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Dažnas iš mūsų nepagrįstai bijo šikšnosparnių. Kodėl? 
Ogi mums visada būdinga prisibijoti to, ko nežinome, o bai-
sūs pasakojimai apie šikšnosparnius vampyrus, geriančius 
kraują ir persekiojančius žmones, dar labiau stingdo kraują, 
kai vakarėjančiame danguje pamatome šikšnosparnius, vi-
kriai šmirinėjančius visai arti žemės. 

Knygele siekiama sugriauti šiuos ir kitus su šikšnospar-
niais susijusius mitus ir supažindinti skaitytoją su tikruoju 
šikšnosparnių gyvenimu. Tokias pažintines knygeles turi 
dauguma Europos šalių, todėl europiečiai džiaugiasi, jei jų 
namuose įsikuria šikšnosparniai, ir tikrai nepuola dangstytis 
galvų, kai virš jų praskrenda šie naktiniai žinduoliai. Džiugu, 
kad ir Lietuvoje atsirado tokia knygelė, kuri supažindins jus 
ne tik su šikšnosparnių biologija ir ekologija, papasakos, ko-
dėl ir kaip juos tiria mokslininkai, bet ir suteiks žinių apie tai, 
kaip reikėtų elgtis susidūrus su šiais skraidančiais žinduo-
liais akis į akį.
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Turinys AR PAGRĮSTAI BIJOMA ŠIKŠNOSPARNIŲ?

Greičiausiai nei vienas gyvūnas nėra toks populiarus baimę keliančiuose pasa-
kojimuose kaip šikšnosparnis. Kadangi šie gyvūnai skraido naktį ir gyvena vietose, 
kuriose žmonės paprastai bijo lankytis: senuose rūsiuose, apleistuose namuose, 
bunkeriuose, olose ir pan. Ilgą laiką apie šikšnosparnių biologiją nebuvo žinoma 
nieko, o jų sugebėjimas orientuotis visiškoje tamsoje apgobė juos dar didesne neži-
nomybės skraiste ir paskatino žmones jų bijoti, net suteikti jiems magiškų savybių. 
Taip apie šiuos naktinius gyvūnus gimė daug pasakų ir mitų, sėkmingai gyvuojančių 
iki šių dienų. 

Dar didesnę žmonių baimę kelia literatūroje ir filmuose apie šikšnosparnius su-
kurti stereotipai, dėl kurių žinduolių pasaulis siejamas su tamsa, paslaptimi, neži-
nomybe, juodąja magija, vampyrais ir pan. Nors mūsų laikais dauguma žmonių jau 
netiki tokiais dalykais, vis tiek išlieka pasąmoninga šių gyvūnų asociacija su blogiu. 
Neveltui sakoma: „Bijome to, apie ką mažai žinome“.

Dažnai tenka girdėti, kad šikšnosparniai – tai skraidančios pelės, o pelių, kaip ir 
vorų ar gyvačių, daugelis negali pakęsti. Tačiau kiekvienas biologas jums pasakys, 
kad šikšnosparniai nieko bendro su pelėmis neturi – tarpusavyje jų nesieja jokie 
giminystės ryšiai. Pelės yra graužikai, priklausantys graužikų (Rodentia) būriui, jos 
ėda grūdus, sėklas, turi tam pritaikytus dantis ir nesugeba skraidyti, o šikšnosparniai 
priklauso šikšnosparnių (Chiroptera) būriui, kuriam būdingos rūšys nieko negraužia, 
moka skraidyti, ir dauguma minta vabzdžiais ar vaisiais.

Dar vienas dalykas, iššaukiantis keliantis žmonių baimę šikšnosparniams, – jų 
išvaizda, kuri, sutikime, nėra pati patraukliausia. Nors daugelis pamatę juos iš arti, 
gerai įsižiūrėję teigia, kad tai visai simpatiški gyvūnėliai. Štai, pavyzdžiui, skraidan-
čiosios lapės (Pteropus) – išties patrauklūs ir mieli vaisėdžių šikšnosparnių atstovai. 
Tačiau gamtoje nėra nieko atsitiktinio, jei ji šikšnosparnius tokius sukūrė, vadinasi, 
tai ne atsitiktinumas. Keista išvaizda: didelės ausys, išaugos ant šnervių šikšnos-
parniams skirtos tam, kad nakties metu naudodami echolokaciją galėtų orientuotis 
aplinkoje. 

Jums greičiausiai teko girdėti, kad šikšnosparniai veliasi į plaukus. Tačiau nak-
ties metu šiems žvėreliams yra tikrai svarbesnių darbų nei ieškoti potencialių aukų 
ir veltis joms į plaukus. Galite nebijoti virš jūsų galvų skraidančių šikšnosparnių – tik 
jauni, dar tobulai nemokantys naudotis echolokacija žvėreliai, gali praskristi žemiau 
nei įprasta ir susidurti su žmonėmis. Bet taip nutinka itin retai.

Šikšnosparniai vampyrai iš tikrųjų yra, bet iš daugiau kaip 1200 pasaulyje gyve-
nančių šikšnosparnių rūšių tik 3 rūšys maitinasi paukščių ir žinduolių krauju, tai: pa-
prastasis vampyras (Desmodus Rotundus), baltasparnis vampyras (Diamus youngi) 
ir apželtakojis vampyras (Diphylla ecaudata). Šios rūšys gyvena toli nuo Lietuvos – 
Centinėje ir Pietų Amerikoje, ir net ten nekelia didelio pavojaus žmonėms.
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vietėse besiilsinčius šikšnosparnius. Tačiau daug didesnį pavojų šikšnosparniams 
kelia žmogaus veikla.

Šikšnosparnių nykimo priežastys, sukeltos žmogaus veiklos:
• Cheminių priemonių, apsaugančių medines pastatų konstrukcijas nuo grybų ir 

vabzdžių, naudojimas.
• Vasaros ir žiemos slėptuvių naikinimas, iš miškų šalinant mirštančius, drevėtus 

medžius ir užsodinant didelius plotus vienarūšėmis monokultūromis.
• Požeminių slėptuvių – olų, šachtų, tunelių, fortų ir kt. – niokojimas deginant jose 

laužus, sandėliuojant šiukšles, ar tiesiog jas naikinant.
• Senų pastatų griovimas arba jų renovacija, kurios metu užsandarinamos visos 

ertmės ir angos.
• Maitinimosi vietų – medžioklės plotų – mažinimas, paverčiant jas žemės ūkio 

naudmenomis.
• Nekontroliuojamas žmonių lankymasis žiemavietėse ir šikšnosparnių trikdy-

mas. Dažnas nubudimas iš miego sumažina tikimybę žvėreliams sulaukti pavasario.
• Vėjo jėgainių statymas. Šikšnosparniams iškyla tiesioginės žūties grėsmė ir 

padalinamos jų maitinimosi teritorijos.

O kas atsitiktų, jei šikšnosparniai pradėtų nykti dar sparčiau? Be abejo, jų ny-
kimas labai paveiktų ekosistemas, kuriose jie gyvena. Pirmiausia todėl, kad mūsų 
šalyje, kaip ir visoje Europoje, šikšnosparniai – vieni iš nedaugelio plėšrūnų, kurie 
medžioja naktinius vabzdžius – rimtus sodo ir miško kenkėjus. Per naktį vienas gy-
vūnėlis sugauna iki 30 proc. savo kūno masės grobio: grambuolių, ūsuočių, uodų, 
mašalų ir kitų vabzdžių. Tik įsivaizduokite, kiek suėda net ir nedidelė šių naktinių gy-
vūnėlių kolonija! Itin svarbu paminėti, kad šikšnosparniai sunaikina daug maliarinių 
uodų, taip maliarijos žydiniuose gelbėdami žmonių gyvybes. 

Antra, atogrąžų miškuose gyvenantys vaisėdžiai šikšnosparniai laikomi geriau-
siais augalų sėklų platintojais, padedančiais atsikurti atogrąžų miškams. O žiedadul-
kėmis ir nektaru mintantys žvėreliai yra svarbūs naktinių augalų apdulkintojai. 

Šikšnosparniai labai įdomus ir mokslininkams. Jau nuo XV a. Leonardas da 
Vinčis susidomėjo šikšnosparnių anatomija ir mąstė, kad aparatas, sukonstruotas 
pagal šių gyvūnų išvaizdą, gali pakelti žmogų nuo žemės. Nuo to laiko pagal šikš-
nosparnių morfologijos ypatybes jau sukurta nemažai įvairių prietaisų, mechanizmų 
pagal šikšnosparnių sandaros, morfologijos ypatybes. 

Šiuo metu mokslininkus vis dar domina šikšnosparnių gebėjimas orientuotis vi-
siškoje tamsoje naudojant echolokaciją. Manoma, kad šis orientacijos būdas yra 
labai tobulas, todėl tikimasi, kad sukūrus echolokacijos principu veikiančius orienta-
vimosi aparatus bus galima padėti žmonėms, turintiems regos negalią. Tačiau apa-
rato, kuris tobulai atkartotų šį gebėjimą, sukurti dar nepavyko.

Tačiau ne visose kultūrose šikšnospar-
niai siejami su blogiu. Pavyzdžiui, Kinijo-
je tikima, kad šikšnosparniai neša laimę. 
Šikšnosparnis ir laimė net užrašomi tuo pa-
čiu hieroglifu – „FU“. Taip pat šioje kultūroje 
plačiai paplitęs ženklas „WU-FU“, kuriame 
pavaizduotas medis (gyvenimo simbolis), 
apsuptas 5 šikšnosparnių, simbolizuojan-
čių 5 pagrindines gyvenimo laimes – ilga-
amžiškumą, turtą, sveikatą, gyvybingumą, 
ramybę.

Taigi, galime tvirtai teigti, kad žmonių 
nepalankumą šikšnosparniai įgijo tikrai ne-

pelnytai. Jie negali padaryti žmogui didelės žalos: jie nėra nuodingi, nepuola žmonių 
ir tuo labiau jų neėda. Tad šikšnosparnių bijoti tikrai neverta!

KOdėl ŠIKŠNOSPARNIAI yRA SAuGOMI?

Tik XX a. antrojoje pusėje, įsibėgėjus informacijos – žinių ir mokslo – epochai, 
tapo vis aiškiau matoma didelė žala, per visą žmonijos istoriją padaryta gamtai, 
į kurią nebekreipti dėmesio neįmanoma. Lokalios problemos peraugo į globalias: 
sparčiai nyksta įvairios gyvūnų ir augalų rūšys, vyksta klimato pokyčiai, senka gam-
tiniai resursai, auga vandens, oro, dirvožemio tarša ir t.t. 

Sparčiai skurstant Žemės ekosistemai atsiranda vis didesnis noras ją išsaugoti 
ateities kartoms ne blogesnės būklės nei ji yra dabar. Kaip tai padaryti? Pirmiausia 
pradėkime nuo savęs – pakeisdami savo vartotojišką požiūrį į mus supančią gamtą 
ir persiorientuodami į aplinką tausojantį vartojimą, į kurio sąvoką įeina pagarbus 
elgesys su įvairiomis mus supančiomis rūšimis.

Šių rūšių įvairovė, dar vadinama bioįvairove, yra vienintelė ir pagrindinė gyvybės 
palaikymo forma Žemėje. Šiuo metu detaliai ištirta ir aprašyta apie 1,7 mln. (kitų au-
torių teigimu, nuo 1,4 iki 1,8 mln.) pasaulyje gyvenančių rūšių ir jų porūšių. Iš jų 1200 
rūšių yra šikšnosparniai. Naujausi tyrimai rodo, kad Žemėje yra dar daug neaprašytų 
šikšnosparnių rūšių ir daugeliui jų gresia išnykimas. 

Nors dauguma šikšnosparnių rūšių sutinkamos atogrąžose, tačiau šių žinduolių 
išlikimo klausimas tampa vis aktualesnis visame pasaulyje. Pastebėta, kad nuo XX 
a. 60-70 m. Europoje gyvenantys šikšnosparniai sparčiai nyksta. Todėl neatsitiktinai 
mūsų šalyje iš 15 užregistruotų rūšių į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytos net 11. 

Šių žvėrelių priešų mūsų krašte nėra daug. Jais gali tapti pelėdos ir plėšrieji 
paukščiai, tačiau pavojingesnės yra kiaunės ir katės, kurios neretai nutveria žiema-
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TAI ĮdOMu!

Remiantis Europos tyrimais, per metus prie vienos vėjo jė-
gainės vidutiniškai žūsta 43 šikšnosparniai. Tačiau nėra lengva 
rasti visų žuvusių šikšnosparnių, todėl mirčių skaičius gali būti 
dar didesnis.

Mokslininkai dar iki šiol tiksliai negali pasakyti, kodėl tiek 
daug šikšnosparnių žūsta dėl vėjo jėgainių, tačiau žinoma tai, 
kad vėjo jėgainės dažnai statomos šikšnosparnių migracijos 
keliuose arba tose teritorijose, kuriose jie maitinasi, todėl gali 
būti daug atsitiktinių susidūrimų. Bet skirtingai nuo paukščių, 
šikšnosparnius vėjo jėgainės pritraukia, jie lyg tyčia prie jų 
skrenda. Dėl šios priežasties žuvusių šikšnosparnių skaičius 
yra didesnis nei paukščių.

 Migracijos metu kaip orientyrus šikšnosparniai naudoja di-
delius objektus, pvz., aukštus medžius, tad ir vėjo jėgainės ga-
lėtų būti tinkamas orientyras. Taip pat manoma, kad prie vėjo 
jėgainių žinduolius gali traukti dėl to, kad šios yra panašios į 
medžius. Be to, kai vėjas nestiprus, prie jėgainių būna aukš-
tesnė temperatūra, todėl šalia jų dažnai skraido daug vabzdžių, 
kas, kaip žinia, ir vilioja šikšnosparnius.

Nėra aišku, kodėl šikšnosparniai nepastebi besisukančių jė-
gainių menčių, tačiau manoma, kad taip yra dėl prastos gyvūnų 
regos. Šikšnosparniai migruoja aukštai virš žemės, o tokiu ats-
tumu jie negali echolokuoti, nes echolokacija efektyvi tik 10 me-
trų aukštyje. Kadangi šikšnosparnių rega nėra tobula, artėda-
mi prie jėgainių jie laiku nepastebi judančių menčių. Įmanoma 
ir tai, kad būnant arti vėjo jėgainių, sutrikdoma šikšnosparnių 
echolokacija. Gali būti ir taip, kad elektromagnetinės bangos, 
kurias skleidžia vėjo jėgainės, migruojantiems gyvūnams truk-
do naudotis žemės magnetiniu lauku. 

Vėjo energetika populiarėja, todėl visoje Europoje labai su-
sirūpinta, vėjo jėgainių įtaka šikšnosparnių populiacijai. Yra pri-
imti saugos reikalavimai, kurie skelbia, kad prieš statant vėjo 
jėgainę turi būti atlikti tyrimai, ar numatytoje statyti teritorijoje 
nėra šikšnosparniams svarbių vietų, migracijos kelių ar maiti-
nimosi zonų. 



ŠIKŠNOSPARNIAI lIETuVOJE

Šikšnosparniai (Chiroptera) – vienas iš gausiausių žinduolių būrių. Tai 
vieninteliai žinduoliai, prisitaikę skraidyti. Pasaulyje žinoma daugiau kaip 
1200 šikšnosparnių rūšių, iš kurių 14 gyvena Lietuvoje. 

Visi Lietuvoje gyvenantys šikšnosparniai priklauso lygianosinių (Ves-
pertilionidae) šeimai. Šių šikšnosparnių nosies paviršius lygus – be odos 
raukšlių ir išaugų.

Šiuo metu į Lietuvos Raudonąją knygą (LRK) įrašyta 11 šikšnosparnių 
rūšių.

Šikšnosparnių rūšys LRK kategorija Žiemojimas   
Lietuvoje

Kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme) 2(V) Taip
Branto pelėausis (Myotis brandtii) 3(R) Taip

Vandeninis pelėausis (Myotis daubentonii) Neįrašyta Taip
Šiaurinis šikšnys (Eptesicus nilssonii) 4(I) Taip
Natererio pelėausis (Myotis nattereri) 3(R) Taip

Rudasis ausylis (Plecotus auritus) 4(I) Taip
Vėlyvasis šikšnys (Eptesicus serotinus) 5(Rs) Taip

Europinis plačiaausis (Barbastella barbastellus) 2(V) Taip
Rudasis nakviša (Nyctalus noctula) 5(Rs) Taip

Dvispalvis plikšnys (Vespertilio murinus) 3(R) Taip
Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) 4(I) Ne

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) Neįrašyta Ne

Šikšniukas mažylis (Pipistrellus pygmaeus) Neįrašyta Ne

Mažasis nakviša (Nyctalus leisleri) 3(R) Ne

LRK kategorijos: 0(Ex) – Išnykusios ar galbūt išnykusios rūšys , 1(E) – nykstančios rūšys; 
2(V) – pažeidžiamos rūšys, kurių populiacijų skaičius ir individų gausumas sparčiai mažėja; 
3(R) – retos rūšys, kurių populiacijų mažai dėl jų biologinių ypatybių; 4(I) – neapibrėžto statuso 
rūšys, kurių dėl duomenų stokos negalima įrašyti į kitas kategorijas; 5(Rs) – išsaugotos rūšys, 
kurių, anksčiau įrašytų į Raudonąją knygą, gausumas jau atkurtas. 

Kadangi šikšnosparniai nepripažįsta sienų, gyvena ir migruoja nepri-
klausomai nuo valstybių ribų, šalys vienijasi ir nuolat kuria tarptautinius jų 
apsaugos planus. Europos Sąjungos valstybės narės, tarp jų ir Lietuva, yra 
pasirašiusios Berno ir Bonos konvencijas bei Buveinių direktyvą, kuriomis 
įsipareigoja saugoti retas šikšnosparnių rūšis ne tik nacionaliniu, bet ir Eu-
ropiniu mastu.

Europiniai plačiaausiai

Kūdriniai pelėausiai
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ŠIKŠNOSPARNIŲ GyVENIMO METAI

Pavasarį, kovo mėnesį, šikšnosparniai prabunda iš žiemos miego ir ap-
leidžia žiemojimo vietas.

Balandžio-gegužės mėnesiais patelės aktyviai maitinasi, susiburia į gru-
pes ir užima skirtingas slėptuves. Patinai laikosi atskirai nuo patelių koloni-
jų, pavieniui arba susiburia į nedideles grupeles. Auginti jauniklių šikšnos-
parniai patelėms nepadeda. 

Jauniklius šikšnosparnių patelės atsiveda birželio antroje pusėje arba 
liepos pradžioje.

Liepos-rugpjūčio mėnesiais jaunikliai pradeda skraidyti ir savarankiškai 
maitintis.

Vasaros pabaigoje ir rudenį (rugsėjį ir spalio pradžioje) šikšnosparniai 
palieka savo vasaros slėptuves, poruojasi, intensyviai maitinasi, kad su-
kauptų riebalus žiemai, ir traukia į žiemavietes. 

Žiemos miegas trunka nuo spalio-lapkričio iki kovo-balandžio mėnesio. 

MOTINOS IR JAuNIKlIAI

Dauguma šikšnosparnių poruojasi rudenį arba žiemą. Po kopuliacijos 
gyvybinga sperma gimdoje išbūna iki pavasario. Kiaušialąstė apvaisinama 
tik pavasarį. Mūsų klimato juostoje jauniklius šikšnosparniai veda 1 kartą 
per metus. Jaunikliai vedami kolonijose, susidedančiose tik iš patelių. Gim-
dydamos patelės pasišalina toliau nuo kolonijos, užima horizontalią arba 
vertikalią (galva į viršų) padėtį ir uodegos skraidomąja plėve gaudo nauja-
gimį. 

Daugumos rūšių patelės atsiveda po vieną jauniklį. Šikšniukų, nakvišų ir 
dvispalvio plykšnio patelės dažniausiai atveda dvynius.

Naujagimis gimsta turėdamas dideles kojas, beveik tokias pačias kaip 
suaugusių šikšnosparnių, ir vos gimęs įsikimba į motinos kailiuką. Gimusį 
jauniklį motina tuojau pat išvalo, ir jauniklis pradeda žįsti pieną. Pirmąsias 
dienas jauniklis stipriai laikosi įsikibęs į mamą, todėl ji skraido kartu su jau-
nikliu. 

Keletą dienų po gimdymo patelė neskrenda medžioti – jauniklį maitina ir 
pati gyvena iš kūno sukauptų atsargų. Jaunikliai maitinami tik pienu. Šikš-
nosparnis – tai vienintelis žinduolis, kuris jauniklį pienu maitina tol, kol šis 
tampa tokio pat dydžio kaip ir suaugęs šikšnosparnis. 

Kai patelė nori nustoti žindyti ir jau skristi medžioti, specialiais judesiais, 
judindama visą kūną, duoda jaunikliui tai suprasti. Grįžusi iš medžioklės 
mama savo jauniklį lengvai atpažįsta iš skleidžiamo specifinio garso, kuris 
kiekvieno jauniklio yra skirtingas. Jauniklis grįžusią mamą skuba pasveikinti 
laižydamas jos snukutį.

Pirmą kartą jaunikliai toli neskrenda – tik apžiūri aplink esančias slėp-
tuves ir greitai grįžta atgal. Būna taip, kad nepatyręs žinduolis pasiklysta ir 
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atgal į slėptuvę grįžta tik kartu su iš medžioklės parskridusia mama. Jeigu 
išskridimas iš slėptuves yra sudėtingas, dažnai jaunikliui sunku patekti į ją, 
o negalėdamas patekti atgal jis gali žūti. Todėl, jeigu šikšnosparnių kolonija 
gyvena jūsų namo palėpėje ir norite ją išprašyti, neskubėkite užkišti išskridi-
mo angos. Kai kurių rūšių jaunikliai per pirmąjį skrydį dažnai stebimi ir lydimi 
mamos, kitų rūšių jaunikliai skraidyti ir medžioti pradeda savarankiškai. 

Pirmosios jauniklių medžioklės dienos dažniausiai nebūna sėkmingos, 
tik po kelių medžioklės naktų jie įgunda pagauti vabzdžių. Todėl labai svar-
bu, kad mokantis medžioti būtų daug maisto.

ŠIKŠNOSPARNIŲ MIGRACIJA

Vidutinių platumų klimatinės juostos šikšnosparnių aktyvumas priklauso 
nuo daugelio mikroklimatinių sąlygų: lietaus, vėjo, temperatūros, ir vabz-
džių – pagrindinio jų maisto – aktyvumo. Žiemos metu dėl maisto trūkumo 
šikšnosparniai praleidžia įmigyje, kuris vadinamas hibernacija. Hibernacijai 
jie turi ieškoti tinkamų slėptuvių, kurios dažnai būna toli nuo veisimosi kolo-
nijų. Vieni prisitaikė hibernuoti požeminėse slėptuvėse ir ištveria atšiaures-
nes oro sąlygas, kiti renkasi mažiau apsaugotas slėptuves, todėl slėptuvės 
turėtų būti šilto klimato zonoje. Migruodami į žiemos slėptuves jie nuskren-
da trumpas arba labai ilgas distancijas. 

Pagal migravimo elgesį šikšnosparniai skirstomi į tris grupes. Pirmą gru-
pę sudaro sėslios šikšnosparnių rūšys, kurios į žiemavietę skrenda nevir-
šidamos 50 km. Jos dažnai žiemoja ir sudaro jauniklių veisimo kolonijas 
viename regione. Šiai grupei priklauso rudasis ausylis, Natererio pelėausis. 

Antrą grupę sudaro šikšnosparniai, reguliariai atliekantys trumpo arba 
vidutinio nuotolio sezoninius perskridimus, migracijos atstumas dažniausiai 
neviršija 500 km. Šiai grupei priklauso vandeninis ir kūdrinis pelėausiai bei 
europinis plačiaausis.

 Paskutinei grupei priklauso šikšnosparniai, atliekantys reguliarius ilgo 
nuotolio sezoninius perskridimus. Šios rūšys iš vasaros į žiemos slėptuves 
skrenda daugiau kaip 1000 km. Šiai šikšnosparnių grupei priklauso maža-
sis nakviša, rudasis nakviša, Natuzijaus šikšniukas, šikšniukas nykštukas ir 
dvispalvis Plikšnys.

Migruodami šikšnosparniai kaip orientavimosi aplinkoje priemonę nau-
doja regėjimą ir echolokaciją. Skrisdami netoli žemės jie echolokuoja, o 
skrendant aukštai orientyru tampa kanalai, upės, medžių juostos, net gy-
vatvorės. Dažniausiai šikšnosparniai migruoja palei jūrų pakrantes, upių 
slėnius ir vagas.

Didžiausioje Europos dalyje šikšnosparniai migruoja iš vasaros į žiemos 
slėptuves pietų-vakarų kryptimi, o pavasarį grįžta atgal. 

Atsiminkite: negalima eiti į tas vietas, kuriose žiemoja 
šikšnosparniai!!! Jie jaučia menkiausią triukšmą, šviesą, 
kvapą, šilumą, sklindančią žmogui kvėpuojant. Žmogus 
net nepastebės, kad šikšnosparniai pažadinti. 
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ŽIEMOS MIEGAS (HIBERNACIJA)

Žiemą, kai nėra maisto, šikšnosparniai praleidžia įmigyje. Kad palaikant 
aukštą temperatūrą nebūtų eikvojama energija, šie žinduoliai kūno tempe-
ratūrą sumažina. Temperatūra sumažėja 30°, ji priartėja prie aplinkos tem-
peratūros. Visi žvėrelių gyvybiniai procesai sulėtėja, suretėja kvėpavimas, 
širdies ritmas. Nors gyvybiniai procesai sulėtėja, termoreguliacijos mecha-
nizmai nenustoja veikti, tad atsidūrę pavojuje arba stipriai pasikeitus aplin-
kos temperatūrai, naudodami savo kūno riebalų sankaupas šikšnosparniai 
gali pakelti kūno temperatūrą iki normalios ir atsibusti. Pažadintas šikšnos-
parnis reaguoja iš karto, nors visiškai atsibusti jam reikia nemažai laiko – 
apie 20-30 minučių, per kurias sunaudojama daug riebalų. Tokioje būseno-
je žinduoliai labai pažeidžiami, todėl lengvai gali tapti plėšrūnų aukomis, o 
dažnai žadinami praranda daug riebalų, reikalingų ištverti visą žiemą, ir jų 
gali nepakakti iki pavasario. O jeigu šikšnosparnis iki pavasario išgyvena, 
bet esti šalta ir dėl to neskraido vabzdžių, žinduolis žūsta. Štai kodėl labai 
svarbu, kad slėptuvė būtų saugi ir niekas netrikdytų šikšnosparnių miego. 
Natūraliai šikšnosparniai atsibunda nusišlapinti ar pakeisti vietą. 

Vienos šikšnosparnių rūšys renkasi šaltas žiemavietes, kitos mėgsta šil-
tesnes – Europinis plačiaausis ir šiaurinis šikšnys žiemoja šaltesnėse vie-
tose, vandeninis pelėausis renkasi šiltesnes. Vandeninis, Branto ir kūdrinis 
pelėausiai mėgsta labai drėgnas žiemavietes, o štai rudasis ausylis nėra 
išrankus – jį galima sutikti įvairiose žiemavietėse. Temperatūra žiemavie-
tėse paprastai būna apie 4° C, tačiau gali būti ir žemesnė, bet negali siekti 
mažiau kaip 0° C. Lietuvoje labai mažai fortų, bunkerių ir tunelių, kuriuose 
šikšnosparniai paprastai randa prieglobstį žiemą. Todėl šioje šalyje gyve-
nantys žinduoliai dažnai žiemoja žmogaus pastatytuose pastatuose, ypač 
mėgsta rūsius. Tai bene vienintelė vieta, kuriuose šikšnosparniai gali ištverti 
šaltąjį metų laiką. Tik rudasis nakviša gali žiemoti senų medžių uoksuose. 
Štai todėl aptikus žiemojantį šikšnosparnį savo rūsyje svarbu leisti jam ra-
miai žiemoti.



ŠIKŠNOSPARNIŲ ORIENTAVIMASIS ERdVėJE

Šikšnosparniai  echolokuojantys gyvūnai, galintys orientuotis visiškoje 
tamsoje. Jie siunčia trumpus garso signalus, kurie atsispindi nuo įvairių 
objektų ir aidu grįžta atgal. Greita ir tiksli aido analizė šikšnosparnio smege-
nyse padeda gyvūnui nustatyti atstumą, objektų dydį ir struktūrą, o dažnai 
ir judančio objekto greitį. Skleidžiamas garsas yra labai aukšto dažnio ir 
negirdimas žmogui. Toks garsas vadinamas ultragarsu. Žmogaus girdimu-
mo riba 16-20 kHz, o Lietuvoje gyvenantys šikšnosparniai skleidžia 20-60 
kHz garsą. Bendraudami tarpusavyje žinduoliai naudoja žemesnio dažnio 
garsus, apie 20 kHz , todėl dažnai jie būna girdimi ir žmogui. Ultragarsą 
šikšnosparniai išgauna garso stygomis, esančiomis gerklėje. Garsą šikš-
nosparniai išleidžia pro burną arba pro nosį. Pelėausiai ir didžioji dalis kitų 
rūšių šikšnosparnių garsą išleidžia pro burną, pro nosį garsą skleidžia ru-
dasis ausylis. Europinis plačiaausis leidžia dviejų tipų signalus – vieną pro 
burną, kitą pro nosį. 

Kiekvienas echolokacijos signalas charakterizuojamas tam tikrais para-
metrais, kuriuos galima perteikti grafiškai. Šie parametrai padeda atskirti 
šikšnosparnių rūšis. Šikšnosparnių ultragarsus registruoja specialūs šikš-
nosparnių ultragarsiniai detektoriai, kurie paverčia mums negirdimą garsą 
girdimu. 

Šikšnosparniai medžioja ne tik naudodami ultragarsą. Rudasis ausylis 
turi dideles ausis, todėl girdi ropojančių vabzdžių krebždesį.

Neretai galima išgirsti kalbant, kad šikšnosparniai yra akli arba nemato 
dieną. Tai netiesa. Iš tikrųjų jų regėjimas nėra labai aštrus, bet mato jie 
gerai. Echolokuodami šikšnosparniai aptinka mažus objektus, dideli daiktai 
aptinkami naudojantis rega. Rega reikalinga ir migracijos metu – iš toli pa-
deda pastebėti orientyrus: medžius, upių vagas, miškus, marių pakraščius ir 
pan. Dar rega reikalinga pamatyti šviesą išskrendant iš slėptuvių, apsaugoti 
nuo plėšrūnų.

ŠIKŠNOSPARNIŲ MITyBA
 
Lietuvoje gyvenantys šikšnosparniai minta tik vabzdžiais. Kad palaikytų 

greitą medžiagų apykaitą ir aukštą kūno temperatūrą, turintys mažą svorį, 
bet didelį kūno paviršių, skraidantys žinduoliai privalo daug maitintis. Pavyz-
džiui, rudasis nakviša per naktį suėda 10-15 gramų vabzdžių, o vandeninis 
pelėausis tik 5-6 gramus (t. y. 4 000-5 000 vabzdžių).

Mūsų krašto šikšnosparnių racionas yra gana įvairus, bet vabzdžių įvai-
rovė skirtingose šikšnosparnių grupėse gali kiek skirtis ir priklausyti nuo pa-
čių vabzdžių gausumo, vietos, kurioje šikšnosparniai maitinasi, metų laikų, 
ar net nuo paros laiko ir orų. Šikšnosparnių racionas kinta keičiantis metų 
laikams. Vieni vabzdžiai dominuoja pavasarį, kiti vasarą. Europinis plačia-
ausis medžioja tik naktinius drugelius. Vandeninio pelėausio ir Natuzijaus 
šikšniuko raciono pagrindą sudaro dvisparniai vabzdžiai. Grambuolius ir 
ilgakojus uodus mėgsta visi šikšnosparniai. Žiogus, auslindas, cikadas, vo-
rus, drugelių lervas ėda rudasis ausylis. 

Maitintis šikšnosparniai skrenda nepraėjus valandai nuo saulėlydžio. 
Skirtingų rūšių šikšnosparniai pasirenka skirtingai nuo dienos slėptuvių nu-
tolusias maitinimosi vietas, vienos rūšys skrenda arti, kitos gali skristi net 
už 10-25 km esančias maitinimosi vietas. Nakties metu šikšnosparniai gali 
naudoti vieną arba kelias maitinimosi vietas. Vienos rūšys maitinasi visą 
naktį, kitos – darydamos pertraukas, kurių metu naudoja naktines slėptu-
ves. Gyvūnai maitinasi pavieniui arba kartu su tos pačios rūšies žvėreliais. 

Šikšnosparnių rūšys, turinčios trumpus ir plačius sparnus, pvz., rudasis 
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Šiksnosparnio skleidžiamo garso dažnio įrašo pavyzdžiai. Oscilograma – viršuje; 
spektograma – apačioje.



ausylis, tarp kliūčių skraido lėčiau, bet vikriau. Rūšys, turinčios plačius spar-
nus, pvz., nakvišos, yra prisitaikę skraidyti greitai ir dažnai toliau nuo kliūčių 
arba dideliame aukštyje.

Pagal medžiojimo pobūdį šikšnosparniai skirstomi į kelias grupes:
1.Šikšnosparnius, medžiojančius atviroje vietoje, aukštai virš žemės ir 

toliau nuo įvairiausių kliūčių. Tik ore savo aukas gaudo rudasis nakviša ir 
mažasis nakviša.

2.Šikšnosparnius, medžiojančius arti žemės, prie kliūčių (tarp medžių, 
pamiškėje) ir gaudančias savo aukas ore. Tokie yra šikšniukas, vėlyvasis 
šikšnys ir ūsuotasis ir Branto pelėausiai.

3.Šikšnosparnius, medžiojančius labai arti žemės, tarp augalijos, ar 
vabzdžius surenkančius tiesiog nuo įvairiausių paviršių. Taip maistą gaudo: 
Naterero pelėausis, rudasis ausylis ir kt.

4.Šikšnosparnius, medžiojančius virš vandens telkinių. Vabzdžius virš 
vandens ore gaudo arba griebia juos nuo vandens paviršiaus vandeninis ir 
kūdrinis pelėausiai.

ŠIKŠNOSPARNIAI MIŠKE

Šikšnosparniai miške nau-
doja daugybę vietų pasislėpti. 
Tai priklauso nuo metų ar pa-
ros laiko, gyvenimo tarpsnio ir 
šikšnosparnio rūšies, pvz., eu-
ropinis plačiaausis įsikuria po 
atšokusia žieve, rudasis nakvi-
ša – genių iškaltuose uoksuose, 
o mažasis nakviša – natūraliose 
ertmėse ir lajoje. Dažniausiai 
šikšnosparnių slėptuvėmis miš-
ke tampa: drevės, džiūstantys 
arba jau nudžiuvę medžiai, me-
džiai su atšokusia žieve, uoksai, 
padaryti genių, natūralios er-
tmės medyje, inkilai šikšnospar-
niams ir paukščiams. Slėptuvę 
šikšnosparniai gali keisti kiekvie-
nais metais, ar net kelis kartus 
per sezoną. 

Norint, kad šikšnosparniai miš-
ke būtų apsaugoti, reikia jiems 
užtikrinti (sukurti arba išsaugoti 
esamas) slėptuves ir maitinimosi 
vietas. Ypač svarbūs yra drevėti 
medžiai, kadangi jie gali būti esmi-
niai kai kurioms rūšims. Štai, pvz., 
Natererio pelėausis, mažasis na-
kviša, europinis plačiaausis tokio-
se vietose įkuria veisimosi koloni-
jas. Be to, sezono metu jie dažnai 
keičia vietas, dėl to šių rūšių po-
puliacijos išsaugojimui reikalingas 
atitinkamas kiekis slėptuvių. 

Labai svarbu ieškoti, ženklinti ir 
saugoti vasaros kolonijų slėptuves 
bei žiemavietes, pvz., kolonijas, 
įsikūrusias medžiuose, rūsius ir 
šulinius prie netoli miškų buvusių 
ar esamų sodybų.

Pravartu stebėti medžių kirtimus. Jeigu nukirto medį, kuriame buvo įsi-
kūrusi šikšnosparnių kolonija, reikia rasti naują slėptuvę, pavyzdžiui, paka-
binti keletą inkilų. Tik inkilai ne visada gali pakeisti natūralias slėptuves. Štai 
europinis plačiaausis šikšnosparnių inkilų neužima, jis įsikuria po atšokusia 
žieve. Didelis pavojus šiems žinduoliams gresia, kai miškai kertami ne tik 
vasarą, bet pavasarį, rudenį ir žiemą, nes šikšnosparniai gali žiemoti me-
džių uoksuose. Rudieji nakvišos senuose ir nelabai senuose medžiuose 
žiemoja didelėmis grupėmis. Nukirtus medį, kur yra uoksai ar plyšiai, juos 
būtina apžiūrėti. Radus žiemojančius šikšnosparnius, reikia pranešti speci-
alistams.

 Dirbtinių slėptuvių, inkilų iškėlimas yra naudingas, o kai kuriais atvejai 
net būtinas, ypač monokultūriniuose jaunuose miškuose arba vietose, kur 
trūksta natūralių slėptuvių.

 Miškuose, kur trūksta vandens telkinių, tikslinga įrengti priešgaisrinius 
vandens telkinius, kanalus, kurie yra puikios šikšnosparnių ir kitų gyvūnų 
girdyklos.

 Ir labai svarbus dalykas, kalbant apie šikšnosparnių slėptuvių apsaugą 
miškuose, –  būtina iki minimumo sumažinti cheminių medžiagų naudojimą 
kovojant su miškų kenkėjais, stengtis juos reguliuoti biologiniais metodais. 
Vienas tokių – šikšnosparniai.
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KAIP ElGTIS, JEI ŠIKŠNOSPARNIAI 
APSIGyVENA JūSŲ NAMuOSE?

Šikšnosparniai atsirado prieš 50 mln. metų, žmogus (Homo sapiens) – 
mažiau nei prieš 3 milijonus. Šikšnosparniai ir žmonės kartu gyventi pradėjo 
jau nuo tu laikų, kai žmogus apsigyveno olose. Kai žmogus atsistojo ant 
kojų, pradėjo naudoti įrankius ir ugnį, šikšnosparniams teko pasitraukti iš 
savo slėptuvių. 

Iki šiol šikšnosparniai ir žmonės bando susigyventi kartu. Neretai šikš-
nosparnių kolonijos (kurias kartais sudaro nuo keliasdešimt iki kelių šimtų 
individų) įsikuria žmonių kaimynystėje, ypač jos mėgsta palėpes, pastoges 
ir stogo konstrukcijose esančius plyšius. Tokios vietos vilioja šiuos naktinius 
žvėrelius dėl palankių sąlygų jiems įsikurti – tamsos, tinkamos temperatūros 
bei mažo trikdymo. Gamtoje tinkamų vietų kolonijoms įsikurti (pvz., didelių 
uoksų) lieka vis mažiau, todėl šikšnosparniai dažnai apsistoja šalia žmo-
gaus, kur vasarą veda ir augina jauniklius.

Žinomos didelės jauniklių išvedimo kolonijos, kurios formuojasi ir gyvena 
ne vieną dešimtmetį senuose dvaruose, bažnyčiose, senose kaimo sodybo-
se. Bet paskutiniu metu paspartėjo senų namų, bažnyčių, dvarų renovacija. 
Dažnai darbai vyksta neatsižvelgiant į juose gyvenančius šikšnosparnius, o 
renovuoti pastatai netinkami šikšnosparniams gyventi.

JEI SuTINKATE, KAd ŠIKŠNOSPARNIAI 
GyVENTŲ KARTu

Jei namo palėpėje apsigyvena nedidelė šikšnosparnių kolonija arba pa-
vieniai individai, žmogus dažniausiai apie juos net neįtaria. Tačiau didesnė 
šių žvėrelių kolonija gali sukelti šiokių tokių nepatogumų: kelti triukšmą, cyp-
sėdami ir krebždėdami, įskristi į namo vidų. Jeigu jums tai trukdo, triukšmą 
galite sušvelninti užkišdami skyles ar uždėdami tinkliuką tose vietose, pro 
kurias šikšnosparniai gali patekti į namo vidų.

Jeigu kolonija labai didelė ir šikšnosparniai toje pačioje vietoje gyvena 
jau daug metų, susidaro nemažai jų išmatų. Šią problemą galima lengvai 
išspręsti po šikšnosparnių kabėjimo vietomis, t. y. ten, kur aiškiai matomos 
išmatų krūvelės, padėjus kokį nors padėklą ar indelį. Taip jūsų palėpės grin-
dys nebus gadinamos, kvapas neįsigers, o turtingas azoto guanas (šikšnos-
parnių išmatos) puikiausiai tiks tręšti daržą.

Namas, kuriame įsikuria šikšnosparniai, tampa originalus, atsiranda ga-
limybė vakarais su visa šeima ar draugais stebėti šiuos naktinius gyvūnus. 
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Daugelyje šalių, kaip antai: Čekijoje, D.Britanijoje, tokie namai labai vertingi. 
Daugelį mūsų krašto gyvūnų labai sunku pamatyti, tuo labiau juos ste-

bėti, o šikšnosparniai iš tiesų puikus stebėjimo objektas. Ypač įdomu vakare 
laukti jų išskrendančių iš savo slėptuvių, stebėti, kaip pasikeičia jų skaičius, 
kai pradeda skraidyti jaunikliai, kaip kiekvienais metais šis skaičius kinta ir 
pan.

Jeigu norite, kad jūsų namuose apsigyventų šikšnosparniai, galima  
namą „patobulinti“, tai  atlikti nesudėtinga.

Šikšnosparniai namo palėpe tikrai nesinaudos, jeigu ji yra sandari ir į ją 
neįmanoma patekti. Tokiu atveju reikėtų įrengti nedideles išskridimo ertmes, 
pvz., namo palėpės skyde įrengti nedidelę angą. Kiek įdomesnis būdas – 
naudoti specialias čerpes su šikšnosparnių landomis.

Paprastai šikšnosparniai įsikuria namo tarpuose, ertmėse. Jiems nesant 
palėpėje galima pritvirtinti medinius skydus arba pavienes lentas. Tik svar-
bu, kad tarpas tarp lentos ir stogo konstrukcijos (arba tarp dviejų lentų) butu 
apie 2 cm. Jeigu tarpas bus didelis, šikšnosparniai jausis nesaugiai ir vargu, 
ar pasinaudos šia slėptuve. Be to, palėpėse ir ant išorinės namo sienos tai 
pat galima kabinti įprastus inkilus šikšnosparniams.

Galima įrengti slėptuves ant išorinių namo sienų. Tai atlikti labai papras-
ta – užtenka prie namo sienos ant tarpinių pritvirtinti medinę lentą arba sky-
dą. Svarbu, kad tarpas tarp lentos ir sienos būtų 2 cm, o pati konstrukcija 
pakankamai hermetiška, kad pro viršų nepatektų vanduo. Tokia slėptuvė 
gali tapti puikiu namo papuošalu, nes priekinę sienelę iš išorės galima įdo-
miai išdažyti arba išdrožinėti.

Rūsius taip pat galima labiau pritaikyti šikšnosparnių žiemojimui. Ant rū-
sio sienos galima pritvirtinti lentų ir paliekant 2 cm tarpus primūryti plytų 
arba naudoti statybinius blokus su skylėmis. Tokiu būdu sukuriamos įvairios 
ertmės, kuriose šikšnosparniai gali ramiai žiemoti. Nereikėtų pamiršti, kad 
rūsys irgi negali būti hermetiškas, jame turėtų būti nors nedidelių ventiliaci-
jos ertmių, kad šikšnosparniai galėtų išskristi netgi žiemą.

21 22



JEI NESuTINKATE, KAd 
ŠIKŠNOSPARNIAI GyVENTŲ KARTu

Jei namo šeimininkams šikšnosparnių kaimynystė nepriimtina, jie turi 
pasirinkti tinkamą, humanišką, metodą pašalinti skraidančius žinduolius.

Jokiais būdais negalima prieš juos naudoti nuodų. Visų pirma tai drau-
džia įstatymas, nes šikšnosparniai – saugomi gyvūnai. Chemijos paveikti 
šikšnosparniai bus pasimetę aplinkoje, sirgs, žus. Antra, nuodų priėdę šikš-
nosparniai gali pridaryti daug nemalonumų, susidūrę su žmonėmis ar kitais 
gyvūnais. Tokių kontaktų metu gali nukentėti vaikai arba naminiai gyvūnai. 
Be to, chemija – tai tik laikina priemonė, nes paprastai šikšnosparniai po 
kurio laiko vėl sugrįžta. Taigi, šis metodas tiesiog nehumaniškas, nes naiki-
namos besilaukiančios patelės arba bejėgiai jaunikliai.

Vienas iš saugesnių šikšnosparnių kolonijos pašalinimo būdų yra tiesio-
ginis skylių, pro kurias šie žvėreliai patenka į pastato vidų, užtaisymas. To-
kiu atveju patartina prie namo iškabinti specialius inkilus šikšnosparniams, 
ypač daugiakamerinius, kuriuose šie gyvūnėliai galės toliau veistis ir netrik-
dyti namo šeimininkų ramybės. 

Šikšnosparniai nemėgsta šviesos ir triukšmo, todėl pavasarį dienos 
metu dažnai lankykitės palėpėje, triukšmaukite, galite leisti muziką, palikti 
įjungtas šviesas – tokia palėpė turėtų būti nepatraukli šikšnosparniams, ir 
jie nenorės joje apsistoti. Prisiminkite! Visus šiuos veiksmus būtina atlikti iki 
pavasario.

Jeigu jūs nepastebėjote ir šikšnosparniai vis dėlto apsigyveno jūsų pa-
lėpėje, reikėtų pakentėti ir leisti jiems tuos metus pagyventi jūsų namuose, 
nes nuo birželio iki liepos pabaigos trikdyti ir kenkti šiems gyvūnėliams jokiu 
būdu negalima. Patelės tuo metu veda ir augina jauniklius, tai labai pažei-
džiamas periodas šių žinduolių gyvenimo cikle. Reikia jiems leisti ten pasi-
likti. Jau visai greitai, rugpjūčio mėnesį, jaunikliai užaugs ir šikšnosparniai 
pasitrauks iš kolonijų palikdami palėpes. Šikšnosparnio patelė į metus atve-
da tik vieną, retais atvejais du, jauniklius, dėl to svarbu apsaugoti veisimosi 
koloniją nuo sunaikinimo ir taip prisidėti prie šių naudingų žinduolių išlikimo.

NAMO STOGO REMONTAS

Jei norite suremontuoti savo namo stogą, prisiminkite prieš tai pateiktą 
informaciją, o būtent tai, kad jeigu jūsų name yra šikšnosparnių kolonija, 
remontą reikėtų daryti anksti pavasarį, žiemą arba rudenį, jokiu būdu to 
daryti negalima gegužės - rugpjūčio mėnesiais, nes, kaip buvo minėta, šiais 
mėnesiais šikšnosparniai veda ir augina jauniklius.

Saus. Vas. Kov. Bal. Geg. Birž. Liep. Rugp. Rugs. Spal. Lapkr. Gruod.

Žalia – galima remontuoti  
Geltona – kadangi kiekviena rūšis jauniklius veda skirtingais vasaros mėnesiais, ir slėptuvėse 
įsikuria ir išskrenda iš jų taip pat skirtingu laiku, šiais mėnesiais daryti remonto nepatartina, 
arba prieš jį darant įsitinkinti, kad šikšnosparnių tikrai nėra. 
Raudona – negalima remontuoti

KĄ dARyTI, JEIGu ŠIKŠNOSPARNIS
 ĮSKRIdO Į KAMBARĮ?

Ką daryti, jeigu namo palėpėje įsikūrusi šikšnosparnių kolonija ir šikš-
nosparniai neretai įskrenda į kambarius? Dažniausiai tai nutinka vasaros 
vakarais, liepos - rugpjūčio mėnesiais. Paprastai įskrenda dar tik prade-
dantys skraidyti jaunikliai, kurie tyrinėja savo gyvenamąją aplinką. Laimei, 
šie incidentai išsprendžiami pakankamai paprastai. Šikšnosparnis, patekęs 
į uždarą erdvę, dažniausiai sukasi ratais ieškodamas išėjimo. Geriausias 
būdas išprašyti gyvūnėlį iš namų yra leisti jam pačiam susirasti kelią laukan. 
Nereikia panikuoti, žinokite, kad šikšnosparnis dar labiau išsigandęs ir ieš-
ko išskridimo. Gyvūno baidymas, mojavimas rankomis tik paskatins jį dar 
labiau panikuoti ir padrikai skraidyti po kambarį. 

Šikšnosparnis kambaryje! Ką daryti?
• Pirmiausia uždarykite visas duris, vedančias į kitus kambarius;
• Atidarykite langus ir duris, kad šikšnosparnis galėtų išskristi;
• Iš kambario išveskite visus naminius gyvūnus, ypač kates ir 

šunis (naminiai gyvūnai gali pradėti blaškytis, gaudyti šikšnosparnį 
ir taip pridaryti papildomų nemalonumų);

• Išjunkite šviesas ir išeikite iš kambario;
• Nebandykite nukreipti šikšnosparnio link lango, tiesiog leiskite 

jam pačiam susiorientuoti aplinkoje; 
• Per kelias minutes šikšnosparnis turėtų nurimti, apsiprasti, nu-

statyti durų ar lango buvimo vietą ir išskristi laukan.
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 Jei šikšnosparnis pavargsta ir nutupia pailsėti ant užuolaidos ar sienos, 
lengvai galite išnešti jį į lauką net neliesdami jo. Tik svarbu niekada ne-
pamiršti, jog šikšnosparnių ar bet kokių kitų laukinių gyvūnų negalima imti 
plikomis rankomis.

Jei šikšnosparnis neskrenda lauk!?
• Užsimaukite pakankamai storas pirštines.
• Ant besiilsinčio šikšnosparnio uždėkite didesnį indą, pavyzdžiui, 

plastikinį dubenį. Tuo metu gyvūnas būna pavargęs ir pasimetęs, to-
dėl jums besiartinant nepradės skristi.

• Tarp indo ir sienos įstumkite tvirto kartono lapą gyvūnui sulaikyti. 
Tvirtai laikykite prispaudę kartoną ant indo. Stumti kartoną reikia la-
bai atsargiai, kad nesužeistumėte šikšnosparnio kojų. Neišsigąskite, 
jeigu šikšnosparnis pradės garsiai cypti. 

• Išneškite indą su šikšnosparniu į lauką. Indą nukreipkite nuo sa-
vęs, apverskite, kad šikšnosparnis liktų ant kartono ir padėkite sau-
gioje vietoje virš žemės – ant atbrailos, tvorelės ar medžio. Šikšnos-
parnis ne iš karto išskris, todėl svarbu, kad jis būtų virš žemės. Taip 
gyvūną apsaugosite nuo plėšrūnų, kol šis apsipras ir susiorientuos. 
Be to, skirtingai nuo paukščių, dauguma šikšnosparnių prieš galėda-
mi paskristi turi pasileisti nuo pakylos ir įsibėgėti.

• Jeigu aptikote šikšnosparnį dienos metu miegantį ant sienos, nu-
imkite jį, orui laidžia medžiaga uždenkite dubenį ir palaukite iki vaka-
ro. Vakare šikšnosparnis taps aktyvus ir galės skristi. 

Jei į jūsų namus dažnai užklysta šikšnosparnis, patartina langus uždeng-
ti tiklu. Tai gali būti tinklas nuo uodų – jis atliks dvigubą funkciją – apsaugos 
nuo kraujasiurbių ir šikšnosparnių draugijos. 
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KĄ dARyTI, JEI SuRAdOTE ŠIKŠNOSPARNĮ?

Šiltuoju metų laiku
Labai dažnai smalsūs gyventojai šikšnosparnius suranda vasarą, ypač 

liepos mėnesį. Dažniausiai randami šikšnosparnių jaunikliai, kurie, kol mo-
tina medžioja, paliekami slėptuvėje, o dažniau netoli slėptuvės arba maiti-
nimosi vietos, pavyzdžiui, ant medžio. Todėl, jeigu radote ant medžio tupintį 
šikšnosparnį, nesistebėkite, kad jis neskraido ir negąsdinkite jo. Greičiau-
siai jam viskas gerai, jis tiesiog laukia savo parskrendančios mamos. Netgi 
tuomet, kai jaunikliai atsiduria ant žemės, jie dažnai gali savarankiškai už-
ropoti atgal į medį.

Jei radote šikšnosparnį, gulintį neįprastoje vietoje, pirmiausia jį apžiū-
rėkite. Jei sužeidimų nesimato, neliesdami jo plikomis rankomis (su piršti-
nėmis, skuduriuku ar kitokiu daiktu) pakelkite jį ir padėkite ant aukštesnės 
vietos, pvz., medžio, tvoros, nueikite ir palaukite kol išskris. 

Jei šikšnosparnis sužeistas, t. y. matote, kad jis yra purvinas, kraujuoja 
ar lūžę sparnai, galite suteikti pirmąją pagalbą. Pirmiausia tokį šikšnospar-
nį rekomenduojama pagirdyti ir pamaitinti, o laikyti geriausia dėžutėje, už-
dengtoje orui laidžia medžiaga. 

Kaip taisyklingai pamaitinti šikšnosparnį? Naudodamiesi pipete arba šla-
piu skuduriuku užlašinkite vandens šikšnosparniui ant burnytės. Jis turėtų 
pradėti gerti, galite jį paskatinti švelniai liesdami pipete burną, kad surea-
guotų ir įsižiotų. Vėliau pamaitinkite šikšnosparnį – pagaukite įvairių vabz-
džių arba gyvūnėliams skirtų prekių parduotuvėje nupirkite specialių lervų, 
tinkamų maitinti roplius, ir pincetu duokite jų šikšnosparniui. Jeigu šikšnos-
parnis atsisako, pabandykite pakeisti maistą. Maisto duokite tiek, kiek gy-
vūnėlis nori. Šikšnosparniai gali nemisti ir dėl to, kad yra labai išsekę arba 
patyrę didelį stresą. Tokiu atveju bandykite jį maitinti darydami pertraukas. 

Jeigu šikšnosparnis gerai minta ir geria, vakare ar kitą dieną pabandy-
kite jį paleisti į laisvę. Jeigu jis neskrenda ir nesimato jokių būklės gerėjimo 
ženklų, galite jį globoti toliau, bet geriau pasitarkite su specialistais, kurių 
kontaktus surasite knygutės pabaigoje.

Šaltuoju metų laiku
Jei savo rūsyje radote žiemojantį šikšnosparnį, nelieskite ir netrikdykite 

jo. Žiemą hibernuojantys šikšnosparniai nekelia jums jokių nemalonumų. 
Tačiau pasitaiko nemažai atvejų, kai žiemos metu šikšnosparniai atsi-

bunda. Tai visai normalu, greičiausiai atsibudęs šikšnosparnis nori pakeisti 
vietą žiemavietėje arba pačią žiemavietę. Pasitaiko nemažai ir tokių atvejų, 
kai šikšnosparniai, žiemojimui pasirinkę naujus daugiabučius namus, įlenda 
žiemoti į įvairias skyles, o atsibudę žiemos metu dažnai pro ventiliacijos sis-
temą patenka i pastato kambarius. Tokiu atveju šikšnosparniui gali prireikti 
pagalbos vėl rasti tinkamą žiemavietę. 

Jei mieguistas šikšnosparnis pateko būtent į jūsų kambarį, nepanikuo-
kite, paimkite jį vadovaudamiesi anksčiau pateiktu aprašymu ir kreipkitės į 
specialistus. Iš žiemos miego atsibudusį šikšnosparnį taip pat galite nunešti 
į rūsį ar balkoną, kur temperatūra visą žiemą būtų daugmaž pastovi, apie 
4º C. Tačiau įspėjame, kad taip darydami rizikuojate, nes kiekviena rūšis 
žiemos metu mėgsta skirtingą temperatūrą ir drėgmės laipsnį. Todėl sunku 
pasakyti, ar pas jus apsilankiusiam šikšnosparniui tokios sąlygos tinka. 
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Jei jus suradote žiemojančius šikšnosparnius nuvirtusiame medyje arba 
remontuodami namą, nedelsdami surinkite juos į dėžutę ir palikite ten, kur 
temperatūra yra apie 4º C, ir nedelsdami paskambinkite specialistams, nes 
ilgai pabuvę šaltyje šikšnosparniai greitai žūsta. Laikydamiesi aukščiau 
duotų patarimų šikšnosparniams tikrai nepakenksite, netgi pagelbėsite, tik 
nepamirškite, kad be reikalo šių žvėrelių, kaip ir kitų gyvūnų, trikdyti nerei-
kėtų.

KAIP STEBėTI ŠIKŠNOSPARNIuS?

Dažnai šikšnosparnių net nepastebime, nežinome, kur jie skraido ir kaip 
gyvena. Informacijos apie šiuos žinduolius galima išgirsti per televiziją, pa-
skaityti mokslinio žanro knygose, internete, tačiau įdomiausias ir tiksliausias 
būdas kažką sužinoti apie šikšnosparnius yra – juos stebėti. Stebėjimui tin-
kamiausias ir patogiausias metų laikas – vasara. 

Kaip galite stebėti šikšnosparnius? Iš pradžių reikėtų apžiūrėti pasirinkto 
pastato (pvz., namo, bažnyčios) palėpę. Pačių šikšnosparnių nerasite, nes 
jie gerai pasislepia, bet jų ieškoti ir jiems trukdyti ir nereikia. Paieškokite šių 
žinduolių žymių: išmatų ar vabzdžių sparnelių. Šikšnosparnių išmatas gali-
ma supainioti su pelių išmatomis. Jos būna panašaus dydžio ir formos, bet, 
atvirkščiai nei pelių, šikšnosparnių išmatos yra trapios ir dažnai randamos 
susikaupusios keliose vietose. Vabzdžių sparneliai lieka po maitinimosi. 
Dažniausiai pagautą didesnį grobį šikšnosparniai suėda vienoje pamėgtoje 
vietoje.
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Ką daryti, jei įkando šikšnosparnis?
Kaip ir kiekvieną laukinį gyvūną, šikšnosparnio negalima imti į 

rankas, jeigu tai nėra būtina. Paimtas į rankas gyvūnas pradeda 
gintis ir gali įkąsti, o jeigu ant jūsų rankų yra žaizdos, pro jas gali 
patekti infekcija, jei šikšnosparnis užsikrėtęs. 

Šikšnosparnio įkandimas dažniausiai nėra stiprus, bet didesni 
šikšnosparniai gali prakąsti žmogaus odą, o taip rizikuojama užsi-
krėsti pasiutlige. Lietuvoje šikšnosparnių pasiutligė nėra tirta, todėl 
reikia elgtis atsakingai ir iš karto kreiptis į medikus, pasiskiepyti nuo 
pasiutligės. Nereikia užmiršti, kad jeigu būsite užkrėstas ir laiku ne-
paskiepysite, praėjus kelioms dienoms nuo įkandimo, išsigydyti ne-
begalėsite, o pasiutligė, kaip žinia, visada baigiasi mirtimi.

Netiesa, kad skiepai nuo pasiutligės skausmingi ir juos daro į 
pilvą. Skiepai nėra skausmingi, jie daromi į ranką. 

Tinkamai elgtis su laukiniais gyvūnais svarbu išmokyti vaikus. 
Vaikai turi suprasti, kad laukinių gyvūnų negalima gaudyti, imti į ran-
kas, nešti juos į namus, gyvūnais reikia grožėtis ir stebėti iš atstu-
mo – taip išvengsime laukinių gyvūnų ir žmonių konfliktų. 



Vakare stebėkite išskrendančius šikšnosparnius iš pastato. Geriausia, 
kai stebi keli žmonės skirtingose pastato vietose – taip geriau pastebima 
išskridimo anga. Iš slėptuvės šikšnosparniai dažiausiai išskrenda 10-20 mi-
nučių (priklausomai nuo rūšies) po saulės laidos. Išskrendančius šikšnos-
parnius nesunkiai suskaičiuosite. 

Dar lengviau stebėti ir skaičiuoti šikšnosparnius inkiluose. Jeigu norite 
sužinoti, ar inkile apsigyveno šikšnosparniai, sulaukite vakaro. Vakare iš-
skrendantys žinduoliai gerai matomi, juos lengva suskaičiuoti. Labai įdo-
mus ir mokslininkams dar neaiškus tolesnis šikšnosparnių elgesys prie inki-
lo – gyvūnai ne iš karto skrenda maitintis – kurį laiką jie žaidžia, suka ratus 
aplink namelį.

Jeigu stebėsite šiuos skraidančius žinduolius ir žiemą, galite nubraižyti 
kaimo schemą ir joje sužymėti pastatus, kuriuose įsikūrusi vasaros kolonija 
ir kuriuose šikšnosparniai žiemoja. Tai būtų labai vertingi duomenys.

Nepamirškite: stebint šikšnosparnius negalima triukšmauti, šviesti pro-
žektoriais, fotografuoti ar kitaip jiems trukdyti. Skaičiuodami nestovėkite arti 
inkilo ar pastato išskridimo angos. Visi jūsų surinkti duomenis apie šikšnos-
parnius yra labai reikšmingi ir reikalingi darant apskaitas, todėl nekantriai 
lauksime jūsų anketų ir bet kokios informacijos, gautos stebint šiuos žinduo-
lius. Anketas rasite tinklapyje www.chiroptera.projektas.lt ir knygutės gale, o 
stebėjimo rezultatus galite siųsti el. paštu chiroptera.lt@gmail.com.

INKIlAI ŠIKŠNOSPARNIAMS

Buveinėse, kuriose trūksta natūralių slėptuvių, senų medžių su uoksais, 
medžių su stora atsikišusia žieve, keliami šikšnosparnių inkilai. Tai viena 
veiksmingiausių šikšnosparnių globos priemonių. Kabinant inkilus galima 
dirbtinai padidinti slėptuvių skaičių, sumažinti konkurenciją tarp rūšių. 

Inkilų tipai
Nustatyta, kad skirtingų rūšių šikšnosparniai teikia pirmenybę tam tikro 

modelio inkilams. Norint privilioti įvairių rūšių šikšnosparnius, galima eks-
perimentuoti ir kabinti įvairius inkilų modelius. Populiariausieji yra standar-
tinio, daugiakamerinio ir plokščiojo tipo inkilai. Tačiau daug inkilų tipų nėra 
išbandyta, o tai padaryti tikrai verta – galbūt jie bus dar efektyvesni ir juose 
apsigyvens retesnės rūšys. 

Kaip susikalti inkilą?
Inkilai daromi įvairių formų ir iš įvairių medžiagų, bet šikšnosparniai mie-

liausiai apsigyvena mediniuose inkiluose. Lietuvoje ir kitose šaltesnio klima-
to šalyse svarbu tinkamai parinkti inkilo dydį. Svarbu, kad formuojantis ko-
lonijai inkile galėtų įsikurti pakankamai daug individų – taip būtų palaikoma 
atitinkama temperatūra.

Inkilams konstruoti naudokite neobliuotas 2,5 cm storio lentas. Plones-
nės lentos netinka, nes tokiame inkile nesusidarys palankios sąlygos, tinka-
mas temperatūrų režimas, bus mažesnis sandarumas ir t.t. Lentų paviršiuje 
esantys nelygumai reikalingi šikšnosparniams nusileisti ant inkilo ir į jį įro-
poti. Vidinėje užpakalinės sienelės dalyje kas kelis centimetrus padarykite 
apie 1 mm gylio įpjovas – šikšnosparniui bus lengviau įsikibti į sienelę. Pa-
geidautina, kad stogelis būtų palenktas į priekį.

Kad šikšnosparniai patektų į vidų, inkilo apačioje palikite nedidelį, iki 20 
mm, pločio plyšį. Optimaliausias variantas nuo 15 mm iki 20 mm. Pro ma-
žesnį plyšį šikšnosparniai nesugebės patekti į vidų, o inkilo su per didele 
landa tiesiog vengs.

Šikšnosparnių inkilų išorę rekomenduojame apkalti ruberoidu, perga-
mentiniu popieriumi arba toliu. Taip inkilas labiau apsaugomas nuo aplinkos 
poveikio ir pailginamas jo tarnavimo laikas. 
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STANdARTINIO MOdElIO INKIlO ESKIzAS

Vienam inkilui reikalinga 1110 mm ilgio, 150 mm pločio ir 25 mm storio 
lenta iš neobliuotos medienos.

1 2 3 4 5 6

Stogelis
200 mm

Dugnas
90 mm

Priekinė 
sienelė
140 mm

Nugarinė sienelė
330 mm

Šoninės sienelės
140 mm    200 mm

1

2

3 4

5

6

Inkilo skerspjūvis

{50mm
Apie 5mm gylio 
griovelis stogeliui 
įstatyti

Apie 15mm 
pločio landa

TRIKAMPIO MOdElIO INKIlO ESKIzAS

dAuGIAKAMPIO MOdElIO INKIlO ESKIzAS

113cm x 15cm x 2,5cm 
(pridėti kelis cm atsargai)

Nugarinė
sienelė

Priekinė
sienelė

Šoninės
sienelės Stogelis

45 cm 25 cm 25 cm 18 cm

45 cm 25 cm 10 cm 8 cm 35 cm

Nugarinė
sienelė

Priekinė
sienelė

S
to

ge
lis

D
ug

na
s Šoninės

sienelės

123cm x 20cm x 2,5cm
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dAuGIAKAMERINIO MOdElIO INKIlO ESKIzAS

dAuGIAKAMERINIO Su duGNu MOdElIO INKIlO ESKIzAS

Nugarinė
sienelė

Priekinė
sienelė Pertvara Pertvara

Šoninės

sienelėsS
to

ge
lis

 55 cm             40 cm            35 cm           35 cm      20 cm        45 cm

Tarpiklis Tarpiklis

Nugarinė
sienelė

Priekinė
sienelė

Sto-
gelis

Šoni-
nės

siene-
lės

Per-
tvara

Per-
tvara

D
ug

na
s

50 cm 30 cm 25 cm 13 cm 23 cm 23 cm2x30 cm

KuR IR KAIP KElTI INKIluS?

Inkilai gali būti keliami miško aikštelėse, miško pakraščiuose, parkuose,  
vandens telkinių pakrantėse – atvirose vietose, kur šikšnosparniams patogu 
priskristi prie medžių.

Šikšnosparniai bene sėkmingiausiai į  inkilus priviliojami miškuose. Inki-
lus dera kelti ant medžių, tose vietose, kur jų neužgoš jau augantis miškas, 
pvz., miško aikštelėse, miško pakraščiuose, kirtavietėse. Labai tinka me-
džiai, kurie auga netoli vandens telkinių: ežerų, upių, tvenkinių. Pakabinti 
inkilai  nuo vandens telkinio  turi būti kelių metrų atstumu. Prie didesnių van-
dens telkinių patartina inkilus kabinti kiek toliau nuo vandens, nes tokiose 
vietose dažnai pučia stiprūs vėjai.

Inkilams tinkamos vietos – parkai, sodybos, ten, kur mažiausiai trikdytų. 
Taip pat optimalią vietą inkilams galima parinkti inkilus keliant ant specialiai 
įkastų stulpų. Ten, kur kabinti nėra tinkamų medžių, ant stulpų iškelti inkilai 
geriau apsaugo šikšnosparnius nuo plėšrūnų.

Jokiu būdu negalima kelti inkilų ant elektros stulpų. Jauni, nepatyrę šikš-
nosparniai dažnai atsitrenkia į elektros laidus ir susilaužo sparnus.

Inkilo neturi užstoti medžių lapija. Jis turi būti apšviečiamas saulės bent 
4-5 valandas per parą. Paunksmėje iškelti inkilai blogai įšildomi ir  kaupia 
drėgmę, o šikšnosparniai tokių slėptuvių vengia.

Priskristi prie inkilo landos šikšnosparniams neturi trukdyti medžių ša-
kos, medžio apačioje neturi būti aukštų krūmų. Jeigu inkilas bus apsuptas 
šakų, juo naudosis nebent rudasis ausylis, kurio sparnai platūs, o skrydis 
lėtas. Kitiems šikšnosparniams medžių šakos ar krūmai trukdys.

Įdomu tai, kad šikšnosparniai šiltuoju metų laiku naudojasi ne viena slėp-
tuve. Slėptuvės nuolat keičiamos, todėl vienoje teritorijoje turėtų būti bent 
keletas tinkamų slėptuvių. Be to, jeigu vienoje vietoje bus iškelti keli inkilai, 
t.y. visa inkilų grupė, jie bus greičiau apgyvendinti. Grupę gali sudaryti keli 
medžiai, ant kiekvieno po vieną, du, tris inkilus.

Priklausomai nuo gyvenimo ciklo stadijos ir oro temperatūros, inkiluo-
se šikšnosparniams reikalingi skirtingi šilumos režimai. Tad inkilai turi būti 
skirtingai šildomi saulės, dalis inkilų turėtų būti orientuoti į pietus, dalis į va-
karus, o dalis į rytus. Į šiaurės pusę orientuotų inkilų kelti nepatartina. Jeigu 
inkilų nėra labai daug, geriausia kelti po vieną, du inkilus ant vieno medžio, 
orientuotus į pietryčius ir pietvakarius. Grupei parenkami keli medžiai (pri-
klausomai nuo inkilų kiekio), atstumas tarp medžių turi būti nuo 20 metrų.

Namelius žinduoliams kabinti rekomenduojama ne žemiau kaip 3-4 me-
trų aukštyje, jeigu yra galimybė, ir aukščiau. Pastebėta, kad aukščiau iškel-
tus inkilus šikšnosparniai užima geriau.
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Svarbu, kad pakabintas inkilas 
stabiliai laikytųsi, nesiūbuotų esant 
net stipriam vėjui. Todėl inkilą ge-
riausia prikalti. Toks tvirtinimo būdas 
medžiui padaro mažiau žalos nei 
aplink kamieną rišant virvę ar vielą.

Geriausias metas inkilams kel-
ti – ankstyvas pavasaris, iki gegu-
žės mėnesio, tada šikšnosparniai 
inkilais galės naudotis visą vasarą ir 
rudenį – migracijos metu. Bet galima 
kabinti ir kitu metų laiku, iškabinus 
vasarą, inkilais galės pasinaudoti 
migracijos metu.

Jeigu šikšnosparniai neužėmė 
inkilo, nereikia nusiminti. Dažniau-
siai naujai iškeltų inkilų tais pačiais 
metais šikšnosparniai neužima. Rei-
kia palaukti bent porą metų. Jeigu 
po dviejų metų inkilai neužimami, 
reikėtų juos perkabinti į kitą vietą.

INKIlŲ PRIEŽIūRA

Vėlyvą rudenį ar ankstyvą pavasarį, kai inkiluose nėra šikšnosparnių, 
reikia patikrinti, ar inkilo sienelių lentos nesupuvusios, neiškritusios, ar ne-
atsirado plyšių, ir ar inkilai nedrėksta.

Inkilai taip pat gali būti sugadinti genių, neretai dalį inkilų užima širšės. 
Todėl vėlai rudenį arba pavasarį šikšnosparnių inkilus nuo širšių lizdų likučių 
būtina išvalyti, o genių sugadintus inkilus reikėtų suremontuoti, kad jie vėl 
būtų tinkami šikšnosparniams.

Po kurio laiko aplink medžius, ant kurių kabo inkilai, gali užaugti aukšti 
krūmai, todėl krūmus reikalui esant reikėtų nugenėti arba patrumpint.

PROJEKTAS

Projekto „Pažinkime šikšnosparnius drauge“ idėja gimė dar 2009 me-
tais, kai jaunieji Šikšnosparnių apsaugos Lietuvoje draugijos (ŠALD) nariai 
degė noru pasidalinti savo žiniomis apie šikšnosparnius su Lietuvos jau-
nimu. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA) palaikė šią 
idėją, ir jau 2010 metų pradžioje projektas gavo finansavimą iš ES progra-
mos „Veiklus jaunimas“. 

Šiuo projektu siekta suteikti galimybę Lietuvos kaimo vietovių jaunimui 
turiningai praleisti savo laisvalaikį tyrinėjant gamtą ir joje gyvenančius šikš-
nosparnius. Projekte dalyvavo per 500 jaunų žmonių (nuo 10 iki 24 m.) iš 
įvairių Lietuvos vietovių. Prie jų mielai prisijungė regioninių ir nacionalinių 
parkų darbuotojai, mokytojai ir kai kurie mokinių tėveliai. 

Projekto metu skirtingose Lietuvos vietovėse organizuotos šikšnospar-
nių pažinimo stovyklos, kuriose dalyvavęs jaunimas sužinojo ne tik apie 
šikšnosparnių biologiją, ekologiją, jų apsaugą ir su jais susijusių mitų ne-
pagrįstumą, bet ir stebėjo šiuos gyvūnus nakties metu bei kabino specialiai 
jiems sukonstruotus inkilus. 

Projektui įpusėjus aktyviausi visų stovyklų dalyviai turėjo galimybę susi-
burti kartu, susipažinti, pabendrauti ir su naujais projekto dalyviais pasida-
linti savo patirtimi, įgyta stovyklų metu stebint šikšnosparnius. Apie šikšnos-
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parnius kalbėta ir vaikų namų auklėtiniams bei įvairių mokyklų mokiniams, 
kurie labai įdėmiai klausėsi ir stebėjosi iki tol jiems atrodžiusiu paslaptingu 
šikšnosparnių gyvenimu. 

Projekto metu sukurtas tinklapis www.chiroptera.projektas.lt, kuriame 
galima rasti visą su projektu susijusią informaciją. Taip pat sukurtas filmu-
kas, mokantis savarankiškai susikalti inkilą šikšnosparniams, ir išleista ši 
knygelė.

Projektui baigiantis tapo aišku, kad neveltui kalbėta apie šikšnosparnius 
ir jų apsaugos būtinybę, nes dauguma jo dalyvių tik atvykę į renginius ma-
žai ką težinojo apie šikšnosparnius, jų bijojo ir nesuprato, kodėl reikia juos 
saugoti. Tačiau pasibaigus renginiui mokiniai pakeisdavo savo nuomonę, o 
viena mergaitė savo mamai į klausimą „Tu gi bijai šikšnosparnių, kaip eisi jų 
stebėti?“ atsakė: „Aš jau jų nebebijau!“. Iš tokių pasisakymų tapo aišku, kad 
dalyviai suprato, jog šikšnosparnių tikrai nėra ko bijoti.

Taigi, tikimės, kad projektas „Pažinkime šikšnosparnius drauge“ ne tik iš-
sklaidė mitus apie šikšnosparnius, bet ir paskatino jame dalyvavusį jaunimą 
pažinti ir tyrinėti juos supančią gamtą.

ATEITIES VIzIJA

Kad galėtume apsaugoti šikšnosparnius, visų pirma reikia juos gerai pa-
žinti: žinoti, kur jie sudaro jauniklių išvedimo kolonijas, kur žiemoja, žinoti jų 
skaičiaus kaitą ir pan. Šių duomenų Lietuvoje labai stinga, nėra netgi aišku, 
koks procentas šikšnosparnių žiemoja žmonių būstuose. 

Lietuvoje labai mažai mokslininkų (chiropterologų), dirbančių su šia gy-
vūnų grupe, jie negali visko aprėpti, negali visur patys nuvažiuoti ir viską 
patikrinti. Todėl reikia visų žmonių pagalbos tiriant šiuos žinduolius. Reikia, 
kad būtų išsklaidyti sukurti stereotipai apie šikšnosparnius, kad kuo daugiau 
žmonių žinotų tiesą apie šiuos įdomius gyvūnus, nustotų jų bijoti ir sulauktų 
pagalbos iš valstybės globojant juos. 

Labai padėtų ilgamečiai žinduolių stebėjimai, kurie leistų labiau supras-
ti ir įvertinti šikšnosparnių būklę Lietuvoje. Kad nesusipainiotumėte savo 
užrašuose, galite sudaryti Lietuvoje žiemojančių šikšnosparnių ir jauniklių 
išvedimo kolonijų žemėlapį, kiekvienais metais pildykite jį ir stebėkite pasi-
keitimus.  

Kad būtų lengviau registruoti žmones, pranešusius apie šikšnospar-
nių radimvietę, sukūrėme anketą. Anketą ir jos pildymo instrukciją rasite 
www.chiroptera.projektas.lt tinklapyje. Kilus klausimams tiesiog parašyki-
te mums el. paštu chiroptera.lt@gmail.com.

Tikimės, kad neliksite abejingi ir išgirsite mūsų prašymą padėti rinkti in-
formaciją apie šikšnosparnius. 
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NAudINGOS NuOROdOS

Projektas „Pažinkime šikšnosparnius drauge“
http://www.chiroptera.projektas.lt/
el. paštas: chiroptera.lt@gmail.com
tel.: +370 677 29745 (Ina Griazina)
tel.: +370 676 40533 (Violeta Stefanovič)
tel.: +370 684 17030 (Vitalij Gulbickij)

Šikšnosparnių apsaugos Lietuvoje draugija
http://www.chiroptera.lt/

Lietuvos gyvūnų globėjų asociacija (gydo ir globoja laukinius gyvūnus)
http://www.animal.lt/
el. paštas: info@animal.lt
tel.: +370 655 70058

Gamtos tyrimų centro Ekologijos institutas 
http://www.ekoi.lt/ 
el. paštas: ekoi@ekoi.lt
tel.: (8~5) 27 29107

Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija
http://www.am.lt/
el. paštas: info@am.lt
tel.: (8~5) 26 63661

Aplinkos apsaugos agentūra
http://www.gamta.lt/
el. paštas: aaa@aaa.am.lt
tel.: (8~5) 26 62808

Šikšnosparnių apsaugos Europoje draugija EUROBATS
http://www.eurobats.org/

Detektoriai LUNABAT
http://www.lunabat.com/

Detektoriai PETTERSSON
http://www.batsound.com/
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