinuojami taip, kad numatomas poveikis paprastųjų jūrų kiaulių rūšies individams arba 

populiacijos lygmeniu būtų minimalus. Bet kuriuo metu trikdymas povandeniniu triukšmu leidžiamas ne didesniame kaip 

10 proc. saugomos gamtos teritorijos plote. Ši taisyklė nustatyta remiantis federalinės agentūros įtvirtintu bendru požiūriu, 

pagal kurį sunykus daugiau kaip 1 proc. teritorijos poveikis laikomas reikšmingu. Vis dėlto polių kalimas yra laikina veikla, 

todėl manoma, kad trikdymas 10 proc. teritorijos yra priimtinas134. 

 

„Natura 2000“ teritorijai „Zilto išorinis rifas“ taikoma minėtosios taisyklės išimtis. Nuo balandžio iki rugpjūčio mėn. 

trikdymas galimas ne daugiau kaip 1 proc. šios teritorijos, nes manoma, kad tai yra paprastųjų jūrų kiaulių veisimosi 

teritorija. 

Šaltinis: 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzko

nzept_BMU.pdf 

 

6-5 atvejo tyrimas. Jūros vėjo elektrinių parkui Švedijoje išduoto leidimo sąlygos, susijusios su 
paprastosiomis jūrų kiaulėmis 

Vėjo energetikos bendrovė kreipėsi dėl leidimo Halando lėne statyti jūros vėjo elektrinių parką, kuriame būtų iki 50 vėjo 

elektrinių. Vos už 20 km nuo vėjo elektrinių parko teritorijos greta viena kitos yra „Natura 2000“ teritorijos: Stura 

Midelgrundas ir Riodės banka (SE0510186) ir Lila Midelgrundas (SE0510126). Šioje Kategato dalyje paprastosios jūrų 

kiaulės yra gana gausios. Stura Midelgrundas yra viena iš svarbiausių Belto jūros jūrų kiaulių populiacijos dauginimosi 

teritorijų. Lila Midelgrunde taip pat laikosi daug paprastųjų jūrų kiaulių. Vos už 10 km nuo vėjo elektrinių parko teritorijos 

yra paprastosioms jūrų kiaulėms itin svarbi teritorija.  

 

2015 m. Švedijos žemės ir aplinkos apeliacinis teismas priėmė sprendimą135, kad turi būti taikomos griežtos rūšies 

apsaugos nuostatos. Teismas taip pat nustatė (Švedijos žemės ir aplinkos teismas tai jau buvo nustatęs), kad dėl lėto 

paprastųjų jūrų kiaulių dauginimosi ir ilgo laiko, kol pasikeičia jų kartos, visos populiacijos apsaugos būklei reikšmingas 

kiekvienas individų trikdymo atvejis.  

 

Teismas nusprendė, kad Stura Midelgrundo ir Riodės bankos teritorijoje ir maždaug už 10 km nuo vėjo elektrinių parko 

esančioje itin svarbioje teritorijoje (kurioje lytiškai subrendusios patelės praleidžia 50 proc. laiko) trikdymo triukšmu lygis 

nebus toks, kad paprastosios jūrų kiaulės būtų išstumtos. Tuo remdamasis Teismas priėmė sprendimą, kad, jei vietoje 

poveikis patiriamas tik dešimties kilometrų spinduliu nuo vėjo elektrinių parko, reikšmingos rizikos, kad poveikis bus 

padarytas „Natura 2000“ teritorijoms, nėra.  

 

Vėjo elektrinių parkų bendrovė gavo leidimą statyti vėjo elektrinių parką, jei įvykdys tam tikras sąlygas. Pagal vieną iš 

sąlygų bendrovė turėjo užtikrinti, kad tiek statybos, tiek išmontavimo etapais 750 m spinduliu nuo vietos, kurioje vykdoma 

tam tikro lygio triukšminga veikla, paprastųjų jūrų kiaulių nebūtų. 

Šaltinis: Švedijos jūrų ir vandens valdymo agentūra. 

 

6-11 intarpas. intarpe apibendrinami tam tikri neaiškumai ir sunkumai, kurių kyla vertinant tikėtiną reikšmingą 

poveikį jūrų žinduoliams. Dėl tokių neaiškumų ir sunkumų gali reikėti surinkti papildomų bazinių duomenų arba 

taikyti atsargumo principą. 

6-11 intarpas. Pagrindiniai sunkumai vertinant tikėtiną reikšmingą poveikį jūrų žinduoliams 

                                                      

 
134 
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonz
ept_BMU.pdf 
135 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimas byloje M 6960-14, pateikiamas adresu 
https://databas.infosoc.se/rattsfall/30866/fulltext. 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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Visų tipų poveikis 

• Sezoninį ir kasmetinį jūrų žinduolių pasiskirstymo kitimą lemiantys veiksniai. 

• Santykinė įvairių jūros teritorijų svarba, pvz.: i) maitinantis, ii) kaip migracijos koridorių ir iii) veisiantis (poruojantis 

ir (arba) vedant jauniklius). 

 

Povandeninis triukšmas  

• Trikdymo erdvinis mastas ir poveikį patiriančių gyvūnų skaičius. 

• Jūrų žinduolių reakciją į triukšmą lemiantis (-ys) mechanizmas (-ai). 

• Laivų, polių kalimo, garsinių baidymo priemonių ir kitų šaltinių skleidžiamo triukšmo santykinė svarba jūrų žinduolių 

trikdymui ir išstūmimui.  

 

Reakcijos variacija dėl buveinės kokybės, sezoniškumo ir statybos metodų 

• Trikdymo arba sužalojimo (nuolatinio girdimumo slenksčio poslinkio) poveikis jūrų žinduolių gyvybiniams rodikliams 

(pvz., išgyvenimui ir dauginimuisi). 

• Empirinių duomenų apie tam tikras rūšis trūkumas. Pavyzdžiui, rodos, nėra atlikta mažųjų ruožuočių elgsenos 

reaguojant į impulsinius garsus tyrimų (Harwood ir King 2017). 

• Buvo manoma, kad veikiančių vėjo elektrinių skleidžiamo povandeninio triukšmo reikšmingas poveikis jūrų 

žinduoliams mažai tikėtinas (Bailey et al. 2014). Tačiau esama neaiškumų dėl tikėtino naujesnių ir gerokai didesnių 

elektrinių (pvz., daugiau kaip 10 MW) skleidžiamo triukšmo lygio. Vertinant reikėtų vengti daryti prielaidą, kad 

triukšmas tikrai nepasieks susirūpinimą keliančio lygio. 

• Esama neaiškumų dėl povandeninio triukšmo absoliutaus dydžio ir poveikio trukmės sąsajos. Pavyzdžiui, įrengti 

vėjo elektrinių parką ant vienpolių pamatų trunka trumpiau (vertinant visą polių kalimo laiką) nei pastatyti tokį pat 

vėjo elektrinių parką ant karkasinių pamatų, tačiau absoliutus triukšmo lygis veikiausiai bus didesnis įrengiant 

(didesnius) vienpolius pamatus. Reikėtų apžvelgti abu scenarijus ir toliau vertinti blogiausią atvejį pagal poveikį 

patyrusių jūrų žinduolių (t. y. sužalotų ir (arba) išstumtų gyvūnų) skaičių. 

• Didesniu atstumu sklindantis impulsinis triukšmas tampa tolydesnis. Tolydžiojo triukšmo sukeliamo nuolatiniu 

girdimumo slenksčio poslinkiu pasireiškiančio poveikio ribinės vertės yra didesnės (t. y. poveikį padaro didesnis 

garsas) už impulsinio garso vertes. Tačiau atstumas, nuo kurio tikslinga tokiai veiklai, kaip polių kalimas ar 

nesprogusių sprogmenų detonavimas, taikyti tolydžiojo triukšmo ribines vertes, yra neaiškus ir, tikėtina, kinta pagal 

konkrečias vietos sąlygas. 

 

Išstūmimas 

• Neaišku, kiek išstūmimas svarbus jūrų žinduolių individams ir populiacijoms, t. y. kokie jo ekologiniai padariniai (žr. 

6-3 atvejo tyrimas. atvejo tyrimą). 

• Žinios apie eksploatavimo etapu Baltijos jūros paprastosioms jūrų kiaulėms daromą poveikį turi spragų. Paprastųjų 

jūrų kiaulių tyrimų atlikta labai mažai. Atliktų tyrimų rezultatai nebūtinai pritaikomi Baltijos jūros sąlygomis (Švedijos 

jūrų ir vandens valdymo agentūros pastaba, 2019 m.). 

• Nors daugelyje tyrimų daugiausia dėmesio skirta polių kalimo triukšmui, Brandt et al. (2018) taip pat rašo, kad likus 

kelioms valandoms iki polių kalimo netoli statybviečių jūrų kiaulių skaičius sumažėja. Tikriausiai tai lemia aplink 

statybvietę suintensyvėjusi veikla (pvz., laivyba), be to, ramiomis oro sąlygomis, kuriomis kalami poliai, garsas po 

vandeniu sklinda dar geriau. Dėl tokio poveikio gali kilti abejonių, ar naudotini garsinio baidymo įtaisai, jeigu jie be 

reikalo sukelia dar daugiau povandeninio triukšmo. Tačiau dėl šio klausimo būtini papildomi tyrimai. 

 

Komunikacijos trukdymas 

• Informacija apie komunikacijos trukdymą yra ribota, nors toks poveikis gali būti reikšmingas, jeigu povandeninis 

triukšmas trikdo jūrų žinduolių įprastai naudojamus garsinius signalus. 

 

Susidūrimai su laivais 

• Informacija apie jūrų žinduolių susidūrimus su laivais, kurie yra susiję su jūros vėjo energetikos objektų statyba ir 

eksploatavimu, yra ribota.  

 

Elektromagnetiniai laukai 

• Bergström et al. (2014) teigė, kad, remiantis itin negausia turima empirine informacija, kol kas nenustatyta, kad 

elektromagnetiniai laukai turėtų reikšmingo poveikio jūrų žinduoliams (jų tyrime nagrinėtos keturios rūšys: 

paprastosios jūrų kiaulės, paprastieji ruoniai, ilgasnukiai ruoniai ir žieduotieji ruoniai). 

 

Kliūčių poveikis 

• Kliūčių poveikio koncepcija grindžiama prielaida, kad esamos vėjo elektrinės ir aplink vėjo elektrinių parką vykdoma 

veikla galėtų tapti kliūtimi tam tikrų rūšių jūrų žinduolių judėjimui. Nors tai, kaip tai gali paveikti tam tikrų rūšių 

žinduolius, gerai suprantama, įrodymai, kad kyla kliūčių kitoms rūšims, ne tokie akivaizdūs.  
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Rifo poveikis 

• Buvo iškelta hipotezių, kad veikiantys vėjo elektrinių parkai gali daryti teigiamą poveikį jūrų žinduoliams: i) įdiegus 

naujų kietų substratų (pamatai ir apsaugos nuo išplovimo priemonės) atsiranda buveinių ir (arba) ii) sumažinama 

žvejybos veiklos apimtis arba tokia veikla nutraukiama (pvz., Bergström et al. 2014; Raoux et al. 2017; Scheidat et 

al. 2011). Tačiau kol kas nėra galutinai įsitikinta, kad toks poveikis yra ir kad jis yra reikšmingas.  

 

6.5.3 Galimos poveikio švelninimo priemonės  

6.5.3.1 Įvadas 

Šiame skyriuje apžvelgiamos galimos poveikio švelninimo priemonės, pasiūlytos arba taikomos atsižvelgiant į 

jūros vėjo energetikos plėtrą ir jūrų žinduolius. 

Aptariamos šios priemonės:  

a) konkrečių teritorijų išskyrimas (makroplanavimas); 

b) vengimas vykdyti veiklą didesnio jautrumo laikotarpiais, pvz., veisimosi sezonu (grafikas); 

c) su elektrinių pamatų tipu susijusios priemonės (pamatai, kuriuos įrengiant skleidžiama mažai 

triukšmo); 

d) triukšmo mažinimo priemonės, kuriomis siekiama mažinti statybos metu skleidžiamą povandeninį 

triukšmą;  

e) draudžiamosiose zonose esančių jūrų žinduolių stebėjimas (vizualinis ir akustinis);  

f) aktyvaus gyvūnų baidymo iš tokių zonų priemonės. 

 

Aprašomos priemonės visų pirma taikytinos kalant polius ir detonuojant nesprogusius sprogmenis, t. y. 

vykdant svarbiausią triukšmingą veiklą, susijusią su jūros vėjo elektrinių parkų plėtra. Dažniausiai tokia veikla 

vykdoma tik statybos etapu, bet gali būti susijusi ir su modernizavimu. Tai, kad nėra kitiems plėtros etapams 

ir kitai veiklai, išskyrus polių kalimą ir nesprogusių sprogmenų detonavimą, skirtų priemonių, nereiškia, kad į 

kitus etapus ir veiklą reikėtų nekreipti dėmesio. Paprastai nesitikima, kad tokia veikla kaip parengiamasis 

geofizinis tyrimas turėtų reikšmingą poveikį. Vis dėlto reikėtų laikytis geriausia patirtimi grindžiamų metodų, 

kad būtų: i) kuo mažiau be reikalo skleidžiama akustinės energijos; ii) sumažinama kitokios taršos rizika; iii) 

sumažinama susidūrimo su jūrų žinduoliais rizika ir kt. 

 

6-12 intarpas. intarpe pristatoma pagal Susitarimą dėl banginių būrio gyvūnų apsaugos Juodojoje ir Viduržemio 

jūrose ir gretimame Atlanto regione (ACCOBAMS) parengta polių kalimo, gręžimo ir dugno gilinimo poveikio 

švelninimo sistema.  

 

6-12 intarpas. Polių kalimo, gręžimo ir dugno gilinimo poveikio švelninimo sistema (ACCOBAMS 
2019) 

 Planavimo etapas (numatomi poveikio aplinkai vertinimo rezultatai) 

Patikrinti, ar numatomais darbų laikotarpiais aptinkama banginių būrio gyvūnų, ir, jeigu informacijos nėra ar 

nepakanka, atlikti arba finansuoti tyrimus. 

Pasirinkti mažo biologinio jautrumo laikotarpius. 

Remiantis lauko tyrimais patikrintais garso sklidimo modeliavimo rezultatais nustatyti draudžiamosios zonos ribas. 

Numatyti mažiausią galimą šaltinio galią. 

Apsvarstyti galimybę naudoti alternatyvias technologijas (žr. 6.5.3.4 punktą). 

Jeigu alternatyvos negalimos, numatyti naudotinas triukšmo mažinimo technologijas (t. p. žr. 6.5.3.5 punktą). 

 

Tikruoju laiku taikomi poveikio švelninimo metodai 

Naudoti garso mažinimo įtaisus prieš pradedant darbą (žr. 6.5.3.5 punktą). 

Taikyti sklandžiojo paleidimo protokolą (žr. 6.5.3.5 punktą). 

Taikyti vizualinės ir akustinės stebėsenos protokolą (žr. 6.5.3.6 punktą). 

 

Veiksmai baigus vykdyti veiklą 

Parengti išsamią poveikio švelninimo tikruoju laiku ataskaitą. 
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Šaltinis: ACCOBAMS, 2019 m. Pateikiama adresu https://accobams.org/wp-

content/uploads/2019/04/MOP7.Doc31Rev1_Methodological-Guide-Noise.pdf 

 

6.5.3.2 Makroplanavimas 

Reikšmingo poveikio jūrų žinduoliams galima išvengti parinkus tinkamą vietą ir apsvarsčius galimybę nustatyti 

draudžiamąją zoną, atsižvelgiant į esamas jūrų žinduoliams itin svarbias buveines. 

Sekdama „Birdlife International“ pavyzdžiu, kaip nustatomos „paukščiams ir biologinei įvairovei svarbios 

teritorijos“, Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos (IUCN) jungtinė SSC ir WCPA jūrų žinduolių apsaugos 

teritorijų darbo grupė nustatė jūrų žinduoliams svarbias teritorijas136. Jūrų žinduoliams svarbios teritorijos – 

atskiros tam tikros rūšies jūrų žinduoliams svarbios buveinės dalys, kurios gali būti apibrėžtos ir tvarkomos 

siekiant užtikrinti apsaugą. Žinant, kurios teritorijos yra svarbios jūrų žinduoliams, bus lengviau suderinti 

žmonių naudojimąsi jūra, pvz., jūros vėjo energetikos plėtrą, su būtinybe išsaugoti jūrų biologinę įvairovę. 

6.5.3.3 Grafikas: ekologinio jautrumo laikotarpiais veikla nevykdoma, sumažinama jos 
apimtis arba veikla vykdoma etapais 

Grafikas sudaromas taip, kad atitinkamų rūšių biologinių ciklų didesnio jautrumo laikotarpiais (pvz., veisimosi 

arba maitinimosi sezonu) statybos veikla (polių kalimas ir nesprogusių sprogmenų detonavimas) būtų 

nevykdoma arba sustabdoma. Grafikas laikomas itin veiksminga priemone, nes leidžia tokiais laikotarpiais 

išvengti atitinkamų rūšių gyvūnų trikdymo triukšmu ar kitokiu poveikiu. Tačiau paminėtina, kad kai kurių rūšių 

gyvūnų didesnio jautrumo laikotarpiai yra ilgi, todėl taikyti sezoninius apribojimus gali būti sudėtinga. 

Pavyzdžiui, paprastosios jūrų kiaulės šiaurinėje Atlanto dalyje poruojasi liepos ir rugpjūčio mėn., o jauniklius 

atsiveda kitų metų gegužės ir birželio mėn. Jaunikliai yra visiškai priklausomi nuo juos žindančių motinų 

maždaug 8–10 mėnesių. Tuo laikotarpiu jauniklį atskyrus nuo motinos, jauniklis gali labai lengvai žūti. Todėl 

paprastosioms jūrų kiaulėms „saugių“ laikotarpių nėra. Siekiant išvengti neigiamo poveikio tokių rūšių 

gyvūnams, nepakanka tik nevykdyti veiklos jų veisimosi sezonu. Kita vertus, kitose Europos jūrų, pvz., 

Viduržemio jūros, teritorijose sudaryti grafiką būtų tikslinga. Taip yra todėl, kad kai kurie Viduržemio jūros 

žinduoliai, pvz., finvalai Balaenoptera physalus, kaip žinoma, yra jautrūs žmonių nulemtam trikdymui, tačiau jų 

sezoniniai pasiskirstymo modeliai yra labai aiškūs137. 

6.5.3.4 Infrastruktūros projektavimas: elektrinių pamatai  

Su infrastruktūros projektavimu susijusiomis priemonėmis siekiama išvengti klausos pažeidimų ir sumažinti 

trikdymo ir (arba) išstūmimo poveikį. Didelis povandeninio triukšmo lygis yra siejamas su vienpolių ir karkasinių 

pamatų polių kalimu. Galima naudoti kitokius pamatus, kuriuos įrengiant neskleidžiama tiek daug triukšmo, ir 

tokių pamatų buvo įrengta įgyvendinant ne vieną projektą. 

Esamuose jūros vėjo elektrinių parkuose vyrauja poliniai pamatai: vienpoliai ir karkasiniai. Karkasiniai pamatai 

įtvirtinami keliais mažesniais poliais. Vis dėlto pirmasis pasaulyje jūros vėjo elektrinių parkas Vindebyje, 

Danijoje, buvo pastatytas ant gravitacinių pamatų. Gravitaciniai pamatai vėliau taip pat naudoti keliuose kituose 

projektuose. Kito tipo pamatai, kuriuos įrengiant nereikia kalti polių, yra siurbiamieji kesonai, kitose jūros 

pramonės šakose naudojami jau kelis dešimtmečius. Siurbiamieji kesonai neseniai išbandyti jūros vėjo 

energetikos sektoriuje ir panaudoti keliuose mažesniuose įrenginiuose, pvz., meteorologiniuose bokštuose 

Dogerio bankoje Šiaurės jūroje. Pripažintas plūduriuojančiųjų pamatų įrengimo metodas vėjo elektrinių parkų 

pramonėje neseniai išbandytas objektuose, esančiuose netoli Škotijos (Kinkardino ir „Hywind“), Prancūzijos 

(„Floatgen“) ir Portugalijos pakrančių („Windfloat Atlantic“). Ši technologija atveria galimybes statyti vėjo 

elektrinių parkus gilesnių vandenų teritorijose ir užtikrinti, kad statybos metu būtų skleidžiama gerokai mažiau 

povandeninio triukšmo. 

Netiesa, kad įrengiant gravitacinius pamatus, kesonus ar plūduriuojančiuosius pamatus visai neskleidžiama 

povandeninio triukšmo. Tokiems pamatams gali reikėti paruošti jūros dugną, be kita ko, jį pagilinti, o su tokia 

veikla susijusio laivų skleidžiamo triukšmo išvengti neįmanoma. Tačiau taikant šiuos metodus impulsinio 

                                                      

136 https://www.marinemammalhabitat.org/immas/imma-eatlas/ 
137 https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C 

https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C
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triukšmo neskleidžiama (nebent jis būtų susijęs su nesprogusių sprogmenų šalinimu), taip pat manoma, kad 

įrengiant visų šių alternatyvių konstrukcijų pamatus skleidžiamas (santykinai) labai nedidelis triukšmas. 

Tai, kad naudojant nepolinius pamatus skleidžiama mažiau triukšmo, jūrų žinduoliams neabejotinai naudinga. 

Tačiau projektuose, kuriuose naudojami nepoliniai pamatai, reikės išspręsti tam tikrus praktinius ir komercinius 

klausimus, taip pat būtina apsvarstyti netyčinius padarinius, kurių gali rastis dėl sprendimų naudoti tokius 

pamatus. Pavyzdžiui, gravitacinių pamatų pėdsakas yra gerokai didesnis už bet kurių spraustinių pamatų. 

Todėl gali būti, kad jie dugno buveinėms darys didesnį poveikį: tiek tiesiogiai dėl buveinių nykimo, tiek dėl 

hidrodinaminių pokyčių. Jeigu aktualu, toks poveikis turi būti kruopščiai įvertintas atliekant atitinkamą vertinimą. 

6.5.3.5 Triukšmo mažinimas: įvairūs inžineriniai metodai 

Siekiant sumažinti jūrų žinduolių trikdymą ir išstūmimą, taip pat išvengti jų klausos pažeidimų, gali būti 

taikomos sklandžiojo paleidimo ir kitos triukšmo mažinimo sistemos.  

Sklandžiai paleidžiant polių kalimo įrangą siekiama mažinti statybos metu skleidžiamą povandeninį triukšmą. 

Paprastai tai reiškia, kad plakto energija ir smūgių dažnis laipsniškai didinami 20 minučių ar dar ilgiau. Vertinant 

projektus sklandusis paleidimas kartais apibūdinamas kaip poveikio švelninimo priemonė. Paprastai šis 

metodas įtraukiamas remiantis „sveiku protu“ (pagrindinis argumentas – siekiama suteikti gyvūnams 

pakankamai laiko pasišalinti iš artimiausių teritorijų ir išvengti žalingo triukšmo), nors šio metodo 

veiksmingumas nėra sistemingai patvirtintas tyrimais (Bailey et al. 2014). Sklandusis paleidimas taip pat 

būtinas dėl inžinerinių priežasčių, bent jau pradiniame polių kalimo etape, kol poliai stabilizuojami ir reikia 

didesnės energijos, kad jie įsiskverbtų į gruntą. Šiame rekomendaciniame dokumente sklandusis paleidimas 

ir laipsniškas energijos didinimas laikomi tiesiog standartiniais, planiniais procesais. Jeigu taikant šį metodą 

siekiama daugiau nei būtina dėl inžinerinių priežasčių, jis gali būti laikomas poveikio švelninimo priemone su 

sąlyga, kad iš pradžių būtų atliktas vertinimas netaikant šios priemonės. Visais atvejais tokios priemonės turėtų 

būti kruopščiai apibrėžtos ir įvertintos. Tai ypač aktualu sprendžiant klausimus, susijusius su mažomis ir labai 

jautriomis populiacijomis, pvz., Baltijos jūros paprastųjų jūrų kiaulių populiacija. Nepaprastai svarbu, kad visų 

naudojamų poveikio švelninimo priemonių veiksmingumas būtų įrodytas ir jos jokiu būdu nepridarytų žalos ar 

nesukeltų problemų.  

Vis dėlto nors sklandusis paleidimas ir laipsniškas polių kalimo energijos didinimas gali sumažinti klausos 

pažeidimų riziką, susirūpinimą kelia tai, kad dėl to gali padidėti trikdymo ir (arba) išstūmimo poveikis. Taip 

galėtų atsitikti, jeigu pailgėtų bendra polių kalimo trukmė ir galbūt padidėtų suminė polių kalimo įėjimo energija 

(Verfuss et al. 2016). Tačiau šią riziką galima sumažinti ribojant laiką (pvz., kaip Vokietijoje) ir naudojant 

garsines baidymo priemones. 

Du triukšmo mažinimo sistemų pavyzdžiai yra burbulų uždangos ir hidrauliniai plaktai. Burbulų uždanga 

sukuriama žarną su įtaisytais purkštukais ištiesiant ant jūros dugno aplink polių didesniu kaip 50 m atstumu 

nuo polių kalimo vietos. Oras į purkštukų žarną tiekiamas kompresoriais ir išleidžiamas per purkštukus. Taip 

aplink įrengimo vietą susidaro tolydžio kylančių oro burbulų uždanga, kuri triukšmą mažina jį išsklaidydama ir 

sugerdama. Hidrauliniai plaktai turi akustiškai atsietą, dviguba sienele izoliuotą gaubtą, kuriame tarpas tarp 

sienelių pripildytas oro138. 

6-13 intarpas. Poveikio paprastosioms jūrų kiaulėms Vokietijos vandenyse tyrimai 

Brandt et al. (2018) nagrinėjo, kokį poveikį paprastosioms jūrų kiaulėms turėjo pirmosios kartos aktyviosios triukšmo 

mažinimo sistemos, 2010–2013 m. statybos etapu taikytos šešiuose iš septynių vėjo elektrinių parkų Vokietijos įlankoje. 

Po 2013 m. įgyvendinamuose vėjo elektrinių parkų statybos projektuose taikant triukšmo mažinimo sistemas triukšmo 

lygis 750 m atstumu paprastai būdavo mažesnis už reikalaujamą 160 dB ribinę vertę. Autoriai aprašo aiškų po polių 

kalimo aptinkamų jūrų kiaulių skaičiaus mažėjimo gradientą, priklausomą nuo triukšmo lygio ir atstumo iki polių kalimo 

vietos. Kai kalant polius buvo taikomos triukšmo mažinimo sistemos, atstumas, kuriuo nebuvo fiksuojama jokio poveikio, 

sumažėjo nuo 17 iki 14 km, todėl autoriai padarė išvadą, kad aptinkamų jūrų kiaulių skaičius taikant triukšmo mažinimo 

sistemas bet kuriuo atstumu sumažėja ne taip žymiai. Autoriai rekomendavo vėliau atlikti papildomų tyrimų, nes triukšmo 

mažinimo sistemos toliau kuriamos ir tobulinamos. Vis dėlto, remiantis šiais pirminiais įrodymais (ir kitomis publikacijomis, 

                                                      

138 Daugiau informacijos galima rasti 2018 m. Vokietijoje vykusio praktinio seminaro dokumentuose, žr. 
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html 
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pvz., i) Nehlso et al. (2015) polių kalimo tema ir ii) Koschinskio ir Kocko (2009) nesprogusių sprogmenų tema (Koschinskis 

ir Kockas paskelbė, kad paprastųjų jūrų kiaulių trikdymo teritoriją galima sumažinti maždaug 90 proc.)) galima teigti, kad 

triukšmo mažinimo metodai šiuo metu atitinka geriausią patirtį, kai kyla susirūpinimas dėl poveikio jūrų žinduoliams, jeigu 

kalti polius ar detonuoti nesprogusius sprogmenis yra būtina. 

 

Dähne et al. (2017) paskelbė, kad naudojamos atskirai dvi burbulų uždangos triukšmą susilpnino 7–10 dB, o naudojamos 

kartu – 12 dB. Ypač susilpnėjo daugiau kaip 1 kHz dažnio triukšmas: didesniu atstumu toks polių kalimo triukšmas buvo 

panašus į aplinkos triukšmą ar net mažesnis. Vadinasi, siekiant užtikrinti, kad poveikio švelninimo priemonėmis būtų 

veiksmingai mažinamas poveikis gyvūnams, o ne vien vykdomi teisiniai reikalavimai, triukšmas turėtų būti 

reglamentuojamas atsižvelgiant ne tik į plačiajuosčio triukšmo lygius, bet ir į konkrečių dažnių triukšmo lygius. 

 

Minėtąją triukšmo mažinimo technologijų pažangą Vokietijos vandenyse skatino būtinybė atitikti nacionalinius reguliavimo 

reikalavimus (BMU 2013) – vadinamąją schallschutz koncepciją, t. y. Šiaurės jūros Vokietijos išskirtinėje ekonominėje 

zonoje taikomą triukšmo mažinimo koncepciją. Pagal šią koncepciją 750 m atstumu nuo polių kalimo vietos taikomi 

didžiausi ribiniai lygiai: 160 dB garso poveikio lygis ir 190 dB didžiausias garso slėgio lygis (draudimas siekiant išvengti 

sužalojimo ir žūties). Taip pat reikalaujama, kad ≥140 dB garso poveikio lygis būtų pasiekiamas ne daugiau kaip 10 proc. 

Šiaurės jūros Vokietijos išskirtinės ekonominės zonos teritorijos (draudimas siekiant išvengti trikdymo), be to, nuo 

gegužės iki rugpjūčio mėn. ≥140 dB garso poveikio lygis būtų pasiekiamas ne daugiau kaip 1 proc. pagrindinės jūrų 

kiaulių telkimosi teritorijos (draudimas siekiant išvengti trikdymo).  

 

Be to, vienpolių pamatų polio kalimo laikas ribojamas iki 180 min., o karkasinių pamatų vieno polio – iki 140 min., abiem 

atvejais naudojant baidymo priemones (t. p. žr. 6-6 atvejo tyrimas. atvejo tyrimą). 

 

Kitos triukšmo mažinimo priemonės nurodytos toliau pateiktuose punktuose (ACCOBAMS 2019).  

• Garso vandenyje slopintuvai – žvejybos tinklai, prie kurių pritvirtinta dujų ir putų pripildytų balionėlių, 

pritaikytų pagal rezonanso dažnius. 

• Laikinosios užtūros – polį juosiantys standūs metaliniai vamzdžiai. Įsmeigus polį į laikinąją užtūrą, vanduo 

išsiurbiamas. 

• IHC / NMS (triukšmo mažinimo uždanga) – oro pripildyta dvigubos sienelės uždanga. Tarp polio ir 

uždangos įrengta įvairių lygių ir įvairių dydžių burbulų įleidimo sistema. 

• Derinamoji rezonatorių sistema – pagal Helmholco rezonatorius sukurta garso silpninimo sistema, kurioje 

naudojamas paprastas sulankstomasis rėmas su dviejų skysčių (oro ir vandens) akustinių rezonatorių 

matricomis. 

 

6.5.3.6 Draudžiamųjų zonų stebėjimas: vizualinis ir akustinis stebėjimas 

Nustačius draudžiamųjų zonų ribas ir jose vykdant stebėjimą galima sumažinti trikdymo ir išstūmimo poveikį, 

taip pat išvengti jūrų žinduolių klausos pažeidimų. 

Stebėjimas – įprastai taikoma priemonė: jūrų žinduolių stebėtojai gauna užduotį bent 30 minučių vizualinėmis 

(o dažnai ir akustinėmis) priemonėmis stebėti tam tikrą zoną aplink triukšmo šaltinį. Taip siekiama užtikrinti, 

kad prieš pradedant kalti polius, detonuojant nesprogusius sprogmenis ir pan., toje zonoje, jei įmanoma, 

nebūtų jūrų žinduolių (ir galbūt kitų saugomų rūšių gyvūnų, pvz., jūrinių vėžlių). Tokios zonos ribos gali būti 

nustatomos konkrečiu atstumu nuo šaltinio (pvz., 500 m) arba atsižvelgiant į numatomus girdimojo garso 

lygius. Teritorijose, kuriose vandens gylis draudžiamojoje zonoje didesnis nei 200 m, stebėjimas turėtų būti 

vykdomas bent 120 minučių, kad būtų daugiau galimybių aptikti giliai nardančių rūšių gyvūnus (ACCOBAMS 

2007). Nustatant draudžiamąją zoną siekiama sumažinti artimojo triukšmo poveikį ir apsaugoti gyvūnus, kad 

jiems nebūtų padaryta tiesioginė fizinė žala. Mažai tikėtina, kad ši priemonė tam tikra elgsena pasireiškiančią 

reakciją veiksmingai sušvelnintų didesniu atstumu, nes trikdymas atokesnėse teritorijose vis vien tikėtinas. 

Svarbu paminėti, kad veiksmingumą gali riboti: i) nepalankios oro sąlygos ir tamsa (abiem atvejais ribojamos 

vizualinio stebėjimo galimybės); ii) tokie veiksniai kaip ribotas kai kurių rūšių gyvūnų, pvz., paprastųjų jūrų 

kiaulių, vokalizacijos sklidimas (pastarosios rūšies – paprastai ne toliau kaip maždaug 200 m); iii) tai, kad kai 

kurių irklakojų rūšių, kurios yra aktualios atliekant daugumą jūros vėjo energetikos vertinimų, gyvūnai apskritai 

nevokalizuoja. 
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6.5.3.7 Baidymo priemonės: akustiniai baidymo įtaisai 

Baidymo priemonės gali sumažinti trikdymo ir išstūmimo poveikį ir padėti išvengti klausos pažeidimų. 

Ruonių baidymo įtaisai seniai naudojami siekiant išguiti ruonius iš žuvininkystės ūkių. Tačiau pripažįstama, 

kad jie taip pat padeda sumažinti ruonių ir banginių sužalojimų riziką statant vėjo energetikos objektus. Vėjo 

energetikos objektų statybos srityje ruonių baidymo įtaisai paprastai vadinami akustiniais baidymo įtaisais arba 

akustiniais poveikio švelninimo įtaisais. Ruonių baidymo įtaisas skleidžia povandeninį triukšmą, kuris tikslinei 

rūšiai yra nemalonus, bet nedaro žalos, tik nubaido atitinkamos rūšies gyvūnus, kad jie nepriartėtų. Tokie 

įtaisai gali būti naudojami siekiant laikinai išstumti individus iš teritorijų, kuriose vykdant tokią veiklą, kaip polių 

kalimas ar nesprogusių sprogmenų detonavimas, gali būti skleidžiamas žalingo lygio triukšmas (t. p. žr. 6-6 

atvejo tyrimas. atvejo tyrimą).  

Dähne et al. (2017) aprašo, kaip akustiniai baidymo įtaisai yra naudojami siekiant apsaugoti paprastąsias jūrų 

kiaules, kad jos dėl polių kalimo triukšmo neprarastų klausos. Autoriai atkreipė dėmesį į stiprią gyvūnų reakciją 

į ruonių baidymo priemonę ir išreiškė susirūpinimą, kad į baidymo priemonę gali būti reaguojama stipriau nei į 

patį polių kalimo triukšmą, kai dirbama naudojant burbulų uždangas. Tai rodo, kad būtų pagrįsta tokių akustinių 

baidymo įtaisų specifikacijas įvertinti iš naujo. Susirūpinimą dėl panašių dalykų yra išreiškę ir Verfuss et al. 

(2016). 

Akustiniai baidymo įtaisai nesušvelnina poveikio elgsenai, o tik sumažina tiesioginį fizinį poveikį. Bandant 

sušvelninti neigiamą poveikį populiacijoms, kurioms gresia išnykimas, pvz., Belto jūros arba Baltijos jūros 

paprastųjų jūrų kiaulių populiacijoms, to nepakanka. To neabejotinai nepakanka, kai pasiekiamas rezultatas – 

išstūmimas iš pirminių buveinių į antrines. Tačiau įspėjamieji įtaisai139 nesuteikia garantijų, kad iš teritorijos, 

kurioje patiriamas vykdomos veiklos poveikis, pasišalins visos jūrų kiaulės, taip pat juos naudojant 

neužtikrinama, kad pavienės jūrų kiaulės vengs fizinio statybų triukšmo poveikio.  

Todėl neabejotinai reikėtų taikomomis priemonėmis be reikalo nepadidinti trikdymo ir (arba) išstūmimo 

poveikio, o akustinių baidymo įtaisų naudojimas turi būti proporcingas ir tinkamai pagrįstas atsižvelgiant į tokius 

įrodymus. 

6-6 atvejo tyrimas. Kalant polius skleidžiamo triukšmo poveikio jūrų žinduoliams švelninimas 
Vokietijoje 

Federalinė jūrų ir hidrografijos agentūra (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) yra paskelbusi kelis 

techninius standartus dėl triukšmo poveikio jūrų žinduoliams ir susijusių tyrimų. BSH paskelbtą jūros vėjo elektrinių 

poveikio jūros aplinkai tyrimų standartą (StUK 4) sudaro šie keturi standartai: 

 povandeninio triukšmo stebėsenos nurodymai; 

 su jūros vėjo elektrinių parkais susijusios povandeninio triukšmo prognozės ir dokumentacijos būtinieji reikalavimai; 

 triukšmo kontrolės sistemų veiksmingumo kiekybinio vertinimo specifikacijos; 

 C-POD įtaisų (įtaisų, kurie fiksuoja jūrų žinduolių skleidžiamus garsus), naudojamų paprastosioms jūrų kiaulėms aptikti, 

kalibravimo vertinamasis tyrimas (paskelbtas tik vokiečių kalba). 

 

Valdžios institucijoms patvirtinus leidimą, jūros vėjo energetikos operatoriai privalo parengti ir pateikti triukšmo mažinimo 

planą, kuriame atsižvelgiama į: i) pažangiausius techninius triukšmo mažinimo metodus; ii) vietovės ir projekto 

charakteristikas; iii) mokslinių tyrimų bei technologijų plėtros ir ankstesnių plėtros projektų rezultatus. Likus šešiems 

mėnesiams iki statybų pradžios, triukšmo mažinimo planas kartu su išsamiu triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimo 

aprašymu turi būti pateiktas valdžios institucijoms.  

 

Toliau išvardyti triukšmo mažinimo metodai Vokietijoje taikomi kaip standartinės procedūros140. 

• Prieš pradedant kalti polius reikalaujama aktyviai išvyti paprastąsias jūrų kiaules iš darbų vykdymo teritorijos, net 

jei tai būtų laikinas trikdymas. 

• Vystytojai negali pradėti statybų, jeigu 750 m atstumu yra jūrų kiaulių; statybas galima pradėti tik kai naudojant C-

POD įtaisą įrodoma, kad baidymo priemonė (-ės) suveikė (C-POD įtaisas fiksuoja paprastųjų jūrų kiaulių 

skleidžiamas vokalizacijas (spragsėjimus)). 

                                                      

139 Įspėjamosios priemonės – įtaisai, kuriais banginių būrio gyvūnai įspėjami, kad esama tinklų (dažniausiai tokie įtaisai 
naudojami su dreifuojančiaisiais tinklais), priešingai nei baidymo priemonės, kurių gyvūnai vengia, nes jos jiems 
nemalonios. 
140 https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Projekte/Erfahrungsbericht-Rammschall.html 
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• Jūrų kiaulės baidomos naudojant dvi skirtingas sistemas (ruonių baidymo priemones ar panašias). 

• Pripažįstama, jog esama rizikos, kad tokiais baidymo įtaisais jūros aplinka gali būti trikdoma be reikalo. 

• Pradedant kalti polius garso intensyvumas turi būti didinamas laipsniškai, kad žinduoliai suvoktų, jog vykdomi 

darbai, ir iš statybų teritorijos pasitrauktų anksčiau, nei kils grėsmė dėl triukšmo patirti sužalojimų. 

• Statybos etapu 750 m nuo garso šaltinio atstumu triukšmo lygis negali viršyti 160 dB garso poveikio lygio ir 190 dB 

didžiausio garso slėgio lygio. 

• Vienpolių pamatų polis iki reikiamo gylio turi būti įkalamas per ne daugiau kaip 180 min., o karkasinių pamatų 

kiekvienas polis – 140 min. 

• Naudojama (dviguba) burbulų uždanga. Tai yra ant jūros dugno įtaisyta polių kalimo vietą ratu juosiančių perforuotų 

žarnų ar vamzdžių sistema. Iš skylučių besiveržiantis oras vandenyje sukuria kylančių burbulų uždangą, kuri 

atspindi ar prislopina sklindantį garsą. 

 

Be to, kaip apibendrino Verfuss et al. (2016), vienu metu pagal visus vėjo elektrinių parkų projektus kalant polius 

skleidžiamo triukšmo poveikis leidžiamas ne didesnėje kaip 10 proc. Šiaurės jūros Vokietijos išskirtinės ekonominės 

zonos teritorijoje. Apskaičiuojant visą bendrą teritoriją, kurioje patiriamas poveikis, reikia sudėti visų projektų, pagal 

kuriuos šiuo metu įrengiami pamatai, poveikio teritorijas. 10 proc. ploto ribinė vertė nustatyta remiantis prielaida, kad 

kalant polius elgsena sutrikdoma laikinai ir kad jūrų kiaulės galiausiai grįš į teritoriją, iš kurios buvo išstumtos. Tačiau 

1 proc. ploto ribinė vertė taikoma: i) teritorijoms, kuriose yra didelis jūrų kiaulių tankumas; ii) per veisimosi ir poravimosi 

sezoną nuo gegužės iki rugpjūčio mėn., kai trikdymas gali turėti didesnį poveikį paprastųjų jūrų kiaulių gyvybiniams 

rodikliams. Specialioms saugomoms teritorijoms (SST) tokios ploto ribinės vertės nustatomos atsižvelgiant į saugomos 

teritorijos, o ne į visos išskirtinės ekonominės zonos dydį (t. y. Šiaurės jūroje kalant polius skleidžiamo triukšmo poveikis 

galimas mažesnėje nei 10 proc., o nuo gegužės iki rugpjūčio mėn. – tik mažesnėje nei 1 proc. SST dalyje). 

Šaltinis: 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-

offshore-wind-turbines-marine-

environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareene

rgien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf  

 

6.6 Kitos rūšys 

6.6.1 Įvadas 

Galimas poveikis augalams, dumbliams ir bestuburiams paprastai nagrinėjamas atsižvelgiant į jų buveines 

(6.2 skyrius). Kita vertus, jūros buveinių jautrumas dažnai apibūdinamas iš dalies atsižvelgiant į tokius 

veiksnius kaip susijusių ir būdingų rūšių atsparumas ir gebėjimas atsigauti. Tačiau šiame skyriuje pateikiama 

papildomos informacijos, nes dėl poveikio šioms grupėms galimi padariniai ir kitoms grupėms, pvz., jūrų 

žinduoliams ar jūrų paukščiams, jeigu, pvz., reikšmingai paveikiamas jų maitinimasis. 

Šiame skyriuje taip pat pateikiama informacijos apie tikėtiną reikšmingą poveikį šikšnosparniams, kai toks 

poveikis patiriamas jūros aplinkoje. 

6.6.2 Poveikio tipai 

6.6.2.1 Augalai ir dumbliai 

Su I priede nurodytų tipų buveinėmis konkrečiai susijusios tik šios augalų rūšys: Zostera marina, Zostera noltii, 

Cymodocea nodosa irPosidonia oceanica (Posidonia sąžalynai (Posidonion oceanicae))141.  

Kitų rūšių jūrų žolės gali būti pažeidžiamos dėl buveinių nykimo ir trikdymo poveikio, jeigu auga labai arti jūros 

vėjo elektrinių parkų. Kadangi jūrų žolės auga sekliuose vandenyse, pro kuriuos prasiskverbia saulės šviesa, 

labiau tikėtina, kad jūros vėjo energetikos projektų poveikis joms gali pasireikšti eksporto kabelių trasose, o ne 

vėjo elektrinių parkų kompleksų teritorijose. Vis dėlto, prieš pastatant Midelgrundeno jūros vėjo elektrinių 

parką, sekliuose Zundo sąsiaurio, Danijoje, vandenyse augo jūrų žolių sąžalynai (Zostera marina). Atlikus šių 

sąžalynų stebėseną paaiškėjo, kad praėjus trejiems metams po to, kai buvo įrengtos vėjo elektrinės, jūrų žolių 

                                                      

141 Žr. ES buveinių aiškinimo vadovą: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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danga buvo nepaveikta, taigi dėl vėjo elektrinių parko statybų (be kita, dugno gilinimo ir gravitacinių pamatų 

įrengimo) neigiamo poveikio nepatyrė (Hammar et al. 2016). 

Dažnai fiksuojama, kad ant naujų vėjo elektrinių pamatų konstrukcijų įsikuria jūrų dumblių kolonijos, ypač 

Šiaurės jūroje, kurioje eulitoralės kietų substratų reta. Tokių buveinių yra sukurta vykdant jūros naftos ir dujų 

pramonės veiklą, bet vėjo elektrinių parkų pamatų yra daugiau (Dannheim et al. 2019). Tokia kolonizacija 

prisideda prie didesnės struktūrinės ir biologinės įvairovės, kuri galbūt sukelia rifo poveikį (t. p. žr. 6-1 intarpą); 

toks poveikis išsamiau aptartas toliau, nagrinėjant bestuburių kolonijas. 

6.6.2.2 Bestuburiai 

Įrengiant vėjo energetikos plėtros infrastruktūrą, jūrų bestuburiams aukščiau ir žemiau vandens paviršiaus 

įdiegiama naujų kietų substratų, prie kurių jie gali prisitvirtinti. Dėl tokio rifo poveikio tam tikromis aplinkybėmis 

gali padidėti įvairovė, nors kai kuriuose tyrimuose taip pat užsimenama apie riziką, kad tai gali padėti plisti 

invazinėms svetimoms rūšims (Inger et al. 2009). 

Vis dėlto, nepaisant grynosios naudos biologinei įvairovei, buveinės ar rūšių bendrijų pokyčiai konkrečios 

„Natura 2000“ teritorijos apsaugos tikslams gali turėti neigiamą poveikį. Todėl visada būtina atlikti atitinkamą 

jūros vėjo energetikos plėtros vertinimą. 

Be to, atkreiptas dėmesys į temperatūros padidėjimą aplink kabelius, svarstant, kokį poveikį tai turės bentosui. 

Eksploatuojant jūrinius kabelius išsiskirianti šiluma šildo toje vietoje esančias nuosėdas. Šildymo 

intensyvumas priklauso nuo kabelių charakteristikų, perduodamos galios, kabelio užkasimo gylio ir nuosėdų 

charakteristikų (OSPAR 2009). Jūros vandenyje šiluma greitai išsisklaido. Todėl sekliose nuosėdose, kur 

kabeliai užkasti 1 m gylyje ar giliau ir kur vyksta veiksmingi šilumos mainai su virš jų esančiu vandens telkiniu, 

poveikis bus nereikšmingas. Vadinasi, epifauna ir viršutinių kelių centimetrų gylyje nuosėdose esanti paviršinė 

infauna reikšmingo temperatūros pokyčio nepatirs. Dauguma dugno gyvūnų jūros dugne gyvena viršutinių 5–

10 cm gylyje atviruose vandenyse ir viršutinių 15 cm gylyje eulitoralės teritorijose, o ten temperatūra pakils 

nedaug, jeigu kabeliai bus užkasti pakankamai giliai (Petersen ir Malm 2006; Meissner ir Sordyl 2006). Kai 

kurie gyvūnai, pvz., norveginiai omarai, į jūros dugną įsirausia giliau, tačiau šildymo poveikis veikiausiai 

pasireikštų tik labai ribotoje visos buveinės teritorijoje. 

6.6.2.3 Šikšnosparniai 

0 skyriuje paminėtos UNEP/EUROBATS gairės (Rodrigues et al. 2015) taikomos ir jūros vėjo elektrinių 

parkams. Vis dėlto jūros aplinkoje kyla nemažai papildomų sunkumų ir neaiškumų; jie išdėstyti toliau. Šiame 

skyriuje pateikiama informacija susijusi su II ir IV prieduose nurodytų rūšių šikšnosparniais, be to, papildomai 

dėmesio skiriama migruojančioms rūšims, kurioms kyla didesnė rizika (visų pirma į II priedą neįtrauktiems 

Natuzijaus šikšniukams Šiaurės jūroje; žr. Lagerveld et al. 2017).  

Kaip ir sausumos vėjo energetikos objektuose, baziniai duomenys, kuriais remiantis atliekamas atitinkamas 

vertinimas, turėtų būti renkami taikant: i) geriausia patirtimi grindžiamus tyrimų metodus, kuriuos aprašo 

Rodrigues et al. (2015), ir ii) aktualias nacionalines ar regionines gaires. Vykdant tyrimus reikėtų atsižvelgti į 

platesnę įtakos zoną, apimančią siūlomą sausumos bei jūros infrastruktūrą ir galimus migracijos kelius. Tipiniai 

bazinio tyrimo reikalavimai apibendrinami 6-14 intarpas. intarpe. 

6-14 intarpas. Jūros bazinių tyrimų pavyzdžiai (pritaikyta pagal Rodrigues et al. 2015) 

• Naudojami rankiniai šikšnosparnių detektoriai vykdant transektų arba taškų tyrimus iš laivų, be kita ko, iš reguliariai 

naktį per plano ar projekto įgyvendinimo teritoriją ar šalia jos plaukiančių keltų. 

• Jei įmanoma, naudojami ant jūros infrastruktūros (pvz., naftos gręžimo bokštų, meteorologinių bokštų, plūdurų ir 

kt.) tvirtinami automatiniai detektoriai. 

• Jei galima, naudojamas esamas radaras. 

 

Atliekant tyrimus reikia atsižvelgti į visą metinį šikšnosparnių aktyvumo ciklą ir pateikti informacijos apie veiklą slėptuvėse 

(veisimąsi, poravimąsi ir (arba) būrimąsi, žiemos miegą), taip pat maitinimąsi ir skraidymą. Atliekant su jūroje siūloma 

veikla susijusius tyrimus ypač svarbu nustatyti, ar tikėtina, kad jūros infrastruktūra patektų į šikšnosparnių migracijos 

kelius. 
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Jūros vėjo energetikos plėtros poveikio šikšnosparniams pagrindiniai tipai apibendrinami 5-6 intarpas. intarpe 

ir 5-4 lentelė. lentelėje. Plėtojant jūros vėjo energetiką, žūties dėl tiesioginio susidūrimo ar barotraumos rizika 

vertintina ir papildomu tarpvalstybiniu aspektu, nes šikšnosparniai gali gyventi už kelių šimtų kilometrų nuo 

konkrečios jūros infrastruktūros.  

6-15 intarpas. intarpe apibendrinami sunkumai ir neaiškumai, kurių kyla nustatant ir vertinant reikšmingą 

poveikį šikšnosparniams. Dėl tokių sunkumų ir neaiškumų gali reikėti surinkti papildomų bazinių duomenų arba 

taikyti atsargumo principą. Kad būtų galima įvertinti galimo papildomo žūstamumo jūroje poveikį, reikia žinoti 

arba turėti galimybę apskaičiuoti šikšnosparnių populiacijos dydį, taip pat populiacijos dalį, kurią sudaro virš 

jūros skraidantys šikšnosparniai. Gali būti aktualios šios rūšys: Natuzijaus šikšniukai (Pipistrellus nathusii), 

rudieji nakvišos (Nyctalus noctula) ir dvispalviai plikšniai (Vespertilio murinus). Viename tyrime (Limpens et al. 

2017)142 bandyta parengti migruojančių šikšnosparnių populiacijų įvertinio prototipą. Dėl ribotų duomenų šis 

įvertinys taikytas tik Natuzijaus šikšniukams. Nors pagal šį modelį preliminariai apskaičiuota, kad pietinę 

Šiaurės jūros dalį perskrenda maždaug 40 000 individų, intervalas buvo nuo 100 iki 1 000 000 individų (kelios 

dydžio eilės), o pirminės populiacijos tebėra nežinomos. 

6-15 intarpas. Pagrindiniai sunkumai vertinant tikėtiną reikšmingą poveikį šikšnosparniams 

Migracija 

• Empiriniai duomenys apie migracinius skrydžius virš jūros yra riboti. Net jei duomenys renkami, dažniausiai tai 

daroma per mažu mastu, kad migruojantys šikšnosparniai apskritai būtų aptikti. 

 

Susidūrimai 

• Riboti empiriniai duomenys apie: i) migracinius skrydžius virš jūros arba ii) virš jūros įvykstančių susidūrimų ir 

barotraumų įrodymus – duomenų rinkimo metodai vis dar kuriami (pvz., Lagerveld et al. 2017).  

• Kyla reikšmingų sunkumų vykdyti susidūrimų jūroje stebėseną. 

 

Kliūčių poveikis 

• Suminis kliūčių poveikis tolimiesiems migrantams, kai jiems migracijos kelyje tenka vengti daugelio jūros vėjo 

energetikos kompleksų, vis dar neištirtas (Willsteed et al. 2018). 

 

6.6.3 Galimos poveikio švelninimo priemonės  

6.6.3.1 Augalai, dumbliai ir bestuburiai  

Informacijos apie poveikio švelninimo priemones, padedančias išvengti reikšmingo poveikio augalams, 

dumbliams ir bestuburiams arba jį sumažinti, nėra. 6.2 skyriuje išsamiai aprašytos poveikio buveinėms 

švelninimo priemonės galėtų padėti apsaugoti ir šias grupes. 

6.6.3.2 Šikšnosparniai 

Kadangi empiriniai duomenys apie šikšnosparnių aptikimą ir elgseną jūroje yra riboti (žr. 6-14 intarpą), patirties 

taikant poveikio šikšnosparniams švelninimo priemones jūros vėjo energetikos sektoriuje sukaupta gerokai 

mažiau nei sausumoje. Gali būti, kad mikroplanavimas ir infrastruktūros projektavimas yra virš jūros 

migruojantiems šikšnosparniams veiksmingos priemonės, bet tai pagrindžiančių įrodymų šiuo metu nėra. 

Tikėtina, kad didesnio startinio vėjo greičio143 pasirinkimas ir menčių sukimosi sumažinimas, kai vėjo greitis 

mažesnis už startinį, būtų virš jūros (kaip ir sausumoje) migruojantiems šikšnosparniams veiksmingos 

priemonės. Tokia prielaida daroma, nes svarbiausias Natuzijaus šikšniukų pasirodymo rudenį virš jūros ir 

pakrantėje prediktorius, rodos, yra silpnas arba vidutinio stiprumo vėjas. Pradėti tyrimai siekiant nustatyti 

tinkamiausius aplinkos parametrus, kuriais būtų galima remtis kuriant veiklos ribojimo algoritmus (Lagerveld 

et al. 2017).3-2 atvejo tyrimas atvejo tyrime pateikiami pavyzdiniai Nyderlanduose taikomi vėjo elektrinių parkų 

veiklos ribojimo nurodymai, kuriais siekiama sumažinti šikšnosparniams kylančią susidūrimo riziką.  

                                                      

142 „Migrating bats at the southern North Sea - Approach to an estimation of migration populations of bats at the southern 
North Sea“, Limpens, H.J.G.A., S. Lagerveld, I. Ahlén et al. (2016–2017), Zoogdiervereniging (Nyderlandų žinduolių 
draugijos) techninė ataskaita, parengta bendradarbiaujant su Vageningeno jūrų tyrimų institutu. 
143 Vėjo greitis, kuriam esant vėjo elektrinė pradeda veikti. 
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6.7 Eksploatavimo nutraukimas ir modernizavimas  

6.7.1 Eksploatavimo nutraukimas 

Nutraukiant eksploatavimą pašalinama visa vėjo energetikos infrastruktūra ar jos dalis ir pagal kompetentingos 

nacionalinės institucijos nurodymus atkuriama buveinės būklė. Pavienių elektrinių ar jų grupių eksploatavimas 

taip pat gali būti nutraukiamas siekiant sumažinti daromą poveikį, pagal prisitaikomojo valdymo planą (žr. 7 

skyrių) arba remiantis kompetentingos institucijos atliktos peržiūros rezultatais. 

Eksploatavimo nutraukimas gali turėti neigiamą poveikį, susijusį su rifo poveikiu (žr. 6.5.2.1 skyrių). Todėl 

nutraukiant eksploatavimą reikia gerai pasverti pranašumus ir trūkumus, jei tam tikra infrastruktūra, pvz., vėjo 

elektrinių pamatų pagrindai ir akmenų šarvas, būtų paliekama vietoje, nes gali būti naudinga jūrų žinduoliams. 

Kita vertus, nutraukus vėjo elektrinių ar jų parkų eksploatavimą poveikis jūrų ar migruojantiems paukščiams 

būtų tik teigiamas.  

Kol kas nutrauktas vos kelių jūros vėjo energetikos objektų eksploatavimas. 

6.7.2 Modernizavimas 

Modernizavimas – dar viena galimybė sumažinti susidūrimų riziką, išstūmimo poveikį ir kliūčių poveikį. 

Modernizuojant pašalinamos esamos ir pastatomos naujos, dažnai didesnės ir galingesnės, elektrinės. Todėl 

pagal modernizavimo projektus dažniausiai naudojama mažiau elektrinių nei pradiniame vėjo energetikos 

objekte, taip pat gali būti naudojami esami arba įrengiami nauji pamatai. Siekiant užtikrinti mažą projekto 

realizavimo ekologinę riziką, gali būti nagrinėjama tiek mikroplanavimo, tiek infrastruktūros projektavimo įtaka.  

Kol kas nebuvo modernizuotas nė vienas jūros vėjo energetikos objektas. Todėl nėra įrodymų, kaip 

modernizavimo etapu naudojamos priemonės, kuriomis siekiama sumažinti tikėtiną reikšmingą poveikį, ir ar 

tos priemonės yra veiksmingos. 
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7. STEBĖSENA IR PRISITAIKOMASIS VALDYMAS 

7.1 Stebėsena 

7.1.1 Įvadas 

Stebėsena yra būtina siekiant užtikrinti, kad: i) mokslinis pagrindas, kuriuo remiantis daromos atitinkamo 

vertinimo išvados, ilgainiui išliktų patikimas; ii) priemonės, padedančios išvengti reikšmingo poveikio ir (arba) 

jį sumažinti, išliktų veiksmingos. Kad būtų leidžiama toliau plėtoti projektą, atlikus atitinkamą vertinimą turi būti 

gautos moksliniu požiūriu pagrįstų abejonių nekeliančios išvados, kad neigiamas poveikis teritorijos 

vientisumui negalimas. Tačiau būtina pripažinti, kad mokslo žinios ir faktai bet kuriuo konkrečiu metu turi ribotą 

„galiojimo laiką“. Tebėra neaiškumų dėl: i) suminio poveikio (žr. 3.4 skyrių); ii) klimato kaitos poveikio biologinei 

įvairovei ir ekosistemų veikimui; iii) kitų galimų aplinkos pokyčių. Atsižvelgiant į šiuos neaiškumus, stebėsena 

yra būtina siekiant užtikrinti, kad bet koks reikšmingas poveikis būtų laiku nustatytas ir į jį tinkamai sureaguota. 

Nenumatytas poveikis gali atsirasti dėl kelių priežasčių. Pavyzdžiui, atsiradus naujų mokslinių įrodymų, 

poveikis gali būti nustatytas po to, kai atlikus vertinimą buvo padaryta išvada, kad reikšmingo poveikio nėra. 

Taip pat apsaugos būklė ir (arba) aplinkos sąlygos gali būti pasikeitusios taip, kad reikšmingu tampa anksčiau 

tokiu nelaikytas poveikis. 

Kai kuriose valstybėse narėse nustatyti stebėsenos reikalavimai ir standartai. Tokie reikalavimai ir standartai 

yra privalomi atliekant poveikio aplinkai vertinimą ir yra laikomi gerosios patirties pavyzdžiais, kuriais turėtų 

sekti kitos šalys (Brownlie ir Treweek 2018; IFC 2012). 

7-1 intarpas. Poveikio aplinkai vertinimo direktyva (2014/52/ES) 

„Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų įgyvendintos poveikio mažinimo ir kompensavimo priemonės bei kad būtų 

nustatytos tinkamos reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, kurį sukelia projektai statybos ir eksploatavimo etapais, 

stebėsenos procedūros, inter alia, siekiant nustatyti nenumatytą reikšmingą neigiamą poveikį, kad būtų galima imtis 

tinkamų taisomųjų veiksmų. Tokia stebėsena neturėtų dubliuotis su kitais nei ši direktyva Sąjungos teisės aktais ir 

nacionalinės teisės aktais reikalaujama stebėsena arba jos papildyti.“ (35 konstatuojamoji dalis) 

 

Būtinybę vykdyti stebėseną ir užtikrinti prisitaikomąjį valdymą biologinės įvairovės ir infrastruktūros plėtros 

srityse pabrėžia daug tarptautinių organizacijų. Tik remiantis moksliškai pagrįstais stebėsenos duomenimis 

galima planų ar projektų parengimą ir įgyvendinimą, taip pat priemones, padedančias išvengti reikšmingo 

poveikio arba jį sumažinti, laikui bėgant pritaikyti taip, kad būtų užtikrintas jų ilgalaikis patikimumas, kitaip 

tariant, užtikrinti vadinamąjį prisitaikomąjį valdymą. 

7-2 intarpas. Stebėsenos ir prisitaikomojo valdymo būtinybę atskleidžiantys pavyzdžiai 

Turint omenyje tai, kad numatyti ilgalaikį projekto poveikį biologinei įvairovei ir ekosisteminėms paslaugoms yra 

sudėtinga, klientas turėtų rinktis prisitaikomąjį valdymą, pagal kurį poveikio švelninimo ir valdymo priemonės 

įgyvendinamos atsižvelgiant į visu projekto įgyvendinimo laikotarpiu kintančias sąlygas ir stebėsenos rezultatus.  

 

Žr. IFC „Guidance Note 6. Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources“. 

 

Viena iš stebėsenos funkcijų valdymo planavimo srityje – vertinti valdymo veiksmingumą. Būtina žinoti ir galėti parodyti 

kitiems, kad tikslų siekiama tinkamai. Todėl stebėsena turi būti pripažinta neatsiejama valdymo ir planavimo da limi. 

Stebėsena turėtų būti planuojama taip, kad būtų nustatomi ir valdomi teritorijos ekologinio pobūdžio pokyčiai. 

 

Žr. Ramsar „Handbook 18: Managing wetlands“. 

 

Renkant tiek su nustatytu neigiamu poveikiu, tiek su poveikio švelninimo priemonių veiksmingumu susijusius 

stebėsenos duomenis tenkinami platesni visuomenės poreikiai. Vykdant stebėseną ir renkant duomenis 

galima gauti reikiamų žinių, kad būtų išsklaidyti neaiškumai, kylantys įrengiant mažos ekologinės rizikos vėjo 

energetikos objektus.  
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Daugeliu atvejų standartizuoto stebėsenos metodo nėra. Todėl nustatytus faktus sunku palyginti. Be to, 

informacija apie vykdant stebėseną nustatytus faktus retai laikoma viešai prieinamoje centrinėje duomenų 

saugykloje. Todėl esama daug galimybių gerinti veikiančių vėjo elektrinių parkų stebėsenos duomenų 

naudojimą, kad tokiais duomenimis būtų remiamasi atliekant poveikio vertinimą ir vykdant procesus, kuriais 

sudaromos sąlygos kurti naujus vėjo elektrinių parkus.  

Toliau aprašytuose atvejų tyrimuose pateikiama strateginės stebėsenos pavyzdžių, kurie padėtų įveikti 

sunkumus, kylančius siekiant geriausiai išnaudoti stebėsenos duomenis. 

7.1.2 Stebėsena ir vėjo energetikos plėtra  

Į stebėsenos programas turėtų būti įtrauktas rodiklių rinkinys, panašus į naudojamąjį renkant bazinius 

duomenis prieš rengiant vėjo energetikos plėtros planą ar projektą. Stebėsenos programos parengimą reikėtų 

apsvarstyti planuojant bazinių duomenų rinkimą, kad abu procesus būtų galima suderinti pradiniame plano ar 

projekto etape.  

Gerai parengtas prieš projekto įgyvendinimą ir po jo atliekamos kontrolės ir poveikio vertinimo (BACI, angl. 

before-after-control-impact) modelis („GP Wind“ 2012) tebėra vienas iš geriausių aplinkos stebėsenos 

programų modelių (Smokorowski ir Randall 2017). Pagal BACI modelį reikalaujama, kad baziniai duomenys 

(prieš pradedant plėtrą) būtų standartizuotais metodais renkami teritorijoje, kurioje tikėtinas plano ar projekto 

poveikis, ir vienoje ar keliose kontrolinėse teritorijose, kurioms planas ar projektas poveikio neturės. 

Pageidautina, taikant tą pačią metodiką, vėliau duomenys turi būti renkami plano ar projekto įgyvendinimo 

teritorijoje, kai poveikį įmanoma kiekybiškai įvertinti (po įgyvendinimo), ir kontrolinėje (-ėse) teritorijoje (-ose). 

Sinchronizavus duomenų rinkimą plano ar projekto įgyvendinimo teritorijose ir kontrolinėse teritorijose bus 

lengviau palyginti duomenis.  

Kaip ir bazinių duomenų rinkimui, stebėsenai turi būti pasirengiama taikant konkrečioms buveinėms ar rūšims 

tinkamą standartizuotą duomenų rinkimo ir statistinės analizės metodą. Be to, siekiant platesnių visuomeninių 

stebėsenos tikslų taip pat svarbu, kad stebėsenos programos būtų koordinuojamos erdvėje ir laike. Tai galima 

pasiekti užtikrinus, kad stebėsenos programos būtų rengiamos strateginiu lygmeniu, kai yra vertinami būsimų 

vėjo energetikos plėtros projektų teritorijų planai (žr. 7-1 atvejo tyrimas. atvejo tyrimą). 7-3 intarpas. intarpe 

pateikiamas glaustas pagrindinių punktų, į kuriuos reikia atsižvelgti vykdant stebėseną, kontrolinis sąrašas.  

Būtina paminėti, kad su jūros vėjo elektrinių parkais susiję stebėsenos metodai parengti daugiausia remiantis 

Šiaurės ir Baltijos jūrose įgyta patirtimi ir žiniomis. Vadinasi, šie metodai Viduržemio ir Juodojoje jūrose 

įgyvendinsimiems projektams tiesiogiai turėtų būti taikomi su atsarga arba šiek tiek pakoreguoti (atsižvelgiant 

į apskritai kitokias rūšis ir biologines bendrijas). Jūros vėjo energetikos objektų stebėsenos pavyzdžių 

pateikiama 7-4 atvejo tyrimas. atvejo tyrime ir 7-5 atvejo tyrimas. atvejo tyrime. 

7-3 intarpas. Stebėsenos kontrolinis sąrašas 

• Ar stebėsenos programoje atsižvelgiama į visų tipų reikšmingą poveikį (teigiamą ir neigiamą), nustatytą atlikus 

plano ar projekto atitinkamą vertinimą ir (arba) poveikio aplinkai vertinimą? 

• Ar stebint atitinkamus parametrus galima ekonomiškai efektyviai gauti biologiniu aspektu prasmingos ir aktualios 

informacijos? 

• Ar į stebėsenos programą įtraukta metrika poveikio švelninimo priemonių įgyvendinimui ir veiksmingumui 

kiekybiškai įvertinti? Ar stebėsenos dažnis tinkamas įgyvendinimui ir veiksmingumui kiekybiškai įvertinti? 

• Ar stebėsenos programa parengta taip, kad būtų pasiektas pakankamas statistinis tikslumas projekto poveikio 

švelninimo priemonių prisitaikomajam valdymui pagrįsti? 

• Ar yra galimybių sistemingai rinkti duomenis įvairiose teritorijose, kad būtų galima įvertinti veiksmingumą 

atsižvelgiant į klimato kaitą? 

• Ar stebėsenos programai skirta pakankamai lėšų? Kas skirs lėšų? Kokiam laikotarpiui jų bus skirta? 

Šaltinis: pritaikyta pagal CSBI, 2015 m. 

 

7-1 atvejo tyrimas. Parengiamuoju etapu ir po statybos etapo atlikti poveikio paukščiams tyrimai 
kalnuotame šiaurės Švedijos regione esančiame vėjo elektrinių parke „Storrun“ 



 

Rekomendacinis dokumentas dėl vėjo energetikos plėtros ir ES gamtos apsaugos teisės aktų 197  

Geras stebėsenos pavyzdys – Oldfjelene esančio 15-os 2,5 MW vėjo elektrinių parko „Storrun“ atvejis. „Storrun“ buvo 

pirmasis didelis vėjo elektrinių parkas, pastatytas kalnuotoje vietovėje šiaurinėje Švedijos dalyje, šalia Evre Oldšiono 

ežero, netoli dviejų „Natura 2000“ teritorijų. 

 

Valdžios institucijos statybos leidimą davė su sąlyga, kad bus atlikti išsamūs lauko tyrimai ir baziniai tyrimai, siekiant 

nustatyti vėjo elektrinių parko poveikį paukščiams. Atlikti intensyvūs stebėsena parengiamuoju etapu ir po statybos etapo 

grindžiami tyrimai įtraukiant kontrolinę teritoriją, todėl buvo įmanoma palyginti padėtį prieš pradedant plėtrą ir po to. 

Rezultatai rodo, kad apskritai vėjo elektrinių parko „Storrun“ poveikis vietos paukščiams yra nedidelis. Vis dėlto rezultatai 

taip pat patvirtino ankstesnes prielaidas, kad tam tikrų rūšių tetervininiai paukščiai, pvz., žvyrės, neretai susiduria su 

bokštų konstrukcijomis.  

 

Šių stebėsena grindžiamų tyrimų finansavimas buvo suplanuotas pagal vyriausybės mokslinių tyrimų programą, kurios 

tikslas – rinkti ir teikti mokslo žinias apie vėjo energetikos poveikį žmonėms ir gamtai. Kad vėjo elektrinių parkų plėtrą 

kalnuotose vietovėse būtų galima tęsti, remiantis gautais rezultatais reikėtų imtis poveikio švelninimo priemonių. 

Šaltinis: Naturvärdsverket ataskaita Nr. 6546 – santraukų rinkinys (2013) „Pre- and post-construction studies on the 

effects on birds at Storrun wind farm in the mountain region of Jämtland, Sweden“. 

 

Pagal kelis vėjo elektrinių parkus apimančias stebėsenos programas pateikiama dar vertingesnės 

informacijos. Stebėsenos programos naudingos tuo, kad jas įgyvendinant sukuriama gausi duomenų bazė, 

kurioje pateikiama pakankamai informacijos, kad būtų galima įvertinti poveikio švelninimo priemonių 

veiksmingumą. Gausioje duomenų bazėje taip pat galima rasti smulkesnės informacijos apie tokius klausimus 

kaip vidutinis paukščių ir šikšnosparnių žūstamumas dėl susidūrimų. Toliau pateikiami du kelis vėjo elektrinių 

parkus apimančių stebėsenos programų pavyzdžiai. 7-2 atvejo tyrimas. atvejo tyrime aprašomos nacionalinės 

gairės, kaip vykdyti vėjo energetikos plėtros projektų poveikio paukščiams ir šikšnosparniams stebėseną 

Prancūzijoje. 7-3 atvejo tyrimas. atvejo tyrime apibūdinamas pagal programą LIFE finansuotas 

Atsinaujinančiosios energijos tinklo iniciatyvos (RGI) projektas, kuriuo siekta, kad perdavimo sistemų 

operatorių surinkti duomenys apie paukščius būtų geriau panaudojami ir skaidresni.  

7-2 atvejo tyrimas. Prancūzijoje taikomas stebėsenos protokolas 

Prancūzijos ekologinės pertvarkos ministerija yra parengusi nacionalines gaires, kaip vykdyti vėjo energetikos plėtros 

projektų stebėseną atsižvelgiant į paukščius ir šikšnosparnius. Pagrindiniai tikslai: 

• įvertinti faktinį poveikį (pagal susidūrimų aukų skaičių) ir poveikio švelninimo priemonių veiksmingumą; 

• iš kelių vėjo elektrinių parkų gauti pakankamai duomenų, kad būtų galima apskaičiuoti vidutinį paukščių ir 

šikšnosparnių žūstamumą; 

• surinkti daug nacionalinio lygmens duomenų, kuriais būtų galima remtis rengiant būsimą politiką ir veiksmus.  

 

Pagal šį protokolą reikalaujama, kad per pirmuosius trejus eksploatavimo metus būtų atliekamas bent vienas su 

stebėsena po statybos etapo susijęs kiekybinis vertinimas. Jeigu reikšmingo poveikio nenustatoma, per kitus dešimt metų 

turėtų būti atliekamas bent vienas paskesnis kiekybinis vertinimas. Nustačius reikšmingą poveikį turi būti įgyvendinamos 

taisomosios priemonės ir per ateinančius metus atliekamas naujas su stebėsena po statybos etapo susijęs kiekybinis 

vertinimas.  

 

Protokole tiksliai nurodoma, kuriais metų laikotarpiais turi būti vykdoma stebėsena. Tokie laikotarpiai visada turėtų būti 

nustatomi konkrečiam atvejui. Pavyzdžiui, kai kurie vėjo elektrinių parkai gali daryti didesnį poveikį žiemojantiems 

vandens paukščiams, o kiti vėjo elektrinių parkai gali turėti didesnį poveikį perintiems plėšriesiems paukščiams. Protokole 

taip pat pateikiami tikslūs nurodymai dėl: i) skaičiavimų skaičiaus (bent 20); ii) elektrinių, kurios turi būti stebimos, 

skaičiaus; iii) žuvusių paukščių paieškos metodo ir kt. Vykdant su šikšnosparniais susijusios stebėsenos programą, iš 

anksto nustatytais laikotarpiais (nurodytais protokole) kartu turi būti matuojamas šikšnosparnių aktyvumas elektrinės 

lygyje ir skaičiuojami ant žemės rasti žuvę šikšnosparniai. 

Šaltinis: „Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres“ – peržiūrėta 2018 m.; https://eolien-

biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf 

 

7-3 atvejo tyrimas. Geresnis perdavimo sistemų operatorių surinktų duomenų apie paukščius 
naudojimas ir skaidrumas 

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
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Dėl paukščių susidūrimų su elektros linijomis ir jų žūties nuo elektros smūgio kai kurioms rūšims visame pasaulyje kyla 

grėsmė. Siekdami sumažinti paukščių žūčių dėl planuojamos ar esamos infrastruktūros, perdavimo sistemų operatoriai 

renka daugybę duomenų apie paukščius. Nors remiantis šiais duomenimis priimami sprendimai, šie duomenys retai 

naudojami su konkrečiu projektu nesusijusiais tikslais. Įgyvendinant RGI pastebėta, kad yra galimybių išplėsti 

kolektyvines žinias radus būdų veiksmingiau dalytis paukščių susidūrimų su elektros tinklais tyrimų duomenimis. 

Sistemingai subendrinus tyrimus gali būti atliekama metaanalizė siekiant: i) geriau suprasti paukščių susidūrimų ir (arba) 

žūties nuo elektros smūgio rizikos veiksnius; ii) geriau suprasti, ar poveikio švelninimo priemonės veiksmingos; iii) 

galiausiai parūpinti moksliniais įrodymais grindžiamų priemonių, kurios padėtų planuoti trasas ir rengti poveikio švelninimo 

priemones. 

 

2018 m. RGI atstovai, suvieniję jėgas su Britanijos ornitologijos fondu (BTO, angl. British Trust for Ornithology) ir 

Karališkąja paukščių apsaugos draugija (angl. Royal Society for the Protection of Birds), aiškinosi: i) kokius duomenis 

renka perdavimo sistemų operatoriai; ii) kokių galimybių pagerinti dalijimąsi duomenimis mato perdavimo sistemų 

operatoriai ir NVO; iii) kaip geriausia praktiškai užtikrinti tokį dalijimąsi duomenimis. Jie parengė savo nustatytų faktų 

ataskaitą. Kai kurios išvados ir rekomendacijos išdėstytos toliau pateiktuose trijuose punktuose. 

 

Duomenims taikomi pagrindiniai reikalavimai: 

• galimybė gauti paukščių pastebėjimo ir (arba) gausumo duomenis atliekant strateginį aplinkos vertinimą ir poveikio 

aplinkai vertinimą; 

• jautrumo žemėlapių sudarymas siekiant nustatyti rizikos prioritetus (pvz., Belgijoje, Portugalijoje, Slovakijoje); 

• informacija apie žūstamumą: NVO skirti neapdoroti duomenys, kad būtų galima įsitikinti dėl poveikio, arba 

perdavimo sistemų operatoriams skirti recenzuoti tyrimai ir (arba) apžvalgos, kad būtų galima nustatyti 

pažeidžiamiausias rūšis; 

• informacija apie poveikio švelninimo veiksmingumą, kad perdavimo sistemų operatoriai žinotų, kokių priemonių 

geriausia imtis. 

 

Perdavimo sistemų operatoriams veiksmingai dalytis duomenimis trukdo reikšmingos institucinės kliūtys, taip pat 

turimas ribotas laikas. Abu šiuos klausimus reikia spręsti. 

 

Skatinti ilgainiui aktyviau dalytis duomenimis ir bendradarbiauti būtų galima žingsnis po žingsnio. Tam reikėtų: 

• parengti gaires dėl lauko tyrimų metodų ir duomenų, kurie turi būti renkami vykdant poveikio aplinkai vertinimus, 

poveikio tyrimus ir poveikio švelninimo veiksmingumo tyrimus; 

• pasirūpinti, kad susiję tyrimai būtų lengviau prieinami ir pastebimi, dalijantis: i) metaduomenimis, ii) elektros linijų 

poveikio tyrimų bibliografija ir iii) poveikio švelninimo veiksmingumo tyrimų bibliografija; 

• atlikti duomenų ir informacijos, kurie jau yra renkami ir jais dalijamasi, struktūros apžvalginį tyrimą – tai būtų pirmas 

žingsnis kuriant sąnaudų ir laiko požiūriu efektyvų būdą dalytis duomenimis ir informacija platesniu mastu. 

Šaltinis: https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html 

 

 

7-4 atvejo tyrimas. Rytinės pakrantės jūrų žinduolių akustinis tyrimas (ECOMMAS) 

Vykdant projektą ECOMMAS, 30-yje vietų palei Škotijos rytinę pakrantę naudojami garso rašytuvai, vadinamieji C-POD, 

kuriais fiksuojami echolokacijos spragsėjimai. Tokius spragsėjimus daugiausia skleidžia paprastosios jūrų kiaulės ir 

afalinos, bet juos gali skleisti ir kitų rūšių delfinai bei banginiai. 10-yje iš tų vietų plačiajuosčiu garso rašytuvu taip pat 

fiksuotas aplinkos triukšmo lygis ir kitų gyvūnų vokalizacija. 

 

Nuo 2013 m. šie prietaisai veikė kasmet visą vasarą (jų baterijos pakanka maždaug 4 mėnesiams). Nuo 2015 m. jie 

naudoti du kartus per metus, taigi surinkta ir laikotarpio nuo balandžio iki lapkričio mėn. duomenų. 

https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html
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7-1 pav. ECOMMAS tyrimo teritorija 

 

ECOMMAS stebėsenos vykdymo vietos 

 

Viešai skelbiamą ECOMMAS duomenų rinkinį galima parsisiųsti; šiuo metu jame yra 2013–2016 m. duomenys. 

 

Pagal programą pateikiama informacijos, vertingos valdant Mario fjordo „Natura 2000“ teritoriją, kuri buvo įsteigta saugoti 

afalinoms. Pagal programą taip pat pateikiama vertingos informacijos apie paprastąsias jūrų kiaules ir kitus Buveinių 

direktyvos IV priede nurodytus banginių būrio gyvūnus. Be to, galimybė naudotis ilgalaikių duomenų rinkiniu yra itin 

vertinga regione vykdant jūros vėjo elektrinių parkų statybos stebėseną. Pagal jūros vėjo elektrinių parko „Beatrice“ 

projektą jau įrengti poliniai (karkasiniai) pamatai, taip pat regione planuojama statyti kitų vėjo elektrinių parkų. Visais 

atvejais įmanoma susieti banginių būrio gyvūnų reakciją į statybą ir (arba) eksploatavimą konkrečioje teritorijoje su 

platesniu regioniniu banginių būrio gyvūnų aktyvumo kitimu. 

 

Šaltinis: Brookes, K. 2017. „The ECOMMAS data“. doi: 10.7489/1969-1. 

Duomenys ir papildoma informacija pateikiami adresu http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-

acoustic-study-ecommas 

 

7-5 atvejo tyrimas. Neaiškumo mažinimas vertinant suminį poveikį Belgijoje 

Nuo 2016 m. pradžios leidimas statyti ir eksploatuoti vėjo elektrinių ir (arba) energijos gamybos parkus Šiaurės jūros 

Belgijos vandenyse buvo suteiktas pagal devynis projektus. 2018 m. pabaigoje visu pajėgumu veikė trys iš tų parkų. 

Šešiuose vėjo energetikos projektuose, kuriems jau suteikta licencija, pasiektas kažkuris parengiamojo etapo tarpsnis. 

Vėjo elektrinių įrengimo padariniai Belgijos jūrų ekosistemai turi būti stebimi. Kaip numatyta aplinkosaugos leidime, 

Belgijos federalinė ministerija koordinuoja stebėsenos programą, pagal kurią vertinamas teigiamas ir neigiamas jūroje 

esančių vėjo elektrinių poveikis. Programa finansuojama iš vėjo elektrinių parkų operatorių mokamo metinio mokesčio. 

Trys pagrindiniai šio metodo pranašumai nurodyti toliau pateiktuose punktuose.  

• Visa stebėsenos veikla yra koordinuojama, todėl ji vykdoma gerokai veiksmingiau: tiek gerinant rezultatus, tiek 

mažinant biudžeto išlaidas. 

• Privatūs vystytojai gali susitelkti į savo pagrindinę veiklą. Stebėseną vykdo ekspertai.  

• Stebėsenos programai vadovauja vyriausybė, todėl galima geriau nustatyti stebėsenos poreikius.  

 

Kasmet koordinuotai pateikiami visos Šiaurės jūros Belgijos vandenų teritorijos stebėsenos rezultatai. 

http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
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Šaltinis: https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/ 

 

7.2 Prisitaikomasis valdymas  

Prisitaikomuoju valdymu užtikrinama, kad atitinkamo vertinimo išvadų būtų paisoma visą projekto 

įgyvendinimo laikotarpį.  

Prisitaikomojo valdymo principai: 

• stebėti: sistemingai rinkti duomenis (vykdyti stebėseną); 

• vertinti: i) analizuoti stebėsenos duomenis ir ii) nustatyti pokyčius, dėl kurių galėtų pasikeisti ankstesnė 

prognozė, kad „nekils moksliniu požiūriu pagrįstų abejonių dėl neigiamo poveikio atitinkamos teritorijos 

vientisumui“; 

• informuoti: teikti analizės ataskaitas pagrindiniams suinteresuotiesiems subjektams; 

• veikti: jei reikia, imtis valdymo veiksmų, kad būtų sumažintas nenumatytas reikšmingas poveikis;  

• pakartoti ciklą siekiant užtikrinti, kad įgyvendinamos priemonės būtų veiksmingos. 

Pagal prisitaikomojo valdymo programą turi būti užtikrinama, kad:  

• būtų skirtas pakankamas finansavimas, kad būtų padengiamos numatomos stebėsenos, galimų 

konsultacijų ir valdymo veiksmų išlaidos (išskyrus poveikio švelninimo priemonių išlaidas); 

• prieš imantis prisitaikomojo valdymo būtų gautas kompetentingos nacionalinės institucijos patvirtinimas; 

• vykdant stebėseną ir prisitaikomąjį valdymą dalyvautų visi pagrindiniai suinteresuotieji subjektai;  

• visi pagrindiniai suinteresuotieji subjektai galėtų atvirai ir skaidriai naudotis stebėsenos duomenimis ir 

informacija apie vykdomus valdymo veiksmus. 

 

Išimtiniais atvejais prisitaikomasis valdymas gali turėti padarinių vėjo elektrinių parko ekonominiam 

gyvybingumui. Pavyzdžiui, tai gali įvykdyti, kai valdžios institucijos reikalauja visam laikui sustabdyti vienos ar 

kelių elektrinių eksploatavimą. Žinoma, visiems susijusiems suinteresuotiesiems subjektams būtų naudingiau 

vengti tokių situacijų, dėl to prieš diegiant vėjo elektrinių parko infrastruktūrą reikėtų atlikti išsamų bazinį 

vertinimą.  

Naudingos papildomos informacijos apie prisitaikomąjį valdymą pateikiama WREN baltosios knygos dėl 

prisitaikomojo valdymo publikacijose (Hanna et al. 2016).  

Baltojoje knygoje taip pat apžvelgiama nemažai atvejų tyrimų. Kai kurie iš jų išryškinti 7-6 atvejo tyrimas. atvejo 

tyrime. 

7-6 atvejo tyrimas. ES valstybėse narėse taikomų prisitaikomojo valdymo metodų pavyzdžiai 

• Centrinėje Portugalijos dalyje esančiame Kandeeiroso vėjo elektrinių parke paukščių žūstamumo stebėsena po 

statybos etapo buvo vykdoma taikant iteracijų metodą. Trejus metus po statybos etapo vykdžius paukščių stebėseną 

nustatyta, kad vėjo elektrinių parke dažniausiai žūsta paprastojo pelėsakalio (Falco tinnunculus) rūšies paukščiai. Todėl 

stebėsenos programa pakeista ir imta stebėti pelėsakalių populiaciją bei vertinti vėjo elektrinių parko poveikio šiai rūšiai 

reikšmingumą. Nustačius, kad vėjo elektrinių parko poveikis vietos pelėsakalių populiacijai yra reikšmingas, parengta 

konkrečiai teritorijai pritaikyta poveikio švelninimo (poveikio mažinimo vietoje ir kompensavimo) programa. Pagal 

poveikio švelninimo programą imtasi šių veiksmų: i) sodinti vietinių rūšių krūmai; ii) stiprintos buveinės ir krūmynai toliau 

nuo elektrinių; iii) skatintas ekstensyvus gyvulių ganymas toliau nuo elektrinių, siekiant padidinti buveinių 

heterogeniškumą. Pradėta 2013 m., poveikio švelninimo programa buvo įgyvendinama iki 2016 m. Siekiant įvertinti, ar 

poveikio švelninimo priemonės buvo sėkmingos, pelėsakalių populiacijos stebėsena ir žuvusių paukščių tyrimai buvo 

vykdomi ir toliau. 

• Vokietijoje užtikrinti prisitaikomąjį valdymą nereikalaujama ir nėra oficialių taisyklių, kuriose būtų nurodyta, kaip jį taikyti 

šalyje įgyvendinamuose vėjo energetikos projektuose. Vis dėlto prisitaikomojo valdymo principai buvo taikomi keliuose 

skirtinguose projektuose. Pavyzdžiui, Elerno vėjo elektrinių parke Vokietijos pietvakarinėje dalyje esančiame Reino 

krašte-Pfalce bandyta šikšnosparnių žūstamumą dėl susidūrimų mažinti nuo balandžio iki spalio mėn. ribojant elektrinių 

veikimą esant mažesniam nei 6 m/s vėjo greičiui. Mažinti žūstamumą buvo reikalaujama vietos lygmeniu, toks 

reikalavimas buvo įtrauktas į vėjo elektrinių parko leidimą ir nustatytas remiantis federalinėmis gairėmis. Pirmaisiais 
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eksploatavimo metais tiriant žuvusius paukščius ir vykdant kabinų144 stebėseną buvo renkami duomenys. Po vienų 

eksploatavimo metų stebėsenos duomenys palyginti su suinteresuotųjų subjektų grupės, į kurią buvo įtraukti gamtos 

apsaugos organizacijų ir projekto finansuotojo atstovai, nustatytomis ribinėmis vertėmis. Atsižvelgiant į rezultatus, 

veiklos ribojimo metodai pakeisti taip, kad būtų užtikrinta atitiktis ribinėms vertėms. Buvo reikalaujama stebėseną 

vykdyti tik pirmus dvejus vėjo elektrinių parko eksploatavimo metus ir paskesnių stebėsenos plano pakeitimų nebuvo 

planuojama. 

• Kaip sausumos vėjo elektrinių parko pavyzdys, daugiau kaip prieš 10 metų Jungtinėje Karalystėje viržynų buveinėje 

buvo įgyvendintas 50 MW vėjo energetikos projektas. Prieš statybų pradžią parengti susidūrimų rizikos modeliai 

parodė, kad dėl vėjo elektrinių parko gali kilti rizika javinėms lingėms (Circus cyaneus). Vykdyta stebėsena siekiant 

nustatyti, kaip veiksmingiausiai valdyti viržynų buveinę (rotacinis išdeginimas, drenų užkimšimas ir kt.), kad būtų 

sudarytos javinėms lingėms palankiausios sąlygos. Remiantis stebėsenos rezultatais kasmet priimami sprendimai, kaip 

geriausiai valdyti viržynų buveinę, o tai padeda sumažinti javinių lingių susidūrimų riziką. Laikui bėgant vis geriau 

suprantama, kiek ši veikla yra naudinga minėtajai rūšiai. 

• La Chandoje (Kadise, pietinėje Ispanijos dalyje) esančiuose vėjo elektrinių parkuose susidūrę su mentėmis žūdavo 

daug paukščių. Surengę kelis susitikimus, tyrėjai pasiūlė naują metodą paukščių žūstamumui mažinti: reikėjo stebėti 

paukščių, ypač patiriančių didesnį poveikį, pvz., palšųjų grifų (Gyps fulvus), skraidymą atitinkamoje srityje. Pastebėję 

pavojingą situaciją, vėjo elektrinių parko operatoriai gali sustabdyti atitinkamas elektrines ir vėl jas paleisti paukščiams 

išskridus iš atitinkamos teritorijos. Kad būtų tiksliai numatomi susidūrimai, operatoriams surengti mokymai, o toje 

teritorijoje buvo atliekami žuvusių paukščių tyrimai. Siekiant išvengti susidūrimų, stebėsena buvo vykdoma kasdien nuo 

ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Visos šalys susitarė, kad vėjo energetikos bendrovės moka už šią sistemą, tyrėjai 

analizuoja ir aiškina duomenis, o aplinkosaugos agentūros prieš imdamosi daugiau baudžiamųjų priemonių, laukia 

rezultatų. Remiantis po dvejų metų gautais rezultatais, žūstamumas sumažėjo 50 proc., o energijos per metus 

pagaminama maždaug 0,7 proc. mažiau (de Lucas et al. 2012). Šis stebėsenos metodas tebetaikomas, o paukščių 

žūstamumas toliau mažėja. 

Šaltinis: WREN „Adaptive-management white paper“ (Hanna et al. 2016). 

 

7-7 atvejo tyrimas. Nyderlandų jūros vėjo energetikos ekologinė programa („Wozep“) 

2015 m. Nyderlandų ekonomikos reikalų ministerija (EZ ED 2020) pradėjo integruotą stebėsenos ir tyrimų programą 

(„Wozep“), kad būtų sukaupta trūkstamų žinių apie jūros vėjo elektrinių parkų poveikį Šiaurės jūros pietinės dalies 

ekosistemai. Ši bendroji programa parengta pagal Nyderlandų Viešųjų darbų ir vandentvarkos generalinės direkcijos 

(RWS) rekomendaciją, remiantis tuo, kad žinių spragos daugiausia yra bendro pobūdžio, o ne konkrečiai susijusios su 

atskirais jūros vėjo elektrinių parkais.  

 

Dabartinėje stebėsenos programoje (Rijkswaterstaat 2016) aprašoma 2017–2021 m. planuojamos stebėsenos apimtis. 

Svarbu, kad planuojami darbai programoje nurodomi bendrais bruožais, todėl galima veikti pakankamai lanksčiai. 

Lankstumo gali prireikti, jeigu: 

• įvyksta pokyčių gavus atlikto tyrimo rezultatus, 

• pasikeičia politika ir 

• bus keičiami prioritetai. 

 

Konkrečiai, pagal „Wozep“ vykdant stebėseną ir atliekant tyrimus turi būti siekiama šių tikslų: 

• turi būti mažinama dėl žinių spragų ir prielaidų atsiradusių mokslinių neaiškumų ekologinio ir suminio poveikio 

vertinimo, poveikio aplinkai vertinimo ir atitinkamo vertinimo sistemoje; 

• turi būti mažinama dėl žinių spragų ir prielaidų atsiradusių neaiškumų dėl jūros vėjo elektrinių parkų ilgalaikio 

poveikio ir jų plėtojimo (atsižvelgiant į jūros vėjo elektrinių parkų planus, kurie gali būti rengiami paisant nacionalinių 

siekių plėsti atsinaujinančiųjų išteklių, pvz., vėjo ir saulės, energetiką); 

• turi būti įvertinamas poveikio švelninimo priemonių veiksmingumas (atsižvelgiant į tai, kad pagal Nyderlandų 

energetikos susitarimą, vyriausybės sudarytą su darbdaviais, profesinėmis sąjungomis, aplinkosaugos 

organizacijomis ir kitais, ketinama 40 proc. sumažinti sąnaudas). 

 

Nurodytieji tikslai grindžiami Nyderlandų vyriausybės įsipareigojimu taikyti prisitaikomojo valdymo principus išduodant 

leidimus naujiems jūros vėjo elektrinių parkams (IEA Wind 34 užduotis (WREN)). Yra parengtos paukščiams, 

šikšnosparniams, jūrų žinduoliams, žuvims ir bentosui skirtos programos.  

 

                                                      

144 Kabina – patalpa, kurioje yra visi vėjo elektrinės elektros generavimo komponentai. 
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Šis metodas – nacionalinio lygmens prisitaikomojo valdymo programa. Ji susijusi su kelių šalių tarptautiniu 

bendradarbiavimu siekiant kurti panašius vėjo energetikai skirtus metodus. 

Šaltinis:  

Rijkswaterstaat (2016) „Offshore wind energy ecological programme (Wozep). 

Monitoring and research programme 2017-2021“. 

IEA Wind 34 užduoties (WREN) techninė ataskaita (2016 m. gruodžio mėn.). „Adaptive management white paper“; 

visas tekstas pateikiamas adresu www.tethys.pnnl.gov/about-wren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-

_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf 

Daugiau informacijos pateikiama adresu www.noordzeeloket.nl 

 

 

  

http://www.tethys.pnnl.gov/about-wren
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
http://www.noordzeeloket.nl/
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9. PRIEDĖLIAI 
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3-1 atvejo tyrimas. Su 
paukščių populiacijomis 
Flandrijoje (Belgija) 
susijusio suminio poveikio 
vertinimo teritorinės 
aprėpties nustatymo gairės 

BE 

X           X      X    

3-2 atvejo tyrimas. 
Nyderlandų jūrų vėjo 
energetikos sektoriaus 
suminio poveikio vertinimas 

NL 

 X          X  X    X  X  

3-3 atvejo tyrimas. 
Atsargumo principo 
taikymas vykdant teritorinio 
planavimo veiklą vėjo 
energetikos sektoriuje. 
Kurtiniai Švarcvalde 
(Vokietija) (LIFE projektas: 
LIFE98_NAT_D_005087) 

DE 

X  X X     X     X    X    

3-4 atvejo tyrimas. 
„Ročdeilo paketas“ (angl. 
Rochdale Envelope): 
atsižvelgimas į netikrumą 
dėl projektavimo tendencijų. 
Taikymas įmonės „Orsted“ 

jūros vėjo elektrinių 
parkui „Hornsea 3“ 

UK 

X        X     X        

3-5 atvejo tyrimas 
Daugiašalis suinteresuotųjų 
subjektų bendradarbiavimas 
Vokietijoje 

DE 

X X X    X   X X  X X X X X X X X  

3-6 atvejo tyrimas 
Daugiašalis suinteresuotųjų 

FR 
X     X   X X  X X X X X X X X   
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subjektų bendradarbiavimas 
Prancūzijoje 

4-1 atvejo tyrimas. Su vėjo 
elektrinių parkais susijusi 
paukščių ir šikšnosparnių 
pažeidžiamumo zonų 

Flandrijoje (Belgija) 
kartograma 

BE 

X  X X       X  X X    X X   

4-2 atvejo tyrimas 4-2. Su 
vėjo energetikos plėtra 
susijusi sklandančių 
paukščių pažeidžiamumo 

zonų Trakijoje (Graikija) 
kartograma. 

EL 

X  X X       X  X X X   X    

4-3 atvejo tyrimas. 
SeaMaST (jūrų paukščių 
kartografavimo ir 
pažeidžiamumo vertinimo 
priemonė) – priemonė, 
skirta vėjo elektrinių parkų 

poveikiui Anglijos 
teritoriniuose vandenyse 
vertinti 

UK 

 X X X       X       X    

4-4 atvejo tyrimas. 
Projektas „Edulis“, kuris yra 
bendros vėjo energijos 
gamybos ir akvakultūros 
Šiaurės jūroje (Belgija) 
pavyzdys 

BE 

 X X          X         

4-5 atvejo tyrimas. 
Plokščiųjų austrių auginimo 
atkūrimas jūros vėjo 

NL 
 X X          X        X 
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elektrinių parkuose 
(Nyderlandai) 

5-1 atvejo tyrimas. Poveikis 
stepinėms pievoms statant 
vėjo jėgaines Dobrudžoje 
(Pietryčių Rumunija) 

RO 

X          X   X       X 

5-2 atvejo tyrimas. 
RENEBAT II ir 
RENEBAT III / „ProBat“ 

DE 
X X           X      X   

5-3 atvejo tyrimas. 
Ultragarso prietaisų (UAD) 
kaip šikšnosparnių baidymo 
priemonės naudojimas 

Tarptauti
nis 

X X           X    X  X   

5-4 atvejo tyrimas. Radarų 
ir tiesioginio stebėjimo 
derinimas siekiant įvertinti 
pelikanams kylančią 
susidūrimo riziką 
siūlomame vėjo elektrinių 
parke Vakarų Kyšulio 
pakrantėje (Pietų Afrika) 

Tarptauti
nis 

X          X  X X X   X    

5-5 atvejo tyrimas. 
Flandrijoje (Belgija) 
taikomas reikšmingumo 
vertinimo metodas dėl 
paukščių ir vėjo energetikos 

BE 

X         X        X    

5-6 atvejo tyrimas. 
„GenEst“ – žūstamumo dėl 
susidūrimų su vėjo 
energetikos objektais 

vertinimo priemonė 

Tarptauti
nis 

X          X       X X   

5-7 atvejo tyrimas. 
Išstūmimo poveikio 
kilniajam ereliui (Aquila 

FR 
X  X        X   X X X X X    
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chrysaetos) nustatymas 
Prancūzijoje naudojant GPS 
sekimą 

5-8 atvejo tyrimas. 
Išjungimas pagal poreikį 
dalyvaujant stebėtojams 

(Tarifa, Ispanija) 

ES 

X            X    X X    

5-9 atvejo tyrimas. 
Išjungimas pagal poreikį 
naudojant radarus, Baraun 
de San Žoauno vėjo 

elektrinių parkas 
(Portugalija) 

PT 

X            X    X X    

5-10 atvejo tyrimas. 
Išjungimas derliaus 
nuėmimo laikotarpiu 
Vokietijoje 

DE 

X            X     X    

5-11 atvejo tyrimas. 
Geresnis nuspalvintų 
jėgainės menčių ir bokštų 
matomumas Smiolos vėjo 
elektrinių parke (Norvegija) 

NO 

X            X     X    

5-12 atvejo tyrimas. 
Automatinių susidūrimų 
išvengimo sistemų 
naudojimas siekiant 
sumažinti susidūrimų 
poveikį pelikanams 
(Pelecanus crispus ir 
Pelecanus onocrotalus) 
Prespos parke (Graikija) 

EL 

X            X     X    

5-13 atvejo tyrimas. 
Buveinių valdymas siekiant 

ES 
X          X  X    X X   X 
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sumažinti susidūrimo su 
stepiniais pelėsakaliais 
(Falco naumanni) riziką 

(Ispanija) 
5-14 atvejo tyrimas. 
Jūriniams ereliams 
(Haliaeetus albicilla) 
kylančios susidūrimo rizikos 
mažinimas modernizuojant 
Smiolos vėjo elektrinių 

parką (Norvegija) 

NO 

X X   X      X  X     X    

5-15 atvejo tyrimas. 
Žuvėdroms kylančios 
susidūrimo rizikos 
mažinimas modernizuojant 
Zebriugės vėjo elektrinių 

parką (Belgija) 

BE 

X X   X      X  X    X X X   

6-1 atvejo tyrimas. Blogos 
būklės buveinės atkūrimas 
statant Anholto jūros vėjo 
elektrinių parką Danijoje 

DK 

 X           X        X 

6-2 atvejo tyrimas. Jūrų 
paukščių skridimo aukščio 
nustatymas naudojant 

LiDAR technologiją 

Tarptauti
nis 

 X             X X X X    

6-3 atvejo tyrimas. Jūrų 
žinduolių populiacijų 
modeliai 

UK 

 X            X      X  

6-4 atvejo tyrimas. Kalant 
polius skleidžiamo triukšmo 
poveikio jūrų žinduoliams 
vertinimas Vokietijoje 

DE 

 X        X X         X  
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6-5 atvejo tyrimas. Jūros 
vėjo elektrinių parkui 
Švedijoje išduoto leidimo 
sąlygos, susijusios su 
paprastosiomis jūrų 
kiaulėmis 

SE 

 X  X      X X  X       X  

6-6 atvejo tyrimas. Kalant 
polius skleidžiamo triukšmo 
poveikio jūrų žinduoliams 
švelninimas Vokietijoje 

DE 

 X         X  X       X  

7-1 atvejo tyrimas. 
Parengiamuoju etapu ir po 
statybos etapo atlikti 
poveikio paukščiams tyrimai 
kalnuotame šiaurės 
Švedijos regione esančiame 
vėjo elektrinių parke 

„Storrun“ 

SE 

X  X        X   X X  X X    

7-2 atvejo tyrimas. 
Prancūzijoje taikomas 

stebėsenos protokolas 

FR 

X       X   X  X    X X X   

7-3 atvejo tyrimas. Geresnis 
perdavimo sistemų 
operatorių surinktų 
duomenų apie paukščius 

naudojimas ir skaidrumas 

 

X   X          X   X X    

7-4 atvejo tyrimas. Rytinės 
pakrantės jūrų žinduolių 
akustinis tyrimas 

(ECOMMAS) 

UK 

 X X X       X         X  

7-5 atvejo tyrimas. 
Neaiškumo mažinimas 

BE 
 X          X X X  X X X X X X 
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vertinant suminį poveikį 
Belgijoje 

7-6 atvejo tyrimas. ES 
valstybėse narėse taikomų 
prisitaikomojo valdymo 

metodų pavyzdžiai 

ES VN 

X       X         X X X   

7-7 atvejo tyrimas. 
Nyderlandų jūros vėjo 
energetikos ekologinė 

programa („Wozep“) 

NL 

 X            X  X X X X X X 
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B PRIEDĖLIS. TARPTAUTINĖS INICIATYVOS 

Šiame skyriuje nurodomos aktualiausios su atsinaujinančiųjų išteklių energija (pvz., vėjo energija) ir biologinės įvairovės 

apsauga Europoje susijusios konvencijos. Pagal kelias konvencijas taip pat parengtos specialios rekomendacijos ir 

rezoliucijos dėl vėjo elektrinių parkų ir biologinės įvairovės. 

Tarptautinės konvencijos ir susitarimai dėl gamtos apsaugos ir biologinės įvairovės  

ES ir jos valstybės narės, taip pat dauguma kitų Europos šalių yra įvairių tarptautinių aplinkosaugos konvencijų ir susitarimų 

susitariančiosios šalys. Todėl Europos ir nacionalinėse gamtos ir biologinės įvairovės apsaugos teisinėse sistemose taip 

pat turi būti visapusiškai paisoma pagal šias konvencijas ir susitarimus prisiimtų įsipareigojimų.  

Šios konvencijos ir susitarimai padėjo suformuoti ES teisinę sistemą, kuria grindžiama biologinės įvairovės politika ir teisės 

aktai. Taip pat jie padėjo apibrėžti ES santykius su kitomis šalimis. Pagal kelias konvencijas ir susitarimus taip pat 

parengtos specialios rekomendacijos ir rezoliucijos dėl energetikos infrastruktūros, ypač dėl elektros oro linijų, poveikio 

laukinei gyvūnijai ir augalijai.  

Biologinės įvairovės konvencija145 

Biologinės įvairovės konvencija yra pasaulinė sutartis, 1992 m. birželio mėn. priimta Rio de Žaneire. Ja išplėstas biologinės 

įvairovės apsaugos mastas, aprėpiant ne tik konkrečias rūšis ir buveines, bet ir tausų biologinių išteklių naudojimą žmonijos 

reikmėms. Šios konvencijos šalimis jau tapo 193 valstybės.  

Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencija (Berno konvencija)146 

Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencija, taip pat vadinama Berno konvencija, įsigaliojo 

1982 m. Ji turėjo didelę reikšmę stiprinant biologinės įvairovės apsaugos darbą Europoje. Ją ratifikavo ES, keturios Afrikos 

šalys ir 45 Europos Tarybos valstybės narės. Svarbus šios konvencijos tikslas – sukurti saugotinų ypatingos svarbos 

teritorijų tinklą „Emerald Network“147. Šis tinklas veikia kartu su ES tinklu „Natura 2000“. 2004 m. Berno konvencijos 

nuolatinis komitetas patvirtino rekomendaciją (Nr. 110) dėl antžeminių elektros perdavimo įrenginių (elektros linijų) 

neigiamo poveikio paukščiams sumažinimo148. 2011 m. nuolatinis komitetas paprašė, kad konvencijos šalys du kartus per 

metus teiktų rekomendacijos Nr. 110 įgyvendinimo pažangos ataskaitas. 

Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencija (CMS)149 

Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencija, kitaip – Bonos konvencija, siekiama išsaugoti migruojančias 

rūšis jų geografiniame natūralaus paplitimo areale. Konvencija įsigaliojo 1983 m. ir ją yra pasirašiusios 116 šalių. Pagal šią 

konvenciją paskelbtos kelios rezoliucijos, rekomendacijos ir pasirašyti susitarimai yra svarbūs valdant migruojančių gyvūnų 

ir energetikos infrastruktūros, ypač elektros oro linijų, sambūvio problemas. Minėtieji dokumentai glaustai apibūdinti toliau.  

Rezoliucijoje Nr. 7.4150 dėl migruojančių paukščių žūties nuo elektros smūgio, priimtoje pagal CMS, visos 

konvencijos šalys ir valstybės, kurios nėra konvencijos šalys, raginamos planuojant ir tiesiant elektros linijas 

tinkamomis priemonėmis sumažinti elektros smūgių riziką. 

Priemonių katalogas pateiktas dokumente UNEP/CMS/Inf.7.21. 

Veiksmų plane pagal Susitarimo memorandumą dėl migruojančių plėšriųjų paukščių išsaugojimo Afrikoje ir 

Eurazijoje (Susitarimo memorandumą dėl plėšriųjų paukščių)151 elektros linijos laikomos pagrindine grėsme 

paukščiams ir nustatomi prioritetiniai jų poveikio mažinimo veiksmai. Šiuo planu siekiama „skatinti kuo plačiau 

taikyti aukštus aplinkosaugos standartus, be kita ko, atlikti poveikio aplinkai vertinimus, planuojant ir statant naujas 

                                                      

145 https://www.cbd.int/ 
146 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp 
147 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp 
148 https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-
Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 
149 www.cms.int 
150 Pavyzdžiui, pateikta adresu 
www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf 
151 www.cms.int/species/raptors/index.htm 

https://www.cbd.int/
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://www.cms.int/
http://www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf
http://www.cms.int/species/raptors/index.htm
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konstrukcijas, siekiant kuo labiau sumažinti jų poveikį (ypač susidūrimų ir elektros smūgių poveikį) paukščių 

rūšims ir kuo labiau sumažinti esamų konstrukcijų poveikį, kai paaiškėja, kad jos daro neigiamą poveikį 

atitinkamoms rūšims“.  

Šiame veiksmų plane siūloma dėl elektros linijų poveikio plėšriesiems paukščiams imtis šių keturių rūšių veiklos: 

 peržiūrėti atitinkamus teisės aktus ir, jei įmanoma, imtis priemonių užtikrinti, kad pagal teisės aktus būtų 

reikalaujama visas naujas elektros linijas projektuoti taip, kad plėšrieji paukščiai nežūtų nuo elektros 

smūgio; 

 svarbiose vietovėse atlikti rizikos analizę siekiant nustatyti ir pašalinti realias ar potencialias reikšmingų 

atsitiktinių žūčių dėl žmogaus veiklos priežastis (įskaitant gaisrus, užnuodytų jaukų dėliojimą, pesticidų 

naudojimą, elektros linijas ir vėjo elektrines); 

 jei įmanoma, imtis būtinų veiksmų užtikrinti, kad didžiausią riziką plėšriesiems paukščiams keliančios 

esamos elektros linijos būtų pakeistos taip, kad plėšrieji paukščiai nežūtų nuo elektros smūgio; 

 stebėti elektros linijų ir vėjo elektrinių parkų poveikį plėšriesiems paukščiams, be kita ko, analizuojant 

turimus (pvz., žiedavimo) duomenis.  

Susitarime dėl Afrikos ir Eurazijos migruojančių vandens paukščių išsaugojimo (AEWA)152 raginama imtis suderintų 

veiksmų migruojančių vandens paukščių migracijos keliuose ar skrydžių maršrutuose. Susitarimas įsigaliojo 1999 m. Šis 

susitarimas apima 119 šalių ir 235 vandens paukščių rūšis. ES ratifikavo AEWA 2005 m.  

Susitarimu dėl Europos šikšnosparnių populiacijų apsaugos (EUROBATS)153 siekiama užtikrinti visų Europoje 

aptinkamų 45 šikšnosparnių rūšių apsaugą. Susitarimas įsigaliojo 1994 m. Šiuo metu jį yra pasirašiusios 32 šalys. 

Pagrindinė jame numatyta veikla yra bendrų apsaugos strategijų įgyvendinimas ir tarptautinis dalijimasis patirtimi. 

Rezoliucijoje Nr. 8.4 konkrečiai aptariami vėjo elektrinių poveikio šikšnosparnių populiacijoms klausimai154. 

Susitarimas dėl smulkiųjų banginių būrio gyvūnų apsaugos Baltijos ir Šiaurės jūrose (ASCOBANS)155 buvo 

sudarytas 1991 m. Juo siekiama suderinti dešimties jo šalių įgyvendinamas priemones, kuriomis mažinamas priegaudos, 

buveinių nykimo, jūrų taršos ir trikdymo triukšmu neigiamas poveikis. 2006 m. priimta rezoliucija dėl triukšmo neigiamo 

poveikio smulkiesiems banginių būrio gyvūnams, kuri taip pat yra aktuali dėl galimo energetikos infrastruktūros poveikio.  

Susitarimas dėl banginių būrio gyvūnų apsaugos Juodojoje ir Viduržemio jūrose ir gretimame Atlanto regione 

(ACCOBAMS)156 yra bendradarbiavimo pagrindas siekiant išsaugoti jūrų biologinę įvairovę Viduržemio ir Juodojoje jūrose. 

Jo pagrindinis tikslas – sumažinti grėsmę banginių būrio gyvūnams šiose jūrose ir pagilinti žinias apie juos. Šis susitarimas 

įsigaliojo 2001 m. 

Konvencija dėl tarptautinės reikšmės šlapžemių (Ramsaro konvencija)157 

Konvencija dėl tarptautinės reikšmės šlapžemių, taip pat vadinama Ramsaro konvencija, yra tarpvyriausybinė sutartis, 

kuria nustatytas nacionalinių veiksmų ir tarptautinio bendradarbiavimo pagrindas siekiant išsaugoti ir protingai naudoti 

šlapynes. Konvencija buvo priimta 1971 m. ir iš dalies pakeista 1982 ir 1987 m. Šiuo metu yra 160 šios konvencijos šalių 

ir iki šiol į Ramsaro tarptautinės reikšmės šlapžemių (šlapynių) sąrašą jau įtrauktos 2006 viso pasaulio teritorijos. 

Konvencijoje nenumatyta galimybė ją ratifikuoti viršvalstybinėms organizacijoms, tokioms kaip ES, tačiau visos ES 

valstybės narės yra jos susitariančiosios šalys.  

Konvencija dėl šiaurės rytų Atlanto jūros aplinkos apsaugos (OSPAR)158 

OSPAR konvencija grindžiamas tarptautinis bendradarbiavimas įvairiais klausimais, be kita ko: i) jūrų biologinės įvairovės 

ir ekosistemų išsaugojimo, ii) eutrofikacijos ir pavojingųjų medžiagų poveikio, taip pat iii) stebėsenos ir vertinimo. 

                                                      

152 www.unep-aewa.org 
153 www.eurobats.org 
154 https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-
DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf 
155 www.ascobans.org 
156 www.accobams.org 
157 www.ramsar.org 
158 www.ospar.org 

http://www.unep‐aewa.org/
http://www.eurobats.org/
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
http://www.ascobans.org/
http://www.accobams.org/
http://www.ramsar.org/
http://www.ospar.org/
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Konvencija priimta 1992 m. sujungus ankstesnes Oslo ir Paryžiaus (1972 ir 1974 m.) konvencijas. Remiantis šia konvencija 

pradėti keli energetikos infrastruktūros galimo poveikio jūros aplinkai tyrimai.  

Konvencija dėl Baltijos jūros baseino jūros aplinkos apsaugos (HELCOM)159  

Konvencijos dėl Baltijos jūros baseino jūros aplinkos apsaugos, kitaip – Helsinkio konvencijos, nuostatos taikomos Baltijos 

jūros baseinui ir visiems to vandens baseino vidaus vandenims. Konvencija buvo priimta 1980 m. ir peržiūrėta 1992 m. 

Jos susitariančiosios šalys yra ES ir visos aplink Baltijos jūrą esančios šalys.  

Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencija (Barselonos konvencija)160 

Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencija, taip pat vadinama Barselonos konvencija, pirmiaus ia 

siekiama reguliuoti ir mažinti visų rūšių teršalų neigiamą poveikį Viduržemio jūros baseinui. Konvencija parengta 1976 m. 

ir paskutinį kartą iš dalies pakeista 1995 m. Ją yra pasirašiusios dauguma šios jūros pakrantės šalių. 

  

                                                      

159 www.helcom.fi 
160 www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm 

http://www.helcom.fi/
http://www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm
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C PRIEDĖLIS. ATITINKAMAS VERTINIMAS 

9-1 lentelė. Gerąja patirtimi grindžiamų metodų, taikomų šalinant neaiškumus, kurių dažniausiai kyla vertinant vėjo 
energetikos plėtrą, pavyzdžiai 

Neaiškumas Geroji patirtis  

 Planas Projektas 

Vėjo energetikos objektų vietos 
svarba tinklo „Natura 2000“ 
vientisumui plėtros teritorijos 
parinkimo etapu 

Parengti regioninio ir (arba) 
nacionalinio masto laukinės gamtos 
jautrumo žemėlapius siekiant 
nustatyti vėjo energetikos plėtros 
apribojimų gradientą 

Naudojantis regioninio ir (arba) 
nacionalinio masto laukinės gamtos 
jautrumo žemėlapiais nustatyti vietas 
ir, jei tinka, parengti projekto 
teritorijos masto laukinės gamtos 
jautrumo žemėlapius 

Neišsamios žinios apie bazines 
sąlygas  
 
Pavyzdžiai: 
• jūros dugno buveinių apimtis ir 

kokybė; 
• jūrų žinduolių ir paukščių 

pasiskirstymas ir gausumas 
jūroje; 

• šikšnosparnių slėptuvių 
pasiskirstymas, dydis ir tipas 

Vykdyti regionines ir (arba) 
nacionalines tyrimų programas 
siekiant užpildyti žinių spragas plano 
tyrimo teritorijoje 

Vykdyti tyrimus siekiant užpildyti žinių 
spragas projekto tyrimo teritorijoje 

Neišsamios žinios apie tam tikrų 
rūšių elgseną 
 
Pavyzdžiai: 
• šikšnosparnių maitinimosi 

maršrutai; 
• sausumos ir jūrų paukščių 

maitinimosi elgsena naktį; 
• paukščių skridimo aukštis ir greitis 

Vykdyti regionines ir (arba) 
nacionalines mokslinių tyrimų 
programas siekiant užpildyti žinių 
spragas 

Vykdyti tyrimus siekiant užpildyti žinių 
spragas, susijusias su projekto tyrimo 
teritorija, ir (arba) klausti nacionalinių 
ir (arba) tarptautinių specialistų 
nuomonės 

Poveikio SST ir (arba) SAT 
pasiskirstymas, ypač kai atitinkama 
rūšis pasklidusi platesnėje 
populiacijoje 

Vykdyti regionines ir (arba) 
nacionalines mokslinių tyrimų 
programas siekiant užpildyti žinių 
spragas 

Jeigu su kompetentinga nacionaline 
institucija suderinto metodo nėra, 
suburti ekspertų darbo grupę, 
įtraukiant ir kompetentingos 
nacionalinės institucijos atstovų, 
suderintam poveikio priskyrimo 
atskirai SST metodui parengti 

Prognozinių modelių tikslumas 
 
Pavyzdžiai: 
• paukščių susidūrimo rizikos 

modeliai; 
• jūrų žinduolių ir paukščių rūšių 

populiacijų modeliai 

Aiškiai ir skaidriai nurodyti su 
prognozėmis susijusio neaiškumo 
lygius 
 
Vertinti reikšmingumą remiantis 
prognozėmis ir susijusiomis 
didžiausia bei mažiausia pasikliovimo 
ribinėmis vertėmis 
 
Suburti ekspertų darbo grupę, 
įtraukiant ir kompetentingos 
nacionalinės institucijos atstovų, 
suderintam reikšmingumo nustatymo 
remiantis prognoziniais modeliais 
metodui parengti 
 
Parengsimi regioninio ir (arba) 
nacionalinio masto rūšių populiacijų 
modeliai (reikia regioninių ir (arba) 
nacionalinių bazinių duomenų) 

Aiškiai ir skaidriai nurodyti su 
prognozėmis susijusio neaiškumo 
lygius 
 
Vertinti reikšmingumą remiantis 
prognozėmis ir susijusiomis 
didžiausia bei mažiausia pasikliovimo 
ribinėmis vertėmis 
 
Suburti ekspertų darbo grupę, 
įtraukiant ir kompetentingos 
nacionalinės institucijos atstovų, 
suderintam reikšmingumo nustatymo 
remiantis prognoziniais modeliais 
metodui parengti  
 
Parengsimi projekto tyrimo teritorijoje 
esančios (-ių) „Natura 2000“ 
teritorijos (-ų) masto rūšių populiacijų 
modeliai (reikia „Natura 2000“ 
teritorijos bazinių duomenų) 
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D PRIEDĖLIS. LAUKINĖS GAMTOS JAUTRUMO ŽEMĖLAPIŲ SUDARYMO VADOVAS 

Laukinės gamtos jautrumo žemėlapių sudarymo vadove išsamiai apžvelgiami duomenų rinkiniai, metodikos ir GIS 

taikomosios programos, kurių reikia ES kuriant veiksmingus laukinės gamtos jautrumo žemėlapių sudarymo metodus. 

Vadove sutelkiama informacija, reikalinga kuriant tokius metodus, tinkamus įvairioms atsinaujinančiųjų išteklių energetikos, 

be kita ko, vėjo, saulės ir vandenynų energetikos, technologijoms. Vadove didžiausias dėmesys sk iriamas tam tikriems 

pagrindiniams laukinės gamtos elementams: be kita ko, visoms pagal ES gamtos apsaugos direktyvas saugomoms rūšims 

ir buveinėms, ypač paukščiams, šikšnosparniams ir jūrų žinduoliams. Vadove pateikiama pagrindinių rekomendacijų dėl 

tinkamiausių duomenų tipų ir jautrumo analizės. Jame taip pat gausu nuorodų į išorės interneto svetaines ir dokumentus, 

kuriuose pateikiama papildomos nuodugnios informacijos ir pavyzdžių. 

Vadovas yra sąveiki priemonė. Naudotojai gali naršyti jo turinį naudodamiesi naršymo juostoje esančiomis piktogramomis 

arba sekdami įvairių skyrių ir poskyrių antraščių saitus. Šiuo atžvilgiu vadovo struktūra panaši į interneto svetainės.  

Kai kurie pagrindiniai vadovo elementai nurodyti toliau pateiktuose punktuose ir išsamiau išdėstyti toliau šiame priede:  

• laukinės gamtos jautrumo žemėlapių sudarymo pažingsniui metodas;  

• jautrumo balų sistemos sukūrimas;  

• erdvinių biologinės įvairovės duomenų apžvalga; 

• pagrindinės rekomendacijos.  

Šis vadovas – vienas iš dokumentų, parengtų Europos Komisijai įgyvendinant atsinaujinančiųjų išteklių energetikos plėtros 

poveikio pagal Paukščių ir Buveinių direktyvas saugomoms buveinėms ir rūšims peržiūros ir švelninimo projektą161. 

Laukinės gamtos jautrumo žemėlapių sudarymo pažingsniui metodas 

Nustatyti, kokių rūšių atsinaujinantieji energijos ištekliai įtrauktini ir kurioms rūšims bei buveinėms veikiausiai bus 

padarytas poveikis.  

Kokia atsinaujinančiųjų išteklių energetikos infrastruktūra bus įtraukta (vėjo, saulės, geoterminės energijos, 

vandenynų)? Kurioms rūšims ar buveinėms veikiausiai bus padarytas poveikis? Koks poveikis joms veikiausiai bus 

padarytas? 

 

Poveikį patirsiančios rūšys ir (arba) buveinės 

• Apsvarstyti, kurios rūšys ir (arba) buveinės veikiausiai susidurs su plėtra (bet kuriuo gyvenimo ciklo etapu), 

atsižvelgiant į visus jų gyvenimo etapus (veisimąsi, migraciją, ne veisimosi metą ir kt.).  

• Atsižvelgti į įvairius plėtros etapus (pvz., statybos ar eksploatavimo etapą), taip pat į susijusią infrastruktūrą (pvz., 

elektros tinklo prijungimo prie perdavimo linijų padarinius).  

• Apsvarstyti, kurios rūšys ir (arba) buveinės yra jautrios atsižvelgiant į plėtrą (charakteristikos, populiacijų dinamika).  

• Atsižvelgti į saugotinas rūšis ir (arba) buveines (pvz., nurodytas Paukščių ir Buveinių direktyvose). 

 

Tikėtinas poveikis  

• Apsvarstyti, koks poveikis rūšims gali būti padarytas dėl: buveinių nykimo ir būklės blogėjimo, susidūrimų su 

infrastruktūra, vengimo, išstūmimo ir kliūčių poveikio. 

 

Sudaryti jautrių rūšių, buveinių ir kitų susijusių veiksnių pasiskirstymo duomenų rinkinius.  

Peržiūrėti, kokių paskirstymo duomenų esama, ir apsvarstyti, ar reikėtų surinkti papildomų duomenų.   

• Jeigu duomenų rinkiniuose trūksta tam tikrų teritorijų duomenų, apsvarstyti, ar reikės naudoti buveinių ir 

kraštovaizdžio prediktoriais grindžiamą modeliavimą siekiant numatyti pasiskirstymą vietovėse, kuriose surinkta 

nepakankamai duomenų (pvz., tankio plotinį modeliavimą).  

• Taip pat svarbu atvirai nurodyti duomenų stoką ir kitus metodinius trūkumus. 

 

Sukurti jautrumo balų sistemą.  

Pagal nustatytas charakteristikas (tam tikrai rūšiai būdingą elgseną, buveinių pažeidžiamumą, apsaugos būklę ir kt.) 

rūšims ir buveinėms skirti jautrumo balų.  

 

                                                      

161 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_
en.htm 
 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
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Sukurti žemėlapį. 

Koks tinkamiausias žemėlapio formatas ir GIS programinė įranga? Koks tinkamiausias kartografavimo vienetas?  

• Sukurti tinkamu kartografavimo vienetu pagrįstą tinklelį ir įkelti rūšių pasiskirstymo duomenis (arba modelius) ir 

galbūt kitus naudingus duomenų rinkinius, be kita ko, susijusių buferinių zonų duomenis.  

• Kiekviename tinklelio langelyje nustatyti esamą rūšį (t. y. kur rūšies vietovė (arba buferinės zonos dalis) patenka į 

tinklelio langelį).  

• Pagal rūšių jautrumo balų sistemą kiekviename tinklelio langelyje suskaičiuoti balus. 

 

Aiškinimas.  

Kaip jautrumo balai atitinka riziką? Kaip reikėtų aiškinti žemėlapį?  

• Sugrupuoti jautrumo balus į kategorijas, atitinkančias jautrumo lygį (pvz., labai didelis, didelis, vidutinis, mažas). 

Jeigu trūksta duomenų, gali būti nepatartina nurodyti, kad teritorijų jautrumas yra „mažas“. Tokiomis aplinkybėmis 

galbūt verčiau nurodyti, kad jautrumo lygis „nežinomas“ arba „neaiškus“. Kartu atrenkamos konkretų nurodymą 

reiškiančios kategorijos (pvz., draudžiamosios teritorijos ir mažos rizikos teritorijos).  

• Parengti kartu su žemėlapiu pateiksimas gaires, kuriose išsamiai paaiškinama, kokie duomenys naudojami, kaip 

kuriamas žemėlapis, kaip jį reikėtų aiškinti ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį jį aiškinant. 

 

Jautrumo balų sistemos sukūrimas 

Kai kuriuose laukinės gamtos jautrumo žemėlapiuose biologiniai duomenys tiesiog atvaizduojami, o galutinis 

naudotojas juos aiškintis turi pats. Tačiau daugeliu atvejų vien žinoti biologinio elemento geografinį plotą, pvz., 

pažeidžiamos paukščių rūšies paplitimo arealą arba šikšnosparnių slėptuvės vietą, nepakanka. Taip pat reikia 

paaiškinimo, kokią įtaką konkretaus biologinio elemento buvimas turi atsinaujinančiųjų išteklių energetikos 

plėtros galimybėms.  

 

Paprasčiausias aiškinimas – visiems duomenų sluoksniams bendrai nustatyti jautrumą. Kad aiškinimas būtų 

patrauklesnis, būtų galima padaryti vienintelį dalyką – nustatyti elementų buferines zonas siekiant pavaizduoti 

sklaidą (pvz., žinomą išsisklaidymą nuo slėptuvės vietos) arba pripažįstant dėl netikslių duomenų kilusius 

neaiškumus. Gali būti, kad tam tikriems elementams (pvz., grifų kolonijai) nustatoma daugelio kilometrų buferinė 

zona, o kitų elementų (pvz., kai kurių šikšnosparnių kolonijų) buferinė zona parenkama mažesnė.  

 

Buferinės zonos turėtų būti nustatomos:  

• remiantis pripažintu protokolu, naudojamu taikant panašius metodus kitur; 

• remiantis literatūroje nurodytais žinomais biologiniais parametrais (pvz., atsižvelgiant į dokumentuotą 

konkrečios perinčių paukščių rūšies paplitimo arealo dydį);  

• laikantis atsargumo principo, pagal kurį pripažįstami duomenų ir žinių trūkumai. 

 

Pagal kai kuriuos metodus visi tam tikro jautrumo elementai ir susijusios buferinės zonos įvardijami kaip 

„draudžiamosios teritorijos“, kuriose rekomenduojama nevykdyti jokios plėtros. Tačiau taikant daugumą 

laukinės gamtos jautrumo žemėlapių sudarymo metodų tokių absoliučių prognozių vengiama pripažįstant, kad 

ir erdviniai duomenys, ir žemėlapių sudarymo metodai turi trūkumų. Iš tiesų tam tikromis, nors ir retomis, 

aplinkybėmis gali būti įmanoma net ir labai jautriose vietovėse pakankamai sušvelninti poveikį, kad tokią plėtrą 

būtų galima vykdyti. 

 

Pagal daugumą laukinės gamtos jautrumo žemėlapių sudarymo metodų pateikiamas jautrumo gradientas. 

Paprasčiausiu atveju tam tikri pagrindiniai elementai, pvz., saugomos teritorijos, gali būti klasifikuojami kaip 

draudžiamosios teritorijos, o mažiau jautrios, antrinės vietovės – kaip teritorijos, kuriose vykdant plėtrą gali kilti 

problemų, todėl patariama veikti apdairiai. Rengiant sudėtingesnius žemėlapius jautrumas nustatomas 

elementus įvertinus pagal žinomus parametrus, kurie lemia didesnį jautrumą. Didesnį jautrumą lemiantys 

veiksniai paprastai būna šių kategorijų: rūšies charakteristikos, buveinės charakteristikos, populiacijos 

dinamika ir apsaugos būklė. 

• Rūšies charakteristikos  

 Rūšies elgsena: kai kurių rūšių gyvūnai yra jautresni atsinaujinančiųjų išteklių energetikos plėtrai dėl tam tikrų 

elgsenos ypatybių. Reikšmingiausias tam tikros rūšies gyvūnų jautrumą lemiantis veiksnys gali būti poveikio 

laipsnis. Pavyzdžiui, labiausiai tikėtina, kad su vėjo elektrinėmis susidurs tų rūšių paukščiai ir šikšnosparniai, 

kurie daugiausiai laiko skraido rotorių sukimosi zonos aukštyje, t. y. maždaug 30–150 m virš žemės paviršiaus.   

 Rūšies morfologija: tam tikrų rūšių gyvūnai gali būti jautresni dėl morfologinių ypatybių. Pavyzdžiui, tam tikrų 

rūšių šikšnosparniai, kurių sparnai pritaikyti greitai skristi atvirose vietose, su vėjo elektrinėmis susiduria 

dažniau. Paukščių sparnų apkrova (sparnų ploto ir kūno svorio santykis) taip pat laikomas vienu iš pagrindinių 

susidūrimo riziką lemiančių veiksnių. Akių sandara taip pat gali būti svarbi: pavyzdžiui, grifų regėjimo lauke 
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yra nedidelė dviakio regėjimo sritis ir didelės aklosios zonos virš, žemiau ir už galvos, todėl dažnai skridimo 

kryptimi šie paukščiai gali nematyti. 

 Migravimo elgsena: tam tikrų rūšių gyvūnai gali būti jautresni dėl migracijos pobūdžio. Pavyzdžiui, kai kurių 

rūšių gyvūnai migruoja labai konkrečiais keliais, todėl susidaro didelės jų santalkos. Jeigu atsinaujinančiųjų 

išteklių energetikos infrastruktūra yra tokiuose keliuose, ypač pagrindinėse siauriausiose vietose, poveikio 

tikimybė yra didesnė. 

• Buveinės charakteristikos  

 Buveinės pažeidžiamumas: tam tikros buveinės yra jautresnės atsinaujinančiųjų išteklių energetikos plėtrai. 

 Priklausomybė nuo buveinės: tam tikros rūšys yra priklausomos nuo buveinių, kurių įvairovė ribota, todėl 

joms gali kilti pavojus, jeigu plėtra bus vykdoma pernelyg didelėje tos buveinės dalyje. 

• Populiacijos dinamika  

 Pasaulinės, regioninės ir (arba) nacionalinės populiacijos dalis. Kuo didesnė populiacijos dalis patirtų poveikį, 

tuo jautrumas didesnis. 

 Gyvenimo eigos ypatybės. Labiau tikėtina, kad tiesioginės žūtys, pvz., susidūrus su elektrinėmis, poveikio 

populiacijų lygmeniu turės rūšims, kurios dėl savo ypatybių lėčiau dauginasi ir kurių jaunikliai yra labiau 

priklausomi nuo suaugėlių priežiūros. 

• Apsaugos būklė  

 Pasaulinė, ES, regioninė arba nacionalinė apsaugos būklė. Ypač svarbu nustatyti saugotinas rūšis, pvz., kaip 

pasaulio mastu nykstančias įtrauktas į IUCN raudonąją knygą, nacionalines raudonąsias knygas arba ES 

gamtos apsaugos direktyvas. 

 

Sudarius rūšių ir buveinių, kurioms kyla rizika, sąrašą, galima jų jautrumo lygį įvertinti balais. Rengiant tokius 

sąrašus reikėtų nuodugniai išnagrinėti mokslinę literatūrą ir konsultuotis su pagrindiniais ekspertais. 

Parametrai, pvz., skridimo aukštis ar susidūrimo vengimo rodiklis, balais turėtų būti įvertinami remiantis per 

bandymus gautais įrodymais. Tačiau tai ne visada bus įmanoma ir gali reikėti artimai susijusiems taksonams 

ekstrapoliuoti pagal žinomus parametrus. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad net ir taksonomiškai artimų rūšių 

elgsena ir reakcijos gali reikšmingai skirtis. 

 

Teorinis jautrumo balų sistemos taikymo pavyzdys  

 

Šiame paprastame teoriniame pavyzdyje keturios rūšys vertinamos pagal jų jautrumą atsižvelgiant į tam tikrą 

atsinaujinančiųjų išteklių energetikos formą. Tų keturių rūšių erdvinis pasiskirstymas atvaizduojamas tinklelio 

sistemoje. Kiekviename tinklelio langelyje susumavus tame langelyje esamoms rūšims skirtus balus gaunamas 

bendras kiekvieno tinklelio langelio balas ir taip sudaromas elementarus jautrumo žemėlapis.  

 

1 ŽINGSNIS. Keturioms rūšims pagal jų morfologines, elgsenos bei populiacijos dinamikos ypatybes, kurios 

lemia didesnį jautrumą, ir jų apsaugos būklę skiriamas tam tikras balų skaičius. Susumavus šiuos balus 

gaunamas bendras jautrumo balas (žr. jautrumo balų sistemos pavyzdį). Šiame pavyzdyje rūšys, kurių jautrumas 

pagal vieną parametrą laikomas dideliu arba labai dideliu, automatiškai priskiriamos prie „DIDELIO“ jautrumo 

kategorijos, neatsižvelgiant į tai, kiek balų joms skiriama pagal kitus parametrus. 

 

Morfologijos, elgsenos ir populiacijos dinamikos balai (1 – mažas jautrumas, 2 – vidutinis jautrumas, 3 – didelis 

jautrumas, 4 – labai didelis jautrumas). 

Apsaugos būklės balas (0 – mažas, 1 – vidutinis, 2 – didelis, 3 – labai didelis).  

Prieš pridedant prie morfologijos, elgsenos ir populiacijos dinamikos balų, apsaugos būklės balas 

padauginamas iš dviejų. 

Jautrumo balai: VIDUTINIS (3–8), DIDELIS (9–14), LABAI DIDELIS (15–20). 

Rūšis, kurios morfologijos, elgsenos ir populiacijos dinamikos balų skaičius yra 3 ar 4, automatiškai priskiriama 

prie „DIDELIO“ jautrumo kategorijos. 

 

Rūšis  Morfologija Elgsena 
Populiacijos 

dinamika 
Apsaugos būklė 

Jautrumo balų 

skaičius 

1 rūšis 3 1 1 0 5 

2 rūšis 2 2 2 0 6 

3 rūšis 4 2 1 3 13 

4 rūšis 4 4 4 3 18 

 

2 ŽINGSNIS. Tų keturių rūšių pasiskirstymo erdviniai duomenys atvaizduojami atitinkamoje tinklelio sistemoje. 
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3 ŽINGSNIS. Susumavus kiekvienai viename tinklelio langelyje esamai rūšiai skirtus jautrumo balus galima 

taikyti jungtinį jautrumo balą ir taip gauti bendrą kiekvieno tinklelio langelio balą. Paveiksle parodytas teorinis 

tinklelis, kuriame atvaizduojamos pagal pirmiau pateiktus jautrumo balus nustatytos svertinės reikšmės. Šis 

paprastas pavyzdys grindžiamas aptikimu arba neaptikimu, tačiau jei turima populiacijos duomenų, tokie 

duomenys gali būti panaudoti nustatant svertinę kiekvieno tinklelio langelio reikšmę, atsižvelgiant į kiekvienos 

esamos rūšies individų skaičių arba atitinkamą pasaulinės ar regioninės populiacijos dalį. 

 

Jautrumo balai: VIDUTINIS (3–8), DIDELIS (9–14), LABAI DIDELIS (15–20), NEPAPRASTAI DIDELIS (>20) 

 

 
  

 

 

4 ŽINGSNIS. Galutiniame jautrumo žemėlapyje atvaizduojamas bendras jautrumas atsižvelgiant į keturias 

teorines rūšis teoriniame kraštovaizdyje. Tokiuose žemėlapiuose jautrumo lygiai paprastai atvaizduojami 

skirtingomis spalvomis. 
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Erdvinių biologinės įvairovės duomenų apžvalga 

Laukinės gamtos jautrumo žemėlapiuose turėtų būti naudojami tiksliausi ir naujausi galimai jautrių rūšių ir buveinių 

pasiskirstymo ir gausumo duomenys. Pageidautina, kad tokie duomenys būtų renkami sistemingai, taikant standartizuotą 

protokolą, koks yra naudojamas Europos paukščių surašymo tarybos (angl. European Bird Census Council) rengiamame 

Europos perinčių paukščių atlase. Tačiau dažnai duomenys generuojami ad hoc, kaip, pvz., stebėjimų įrašai, kaupiami 

vykdant piliečių mokslo projektus arba atliekant ribotos geografinės apimties lauko tyrimus. Reikėtų pripažinti tyrimų 

pastangų ar akcentų nukrypimus ir aiškiai nurodyti tikrumo lygį. Dažnai rūšių pasiskirstymą reikės nuspėti iš bendro 

pobūdžio rūšių paplitimo arealų žemėlapių, buveinių žemėlapių ar sekimo duomenų. Šiuo atveju taip pat reikėtų aiškiai 

nurodyti su tokiais modeliais susijusias pamatines prielaidas ir trūkumus.  

 

Reikėtų pripažinti, kad bet kurios rūšies pasiskirstymas šiuo metu gali būti gerokai labiau ribotas nei buvo istoriškai ir iš  

tiesų labiau ribotas nei siekiama remiantis apsaugos programose nustatytais atsigavimo tikslais. Todėl galbūt derėtų 

parengti numatomo paplitimo arealo žemėlapius, kuriuose atsispindėtų siekiamas pasiskirstymas populiacijai atsigavus 

ir atsikūrus.  

 

Duomenų kokybė ir žinių, kaip juos geriausia aiškinti, lygis įvairiuose regionuose ir taksonominėse grupėse neišvengiamai 

skirsis. Pavyzdžiui, apie šikšnosparnių rūšių pasiskirstymą Europoje turima gerokai mažiau duomenų nei apie paukščių 

rūšis. Net jei duomenys riboti, o jais remiantis sudaryti jautrumo žemėlapiai primityvūs ir preliminarūs, jie vis vien naudingi 

kaip pradinio etapo planavimo priemonė. Tačiau svarbu aiškiai pripažinti trūkumus.  

 

Europos laukinės augalijos ir gyvūnijos pasiskirstymo ir gausumo duomenų rinkinių gausu. Taip pat yra keli abiotinės ir 

biotinės aplinkos erdvinių duomenų rinkiniai, kurie gali būti naudojami kaip aiškinamieji kintamieji modeliuojant 

pasiskirstymą.  

 

Įvairiausių duomenų rinkinių pateikiama Europos aplinkos agentūros (EAA) interneto svetainėje. Šiame portale skelbiama 

ataskaitose dėl Paukščių ir Buveinių direktyvų pateiktų duomenų ir informacijos. ES valstybės narės privalo kas šešerius 

metus atitinkamai pagal 12 ir 17 straipsnius teikti paukščių ir buveinių būklės ataskaitas. Viešai skelbiami šių ataskaitų 

duomenys – be kita ko, būklės ir pasiskirstymo duomenų lentelės, taip pat standartiniu 10 km langelių tinklelio masteliu 

pateikiami erdviniai pasiskirstymo duomenys. Pateikiami šie duomenų rinkiniai: 
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• 12 straipsnis (Paukščių direktyva): pagal 12 straipsnį teikiamose ataskaitose nurodytos būklės ir pasiskirstymo162;  

• 17 straipsnis (Buveinių direktyva): pagal 17 straipsnį teikiamose ataskaitose nurodytos būklės ir pasiskirstymo163; 

• „Natura 2000“: atitinkamai pagal ES Paukščių ir Buveinių direktyvas įsteigtų SAT ir SST pasiskirstymo164. 

 

Kiti svarbūs duomenų rinkiniai, kuriuose saugoma informacijos apie biologinės įvairovės būklę ir (arba) pasiskirstymą ES:  

• atlasų tinkleliai,  

• stebėjimų įrašai, 

• rūšių paplitimo arealų žemėlapiai, 

• rūšių pasiskirstymo modeliai, 

• sekimo duomenys, 

• saugomų teritorijų informacija, 

• informacija apie buveines ir augaliją. 

Toliau šie duomenų rinkiniai aprašomi išsamiau. 

 

Atlasų tinkleliai 

 

Aprašymas: laukinės gamtos atlasuose pateikiami sistemingai subendrinti rūšių aptikimo arba gausumo duomenys. 

Paprastai regionas padalijamas į tinklelio langelius ir kiekviename tinklelio langelyje vykdomas stebėjimas naudojant 

standartizuotą protokolą, kuris užtikrina, kad imtys būtų sudaromos nuosekliai. Kai kuriose šalyse tinklelio langeliai 

nustatomi pagal platumą ir ilgumą: dažnai dėl patogumo pasirenkami 1 laipsnio, 30 minučių ir 15 minučių intervalai. 

Šiauresnėse platumose, kur taikant šį metodą tinklelio langelių plotas labai skiriasi, dažniau pasirenkamas fiksuotas 1, 2, 

5, 10 arba 50 km tinklelio langelių dydis. Įvairiais laiko intervalais panašia metodika pakartotinai rengiami atlasai yra labai 

naudingi dokumentuojant aptikimo ir gausumo pokyčius. 

 

Tipas: vektorinis / rastrinis. 

 

Pranašumai: pateikiami paukščių aptikimo didelėse geografinėse teritorijose grafikų modeliai. Imtys dažnai sudaromos 

nuosekliai. 

 

Trūkumai: į tinklelio langelius sugrupuoti duomenys dažnai tiksliai neatitinka gamtinių ribų. Duomenys atskiruose tinklelio 

langeliuose dažnai registruojami netolygiai. Kartais įmanoma pakoreguoti šiuos neatitikimus sudarant imtį. 

 

Pavyzdžiai  

• 2-ojo Europos perinčių paukščių atlaso (EBBA2, angl. European Breeding Bird Atlas 2) žemėlapį sudaro per 5 000 

50x50 km langelių, kuriuose pateikiama informacijos apie daugiau kaip 500 perinčių paukščių rūšių165.  

• Britanijos ir Airijos paukščių atlase (2007–2011 m.)166 paukščiai registruoti žiemą ir veisimosi sezonu. Atlasą 

parengė partneriai BTO, „BirdWatch Ireland“ ir Škotijos ornitologų klubas.  

• EMODnet jūrų gyvybės atlase (angl. Atlas of Marine Life) 167 pateikiamas priemonių, modelių ir teritorijų žemėlapių 

rinkinys, kad naudotojai galėtų vizualizuoti jūrų biologinius duomenis. Atlase apžvelgiami Europos jūrų vandenyse 

aptinkami jūrų paukščiai, žinduoliai, ropliai, žuvys, bentosas, dumbliai ir planktonas. 

• Europos Komisijos paskelbtame Europos miško medžių rūšių atlase (angl. European Atlas of Forest Tree 

Species)168 pateikiama naudingos informacijos apie medžių ir miško buveinių pasiskirstymą. 

 

 

Stebėjimų įrašai 

 

Aprašymas: geografiškai susieti rūšių stebėjimo įrašai kaupiami vykdant struktūrinius tyrimus arba, vis dažniau, renkami 

talkinant gamtininkams mėgėjams. Geografiškai susieti stebėjimo įrašai žemėlapyje gali būti pažymėti kaip taškai, 

rodantys pasiskirstymą ir gausumą. 

 

Tipas: taškinis. 

 

Pranašumai: interpoliavus taškų tankį gali būti sudaromi tinklelio arba kontūrų žemėlapiai. 

 

                                                      

162 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12 
163 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17 
164 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10 
165 https://mapviewer.ebba2.info/ 
166 https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas 
167 https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas 
168 https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/ 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10
https://mapviewer.ebba2.info/
https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas
https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas
https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/


 

 239 

Trūkumai: galimas nevienodas pasiskirstymas darant įrašus, todėl padaroma nemažai klaidų, kai praleidžiami duomenys. 

Esama metodų, kuriais galima pakoreguoti bet kokius neatitikimus sudarant imtį. 

 

Pavyzdžiai 

• Europos jūrų paukščių jūroje (ESAS, angl. European Seabirds at Sea)169 duomenų bazėje saugomi duomenys, 

jūroje surinkti iš laivų ir orlaivių, taikant Taskerio et al. (1984) ir Camphuyseno (2004) aprašytus metodus. 

Paukščiams jūroje fiksuoti taikomas juostinių transektų metodas nustatant atstumo juostas, o skrendantiems 

paukščiams – registruojama momentinė informacija. Duomenis renka visos šiaurės vakarų Europos jūrų paukščių 

tyrinėtojai ir Jungtinės Karalystės Jungtinis gamtos apsaugos komitetas (JNCC, angl. Joint Nature Conservation 

Committee). Partnerių vardu duomenis tvarko JNCC. Nuo 1979 m. surinkta maždaug 3 000 000 jūrų paukščių 

apskaitų duomenų. Duomenys teikiami paprašius. 

• Atvirosios prieigos „eBird“ baziniame duomenų rinkinyje (EBD, angl. eBird Basic Dataset)170 saugomi visi 

neapdoroti „eBird“ stebėjimų duomenys ir susiję metaduomenys. Kas mėnesį atnaujinamą rinkinį galima parsisiųsti. 

EBD taip pat pateikiama susijusių paketų šiems konkretiems duomenims apdoroti kompiuterio programa „R“. Be to, 

„eBird“ stebėjimo duomenų rinkinius galima gauti naudojantis Visuotine informacijos apie biologinę įvairovę 

priemone (angl. Global Biodiversity Information Facility)171. 

• Portalas „EuroBird“172 yra Europos paukščių surašymo tarybos (EBBC) projektas, kuriame dalyvauja 29 institucijos 

iš 21 Europos šalies. Šioje saugykloje kaupiami duomenys iš daugelio šaltinių, kad būtų galima atlikti jų didelio 

masto erdvinę analizę. Šiuo metu duomenis galima peržiūrėti naudojantis sąveikia interneto žiūrykle. Tačiau toliau 

plėtojant EBBC projektą trečiosios šalys galės duomenis ir produktus gauti tiesiogiai. 

• „BirdTrack“173 yra nemokamas internetinis portalas, kuriame galima pateikti paukščių stebėjimo Britanijoje ir Airijoje 

įrašus. 

• „Ornithoportal“174 teikiami duomenys apie paukščius Austrijoje, Ispanijoje (Katalonijoje ir Baskų krašte), Italijoje, 

Lenkijoje, Liuksemburge, Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Vokietijoje. 

• „Observation.org“175 – visame pasaulyje lauko stebėjimus vykdantiems žmonėms skirta priemonė augalų ir gyvūnų 

stebėjimams registruoti ir dalytis informacija apie juos. 

• Europos biologinės įvairovės portale (angl. European Biodiversity Portal)176 galima gauti biologinės įvairovės 

stebėjimų ir ekologinių duomenų, taip pat duomenų dalijimosi ar radimo priemonių. 

• „EMODnet Biology“ duomenų portale177 galima nemokamai gauti duomenų apie visų Europos regioninių jūrų rūšių 

ir rūšių ypatybių pasiskirstymą laike ir erdvėje. „EMODnet Biology“ yra ES finansuojamo Europos jūrų stebėjimo ir 

duomenų tinklo dalis ir yra kuriamas remiantis Pasaulio jūrų rūšių registru ir Europos vandenynų biogeografinės 

informacijos sistema. 

 

 

Rūšių paplitimo arealų žemėlapiai 

 

Aprašymas: rūšių paplitimo arealų žemėlapiuose plačiai parodomas aptikimas arba neaptikimas; paprastai jie atspindi 

rūšies aptikimo plotą. Tokią informaciją galima pakankamai patikslinti atliekant žemės dangos analizę ir taikant rūšių 

pasiskirstymo modelius, kad rūšių aptikimas būtų atvaizduojamas tikroviškiau. 

 

Tipas: poligoninis. 

 

Pranašumai: naudingas duomenų šaltinis, jei nėra stebėjimų įrašų ar atlasų duomenų. 

 

Trūkumai: paprastai tokie žemėlapiai atspindi rūšies aptikimo plotą, todėl galima reikšminga klaida, kai praleidžiami 

duomenys. 

 

Pavyzdžiai 

• EAA turi GIS duomenų apie Europos rūšių ir buveinių tipų pasiskirstymą. Tokie duomenys kaupiami remiantis 

apsaugos būkle kiekvienos valstybės narės ir ES 28 lygiu. 

                                                      

169 http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469 
170 https://ebird.org/home 
171 https://www.gbif.org/ 
172 https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/ 
173 https://bto.org/our-science/projects/birdtrack 
174 https://www.fauna.hr/ 
175 https://observation.org/ 
176 http://biodiversity.eubon.eu/ 
177 https://www.emodnet.eu/biology 

http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469
https://ebird.org/home
https://www.gbif.org/
https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/
https://bto.org/our-science/projects/birdtrack
https://www.fauna.hr/
https://observation.org/
http://biodiversity.eubon.eu/
https://www.emodnet.eu/biology
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• „BirdLife International“ sudaro ir tvarko skaitmeninius visų pasaulio paukščių rūšių pasiskirstymo žemėlapius. Šie 

žemėlapiai pasiekiami naudojantis integruotąja biologinės įvairovės vertinimo priemone (IBAT, angl. Integrated 

Biodiversity Assessment Tool). 

 

Rūšių pasiskirstymo modeliai 

 

Aprašymas: rūšių pasiskirstymo modeliuose sujungus rūšių stebėjimo duomenis su žinomais aplinkos parametrais 

parengiamos tikslesnės aptikimo prognozės. Naudojant rūšių pasiskirstymo modelius taip pat galima modeliuoti būsimą 

pasiskirstymą pagal įvairius scenarijus, pvz., atsižvelgiant į prognozuojamą klimato kaitą arba planuojamą rūšies 

atsigavimą. Planuojant itin ilgaamžius objektus, gali būti svarbu numatyti tikėtinus būsimus jautrumo pokyčius.  

 

 

Tipas: vektorinis / rastrinis. 

 

Pranašumai: labiau tikėtina, kad, palyginti su paplitimo arealo žemėlapiais, tokie modeliai atspindės rūšies gyvenamąją 

teritoriją. 

 

Trūkumai: tikslumą lemia pamatiniai algoritmai; patartina modelius patikrinti atliekant tyrimus vietoje. 

 

Sekimo duomenys 

 

Aprašymas: tokie duomenys nuosekliai rodo, kur gyvūnas yra konkrečiu laiku ir vietoje. Duomenų paprastai gaunama iš 

paženklintų (pvz., su GPS siųstuvais) individų. Sekimo duomenys suteikia svarbių įžvalgų į atitinkamos rūšies erdvinę 

ekologiją ir gali būti naudojami pagrindinėms maitinimosi vietoms ar migracijos keliams nustatyti. Gyvūnų judėjimo 

duomenis mokslininkai renka atskiriems gyvūnams pritvirtinę elektroninius sekimo prietaisus. Prietaisų būna įvairių: nuo 

labai aukšto dažnio radijo siųstuvų, kurie siunčia signalą į tyrėjo imtuvą, iki GPS ir „Argos“ doplerinių siųstuvų, kurie 

perduoda tikslesnius laiko ir vietos duomenis ir nėra priklausomi nuo fiziškai stebėjimus atliekančio asmens. 

 

Tipas: linijinis. 

 

Pranašumai: naudingi nustatant migracijos kelius, pagrindines maitinimosi vietas ir pan. 

 

Trūkumai: paprastai dedamos labai nevienodos pastangos registruojant duomenis, ypač daug dėmesio skiriant tam 

tikroms rūšims tam tikrose vietose. 

 

Pavyzdžiai 

• Internetinės duomenų bazės, pvz., „Movebank“ (kurią yra priglobęs Maxo Plancko ornitologijos institutas), veikia 

kaip gyvūnų sekimo duomenų saugyklos. Dėl duomenų galima kreiptis į tyrinėtojus, kurie turi atskirų sekimo 

duomenų serijų.  

• Jūrų paukščių sekimo duomenų bazė „Tracking Ocean Wanderers“ (kurią yra priglobusi „Birdlife International“) yra 

didžiausias esamas jūrų paukščių sekimo duomenų rinkinys. Tai yra centrinė viso pasaulio jūrų paukščių sekimo 

duomenų saugykla, kurios tikslas – padėti palaikyti jūrų paukščių apsaugos veiklą ir remti sekimą vykdančią 

bendruomenę. 

 

Saugomų teritorijų informacija 

 

Aprašymas: dėl svarbos gamtos apsaugai įsteigtų teritorijų (saugomų teritorijų, „Natura 2000“ teritorijų, paukščiams ir 

biologinei įvairovei svarbių teritorijų) ribos. 

 

Tipas: poligoninis / taškinis. 

 

Pranašumai: tai pagrindinės teritorijos, į kurias reikia atsižvelgti planuojant atsinaujinančiųjų išteklių energetikos veiklą. 

 

Trūkumai: kai kuriuos duomenų rinkinius naudoti komerciniais tikslais brangu. 

 

Pavyzdžiai 

• ES saugomų teritorijų tinklą „Natura 2000“ sudaro ES Buveinių direktyvoje (92/43/EEB) apibrėžtos SST ir pagal ES 

Direktyvą dėl laukinių paukščių apsaugos įsteigtos SAT. Tinklas „Natura 2000“ yra pagal Berno konvenciją įkurtų 

saugotinų ypatingos svarbos teritorijų tinklo „ Emerald“ dalis. 

• „Natura 2000“ žiūryklė – internetinė priemonė, kuria naudojantis galima peržiūrėti: i) visas „Natura 2000“ teritorijas; 

ii) pagrindinę informaciją apie rūšis ir buveines, kurioms saugoti įsteigta kiekviena teritorija; iii) apytikrį populiacijų 

dydį ir informaciją apie apsaugos būklę. Žr. http://natura2000.eea.europa.eu/. 

• „Natura 2000“ duomenys ir žemėlapiai. 
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• „Protected Planet“ teikiama išsami naujausia informacija apie pasaulio saugomas teritorijas. Šį duomenų šaltinį 

tvarko Jungtinių Tautų aplinkos programos pasaulio išsaugojimo stebėsenos centras (UNEP-WCMC, angl. UN 

Environment World Conservation Monitoring Centre), remiamas IUCN ir jos Pasaulinės saugomų teritorijų komisijos 

(WCPA, World Commission on Protected Areas). 

• Pagrindinės biologinės įvairovės teritorijos (KBA, angl. Key Biodiversity Areas) – didžiausias ir išsamiausias 

pasaulinis teritorijų, reikšmingų pasauliniam biologinės įvairovės patvarumui, tinklas. Pasaulinę pagrindinių 

biologinės įvairovės teritorijų duomenų bazę KBA partnerystės vardu tvarko „BirdLife International“. Duomenų 

bazėje saugomi duomenys apie pasaulines ir regionines pagrindines biologinės įvairovės teritorijas, be kita ko, 

paukščiams ir biologinei įvairovei svarbias teritorijas. Papildomos informacijos apie jūrų aplinkos paukščiams ir 

biologinei įvairovei svarbias teritorijas galima rasti paukščiams ir biologinei įvairovei svarbių jūrų teritorijų e. atlase. 

Be kita ko, paukščiams ir biologinei įvairovei svarbių teritorijų registru buvo remiamasi ES steigiant SAT, o Europos 

Teisingumo Teismas ir Europos Komisija ne kartą pripažino šio registro kaip SAT „šešėlinio sąrašo“ vertę. 

• Siekiant komercinių tikslų, pasaulinėje pagrindinių biologinės įvairovės teritorijų duomenų bazėje ir pasaulinėje 

saugomų teritorijų duomenų bazėje saugomi duomenys pasiekiami naudojantis integruotąja biologinės įvairovės 

vertinimo priemone (IBAT). 

• Ramsaro teritorijos: galima gauti daugiau informacijos apie pagal Ramsaro konvenciją įsteigtas teritorijas, tačiau 

galimybės gauti erdvinių duomenų yra ribotos. 

 

Informacija apie buveines ir augaliją 

 

Aprašymas: aprašomos ekologinės bendrijos ir jų sąsajos su altitude, geologinėmis bei topografinėmis sąlygomis ir 

dirvožemiu. 

 

Tipas: rastrinis / vektorinis. 

 

Pranašumai: naudinga nustatant pažeidžiamas ekologines bendrijas. 

 

Trūkumai: žemėlapiai dažnai gana bendro pobūdžio. 

 

Pavyzdžiai 

• „Natura 2000“ duomenų žiūryklė rodo buveinių, apie kurias pranešta pagal 17 straipsnį, pasiskirstymą. 

• Žemės dangos registras CORINE Europos bendrijos buvo sukurtas siekiant standartizuotu ir galimybę palyginti 

užtikrinančiu būdu kaupti Europos žemyno geoerdvinę aplinkos informaciją. Programa pradėta 1985 m., pirmoji 

duomenų serijos iteracija apėmė bazinius metus – 1990-uosius, o vėlesni leidimai – 2000, 2006, 2012 ir 2018 

metus. 

• „Ocean Data View“ suteikia naudotojams galimybę peržiūrėti ir parsisiųsti įvairių erdvinių duomenų rinkinių, be kita 

ko, buveinių sluoksnių, susijusių su jūrų ir pakrančių biologine įvairove. 

 

Pagrindinės rekomendacijos 

Laukinės gamtos jautrumo žemėlapiai turėtų būti standartiškai sudaromi prieš rengiant visus atsinaujinančiųjų 

išteklių energetikos planus ir vykdant atitinkamą plėtrą.  

Laukinės gamtos jautrumo žemėlapiai turėtų būti rengiami glaudžiai bendradarbiaujant visiems 

suinteresuotiesiems subjektams, be kita ko, reguliavimo institucijoms, laukinės gamtos apsaugos organizacijoms 

ir vystytojams. 

Daugelis valstybių narių svarstys atsinaujinančiųjų išteklių energijos rūšių derinį, kuris apimtų vėjo, saulės ir kitas 

technologijas. Pageidautina, kad šios skirtingos atsinaujinančiųjų išteklių energijos rūšys būtų svarstomos kartu, 

sudarant vieną žemėlapį su kiekvienai rūšiai atskirai parengtais jautrumo sluoksniais. 

Turėtų būti rengiami įvairaus geografinio masto laukinės gamtos jautrumo žemėlapiai. Planavimas plačiu erdviniu 

mastu būtinas siekiant strategiškai optimaliai išnaudoti tiek atsinaujinančiųjų išteklių energetikos, tiek gamtos 

požiūriu tinkamiausias plėtros galimybes. Jei įmanoma, turėtų būti rengiami regioninio, nacionalinio ar net 

daugiašalio lygmens žemėlapiai. Tačiau taip pat reikėtų apsvarstyti galimybę remiantis papildomai surinktais 

duomenimis parengti smulkesnio masto žemėlapių, skirtų teritorijoms, kuriose esama didelių plėtros galimybių 

arba didelė sambūvio su laukine gamta problemų tikimybė. 

Reikėtų stengtis į laukinės gamtos jautrumo žemėlapius įtraukti visas saugotinas rūšis ir buveines (nurodytas ES 

gamtos apsaugos direktyvose), kurioms gali būti padarytas poveikis. Įvertinti tam tikrus taksonus neišvengiamai 

bus sudėtingiau, turint mažai duomenų apie jų pasiskirstymą ir nepakankamai žinių apie jiems daromą poveikį. 

Tokias grupes reikės analizuoti labiau iš pagrindų ir traktuoti su didesne atsarga. 

Jei įmanoma, laukinės gamtos jautrumo žemėlapiai turėtų būti rengiami taip, kad būtų suderinami su esamomis 

planavimo priemonėmis. 
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Laukinės gamtos jautrumo žemėlapiai turėtų būti viešai prieinami, paprasti ir intuityvūs naudoti, o prie jų turėtų 

būti pateikiamos aiškios gairės, kaip juos aiškinti. 

Laukinės gamtos jautrumo žemėlapiai turėtų būti rengiami bendradarbiaujant su daugeliu taksonomijos ekspertų, 

kad būtų užtikrinta išsami susijusių duomenų rinkinių kompiliacija.  

Rengiant laukinės gamtos jautrumo žemėlapius ES, gali būti naudojami su tinklu „Natura 2000“ susiję duomenų 

rinkiniai. Generuojant duomenis būtų galima remtis 10x10 km langelių tinklelyje pateikiamais, pagal 12 ir 17 

straipsnius surinktais duomenimis. 

Laukinės gamtos jautrumo žemėlapiai turėtų būti rengiami taip, kad būtų lengva įtraukti naujų duomenų rinkinių 

ar naujinių. 

Dėl taksonų, kurių duomenų trūksta, gali būti naudinga pradėti nuo duomenų apie bendrą buveinės tinkamumą. 

Tam tikrų taksonų, pvz., šikšnosparnių ir jūrų žinduolių, duomenys (ir žinios, kaip juos geriausia aiškinti) yra 

gerokai ribotesni. 

Laukinės gamtos jautrumo žemėlapiuose turėtų būti naudojami geriausi turimi duomenys smulkiausiu galimu 

masteliu. Reikėtų aiškiai nurodyti neaiškumo lygius, duomenų trūkumus ir galimybes palyginti skirtingus duomenų 

rinkinius.  

Laukinės gamtos jautrumo žemėlapiai turėtų būti suderinami su atitinkama planavimo sistema ir prieinami visiems 

susijusiems naudotojams ir tikslinėms grupėms. Geras būdas pateikti žemėlapius – internetinės platformos, 

kuriose galutinis naudotojas gali sąveikiu būdu iš žemėlapių gauti informacijos ir peržiūrėti sluoksnius kartu su 

kitais kintamaisiais, pvz., kitomis plėtros vietomis, saugomomis teritorijomis ir kt. Siekiant, kad tokie žemėlapiai 

būtų naudojami intensyviau, gali būti naudinga juos propaguoti asmeniškai bendraujant su planavimo institucijų 

atstovais, vystytojais ir kitais galutiniais naudotojais. 
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E PRIEDĖLIS. NACIONALINĖS GAIRĖS, SUSIJUSIOS SU REIKŠMINGO VĖJO ENERGETIKOS PLĖTROS POVEIKIO ŠIKŠNOSPARNIAMS, PAUKŠČIAMS IR JŪRŲ 

ŽINDUOLIAMS VERTINIMU 

9-2 lentelė. Nacionalinis rekomendacinis dokumentas, naudojamas vertinant reikšmingą vėjo energetikos plėtros poveikį šikšnosparn iams 
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Antraštė  Nuoroda 

Albanija Š Šalis 
kandidat
ė 

N N N   

Gruzija  Š EBPO N N N   

Izraelis Š MENA* T N N Žuvusių gyvūnų tyrimo gairės 
(docweb)  

 

Izraelis Š MENA T N N Vėjo elektrinių poveikio 
šikšnosparniams vertinimo gairės 
(docweb) 

 

BJR 
Makedonija 

Š EBPO N N N   

Moldova Š EBPO N N N   

Monakas Š EBPO N N N   

Juodkalnija Š Šalis 
kandidat
ė 

N N N   

Norvegija Š EBPO N N N   

San Marinas Š EBPO N N N   

Šveicarija Š EBPO N N N   

Ukraina Š EBPO N N N   

Belgija Š VN T 
(Val
onija
) 

N T Note de référence pour la prise en 
compte de la biodiversité 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf
?ID=28103 
 
 

                                                      

178 Tam tikros konkrečios migruojančios rūšies „paplitimo valstybė“ – tai i) valstybė (o atitinkamais atvejais bet kuri šios dalies k pastraipoje minima Konvencijos šalis), kurios 
jurisdikcijai priklauso bet kuri tos migruojančios rūšies paplitimo teritorijos dalis, arba ii) valstybė, su kurios vėliava plaukiojantys laivai gaudo tą migruojančią rūšį už nacionalinei 
jurisdikcijai priklausančios teritorijos ribų. 
„Šalis“ − valstybė ar bet kuri regioninės ekonominės integracijos, nepriklausomų valstybių sudaryta organizacija, kuriai suteikta kompetencija vesti derybas, sudarinėti ir taikyti 
tarptautinius susitarimus klausimais, kuriems taikoma ši Konvencija ir kuriems ji galioja. 
Šaltinis: Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencija, pateikiama adresu https://www.cms.int/en/convention-text. 
 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
https://www.cms.int/en/convention-text


 

EK rekomendacinis dokumentas dėl vėjo energetikos plėtros ir ES gamtos apsaugos teisės aktų 244  

Belgija Š VN T 
(Fla
ndrij
a) 

N T Effecten van windturbines op 
vogels en vleermuizen in 
Vlaanderen 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2
015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInV
laanderen.pdf 

        
Bulgarija Š VN N T N   

Kroatija Š VN N ? T Tarp sesijų posėdžiaujančios 
darbo grupės ataskaita dėl vėjo 
elektrinių ir šikšnosparnių 
populiacijų (2017 m.) 

http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127 
 

Kroatija Š VN N ? T Smjernice za izradu studija 
utjecaja na okolis za zahvate 
vjetroelektrana 

 

Kipras Š VN N N N   

Čekija Š VN T 
(su 
tam 
tikrai
s 
vieto
s 
lygm
ens 
prita
ikym
ais) 

N N  Nėra (pritaikymų) 
 
 

Danija Š VN N N N   

Estija Š VN N N N   

Suomija Š VN N N T Vėjo elektrinių parkų statybos 
planavimo atnaujinimas (2016 m.) 
(Tuulivoimarakentamisen 
suunnittelu. Päivitys 2016)  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/790
57/OH_5_2016.pdf 
 

Suomija Š VN N N T Poveikio paukščiams vertinimas 
plėtojant vėjo energetiką 
(Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa) 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/754
07/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
  

Suomija Š VN N N T Literatūroje ir ataskaitose 
aprašomas vėjo elektrinių poveikis 
paukščiams ir šikšnosparniams 
(Kirjallisuusselvitys 
tuulivoimaloiden vaikutuksista 
linnustoon ja lepakoihin)  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80
066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1 
 

Prancūzija Š VN T T T  Oficialios bendrosios gairės  
 https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
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_2017-01-24.pdf http://www.grand-est.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf 

  
  
https://eolien-
biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_201
8.pdf http://www.charente-
maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%
20Eolien%20St%20F%C3%A9lix%205%20annexe%2013
%20Protocole_de_suivi_environnemental 
pdf (2015) 
  
SFEPM gairės  
 parengiamasis tyrimas: 
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf 
(2016)  
  
tyrimas: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf(
2016)  
 stebėsena: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf 
(2016)  
  
la prise en compte des Chiroptères dans la planification 
des projets éoliens terrestres en France   
 le diagnostic chiroptérologique (étude d'impact) des 
projets éoliens terrestres   
 les suivis des impacts des parcs éoliens terrestres sur les 
populations de Chiroptères  

Vokietija Š VN N T (keliose 
federacinėse 
žemėse ar 
bendrovėse) 

T 
(keliose 
federaci
nėse 
žemėse 
ir vienos 
nacional
inės 
gairės 
dėl vėjo 
elektrini
ų 
miškuos
e) 

 Bavarija: https://www.verkuendung-
bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-
A001_PDFA.pdf (2011)  
  
Badenas-Viurtembergas: https://wm.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf 
(2012)  
  
Hesenas: http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-
Leitfaden.pdf (2012)  
 
Žemutinė Saksonija:  
 1 dalis:  
 (2016)  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
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2 dalis:  
 
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitf
aden_-
_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_
Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachse
n_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf (2016)  
  
Šiaurės Reinas-Vestfalija:  
 bendrai:  
 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf (2013)  
 miškuose: 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
leitfaden_wind_im_wald.pdf (2012)  
  
Reino kraštas-Pfalcas:  
 
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-
Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-
LUWG_2012.pdf.pdf 
 
Saro kraštas:  
 
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf (2013)  
 Saksonija-Anhaltas:  
 http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf(2016) 
 
Saksonija-Anhaltas:  
https://mule.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU
/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181
126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefr
ei.pdf 
 
 Šlėzvigas-Holšteinas: 
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf (2008)  
  

http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf


 

EK rekomendacinis dokumentas dėl vėjo energetikos plėtros ir ES gamtos apsaugos teisės aktų 247  

Tiuringija:  
 
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
(2015)  
  
Kita: BfN – miškuose: 
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf (2011)  
NLT:  
 
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 
(2014)  
  

Vokietija  VN    Arbeitshilfe Mopsfledermaus 
Untersuchungs- und 
Bewertungsrahmen 
für die Genehmigung von 
Windenergieanlagen (2018) 

https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_
23_LfU 
 

Vokietija  VN    Leitfaden zur Beachtung 
artenschutzrechtlicher Belange 
beim Ausbau der 
Windenergienutzung im Saarland 

http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf 
  

Vokietija  VN    Tarp sesijų posėdžiaujančios 
darbo grupės ataskaita dėl vėjo 
elektrinių ir šikšnosparnių 
populiacijų (2017 m.) 

http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf  

Vokietija  VN    Empfehlungen zur 
Berucksichtigung tieroklogischer 
Belange bei 
Windenergieplanungen in 
Schleswig-Holstein (2008) 

http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf 
  

Vokietija  VN    Arbeitshilfe zur Berucksichtigung 
des Fledermasusschutzes bei der 
Genehmigung von 
Windenergieanlagen (WEA) in 
Turingen (2015) 

https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
  
 
  

Vokietija  VN    Windkraft uber Wald (2011)  http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf  

Vokietija  VN     http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 

Vengrija Š VN N N N   

https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
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Airija  Š VN N T N Bat Conservation Ireland Wind 
Turbine/Wind Farm Development 
Bat Survey Guidelines (2012) 

http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIrela
nd%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelin
es%20Version%202%208.pdf (2012) 

Italija  Š VN N N N   

Latvija Š VN N N N   

Lietuva Š VN T  T   

Liuksemburg
as 

Š VN N N N  Nėra 

Мalta Š VN N N N   

Nyderlandai Š VN N T N  http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-
land/milieu-en-omgeving/vleermuizen(2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%2
0vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf (2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting
%20-
%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%
20in%20the%20Netherlands%20%28NL%29.pdf (2013) 

Lenkija Š VN N T (2009 m. 
NVO gairės 
neatnaujinto
s, NVO 
rekomenduoj
amas 
oficialių 
gairių 
projektas) 

N 
(oficialių 
gairių 
projekta
s vis dar 
oficialiai 
nepatvir
tintas, 
bet 
įprastai 
naudoja
mas) 

Ytyczne dotyczace oceny 
oddzilywania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (2013) 

http://www.ansee.pl/wp-
content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_odd
zialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf  

  VN    Lenkijos laikinosios vėjo elektrinių 
parkų poveikio šikšnosparniams 
vertinimo gairės 

http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/
Guidelines_Poland.doc 
  

Portugalija Š VN   T Diretrizes para a consideração de 
morcegos em programas de 
monitorização de Parques Eólicos 
em Portugal continental (2017)  

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs
/Mam/morc/morc-recom-p-eolic (2008) 
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resou
rce/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-
eolicos-out2017.pdf  
 Laukiama, kol valdžios institucijos patvirtins naujos 
redakcijos (2017 m.) projektą. 

Rumunija Š VN N T N 18-asis patariamojo komiteto 
posėdis (2013 m.) 

http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2 
 

Slovakija Š VN N N N   

http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2


 

EK rekomendacinis dokumentas dėl vėjo energetikos plėtros ir ES gamtos apsaugos teisės aktų 249  

Švedija Š VN N N N   

Jungtinė 
Karalystė  

Š VN N T T Bats and onshore wind turbines, 
interim guidance (2014) 

http://publications.naturalengland.org.uk/file/612294166629
5808 
  

  VN    Bats and Onshore Wind Turbines 
Survey, Assessment and 
Mitigation (2019)  

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-
01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf 

  VN    Renewable Energy Planning 
Guidance Note 3 (Kornvalis) 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-
Wind-V2-June-2013-cover.pdf 

  VN    Recommended approach for bats 
and single, small wind turbines in 
Cornwall 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-
guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-
March-2011.pdf 

  VN    Keredigionas https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.
cfm?mediaid=52666 (2015) 

Alžyras PV MENA N N N   

Andora PV EBPO N N N   

Armėnija PV EBPO N N N   

Azerbaidžan
as 

PV EBPO N N N   

Baltarusija PV EBPO N N N   

Bosnija ir 
Hercegovina 

PV EBPO N N N   

Vatikanas PV EBPO N N N   

Iranas  PV MENA N N N   

Irakas PV MENA N N N   

Jordanija PV MENA N N N   

Kazachstana
s 

PV MENA N N N   

Kuveitas PV MENA N N N   

Libanas PV MENA N N N   

Libija PV MENA N N N   

Lichtenšteina
s 

PV EBPO N N N   

Marokas PV MENA N N N   

Palestinos 
AT 

PV MENA N N N   

Rusijos 
Federacija 

PV EBPO N N N   

Saudo 
Arabija 

PV MENA N N N   

Serbija PV Šalis 
kandidat
ė 

N N T 
(Nacion
alinių su 
šikšnos

Šikšnosparniai ir poveikio aplinkai 
vertinimas  

http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocij
e2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web
_lq.pdf (2011) 

http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf


 

EK rekomendacinis dokumentas dėl vėjo energetikos plėtros ir ES gamtos apsaugos teisės aktų 250  

parniais 
susijusi
ų 
poveikio 
aplinkai 
vertinim
o gairių 
skyrius 
apie 
vėjo 
elektrini
ų 
parkus) 

Ispanija  PV VN N T N Tarp sesijų posėdžiaujančios 
darbo grupės ataskaita dėl vėjo 
elektrinių ir šikšnosparnių 
populiacijų 

http://secemu.org/wp-
content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_re
d.pdf (2013) 

Sirija PV MENA N N N   

Tunisas PV MENA N N N   

Austrija PV VN N N N   

Graikija PV VN N N N   

Turkija PV Šalis 
kandidat
ė 

N N N   

* MENA: Artimieji Rytai ir Šiaurės Afrika 

9-3 lentelė. Nacionalinis rekomendacinis dokumentas, naudojamas vertinant reikšmingą vėjo energetikos plėtros poveikį paukščiams 

Šalys Antraštė Vieta 

Suomija Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

Vengrija Szélenergia és természetvédelem http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Taj/Szélenergia_és_tv_08.pdf 

Jungtinė Karalystė Onshore wind energy https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/onshore-wind energy 

Jungtinė Karalystė Bird Collision Avoidance: Empirical evidence 
and impact assessment 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_614_FINAL_WEB.pdf 

 

  

http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
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9-4 lentelė. Nacionalinis rekomendacinis dokumentas, naudojamas vertinant reikšmingą vėjo energetikos plėtros poveikį jūrų žinduo liams 

Šalys Antraštė Vieta 

Suomija Tuulivoimarakentamisen suunnittelu http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

Vokietija Konzept für den Schutz der Schweinswale vor 
Schallbelastungen bei der Errichtung von 
Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee 
(Schallschutzkonzept) 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/awz/Dokumente/schallschutzkonzept_BMU.pdf 

Nyderlandai Kader Ecologie en Cumulatie – 2018 
Ondertitel: Cumulatieve effecten van aanleg van 
windparken op zee op 
bruinvissen 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/157579/kader_ecologie_en_cumulatie_-
_2018_cumulatieve_effecten_van_aanleg_van_windparken_op_zee_op_bruinvis.pdf 

Nyderlandai Cumulatieve effecten van impulsief 
onderwatergeluid op zeezoogdieren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/123302/kader_ecologie_en_cumulatie_t_b_v_uitrol_wi
ndenergie_op_zee_deelrapport_b_-_bijlage_tno-onderzoek_cu.pdf 

Jungtinė Karalystė Statutory nature conservation agency protocol 
for minimising the risk of injury to marine 
mammals from piling noise 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Piling%20protocol_August%202010.pdf 

Jungtinė Karalystė JNCC guidelines for minimising the risk of 
injury to marine mammals from using 
explosives 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Explosives%20Guidelines_August%202010.pdf 

Jungtinė Karalystė General advice on marine-renewables 
development 

https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/marine-renewables/general-advice-marine 
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9-5 lentelė. Nacionalinis rekomendacinis dokumentas, naudojamas vertinant reikšmingą vėjo energetikos plėtros poveikį jūrų žinduo liams 

Šalys Antraštė Vieta 

Suomija Tuulivoimarakentamisen suunnittelu http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

Vokietija Konzept für den Schutz der Schweinswale vor 
Schallbelastungen bei der Errichtung von 
Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee 
(Schallschutzkonzept) 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/awz/Dokumente/schallschutzkonzept_BMU.pdf 

Nyderlandai Kader Ecologie en Cumulatie – 2018 
Ondertitel: Cumulatieve effecten van aanleg van 
windparken op zee op 
bruinvissen 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/157579/kader_ecologie_en_cumulatie_-
_2018_cumulatieve_effecten_van_aanleg_van_windparken_op_zee_op_bruinvis.pdf 

Nyderlandai Cumulatieve effecten van impulsief 
onderwatergeluid op zeezoogdieren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/123302/kader_ecologie_en_cumulatie_t_b_v_uitrol_wi
ndenergie_op_zee_deelrapport_b_-_bijlage_tno-onderzoek_cu.pdf 

Jungtinė Karalystė Statutory nature conservation agency protocol 
for minimising the risk of injury to marine 
mammals from piling noise 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Piling%20protocol_August%202010.pdf 

Jungtinė Karalystė JNCC guidelines for minimising the risk of 
injury to marine mammals from using 
explosives 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Explosives%20Guidelines_August%202010.pdf 

Jungtinė Karalystė Bendros rekomendacijos dėl jūrų 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtros 
(General advice on marine-renewables 
development) 

https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/marine-renewables/general-advice-marine 
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F PRIEDĖLIS. ŠIKŠNOSPARNIŲ ŽŪSTAMUMAS DĖL SUSIDŪRIMŲ 

9-6 lentelė. II priede nurodytų rūšių (pastorintuoju šriftu) individų skaičius Europoje užregistruoto žūstamumo įrašuose (iš 
2003–2017 m. užregistruotų 9 354 žūčių)  

Būrys ir šeima Bendrinis pavadinimas Rūšis (EUNIS) Žūčių, apie kurias 
pranešta, skaičius 

Chiroptera: Miniopteridae Paprastasis ilgapirštis 
šikšnosparnis 

Miniopterus schreibersii 11 

Chiroptera: Pteropodidae Egiptinis skraidantysis šuo Rousettus aegyptiacus 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Blazijaus pasagnosis 
šikšnosparnis 

Rhinolophus blasii 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Pietinis pasagnosis 
šikšnosparnis 

Rhinolophus euryale 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Didysis pasagnosis 
šikšnosparnis 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

2 

Chiroptera: Rhinolophidae  Mažasis pasagnosis 
šikšnosparnis 

Rhinolophus hipposideros 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Mehelio pasagnosis 
šikšnosparnis 

Rhinolophus mehelyi 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Europinis plačiaausis 
šikšnosparnis 

Barbastella barbastellus 5 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Bechšteino pelėausis Myotis bechsteinii 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Mažasis pelėausis Myotis blythii 7 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Ilgapirštis pelėausis Myotis capaccinii 0 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Kūdrinis pelėausis Myotis dasycneme 3 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Trispalvis pelėausis Myotis emarginatus 4 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Didysis pelėausis Myotis myotis 7 

 

Bendras žūčių skaičius sudaro mažiau nei 0,5 proc. užregistruoto žuvusių šikšnosparnių skaičiaus (nuo 2003 m. iki 

2017 m. pabaigos rastų atsitiktinai ir atliekant stebėsena po statybos etapo grindžiamus tyrimus). Šaltinio dokumente179 

nurodoma, kad šie skaičiai „jokiu būdu neatspindi tikrojo šikšnosparnių žūstamumo prie vėjo elektrinių masto“, nes yra 

„grindžiami tik žūčių, apie kurias pranešta tarp sesijų posėdžiaujančios EUROBATS darbo grupės nariams, duomenimis, 

o ne faktiniu žūstamumu, kuris yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į įvairius nukrypimų šaltinius: pvz., tyrimų pastangas, tai, 

kad žuvusius gyvūnus pašalina plėšrūnai ar maitėdos, ieškotojo našumą ir iš tikrųjų apieškotos teritorijos dalį“. Nepaisant 

to, II priede nurodytų rūšių gyvūnams dėl vėjo elektrinių aiškiai kyla mažesnė rizika nei tam tikrų kitų rūšių gyvūnams. 

  

                                                      

179 Patariamajam komitetui pateikta tarp sesijų posėdžiaujančios EUROBATS darbo grupės ataskaita (23-ojo posėdžio) 
dėl vėjo elektrinių ir šikšnosparnių:  
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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9-7 lentelė. Europos vėjo energetikos objektuose užregistruotų šikšnosparnių žūčių dalis pagal rūšį 

Rūšis* Vėjo elektrinių parkuose Europoje žuvusių 
šikšnosparnių dalis 

Pipistrellus pipistrellus 24 proc. 

Nyctalus noctula 16 proc. 

Pipistrellus nathusii 17 proc. 

Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus 5 proc. 

Nyctalus leisleri 8 proc. 

Pipistrellus spp. 7 proc. 

Pipistrellus kuhlii 5 proc. 

Hypsugo savi 4 proc. 

Pipistrellus pygmaeus  5 proc. 

* Išvardytų rūšių individai sudaro per 90 proc. 2003–2017 m. Europoje užregistruotų vėjo elektrinių parkuose žuvusių 

šikšnosparnių (skaičiuojant procentą neįtrauktos žūtys, kai rūšis nebuvo nustatyta). Jokia kita rūšis neviršija 5 proc. 

užregistruotų žūčių. Visos rūšys yra nurodytos IV priede, į kurį įtrauktos Microchiroptera „visos rūšys“. Buveinių 

direktyvos II priede nėra nurodyta nė viena iš šių rūšių. 

Šaltinis: 23-ajame posėdyje Patariamajam komitetui pateikta tarp sesijų posėdžiaujančios EUROBATS darbo 

grupės ataskaita dėl vėjo elektrinių ir šikšnosparnių 

(https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-

AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf). 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf

