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Lietuvoje sparčiai plečiamas kelių tinklas, didėja eismo intensyvumas, unikalus krańtovaizdis tampa vis labiau fragmentuotas. Projektuojant naujas 

kelių vėņes bei rekonstruojant senas yra nepakankamai atsiņvelgiama kaip tai gali paveikti aplinkines ekosistemas. Norint sumaņinti neigiamą įtaką 
aplinkinėms ekosistemoms yra būtinas mokslinis pagrįstumas, kaip veikia vietinius gyvūnus jau esami susisiekimo infrastruktūros objektai. Tyrimo metu 

nuo kovo vidurio iki spalio pabaigos buvo renkami duomenys 21 skirtingo eismo intensyvumo ir krańtovaizdņio struktūros keliuose. Analizuojami tyrimo 

metu surinkti duomenys leidņia daryti prielaidas kas reikńmingai lemia paukńčių ņūti Lietuvos keliuose. Rezultatai rodo, kad didelę įtaką lemiančią 
paukńčių ņūtis keliuose turi metų laikas, eismo intensyvumas ir krańtovaizdņio vizualinė struktūra.  

Paukščių žūtys, Lietuvos kraštovaizdis, vizualinė struktūra, žūtys keliuose, eismo intensyvumas. 

 
Įvadas 

 

Ņmogui ńiai dienai savo veikla labai veikiant 

krańtovaizdį ińryńkėja krańtovaizdņio fragmentacija. 

Plėtojant komunikacijų, energetinius tinklus, urbanizuojant 

teritorijas, natūralias buveines keičiant į agrarinės 

paskirties teritorijas formuojasi giraitės, gojeliai, mińkeliai, 

mińko salos, smarkiai fragmentuojamas Lietuvos 

krańtovaizdis (Kurlavičius P. 2005). Krańtovaizdņio 

fragmentacija yra didelė problema visoje Europoje dėl vis 

didėjančių dirbamos ņemės poreikių, tačiau reikńmingą 

neigiamą poveikį aplinkai daro ne tik fragmentacija, bet ir 

vis tankėjantis kelių tinklas (Richard  T. T. Forman ir kt. 

2002).  

Planuojant kelių tinklus nepakankamas dėmesys yra 

skiriamas ekologinei vietovės situacijai, nėra įvertinamos 

galimos pasekmės biologinei įvairovei ar rūńių 

populiacijoms. Atlikti detalūs tyrimai JAV, Lenkijoje, 

Olandijoje ir kitose ińsivysčiusiose ńalyse rodo, kad kelių 

tinklas turi ņymiai didesnę įtaką paukńčiams ir jų 

populiacijoms negu buvo iń anksto manyta. Tyrimų 

rezultatai įvairiose ńalyse yra genėtinai skirtingi ir nėra 

prieinama vieningos nuomonės kokie veiksniai turi 

didņiausią neigimą įtaką lemiančia paukńčių ņūtis keliuose. 

Vienoje ńalyje atliekami tyrimai kaip pagrindinį 

reikńmingiausiai paukńčių ņūtis keliuose lemiantį veiksnį 

ińkelia eismo intensyvumą, kitoje ńalyje pagrindiniu 

veiksniu nurodomas maksimalus leistinas greitis ar greta 

kelio esantys krańtovaizdņio komponentai, tačiau visi 

atlikti tyrimai byloja, kad reikńmingas ilgalaikis neigiamas 

poveikis paukńčiams yra daromas (Orłowski 2002). 

Tyrimų rezultatai įvairiose ńalyse yra labai skirtingi 

dėl daugybės paukńčių ņūčių tankį nulemiančių kintamųjų, 

tokių kaip: klimato juosta, konkrečios gamtinės ir 

klimatinės sąlygos, kurios gali kisti ne tik tarp skirtingų 

ńalių bet ir tarp ńalyje esančių skirtingų regionų (Richard 

T. T. Forman ir kt. 2002).  

Remiantis kitų ńalių atliktais tyrimais prień pradedant 

darbą buvo ińkeltos trys hipotezės: daugiausiai paukńčių 

ņūsta geguņės mėnesį; daugiausiai paukńčių ņūsta esant 

kuo didesniam eismo intensyvumui; daugiausiai paukńčių 

ņūsta urbanizuotose teritorijose ir mińkuose. 

Tyrimo tikslas – suņinoti kokia yra ņūstančių paukńčių 

situacija Lietuvos keliuose ir kokie veiksniai turi didņiausią 

įtaką. 

 

 

Tyrimų metodika 
 

Tyrimams buvo pasirinkta 21 skirtinga kelio atkarpa 

kurios bendras ilgis 314,7 km. Eismo intensyvumas 

suskirstytas į 4 kategorijas: vidutinis metinis paros eismo 

intensyvumas (toliau VMPEI) didesnis kaip 7000 aut./parą, 

3000-7000 aut./parą, 700-3000 aut./parą ir 250-700 

aut./parą. Tirtų kelių atkarpos geografińkai ińsidėstę 

vidurio ir pietų Lietuvoje (1 pav.). 

 

 
1 pav. Tirtų kelių ińsidėstymas Lietuvoje 

 

Tiriamomis kelių atkarpomis buvo vaņiuojama 

automobiliu ne didesniu kaip 60 km/h greičiu, tam jog būtų 

pastebėta kiek įmanoma daugiau ant kelio ņuvusių 

paukńčių ir tyrimo paklaida būtų kiek įmanoma maņesnė. 

Kiekviena atkarpa buvo pravaņiuojama ne rečiau kaip kartą 

per dvi savaites. 

Tyrimai buvo vykdyti nuo kovo antros pusės iki spalio 

pabaigos. Buvo vaņiuojama pasirinktais kelių ruoņais ir 

fiksuojami ant kelio ņuvę paukńčiai uņsirańant tikslias 

paukńčio partrenkimo koordinates. Nepavykus identifikuoti 

paukńčio rūńies vietoje, jie buvo fotografuojami. 

Duomenys buvo renkami tik dienos metu ir geromis oro 

sąlygomis, kadangi esant prieblandai, nakčiai ar stipriam 

lietui ņenkliai pablogėja galimybės pastebėti ant kelio 

ņuvusius paukńčius. 

Visi duomenys buvo suvesti į Microsoft Excel 

programą bei paņymimi ņemėlapyje, Arcmap programinės 

įrangos pagalba.  

Grafińkai apdorojant duomenis buvo vertinama 

ņuvusių paukńčių rūńis, laikotarpis, ņūčių kiekis vienetais 
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tenkančiais vienam tirtam krańtovaizdņio kilometrui prie 

eismo intensyvumų: 250-700; 700-3000; 3000-7000;7000 

ir daugiau aut./parą, paukńčių ņūčių kiekis tenkantis 

vienam kilometrui priklausomai nuo didņiausio leistino 

greičio t.y. 50, 60, 70, 80, 90, 100 ir 110 km/h ir buvo 

apskaičiuojamas vidutinis ņūčių skaičius, tenkantis 1000 

aut. per/parą visuose skirtingų eismo intensyvumų 

keliuose. 

Apdorojant duomenis, visi tirti keliai buvo suskaidyti 

pagal krańtovaizdņio komponentus aptinkamus greta tirtų 

kelio atkarpų naudojant vieńus CORINE ņemės dangos 

duomenis ir kiekvienam ņuvusiam paukńčiui priskiriamas 

krańtovaizdņio kodas pagal CORINE ņemės dangos 

klasifikacijos lentelę. Tyrimas apėmė didņiąją dalį 

Lietuvoje aptinkamų krańtovaizdņių. Į tyrimo zonas pateko 

tokie krańtovaizdņiai: dirbtine danga neińtisai uņstatyta 

teritorija; pramoniniai ir komerciniai objektai; ņalieji 

miestų plotai; kelių ir geleņinkelių tinklas ir su juo susijusi 

ņemė; nedrėkinamos dirbamos ņemės; vaismedņių ir uogų 

plantacijos; ganyklos; kompleksiniai ņemdirbystės plotai; 

dirbamos ņemės plotai su natūralios augmenijos intarpais; 

lapuočių mińkai; spygliuočių mińkai; mińrus mińkas; 

pereinamosios mińkų stadijos ir krūmynai; kontinentinės 

pelkės; vandens tėkmės. 

Duomenų apdorojimui buvo naudojama dispersinė 

duomenų analizė ANOVA, naudojant SAS (JMP) 

statistinių duomenų analizavimo programą. Buvo 

apskaičiuoti duomenų vidurkiai ir standartinė paklaida. 

Rezultatų koreliacijos stiprumas įvertintas naudojant 

Fińerio testą. Reikńmingumo lygmuo apibūdintas p 

reikńme. 

 

Rezultatai ir diskusija 

 

Rūšinis žuvusių paukščių pasiskirstymas ir jų skaičius. 

Viso buvo uņfiksuoti 122 kelyje ņuvę paukńčiai, 

priklausantys 19 rūńių. 6 individų nepavyko identifikuoti 

net iki ńeimos lygmenio.  

Atlikus analizę, galima tvirtai teigti, kad daugiausiai 

ņuvusių paukńčių priklauso ņvirblinių būriui – 83 individai, 

o pagal ńeimą gausa ińsiskiria varniniai paukńčiai, kurių 

tyrimo metu buvo fiksuota net 37. Gautų tyrimų 

rezultatuose atsispindi daņniausiai Lietuvos krańtovaizdyje 

aptinkami paukńčių būriai ir jų ńeimų atstovai, dauguma 

paukńčių rūńių būdingos būtent urbanizuotam 

krańtovaizdņiui. 

Gana netikėtas rezultatas buvo keliuose ņuvusių 

aptiktų plėńriųjų paukńčių (vanaginių ir pelėdinių) gausa – 

viso 14 individų. Tam įtakos turi ńių paukńčių 

prisitaikymas prie antropogenizuoto Lietuvos 

krańtovaizdņio ir pomėgio ieńkoti lengvo grobio 

(partrenktų gyvūnų) ant kelių ar ņole neapaugusių 

kelkrańčių. 

Paukščių žūčių pasiskirstymas metų bėgyje. 

Duomenys buvo renkami laikotarpiu kuris apima 

paukńčių pavasarinės ir rudeninės migracijų, bei perėjimo 

ciklus. Pirmieji surinkti duomenys buvo kovo viduryje, o 

patys paskutiniai duomenys spalio pabaigoje. Nustatyta, 

kad daugiausiai ņūčių buvo balandņio ir geguņės mėn. (2 

pav.). 

 
2 pav. Paukńčių ņūčių pasiskirstymas stebėjimo laikotarpiu 

 

Kovo ir spalio mėnesiais buvo aptinkama ņuvusių 

paukńčių maņiausiai, kadangi ńiais mėnesiais dauguma 

paukńčių būna ińskridę ņiemojimo vietų link. Balandņio ir 

geguņės mėnesiais ņuvusių paukńčių skaičius ņenkliai 

didesnis, nes ńiuo laikotarpiu visi paukńčiai būna sugrįņę į 

perėjimo vietas ir vis dar aptinkama migruojančių 

paukńčių. Vasaros laikotarpiu migracija būna pasibaigusi, 

bet pradeda skraidyti lizdus palikę jaunikliai, kurie 

neįvertina grėsmės ir daņnu atveju neińvengia susidūrimo 

su autotransportu. Gauti rezultatai patvirtina prień tyrimą 

ińkeltą hipotezę jog daugiausiai ņuvusių paukńčių turėtų 

būti geguņės mėnesį. 

Žuvusių paukščių priklausomybė nuo eismo 

intensyvumo ir maksimalaus leistino greičio keliuose. 

Atlikus statistinę duomenų analize matoma tendencija, 

kad prie didesnio eismo intensyvumo kaip 7000 aut./parą 

ņūsta paukńčių vidutinińkai apie 2,8 karto daugiau negu 

keliuose su eismo intensyvumu 250 aut./parą. Atlikta 

statistinė analizė rodo jog duomenys statistińkai patikimi (3 

pav.), tačiau to pačio negalima teigti apie ņūčių skaičiau 

priklausomybę nuo maksimalaus leistino greičio tirtose 

atkarpose, vertinant duomenis pagal didņiausią leistiną 

greiti nematyti jokių ińskirtinių tendencijų, ką patvirtina ir 

statistinė duomenų analize, gauti rezultatai F= 0,87114 p= 

0,51786. 
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3 pav. Ņuvusių paukńčių kiekis tenkantis vienam tirtų atkarpų 

kilometrui skirtingo eismo intensyvumo keliuose  F=2,9153, p=0,04468 
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Analizuojant paukńčių ņūčių skaičiaus tenkančio 1000 

aut. per/parą grafiką galima teigti, kad didėjant eismo 

intensyvumui ņuvusių paukńčių skaičius tenkantis 1000 

aut./parą maņėja, kas reińkia, kad tuo pačiu ir tikimybė 

susidurti su paukńčiu didesnio kaip 7000 aut./parą eismo 

intensyvume kelyje yra vidutinińkai 8,3 karo maņesnė negu 

kelyje su eismo intensyvumu didesniu kaip 250 aut./parą (4 

pav.). Atlikta statistinė analizė rodo jog duomenys yra 

statistińkai patikimi F=3,9955, p=0,01336. 
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4 pav. Vidutinis ņūčių skaičius tenkantis 1000 aut./parą 250-700, 700-

3000, 3000-7000 eismo intensyvumo keliuose F=3,9955, p=0,01336 

 

Žuvusių paukščių priklausomybė nuo kraštovaizdžio 

struktūros. 

Tyrimo metu iń visų surinktų duomenų buvo sudaryta 

grafikas kuriame matomas paukńčių ņūčių skaičius 

tenkantis vienam tirto krańtovaizdņio komponento 

kilometrui (6 pav.). 

Duomenis sugrupavus pagal teritorijos vizualinę 

struktūrą matoma aińki tendencija, jog paukńčių ņūčių 

tenkančių vienam tirtam krańtovaizdņio komponento  

kilometrui maņiausiai tenka atviriems plotams, tokiems 

kaip: kelių ir geleņinkelių tinklas ir su juo susijusi ņemė, 

nedrėkinamos dirbamos ņemės vaismedņių ir uogų 

plantacijos ir ganyklos. Vidutinińkai daugiau kaip 3 kartus  

ņūčių tenka urbanizuotoms uņstatytoms teritorijoms, 

tokioms kaip: dirbtine danga neińtisai uņstatyta teritorija, 

pramoniniams ir komerciniams objektams, ņaliesiems 

miestų plotams, taip pat ińskirtinai daug ņūstančių paukńčių 

vienam tirtam krańtovaizdņio komponento kilometrui tenka 

dirbamiems ņemės plotams su natūralios augmenijos 

intarpais, lapuočių mińkams, spygliuočių mińkams, 

mińriems mińkams ir pereinamoms mińkų stadijoms ir 

krūmynams. Ńiuos gautus rezultatus galima paaińkinti tuo 

jog didėjant matomumui, prastėjant sąlygoms rengti 

lizdavietes, nesant galimybei kur nors nutūpti laikinam 

poilsiui maņėja paukńčių ņūties tikimybė, o teritorijoms su 

ne tokiu dideliu apņvelgiamumu, bei vietose puikiai 

tinkamose paukńčių lizdavietėms ir laikinam poilsiui didėja 

paukńčių ņūčių skaičius. Atlikta statistinė duomenų analizė 

rodo jog rezultatas yra statistińkai patikimas (5 pav.). 
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5 pav. Ņuvusių paukńčių skaičius, tenkantis kiekvieno vizualinės 

struktūros elemento vienam kilometrui F=5,2681, p=0,02738 

 

 
6 pav. Paukńčių ņūčių pasiskirstymas, kiekvienam tirto krańtovaizdņio komponento kilometrui 
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Išvados  

 

1. Daugiausiai ņuvusių paukńčių tyrimo metu buvo 

fiksuota tų kurių Lietuvos krańtovaizdyje populiacijos yra 

vienos didņiausių t.y varniniai paukńčiai bei kiti ņvirblinių 

paukńčių būrio atstovai. Dauguma tyrime fiksuotų 

paukńčių yra būdingi urbanizuotoms teritorijoms. 

2. Daugiausiai ņuvusių paukńčių buvo fiksuojama 

balandņio ir geguņės mėnesiais, laikotarpiais sutampančiais 

su pagrindiniu paukńčių parskridimo laikotarpiu ir dar 

migruojančių paukńčių gausa. 

3. Eismo intensyvumas reikńmingai nulemia paukńčių 

ņūti kelyje. Kuo eismo intensyvumas tame kelio ruoņe 

didesnis tuo daugiau buvo fiksuota ņuvusių paukńčių 

kelyje, tačiau ņuvusių paukńčių skaičius tenkantis 1000 

aut./parą maņėja didėjant eismo intensyvumui, todėl ir 

tikimybė susidurti su paukńčiais didelio eismo 

intensyvumo kelyje vidutinińkai 8,3 karto maņesnė nei 

maņo eismo intensyvumo kelyje. 

4. Krańtovaizdis reikńmingai pagal kiekvieną 

fragmentą nenulemia paukńčių ņūčių kelyje, tačiau 

nustatyta statistinė priklausomybė jog esant kuo 

maņesniam teritorijos apņvelgiamumui tuo didesnis 

ņuvusių paukńčių skaičius tenka vienam tirto 

krańtovaizdņio vizualinės struktūros elemento kilometrui. 
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Tadas Vaičiūnas, Ņydrūnas Preikńa, 
 

Bird deaths on Lithuanian roads 
 

Summary 

 
Recently in Lithuania, the national road grid was expanding rapidly, therefore, the traffic flow is getting heavier, the landscape is getting more and 

more fragmented. While designing new roads or reconstructing old ones, the impact to the environment is not taking into consideration. to lower the 

negative impact to the surrounding ecosystems, scientific validity is necessary, as how are the ecosystems affected by already existing infrastructure.  for 

this research, from mid March to the end of October,  the data was gathered from 21 roads with different intensity and environmental structure. Data 
analysis lets us presume, what influences the deaths of the birds on Lithuanian roads. results show, that impact for bird deaths on the roads, is made by 

season of the year, road intensity, landscape visual structure.  

Bird deaths, Lithuania landscape, visual structure of deaths on roads, traffic intensity 

 
Gauta 2017 m. kovo mėn., atiduota spaudai 2017 m. balandžio mėn. 
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