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APSAUGA NUO ŽAIBO SROVI Ų VIRŠĮTIMPIŲ 
Vertinant žaibo pataikymo į žemus objektus riziką (nuo kelių iki kelių dešimčių metrų 

aukščio), galima teigti, kad daugiau kaip 90% atvejų sudaro situacijos, kai pavojaus šaltinis 
yra impulsinės srovės, atsirandančios neigiamų išlydžių metu. Tipiniai negiami išlydžiai 
prasideda nuo neigiamo krūvio centro debesyje ir šuoliais vystosi žemės link. 

Besivysančio lyderio orientyras į antžeminį objektą atsiranda krūvio paskutinės fazės 
metu kelių dešimčių virš žemės aukštyje, tuo atveju, kai nėra kylančio lyderio, iškrova įvyksta 
į artimiausią įžemintą objektą. Normos šį aukštį pateikia priklausomą nuo pasirinkto apsaugos 
lygio ir apibrėžia jį nuo 20 iki 60 m. lygyje. 

Jeigu, susiklosčius netinkamoms aplinkybėms, atviroje erdvėje mes būsime  
aukščiausias objektas, o lyderio iškrova vystysis iš krūvio centro debesyje ir bus tiesiogiai virš 
mūsų, tai, deja, mes neišvengsime tiesioginio pataikymo (1 a pav.). 

Ypatingai pavojus gresia žmonėms, esantiems atviroje erdvėje, toli nuo kitų aukštesnių 
objektų. Tai gali būti tiek žemumose ir akvatorijose, tiek kalnuotose vietose. 
                           a)                                       b) 

                       
                       c)                                    d) 

                      
 
1 pav. Perkūnijos metu kylantys pavojai:a ) tiesioginė iškrova;b, c) kibirkščiavimas, 
 d) žingsninės įtampos. 

Taip pat pavojingas yra objektų, kuriais teka žaibo srovė, kibirkščiavimas. 1-ame 
paveikslėlyje pateiktame pavyzdyje įtampos kritimas, atsirandantis dėl sklindančios medžio 



kamienu arba žeme  žaibo srovės, yra toks aukštas, kad sukelia kibirkščiavimą į stovintį po 
medžiu žmogų.  

Papildomą pavojų kelia žingsnio įtampos. Asmenims, stovintiems išžergtomis kojomis 
netoli objekto, į kurį pataikė žaibas, žingsnio įtampos gali būti ženklios ir kelti pavojų 1d.           

Kaip ir tiesioginės iškrovos metu, taip ir kibirkščiavimo metu dalis žaibos srovės teka 
žmogaus kūnu. Antžeminių žaibo iškrovų pažeidimų analizė parodė, kad šito reikia vengti, 
nes: 

• mirtini pažeidimai dažniausiai atsiranda tik tiesioginio žaibo srovės poveikio žmogui 
atveju (tiesioginė iškrova arba objektų, į kuriuos trenkė žaibas, kibirkščiavimas);  

• smūgis artimoje kaimynystėje nėra toks pavojingas (dažniausiai būna lengvi pažeidimai, 
sunkesniais atvejais netenkama sąmonės ir būtina vykti į ligoninę, mirtini pažeidimai 
atsiranda tik vienetiniais atvejais).  

Norint užtikrinti apsaugą nuo mirtino pavojaus reikia: 

- sudaryti sąlygas saugiai nuvesti žaibo srovę tiesioginės iškrovos į žmogų ar gretimų 
objektų kibirkščiavimo momentu; 

- neleisti žaibo srovei tiesiogiai paveikti žmones. 

Pirmąjį minėtą apsaugos būdą bandyta realizuoti, naudojant įvairius asmeninius 
žaibolaidžius. 

Asmeninės žaibosaugos pradžia siekia XVIII amžių. Tuo metu pasirodė pirmieji 
pasiūlymai dėl tiesioginių žaibo srovės nuvedimų į žemę būdų. Žaibo ir srovės nuvedikliai 
buvo su fantazija tvirtinami prie rūbų, tapo madingu aksesuaru ir tuo pat metu, to laiko 
projektuotojų nuomone, saugiai nuvesdavo žaibo srovę į žemę (2 pav.).  

 

            
 
2 pav.  Asmeninė žaibosauga [25] (XVIII a. piešiniai) 



Panašūs apsaugos būdai buvo rekomenduojami publikacijose prieš kelis dešimtmečius. 
Veikimo principas šiuo atveju analogiškas – rūbai neturi varžyti judesių ir būtinai turi turėti 
tinklą laidų, saugiai nuvedančių žaibo srovę (3 pav.). 
   
   a)     b)    c) 

      
 
3 pav. Asmeninės apsaugos metodai, planuojami XX a. 70 metais (a, b), įprasta žaibosaugos 
instaliacija (c) 
  

Žaibo srovei nuvesti buvo manoma taikyti varinę 6 ar 10 mm2  pjūvio vielą. 

Atsižvelgiant į laidų garavimo tekant žaibo srovei galimybę, buvo rekomenduojama 
juos išdėstyti taip, kad jie tiesiogiai neliestų saugomo žmogaus.  

Taip pat atsirado pasiūlymų, kad žmonės, patekę į perkūniją, patys darytų žaibosaugos 
instaliaciją.  

Pateiktoje schemoje, siekiant išvengti kibirkščiavimo nuo sukurtos instaliacijos iki 
saugomo asmens, panaudoti du srovės nuvedikliai ir siūloma jų kiekį didinti iki 3 ar 4. 
Papildomai,  siekiant panaikinti pavojų, susijusį su žingsnio įtampa, buvo reikalaujama, kad 
saugomi asmenys stovėtų abiem kojomis ant laido. 

Dabartiniu laiku rekomenduojami apsaugos būdai grindžiami žmonių visuotiniu 
švietimu apie: 

• žaibo pavojų ir veiksmus, kurių reikia vengti; 

• pagrindinius tinkamo elgesio perkūnijos  metu principus. 

Taikant tokį būdą, perkūnijos metu reikia vengti tam tikrų veiksmų. Pagrindiniai jų 
pateikti 1 lenetelėje. 

Taip pat  parengti įprasti elgesio perkūnijos metu principai (žr. 2 lenetelę), jų laikymasis 
sumažina žaibo pavojų. 

 



1 lentelė. Perkūnijos metu kylantys pavojai 

 
Galimi pavojai Elgesys, kurio reikia vengti   

 

 

 

 

Perkūnijos metu negalima:  

• būti atviroje vietovėje, kurioje esate pats 
aukščiausias taškas; 

• vaikščioti kalnais; 

• būti po pavieniu medžiu arba tarp negausių 
medžių susitelkimų; 

• slėptis palapinėse arba kituose nedideliuose 
objektuose, ypatingai jei jie yra po pavieniu 
medžiu arba tarp negausių medžių 
susitelkimų; 

• laikyti rankose ilgus laidžius daiktus (pvz.: 
skėčius, meškeres, golfo lazdas); 

• liesti arba stovėti šalia žaibosaugos įrangos 
srovės nuvediklių; 

• gaudyti žuvį (iš valties, nuo kranto ar tiltelio); 

• leisti aitvarus, aviamodelius už kordos; 

• joti ar važiuoti dviračiu;  

• plaukioti atviruose vandens telkiniuose; 

• plaukioti burlaiviu ar žaisti golfą; 

• greitai važiuoti automobiliu; 

• be tikslo kalbėti stacianariniu telefonu;  

• statybos objektuose stovėti šalia elektros ar 
telekomunikacijos instaliacijų. 

 

 

 



2 lenetelė. Pagrindiniai tinkamo elgesio principai perkūnijos metu 
 

Tinkamo elgesio pavyzdžiai Apsaugos b ūdai 

 

 
 
 
 
 
Pagrindin ės tinakmo elgesio perk ūnijos metu 
 rekomendacijos: 

• Nustok vykdyti veiksmus, aptartus 1 lentelėje. 

• Būk statybos objektuose, automobiliuose, autobusuose, 
tramvajuose. 

• Lik statybos objekto sukurtoje priedangos zonoje. 

• Jeigu perkūnija tik artėja, ieškok slėptuvės prie aukšto 
objekto (objekto sukurtoje priedangos zonoje). 

• Jeigu šalia nėra aukšto objekto, sukuriančio saugią 
priedangos zoną, pritūpk suglaudęs pėdas, kad nebūtum 
aukščiausias taškas šioje vietovėje. 

• Nesislėpk palapinėse ar kituose nedideliuose 
objektuose. 

• Nesislėpk po pavieniu medžiu ar tarp negausių medžių 
susitelkimų. 

• Jeigu esi netoli aukštesnio objekto, pvz., medžio, tai būk 
nuo jo pakankamai nutolęs, kad išvengtum galimo 
kibirkščiavimo (siūlomas nuotolis nuo 3 iki 5 m). 

• Padėk į šalį ir nelaikyk ilgų metalinių laidžių daiktų (pvz.: 
skėčių, meškerių, golfo lazdų). 

• Jeigu vairuoji automobilį, sumažink greitį arba pristabdyk 
toliau nuo medžių ir lik automobilyje. 

• Sėdėdamas automobilyje, neliesk atskirų metalinių 
detalių (geriau padėk rankas ant kelių ir palauk, kol 
baigsis perkūnija). 

• Jeigu plauki valtimi, grįžk į krantą ir išlipk iš valties. 

• Nustok važiavęs dviračiu, automobiliu atviru viršumi ar 
nustok joti. 

 

 



Pažymėtina, kad tarp žaibosaugos specialistų nėra sutarimo kai kuriais klausimais dėl 
tinkamo elgesio perkūnijos metu.  

Pagrindinis klausimas yra elgesio taisyklės prieš tiesioginį žaibo smūgį.  
Apie kylantį pavojų signalizuoja pasišiaušę plaukai, pašiurpusi oda, taip pat zyzimas ir 

spragsėjimai, lydintys nepilnas iškrovas nuo artimiausių smailių objektų.  
Tokioje situacijoje dalis nurodymų rekomenduoja nedelsiant bėgti iš pavojų keliančios 

vietovės, kitur teigiama, kad reikia pasilikti vietoje, labiau pasilenkti arba atsigulti ant žemės.  
Nuomonės išsiskyrė ir dėl elgesio su metaliniais daiktais ar laidžiomis drabužių dalimis, 

t. y. plaukų sagučiais, grandinėlėmis ir užtrauktukais. Pagal vieną nuomonę, šie daiktai yra 
papildomas kylančių iškrovų, didinančių žaibo pavojų, šaltinis, todėl juos reikia padėti į šalį.  

Taip pat yra manoma, kad šie daktai:  

• neturi įtakos žaibo iškrovos sklidimui; 

• dalį žaibo srovės nukreipia kūno paviršiumi ir tuo pačiu sumažina srovę, tekančią 
tiesiogiai žmogumi.  

Geriausias sprendimas – perkūniją išbūti statybos objekte, turinčiame tinkamą vidaus ir 
išorės žaibosaugą. Jeigu abejojama dėl žaibosaugos tinkamumo arba pastatas jos neturi, tai: 

• negalima naudoti pajungtų prie elektros instaliacijos įtaisų, ypatingai elektros skutimosi 
mašinėlių, elektrinių šepečių, fenų; 

• reikia vengti telefoninių pokalbių stacionariniu aparatu; 

• reikia atjungti nuo elektros instaliacijos visus elektrinius ir elektroninius įrenginius, jei 
objekte nenaudojami viršįtimpių ribotuvai; 

• reikia užverti langus, nesimaudyti vonioje; 

• mediniuose objektuose reikia stengtis būti 1 m atstumu nuo sienų ir visų laidžių elektrinių 
ir telekomunikacinių instaliacijų bei prijungtų prie šių instaliacijų įrenginių; 

•  gelžbetoniniuose objektuose reikia būti 1 m atstumu nuo elektrinių ir telekomunikacinių 
instaliacijų elementų, taip pat nuo prijungtų prie jų įrenginių (4 pav.).  

 

 
 
4 pav.  Apytikriai rekomenduojami atstumai, kurių reikia laikytis perkūnijos metu 
 
Pateiktų principų laikymasis ženkliai sumažins žaibo antžeminės iškrovos sukeltą pavojų. 


