
Triukšmas, jo šaltiniai ir poveikis žmonių sveikatai 

 

Triukšmo strateginis kartografavimas Lietuvoje vykdomas įgyvendinant Lietuvos 

Respublikos triukšmo valdymo įstatymo, Valstybinės triukšmo strateginio kartografavimo 

programos ir Valstybinės triukšmo prevencijos veiksmų 2007-2013 metų programos reikalavimus. 

Triukšmo strateginis kartografavimas įgyvendinamas dviem etapais: 1) pirmasis etapas apėmė 

2006–2007 metų laikotarpį; 2) antrasis apima 2008–2012 metų laikotarpį. Bendras Šiaulių miesto 

savivaldybės aglomeracijos strateginis triukšmo žemėlapis, kurį sudaro patikslintas autotransporto, 

geležinkelio, oro uosto ir pramoninio triukšmo sklaidos žemėlapiai, turi būti parengtas ir patvirtintas 

iki 2012 m. birželio 30 d. 

Vykdydami triukšmo strateginio kartografavimo programą Šiaulių mieste, 2009 m. atliktas 

geležinkelio triukšmo kartografavimas.  

Per metus pro Šiaulių miesto geležinkelio stotį pravažiuoja 36383 traukiniai, iš kurių prekiniai 

traukiniai sudaro 30677, keleiviniai 5706. Nakties metu, nuo 22 val. vakaro iki 06 val. ryto, per 

metus mieste pravažiuoja 9283 traukiniai. Geležinkelio atkarpos ilgis Šiaulių miesto ribose 15,6 

km. Geležinkelio SAZ 100 m. 

Geležinkelio triukšmo kartografavimo Šiaulių mieste duomenimis gyventojų, kurių būstai 

veikiami padidinto geležinkelio paros triukšmo (rodiklis Ldvn >65dBA), skaičius mieste lygus 81, 

o gyventojų, kurių būstai veikiami padidinto geležinkelio nakties triukšmo (rodiklis Ln>55dBA), 

skaičius lygus 287. Į triukšmo rodiklių Ldvn ir Ln reikšmių, viršijančių ribinius dydžius (65 ir 55 

dBA), zonas patenka arčiausia geležinkelio esantys Preilos, Geležinkelio, Dubijos, Žaliūkių, Kauno, 

Paitaičių ir Margių gatvių individualūs gyvenamieji namai, kurių atstumas iki geležinkelio arčiau 

nei 100 m. 

Lopšelių-darželių, švietimo ir ugdymo įstaigų, sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų, 

patenkančių į padidintas geležinkelio paros ar nakties triukšmo zonas mieste nėra. Didžiausias 

geležinkelio triukšmo lygis gautas Ragainės ir Medelyno pagrindinių mokyklų, lopšelio-darželio 

"Žilvitis" ir Onkologijos klinikos aplinkoje.  

Maksimalaus triukšmo matavimų duomenimis, 7 m. atstumu nuo geležinkelio bėgių, 

pravažiuojant prekiniams ir keleiviniams traukiniams triukšmo lygis kito nuo 86 iki 95 dBA. 

Traukinys pravažiuoja pro matavimo vietų per 20-37 sek., priklausomai nuo sąstato ilgio (vagonų 

skaičiaus). Didžiausias triukšmo lygis gautas pravažiuojant prekiniams traukiniams su tuščių 

cisternų sąstatu naftos produktų pervežimui. Nuolatinių geležinkelio triukšmo matavimų 

duomenimis maksimalus triukšmo lygis, miesto teritorijoje skirtingais atstumais nuo geležinkelio 



bėgių pasirinktose trijose matavimo vietose, kito nuo 89 iki 115 dBA. Didžiausios triukšmo vertės 

(nuo 105 iki 115 dBA) gautos pravažiuojančiam traukiniui paduodant garsinį signalą ir traukinio 

stabdymo metu. 

Maksimalus dienos (600-1800 val.) triukšmo lygis matavimo vietose kito nuo 95 iki 110 

dBA. Ld max. ribinio dydžio (70 dBA) viršijimai sudaro nuo 18 iki 33 proc. visų matavimų verčių. 

Maksimalaus triukšmo lygis vakaro metu ( 1800-2200val.) kito nuo 90,6 iki 109,4 dBA, o viršijimai 

sudarė nuo 24 iki 51,9 proc. visų matavimų verčių. Nakties metu maksimalus triukšmo 32 lygis kito 

nuo 89,2 iki 115,4 dBA, o ribinio dydžio (60 dBA) viršijimai sudarė nuo 17,6 iki 38 proc. visų 

matavimų verčių. Ekvivalentinis triukšmo lygis dienos metu kito nuo 55,8 iki 74,1 dBA, ir 

viršijimai sudarė nuo 2,3 iki 16,8 proc. Vakaro metu ekvivalentinis triukšmo lygis kito nuo 53,4 iki 

74,3 dBA, o viršijimai sudarė nuo 4,6 iki 36,1 proc. Nakties metu ekvivalentinis triukšmo lygis kito 

nuo 47,8 iki 75,9 dBA, o viršijimai sudarė nuo 2,4 iki 34,3 proc. visų matavimų verčių. 

Apskaičiuotas paros geležinkelio triukšmo lygis (Ldvn) trijose matavimų vietose kito nuo 54,9 iki 

74,3 dBA. Didžiausias paros triukšmo lygis gautas geležinkelio stoties aplinkoje 74,3 dBA, 

gyvenamojo namo Paitaičių  g. 3 aplinkoje šis triukšmo rodiklio vertė 68,2 dBA, o lopšelio-darželio 

„Žilvitis“  aplinkoje 55,8 dBA.  

Geležinkelio triukšmo modeliavimo ir nuolatinių triukšmo matavimų duomenimis, paros 

triukšmo rodiklio Ldvn verčių neatitikimas trijose matavimų vietose kito nuo 1,4 iki 4,2 dBA (nuo 

2,0 iki 7,6 proc.), neatitikimo vidutinė vertė 2,6 dBA (4,2 proc.). Nakties triukšmo neatitikimas 

kinta nuo 3,3 iki 7,2 dBA (nuo 6,9 iki 9,9 proc.), neatitikimo vidutinė vertė sudaro 5,8 dBA arba 8,7 

proc. Geležinkelio triukšmo matavimo vertės visose tyrimų vietose viršijo modeliavimo vertes, nes 

miesto teritorijoje matavimų rezultatams įtakos turi ir kitų foninio triukšmo šaltinių (autotransporto, 

oro uosto, pramoninio ir buitinio triukšmo) indėlis. 

 


