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Įvadas

Šiuo metu mokslui žinoma kiek daugiau nei 1000 
šikšnosparnių rūšių. Tai sudaro apie  ¼ visų žinduolių
rūšių.     

Šikšnosparniai paplitę visuose žemynuose išskyrus 
Anktarktidą. Dauguma jų rūšių aptinkama tropikuose.
Europoje gyvena 39, 
Lietuvoje  - 15, 
Mažeikių rajone – 12 šikšnosparnių rūšių. 



Tyrimų istorija, metodai

• Epizodiniai chiropterologiniai tyrimai  Mažeikių rajone 
pradėti vykdyti nuo 1995 m., tačiau detalūs šikšnosparnių
faunos populiacijos tyrimai vykdomi nuo 1999 m. Pradėti 
kaupti duomenys apie jų paplitimą, gausumą (pavienių
individų ir populiacijų), fenologinai duomenys ir pan. 
Išskiriamos chropterologinu požiūriu svarbiausios teritorijos 
Mažeikių rajone.

• Tyriant šikšnosparnių paplitimą Mažeikių rajonas yra 
suskirstytas į 25 UTM sistemos (10x10 km²) kvadratus. 

• 1999 – 2006 metais tirti visi kvadratai. Detalesni tyrimai 
vykdomi 11 – oje iš jų. Renavo dvaro parkas įtrauktas į
“Šikšnosparnių monitoringo Lietuvoje” programą.



Tiriant rajono šikšnosparnius 
naudojamas ultragarsinis 
detektorius Petterson D 200 ir 
ultragarsus analizuojanti 
kompiuterinė programa 
„BatSound 1.20“. 

Papildomai duomenys 
renkami apklausiant vietos 
gyventojus, vykdant įvairias 
akcijas (pvz. “Šikšnosparnių
naktis”) ir pan.



Šikšnosparnių tyrimų Mažeikių rajone apžvalga

Iš viso Mažeikių rajone užregistruota 12 šikšnosparnių rūšių:
• vandeninis pelėausis (Myotis daubentonii), 
• kūdrinis pelėausis ( M. dasycneme), 
• Branto pelėasis (M. brandtii), 
• natererio pelėausis (M. nattereri), 
• rudasis ausylis (Plecotus auritus), 
• rudasis nakviša (Nyctalus noctula), 
• mažoji nakviša (N. leisleri), 
• Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii), 
• šikšniukas nykštukas  (P. pipistrellus),  
• šiaurinis šikšnys (Eptesicus nilsonii),  
• vėlyvasis šikšnys (E. serotinus),
• dvispalvis plikšnys (Vespertilio murinus).



Renavo dvaro parkas yra labai svarbi veisimosi teritorija šioms 
šikšnosparnių rūšims: 
- rudajai nakvišai (35-50 ind.),
- Natuzijaus šikšniukui (40-60 ind.),
- šiauriniam šikšniui (apie 30 ind.). 

Veisimosi periodu čia nuolat stebimi Branto pelėausiai (šios 
rūšies šikšnosparniai Lietuvoje aptinkami tik žiemavietėse, o vasaros 
metu ypatingai reti). Tik Renavo parke žinoma vienintelė Lietuvoje 
Natererio pelėausių veisimosi kolonija. 

Iš viso čia užregistruota 11 šikšnosparnių rūšių.



• Plinkšių dvaro parke aptiktos 9 šikšnosparnių rūšys. Čia aptikta 
gausiausia rajone vandeninio pelėausio kolonija (~80 ind.). 
Nereguliariai parke aptinkamos mažosios nakvišos, Lietuvoje 
gyvenančios tik keliose vietose.

• Gausios Natuzijaus šikšniukų veisimosi kolonijos  (iš viso ~200 
ind.) ir šikšniukų nykštukų (iš viso ~150  ind.) įsikūrusiose 
Sedoje, Viekšniuose ir Krakiuose. 

• Vėlyvieji šikšniai  ir dvispalviai plikšniai dažniausiai aptinkami 
Sedos miestelyje.

• Dažniausiai aptinkamos ir gausiausios individų skaičiumi 
Mažeikių rajone yra šios rūšys: vandeninis pelėausis, Natuzijaus 
šikšniukas, rudasis ausylis ir šiaurinis šikšnys. Rečiausiai ir ne 
kasmet aptinkame mažąsias nakvišas ir Natererio pelėausius.



Nykimo priežastys

Mažeikių rajone stebimos tos pačios šikšnosparnių nykimo 
priežastys, būdingos visai Lietuvai - slėptuvių, buveinių
nykimas bei maitinimosi teritorijų neigiamas kitimas:

• Intensyvus miškų kirtimas, senų medžių nykimas parkuose.
• Pastatų restauracijos, rekonstrukcijos, kurios atliekamos taip, 

kad dėl pakitusių sąlygų juose šikšnosparniai nebegali gyventi.
• Žiemaviečių (rūsių, tunelių, požemių ir pan.) aklinas 

užsandarinimas.
• Netinkamas ūkininkavimas: natūralių pievų nykimas, šlapžemių

sausinimas, stiprių insekticidų naudojimas.
• Šikšnosparnių tiesioginis trikdymas jų veisimosi ar žiemojimo 

laikotarpiais.



Šikšnosparnių reikšmė

• Vabzdžiaėdžiai šikšnosparniai sunaikina daugybę vabzdžių
kenkėjų (grambuolių, vabalų ūsuočių, pelėdgalvių ir kt.) bei 
kraujasiurbių (uodų, mašalų).

• Iš šikšnosparnių seilių gaminama net 80 rūšių vaistų. 
• Analizuojant sudėtingą šikšnosparnių orientavimosi sistemą, 

kuriami prietaisai, padėsiantys akliesiems.
• Šikšnosparniai atlieka indikatorinį vaidmenį ekologiškai 

subalansuotai aplinkai įvertinti.
• Šikšnosparniai, kaip ir kiekviena gyvūnų rūšis, sudaro dalelę

musų planetos bioįvairovės, kuri teikia mums estetinį bei
moralinį pasitenkinimą.



Apsauga
Net 13 šikšnosparnių rūšių įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą, dvi iš jų

(kūdrinis pelėausis ir europinis plačiaausis) Europos mastu pripažintos 
globaliai nykstančiomis rūšimis. 

Šiuo metu  šikšnosparnių apsaugą Lietuvoje reglamentuoja šie teisės 
aktai bei tarptautiniai susitarimai:

• LR laukinės gyvūnijos įstatymas (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2001, Nr. 110-
3988)

• LR saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymas (Žin., 1997, 
Nr. 108-2727; 2001, Nr. 110-3987)

• LR saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-
3902)

• Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių
sąrašas (AM įsakymas; Žin., 2003, Nr.100-4506)

• Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencija  (1979 m. 
Bona)

• Sutartis dėl šikšnosparnių apsaugos Europoje (1991 m. Londonas)
• EB Tarybos direktyva Dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 

apsaugos 92/43/EEB 



Kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie šikšnosparnių
išsaugojimo?

• Formuojant teigiamą nuomonę
visuomenei apie šikšnosparnius, 
jų teikamą naudą.

• Netrikdant šikšnosparnių žiemos 
įmigio ir veisimosi laikotarpiais.

• Iškeliant specialius inkilus 
šikšnosparniams gyventi.



Inkilai šikšnosparniams

Seni drevėti medžiai dažniausiai yra iškertami, ar jie žūva 
išversti stipresnių vėjų. Lietuvoje didžioji dalis šikšnosparnių
vasaros metu apsigyvena būtent medžių drevėse ar plyšiuose. 
Inkilų šikšnosparniams iškėlimas ne tik atstato sunykusias 
populiacijas, bet ir atlieka aktyvų gamtosauginį vaidmenį
saugant šikšnosparnius, padeda atlikti mokslinius bei 
monitoringinius tyrimus. 

11 šikšnosparnių rūšių vasaroja inkiluose, iš jų 6 rūšys 
(šikšniukas nykštukas, Natuzijaus šikšniukas, rudoji ir mažoji 
nakvišos, Natererio ir vandeninis pelėausiai, rudasis ausylis) 
juose atsiveda jauniklius. Inkilai taip pat svarbūs daugeliui 
šikšnosparnių rūšių patinams, kaip poilsio vieta

Inkilai turi būti pakankamai erdvūs ir šilti, kad juose 
įsikurusios veisimosi kolonijos nesušaltų, ypač jauniklių
auginimo metu. Juose šikšnosparniai gyvena didesnę metų
dalį, kol temperatūra nenukrenta žemiau -4° C.



Inkilus tikslingiausiai kelti tose vietose, kur 
šikšnosparniai stebimi, tačiau neturi 
pakankamai dienojimo slėptuvių, ar dėl kokių
nors priežasčių (miško kirtimas, pastatų
restauracija) šios slėptuvės gali sunykti. 

Inkilai keliami užuovėjose, gerai saulės 
apšviestose vietose, po tris ant vieno medžio. 
Keliant inkilus svarbu atkreipti dėmesį, kad 
priskridimui prie jo netrukdytų tankios šakos, 
kiti kliuviniai. Nedideli miškų gojeliai, medžių
alėjos netoli atvirų aikštelių ir vandens telkinių
yra idealiausios vietos inkilams 
šikšnosparniams iškelti. 



Šikšnosparnių tyrimo ir apsaugos organizacijos Lietuvoje

Lietuvoje šikšnosparnių tyrimus vykdo Ekologijos institutas, 
baigiamuosius darbus rašo aukštųjų mokyklų studentai, 
Šikšnosparnių apsaugos Lietuvoje draugija. 

Draugija ne tik tiria Lietuvos šikšnosparnius, bet ir
propaguoja jų apsaugą, vykdo
tarptautinius projektus. 

Pvz.: 2006 metais finansuojant 
DEFRA ir EUROBATS 
organizacijoms iškelta 600 
inkilų visuose nacionaliniuose 
ir regioniniuose parkuose. 



Inkilų iškėlimo vietos



Linksmieji faktai

• Šikšnosparniai yra ne tik vieninteliai 
skraidantys žinduoliai, bet ir gausiausia 
(rūšių skaičiumi)jų grupė visame pasaulyje. 

• Kaip ir  banginiai, delfinai ar kai kurios 
kirstukų rūšys, daugelis šikšnosparnių rūšių
naudoja echolokaciją skraidymui bei 
medžiojimui absoliučioje tamsoje.

• Vienas vabzdžiaėdis šikšnosparnis gali  
suvalgyti 600 ar daugiau  uodų per vieną
valandą. Šikšnosparnis per 1 naktį suvalgo 
pusę savo svorio vabzdžių, daugiausiai -
kenkėjų.

• Šikšnosparniai NĖRA skraidančios pelės. 
Jie priklauso žinduolių būriui, kuris 
vadinamas Chiroptera. 

• Rudasis ausylis gali gyventi net iki  32 
metų.

• Lietuvoje gyvenančių šikšnosparnių
svoris svyruoja nuo 3 iki 40 gramų.



Ačiū už kantrybę ir dėmesį!


