
 
 

Renginys „Pabūk gandriukas“ 
 

Data: 2010 m. balandžio 25 d. (sekmadienis) 
Laikas: 11-18 val. 
Vieta: V. Kudirkos aikštė, Vilnius 
Organizatorius: „Rytų skirstomieji tinklai”, VST ir Lietuvos ornitologų draugija (LOD) 
 
2010 m. Lietuvoje – baltojo gandro metai.  
 
Šį kartą Metų paukščiui skiriamas ypatingas dėmesys.  
 
Pasidžiaugti maždaug prieš mėnesį grįžusiais gandrais vilniečiai ir miesto svečiai galės pirmą kartą pačiame 

miesto centre, V. Kudirkos aikštėje, pastatytame 20 kv. m. GANDRALIZDYJE. 
 
Jame kiekvienas galės pasijusti gandriuku. Įėjusį į lizdą žmogų apsups tikri gandrų garsai, o pasilypėjęs ant 

pakylos lankytojas galės žvalgytis taip, kaip gandras žvalgosi po laukus iš savo iškelto lizdo. Kiekvienas galės ir 
nusifotografuoti fotosesijai „Aš – gandriukas“. 

 
Kudirkos aikštę, be to, papuoš gražiausių Vakarų Lietuvos gandrų nuotraukų paroda, o renginį pagyvins Vilniaus 

muzikos mokyklų pasirodymai.  
 
Suaugę ir vaikai galės išbandyti savo jėgas viktorinose, balsuoti, kuo labiau tiki – ar tuo, kad vaikus atneša 

gandrai, ar tuo, kad juos randa kopūstuose, ir rinkti vardą iškritusiam gandriukui. 
 
Renginį ves etnologė Gražina Kadžytė.  
 
Programa: 
 

11:00 – 18:00 viso renginio metu vyks gandrų nuotraukų paroda gandralizdyje ir dalyvių fotosesija „Aš 
gandriukas“, balsavimas „Gandrai prieš kopūstus“ ir iškritusio gandriuko vardo rinkimai 

12:40 – 15:00 „Gandrovizija“ – Vilniaus muzikos mokyklų pasirodymai1 
15:00 – 18:00 Viktorina „Ar pažįsti gandrą?“ 
   
 
 
 

Apie projektą: Lietuvos ornitologų draugija kartu su partneriais AB „Rytų skirstomaisiais tinklais“ (RST), AB 
„VST“ ir Gamtos tyrimų centro Ekologijos institutu įgyvendina Europos Sąjungos aplinkos finansinės priemonės 
LIFE+ projektą „Baltųjų gandrų (Ciconia ciconia) apsauga Lietuvoje“ (Projekto NR. LIFE07 
NAT/LT/000531).  , Projekto metu kasmet įrengiama ar nuo elektros laidų į saugią vietą perkeliama  apie 500 
gandralizdžių. Projekto partneriai yra įsipareigoję iki 2012 metų pabaigos įrengti 1770 dirbtinių gandralizdžių ant 
elektros stulpų. RST ir VST specialistai jau yra perkėlę daugiau nei 3 tūkst. gandralizdžių. Draugija iki 2012 m. 
įsipareigojusi sutvarkyti 500 gandralizdžių esančių ant pastatų stogų. 

                                                
1 „Gandrovizijos“ nugalėtojams bus surengta ekskursija į Rambyno regioninį parką, kuriame yra gražiausia ir tankiausia 
gandrų gyvenvietė Lietuvoje  


