Jei šikšnosparnis įskrido į patalpą...

Kas per gyviai yra
tie šikšnosparniai...
Šikšnosparniai (lot. Chiroptera) yra vieninteliai pasaulyje savarankiškai skraidantys žinduoliai. Priekinės jų galūnės
virtusios sparnais: plona odos plėvelė jungia labai pailgėjusių
priekinių galūnių pirštus, užpakalinę galūnę ir uodegą. Tai
šiltakraujai gyvūnai, kurie veda gyvus vaikus ir juos maitina pienu. Vaikščioti ar stovėti šikšnosparniai nesugeba, nes
kojos per trumpos, tačiau turėdami stiprius kojų pirštus gali
ilgai kaboti žemyn galva. Taip jiems patogiau greitai pakilti.
Visi šikšnosparniai yra skirstomi į vaisėdžius ir vabzdžiaėdžius. Lietuvoje gyvena tik vabzdžiaėdžiai šikšnosparniai,
kurie aplinkoje orientuojasi ne tik regėjimu, bet ir skleisdami
ultragarsą bei ausimis gaudydami grįžtantį aidą, t. y. naudodamiesi echolokacija. Ir ne tik orientuojasi – ji taip tobulai išlavinta, kad skrisdami jie sugeba aptikti net skrendantį uodą.
Šiltuoju metų laiku šikšnosparnių patinėliai dažniausiai
laikosi pavieniui, o patelės susiburia į veisimosi kolonijas,
kuriose gali būti nuo keliolikos iki šimto šikšnosparnių, ir
apsistoja medžių drevėse, pastatų palėpėse, rūsiuose bei pan.
Nuo vėlyvo rudens iki pavasario pavieniui ar nedidelėmis
grupelėmis šikšnosparniai praleidžia įmigę žiemovietėse –
dažniausiai požeminiuose statiniuose. Įmygio, ar dar kitaip
vadinamos hibernacijos, metu šikšnosparnių kūno temperatūra sumažėja 5–35 kartus ir dėl to sulėtėjus medžiagų apykaitai jie gali nesimaitinti net 5–7 mėnesius.

Šikšnosparniai į kambarius dažniausiai patenka liepos–rugpjūčio mėnesiais, kai jaunikliai tyrinėja savo gyvenamąją aplinką, ir lapkritį–gruodį, kai atšalus orams dalis
jų skubiai keičia žiemoti pasirinktą vietą. Geriausias būdas
išprašyti gyvūnėlį iš namų yra leisti jam pačiam išskristi:
• uždarykite duris, vedančias į kitus kambarius;
• atidarykite langus ar lauko duris;
• leiskite pačiam susiorientuoti aplinkoje – nevykite
šikšnosparnio mojuodami rankomis. Per kelias minutes jis
turėtų nurimti, apsiprasti ir išskristi į lauką.
Jei šikšnosparnis neskrenda lauk, o tupia ant sienos ar
užuolaidų, tuomet:
• jei lauke šalta, prieš imdamiesi veiksmų pasikonsultuokite su šikšnosparnių apsaugos specialistais!
• jei lauke šilta, tada ant besiilsinčio šikšnosparnio uždėkite didesnį indą ar dėžutę;
• tarp indo ar dėžutės ir sienos įstumkite tvirto kartono
lapą gyvūnui viduje sulaikyti. Stumti reikia labai atsargiai,
kad nesužeistumėte šikšnosparnio kojų;
• vakare išneškite indą ar
dėžutę su šikšnosparniu į lauką,
apverskite, kad šikšnosparnis
liktų ant kartono, taip padėkite
ant palangės, tvorelės ar kitos
aukštesnės vietos ir palikite.
Jei abejojate, kaip pasielgti, susisiekite su šikšnosparnių
apsaugos specialistais, kurie
visada padės rasti geriausią
išeitį ar, esant galimybei, patys
atvyks sugauti šikšnosparnio!

Jei šikšnosparnis apsigyveno pastate...
Šikšnosparniai neretai įsikuria šalia žmonių – pastatų
pastogėse, po palangėmis ar rūsiuose, t. y. ten, kur dieną tamsu, tinkama temperatūra ir niekas netrikdo. Jei apsigyvena
keli šikšnosparniai, žmogus dažniausiai juos esant greta net
neįtaria. Didesnė šių žvėrelių kolonija gali kelti triukšmą cypsėdami ar krebždėdami, įskristi į namo vidų. Kartais susidaro
nemažai jų išmatų, tačiau šią problemą galima lengvai išspręsti padėjus kokį nors padėklą ar indelį. Taip palėpės grindys nebus gadinamos, kvapas neįsigers, o azoto turtingas guanas yra labai geros trąšos. Be to, namas su jame gyvenančiais
šikšnosparniais tampa originalus, atsiranda galimybė vakarais su visa šeima ar draugais stebėti šiuos naktinius gyvūnus.
Jeigu norite, kad jūsų namuose apsigyventų šikšnosparniai, galima bandyti juos prisivilioti iškeliant specialius inkilus, o palėpėse, išorėje
ant sienų ar rūsiuose įrengiant jiems tinkamas slėptuves.
Šikšnosparniai yra neatsiejama mūsų
gamtos dalis, kurią saugo ir gina Lietuvos
Respublikos įstatymai. Jei namo šeimininkams šikšnosparnių kaimynystė nepriimtina, jie turi pasirinkti humanišką
būdą šiems žinduoliams išprašyti, nes
drastiški bandymai gali baigtis teisiniais
nemalonumais ir baudomis.
Todėl norėdami šikšnosparnių gyvenamojoje aplinkoje
vykdyti bet kokią veiklą (pastatų, rūsių renovaciją ar rekonstrukciją, kirsti senus drevėtus medžius ir pan.) prieš
pradėdami darbus pasikonsultuokite su šikšnosparnių apsaugos specialistais.

Šikšnosparnių tyrimų ir apsaugos
srityje dirbančios Lietuvos
nevyriausybinės organizacijos

Lietuvos šikšnosparniai
Lietuvoje aptinkama 14 šikšnosparnių rūšių, iš kurių
11 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Europinis plačiaausis (Barbastella barbastellus) ir kūdrinis pelėausis (Myotis
dasycneme) yra prioritetinės apsaugos rūšys visoje Europoje. Didžiausias
Lietuvoje gyvenantis šikšnosparnis
yra rudasis nakviša (Nyctalus noctula) – atstumas tarp jo sparnų galiukų
32–45 cm. Patys mažiausi yra šikšniukas mažylis (Pipistrellus pygmaeus) ir
šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus). Šių šikšnosparnių kūnas yra
tik truputį ilgesnis nei 4 cm. Ilgiausias
ausis turi rudasis ausylis (Plecotus auritus) – jos yra 3–4 kartus ilgesnės nei
kitų šikšnosparnių ir beveik tokio pat
ilgio kaip ir paties ausylio kūnas.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) yra vienas iš dažniausių Lietuvos šikšnosparnių, kuris per naktį
sugauna 3 000–5 000 uodų, mašalų ir kitų smulkių vabzdžių. O stambesni šikšnosparniai, tokie kaip šiaurinis šikšnys (Eptesicus nilssonii), per naktį sugauna daugiau kaip 20
grambuolių. Prie vandens telkinių dažniausiai pastebimas
vandeninis pelėausis (Myotis daubentonii). Tai taip pat
gausiausiai žiemovietėse aptinkama rūšis. Kartu neretai žiemoja Natererio pelėausis (Myotis nattereri). Žiemovietėse
vėliausiai pasirodo vėlyvasis šikšnys (Eptesicus serotinus).
Daugiabučiuose pastatuose dažniausiai žiemoja dvispalvis
plikšnys (Vespertilio murinus). Kai kurie šikšnosparniai,
pvz., ir mažasis nakviša (Nyctalus leisleri), Lietuvoje nežiemoja ir kasmet migruoja kelis tūkstančius kilometrų.
Šikšnosparniai yra ilgaamžiai gyvūnai – užfiksuota, kad
Brandto pelėausis (Myotis brandtii) yra išgyvenęs net 41
metus.

Lietuvos gamtos fondas (LGF) – visuomeninė gamtosaugos organizacija, kurios veikla
susijusi su gyvosios gamtos išsaugojimu. LGF
misija – rūpintis Lietuvos gamtos įvairovės išsaugojimu ir atkūrimu
bei siekti tvaraus gamtos turtų naudojimo. Fondo vizija yra Lietuvos
gamtos vertybių išsaugojimas ateities kartoms, nesunaikinus jų įvairovės ir nepažeidus ekologinės pusiausvyros.
http://www.glis.lt
Gamtosaugos specialistas Remigijus Karpuška
Tel. +370 684 63709
El. paštas remigijus@gamtosakademija.lt

Šikšnosparnių apsaugos Lietuvoje draugija
(ŠALD) – nuo 2005 metų veikianti nevyriausybinė
gamtosauginė organizacija, vienijanti šikšnosparnių ir jų buveinių tyrimus, apsaugą bei šių darbų
populiarinimą vykdančius žmones. ŠALD misija –
užtikrinti gerą šikšnosparnių apsaugos būklę Lietuvoje.
http://www.siksnosparniai.lt
Draugijos pirmininkas Deividas Makavičius
Tel. +370 620 30707
El. paštas nature@kli.lt
Vilniaus miesto
savivaldybė

Lankstinukas parengtas ir išleistas Lietuvos gamtos fondui įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio
švietimo programos projektą „Susipažinkite – šikšnosparniai“.
Nuotraukų autoriai N. Žitkevičius, D. Makavičius, N. Vėlavičienė, D. H. Pauža

ŠIKŠNOSPARNIAI
PASTATUOSE
ir patarimai:
kaip elgtis, jei šikšnosparnis įskrido į patalpą;
kaip prisivilioti šikšnosparnius arčiau namų;
kaip elgtis, jei šikšnosparnių kaimynystė nepageidaujama.
Vilniaus miesto
savivaldybė

