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Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų 

žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje LIFE17 NAT/LT/000545  

 

Projektą finansuoja ES LIFE Programa, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir projekto partneriai. 

 

  KVIEČIAME Į SEMINARĄ  

„UPINIŲ IR MAŽŲJŲ ŽUVĖDRŲ APSAUGOS PERSPEKTYVOS“ 

Lietuvos ornitologų draugija, kartu su partneriais VĮ „Vidaus vandens kelių direkcija“, Nemuno kilpų regioninio parko 
direkcija ir UAB „EKO STOMA“, įgyvendindama projektą „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir 
mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“, š. m. spalio 14 d. organizuoja seminarą „Upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos 
perspektyvos“, kuris vyks Nemuno deltos regioninio parko direkcijos konferencijų salėje (Kuršmarių g. 13, Rusnės mstl., 
Rusnės sen., Šilutės r. sav.). 
 

Renginio metu bus apžvelgta upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklė, aptartos Nemuno salų tvarkymo galimybės 

ir laukiami rezultatai, tinkamų buveinių palaikymo perspektyvos bei žuvėdrų apsaugos priemonės. 

Seminaro metu bus organizuota išvyka po Nemuno deltos regioninį parką, aplankant projekto įgyvendinimo 

teritorijas, upinėms ir mažosioms žuvėdroms gyventi tinkamas buveines. 

Programa 

10.00 –10.30          Dalyvių registracija 
 
10.30 – 11.00 Pranešimas: „Upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos perspektyvos Lietuvoje, laukiantys darbai 

bei iššūkiai“ (pranešėjas Eugenijus Drobelis, viešinimo specialistas, Lietuvos ornitologų 
draugija) 

 
11.00 – 11.30 Pranešimas: „Upinės ir mažosios žuvėdros Nemuno deltos regioniniame parke – sėkmės ir 

nesėkmės“ (pranešėjas Marius Karlonas, ornitologas – specialistas, pranešimo 
bendraautorius Liutauras Raudonikis – vyr. biologas-ekspertas, Lietuvos ornitologų draugija) 

 
11.30 – 12.00                         Pranešimas: „Mažųjų ir upinių žuvėdrų salų Nemuno upėje formavimo praktika” (pranešėjas 

Aurelijus Rimas, Laivybos direktorius, VĮ Vidaus vandens kelių direkcija) 
 
12.00 – 13.00 Pietūs 
 
13.00 – 16.00 Išvyka į Nemuno deltos regioninį parką ir atvira diskusija apie savanorių įtraukimą į buveinių 

priežiūros veiklas  
 
Prašome registruotis (nurodant vardą, pavardę, atstovaujamą organizaciją ir el. paštą) el. pašto adresu 

justina@birdlife.lt iki spalio 7 d.  

Kilus klausimams prašome kreiptis į projekto viešinimo specialistą Eugenijų Drobelį el. pašto adresu 

eugenijus.drobelis@birdlife.lt arba telefonu +370 675 32898.  

Iki susitikimo renginyje, 

Lietuvos ornitologų draugijos vardu                                      L.e.p. direktorė Justina Mažulė  
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