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Įvadas
Veikiantys vėjo elektrinių (toliau – VE) parkai papildo paukščiams pavojingų antropogeninių objektų
ir veiklų sąrašą, kuriame jau įrašytos elektros linijos, telekomunikacijų bokštai, greitkeliai, pastatų
langai, nuodijimas, nelegali medžioklė ir kt. (pagal Farfan et al., 2009). Šiuo metu mokslinėje
literatūroje daug yra diskutuojama apie antropogeninės kilmės statinių tiesioginį poveikį paukščiams.
Publikuoti tyrimų rezultatai apie paukščių elgseną vėjo elektrinių atžvilgiu yra gana skirtingi ir
priklauso nuo vietovės sąlygų (buveinių tipo, kraštovaizdžio struktūros) bei klimatinių sąlygų (vėjo,
termikų formavimosi ir pan.), todėl negalima remtis vien tik publikuotais kitose šalyse atliktų tyrimų
rezultatais.
Lietuvos vėjo energetikos pradžia laikoma 2003 metai. Pirmieji žinomi paukščių tyrimai
veikiančiuose VE parkuose pradėti 2010 metais. Iki 2015 metų pabaigos VE poveikis paukščiams ir
šikšnosparniams buvo tirtas keturiuose eksploatuojamuose VE parkuose Lietuvoje (1 lentelė), tačiau
apie paukščių tyrimus kituose šalies VE parkuose nežinoma.
Šios studijos tikslas: įvertinti VE poveikį paukščiams ir šikšnosparniams veikiančiuose parkuose
Lietuvoje.
Uždaviniai:


Išanalizuoti dėl VE veiklos žuvusių paukščių ir šikšnosparnių duomenis, surinktus keturiuose
VE parkuose Šilutės, Kretingos ir Tauragės rajonuose;



Įvertinti galimai žūvančių paukščių ir šikšnosparnių skaičių VE parke Šilutės rajone;



Įvertinti paukščių gausumo ir elgsenos pokyčius pradėjus eksploatuoti VE parką Šilutės
rajone.
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1. Medžiaga ir metodai
Vertinant tiesioginę VE įtaką paukščiams ir šikšnosparniams, buvo remtasi keturiuose
eksploatuojamuose VE parkuose surinktais žuvusių gyvūnų duomenimis (1 lentelė). Visi tyrimai
buvo atlikti naudojant kiek skirtingą metodiką ne tik žuvusių paukščių ir šikšnosparnių apskaitoms,
bet ir migruojančių bei besikoncentruojančių paukščių apskaitoms. Tai neleidžia pilnai palyginti
atskirų tyrimų rezultatų, tačiau, neabejotinai, atliekant šiuos stebėjimus buvo surinkta vertingų
duomenų apie vėjo elektrinių poveikį paukščiams ir šikšnosparniams. Keturių VE parkų duomenys
buvo naudoti vertinant žuvusių paukščių ir šikšnosparnių rūšinę sudėtį, pasiskirstymą metų eigoje ir
teritorijoje bei radimo atstumą nuo artimiausių VE.
1 lentelė. Vėjo elektrinių parkai, kuriuose atlikti paukščių ir šikšnosparnių tyrimai
Vėjo elektrinių parko
pavadinimas, įrengimo vieta
UAB „Naujoji energija“ ir UAB
„Energijos
versmė“
parkas
Čiūtelių, Grumblių ir Lankupių
kaimuose, Šilutės rajone

Tyrimų
laikotarpis
2011-2015 m.
kovo-spalio
mėn.

Vėjo elektrinė N2 teritorijoje
Kretingos rajone

2013-2015 m.
kovo-balandžio
mėn. ir rugsėjospalio mėn
2010 m. kovobalandžio mėn.

UAB "Vėjų spektras", Kiauleikių,
Kvecių ir Rūdaičių kaimai
Kretingos rajone
6 VE, UAB „Vėjo vatas“ parkas,
Lauksargių apl., Tauragės rajone

2012-2015 m.
kovo-gegužės
mėn. ir rugsėjospalio mėn.

Atlikti tyrimai ir jų trumpa metodika
Paukščių migracijų rytiniai ir vakariniai stebėjimai,
sankaupų apskaitos, teritorijoje perinčių ir besimaitinančių
paukščių ir dėl VE veiklos žūvančių paukščių ir
šikšnosparnių tyrimai, įvertinant faktinį rastų žuvusių
gyvūnų skaičių, ieškotojo efektyvumą ir plėšrūnų veiklos
intensyvumą teritorijoje. Žuvusių paukščių ieškota kas
penkias dienas pavasario ir rudens sezonais ir kas dešimt
dienų vasaros sezonu, apieškant 50 metrų atstumą aplink 7
iš 17 elektrinių.
Paukščių rytinių migracijų, sankaupų apskaitos, teritorijoje
perinčių ir besimaitinančių paukščių tyrimai. Dėl VE
veiklos žuvusių paukščių paieškos atliekamos kasdien 50 m
spinduliu aplink elektrinę.
Paukščių rytinių migracijų stebėjimai vykdyti balandžio 1 gegužės 15 imtinai (10 dienų iš eilės intensyviausių
pavasarinių migracijų laikotarpiu, atsižvelgiant į pavasario
eigą). Žuvusių paukščių paieškos atliktos tas tris dienas 50
m spinduliu aplink kiekvieną elektrinę.
Paukščių rytinių migracijų stebėjimai ir žuvusių paukščių
paieškos atliktos stebint penkias dienas iš eilės, paskui
darant penkių dienų pertrauką. Žūvančių paukščių paieškos
atliktos 100 metrų atstumu apie kiekvieną elektrinę.

Vertinant galimai žūvančių paukščių ir šikšnosparnių skaičių buvo remtasi iki šiol išsamiausiais
paukščių ir šikšnosparnių tyrimais, atliktais UAB „Naujoji energija“ VE parke Čiūtelių, Grumblių ir
Lankupių kaimuose Šilutės rajone.

Šio objekto statybos prasidėjo 2011 metų pavasarį; visos

planuotos 17 VE parke jau buvo įrengtos ir pradėtos eksploatuoti 2012 metų rudenį. VE parko
eksploatacijos metu buvo vykdomi dėl VE veiklos žūvančių paukščių tyrimai, kurie tęsėsi iki 2015
metų pabaigos. Tyrimai buvo organizuojami pagal Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos
tyrimų ir planavimo instituto parengtą Paukščių tyrimų programą, kuriai pritarė LR Aplinkos
ministerija bei derino Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Klaipėdos
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regiono aplinkos apsaugos departamentas prie LR Aplinkos ministerijos. Programoje buvo numatyta
vienus metus prieš eksploataciją ir dvejus metus eksploatuojant VE parką vykdyti perinčių ir
migruojančių paukščių stebėjimus bei trejus metus po eksploatacijos pradžios – paukščių ir
šikšnosparnių žuvimo dėl VE veiklos tyrimus.
Dėl VE veiklos žūvančių gyvūnų tyrimai susidėjo iš trijų dalių:


Žuvusių paukščių ir šikšnosparnių apskaitos, kurios buvo vykdomos kas penkias dienas
intensyvios sezoninės paukščių migracijos laikotarpiais – balandžio-gegužės ir rugsėjo-spalio
mėnesiais, ir kas dešimt dienų birželio-rugpjūčio mėnesiais. Apskaitos buvo vykdomos einant
transektomis 50 m plote aplink kiekvieną iš pasirinktų vėjo elektrinių. Buvo ieškoma 7 VE
plotuose iš 17 parke įrengtų VE. Aplink kiekvieną VE išieškomas plotas lygus 7854,0 m2,
bendras išieškotas plotas – 54977,9 m2 – sudarė 41,2 % bendro ploto aplink 17 VE.



Ieškojimo efektyvumo įvertinimas. Tai stebėtojo galimybių surasti visus žuvusius paukščius
kiekybinis įvertinimas. Šiam vertinimui atsitiktinai parinktose vietose buvo padedama kelių
dydžių paukščių. Vertinama kelis kartus per sezoną, naudojant po 10 didelių ir mažų paukščių
kūnų. Atliekama po 2 kartus per sezoną.



Plėšrūnų veiklos teritorijoje įvertinimas atliktas atsitikinai pasirinktose vietose padedant
masalus – paukščių kūnus – taip išsiaiškinamas laikotarpis, per kurį paimamas padėtas jaukas.
Vertinama kelis kartus per sezoną, naudojant po 10 didelių ir mažų masalų. Masalų paėmimas
buvo tikrinimas dešimt dienų iš eilės po masalų padėjimo, po dešimtos dienos iš tyrimų vietos
pašalinant plėšrūnų nepaimtus masalus.



Dėl VE veiklos žūvančių paukščių įvertinimas buvo atliktas žuvusių paukščių gausumą
skaičiuojant pagal rastų paukščių skaičių (µC), ieškojimo efektyvumą (E), ištirto ploto
proporciją pagal viso VE parko plotą (P) ir plėšrūnų paimtų masalų skaičių (R) (pagal Koford
ir kt., 2004):

Vertinant paukščių elgsenos pokyčius atsiradus VE, buvo įvertinta perinčių paukščių bendrijos kaita
(individų gausumas ir rūšinė įvairovė), pavasarinių paukščių sankaupų dydžių ir pasiskirstymo,
migruojančių paukščių gausumo kaita ir elgsena VE atžvilgiu. Šiems parametrams įvertinti VE parko
teritorijoje - Čiūtelių, Grumblių ir Lankupių kaimuose (Šilutės raj.) buvo atlikti vizualiniai paukščių
migracijų, sankaupų stebėjimai ir perinčių paukščių tyrimai:
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Taškinės rytinės perinčių paukščių apskaitos laukuose atliktos gegužės ir birželio
mėnesiais. Šiuo metodu Lietuvoje atliekama paukščių populiacijų gausos stebėsena
(Kurlavičius ir kt., 2011). Tyrimai atliekami pasirinktuose 20 taškų po 5 min., atskirai
sužymint pastebėtus/išgirstus paukščius keliuose ruožuose: iki 50 m., 50-100 m ir
toliau 100 m.



Vizualiniai paukščių migracijų stebėjimai buvo nuo kovo 1 iki gegužės 15 d.
(atsižvelgiant į pavasario eigą) kas antrą dieną, ne mažiau 20 dienų (apimant 40 dienų
laikotarpį). Rytinės apskaitos pradėtos likus 0,5 val. iki saulės patekėjimo ir truko 4
valandas, vakarinės apskaitos – 2 valandas iki saulės laidos. Stebėjimų metu buvo
registruojamas kuo tikslesnis individų skaičius, skridimo aukščiai ir kryptys,
praskridimo laikas, kai kurie elgesio parametrai. Migruojančių ir perskrendančių
paukščių judėjimo trajektorijos ir kryptys pažymimos žemėlapiuose, kurie buvo vėliau
nuskaitmeninti. Rezultatų pateikimui ir analizei, teritorija buvo padalinta į 100 m x
100 m dydžio kvadratus, kuriuose buvo apskaičiuotas paukščių perskridimų
trajektorijų tankumas ir individų gausumo reikšmės. Kvadratuose suskaičiuotas
skrendančių paukščių tankumas. Naudojant AcrGis ir AcrMap programas, buvo
sudaryti perskrendančių paukščių tankumo žemėlapiai.



Migruojančių paukščių sankaupos buvo skaičiuojamos atliekant maršrutinius
paukščių stebėjimus VE parko ir aplinkinėse teritorijose (2 km nuo kraštinių VE).
Apskaitos vykdytos kovo 1 – gegužės 15 dienomis ne rečiau negu vieną kartą per 10
dienų. Visoje teritorijoje esantys paukščiai buvo suskaičiuojami tą pačią dieną,
vengiant paklaidų dėl perskridimų dienos metu iš vienos vietos į kitą.
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2. Dėl vėjo elektrinių veiklos žuvę paukščiai ir šikšnosparniai
Dėl VE veiklos Lietuvoje daugiausiai žūva įprastų ir gausių paukščių rūšių individai, kurie peri,
maitinasi arba perskrenda migracijų laikotarpiais per VE parkų teritorijas (1 pav.). Visuose tirtuose
VE parkuose buvo rasta 15 rūšių žuvusių paukščių, iš kurių 10 priklauso žvirblinių paukščių būriui.
Jie kartu su vienu plėšriųjų paukščių būrio atstovu (paukštvanagiu) sudaro sausumos komplekso
paukščių dalį. Kiti rasti žuvę keturi paukščiai, priklausantys žąsinių, sėjikinių ir gandrinių paukščių
būriams, yra priskiriami vandens komplekso atstovams.
Nykštukai ir dirviniai vieversiai sudarė daugiau negu pusę rastų žuvusių paukščių skaičiaus (1 pav.).
Dešimtadalį žuvusių paukščių sudarė didžiosios antys, mažiau buvo rasta žuvusių paprastųjų kikilių,
paprastųjų varnėnų ir šelmeninių kregždžių. Kiti rečiau aptikti devynių rūšių paukščiai sudarė apie
22 % visų žuvusių paukščių.

Paprastoji pempė; 2%

Paukštvanagis; 2%

Strazdas giesmininkas; 2%

Juodasis strazdas; 2%
Geltonoji starta; 2%
Didžioji kuolinga; 3%

Nykštukas; 29%

Čiurlys; 3%
Baltasis gandras; 3%
Baltabruvis strazdas; 3%
Šelmeninė kregždė;
5%
Paprastasis
varnėnas; 5%

Paprastasis kikilis;
7%
Dirvinis vieversys;
22%
Didžioji antis; 10%

1 pav. Dėl vėjo elektrinių veiklos žuvusių paukščių įvairovė ir gausumas 2010-2015 metais keturiuose vėjo
elektrinių parkuose
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Skirtinguose VE parkuose gali žūti nevienodų rūšių paukščiai. Tai gali priklausyti nuo kraštovaizdžio
elementų, tokių kaip vandens telkiniai ir miškai, išsidėstymo aplinkinėse teritorijose, kurias paukščiai
naudoja įvairiais sezonais. Didelę įtaką paukščių paplitimui atvirame kraštovaizdyje, kuriame
planuojamos ir įrengiamos VE, daro žmogaus veikla. Ganyklos ir šienaujami plotai, dirbami laukai,
auginamas biokuras, užliejami ar melioruojami laukai ir pan. – visa tai lemia paukščių įvairovę,
gausumą ir pasiskirstymą teritorijose.
Nykštukai buvo dominuojantys tarp žuvusių paukščių, tačiau tik viename iš tirtų VE parkų (2 lentelė).
Nuo dviejų iki keturių žuvusių dirvinių vieversių buvo rasta kiekviename iš trijų didesnių tirtų VE
parkų. Didžiosios antys, šelmeninės kregždės ir skirtingų rūšių strazdai buvo rasti žuvę keliuose VE
parkuose. Kitų rūšių žuvusių paukščių buvo rasta tik kuriame nors viename iš tirtų VE parkų (2
lentelė).
2 lentelė. Dėl vėjo elektrinių veiklos žuvę paukščių rūšių individai
Žuvusių paukščių
rūšys

Individų
skaičius

Numanomas paukščio statusas
teritorijoje

Paprastasis
varnėnas

2

Pavasariniai migrantai

Didžioji antis

3

Dirvinis vieversys
Strazdas
giesmininkas
Čiurlys
Didžioji kuolinga
Paukštvanagis
Paprastasis
nykštukas

2

Pavasariniai migrantai arba
vietiniai kanaluose besilaikantys
paukščiai
Perinti rūšis

1

Pavasarinis migrantas

1
1
1

Rudeninis migrantas
Rudeninis migrantas
Besimaitinantis teritorijoje

12

Rudeninis migrantas

1

Skraidantis jauniklis, greičiausiai
išperėtas lizde ant VE

1

Pavasarinis migrantas

1
1
1
1

Rudeninis migrantas
Pavasarinis migrantas
Rudeninis migrantas
Naktinis migrantas

Dirvinis vieversys

4

Perinti rūšis

Dirvinis vieversys

2

Paprastasis kikilis
Šelmeninė kregždė
Geltonoji starta
Didžioji antis

2
1
1
1

Šelmeninė kregždė
Baltabruvis
strazdas
Baltasis gandras
Paprastoji pempė
Karetaitė
Juodasis strazdas

Pavasarinis migrantas arba
perinti rūšis
Rudeninis migrantas
Rudeninis migrantas
Rudeninis migrantas
Rudeninis migrantas

Tyrimų
laikotarpis

Vėjo elektrinių skaičius,
parko pavadinimas, įrengimo
vieta

2012 - 2015 m.

17 VE, UAB „Naujoji
energija“ ir UAB „Energijos
versmė“ parkas Čiūtelių,
Grumblių ir Lankupių k.
Šilutės raj.

2013-2015 m.
2010 m.

2012-2015 m.

1 VE, Kretingos raj.
15 VE, UAB "Vėjų
spektras", Kiauleikių,
Kvecių ir Rūdaičių k.
Kretingos raj.
6 VE, UAB „Vėjo vatas“
parkas, Lauksargių apl.
Tauragės raj.
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Žuvę paukščiai randami skirtingose vietose tirtuose VE parkuose. Tik atlikus daugiau negu kelių metų
tyrimus galima bandyti paaiškinti žuvusių paukščių pasiskirstymą konkrečiame VE parke.
Pavyzdžiui, 17 VE parke Šilutės rajone daugiausiai žuvusių paukščių buvo rasta pietinėje – pietryčių
parko pusėje, kur žvirblinių paukščių migracija yra intensyvesnė negu kitose dalyse (2 pav.). Paukščių
migracijų intensyvumas skirtingose teritorijos dalyse, datos, paukščių rūšinė įvairovė buvo nustatyta
jau stebėjimų metu, vykdant reguliarias migruojančių ir sustojusių paukščių apskaitas.

2 pav. Žuvusių paukščių radimo vietos 2012-2015 metais vėjo elektrinių parke Šilutės rajone

Nykštukai ir paprastieji kikiliai dėl VE veiklos žuvo vien tik rudeninės migracijos metu (2 pav.). Nors
šios dvi rūšys nėra atviro kraštovaizdžio paukščiai, tačiau rudeninės migracijos metu jos gausiai
stebimos įvairiuose biotopuose.
Žuvusių dirvinių vieversių buvo rasta tik pavasario sezonais (3 pav.). Tai gausiausiai perinti atviro
kraštovaizdžio paukščių rūšis Lietuvoje. Šios rūšies paukščiai, ypač patinai, gali žūti dėl
charakteringo intensyvaus pavasarinio giedojimo, kuomet nuo žemės statmenai kyla į viršų, dažnai
prie pat sparnų sukimosi zonos. Jie gali visai nesibaidyti besisukančių VE sparnų, tačiau, remiantis
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paukščių stebėtojų VE parkuose duomenimis, giedantis patinas dažniausiai sėkmingai išlaviruoja tarp
besisukančių sparnų.
Baltabruviai, juodieji strazdai ir strazdai giesmininkai, žuvę pavasario sezonais, greičiausiai buvo
naktiniai migrantai. Lietuvoje gausių paprastųjų varnėnų taip pat rasta žuvusių tik pavasario sezonu,
kuriuo taip pat žuvo ir kitų rūšių paukščių: paprastoji pempė, baltasis gandras (3 pav.).
Šilutės rajone esantį VE parką didžiosios antys perskrenda migracijos periodais, tačiau nedideliu
gausumu VE parke laikosi ir vasarą – peri melioracijos kanaluose, tad žuvusių didžiųjų ančių buvo
rasta visais tyrimų sezonais. Žuvusių šelmeninių kregždžių buvo rasta vasarą ir ankstyvą rudenį.
Pastebėta, kad šelmeninės kregždės nevengia besisukančių VE – po VE įėjimo stogeliais net lipdo
lizdus, todėl gali būti, kad rasti nukentėję vietiniai perintys paukščiai ar pradėję skraidyti jaunikliai.
Dideliu greičiu skraidantys čiurliai nuo susidūrimo dėl VE nukentėjo vasaros metu, kaip ir
greičiausiai vietinis besimaitinantis paukštvanagis ir jau vasarą į žiemavietes skrendančios didžiosios
kuolingos. Visi minėti paukščiai, išskyrus didžiąsias kuolingas, yra vieni dažniausiai sutinkamų
Lietuvoje, todėl jų žūtis neturi reikšmingo neigiamo poveikio Lietuvoje perinčioms rūšių
populiacijoms.

3 pav. Lietuvos vėjo elektrinių parkuose skirtingais sezonais žūvantys paukščiai

VE parkų teritorijoje rastiems žuvusiems paukščiams buvo nustatyti įvairūs sužalojimai, sukelti

susidūrimo su VE dalimis: muštinės žaizdos galvos ir krūtinės srityse, vidinių organų plyšimai,
10

vidinis kraujavimas, kepenų plyšimai, dekapitacija. Dalis kūnelių ar jų dalių buvo rasta jau po
kontakto su plėšrūnais.
Pagal tyrimų metodiką, žuvusių paukščių paieškos buvo vykdomos 50 m atstumu nuo kiekvienos VE.
Daugiau negu 90 % visų žuvusių paukščių buvo aptikta iki 40 m atstumu nuo atskirų VE bokštų.
Daugiausiai kūnelių rasta 11-30 m atstumu nuo atskirų VE bokštų (daugiau negu 50 procentų visų
kūnelių) (4 ir 5 pav.).

4 pav. Žuvusių paukščių radimo vietų atstumai iki artimiausių vėjo elektrinių

5 pav. Žuvęs dirvinis vieversys (V. Eigirdo nuotrauka)
11

Lyginant dėl VE veiklos žuvusių paukščių rūšis su kitų Europos šalių duomenimis, yra nemažai
skirtumų. Olandijos, Belgijos, Ispanijos, Švedijos, Austrijos, Didžiosios Britanijos, Danijos ir
Vokietijos VE parkuose daugiausiai žūva trijų rūšių kirų, plėšriųjų paukščių bei dažnų rūšių kaip
paprastasis varnėnas ir didžioji antis (6 pav.). Tik du paprastieji nykštukai buvo rasti žuvę minėtų
aštuonių šalių VE parkuose, kai tuo tarpu Lietuvoje jie buvo gausiausiai žuvusi rūšis. Taip pat ir
dirviniai vieversiai, kurie sudarė 22% Lietuvoje žuvusių paukščių, Europos parkuose nesudarė net
procento. Be to, VE parkuose Lietuvoje nebuvo rasta žuvusių kirų, kurie kitose Europos šalyse sudaro
apie 39% visų žuvusių paukščių. Dažniausiai konkrečios vietovės charakteristikos nulemia, kokios
rūšys daugiausiai nukentės nuo VE veiklos (Everaert, 2014; Wang ir kt., 2015).

6 pav. Dėl VE veiklos žuvusių paukščių rūšinė sudėtis Europoje (pagal Wang ir kt., 2015)

Atliekant žuvusių gyvūnų paieškas VE parkuose šikšnosparnių buvo rasta tik viename VE parke
Šilutės rajone. Jame buvo rasta 11 šikšnosparnių, kurių dauguma buvo identifikuoti kaip Natuzijaus
šikšniukai (Pipistrellus nathusii) (3 lentelė). Daugiausiai šikšnosparnių žuvo rudeninės migracijos
metu. Kituose VE parkuose šikšnosparnių neaptikta.
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3 lentelė. Dėl vėjo elektrinių veiklos aptikti žuvę šikšnosparniai Lietuvoje
Žuvusių
šikšnosparnių rūšys

Individų
skaičius

Natuzijaus šikšniukas
Pipistrellus nathusii

2
1

Neidentifikuotas
šikšnosparnis
Nerasta
Nerasta

Nerasta

Tyrimų
laikotarpis

Vėjo elektrinių skaičius ir įrengimo
vieta

2012 -2015 m.

17 VE, UAB „Naujoji energija“ ir
UAB „Energijos versmė“ parkas
Čiūtelių, Grumblių ir Lankupių k.
Šilutės raj.

1 VE Kretingos rajone
15 VE, UAB "Vėjų spektras",
Kiauleikių, Kvecių ir Rūdaičių k.
Kretingos raj.
6 VE, UAB „Vėjo vatas“ parkas,
Lauksargių apl. Tauragės raj.

8
1

Numanomas
šikšnosparnių statusas
teritorijoje
Pavasariniai migrantai
Besimaitinantis
vidurvasario metu
Rudeniniai migrantai
Rudeninis migrantas

0
0

-

2013-2015 m.
2010 m.

0

-

2012-2015 m.

Atsižvelgiant, kad daugiausiai šikšnosparnių žūva VE parkuose, įrengtuose pajūryje ar kalnuotose
vietovėse, mažiau kompleksiniuose agrokultūriniuose laukuose, mažiausiai – lygiuose ir atviruose
ūkiniuose laukuose (Rydell ir kt., 2010), galime teigti, kad Lietuvoje įrengiami VE parkai įrengiami
būtent kompleksiniuose ar daugiau monokultūriniuose laukuose ir gali turėti tik nedidelę įtaką
šikšnosparnių populiacijoms. Kaip ir kituose VE parkuose užsienio šalyse, taip ir Lietuvoje, nuo dėl
VE veiklos nukenčia ore virš laukų medžiojančių rūšių šikšnosparniai (Rydell ir kt., 2010). Natuzijaus
šikšniukas, kuris dažniausiai buvo rastas žuvęs Šilutės rajono VE parke, yra plačiai paplitęs Lietuvoje.
Per rudeninę migraciją jie gausūs Kuršių marių ir Baltijos jūros pakrantėse, nes jų migracijos keliai
yra susiję su vandens telkiniais. Natuzijaus šikšniukai gyvena miškuose, palėpėse, inkiluose,
maitinasi virš miškų, aikštelių, nedidelių pievų, virš vandens telkinių. Lietuvoje aptiktų rūšių
šikšnosparniai medžioja ir migruoja aukštyje iki 20 metrų, tai yra daug žemiau VE menčių sukimosi
zonos, tačiau retkarčiais pakyla aukščiau ir gali patekti į pavojingą zoną (Mickevičienė ir
Mickevičius, 2001; Pauža ir kt., 2004; Baranauskas, 2008; Rydell ir kt., 2010).
Priklausomai nuo migracijos intensyvumo Europoje, daugiausiai šikšnosparnių žūva nuo antros
vasaros vidurio iki ankstyvo spalio, žymiai mažesnė dalis – pavasario sezonu (Rydell ir kt., 2010).
Šilutės rajono VE parke stebima tokia pati tendencija.
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3. Žuvusių gyvūnų gausumo įvertinimas vėjo elektrinių parke Šilutės rajone
Ieškotojo efektyvumas kito nuo 42 iki 65 procentų skirtingais metais ir sezonais. Mažiausias jis buvo
vasaros metu. Plėšrūnų paimtų masalų dalis kito skirtingais sezonais ir metais (7 pav.). Daugiausiai
žuvusių paukščių buvo randama pavasario ir rudens sezonais (8 pav.). Įvertintų žuvusių paukščių
gausumas kito priklausomai nuo visų minėtų parametrų, tačiau aiški tendencija kaip kinta žūvančių
paukščių skaičius skirtingais metais ir sezonais nenustatyta.
Žūvančių šikšnosparnių vertinimui buvo naudoti tie patys vertinimo parametrai kaip ir žūvančių
smulkių paukščių vertinimui minėtame VE parke. Negalima aiškiai pasakyti, kuriai sezonais gali žūti
daugiausiai šikšnosparnių, nes 2013 metais daugiausiai buvo rasta žuvusių gyvūnų vasaros metu,
2014 m. – pavasarį, 2015 m. – vasarą, bet negausiai (9 pav.). Kuomet nerandama nė vieno žuvusio
šikšnosparnio, negalima įvertinti galimai žūvančių skaičiaus, net jei būna atlikti ieškotojo efektyvumo
ir plėšrūnų veiklos teritorijoje bandymai (pvz., 2014 m. vasarą; 4 lentelė).

7 pav. Bandymais nustatyti parametrai: ieškotojo efektyvumas ir plėšrūnų paimtų masalų dalis
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8 pav. Rastų ir įvertintų žuvusių paukščių skaičius vėjo elektrinių parke Šilutės rajone

9 pav. Rastų ir įvertintų žuvusių šikšnosparnių skaičius vėjo elektrinių parke Šilutės rajone
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4 lentelė. Vėjo elektrinių parke Šilutės rajone žuvusių gyvūnų gausumo vertinimo rezultatai 2012-2015 metais
Vertinimo parametrai ir
rezultatai
Ieškotojo efektyvumas, %
Plėšrūnų paimtų masalų
gausumas, %
Rastų žuvusių paukščių
skaičius

Įvertintas žūvančių
paukščių skaičius

Rastų
šikšnosparnių

žuvusių

Įvertintas žūvančių
šikšnosparnių skaičius

2012 m.

2013 m.
Pavasaris

Vasara

Ruduo

54

65

56

54

55

4

5

Ruduo

Pavasaris

Vasara

Ruduo

62

45

42

74

21

75

2

1

1

46,3

77,1

42,5

7,9

0

0

3

2

0

0

2014 m.

63,7

15,9

Bendras
skaičius

128 ind.
arba 7,5
ind./VE,
arba
0,19
ind./MW
/per
metus

80 ind.
arba 4,7
ind./VE,
arba
0,12
ind./MW
/per
metus

Bendras
skaičius

Pavasaris

Vasara

Ruduo

47

48

47

51

79

61

38

32

34

0

4

4

3

4

17,7

0,0

46,7

2

0

1

23,3

2015 m.

0,0

11,7

64 ind.
arba 3,8
ind./VE,
arba 0,10
ind./MW/
per metus

35 ind.
arba 2,1
ind./VE,
arba
0,05/MW/
per metus

30,0

26,3

30,3

0

1

1

0

8,4

4,7

Bendras
skaičius

87 ind.
arba 5,1
ind./VE,
arba
0,13
ind./MW
per
metus

13 arba
0,8
ind./VE,
arba
0,02
ind./MW
per
metus
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Palyginti su kitose šalyse vykdomais paukščių tyrimais VE parkuose galima tik VE parke Šilutės
rajone surinktus duomenimis, kadangi į kituose parkuose vykdytus tyrimus nebuvo įtraukti ieškotojo
efektyvumo ir plėšrūnų veiklos tyrimai. Iš viso VE parke Šilutės rajone gali žūti nuo 64 iki 128
paukščių per metus arba nuo 3,8 iki 7,5 paukščių per metus kiekvienai VE, arba nuo 0,10 iki 0,19
paukščių vienam pagamintam MW per metus. Gautus rezultatus lyginant su panašių tyrimų Europoje
rezultatais (pavyzdžiui, apžvalga Everaert ir Kuijken, 2007), kuriose vienai VE per metus tenka nuo
1 iki 44 žūvančių paukščių, galima teigti, kad tirtame VE parke žūvančių paukščių skaičius yra vienas
mažesnių Europoje. Vertinant pasauliniu mastu, minėtame VE parke žūvančių paukščių skaičius taip
pat nedidelis (10 pav.).
Tame pačiame VE parke Šilutės rajone gali žūti nuo 13 iki 80 šikšnosparnių per metus arba nuo 0,8
iki 4,7 šikšnosparnių per metus kiekvienai VE, arba nuo 0,02 iki 0,12 individų vienam pagamintam
MW per metus. Šiuos rezultatus lyginant su panašiais tyrimais (pavyzdžiui, pasaulinė apžvalga
Hayes, 2013), pagal kuriuos vienam MW per metus tenka nuo 0,5 iki 53 žūvančių šikšnosparnių, VE
parke Šilutės rajone žūvančių šikšnosparnių skaičius yra labai mažas. Vienas mažesnių šikšnosparnių
žuvimo dėl VE veiklos mastų šiame VE parke išlieka ir vertinant pasauliniu mastu (10 pav.)

VE parkui Šilutės raj. tenka 0,100,19 žūvančių paukščių/MW per
metus

VE parkui Šilutės raj. tenka 0,020,12 žūvančių šikšnosparnių/MW
per metus

10 pav. Metinis žūvančių paukščių (viršuje) ir šikšnosparnių skaičius (apačioje) VE parke Šilutės rajone ir
įvairiuose VE parkuose pasaulyje, vertinant pagal žūvančių gyvūnų skaičių tenkantį vienam MW per metus
(pagal National Wind Coordinating Collaborative, 2010)
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Dažniausios paukščių žuvimo priežastys Lietuvoje yra mažai tyrinėtos, todėl kol kas jas galima tik
išvardinti, nepaisant kiekybinių parametrų: atsitrenkimai į pastatų langus, elektros linijas, vėjo
elektrines, taip pat susidūrimai su transporto priemonėmis, lėktuvais, medžioklė. Kitose pasaulio
šalyse ši sritis tyrinėta išsamiau ir jau yra žinoma, kad vėjo elektrinių sukeltos paukščių žūtys tikrai
nėra tokios dažnos kaip sukeltos kitų antropogeninių veiklų (11 pav.).

11 pav. Dėl skirtingų antropogeninių veiklų žūvančių paukščių skaičius per metus Jungtinėse

Amerikos valstijose (pagal Wang ir kt., 2015)
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4. Paukščių gausumo ir elgsenos pokyčiai vengiant vėjo elektrinių
4.1. Perintys paukščiai
Gausiausiai VE parke Šilutės rajone 2011-2014 metais perėjo dirviniai vieversiai, karklinės
nendrinukės, paprastosios kiauliukės, pieviniai kalviukai ir ežerinės nendrinukės. 2012 metų
pabaigoje pradėjus veikti VE, sumažėjo tik kelių perinčių paukščių rūšių gausumas – pievinio
kalviuko, geltonosios kielės, iš dalies paprastosios pempės. Kitų paukščių rūšių perinčių porų skaičius
svyravo visais keturiais tyrimo metais, todėl negalima aiškiai nurodyti mažėjimo/gausėjimo
tendencijos. Buvo pastebėta, kad mažėjo rūšinė įvairovė – iki eksploatacijos pradžios 2011 m.
užregistruotos 28 rūšys, 2012 m. – 18 rūšių, o įrengus VE parką 2013 m. registruota 15 perinčių rūšių,
2014 m. – 17 rūšių, tačiau aiškios perinčių paukščių mažėjimo tendencijos nenustatyta (12 pav.).

Raudonkojis tulikas
Pilkoji varna

2011 m.

Didžioji antis

2012 m.

Langinė kregždė

2013 m.

Margasis žiogelis

2014 m.

Paprastasis kikilis

Paukščių rūšys

Putpelė
Nendrinė starta

Paprastasis čivylis
Rudoji devynbalsė
Geltonoji kielė
Paprastoji pempė
Griežlė

Ežerinė nendrinukė
Pievinis kalviukas
Paprastoji kiauliukė
Karklinė nendrinukė
Dirvinis vieversys
0

100

200 300 400 500 600
Perinčių porų skaičius

700

800

12 pav. Perinčių paukščių rūšių porų skaičius skirtingais metais vėjo elektrinių parke Šilutės rajone
(pavaizduotos rūšys, kurios buvo stebėtos daugiau negu vienais metais daugiau negu 10 porų)
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Dalis VE parko teritorijos po atliktų melioracijos darbų pasikeitė: buvusios drėgnos pievos, kurios tiko perėti
tilvikams nusausėjo, neliko plotų, kuriuose ilgai stovėdavo nenutekantis vanduo. Taip pat dalis pievų buvo
suartos ir užsėtos įvairiomis kultūromis (javais). Nebelikus tinkamų biotopų perėjimui sumažėjo ir sėjikinių
paukščių: nebeperi raudonkojai tūlikai, registruota mažiau perinčių pempių. Nepaisant pokyčių, didžioji
teritorijos dalis liko nepasikeitusi: vyrauja derlingos pievos, išvagotos melioracijos grovių, kurie vietomis yra
apaugę krūmais, auga pavieniai medžiai. Gausiausiai perinčios rūšys teritorijoje išliko tos pačios visų metų
apskaitų metu, tačiau jų gausumas kasmet svyruoja.
Palyginus perinčių paukščių gausumo pokyčius 2011 m. (iki statybos pradžios) ir 2012 m. (jau statant VE) VE
parke ir gretimose teritorijose, kuriose nebuvo VE, paaiškėjo, kad konkrečių rūšių gausumo pokyčiai buvo
panašūs. Paprastųjų kiauliukių, ežerinių nendrinukių ir griežlių perinčių porų sumažėjimas buvo pastebėtas
abiejų tipų teritorijose, kitų rūšių išliko panašiame lygyje (Jusys, asm. kom.).
Tirtame VE parke Šilutės rajone peri įprastos rūšys atvirame ladšafte Lietuvoje (Kurlavičius ir kt., 2011), nors
kai kurių rūšių gausumą padidina tankus kanalų tinklas teritorijoje. Dauguma įprastų paukščių lizdus suka
laukuose ant žemės arba neaukštai krūmokšniuose. Ant žemės lizdus sukantys paukščiai labiausiai nukenčia
nuo agrotechninių priemonių, be to, sausinant teritorijas sumažėja prieinamo maisto. Laukų sausinimo
įrengimai, ypač atviri sausinimo grioviai palankiai veikia plėšrius žinduolius. Dėl pagausėjusių plėšrūnų
nukenčia ant žemės ar neaukštai perintys paukščiai, kaip dirvinis vieversys, pievinis kalviukas ir pempė
(Kurlavičius ir kt., 2011).
Kitose šalyse esančiuose VE parkuose nustatyta, kad pusiau natūraliuose landšaftuose perintys paukščiai yra
labiau jautrūs VE atsiradimui ir linkę palikti VE veiklai pasirinktas teritorijas negu paukščiai dažniausiai
pasirenkantys intensyviai žmonių naudojamus laikus (Pearce-Higgins ir kt., 2009). Yra žinoma, kad VE veikla
ir žmonių, prižiūrinčių turbinas, dažnesnis lankymasis baido paukščius, todėl daugiau perinčių paukščių
registruojama kiek toliau nuo turbinų negu artimoje kaimynystėje (Leddy ir kt., 1999; Shaffer ir Buhl, 2015).
VE parke Šilutės rajone perinčios paukščių rūšys dažniausiai pasirenka perėti įvairiu intensyvumu žmonių
naudojamuose laukuose, todėl aiškios gausumo kaitos tendencijos atsiradus VE parkui nebuvo nustatyta. Be
to, sutvarkius melioracijos kanalus, žmonių lankymasis teritorijoje padidėjo ir dėl vykdomos žemės ūkio
veiklos.

4.2. Pavasarinės paukščių sankaupos
VE parko teritorija, lyginant prieš ir po VE įrengimo, stipriai pasikeitė – dalyje teritorijos esami
melioracijos įrengimai buvo remontuojami (keičiamos pralaidų konstrukcijos, rinktuvai, valomi
grioviai), nusausintos drėgnos pievos, daugelis pievų buvo paversta dirbamais laukais, taip pat dalis
pievų buvo apsodinta gluosniniais biokuro žilvičiais. Tai turėjo įtakos ir perinčių paukščių, ir
migruojančių paukščių gausumui teritorijoje. Įtakos migracinėms paukščių sankaupoms turi ir
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konkrečių metų pavasario eiga ir kritulių kiekis – esant mažam kritulių kiekiui, mažėja ir sustojančių
ančių ir gulbių skaitlingumas.
Iki VE eksploatacijos pradžios pavasarinėse sankaupose buvo registruota daugiau rūšių negu
vėlesniais metais: 2011 m. – 30 rūšių, 2012 m. – 22 rūšių, 2013 m. – 13 rūšių, 2014 m. – 19 rūšių (5
lentelė). Pavasarinėse sankaupose tiriamame plote suskaičiuotų paukščių skaičius iki ir po VE
eksploatacijos pradžios išliko panašus (2011 m. – 35112 ind., 2012 m. – 33473 ind., 2014 m. – 37699
ind.), išskyrus 2013 metų pavasarį, kuomet sankaupų skaičiavimo metu buvo registruoti tik 1643
paukščiai. Skaitlingiausias sankaupas pavasarį sudaro žąsys (pagrinde baltakaktės žąsys) ir sėjikiniai
paukščiai (atitinkamai 91 % ir 6 % visų užregistruotų paukščių). Antys sudarė 2 %, žvirbliniai
paukščiai – apie 1 % visų sankaupų apskaitų metu registruotų paukščių. Tyrimų metu, nenustatyta,
kad paukščiai, kurie formuoja sankaupas, vengtų VE parko teritorijos, tačiau pastebėta, kad vengdavo
plotų, kuriuose vyko statybos paruošiamieji ir kelių tiesimo darbai.
Sankaupų vietos teritorijoje priklauso nuo žemės ūkio veiklos ir gamtinių sąlygų. Svarbiausios
paukščių sankaupų vietos visais stebėtais pavasario laikotarpiais iš dalies sutampa. Tai dažniausiai
anksti pavasarį yra užliejamos pievos, vėliau kultūrinės pievos ir dirbami laukai. Intensyviausiai
naudojamos teritorijos VE parko ribose yra drėgnos pievos, kuriose maitinasi žąsys, pempės ir
varnėnai. Arimuose į vakarus nuo VE parko ribos maitinasi dirviniai sėjikai, pempės ir varnėnai.
Paukščiai mitybai naudoja dideles teritorijas, kurios yra ir VE parko ribose, ir už parko ribų.
Daugiausiai paukščių maitinasi centrinėje VE parko dalyje. Likusi užregistruotų paukščių dalis
laikosi į vakarus nuo VE parko ribos ir VE parko vakarinėje dalyje.
Iki VE eksploatacijos pradžios žąsys laikėsi dar neįrengtamame VE parke bei piečiau ir šiauriau jo
ribų (12 pav.). Pradėjus eksploatuoti žąsys laikosi didesniuose plotuose tarp VE centrinėje ir pietinėje
VE parko dalyje ir už jo ribų (13 pav.). Be to, žinoma, kad VE parko teritorijoje žąsys nenakvoja, bet
skrenda į už 3 – 4 km esančias užlietas pievas Alkos kaime į pietvakarius nuo VE parko (14 pav.). Iš
žieduotų žąsų stebėjimų nustatyta, kad žieduoti individai mitybos vietas pavasarį VE teritorijoje
naudoja 2 – 3 savaites.
Kuomet paukščiai vengia tam tikrų objektų, gali būti prarandami jų mitybai ar poilsiui tinkami plotai.
Tirtame VE parke Šilutės rajone nebuvo nustatinėjami atstumai, kuriais paukščiai vengė atskirų
turbinų, tačiau kituose VE parkuose buvo nustatyta, kaip įvairios vandens paukščių rūšys vengia VE.
Dirbamuosiuose laukuose trumpasnapės žąsys maitinasi ne arčiau 100 m iki pavienių VE ir 200 m
iki VE parkų, tačiau jos taip pat vengia ir elektros linijų (50 m), automobilių kelių (50 – 150 m),
gyvenviečių (150 m) (pagal Larsen ir Madsen, 2000). Baltakaktėms žąsims nustatytas vengimo
atstumas yra 400 – 600 m, gulbėms – 200 m. Baltaskruostės berniklės veisimosi sezonu Švedijoje VE
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vengia tik 25 m atstumu, nors ta pati populiacija žiemą Vokietijoje maitinasi 350 m iki VE, o
gausumas pradeda mažėti jau 600 m iki VE (Larsen ir Madsen, 2000; Powlesland, 2009 ir ten naudoti
literatūros šaltiniai).
5 lentelė. Didžiausias atskirų paukščių rūšių individų skaičius vienos apskaitos metu pavasario sezonu VE
parke Šilutės rajone
Rūšis
Baltakaktė žąsis

2011 m.
6300

2012 m.
4700

2013 m.
500

2014 m.
6000

Didžioji antis

2250

1000

6

208

Žąsys (Anser sp.)

2000

Paprastasis kikilis

1000

Eurazinė cyplė

1000

20

Želmeninė žąsis

600

1180

80

120

Smailiauodegė antis

1000

70

Paprastasis varnėnas

600

300

250

Kovas

400

18

38

45

Paprastoji pempė

159

113

74

136

Paprastasis kiras

200

150

18

60

Pilkoji žąsis

200

71

4

Gulbė giesmininkė

131

104

5

Šiaurės kikilis

200

Rudagalvis kiras

60

30

Rudagalvė kryklė

100

135

Kuosa

100

Šaukštasnapė antis

60

Perkūno oželis

76

Mažoji gulbė

44

Tikutis

14

Gaidukas

22

Rudagalvė antis

20

Žaliakojis tulikas

12

Baltasis gandras

9

Gulbė nebylė

4

Sidabrinis kiras

12

Keršulis

11

Pilkoji gervė

7

Kuoduotoji antis

2

1200

12

13
40

50

55

70
60

8

7
7

2

2

5
6

Baltaskruostė berniklė

13

Mažoji gulbė

14

Dirvinis vieversys

13

Sniegstartė

12

6

Trumpasnapė žąsis

1

1

Pilkoji varna
Dirvinis sėjikas

10

36

6
1000
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12 pav. Maksimalus žąsų sankaupų dydis ir pasiskirstymas iki VE parko eksploatacijos Šilutės rajone (2011-2012 m. pavasario sezonai)
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13 pav. Maksimalus žąsų sankaupų dydis ir pasiskirstymas eksploatuojant VE parką Šilutės rajone (2013-2014 m. pavasario sezonai)
24

4.3.Pavasarinės paukščių migracijos
Didelis paukščių gausumas VE parkų teritorijoje gali būti rizikingas dėl galimų susidūrimų arba paukščiai
gali vengti VE turbinų ir mažiau naudoti konkrečią teritoriją. VE parko eksploatacijos metu Šilutės rajone
pavasarinės migracijos metu buvo užregistruota mažiau migruojančių paukščių rūšių negu prieš VE parko
įregimą: 2011 m. stebėtos 52 rūšys, 2012 m. – 60 rūšių, 2013 ir 2014 metais – po 45 rūšis (6 lentelė).
6 lentelė. Migruojančių ir perskrendančių paukščių rūšys vėjo elektrinių parke Šilutės rajone
Būrys ar grupė

Žąsys

Gulbės

Antys

Sėjikiniai
paukščiai

Gandriniai,
gerviniai,
nariniai
paukščiai,
kormoranai

Lietuviškas rūšies
pavadinimas
Želmeninė žąsis
Baltakaktė žąsis
Pilkoji žąsis
Baltaskruostė berniklė
Mažoji žąsis
Trumpasnapė žąsis
Rudakaklė berniklė
Kanadinė berniklė
Gulbė nebylė
Mažoji gulbė
Gulbė giesmininkė
Didžioji antis
Eurazinė cyplė
Urvinė antis
Smailiauoegė antis
Rudagalvė kryklė
Kuoduotoji antis
Šaukštasnapė antis
Rudagalvė antis
Gaidukas
Pempė
Perkūno oželis
Rudagalvis kiras
Paprastasis kiras
Sidabrinis kiras
Balnuotasis kiras
Dirvinis sėjikas
Didžioji kuolinga
Tikutis
Tamsusis tilvikas
Žaliakojis tulikas
Pilkoji gervė
Pilkasis garnys
Didysis kormoranas
Baltasis gandras
Juodasis gandras
Didysis baublys
Didysis baltasis garnys
Juodakaklis naras

Lotyniškas rūšies
pavadinimas
Anser fabalis
Anser albifrons
Anser anser
Branta leucopsis
Anser erythopus
Anser brachyrhynchus
Branta ruficollis
Branta canadensis
Cygnus olor
Cygnus columbianus
Cygnus cygnus
Anas platyrhynchos
Anas penelope
Tadorna tadorna
Anas acuta
Anas crecca
Aythya fuligula
Anas clypeata
Aythya ferina
Philomachus pugnax
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Larus ridibundas
Larus canus
Larus argentatus
Larus marinus
Pluvialis apricaria
Numenius arquata
Tringa glareola
Tringa totanus
Tringa nebularia
Grus grus
Ardea cinerea
Phalacrocorax carbo
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Botaurus stellaris
Egretta alba
Gavia arctica

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

＋
＋
＋
＋
＋

＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋

＋
＋
＋
＋

＋
＋
＋
＋

＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋

＋

＋
＋
＋
＋
＋

＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋

＋
＋

＋
＋
＋
＋
＋
＋

＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋

＋
＋
＋
＋
＋
＋

＋
＋
＋
＋

＋
＋

＋
＋
＋
＋

＋
＋
＋
＋

＋
＋
＋
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6 lentelės tęsinys
Būrys, šeima
ar grupė

Plėšrūs
paukščiai

Žvirbliniai,
karveliniai
paukščiai

Lietuviškas rūšies
pavadinimas
Paprastasis suopis
Tūbuotasis suopis
Jūrinis erelis
Nendrinė lingė
Pievinė lingė
Paukštvanagis
Balinė pelėda
Pelėsakalis
Javinė lingė
Vištvanagis
Didysis erelis rėksnys
Paprastasis kikilis
Šiaurės kikilis
Strazdas giesmininkas
Keršulis
Kranklys
Dirvinis vieversys
Pievinis kalviukas
Uldukas
Geltonoji kielė
Smilginis strazdas
Kiauliukė
Varnėnas
Šarka
Nendrinė starta
Pilkoji varna
Čivylis
Dagilis
Uolinis karvelis
Juodasis strazdas
Baltabruvis strazdas
Baltoji kielė
Pentinuotoji starta
Žaliukė
Kovas
Pilkoji varna
Paprastoji medšarkė
Sniegstartė

Lotyniškas rūšies pavadinimas
Buteo buteo
Buteo lagopus
Haliaeetus albicilla
Circus aeruginosus
Circus pygargus
Accipiter nisus
Asio flammeus
Falco tinnunculus
Circus cyaneus
Accipiter gentilis
Aquila clanga
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Turdus philomelos
Columbus palumbus
Corvus corax
Alauda arvensis
Anthus pratensis
Columbus oenas
Motacilla flava
Turdus pilaris
Saxicola rubetra
Sturnus vulgaris
Pica pica
Emberiza schoeniclus
Corvus corone
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Columbus livia
Turdus merula
Turdus iliacus
Motacilla alba
Calcarius lapponicus
Carduelis chloris
Corvus frugilegus
Corvus corone
Lanius collurio
Plectrophenax nivalis

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

＋

＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋

＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋

＋
＋
＋
＋

＋
＋
＋

＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋

＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋

＋
＋
＋

＋
＋

＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋

＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋

＋

＋
＋
＋
＋
＋
＋

＋

＋
＋
＋

＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
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Žąsys visais stebėtais pavasariais sudarė nuo 77 iki 88% visų paukščių, skridusių per VE parko teritoriją
pavasarinės migracijos metu. Daugiausiai skrenda baltakaktės žąsys (95 % visų žąsų), mažiau - želmeninės
žąsys, užregistruota ir pilkųjų žąsų, baltaskruosčių ir kanadinių berniklių bei retesnių trumpasnapių žąsų.
Žąsų migracijos eiga skirtingais metų priklauso tik nuo konkrečių metų pavasario eigos: 2011 ir 2012
metais žąsys intensyviausiai skrido kovo pabaigoje ir balandžio pradžioje, 2013 metais - balandžio viduryje,
2014 metais migracija prasidėjo anksčiau su trimis ankstesniais pavasario sezonais ir buvo gana ištęsta su
keliomis gausumo bangomis kovo antrojoje pusėje bei balandžio pirmąją dekadą (14 pav.).

14 pav. Žąsų migracijų ir perskridimų intensyvumo dinamika 2011-2014 metų pavasariais

Bendras žąsų gausumas kiekvienais metais išliko panašus, išskyrus sausą ir vėlyvą 2013 m. pavasarį,
kuomet žąsų migracijos per stebimą teritoriją beveik nebuvo. Ančių gausumas pavasarinės migracijos metu
sumažėjo nuo 25,5 tūkst. individų 2011 m. iki 107 paukščių 2013 m., nors 2014 m. pavasarį buvo
užregistruoti migruojantys 2858 individai (15 pav.). Kelis metus mažėjo žvirblinių ir karvelinių grupės
gausumas: nuo 10,5 tūkst. 2011 m. pavasario sezonu iki 2,9 tūkst. individų 2013 m. pavasarį, tačiau 2014
m. pavasarį buvo užregistruota 12 tūkst. individų. Varnėnai sudarė 70 % visų žvirblinių paukščių, kikiliai
- apie 20 %.
Sėjikiniai paukščiai 2014 m. pavasarį buvo gausesni ir sudarė didesnę užregistruotų migrantų dalį negu
ankstesnių metų pavasario sezonais: 2014 m. – 6,4 %, 2013 m. - 2,7 %, 2012 metais - 2,4 %, 2011 m. 2.4 % (15 pav.). Iš jų daugiausiai stebima dirvinių sėjikų (50%), pempių (apie 30%) ir rudagalvių kirų (apie
15%).
Gandriniai, gerviniai, nariniai paukščiai ir kormoranai sudarė panašią užregistruotų paukščių dalį visais
tirtais pavasario sezonais – nuo 0,2 % 2012 metais iki 0,5 % 2011 ir 2013 metai, 2014 m. – 333 individai
sudarė 0,3 % visų migrantų, bet jų gausumas tris metus iš eilės buvo kelis kartus mažesnis negu pirmaisiais
stebėjimo metais (15 pav.). Visais pavasario sezonais gulbės sudarė iki 0,5 % visų paukščių gausumo (2014
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metais 282 stebėtos gulbės sudarė tik 0,2 % visų pavasario migrantų). Mažiausiai gulbių buvo stebėta 2013
m. pavasario sezoną, daugiausiai 2012 m. pavasarį (15 pav.).
Plėšriųjų paukščių gausumas kiekvieną tirtą pavasario sezoną didėjo: nuo 20 individų 2011 m. iki 75
individų 2013 m., bet 2014 metų pavasarį atitiko ankstesnių metų vidutinį gausumą (16 ir 17 pav.).
Daugiausiai stebima paprastųjų suopių ir jūrinių erelių.
Iki VE įrengimo, buvo išskiriamas platus paukščių migracijos ir perskridimų šiaurės-šiaurės rytų krypties
kelias, einantis per centrinę teritorijos dalį (1000-4000 individų/km2). Intensyviausias paukščių judėjimas
vyko virš užliejamų plotų, tačiau tai greičiau buvo paukščių perskridimai tarp mitybinių plotų ir dėl
plėšrūnų baidymo pakilę būriai (18 pav.). Visoje parko teritorijoje buvo registruotas ne mažesnis negu 500
individų/km2 suminis tankumas. Žąsys gana intensyviai skraidė visoje VE parko teritorijoje, tik šiaurės
vakarų tiriamos teritorijos dalyje stebimas ne toks intensyvus žąsų judėjimas.
Po VE eksploatacijos pradžios pavasarinės migracijos metu žąsys intensyviai naudoja visą VE parko
teritoriją ir teritorijas už parko ribų. Daugiausiai jų stebima VE parko centrinėje dalyje virš pievų. Žąsys,
taip pat ir gulbės vengia skristi labai arti VE, bet skrenda pro didesnius tarpus tarp veikiančių VE (19 ir 20
pav.). Ančių migracijos teritorijoje po melioracijos ir VE įrengimo nėra intensyvios.
Daugiausiai gervių pavasarinės migracijos metu yra už jo ribų ir keliose vietose parke, kur VE išdėstytos
didesniais tarpais vienos nuo kitų (21 pav.). Iki VE parko įrengimo buvo stebėta daugiau gervių skrendančių
virš parko, bet įrengus VE – daugiau jų skrenda jau už VE parko ribų. Be to, nors šios grupės paukščiai
daugeliu atveju skrenda aukštai, bet vis tiek vengia VE parko – arčiau prie objekto priskridęs gervių būrys
pakrinka, persibūriuoja, pakyla žymiai aukščiau arba skrenda parko pakraščiu. Pastebėta, kad jei gervės ir
nekeistų skridimo aukščio ar trajektorijos, galėtų be jokios rizikos praskristi VE parką.
Plėšrieji paukščiai daugiausiai skraido VE teritorijos pietvakariniame pakraštyje ir už parko ribos (22 pav.).
Paukščiai nevengė VE ir grobį medžiodavo tiek arti VE, tiek ir už VE parko ribos. Šios grupės paukščiai
tyrimo teritorijoje daugiau maitinasi negu pro ją migruoja.
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15 pav. Migruojančių paukščių gausumo kaita 2011-2014 metų pavasario sezonais VE
parke Šilutės rajone gausumas
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17 pav. Pievinė lingė VE parke
16 pav. Plėšriųjų paukščių gausumo kaita 2011-2014
m. pavasario sezonais VE parke Šilutės rajone

Didžiausios žvirblinių paukščių tankumas registruotas už VE parko ribų pietvakarių pusėje (23 pav.).
Pastebėta, kad žvirbliniai paukščiai vengia skristi labai arti VE ir vietų, kur VE išdėstytos labai tankiai.
Sėjikiniai paukščiai pavasarinės migracijos metu dažniausiai registruojami į pietvakarius už VE parko
teritorijos ribos dirbamuose laukuose bei migruojantys virš Minijos upės.

18 pav. Paukščių pavasarinės migracijos ir perskridimų intensyvumas iki VE įrengimo
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19 pav. Žąsų migracijų ir perskridimų intensyvumas 2014 m. pavasario sezonu

20 pav. Gulbių migracijų ir perskridimų intensyvumas 2014 m. pavasario sezonu
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21 pav. Gervių migracijų ir perskridimų intensyvumas 2014 m. pavasario sezonu

22 pav. Plėšriųjų paukščių migracijų ir perskridimų intensyvumas 2014 m. pavasario sezonu
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23 pav. Žvirblinių ir karvelinių paukščių migracijų ir perskridimų intensyvumas 2014 m. pavasario sezonu

Iš ankstesnių studijų jau yra žinoma, kad paukščių migracijos keliai ir kryptys, o taip pat ir paukščių
migracijos intensyvumas konkrečioje teritorijoje yra sąlygojamas aplinkos sąlygų įvairovės. Teritorinis
biotopų išdėstymas nulemia paukščių skridimo trajektorijas, nes dažnai paukščiai laikosi virš teritorijų,
kurios yra tinkamos maitinimuisi ir poilsiui (Žalakevičius, 1986). VE parkai gali būti kliūtimi
migruojantiems paukščiams, tačiau šio efekto dydis priklauso nuo VE parko dydžio, atstumų tarp atskirų
VE ir jų išdėstymo pagrindinių paukščių skridimo trajektorijų atžvilgiu (Langston ir Pullan, 2003). VE
parkai arba statmenai pagrindinėms skridimo kryptims išdėstytos VE linijos gali būti reikšmingomis
kliūtimis migruojantiems bei tarp poilsio ir mitybos vietų perskrendantiems paukščiams, kurie vengdami
skristi tarp arti viena kitos stovinčių VE, turi naudoti daugiau energijos resursų apskrendant šiuos objektus
(Desholm ir Kahlert, 2005).
Remiantis Šilutės rajone esančiame VE parke atliktais paukščių stebėjimais, nustatyta, kad gausiai
perskrendančios baltakaktės žąsys vengė skristi per tarpus tarp VE, kai jos būdavo iki 500 m atstumu viena
nuo kitos. VE parke yra išdėstytos statmenai skridimo krypčiai, todėl žąsims tai barjeras, kurį jos turi įveikti.
Esant intensyviai migracijai, paukščiai pro VE parką skrenda ir tarp 300 m atstumu viena nuo kitos esančių
VE.
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4.4. Paukščių skridimo aukščiai pavasarinės migracijos metu
Paukščių skridimo aukščiai analizuojami siekiant išsiaiškinti galimą vėjo elektrinių įtaką (Corman&Garthe,
2014). Nuo paukščių skridimo aukščio ir jų sutapimo su VE rotoriaus sritimi priklauso, ar VE parkas yra
reikšmingas barjeras migruojantiems paukščiams. Lyginant paukščių skridimo aukščius Šilutės raj. VE
parko teritorijoje prieš (2011-2012 m.) ir po VE įrengimo (2013-2014 m.), galima apibūdinti paukščių
elgesio, šiuo atveju skrydžio charakteristikų, pokyčius.
Žąsys daugiausiai skrenda 21-100 aukštyje, tačiau teritorijoje besimaitinančios žąsys skrenda aukštyje iki
20 m. Vidutinis jų skridimo aukštis svyravo tarp 60 ir 80 m atskirais tyrimo metais. Skridimo aukščio
pokyčių dėl VE nenustatyta (24 ir 26 pav.), nors didžioji žąsų dalis skrenda VE menčių zonoje.
Didžioji ančių dalis (95 %) skrenda aukštyje iki 60 m (žemiau VE menčių zonos). Iki VE įrengimo antys
skrido didesniame aukštyje negu po įrengimo (24 ir 26 pav.). Pirmaisiais stebėjimų metais, 2011 m., vyko
intensyvi ančių migracija, kuomet iš piečiau VE parko esančių užlietų pievų migracijai kildavo antys, 2012
m. pavasarį ančių gausumas buvo daug mažesnis ir daugiau fiksuotos perskrendančios antys (skridimo
aukštis mažesnis), 2013 ir 2014 m. pavasario sezonais daugiausiai buvo registruotos tik vietinės
nemigruojančios antys, kurioms būdingas mažas skridimo aukštis. Šie skrydžio aukščių ir mitybinės
elgsenos pokyčiai sietini ne su VE veikla, bet su rekonstruota melioracijos sistema teritorijoje, kurioje
pamažėjus užlietų pievų, sumažėjo ir besimaitinančių ančių. Dėl nusausintų laukų VE parko teritorijoje
nebeliko ir besimaitinančių gulbių. Paskutiniaisiais metais, buvo stebėtos tik praskrendančios gulbės, kurių
skridimo aukštis buvo didesnis negu ankstesniais metais (24 ir 26 pav.), kas rodo tranzitinę migraciją.
Gandrinių, gervinių ir kormoraninių paukščių grupės atstovai skrenda įvairiuose aukščiuose, bet gausiausiai
151-200 m (aukščiau VE menčių zonos). Šios grupės skridimo aukštis pavasarinės migracijos metu atskirais
metais priklauso nuo rūšinės sudėties ir kadangi 2013-2014 m. pavasario sezonais buvo užfiksuota nemažai
aukštai skridusių gervių, todėl vidutinis grupės skridimo aukštis minėtais metais ir buvo didesnis (25 ir 26
pav.).
Sėjikiniai paukščiai 2011-2013 m. pavasario sezonais daugiausiai skrido aukštyje iki 60 metrų (žemiau VE
menčių zonos), tačiau 2014 metais gausiai skrido ir 151-200 m aukštyje. Aukštai skridę rudagalviai kirai ir
pempės padidino ir bendrą grupės migravimo aukštį, kuris siekė 92,7 m, nors 2013 m. pavasarį buvo tik
35,6 m, 2012 m. - 42,9 m, 2011 m. – 44,4 m (25 ir 26 pav.)
Plėšrieji paukščiai visais tirtais pavasario sezonais daugiausiai skrido gerokai žemiau VE menčių zonos aukštyje iki 20 metrų (3.1.4.3 pav.). Vidutinis grupės paukščių skridimo aukštis įrengus VE elektrines buvo
mažesnis negu ankstesniais metais: 2011-2012 m. - 28,4 m, 2013-2014 m. - 17,2 - 24,7 m. (26 pav.).
34

Dauguma VE parko teritorijoje užfiksuotų plėšriųjų paukščių medžiojo ieškodami aukų ant žemės, tačiau
nedidelė dalis paukščių skrisdavo ir aukščiau (25 ir 26 pav.). Visi žvirbliniai ir karveliniai paukščiai taip
pat daugiausiai skrenda žemiau VE menčių zonos - aukštyje iki 20 m. Vidutinis jų aukštis svyruoja tarp
26,3 ir 37,4 m, bet aiškios aukščių kitimo tendencijos pradėjus eksploatuoti VE parką nenustatyta (25 ir 26

Paukščių dalis

pav.).

Paukščių dalis

24 pav. Žąsų, ančių ir gulbių skridimo aukščių kaita

25 pav. Gandrinių, gervinių, kormoraninių, narinių paukščių, sėjikinių paukščių, plėšriųjų paukščių ir žvirblinių
paukščių skridimo aukščių kaita
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26 pav. Vidutinio paukščių skridimo aukščio kaita 2011-2014 metų pavasariais

Analizuojame VE parke, kaip ir kituose VE parkuose kitose šalyse, paukščių skridimo parametrai, tarp jų
ir aukščiai, yra susiję su paukščių elgsena. Jei paukščiai maitinasi teritorijoje, jų skridimo paukščiai yra
žemesni – jie tai kyla, tai leidžiasi. Per teritoriją migruojančių paukščių aukščiai gali būti nesusiję su mityba,
o labiau priklausyti nuo kraštovaizdžio objektų ar meteorologinių sąlygų (Corman ir Garthe, 2014;
Everaert, 2014). Paukščių migracijas stebint vizualiai, svarbu atskirti migruojančius paukščius nuo
perskrendančių, besimaitinančių ar vietinių paukščių, kurių skridimo parametrais dažnai yra gana panašūs.
Skrendantys paukščiai paprastai vizualiai matomi iki 100 metrų, geromis sąlygomis - aukščiau. Aukščiau
skrendančius paukščius galima registruoti radiolokaciniais prietaisais, kuriais nustatyta, kad įprastas
daugelio migrantų skridimo aukštis yra 1000-1600 metrų virš jūros lygio. Aukščiau 1600 m gali būti
registruojamos pempės, karveliai keršuliai, antys, tilvikai, gervės. Taip pat yra žinoma, kad naktiniai
migrantai skrenda aukščiau negu dieniniai, o pavasarį paukščiai skuba į perimvietes, skrenda kuo mažiau
sustodami ir jų migraciniai skrydžiai ilgesni ir aukštesni negu rudenį. Taip pat virš netinkamų sustoti
teritorijų paukščiai gali skirsti aukščiau negu virš tinkamų maitintis ar pailsėti (Žalakevičius, 1986;
Richardson, 1998).
Vizualiai matomas paukščių skridimas yra pereinamoji stadija nuo tikrosios migracijos iki jos nutraukimo,
nes daugiausiai paukščiai migruoja aukščiau ir tik jiems pradėjus leistis galima juos registruoti. Vizualiai
galima stebėti tik žemutinę paukščių migraciją, kuri sudaro tik mažąją dalį visų migracijų: Lietuvoje iki
10% paukščių (Žalakavičius ir kt., 1995), Jungtinėse Amerikos valstijose iki 15% paukščių (Mabee ir
Cooper, 2004). Pastebėta, kad aukštuminės migracijos vyksta tik geru oru, tuo tarpu žemutinė migracija
gali vykti įvairiomis sąlygomis. Gali būti, paukščiai žemai skrenda tik migracinio skrydžio pradžioje arba
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pabaigoje, kuomet ieško poilsio vietų subjurus orams ar pritraukti kokių nors iš toli gerai matomų objektų
(Žalakevičius ir kt., 1995).
Visi dėl VE veiklos būtini skrydžio krypties, aukščio ar pobūdžio pasikeitimai gali būti traktuojami kaip
kliūties efekto padariniai, reikalaujantys papildomų energijos sąnaudų. Minėto efekto dydis gali skirtis
priklausomai nuo rūšies charakteristikų, VE veikimo/neveikimo fazių, paros laiko, oro parametrų, ypač
vėjo stiprumo ir krypties (Desholm ir Kahlert, 2005; Drewitt ir Langston, 2006). Nors tirtame VE parke
Šilutės rajone vizualiniais stebėjimais nebuvo nustatytas paukščių skrydžio aukščių pasikeitimų VE
atžvilgiu, tačiau kituose pasaulio VE parkuose jau pasirodo įrodymų, kad paukščiai vistik keičia skridimo
aukštį, vengdami susidurimo su VE rizikos (Johnston et al., 2014).
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Išvados
Tik keturiuose iš Lietuvoje eksploatuojamų VE parkų iki 2015 metų pabaigos buvo vykdyti paukščių
tyrimai. Nustatyta, kad VE parkuose daugiausiai žūva įprastų rūšių, kurie teritorijoje peri arba gausiai
migruoja: paprastieji nykštukai, dirviniai vieversiai, didžiosios antys, paprastieji kikiliai, varnėnai,
šelmeninės kregždės ir kitos rūšys. Skirtinguose VE parkuose žūvančių paukščių rūšinė sudėtis skiriasi, nes
ir dominuojančių, ir per konkrečius VE parkus skrendančių paukščių įvairovė nėra vienoda. Tai priklauso
nuo kraštovaizdžio elementų ir žmogaus veiklos. Dėl VE veiklos Lietuvos VE parkuose žūvančių paukščių
rūšinė įvairovė skiriasi nuo žūvančių paukščių rūšių kitų Europos šalių VE parkuose.
Dėl VE veiklos žuvusių šikšnosparnių buvo rasta tik VE parke Šilutės rajone. Dažniausiai minėtame VE
parke žuvę Natuzijaus šikšniukai – viena iš atvirame kraštovaizdyje besimaitinančių šikšnosparnių rūšių,
kurios nustatytos jautriausiomis VE parkuose Europoje. Daugiausiai šikšnosparnių žūva rudeninės
migracijos metu, kiek mažesnė dalis – pavasario sezonu.
Keturiuose VE parkuose paukščių tyrimai buvo vykdomi naudojant kiek skirtingą metodiką ne tik žuvusių
paukščių ir šikšnosparnių apskaitoms, bet ir migruojančių bei besikoncentruojančių paukščių apskaitoms.
Tai neleidžia pilnai palyginti atskirų tyrimų rezultatų, tačiau, neabejotinai, atliekant šiuos stebėjimus buvo
surinkta vertingų duomenų apie vėjo elektrinių poveikį paukščiams ir šikšnosparniams. Į žūvančių paukščių
tyrimų metodiką būtina įtraukti ir plėšrūnų veiklos tyrimus bei nustatyti ieškotojo paieškų efektyvumą –
parametrus, kurių reikia žūvančių paukščių ir šikšnosparnių skaičiams VE parkuose įvertinti bei palyginti
juos su tyrimais Europoje ir pasaulyje. Taip buvo įvertintas vieno VE parko Šilutės rajone poveikis
paukščiams ir šikšnosparniams. Paaiškėjo, kad pagal įvertintą žūvančių gyvūnų skaičių šis objektas daro
palyginus nedidelį tiesioginį neigiamą poveikį gyvūnams lyginant su kitais VE parkais pasaulyje.
Vertinant netiesioginį VE poveikį paukščiams, buvo remtasi perinčių, besimaitinančių ir migruojančių
paukščių tyrimais VE parko teritorijoje. Perinčių paukščių rūšių ar gausumo pokyčių pradėjus eksploatuoti
VE parką Šilutės rajone nenustatyta. Gausiausiai perintys dirviniai vieversiai, karklinės nendrinukės,
paprastosios kiauliukės, pieviniai kalviukai ir ežerinės nendrinukės renkasi perėti vidutinio intensyvumo
agrariniame kraštovaizdyje, todėl toleruoja ne tik VE, bet ir po melioracijos suintensyvėjusi žmonių
lankymąsi VE parko teritorijoje. Daugelio rūšių perinčių porų skaičius svyravo visais keturiais tyrimo
metais.
Kai kurios paukščių grupės jautriau reaguoja į migracijos kelyje atsiradusį VE parką ir keičia skridimo
aukštį ar trajektorijas, o tai reikalauja papildomų energetinių resursų, pavyzdžiui, pilkosios gervės. Kitos
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paukščių grupės, kaip žąsys, vengia tankiai sustatytų VE, bet skrenda tarp didesniais tarpais viena nuo kitos
įrengtų VE.
Didžioji dalis migruojančių žąsų skrenda VE menčių zonoje, kurioje susidūrimo rizika didesnė, tačiau
žuvusių žąsų nebuvo rasta. Kitų paukščių grupių atstovai gausiau migruoja žemiau arba aukščiau menčių
zonos. Migruojančių aukščių sankaupos teritorijoje priklauso nuo vandens lygio teritorijoje, kritulių,
pavasario eigos, o ne nuo VE veiklos.
Svarbu surinkti kuo daugiau duomenų apie VE poveikį būtent Lietuvoje, nes duomenys apie paukščių
elgseną VE atžvilgiu labai priklauso nuo vietovės sąlygų bei konkrečios paukščių bendrijos.
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