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ĮVADAS 

Smarkiai blogėjanti paukščių gripo situacija verčia sunerimti.  

Mažieji paukščių augintojai, skirkite savo brangaus laiko ir apsaugokite savo mylimus paukščius 

nuo iškilusios paukščių gripo grėsmės.  

Visa apibendrinta pagrindinė informacija apie paukščių gripą viename leidinyje.  

Medžiaga parengta pagal Lietuvos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Jungtinių Tautų 

maisto ir žemės ūkio organizacijos skelbiamą oficialią informaciją ir rekomendacijas. Papildyta 

mūsų draugijos narių patarimais ir pastebėjimais.   

Židiniai surandami ir mažuose 

naminių paukščių ūkeliuose, 

kuriuose auginami nekomerciniai 

paukščiai. Auginamų paukščių 

skaičius nustatytose protrūkio 

vietose siekia vos 6, 10, 11, 16, 25 

vnt. 

Didžioji dalis mūsų šalyje 

nustatytų paukščių gripo atvejų 

siejama su vištų dedeklių 

prekyba, kurių sergančių partija 

buvo atvežta iš Lenkijos ir 

pardavinėjama Maišiagaloje, 

Rudaminoje ir Lentvaryje. Kita 

dalis nustatytų atvejų su laukinių 

paukščių užkratu. 

Lietuvoje nustatyta paukščių gripas 41 paukščių auginimo vietoje, sunaikinta 1008 vnt. paukščių. 

Kaimyninėje Lenkijoje užfiksuoti 262 paukščių gripo protrūkiai - didžiausias užregistruotų 

infekcijų skaičius šalyje. Siekiant užkirsti kelią ligos plitimui buvo sunaikinta daugiau kaip šeši 

milijonai paukščių. 

Didieji Lietuvos paukštynai sunerimę, kad liga neišplistų ir nereikėtų sunaikinti produkcijos ir 

didelių paukščių kiekių. 

Mes mažieji paukščių augintojai taip pat turime skirti dėmesį, vadovautis rekomendacijomis ir 

vykdyti paukščių gripo prevenciją. 

Paukščių augintojui pati juodžiausia diena, jeigu užklupus paukščių gripui, reikės sunaikinti visus 

mylimus paukščius! 

Lietuvos dekoratyvinių ir veislinių paukščių augintojų draugija 
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1. Paukščių gripo liga 

Paukščių gripas yra greitai plintanti pavojinga užkrečiamoji paukščių liga, kuria serga naminiai ir 

laukiniai paukščiai. 

Susirgusiems naminiams paukščiams nėra gydymo.  

Patvirtinus didelio patogeniškumo paukščių gripo virusą ūkyje visi paukščiai ir lesalai saugiai 

sunaikinami. 

Sukurta vakcina nuo paukščių gripo, kuri sustabdo viruso plitimą, tačiau neapsaugo nuo 

užsikrėtimo skirtingais paukščių gripo viruso potipiais. 

Šiuo metu Europoje plintantis H5N8 paukščių gripo potipis nėra pavojingas žmonėms.  

 

Užkrečiamos paukščių rūšys: 

Vištos, antys, žąsys, kalakutai, perlinės vištos, putpelės, fazanai, šie virusai gali paveikti 

balandžius ir daugybę laukinių paukščių. Priklausomai nuo viruso tipo paukščiai turės klinikinių 

požymių arba ne. 

 

Dažniausiai pasitaikantys paukščių gripo požymiai: 

Paukščių gripu sergantys paukščiai nustoja lesti, gerti, sunkiai kvėpuoja, pamėlsta paukščių 

skiauterės, barzdelės, patinsta galvos ir kaklo audiniai, atsiranda kraujosruvos odoje ir gleivinėse. 

Paukščiai gaišta. Nuo ligos gali nugaišti iki 100 % visų ūkyje laikomų paukščių. 

Anot veterinarijos gydytojo E. Jacevičiaus: “Sergantys paukščiai dažnai tupi arba stovi pusiau 

komos būklėje, galvomis liesdami žemę. Skiauterės ir barzdelės yra pamėlusios ir pabrinkusios, 

kraštuose gali būti taškinės arba dėminės kraujosruvos. Dažnai gausiai ir vandeningai 

viduriuojama, paukščiai jaučia didelį troškulį. Gali būti sunkus kvėpavimas, kartais pastebimas 

gausus ašarojimas. Kraujosruvos gali atsirasti ir tose odos vietose, kur nėra plunksnų”. 
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2. Kaip mūsų sparnuočiai gali užsikrėsti paukščių gripu? 

Virusas gali patekti į paukščių ūkį pačiais įvairiausiais būdais: 

• Pirkote iš turgaus, žmogaus arba gavote dovanų paukštį, kuris atrodė sveikas. 

• Per šeimos narius, kaimynus ar kitus žmones, kurie turėjo kontaktą su sergančiais 

paukščiais turguje ar buvo kitame ūkyje. Virusas gali būti nešiojamas ant savo drabužių, 

batų, transporto priemonių, pavyzdžiui, dviračio ar motociklo ratai. 

• Kito gyvūno pirkimas ar gavimas dovanų į ūkį. Pavyzdžiui, įsigijote avelių porą iš ūkio, 

kuriame buvo paukščių ūkio viruso užkrato. 

• Šuo ar katė parnešė namo laukinį negyvą užkrėstą gyvūną. 

• Migruojantys paukščiai iš vienos vietovės į kitą. Jie  gali užkratą atnešti per kontaktus su 

naminiais arba užkrėsti per paliktą mėšlą ant žemės, vandens telkiniuose. 

• Antys ir kiti paukščiai skrendantys ir grįžtantys iš laukų. 

• Užkrėtimo galimybė nuo bet kokių laukinių paukščių, kurie gali atskristi į ūkį ieškodami 

lesalo. 

• Kontaktas su vandens telkiniais. 

• Kontaktas su užkrėstu mėšlu. 

 

Inkubacijos periodas: Dažniausiai trunka nuo keleto valandų iki 2-5 dienų, kai prasideda 

klinikinių požymių pradžia. 
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3. Įsakymas ir prievolė laikyti paukščius uždarytus 

  

Lietuvoje mažų paukščių ūkių augintojams taip 

pat yra prievolė laikytis biologinio saugumo 

priemonių, kurios yra numatytos įsakyme "Dėl 

labai patogeniško paukščių gripo patekimo 

rizikos mažinimo ir apsaugos priemonių 

taikymo naminių paukščių laikymo vietose“ .  

Pagrindiniai įsakymo punktai: 

1.1. naminių paukščių savininkams ir 

laikytojams: 

 

1.1.1. užtikrinti, kad nuolat būtų stebima 

naminių paukščių sveikatos būklė, 

 

1.1.2. pavasarinės ir rudeninės laukinių vandens 

paukščių migracijos laikotarpiu ar esant 

nepalankiai epizootinei paukščių gripo situacijai 

kaimyninėse Europos Sąjungos valstybėse narėse ir (ar) trečiosiose šalyse (apie migracijos 

laikotarpį ar nepalankią epizootinę paukščių gripo situaciją kaimyninėse Europos Sąjungos 

valstybėse narėse ir (ar) trečiosiose šalyse skelbiama VMVT interneto svetainėje ir žiniasklaidos 

priemonėse) laikyti naminius paukščius pastatuose ir jų neišleisti į lauką arba išleisti tik į 

aptvertas lauko aikšteles ar teritoriją, kad naminiai paukščiai negalėtų turėti tiesioginio 

kontakto su laukiniais vandens paukščiais,  

 

1.1.3. šerti ir girdyti naminius paukščius pastatuose ar statiniuose su pastoge, 

 

1.1.4. nenaudoti nenukenksminto atvirų paviršinių vandens telkinių vandens laikomiems 

naminiams paukščiams girdyti, 

 

1.1.5. laikyti naminių paukščių pašarą ir kraiką taip, kad jis būtų apsaugotas nuo laukinių paukščių 

ir kitų gyvūnų, 

 

1.1.6. nedelsiant informuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį padalinį, kurio 

kontroliuojamojoje teritorijoje yra laikomi naminiai paukščiai, apie pastebėtą naminių paukščių 

susirgimą arba gaišimą; 

 

Pilna galiojanti įsakymo redakcija: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/69cba710718911e484b9c12b550436a3/asr 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/69cba710718911e484b9c12b550436a3/asr
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4. Lietuvoje nustatyto paukščių gripo interaktyvūs žemėlapiai 

Šiuo metu galima stebėti ir sekti situaciją dviejuose žemėlapiuose: naminių ir laukinių paukščių. 

 

4.1. Paukščių gripo protrūkiai naminių paukščių ūkiuose 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat atnaujina duomenis. Pateikiama Lietuvoje 

užfiksuoto paukščių gripo statistika. Sužymėti žemėlapyje veikiantys paukštynai, jų zonos (žalia 

spalva) ir užfiksuoti židiniai naminių paukščių laikymo vietose (raudona). Taip pat pateikta židinių 

statistika pagal savivaldybes. 

 

[Žiūrėta 2021.05.06] 

Žemėlapio nuoroda: https://www.arcgis.com/apps/dashboards/f0631c07d2c94b3485a0aecc983c979c  

 

4.2. Paukščių gripo stebėsena tarp laukinių paukščių 

Pateikiama Lietuvoje užfiksuoto paukščių gripo stebėsena tarp laukinių paukščių.  

[Žiūrėta 2021.05.06] Žemėlapio nuoroda: 

https://vmvt.maps.arcgis.com/apps/dashboards/80b4542861d44fc9906982c4cdfa76be 

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/f0631c07d2c94b3485a0aecc983c979c
https://www.arcgis.com/apps/dashboards/f0631c07d2c94b3485a0aecc983c979c
https://vmvt.maps.arcgis.com/apps/dashboards/80b4542861d44fc9906982c4cdfa76be
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5. Europoje nustatyto paukščių gripo interaktyvūs žemėlapiai 

 

5.1. Paukščių gripas Europoje 2020–2021 m. 

 

 
[Žiūrėta 2021.05.07] 

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=8c0be8bff28b474e8a85d30829f123df&extent=-
22.01,36.2628,42.8973,59.9225 
 
 

5.2. Paukščių gripas Europoje 2021 m. 

 

 
 
[Žiūrėta 2021.05.07] https://vmvt.maps.arcgis.com/apps/dashboards/4cb007d2e79a4acbb98bf1025bb24d4d 

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=8c0be8bff28b474e8a85d30829f123df&extent=-22.01,36.2628,42.8973,59.9225
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=8c0be8bff28b474e8a85d30829f123df&extent=-22.01,36.2628,42.8973,59.9225
https://vmvt.maps.arcgis.com/apps/dashboards/4cb007d2e79a4acbb98bf1025bb24d4d
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6. Kas yra biosauga? 

 
Biosauga yra sveikas protas. 

Biosauga gali nekainuoti daug pinigų, tai daugiausiai ūkyje naudojama gera praktika. 

Biologinės  saugos principai gali būti taikomi tiek stambiam gyvulių ūkiui, tiek smulkiam kelių 

vištų ūkiui. 

Mažiems paukščių ūkiams, biologinį saugumą sudaro įvairūs paprasti metodai, kartais visai 

nemokamos priemonės, kurios padeda dviem kryptimis: 

 Apriboti mikrobus nuo naminių paukščių. 

 Apsaugoti naminius paukščius nuo mikrobų. 

Jeigu nesilaikoma biologinio saugumo priemonių, tuomet praleidžiame daugiau laiko ir 

išleidžiame daugiau pinigų stengdamiesi gydyti pasirodžiusią ligą. 

Skirtingomis aplinkybėmis gali būti taikomos skirtingos biologinio saugumo priemonės. 

Pavyzdžiui, jeigu šalia jūsų ūkio yra paukščių gripo protrūkių, turite imtis griežtesnių priemonių 

nei įprastai. 

Nepamirškite, kad biosauga padės apsaugoti jūsų ūkį nuo kiekvienos ligos, o ne tik nuo paukščių 

gripo. 

 

7. Kaip apsaugoti ūkį, nors rajone dar nėra paukščių gripo? 

Užsikrėsti plunksnuočiams paukščių gripu tikimybė niekada nelygi nuliui. Net jei negirdėjote, 

kad būtų pranešta apie protrūkius rajone ar kaimynystėje rizika vis tiek yra. Tai yra mažos ir 

vidutinės rizikos situacija.  

Kai išgirsite apie paukščių gripo protrūkį, apie kurį pranešta kaimyniniame mieste ar rajone, tai 

nereiškia, kad ūkiai, kurie yra arti jūsų net kad jūsų ūkis dar nėra užkrėstas. Naminiai paukščiai ir 

žmonės gali keliauti iš užkrėstos teritorijos į jūsų vietovę dar prieš pastebint ligą. 

Visada apsvarstykite, kad gali atsirasti paukščių gripas! 

Laikantis pagrindinių principų ir ūkyje nebus ligų. Šie principai yra: 
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1 PRINCIPAS. Laikykite naminius paukščius stiprios sveikatos (kondicijos). 

Stiprūs ir geros sveikatos gyvūnai geriau atsispiria ligoms.  

Naminiams paukščiams tinkamos geros sąlygos: 

 Turėti švaraus vandens ir pakankamai subalansuoto lesalo. 

 Turėti tinkamus namus (vištidę ar balandinę). 

 Gauti vaistų nuo kirminų ir būtų vakcinuoti. 

Jei jūsų naminiai paukščiai nėra geros sveikatos: 

Jie dažniau pasigauna ligas.  

Todėl jie deda mažiau kiaušinių, priauga mažiau mėsos.  

Mažiau maisto arba mažiau pajamų Jūsų šeimai. 

 

2 PRINCIPAS. Naminius paukščius laikykite saugomoje aplinkoje. 

• Idealiu atveju naminiai paukščiai turėtų būti laikomi uždarose patalpose. Tačiau auginant mažai 

paukščių, mažos apimties gamyboje tai kartais yra nepraktiška. O ir neteikia paukščių auginimo 

žavesio ir  malonumo. Žemiau pateiktame paveikslėlyje kai kurios situacijos aprašomos ir 

skirstomos pagal biologinio saugumo lygį. 
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• Kokia yra geriausia sistema? 

A padėtis Jūsų paukščiams apsaugoti yra daug geresnė nei E situacija, kadangi naminių 

paukščių rizika užsikrėsti virusais smarkiai sumažėja. 

 

 

 

Biologinio saugumo lygiai. Pagal Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos sudarytą schemą. 
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8. Rekomendacijos paukščių gripo prevencijai 

Rekomendacijos mažiems paukščių ūkiams: 

• Žvelgti į paukščių gripo prevenciją rimtai ir atsakingai. 

• Atidžiai stebėti ir sekti naminių paukščių sveikatos būklę. 

• Apriboti naujų paukščių pirkimą. 

• Netikėtai atsiradusius ūkyje naminius paukščius griežtai laikyti karantine atskirai. 

• Nesilankyti pas kitų paukščių augintojus. 

• Laikyti naminius paukščius uždarose patalpose arba aptvaruose su stoginėmis, 

apsaugančiomis nuo kontakto su laukiniais migruojančiai paukščiais. 

• Naminiams paukščiams skirtą pašarą laikyti taip, kad jis būtų apsaugotas nuo laukinių 

paukščių, graužikų ir kitų gyvūnų, galinčių mechaniškai pernešti virusą. 

• Nenaudoti naminių paukščių girdymui atvirų vandens telkinių vandens. 

• Namines žąsis ir antis laikyti atskirai nuo kitų naminių paukščių. 

• Nesilankyti kitose paukščių laikymo vietose, vengti tiesioginio kontakto su laukiniais 

paukščiais. 

 

Rekomendacijos paukštininkystės ūkiams: 

• Paukštininkystės ūkis turi būti įrengtas taip, kad į jį negalėtų nekontroliuojami patekti 

pašaliniai asmenys, transporto priemonės, laukiniai, bešeimininkiai ir kiti gyvūnai. 

• Ūkio teritorija turi būti nuolat tvarkoma, joje auganti žolė – šienaujama. 

• Prieš įvažiavimą į paukštininkystės ūkio teritoriją turi būti užtikrinta visų įvažiuojančių 

transporto priemonių dezinfekcija. 

• Pastatai ir patalpos, kuriose laikomi lesalai, turi būti sukonstruotos ir įrengtos taip, kad į 

jas negalėtų patekti laukiniai paukščiai ir graužikai, jos turi atitikti ir kitų, pašarų laikymą 

reglamentuojančių, teisės aktų reikalavimus. 

• Ūkyje privalu registruoti informaciją apie paukščių gaišimą, vandens bei pašarų 

suvartojimą, kad būtų galima anksti nustatyti ligą ir sustabdyti užkrato plitimą į kitas 

teritorijas. 

 

Pastebėjus būdingų ligos požymių naminių paukščių pulke, ėmus gaišti naminiams 

paukščiams ar aptikus nugaišusį laukinį vandens paukštį reikėtų apie tai pranešti 

artimiausiam VMVT departamentui arba nemokamu tel. 8 800 40 403.  

 

Naminių paukščių mylėtojams siūlome 

nenusiminti, vadovautis pateiktomis 

rekomendacijomis, o kai situacija dėl 

paukščių gripo grėsmės stabilizuosis, 

greičiausiai vėl viskas grįš į savas vėžes. 

Dabar nenustoti dirbti veislinį darbą ir 

auginti viščiukus - tam tinkamas metas. 

Nepamirškite dekoratyvinių ir veislinių 

paukščių žieduoti! 

 

Dekoratyvinių ir veislinių 

paukščių augintojų draugija  

 


