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Įvadas
Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys, saugo gamtą, biologinę įvairovę ekosistemų, rūšių ir genų lygmenyse. Labai svarbu žinoti, kokia saugomų
augalų ir gyvūnų rūšių, jų buveinių būklė, ar pasiekėme jų išsaugojimo tikslus,
ar reikia juos koreguoti, įgyvendinti specialias apsaugos priemones. Norint žinoti augalų ir gyvūnų rūšių būklę šalyje, skirtingose teritorijose reikia juos stebėti tokiomis pačiomis sąlygomis, tokiais pačiais metodais. Tik tuomet turėsime
patikimus duomenis, galėsime juos palyginti.
Šiame leidinyje pateikiamos Europos Bendrijos svarbos augalų ir gyvūnų
rūšių monitoringo metodikos. Jos parengtos įgyvendinant Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamą projektą
„Rūšių stebėsenos (monitoringo) gebėjimų stiprinimas“. Paukščių rūšių monitoringo metodikos paskelbtos atskiru leidiniu (Raudonikis L., Riauba G., Brazaitis
G., Čerkauskas A., Dagys M., Pakštytė E., Pranaitis A., Preikša Ž., Skuja S., Stanevičius V., Vaitkuvienė D., 2016. Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių monitoringo metodikos. Vilnius, Lietuvos ornitologų draugija, Valstybinė saugomų
teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos).
Europos Bendrijos svarbos augalų ir gyvūnų rūšių monitoringas atliekamas
pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Valstybinę aplinkos monitoringo programą ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose, skirtose natūralioms
augalų ir gyvūnų buveinėms išsaugoti, ir už buveinių apsaugai svarbių teritorijų
ribų. Iki 2016 m. augalų ir gyvūnų rūšių stebėsena buvo vykdoma vadovaujantis
2006 m. parengtomis Europos Bendrijos svarbos rūšių monitoringo metodikomis.
Siekiant pagerinti surenkamų duomenų kokybę, buvo nutarta inicijuoti projektą,
kuris sudarytų galimybes peržiūrėti daugiau nei prieš dešimtmetį rengtas metodikas, įvertinti jų tinkamumą optimaliems rezultatams gauti. Projekto metu buvo
išanalizuoti ne tik valstybinio aplinkos monitoringo metu sukaupti duomenys, atsižvelgta į ilgametę saugomų teritorijų direkcijų veiklos patirtį, bet ir peržiūrėtos
kitose šalyse naudojamos stebėsenos (monitoringo) metodikos. Galiausiai buvo
atnaujintos arba parengtos 46 monitoringo metodikos, iš jų 4 žinduolių rūšių, 2
varliagyvių rūšių, 1 roplių rūšies, 11 žuvų rūšių, 4 moliuskų rūšių, 13 vabzdžių
rūšių, 11 augalų rūšių (iš jų 2 rūšių samanų). Tikimės, kad naujosios metodikos
leis surinkti objektyvius, statistiškai patikimus duomenis apie stebimų augalų ir
gyvūnų rūšių populiacijų būklę bei kitimo tendencijas.
Surinkti duomenys bus naudojami vertinant ir prognozuojant Europos Bendrijos svarbos augalų ir gyvūnų rūšių ir jų buveinių būklės pokyčius bei natū-
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ralių ir atropogeninių veiksnių poveikį jiems. Tik remiantis patikimais duomenimis, galima priimti tinkamus sprendimus rūšims ir jų natūralioms buveinėms
išsaugoti. Žinant tendencijas galima parinkti ir įgyvendinti reikiamas apsaugos
priemones.
Dėkojame autoriams, kurie turėjo nelengvą užduotį pagal universalų planą
parengti kiekvienos rūšies specifiką atitinkančias metodikas. Šis darbas reikalavo ne tik dalykinių žinių, patirties, bet ir sugebėjimo atsižvelgti į bendruosius
reikalavimus.
Visos atnaujintos ir parengtos Europos Bendrijos svarbos rūšių monitoringo
metodikos, pradėjus jas taikyti praktikoje ir atsiradus poreikiui, galės būti tobulinamos.
Nuoširdžiai dėkojame visiems specialistams, pateikusiems pastabas ir pasiūlymus rengiamoms Europos Bendrijos svarbos augalų ir gyvūnų rūšių monitoringo metodikoms. Itin aktyviai dalyvavo, patirtimi dalijosi saugomų teritorijų sistemos darbuotojai, mokslo institucijų, nevyriausybinių organizacijų
atstovai. Dėkojame Daliai Bastytei, Lietuvos gamtos fondo projekto vadovei;
dr. Gritai Skujienei, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto docentei;
Rūtai Baškytei, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojai; Marijai Jankauskienei, Žemaitijos nacionalinio
parko direkcijos Gamtos skyriaus vedėjai; Mindaugui Lapelei, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos, Gamtos skyriaus vedėjui; Tautgirdui Masiuliui, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro
regioninio parko direkcijos Gamtos skyriaus vedėjui; Vytautui Useliui, Viešvilės
valstybinio gamtinio rezervato direkcijos ekologui; Giedriui Vaivilavičiui, Kauno marių regioninio parko direkcijos vyriausiajam specialistui.
Albertas Stanislovaitis,
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos
direktorius
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1. EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS
ŽINDUOLIŲ RŪŠIŲ MONITORINGO
METODIKOS

Lūšis (Lynx lynx (Linnaeus, 1758))

1.1. Lūšis (Lynx lynx (Linnaeus, 1758))
Linas Balčiauskas

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Atsižvelgiant į labai mažą lūšių skaičių Lietuvoje, stebėjimo vietos parenkamos pagal ilgalaikę informaciją apie šių gyvūnų buvimą miškuose, kad būtų
galimybė sekti jų dinamiką, o už buveinių apsaugai svarbių teritorijų ribų – pagal naujausią informaciją apie populiacijos plėtrą. BAST parenkami stacionarūs
maršrutai.
Už BAST ribų stebėjimo vietos parenkamos miškų masyvuose, reprezentuojančiuose lūšies populiacijos būklę. Minimalus stebėjimo vietų skaičius atitinka
rūšiai skirtų BAST skaičių. Papildomai monitoringas (stebėjimas) už BAST ribų
atliekamas, jei keičiasi stebimo objekto skaitlingumas ir teritorinis pasiskirstymas, t. y. gaunama informacija apie lūšių apsigyvenimą naujose teritorijose. Šių
stebėjimo vietų lokalizacija gali keistis.

Stebėjimo vietos charakteristika
Tipiška stebėjimo vieta – miškų masyvas arba miškas, kuriame yra lūšims
reikalingos buveinės (brandžių medynų, jaunų eglynų, laukymių, išvartų ir
nuvirtusių medžių) ir mitybinė bazė (yra stirnų, šernų, tauriųjų elnių, kiškių,
paukščių, gausu pelinių graužikų).
Tinkamiausia buveinė lūšims – mišrūs lapuočių-spygliuočių miškai. Miško
dydis turi būti toks, kad jame būtų galima išdėstyti uždarą 10–12 km ilgio maršrutą.
Stebėjimo vieta neturėtų būti vien tik miške esančioje aukštapelkės buveinėje.

Stebimo objekto aprašymas
Lūšys – stambūs plėšrūnai, gyvenantys pavieniui. Išimtis – patelės su jaunikliais, kurie kartu būna nuo gegužės iki sausio, arba ilgiau, jei patelės nerujoja.
Ruja trunka nuo sausio iki kovo mėnesio.
Nėštumo trukmė – apie 70 dienų. Jaunikliai atvedami guolyje, kuris įrengiamas po išvirtusių medžių šaknimis, kerplėšomis, nuošaliose, netrikdomose
vietose. Lytiškai subręsta antrais gyvenimo metais.
Medžioja miško laukymėse, pakraščiuose, atželiančiose kirtavietėse. Grobio
neretai tyko medyje.
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Lūšis (Lynx lynx (Linnaeus, 1758))

Lūšis – didžiausias kačių šeimos gyvūnas Lietuvoje. Kūno ilgis apie 1 metrą
(maksimalus 120–130 cm), kūno aukštis apie 70 cm. Uodega trumpa, iki 25 cm,
jos galas juodas. Liemuo trumpas, kojos ilgos ir storos, ausys su ilgų plaukų
kuokšteliais gale. Sveria 15–30 kg.
Kailis tankus, šviesiai rusvos spalvos, su juodomis arba rudomis dėmėmis.
Jaunikliai šviesūs arba balti, paaugę tampa pilki, jiems esant kelių mėnesių amžiaus išryškėja rudos dėmės.
Lūšys aktyviausios naktį. Individualus plotas didelis, viršija 100 kvadratinių kilometrų. Paties gyvūno stebėjimas įmanomas tik kameromis, turinčiomis
infraraudonųjų spindulių režimą ir judesio daviklius. Monitoringas vykdomas
pagal pėdsakus, kurie registruojami sniege.
Lūšies pėdsakas didelis (dažniausiai 8–10 cm skersmens), apvalus, keturpirštis (1.1.1–1.1.3 pav.). Puriame sniege pėdsakai atrodo dar didesni, nes lūšis
eidama išskečia pirštus, o letenų pakraščiai apaugę plaukais. Puriame sniege
užpakalinės letenos kulno įspaudas ne visada matomas. Nagai pėdsake neatsispaudžia, nes einant būna įtraukti.
Eidama lūšis stato užpakalinę koją į priekinės vietą. Žingsnio ilgis apie 80–
120 cm. Lūšis vietovėje juda ne tiesia linija, nevengia šlaitų, užlipa į medžius.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Stebimi parametrai:
- pėdsakų skaičius ir jų kryptis,
- pėdsaką palikusių individų skaičius,
- vadų buvimas,
- buveinės savybės.
Kiekvienoje stebėjimo vietoje stebėjimas atliekamas du kartus per sezoną
(laikotarpį su susiformavusia sniego danga). Stebėjimai gali būti atliekami gruodį–kovą, nors, esant susiformavusiai sniego dangai, geriausia juos atlikti sausį–
vasarį. Minimalus laiko tarpas tarp stebėjimų – trys dienos, tinkamas pakartojimo intervalas, priklausomai nuo oro sąlygų – nuo 5 iki 30 dienų.
Lūšies monitoringas atliekamas kas treji metai.

Stebėjimo procedūra
Stebėjimas vykdomas stacionariuose maršrutuose. Uždaro maršruto ilgis 10–
12 km. Didesniuose miškuose tokių maršrutų turi būti keli, po vieną kiekvienam
10 000 ha BAST. Tačiau tuomet juos keli vykdytojai turėtų praeiti tą pačią dieną.
Atstumai tarp gretimų maršrutų turi būti ne mažesni kaip 5 km.
Pageidautina maršruto forma – stačiakampis (siauriausioji kraštinė ne ma11
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žiau kaip 1–1,5 km) arba kvadratas. Maršrutai pažymimi žemėlapyje, pageidautinas mastelis – ne didesnis kaip 1 : 50 000. Galima naudoti medynų planus.
Maršrutas gali būti miško kvartalinėmis linijomis. Fragmentuotuose miškų masyvuose ne miško plotai maršrute negali viršyti 1/5 jo ilgio.
Priklausomai nuo sniego gylio, duomenys maršrute renkami einant pėsčiomis arba slidėmis. Jei miške yra keli maršrutai, juos reikia nueiti tą pačią dieną –
taigi turi dirbti keli vykdytojai. Per sezoną maršrutas praeinamas 2 kartus.
Pirmojo stebėjimo metu rasti pėdsakai užtrinami. Antras pakartojimas vykdomas ne anksčiau kaip po 3 dienų, gali būti atliktas po 5–30 dienų (priklausomai nuo oro sąlygų).
Stebėjimai vykdomi tik esant tinkamai stebėjimams sniego dangai (praėjus
ne mažiau kaip parai ir ne daugiau kaip 3 paroms po snigimo). Maršrute rasti
lūšių pėdsakai pažymimi pėdsakų registracijos formoje (1.1.1 lentelė) ir žemėlapyje, nurodant jų vietą, kryptį bei pėdsakus palikusių žvėrių skaičių. Jeigu šis
skaičius neaiškus, pėdsakais grįžtama iki tokios vietos, kur juos galima nustatyti. Po to vėl grįžtama į maršrutą ir darbas tęsiamas. Šalia vienas kito radus du
ir daugiau pėdsakų, kurių dydis ryškiai skiriasi, registruojamas vados buvimas.
Rasti pėdsakai fotografuojami. Kiekvienoje pėdsakų radimo vietoje nufotografuojamas vienas pėdsakas (šalia padėjus liniuotę arba ruletę) ir pėdsakų eilė.
Jei pėdsakai palikti kelių lūšių, fotografuojama ir pėdsakų išsiskyrimo vieta. Fotografuojama iš viršaus. Kiekviena nuotrauka numeruojama, jos vieta pažymima registracijos formoje ir žemėlapyje.
Kartografinė medžiaga monitoringui būtina. Vietoj popierinių žemėlapių galima naudoti planšetinius kompiuterius.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) esant gilesnei sniego dangai – slidės arba sniegbridžiai,
2) stebėjimo vietų žemėlapiai (planšetinis kompiuteris arba GPS įrenginys
su žemėlapiais),
3) stebėjimų registravimo forma ir rašymo priemonė (patogu naudoti
planšetinius kompiuterius),
4) fotoaparatas,
5) liniuotė arba ruletė.
Darbo saugumo užtikrinimas:
1) sunkiai praeinamose vietose rekomenduojama dirbti dviem stebėtojams,
2) stebėtojui rekomenduojama turėti mobilų telefoną nenumatytiems
atvejams.
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Duomenų registravimas
Lūšių stebėjimų registracijos forma (1.1.1 lentelė) pildoma pėdsakų radimo
vietų žymėjimo žemėlapyje metu:
Nr. – pėdsako aptikimo vietos numeris. Šis numeris turi sutapti su numeriu
žemėlapyje.
Individų skaičius – lūšies individų skaičius, nustatytas pagal pėdsakus sniege.
Šviežumas – ar pėdsakai švieži (iki paros senumo), ar seni.
Kokybė – rastų pėdsakų kokybė: ryškūs, neryškūs, tačiau neabejotinai atpažinti, abejotini.
Pastabos – bet kokia kita svarbi informacija apie aptiktus pėdsakus (lūšies
jauniklius, šalia rastas plėšrūno grobio liekanas, teritorijos žymėjimo vietas ir
t. t. Pastabose nurodomas kvartalo, kuriame rasti pėdsakai, numeris. Jei rasta ant
ribos, tai nurodomas kvartalas iš kurio lūšis išėjo ir kvartalas į kurį lūšis nuėjo.).
Žymint pėdsakus žemėlapyje, būtinai nurodoma pėdsako kryptis ir gyvūnų
skaičius, taip pat nuotraukos numeris (1.1.4 pav.). Nuotraukos pateikiamos kartu su užpildyta monitoringo forma.
1.1.1 lentelė. Lūšių stebėjimo registracijos forma
Maršruto numeris: ....................................................................................................................
Maršruto ilgis (km)....................................................................................................................
BAST pavadinimas: ..................................................................................................................
BAST kodas: . .............................................................................................................................
Nacionalinės ST pavadinimas:.................................................................................................
Miško pavadinimas, urėdija ir girininkija :............................................................................
Lūšių monitoringo vykdytojas (Vardas, pavardė, tel. nr., el. paštas):................................
......................................................................................................................................................
Kiti stebėtojai (Vardas, pavardė, tel. nr., el. paštas):.............................................................
Stebėjimo data:...........................................................................................................................
Oro sąlygos (įrašyti arba pabraukti): sniego storis …… cm, oro temperatūra … °C.
Paskutinį kartą snigo: ….................... mėn .......... dieną / prieš ….….... val. / sninga
apskaitos metu.
Aptikti ir atpažinti lūšių pėdsakai (jei trūksta vietos, galima pildyti kitoje lapo pusėje)
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Nr.

Kokybė
Individų Šviežumas
Pastabos (GPS koordinatės LKS
(ryškūs / neryškūs /
skaičius (švieži / seni)
94 ir kt.)
abejotini)

Komentarai ir pastebėjimai: .................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Buveinės išsaugojimo laipsnis: (įrašomas didžiausias balas):
Žmonių lankymasis .................................................................................................................
Važinėjimas motorinėmis transporto priemonėmis, ypač bekele......................................
Medžioklė ir brakonieriavimas...............................................................................................
Miško kirtimas...........................................................................................................................
Mitybinės bazės būklė (stirnų pėdsakai)...............................................................................
Mitybinės bazės būklė (kiškių pėdsakai)...............................................................................

Stebėjimo vietos įvertinimas
Kiekviename maršrute vertinami trys rodikliai – lūšių mitybinės bazės kokybė
(stirnų ir kiškių pėdsakų skaičius maršrute), trikdymas ir buveinių sunaikinimas.
Užpildant lūšių monitoringo formą (1.1.1 lentelė), visi balai surašomi pagal
pateiktą 1.1.2 lentelę:
1.1.2 lentelė. Stebėjimo vietos įvertinimo lentelė (vertinamas kiekvienas maršrutas)
Rodiklis
Veiksnys
Veiksnio įvertinimas
Balas
Mitybinės ba- Kiškių ir (arba) stir- Kiškių ir (arba) stirnų pėdsakų maršrute
0
zės kokybė
nų pėdsakų skaičius gausu (daugiau kaip 5 pėdsakai 10 km
maršruto)
1
Rasti pavieniai kiškių ir (arba) stirnų
pėdsakų maršrute (mažiau kaip 5 pėdsakai 10 km maršruto)
Kiškių ir (arba) stirnų pėdsakų maršrute
2
nerasta
0
Trikdymas
Žmonių lankymasis Žmonių ar jų lankymosi pėdsakų nepastebėta
1
Pavieniai žmonės ar jų lankymosi pėdsakai
Pastebėti dažnai besilankantys žmonės ar 2
daug jų lankymosi pėdsakų
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Važinėjimas motorinėmis transporto
priemonėmis, ypač
bekele

Buveinės
keitimas arba
sunaikinimas

Važinėjimo nepastebėta

Pavieniai važinėjimo atvejai
Mišku dažnai važinėjama transporto
priemonėmis, taip pat ir bekele
Medžioklė ir brako- Teritorijoje nemedžiojama
nieriavimas
Medžiojama tykojant ir iš bokštelių
Medžiojama su varovais ir šunimis
Miško kirtimas
Miškas nekertamas
Pomiškio šalinimas, džiūstančių medžių
ir medienos šalinimas
Neintensyvus miško kirtimas, paliekant
nudžiūvusius ir senus medžius arba plynieji miško kirtimai

0

1
2
0
1
2
0
1
2

Stirnų ir kiškių pėdsakų skaičius skaičiuojamas žiemą, praeinant maršrutą.
Skaičiuojami visi apibūdinami (t. y. pakankamai švieži) stirnų ir kiškių pėdsakai. Mitybinės bazės kokybės įvertinimas įrašomas po stebėjimų lentele.
Trikdymo veiksniai (žmonių lankymasis, važinėjimas motorinėmis transporto priemonėmis, ypač bekele – G01.03, medžioklė – F03.01, brakonieriavimas –
F05.04) vertinami monitoringo vykdymo metu ir kitais būdais ne monitoringo
vykdymo metu (apklausiant medžiotojų būrelius, urėdijas arba jų padalinius,
lankantis teritorijoje kitais tikslais).
Buveinės keitimo arba sunaikinimo veiksniai (plynieji miško kirtimai –
B02.02, pomiškio šalinimas – B02.03, džiūstančių medžių ir medienos šalinimas – B02.04, neintensyvus miško kirtimas, paliekant nudžiūvusius ir senus
medžius – B02.05, medyno retinimas – B0206) vertinami monitoringo vykdymo
metu ir kitais būdais ne monitoringo vykdymo metu (apklausiant urėdijas arba
jų padalinius, lankantis teritorijoje kitais tikslais).

Duomenų analizės būdai
Stebėjimo metu registruojami šie rodikliai: pėdsakų skaičius ir jų kryptis,
pėdsaką palikusių individų skaičius, vadų buvimas, buveinės savybės.
Kiekvienai BAST ir už BAST ribų esančiai teritorijai vertinami rodikliai:
1) vadų buvimas ir jų skaičius,
2) mitybinės bazės kokybė (aukščiausias balas, arba vidurkis, jei stebėjimo
vietoje yra keli maršrutai),
3) buveinės keitimo arba sunaikinimo laipsnio rodiklis (aukščiausias balas, arba vidurkis, jei stebėjimo vietoje yra keli maršrutai),
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Kiekvienai BAST ir už BAST ribų esančiai teritorijai skaičiuojami šie rodikliai:
1) stebėtų individų skaičius maršrute, įvertinamas pagal įeinančių ir išeinančių pėdsakų skaičiaus skirtumą,
2) tankumas (ind./1000 ha), įvertinamas kaip individų skaičiaus (1) ir
maršrutu apimamo ploto santykis;
3) santykinis gausumas (pėdsakų skaičius/1 km maršruto), įvertinamas
kaip pėdsakų skaičiaus ir maršruto ilgio santykis
4) trikdymo laipsnis, įvertintas kaip balų (nustatytų pagal pridedamą lentelę) vidurkis kiekvienam iš veiksnių.
Lyginami rodikliai:
1) stebėtų individų skaičiaus vidurkis/BAST ir vidurkis/ne BAST,
2) individų tankumo vidurkis/BAST ir vidurkis/ne BAST,
3) santykinio gausumo vidurkis/BAST ir vidurkis/ne BAST,
4) vadų skaičiaus vidurkis/BAST ir vidurkis/ne BAST,
5) mitybinės bazės kokybės vidurkis/BAST ir vidurkis/ne BAST,
6) buveinės keitimo arba sunaikinimo laipsnio rodiklio vidurkis/BAST ir
vidurkis/ne BAST,
7) trikdymo laipsnio vidurkis/BAST ir vidurkis/ne BAST.
Šie rodikliai analizuojami erdviniu (priklausomai nuo stebėjimo vietos, taip
lyginant BAST ir ne BAST) ir laiko (lyginant kelių metų stebėjimus) aspektais.
Vieno BAST ribose vertinamas tik laiko aspektas – lyginamų rodiklių pokyčiai
laike.
Analizuojant duomenis Lietuvos mastu, BAST ir už BAST ribų esančių stebėjimo vietų ir jų taškų duomenys suvedami į vieną lentelę (MS Excel, MS Access)
arba į statistinio duomenų apdorojimo programą.
Duomenis apdoroti naudojama bet kuri standartinius statistinės analizės metodus (vidurkių statistika, chi kvadrato kriterijaus (angl. chi square test) ir Stjudento kriterijaus (angl. Student test; t test) skaičiavimus) palaikanti programa.

Duomenų kokybės užtikrinimas
1. Stebėjimų vykdytojai turi būti susipažinę su darbo specifika, pažinti lūšių biologiją ir pėdsakus.
2. Stebėjimas nutraukiamas ir atidedamas, jei einant maršrutą sutemsta,
ima stipriai snigti arba lyti, ir pėdsakai pasidaro nebematomi.
3. Stebėjimas nevykdomas sekančią dieną po gausaus snygio, arba jei
sniego danga nepakankama.
4. Nuotraukos leidžia įvertinti pėdsakų apibūdinimo patikimumą.
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Lūšies pėdsakai ir kitos veiklos žymės

1.1.1 pav. Gerai ir prastai atsispaudę lūšies pėdsakai purve (Vitalijaus Stirkės nuotraukos)
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1.1.2 pav. Lūšies pėdsakai sniege ir smėlyje (Vitalijaus Stirkės nuotraukos)

1.1.3 pav. Lūšies guolis, ekskrementai ir teritorijos žymėjimo vieta (Vitalijaus Stirkės nuotraukos)
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Nuotraukos:
Nr. 1 – PIC ØØ1, ØØ2
Nr. 2 – PIC ØØ3		
Nr. 3 – PIC ØØ4, ØØ5
– maršrutas

Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3

1 lūšis
1 lūšis
3 lūšys (♀ ir 2 jaunikliai)

1.1.4 pav. Pėdsakų žymėjimo žemėlapyje pavyzdys
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1.2. ŪDRA (Lutra lutra (Linnaeus, 1758))
Linas Balčiauskas

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Ūdra paplitusi visų tipų Lietuvoje esančiuose vandens telkiniuose. Stebėjimo vietos ūdros monitoringui (stebėjimui) Lietuvos teritorijoje parenkamos apimant skirtingo tipo vandens telkinius: upes, ežerus ir tvenkinius (taip pat ir
skirtus žuvininkystei). Ūdros monitoringui Lietuvoje reikalinga 100 stebėjimo
vietų, iš jų 1/2 buveinių apsaugai svarbiose teritorijose.
Stebėjimo vietose (BAST) stebėjimo taškų skaičius priklauso nuo BAST ploto
ir vandens telkinių pakrantės ilgio. Reprezentuojami įvairūs vandens telkiniai
(upės, ežerai, tvenkiniai). Taškai parenkami pagal jų pasiekiamumą, atkreipiant
dėmesį pirmiausia į tiltus.
Už BAST ribų ūdros monitoringo vietos parenkamos pagal reprezentatyvumo principą, apie 70 proc. jų upėse (didelėse, vidutinėse ir mažose, taip pat upeliuose ir kanaluose), 20 proc. ežeruose ir iki 10 proc. tvenkiniuose.
Stebėjimų vietos ir taškai monitoringui upėse už BAST ribų parenkamos
pagal upių baseinų rajonus (UBR, pagal http://vanduo.gamta.lt, Upių baseinų
rajonai). Nemuno UBR stebėjimo vietos turi reprezentuoti Minijos, Jūros, Dubysos, Šešupės, Nevėžio, Šventosios, Žeimenos, Neries mažųjų intakų (su Nerimi),
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) ir Merkio pabaseinių upes. Lielupės UBR
stebėjimo vietos turi reprezentuoti Lielupės mažųjų intakų, Nemunėlio ir Mūšos
pabaseinių upes. Ventos UBR stebėjimo vietos turi reprezentuoti Ventos, Bartuvos ir Šventosios baseinų upes. Dauguvos UBR stebėjimo vietos turi reprezentuoti Dauguvos baseino upes.
Upėse, kuriose vandens lygis kasdien keičiamas dėl hidroelektrinių veiklos,
ūdrų monitoringas neatliekamas.
Preliminariai stebėjimo taškai vietose parenkami pagal žemėlapį (aerofotografinį vaizdą), parenkant jų daugiau negu reikia, kad patikrinus vietovėje, netinkamus būtų galima atmesti. Tinkami stebėjimo taškai pažymimi GIS žemėlapyje, kiekvienam jų suteikiamas kodas (numeris).

Stebėjimo vietos charakteristika
Ūdros stebėjimo taškas yra 600 m ilgio vandens telkinio (upės, ežero, tvenkinio, kanalo) pakrantės atkarpa.
Upėse tinkamiausi stebėjimo taškai yra prie tiltų (po 300 metrų nuo tilto
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pasroviui ir prieš srovę, bet kurioje upės pusėje (pusė nesvarbu, pasirenkama
patogesnė)), jei tiltų nėra – atkarpose su smėlėta, atvira pakrante arba ten, kur
vagoje ir pakrantėje yra didelių akmenų, lieptelių, nuvirtusių į vandenį medžių.
Miškingose vietose turi būti bent siauras pakrantės ruožas.
Ežeruose tinkamiausi stebėjimo taškai yra akmenuotose, smėlėtose, atvirose
pakrantėse.
Tvenkiniuose tinkamiausi stebėjimo taškai yra ten, kur gyvūnas turi galimybę išlipti iš vandens – pakrantė neapaugusi, krantas žemas ir neišbetonuotas.
Pirmenybė teikiama stebėjimo taškams, kurie yra lengviau pasiekiami (privažiuojami arba yra netoli nuo kelio).
Netinka pelkėtos, iki pat vandens mišku užžėlusios ežerų ir upių pakrantės,
taip pat miestuose esantys vandens telkiniai. Miestuose ūdros monitoringas nevykdomas dėl neprognozuojamo trikdymo faktoriaus.

Stebimo objekto aprašymas
Stebimas objektas – ūdra ir jos gyvybinės veiklos žymės (pėdsakai, ekskrementai, maisto liekanos, šliūžės upių šlaituose, kur gyvūnai žaidžia čiuoždami
žemyn į vandenį).
Gyvūno kūno ilgis – iki 1 metro, svoris apie 8 kg, uodega stora ir raumeninga. Kūno forma aptaki, spalva tamsiai ruda. Ausys beveik nematomos iš po
plaukų. Gerai plaukia ir nardo, nuneria be atsikvėpimo kelis šimtus metrų.
Patino teritorija siekia 10–15 km pakrantės, patelių – mažiau. Patelės su vaikais užimama teritorija persidengia su patino teritorija. Teritorijos ribose paliekama išmatų krūvelių, taip pat letena sukastų šlapio smėlio krūvelių, kurias
ūdros žymi šlapimu. Kai kada patelės palieka gleivių. Ekskrementai skiriasi nuo
kitų plėšrūnų – juose aiškiai matyti kaulų, žvynų arba vėžių kiautų liekanos.
Šviežiuose ekskrementuose visas liekanas jungia tamsi, tąsi, gleivėta masė. Senesni ekskrementai pašviesėja. Seni ekskrementai subyra, jų vietoje lieka žiupsnis kaulų.
Pėdsakai penkiapirščiai. Kai atsispaudžia tik keturi pirštai, nagų pėdsakuose
gali nesimatyti. Pirštai puslankiu apjuosia išlenktą kulno įspaudą. Kai substratas minkštas, tarp pirštų gali matytis atsispaudusi plėvė. Pėdsako dydis: patelės
5–6 cm, patino 6,5–7 cm, jauniklio – apie 4 cm.
Gleivės – tai stiprų kvapą skleidžiančių analinių liaukų išskyros, randamos
panašiose vietose kaip ir ekskrementai. Gleivės būna baltos, juodos, rusvos ir
netgi apelsino spalvos.
Ūdros pėdsakų (ir jų skirtumas nuo audinės pėdsakų), ekskrementų ir gleivių fotografijos pateiktos 1.2.1–1.2.3 paveiksluose, taip pat žiniatinklyje http://
www.sussexotters.org/wildlife/otters3.htm.
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Gyvena pavieniui, patelės kurį laiką vedžiojasi jauniklius (dažniausiai 2, retai iki 4). Veikli visą parą, aktyviausia sutemus. Vasarą gyvena prie įvairiausių
vandens telkinių, žiemą pasirenka neužšąlančias sraunumas arba apsistoja bebravietėse. Gyvenamoje teritorijoje turi vieną ar kelis urvus, taip pat naudojasi
laikinomis slėptuvėmis po medžių šaknimis, krantų įgriuvose, nevengia naudotis bebrų trobelėmis ir urvais. Būdingas požymis – ūdros takai, kuriais ji sutrumpina kelią upės vingiuose.
Maisto pagrindas – žuvis ir varliagyviai. Ypač mėgsta vėžius. Kai kada medžioja vandens paukščius ir smulkius žinduolius. Maistą ėda ant kranto, jo likučiai mitybos vietose patvirtina gyvūnų buvimą.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Registruojami ūdros gyvybinės veiklos požymiai – ekskrementai (yra ar
nėra, skaičius); pėdsakai (yra ar nėra) ir gleivės (yra ar nėra) vandens telkinių
pakrantėse.
Stebėtojas turi pažinti ūdros gyvybinės veiklos požymius.
Kiekviename stebėjimo taške monitoringas atliekamas 1 kartą per metus.

Stebėjimo procedūra
Iki 500 ha BAST parenkami 2–3 stebėjimo taškai, 500–1000 ha plote 4–5 stebėjimo taškai, 1000–3000 ha plote 6–8 stebėjimo taškai, > 3000 ha BAST plote
parenkama 9–10 stebėjimo taškų.
Ūdrų monitoringas atliekamas balandį–gegužę, kai nebekinta vandens lygis
(ankstyvą pavasarį, monitoringas gali būti atliekamas ir kovo mėnesį). Tinkamiausias laikas – iki vandens telkinių pakrantėse suželia augalija, taip geriau
matomos ūdrų veiklos žymės.
Monitoringas atliekamas esant tinkamoms sąlygoms. Monitoringas negali
būti atliekamas per smarkų lietų. Pageidautina, kad darbai būtų atliekami bent
2–3 dienos po paskutinio smarkaus lietaus.
Rekomenduojama, kad visos veiklos žymės būtų fotografuojamos. Pėdsakai
fotografuojami šalia padėjus 10 cm ilgio liniuotę arba ruletę. Nuotraukos numeruojamos. Kiekviename stebėjimo taške 600 m pakrantės atkarpoje ieškoma
ūdros gyvybinės veiklos žymių: patiltėse (apžiūrint ir aukštesnes patiltės vietas),
vandens telkinio pakraštyje ant akmenų, nuvirtusių medžių, smėlio juostose,
ant žvėrelių letena sukastų žolės gniūžčių, ant upės vagoje iš vandens kyšančių
akmenų. Jeigu 600 m ilgio pakrantės atkarpoje ūdros veiklos žymių nerandama,
konstatuojama, kad stebėjimo taške žvėrelis nesilanko. Platesnėse upėse ir ežeruose toliau nuo kranto esantys akmenys apžiūrimi žiūronais.
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Didelėse upėse ir ežeruose apžiūrint pakrantes ir objektus vandenyje galima
naudotis valtimi. Ten, kur praėjimas krantu yra apsunkintas, pakrantę ir vandenyje esančius objektus gali būti parankiau apžiūrėti brendant.
Ekskrementai skaičiuojami visoje 600 m ilgio atkarpoje, išskiriant šviežius
(drėgni, žvilgantys, tamsesni), senus nesutrupėjusius (sausi, šviesesni) ir senų
ekskrementų fragmentus (suirę dėl atmosferos poveikio, sutrupėję, matomi žvynai, kauliukai ir kiautų likučiai).
Pėdsakais nurodomas jų buvimas arba nebuvimas 600 m ilgio pakrantės zonoje, užrašomi nuotraukų numeriai.
Registruojamas gleivių buvimas arba nebuvimas 600 m ilgio pakrantės zonoje, nurodomi nuotraukų numeriai.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) stebėjimo vietų žemėlapiai (planšetinis kompiuteris arba GPS įrenginys
su žemėlapiais),
2) 8–12 × 50 žiūronai,
3) stebėjimų registravimo formos ir rašymo priemonė (patogu naudoti
planšetinius kompiuterius),
4) valtis (nebūtina, tačiau palengvina darbą sunkiai praeinamose didelių
upių arba ežerų pakrantėse),
5) bridkelnės arba aukšti guminiai batai (sunkiai praeinamose vietose palengvina kranto pažiūrą brendant),
6) prožektorius (po tiltais gali nepakakti šviesos),
7) fotoaparatas,
8) liniuotė arba ruletė,
9) popieriniai maišeliai ekskrementų pavyzdžiams.
Stebėtojui abejojant dėl gyvūno, ekskrementų pavyzdžiai surenkami į popierinius maišelius (pažymint stebėjimo vietą, datą ir stebėtoją) ir perduodami apibūdinti Gamtos tyrimų centro Žinduolių ekologijos laboratorijos specialistams.
Sausoje vietoje popieriaus maišelyje pavyzdžiai gali būti saugomi ilgą laiką.
Darbo saugumo užtikrinimas:
1) sunkiai praeinamose vietose rekomenduojama dirbti dviems stebėtojams,
2) stebėtojui rekomenduojama turėti mobilųjį telefoną nenumatytiems
atvejams.
Ūdros monitoringo vietos (BAST) ir stebėjimo taškų jose skaičius pateikiamas 1.2.1 lentelėje.
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1.2.1 lentelė. Ūdros monitoringo vietos (BAST) ir stebėjimo taškų jose skaičius
Monitoringo vieta (BAST)
Šerkšnės upė
Ventos upė
Jiesios upė ir jos slėniai
Nemuno upė Rambyno regioniniame
parke
Norūnų miškas
Šešuvies upės slėnis žemiau Molavėnų
Versekos upė
Aitros upė
Nemuno upė Panemunių regioniniame
parke
Šešuvies upė žemiau Pašešuvio
Ūlos upė žemiau Rudnios
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Taškų
skaičius
2
2
3
3

Plotas,
ha
230
179
448
214

ST direkcija, kuriai
priskirta BAST
Ventos RPD
Ventos RPD
Kauno marių RPD
Rambyno RPD

3
3
3

243
308
253

3
4

582
953

Metelių RPD
Dubysos RPD
Dzūkijos NP ir Čepkelių VGRD
Varnių RPD
Panemunių RPD

4
4

899
419

Verknės vidurupys
Balčios upė
Dysnos upės slėniai
Dubysos upė žemiau Lyduvėnų
Juodlės miškas
Jūros upė žemiau Tauragės
Kaukinės miškas
Kintų pievos ir miškai
Lėvens upės slėnis
Luobos upė
Nemunėlio ir Apaščios upių slėniai
Nemuno kilpos
Nemuno slėnio skroblynai nuo Kriukų
iki Gelgaudiškio
Nevėžio žemupys
Pamūšiai
Spindžiaus miškas
Taurijos miškas
Viešvilės aukštupio pelkynas
Minijos upė

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

419
451
460
1052
956
607
1135
519
862
458
296
1346
1378

5
5
5
5
5
6

1092
478
1382
506
5693
1870

Minijos upės slėnis

6

1621

Viešvilės VGRD
Dzūkijos NP ir Čepkelių VGRD
Aukštadvario RPD
Dubysos RPD
Sirvėtos RPD
Dubysos RPD
Kurtuvėnų RPD
Rambyno RPD
Aukštadvario RPD
Nemuno deltos RPD
Biržų RPD
Salantų RPD
Biržų RPD
Nemuno kilpų RPD
Panemunių RPD
Kauno marių RPD
Biržų RPD
Aukštadvario RPD
Asvejos RPD
Viešvilės VGRD
Salantų RPD, Nemuno
deltos RPD, Pajūrio
RPD
Pajūrio RPD
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Taškų
skaičius
6

Plotas,
ha
1628

Žeimenos upė

6

1025

Merkio upė

7

2224

Drūkšių ežeras
Asvejos ežerynas
Aukštaitijos NP
Biržų giria
Dainavos giria
Gražutės regioninis parkas
Kauno marios
Labanoro regioninis parkas

8
10
10
10
10
10
10
10

3612
10452
33048
17684
54833
26101
9027
53198

Monitoringo vieta (BAST)
Šventosios upė žemiau Andrioniškio

ST direkcija, kuriai
priskirta BAST
Anykščių RPD, Neries
RPD
Asvejos RPD, Aukštaitijos NP ir Labanoro
RPD
Dzūkijos NP ir Čepkelių VGRD
Gražutės RPD
Asvejos RPD
Aukštaitijos NPD
Biržų RPD
Dzūkijos NPD
Gražutės RPD
Kauno marių RPD
Aukštaitijos NP ir Labanoro RPD
Metelių RPD
Nemuno deltos RPD
Kauno marių RPD,
Verkių/Pavilnių RPD,
Neries RPD

Metelių regioninis parkas
10
17024
Nemuno delta
10
23921
Neries upė (dalis, esanti Jonavos raj.,
10
2399
Kauno raj., Kauno m.) (dalis, esanti
Verkių RP) dalis, esanti Vilniaus m.,
žemiau Vekių RP ribos, Vilniaus raj.,
žemiau Vilniaus m. ribos, Trakų raj.,
Širvintų raj., Kaišiadorių raj.)
Pagramančio regioninis parkas
10
11466 Pagramančio RPD
Taujėnų-Užulėnio miškai
10
22532 Anykščių RPD
Veiviržo ir Šalpės upės
10
1714
Nemuno deltos RPD
Žemaitijos nacionalinis parkas
10
17957 Žemaitijos NPD
Žuvinto ežeras ir Buktos miškas
10
15868 Žuvinto BRD
Ūdros monitoringas neatliekamas dėl menko reprezentatyvumo
Nedzingės ir Amarnios upės
1
19
Dzūkijos NP ir Čepkelių VGR direkcija
Pyvesos upės slėnis žemiau Rinkūnų
1
114
Biržų RPD
Šakeliškės pievos
1
108
Sirvėtos RPD
Škilietų ežerų apylinkės
1
91
Aukštadvario RPD
Žagarės ozas
1
49
Žagarės RPD
Žaliosios kaimo apylinkės
1
38
Aukštadvario RPD
Avirės upė
1–2
54
Veisiejų RPD
Birvėtos upės slėnis ties Rimaldiške
2
113
Sirvėtos RPD
Derežnos upė
2
137
Dzūkijos NP ir Čepkelių VGRD
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Monitoringo vieta (BAST)
Kepurinės pelkė
Meros upė ir jos slėnis
Smalvelės upė ir šlapžemės
Solio ežeras ir jo apyežerės
Vosbučių kaimo apylinkės
Gandingos apylinkės
Čepkelių pelkė
Notigalės pelkė
Varduvos upė

Taškų
skaičius
2
2

Plotas,
ha
700
134

2
2
2
3
3–5

547
235
154
255
12752

3
4

1391
469

ST direkcija, kuriai
priskirta BAST
Anykščių RPD
Aukštaitijos NP ir Labanoro RPD
Gražutės RPD
Aukštadvario RPD
Dubysos RPD
Žemaitijos NPD
Dzūkijos NP ir Čepkelių VGRD
Biržų RPD
Žemaitijos NPD

Duomenų registravimas
Kiekvienai BAST užpildoma Ūdrų stebėjimų registracijos forma (1.2.2 lentelė),
kurioje pateikiama:
- duomenys apie BAST, stebėjimo datas ir stebėtojus,
- bendrieji duomenys apie stebėjimo taškus,
- ūdros veiklos žymių registravimo stebėjimo taškuose duomenys.
Kiekvienoje 1.2.2 lentelės skiltyje buvimas/nebuvimas žymimas pliuso arba
minuso ženklu, tik ekskrementų skaičius nurodomas konkrečiu skaičiumi.
Kartu su stebėjimo registracijos duomenų forma pateikiama stebėjimo taškų
išsidėstymo BAST schema su vandens telkinių tinklu, joje skirtingai pažymimi
stebėjimo taškai, kuriuose rasta ar nerasta ūdrų veiklos žymių.
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1.2.2 lentelė. Ūdrų stebėjimo registracijos forma
BAST pavadinimas: ................................................................................................................
BAST kodas: . ...........................................................................................................................
Nacionalinės ST pavadinimas:...............................................................................................
Ūdros monitoringo vykdytojas (Vardas, pavardė, tel. nr., el. paštas):.............................
....................................................................................................................................................
Kiti stebėtojai (Vardas, pavardė, tel. nr., el. paštas):...........................................................
....................................................................................................................................................
Stebėjimo data:.........................................................................................................................
Bendrieji duomenys apie stebėjimo taškus
Taško Nr. (kodas) Vietovardis (vandens telkinio
pavadinimas)

Centro koordinatės (LKS: X,Y: )

Taško Nr.
(kodas)

Ūdros veiklos žymių registravimo forma
Ūdros ekskrementų skaičius Pėdsakų Gleivių
600 m pakrantės ruože
buvimas buvimas
(yra,
(yra,
Senų
Senų
Šviežių
nėra)
nėra)
sveikų suirusių

Nuotraukų Nr.

Pastabos

27

Ūdra (Lutra lutra (Linnaeus, 1758))

Stebėjimo vietos įvertinimas
Kiekvienai BAST užpildoma lentelė Stebėjimo vietos savybių išsaugojimo laipsnio įvertinimas (1.2.3 lentelė), kurioje:
- pateikiami duomenys apie stebėjimo taškų vandens telkinių rodiklius
(vandens lygio reguliavimą, bebrų užtvankų ir trobelių buvimą, vandenyje esančius objektus – tiltus, stambius akmenis, medžių kamienus,
buvusių patvankų liekanas ir kt.),
- pateikiami duomenys apie pakrančių buveinių rodiklius (nurodomi visos 20 m zonoje esančios buveinės ypatybės – žolinė augalija, krūmai ir
pavieniai medžiai, miškas, taip pat pakrantės pobūdis – sausa, pelkėta,
esantys užtakiai ir senvagės, skardžiai) ir buveinės pobūdį vandens telkinio aplinkoje (pievų arba ganyklų, miško, dirbamos žemės, sodybų ir
gyvenviečių buvimas – pažymimi visi tipai, esantys 100 m zonoje),
- antropogeninį trikdymą: žmonių veiklos intensyvumą pakrantėse ir
vandens telkinyje (intensyvi veikla – kai pakrantėje yra gyvenvietė arba
vyksta statybos, įrengtos poilsiavietės; silpna – kai yra tik pavienės poilsiavimo žymės arba pakrantėje daug žvejojama).
Kiekvienoje skiltyje požymio buvimas / nebuvimas žymimas pliuso arba minuso ženklu Stebėjimo taškų numeriai turi atitikti Ūdrų monitoringo formą (1.2.3
lentelė).
1.2.3 lentelė. Stebėjimo vietos savybių išsaugojimo laipsnio įvertinimas
Taško Nr.
(kodas)

Stebėjimo taškų vandens telkinio rodikliai
Vandens lygis
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dalinai regunatūralus
reguliuojamas
liuojamas

Bebrų užtvankos Tiltai, kt. objektai
/ trobelės (yra / vandenyje (yra /
nėra)
nėra)
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skardžiai

užtakiai, senvagės

pelkėta

sausa

miškas

krūmai, pavieniai medžiai

žolinė augalija

sodybos, gyvenvietės

dirbama žemė

miškas

pievos / ganyklos

Taško Nr. (kodas)

Vandens telkinio aplinkos buveinių rodikliai (buvimas žymimas + ženklu)
Vandens telkinio aplinka
Vandens telkinio pakrantė (20 m)
(100 m)

Antropogeninės veiklos rodikliai
Žmonių veikla pakrantėje
Plaukiojimas motorinėmis priemonėmis
Taško
Nr.
pavieniai
nėra
silpna intensyvi
nėra
nuolat pastabos
(kodas)
atvejai

Duomenų analizės būdai
Analizuojant duomenis Lietuvos mastu, BAST ir už BAST ribų esančių stebėjimo vietų ir jų taškų duomenys suvedami į vieną lentelę (MS Excel, MS Access)
arba į statistinio duomenų apdorojimo programą. Visų 1.2.2 ir 1.2.3 lentelių skiltys sujungiamos paeiliui.
Duomenis apdoroti naudojama bet kuri standartinius statistinės analizės metodus (vidurkių statistika, chi kvadrato kriterijaus (angl. chi square test) ir Stjudento kriterijaus (angl. Student test; t test) skaičiavimus) palaikanti programa.
Nustatomi rodikliai:
1. Buveinių užimtumas (kiek procentų stebėjimo taškų registruotas ūdrų
buvimas). Pozityvių paplitimo taškų registravimas – efektyvus metodas ilgalaikių populiacijos pokyčių analizei.
2. Kokioje dalyje stebėjimo vietų BAST ir už BAST ribų buvo registruotas
ūdrų buvimas.
29

Ūdra (Lutra lutra (Linnaeus, 1758))

3. Vidutinis rastų ekskrementų skaičius 600 m vandens telkinio pakrantės
vienetui.
4. Vadų buvimas – pagal pėdsakų nuotraukas ir skirtingo dydžio pėdsakų
(patelės su jaunikliais) radimą kartu.
5. Iš gautų duomenų Lietuvoje gyvenančių ūdrų skaičius yra ekstrapoliuojamas pagal buveinės plotą arba stebėtų vandens telkinių pakrančių
ilgį.
6. Ekstrapoliavimu nustačius ūdrų skaičių šalyje ir žinant ūdrų apsaugai
skirtų buveinių plotą, apskaičiuojama, kiek ūdrų gyvena BAST.
7. Šie rodikliai naudojami analizuojant skirtingų metų, skirtingų vietų,
skirtingų buveinių duomenų dinamiką.
BAST stebėjimo vietose ir taškuose vertinamas ūdrų buveinių išsaugojimo
laipsnis ir jo pokyčiai laike. Skaičiuojama, kokiam procentui stebėjimo vietų būdingas vandens lygio reguliavimas ir ar jis keičiasi laike.
BAST stebėjimo vietose ir taškuose įvertinamas vandens telkinio aplinkos
vyraujančios ir kitų buveinių dažnumas, lyginamas jų pokytis laike (su ankstesniu ir vėlesniais monitoringais).
BAST stebėjimo vietose įvertinamas antropogeninės veiklos intensyvumas,
lyginamas jų pokytis laike.

Duomenų kokybės užtikrinimas
Stebėjimus gali atlikti tik patyręs stebėtojas, skiriantis ūdros veikos žymes
ir pažįstantis jų pėdsakus. Esant abejonei, pėdsakų nuotraukos ir ekskrementų
pavyzdžiai turi būti perduodami patikrinti specialistams (Gamtos tyrimų centro
Žinduolių ekologijos laboratorijai).
Stebėjimai negali būti atliekami per stiprų lietų ir 2–3 dienas po liūčių, nes
ūdrų veiklos žymės yra nuplaunamos.
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ŪDROS GYVYBINĖS VEIKLOS POŽYMIAI
DP

DU

DU

DP

Kanadinės audinės pėdsakai
DP – dešinė priekinė koja
DU – dešinė užpakalinė koja

Ūdros pėdsakai
DP – dešinė priekinė koja
DU – dešinė užpakalinė koja
1.2.1 pav. Ūdros ir audinės pėdsakai (išlaikyta dydžio proporcija). Pagal http://www.dbrc.org.
uk/otter-and-mink-signs/, http://www.sussexotters.org/wildlife/otters3.htm.
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1.2.2 pav. Ūdros pėdsakas (kairėje) ir sukasta smėlio krūvelė – teritorijos žymėjimo vieta (dešinėje) (Vitalijaus Stirkės nuotraukos)

1.2.3 pav. Šviežias ūdros ekskrementas (viršuje kairėje), senas ekskrementas (viršuje dešinėje),
tipiška ekskrementų vieta po tiltu (apačioje kairėje), gleivės ant akmens (apačioje dešinėje) (Vitalijaus Stirkės nuotraukos)
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1.3. KŪDRINIS PELĖAUSIS
(Myotis dasycneme (Boie, 1825))
Kazimieras Baranauskas

1.3.1. Kūdrinio pelėausio vasaros monitoringas
Šikšnosparnių monitoringas skirstomas į monitoringą vasaros metu (toliau –
vasaros monitoringas) ir monitoringą žiemos metu (toliau – žiemos monitoringas). Tos pačios rūšies vasaros ir žiemos monitoringai vykdomi skirtingose buveinėse, vadovaujantis skirtingomis metodikomis.
Kūdrinio pelėausio monitoringo metodikoje naudojami šie terminai:
BAST – vietovė, atitinkanti gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, skirta kūdrinio pelėausio apsaugai;
Detektorius – specialus prietaisas, skirtas šikšnosparnių ultragarso signalams konvertuoti į žmogaus ausiai girdimą diapazoną, pirminiam apibūdinimui,
jų ultragarsinių signalų įrašų, skirtų analizuoti specialiomis kompiuterinėmis
programomis ir tikslesniam apibūdinimui iki rūšies, parengimui, išsaugojimui,
pan.;
Stebėjimo vietos (vasaros monitoringas) – stebimoje teritorijoje pagal nurodytą metodiką parinkti kūdrinio pelėausio maitinimuisi veisimosi ir migracijos
metu naudojami vandens telkiniai (stebėjimo vieta = parinktas stovinčio vandens telkinys, kurio plotas ne mažesnis kaip 10 ha, arba lėtai tekantis vandens
telkinys, kurio plotis ne mažesnis kaip 5–10 m);
Stebėjimo taškai – prie pasirinktų vandens telkinių (stebėjimo vietose) pagal
nurodytą metodiką parinkti konkretūs stebėjimo taškai, nustatyti kiekvienoje
stebėjimo vietoje ir turintys savo koordinates. Jeigu vienoje stebėjimo vietoje yra
tik vienas tinkamas stebėjimo taškas, jo koordinatės sutampa su stebėjimo vietos
koordinatėmis;
Stebėjimo taškų grupės – prie labai didelių vandens telkinių (Rubikių, Rėkyvos ežerai, Kauno marios) rekomenduotina parinkti 7–10 taškų grupę, kurioje
stebėjimo taškai vieni nuo kitų būtų nutolę kas 300–500 metrų;
Kūdrinio pelėausio aktyvumas – vidutinis besimaitinančių (= skraidančių)
kūdrinių pelėausių nepertraukiamų signalų (= praskridimų) skaičius per minutę
vasaros sezono metu (papildomai, jeigu 5 km spinduliu aplinkui stebėjimo tašką
nustatytas šios rūšies šikšnosparnių dienojimo slėptuvės, turi būti skaičiuojami
vakarais iš slėptuvės išskrendantys individai, t. y. vertinamas jų gausumas vakarinio išskridimo iš slėptuvės metu).
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Svarbiausi vasaros metu atliekamo kūdrinių pelėausių stebėjimo (monitoringo) tikslai:
- nustatyti kūdrinio pelėausio aktyvumą maitinimosi buveinėse veisimosi ir rudeninės migracijos metu ir jo kitimą, tendencijas. Organizuoti
tikslinės rūšies dienojimo vietų paiešką aplink stebėjimo taškus, kuriuose šikšnosparnių aktyvumas viršija vidutines reikšmes (BAST atžvilgiu), papildomai vykdyti kūdrinio pelėausio gausumo stebėjimus
veisimosi ir migracijos metu aptiktose dienojimo vietose ir dienojimo
slėptuvės būklės stebėjimus tam, kad stebėjimų duomenis būtų galima
efektyviau panaudoti šių žinduolių apsaugai;
- įvertinti kūdrinio pelėausio maitinimosi buveinės savybių, svarbių šiai
rūšiai, išsaugojimo laipsnį.

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Stebėjimui vietos pirmiausia parenkamos tos, prie kurių vasaros sezono
metu detektoriumi anksčiau buvo aptiktas kūdrinis pelėausis. Prioritetas teikiamas toms vietoms, kuriose:
1) vandens telkinio kranto linija ne trumpesnė kaip 3000–5000 m.
2) nustatytas didžiausias besimaitinančių kūdrinių pelėausių aktyvumas
vasaros laiku;
3) rūšis užregistruota detektoriumi ne vienerius metus;
4) ne didesniu kaip 5 km atstumu nuo potencialios stebėjimo vietos yra
žinoma (-os) naudojamos šios rūšies dienojimo ar žiemojimo vieta (-os);
5) vandens telkiniai, prie kurių yra patogių privažiavimo ir priėjimo vietų
(rekomenduojama naudotis į vandens telkinį nutiestais esamais liepteliais, platformomis).
Parinktos stebėjimo vietos turi būti viena nuo kitos nutolusios ne mažiau
kaip 10–15 km atstumu, kadangi tokiu būdu būtų stebimos skirtingos kūdrinio
pelėausios populiacijos. Pagal galimybes, parinktos stebėjimo vietos turi kuo geriau atspindėti besimaitinančių kūdrinių pelėausių paplitimą veisimosi ir rudeninės migracijos laikotarpiu, t. y. būti kuo tolygiau išsidėsčiusios. Esant reikalui
naujas stebėjimo vietas, taškus Natura 2000 teritorijose parenka (kartu peržiūrint
jau naudojamus stebėjimų taškus) saugomų teritorijų direkcijų specialistai ar
šikšnosparnių specialistai, turintys darbo su detektoriumi patirties, kitur – šikšnosparnių specialistai, turintys darbo su detektoriumi patirties, vadovaujantis
šioje metodikoje pateiktais nurodymais.
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Stebėjimo vietos charakteristika
Parinktos stebėjimo vietos (taškai) turi būti:
- ne mažesnio kaip 10 ha (stovinčio vandens telkiniai, esant galimybei,
rinkti kuo didesnius telkinius) arba ne siauresnė kaip 5–10 m lėta vandentėkmė;
- vandens paviršius neapaugęs ar mažai apaugęs (ne daugiau kaip 1/3
paviršiaus) plūduriuojančia augmenija;
- neištisinė ar neplati (bent reikiamuose stebėjimo taškuose ne daugiau
kaip 5 m pločio) helofitų juosta;
- link jų veda / labai arti praeina linijiniai kraštovaizdžio elementai: vandeningi upeliai ir (ar) kanalai, medžių juostos ar pan.;
- geriausia, jei vietomis ar beveik ištisai apsupti brandžiais plačialapių
miškais, miškeliais, ar pan.;
- netoli potencialios stebėjimo vietos (iki 3–5 km atstumu) yra nedidelių
gyvenviečių, kaimų, dvaro parkų, miestelių ar pan., nes tinkamuose
statiniuose potencialiai gali būti įsikūrusių kūdrinių pelėausių.
- vandens telkinio kranto linija ne trumpesnė kaip 3000–5000 metrų (joje
turi tilpti 7–10 stebėjimo taškų kas 300–500 metrų.
Kiekviena stebėjimo vieta (taškai ir taškų grupės) yra įvardijama savo kodu
(vietovės, vandens telkinio santrumpa bei stebėjimo vietos numeriu) (taip pat
stebėjimo taškai žymimi ženklu – , taškų grupės – , kartu pažymint ir taško
bei taškų grupės numerį). Kiekvieną kartą atliekant visus stebėjimus turi būti
naudojamas vienodas žymėjimas.

Stebimo objekto aprašymas
Kūdrinis pelėausis yra rudos spalvos, šviesia papilve (kaip ir dauguma šikšnosparnių) šikšnosparnis, kurio kūno ilgis – 55–67 mm, svoris – 14–20 g. Atstumas
tarp visiškai išskleistų sparnų galų – 300–320 mm. Šios rūšies šikšnosparnis yra
aiškiai didesnis, nei kiti šalyje registruoti pelėausių (Myotis) genties šikšnosparniai: vandeninis, Branto, Natererio ar ūsuotasis. Tiek patinų, tiek patelių ar jau
skraidančių kūdrinio pelėausio jauniklių kūno matmenys būna labai panašūs,
bet, palyginus su kitų rūšių pelėausiais, kūdriniai pelėausiai yra didesni (jie yra
laikomi vidutinio dydžio šikšnosparniais, kitų rūšių pelėausiai – mažais šikšnosparniais). Stipriausi kūdrinių pelėausių skleidžiami signalai yra apie 35–40 kHz.
Vasaros monitoringo metu kūdriniai pelėausiai yra stebimi besimaitinantys
virš atvirų vandens telkinių, vertinant jų aktyvumą nepertraukiamų signalų
skaičiumi per minutę. Nors Lietuvoje aptinkama 14 rūšių šikšnosparnių, bet kūdrinio pelėausio maitinimosi įpročiai, maniera yra panašūs tiktai į vandeninio
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pelėausio: dažniausiai grobio gaudymas vyksta 5–50 cm ar iki 100 cm aukštyje
virš vandens paviršiaus.
Kūdrinio pelėausio maitinimosi buveinėse gali maitintis ar praskristi Branto,
Natererio, vandeniniai pelėausiai, Natuzijaus šikšniukai, šikšniukai nykštukai ir
kt. (taip pat grobiui aptikti naudojantys artimus kūdriniam pelėausiui, taip pat
ir vandeniniam pelėausiui artimo dažnio signalus 35–45 kHz diapazone). Bet šių
rūšių šikšnosparniai skraido virš vandens gerokai aukščiau (3-30 m aukštyje).
Kūdrinio pelėausio, kaip stambesnio šikšnosparnio, skrydis yra greitesnis, dažniau manevruojantis, kiek nukrypstantis nuo tiesios trajektorijos, be to, žvėrelis
labiau naudoja centrinę telkinio dalį, nei vandeninis pelėausis. Yra duomenų,
kad gali maitintis net kelių šimtų metrų atstumu nuo vandens telkinio pakrantės. Bet dažniausiai maitinasi arčiau kranto.
Kūdrinio pelėausio skleidžiamas ultragarsas, kuris nors ir yra artimame diapazone vandeninių pelėausių ultragarsiniam signalui, bet, heterodininiu režimu nustatyto detektoriaus transformuotas į žmogaus ausiai girdimą garsą, yra skardesnis, tarpais primenantis net greitai bėgančio arklio pasagų kaukšėjimą. Taip pat
kūdrinio pelėausio ultragarsinio signalo stiprumo pikas yra 35–39 kHz (žemesniame dažnyje nei vandeninio pelėausio – 45 kHz). Šikšnosparnių ultragarsinis
signalas, detektoriaus transformuotas heterodininiu (angl. heterodyning system) režimu, yra trumpas ir trunka tik kelias dešimtąsias sekundės. Tuo tarpu naudojant
detektorių signalų išplėtimo realiame laike (RTE – Real Time Expansion) režimu,
signalas ištęsiamas 10 ir daugiau kartų (priklausomai nuo detektoriaus techninių
galimybių) laike, t. y. jis girdimas dešimt ar daugiau kartų ilgiau, intervalai tarp
signalų pulsų taip pat pailgėja. Todėl šios rūšies šikšnosparnių signalų, transformuotų detektoriumi ištęstiniu laike režimu, specifika patikimiau atpažįstama iš
klausos, o šiuo režimu įrašyti signalai į detektoriaus atmintį, kompiuterinėmis
programomis patikimiau išanalizuojami ir priskiriami stebimai rūšiai.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
1. Parinktuose stebėjimo taškuose / taškų grupėse į detektoriaus atmintį
įrašinėjami virš vandens paviršiaus skraidančių šikšnosparnių ultragarsiniai signalai RTE režimu. Jei detektoriaus techninės galimybės leidžia, turi būti nustatomas tokiu dažniu, koks yra būdingas stebimai rūšiai – kūdriniui pelėausiui, t. y. 38 kHz. Vėliau įrašų analizę atliksiantis
specialistas įvertins besimaitinančių (= skraidančių) kūdrinių pelėausių
aktyvumą veisimosi ir rudeninės migracijos metu pagal vidutinį nepertraukiamų signalų skaičių per stebėjimo minutę. Tuo tikslu, iš pradžių
įvertinamas stebėjimo taškuose ar taškų grupėse nepertraukiamų besimaitinančių kūdrinių pelėausių ultragarso signalų skaičius nurodyta36
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me stebėjimo laikotarpyje (t. y. 30 min., jeigu yra tik vienas stebėjimo
taškas arba po 10 min. kiekviename taškų grupėje esančiame taške).
Detektoriaus ekranėlyje stebimos spektrogramos ir, remiantis jomis
bei girdimais detektoriaus signalais, skraidančio šikšnosparnio skraidymo specifika, dydžiu, bandoma skraidančius kūdrinius pelėausius
atpažinti lauko sąlygomis (Ahlen, Baagoe, 1999; www.youtube.com/
watch?=IVIP6MKzicE; www.youtube.com/watch?=uh6fzkZ2EI) ir tai
pažymima stebėjimų duomenų lape.
2. Stebimas ir įvertinamas maitinimosi vietos savybių išsaugojimo laipsnis: pagal I priede pateikiamas anketas; vizualiai nuo stebėjimų taškų
matomu atstumu vertinami aplinkos pokyčiai: linijinių kraštovaizdžio
elementų pokyčiai, atsiradę / išnykę taršos šaltiniai / požymiai, kirtimai,
sodinimai, statybos, griovimai, vandens telkinių naudojimo pokyčiai,
apžėlimo pokyčiai ir kt. Šie duomenys renkami dienos metu (tą pačią
arba kitą dieną, kuomet numatoma vakare pradėti skraidančių šikšnosparnių registravimą).
3. Papildomai, kai konkrečiuose stebėjimo taškuose aptinkamų kūdrinio
pelėausio vidutinis ultragarso signalų skaičius per minutę viršija vidutinę vertę, 5 km spinduliu išskiriamos potencialiai dienojimui tinkamos
vietos ir vykdoma jų paieška. Aptikus dienojimo vietas, kasmet tuo pačiu laikotarpiu, kaip ir vykdomas stebėjimas maitinimosi vietose, vykdomas išskrendančių šikšnosparnių individų skaičiavimas vakarinio
išskridimo iš slėptuvės metu, vertinami slėptuvės būklės ir vizualiai
matomos aplinkumos pokyčiai. Rekomenduojama vykdyti papildomą
stebėjimą bent 1 vietoje.
Šikšnosparnių stebėjimai maitinimosi buveinėse, taip pat papildomi kūdrinių pelėausių aptiktų dienojimo vietų stebėjimai turi būti vykdomi ne rečiau
kaip kas treji metai, 2 kartus per metus vasaros laikotarpiu: monitoringas atliekamas birželio mėnesio II–III ir rugpjūčio mėnesio I–II dekadomis – nevėjuotu,
nelietingu oru. Stebėjimo metu kiekviename taške taip pat įvertinamos meteorologinės sąlygos ir vietos savybių išsaugojimas:
- meteorologinės oro sąlygos: debesuotumas ir temperatūra; pažymima
pastabose, jeigu stebimas slėgio kitimas: kyla, sklaidosi debesys, niaukiasi, juntamai didėja oro drėgmė ir pan.;
- vandens paviršiaus padengimas plūdenomis, dumbliais ir pan.;
- pakrantės atvirumo pobūdis: vertinamas apaugimas helofitais ir sumedėjusia augalija;
- apylinkių urbanistikos pobūdis ir pokyčiai;
- miškingumo pokyčiai;
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-

linijinių kraštovaizdžio elementų buvimas ir jų vizualiai matomi pokyčiai;
- vandens telkinio naudojimas po saulės laidos rekreacijos ir žvejybos ir
kt. tikslams (žvėrelių trikdymo laipsnis);
- kiti pastebėjimai, pavyzdžiui, akivaizdus vandens ar aplinkumos taršos
atsiradimas.
Jeigu pavieniame taške – stebėjimo vietoje stebima du kartus per sezoną ir
kūdrinių pelėausių neaptinkama, tuomet šikšnosparniai stebimi kasmet iki kito
valstybinio aplinkos monitoringo ir perduodami analizei visų metų įrašai kartu.
Paaiškėjus, kad ir papildomų stebėjimų metu žvėrelių neužfiksuota, renkamas kitas taškas prie to paties telkinio (jeigu įmanoma) arba prie gretimo. Rekomenduojama organizuoti papildomus stebėjimus šiltuoju metų laiku iš karto po pirmojo
monitoringo, jeigu jo metu kūdrinių pelėausių stebėjimo taškuose nebuvo aptikta.

Stebėjimo procedūra
Parinktos stebėjimo vietos turi būti viena nuo kitos nutolusios ne mažiau
kaip 10–15 km atstumu, kadangi tokiu būdu būtų stebimos skirtingos kūdrinio
pelėausios populiacijos. Pagal galimybes, parinktos stebėjimo vietos turi kuo geriau atspindėti besimaitinančių kūdrinių pelėausių paplitimą veisimosi ir rudeninės migracijos laikotarpiu, t. y. būti kuo tolygiau išsidėsčiusios. Esant reikalui
naujas stebėjimo vietas, taškus BAST parenka (kartu peržiūrint jau naudojamus
stebėjimo taškus) saugomų teritorijų direkcijų specialistai ar šikšnosparnių specialistai, turintys darbo su detektoriumi patirties, kitur – šikšnosparnių specialistai, turintys darbo su detektoriumi patirties, vadovaujantis šioje metodikoje
pateiktais nurodymais.
Kiekviena stebėjimo vieta (taškai ir taškų grupės) yra įvardijama savo kodu
(vietovės, vandens telkinio santrumpa bei stebėjimo vietos numeriu) (taip pat
stebėjimo taškai žymimi ženklu – , taškų grupės – , kartu pažymint ir taško
bei taškų grupės numerį). Kiekvieną kartą atliekant visus stebėjimus turi būti
naudojamas vienodas žymėjimas. Monitoringas atliekamas birželio mėnesį II–III
ir rugpjūčio mėnesį I–II dekadomis – nevėjuotu, nelietingu oru.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) signalus išplečiantis realiame laike ir juos įrašantis ultragarsinis detektorius (toliau – detektorius),
2) GPS imtuvas stebėjimo taškų koordinatėms pasitikrinti,
3) žibintuvėlis (dedamas ant galvos ir rankinis),
4) užrašų knygelė, diktofonas,
5) termometras,
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6) laikmatis (įrašus rekomenduojama daryti pasinaudojant detektoriaus
atmintimi),
7) rekomenduojama papildomai turėti šiltų drabužių, apsaugą nuo lietaus, pirmosios pagalbos priemonių, mobilųjį telefoną, sulankstomą
kėdutę, atsarginį žibintuvėlį, atsargines baterijas detektoriui ir žibintuvėliui, geriamojo vandens.
Stebėtojas privalo dirbti su jį lydinčiu asmeniu.
Kūdriniai pelėausiai prie vandens telkinių pasirodo 1–2 val. po saulės laidos.
Stebėjimo procedūra birželio mėnesį pradedama 00.00 valandą, rugpjūčio mėnesį – 22.00 val. Į stebėjimo tašką rekomenduojama atvykti kiek anksčiau, nes
reikės keletos minučių stebėjimams pasiruošti: pasižymėti preliminarioje stebėjimų lentelėje stebėjimo vietos, vandens telkinio, taškų grupės ir taško kodą, datą,
užpildyti informaciją apie oro sąlygas (temperatūrą, debesuotumą), svarbius
aplinkos pasikeitimus bei paruošti detektorių darbo režimui.
Detektorius įjungiamas šikšnosparnių signalų išplėtimo realiame laike
(RTE – Real Time Expansion) režimu. Esant galimybei, nustatomas taip, kad pradėtų įrašinėti į atmintį tiktai pasigirdus echolokaciniams signalams ir detektorius nukreipiamas vandens telkinio kryptimi. Stebėtojas stebi detektoriaus ekranėlyje pasirodančias kūdrinio pelėausio ir kitas spektrogramas (rekomenduotina naudoti tokius detektorius) ir bando skraidančius šikšnosparnius atpažinti.
Taip pat, pasišviečiant rankiniu žibintuvėliu arti vandens paviršiaus, bandoma
pastebėti praskrendančio šikšnosparnio dydį (kūdrinis pelėausis yra didžiausias
iš visų Lietuvos gyvenančių pelėausių genties šikšnosparnių), ar matosi šviesi
papilvė, įvertinamas skraidymo pobūdis. Stebėjimo rezultatus pasižymi užrašų
knygelėje arba pasinaudoja diktofonu.
Ties stebėjimo taškais, kuriuose besimaitinančio kūdrinio pelėausio aktyvumas viršija vidutinį aktyvumą vertinant visus tame BAST esančius taškus, vykdoma kūdrinio pelėausio dienojimo vietų paieška 5 km spinduliu aplink stebėjimo
tašką (vietą). Atkreipiamas ypatingas dėmesys į brandžius, drevėtus plačialapius
medžius, senesnius, ypač medinius pastatus, esančius ties kanalais, upeliais, keliais, medžių juostomis, vedančiais link (arti) vandens telkinio su stebėjimo tašku
(-ais). Paieškai atlikti rekomenduojama organizuoti specialius stebėjimus.
Aptikus kūdrinio pelėausio gyvenamas dienojimo vietas ir jas aprašius, numatytu periodiškumu nuo saulės laidos stebimi ir užregistruojami visi išskrendantys šikšnosparnių individai. Stebėjimams parenkamas panašios meteorologinės sąlygos, metų laikai, kaip ir besimaitinančių šikšnosparnių stebėjimams.
Be kūdrinių pelėausių individų skaičiaus, dienos metu pažymimi dienojimo
vietos ir vizualiai matomu atstumu pastebėti pokyčiai: kirtimai, statybos, kita
ūkinė ar miškų ūkio veikla.
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Duomenų registravimas
Stebėjimo rezultatai surašomi į duomenų registracijos formą (1.3.1 lentelė).
Kuomet stebima labai daug rūšies praskridimų per minutę, tuomet grafoje –
„pastabos“ nurodoma: „skraidančių šikšnosparnių aktyvumas nepertraukiamas arba beveik nepertraukiamas“.
Galutinius duomenis apie kūdrinių pelėausių aktyvumą stebėjimo taškuose
ir vietose įvertins jų echolokacinių signalų kompiuterinę analizę atliekantis asmuo.
Monitoringo taškuose (mitybos vietose) aptikus ir fiksavus kūdrinio pelėausio didelį aktyvumą (10 ir daugiau praskridimų/min.), direkcija turi imtis
veiksmų stebimos rūšies dienojimo slėptuvių paieškai organizuoti / vykdyti 5
km spinduliu aplink stebėjimo taškus. [Esminiai kūdrinio pelėausio (šikšnosparnių) dienojimo vietų paieškos metodai: miškininkų, kitų gyventojų apklausa,
šikšnosparnių bei jų gyvybinės veiklos žymių paieška statiniuose, uoksų, šikšnosparninių, zylinių ir varnėninių inkilų tikrinimas, tinklais maitinimosi vietose
sugautų ir radijo siųstuvėliais ar šviečiančiomis žymėmis paženklintų žvėrelių
sekimas. Tipinės kūdrinių pelėausių slėptuvės yra statiniai, uoksai, inkilai. Aptikus žvėrelių, rekomenduojama rengti rūšies apsaugos veiksmų planą arba gamtotvarkos planą, kuriame būtų numatyti visi toliau siūlomi veiksmai šikšnosparnių tinkamai apsaugai organizuoti.]
Aptiktos kūdrinio pelėausio sankaupos dydis įvertinamas birželio ir rugpjūčio mėnesiais, atliekant šikšnosparnių apskaitą (žvėreliams išskrendant iš slėptuvių maitintis vėlai vakare). Apskaitos metodika: skaičiuojami išskrendantys
žvėreliai iš slėptuvės – atvirose vietose – saulei nusileidus; miške – saulei leidžiantis tol, kol visiškai sutemsta ir nebeįmanoma pastebėti iš slėptuvės išskrendančių šikšnosparnių. Stebėtojas vykdo apskaitą kiek atokiau nuo slėptuvės – už
4–6 m taip, kad gerai matytųsi išskridimo landa (-os). Esant daugiau išskridimo
landų (pastatuose), pasitelkti pagalbininkų. Apskaita vykdoma nelietingais, šiltais vakarais. Reikalinga įvertinti slėptuvės (statinio, uoksinio medžio) būklę tribale sistema: pavyzdžiui, slėptuvės būklė gera (statinys naujas), slėptuvės būklė
patenkinama (reikalingas statinio remontas), slėptuvė nebetinkama ar nebesaugi (statinys avarinės būklės). Su savininkais / atsakingais už priežiūrą asmenimis aptarti jos netolimas perspektyvas, pavyzdžiui, pastatas nebus tvarkomas,
pastatas bus renovuojamas, pastatas bus nugriautas; slėptuvės medžiuose: apie
slėptuvę nebus vykdomi jokie miško darbai, bus vykdomi sanitariniai kirtimai,
bus vykdomi plyni kirtimai ir kt.
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Nustačius kūdrinių pelėausių dienojimo slėptuves, būtina informuoti statinio /
uoksinio medžio savininkus / atsakingus už priežiūrą (kur aptikta stebimos rūšies
dienojimo slėptuvė) apie jų teises ir pareigas, susijusias su saugomų rūšių radavietėmis. Informaciją apie žvėrelių dienojimo vietas (koordinates ir slėptuvių būklę ir
kt.,) įvesti į Saugomų rūšių informacinę sistemą. Pradinių lauko duomenų lentelė
turi derėti su detektoriaus fiksuojamais signalų įrašų numeriais.
Atlikus šikšnosparnių signalų analizę, turi būti įvertinama vandens telkinio,
t. y. stebėjimo vietos, svarba kūdrinio pelėausio maitinimuisi: skalė: „svarba
maža“ – (registruotų signalų skaičius pateikiamas kaip pavyzdys, jį turėtų nustatyti ekspertas: vertinant nustatytą aktyvumo intervalą Lietuvos mastu – pirmas aktyvumo trečdalis svarba maža; antras – svarba vidutinė, trečias – svarba
didelė;) – užfiksuota nuo 1 iki 5 signalų, „svarba vidutinė“ – nuo 6 iki 10 signalų
ir „svarba didelė“ – daugiau nei 10 signalų. Dar gali būti – „nereikšminga, šikšnosparnių neužfiksuota“.

Stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimo vieta turi būti parenkama dieną. Ji turi būti nesunkiai privažiuojama
ir tamsiuoju paros metu. Stebėjimo vietoje vandens telkinio pakrantėje priešais stebėtoją turi atsiverti mažiausiai 0,5–1 ha atviras telkinio paviršiaus plotas. Parinktoje
stebėjimo vietoje pildoma stebėjimo vietos taškų vertinimo Anketa (1.3.2 lentelė),
kurioje nurodoma: pakrantės atvirumo pobūdis, pakrantės apaugimas helofitais
ir sumedėjusia augalija, apylinkių urbanistikos situacija, linijinių kraštovaizdžio
elementų buvimas, vandens telkinio naudojimas rekreacijos tikslams (žvėrelių
trikdymo) laipsnis. Anketos parengiamos kūdrinio pelėausio monitoringo vietos
(pavyzdžiui, Rėkyvos pelkė) visiems stebėjimo taškams. Kito monitoringo metu
(po trejų metų) birželio mėnesį Anketose fiksuojami pastebėti aplinkos pokyčiai.

Duomenų analizės būdai
Kartografinis. Kartografiškai pateikiami ir analizuojami kūdrinių pelėausių
aktyvumo stebėjimo vietose duomenys, kurie įgalina nustatyti jų mitybinių
(kartu ir apytikres gyvenamąsias) vietovių naudojimo aktyvumą bei šių šikšnosparnių kolonijų ir pavienių teritorinių patinų apytikslį pasiskirstymą šalyje.
Grafinis-statistinis. Daugelį metų sekant kūdrinių pelėausių (kolonijų ir pavienių teritorinių patinų) parinktose teritorijose (bei bendrai šalyje) aktyvumą (ir
subjektyvų gausumą), galima išvesti kreivę (-es), kurios parodys žvėrelių aktyvumo (galimai ir gausumo) kitimo tendencijas konkrečioje teritorijoje ir bendrai
Lietuvoje. [Ekspertui nustačius, kad stebėjimo vieta kūdriniam pelėausiui yra
„didelės svarbos“, jai rekomenduojama organizuoti žvėrelių dienojimo vietų
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paiešką ir jų stebėjimą, taip pat gamtotvarkos planų ar rūšies apsaugos veiksmų
planų rengimą].

Duomenų kokybės užtikrinimas
Geriausias stebėjimams laikas, kuomet vandens telkinys ramus, beveik nebanguoja, naktis apsiniaukusi. Keičiantis stebėtojams – „naujokas“ turėtų iš
anksto pasipraktikuoti naudotis detektoriumi naktį prie keleto skirtingų vandens telkinių, virš / prie kurių maitinasi kūdriniai pelėausiai.
Reikia pažymėti, kad dėl surinktų duomenų didesnio palyginimo patikimumo, stebėjimus visuose taškuose reikia vykdyti tuo pačiu paros metu, nes
šikšnosparnių aktyvumas atskiromis nakties valandomis skiriasi. Paprastai per
trumpą vasaros naktį (4–5 val.) išsiskiria du kūdrinio pelėausio maitinimosi periodai – aktyvesnis iš vakaro ir mažiau aktyvus – prieš aušrą, nors skraidančių
žvėrelių galima fiksuoti per visą naktį. Kūdrinio pelėausio monitoringas birželio
mėnesį kiekviename taške numatomas pradėti vykdyti 00.00 val., rugpjūčio mėnesį – 22.00 val. Taip pat duomenų kokybę užtikrina tai, kad mažiau patyrusių
stebėtojų surinkti duomenys (detektoriniai įrašai) perduodami patyrusiems specialistams, kurie centralizuotai atlieka kompiuterinę šikšnosparnių ultragarsinių
signalų analizę.

Bibliografija
1. Ahlen I. 1981. Indentification of Scandinavian bats by their sounds. Report 6. Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife Ecology, Upsala.
2. Ahlen I., Baagoe H. J. 1999. Use of ultrasound detectors for bat studies
in Europe: experiences from field indentification, surveys, and monitoring. Acta Chiropterologica, 1 (2): 137-150.
3. Action plan for conservation of the Pond bat (Myotis dasycneme) in Europe. 2000. Nature and environment. No. 108. Council of Europe Publishing.
4. Gyvūnijos monitoringo metodai (sud. K. Arbačiauskas). 2009. Vilniaus
universiteto Ekologijos institutas.
5. Europos Sąjungos Buveinių direktyvos Saugomos rūšys. Vadovas (sud.
L. Raudonikis).2006. Kaunas, Lututė.
6. Learning bat sounds – Hot.ee. www.hot.ee/e/eptesicus/IDENT.HTM.
7. Marc Van De Sijpe and Ludo Holsbeek. 2007. Hunting strategy and
tympanate moth predation by the pond bat (Myotis dasycneme). Lutra,
50 (2): 91-106.
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8. Mickevičienė I., Mickevičius E. 1999. Notes on summer distribution of
bats in Lithuania. Acta Zoologica Lituanica, 9 (1): 16-19.
9. Petterson Elektronik AB. 2005. www.batsound.com.
10. http://www.batecho.eu.
11. www.youtube.com/watch?=IVIP6MKzicE [Hunting bats (Myotis daubentonii, Myotis dasycneme)].
12. www.youtube.com/watch?=uh6fzkZ2EI (Pond bat Myotis dasycneme
hunts over a canal).

Kūdrinio pelėausio vasaros apskaitos stebėjimo
vietos taškų vertinimo anketa
1.3.2 lentelė.

Stebėjimo vietos ar BAST pavadinimas .....................................................................
Taško Nr. ........................................ Data ........................................
1. Vandens telkinio vandens paviršiaus atvirumo pobūdis (padengimas plūdenomis, dumbliais ir pan.; pažymėti reikiamą variantą kryžiuku):
• veidrodinis paviršius be plaukiojančių vandens augalų ,
• plaukiojantys augalai dengia apie 10 proc. veidrodinio paviršiaus ,
• augalai dengia apie 50 proc. ir daugiau vandens paviršiaus .
2. Pakrantės apaugimas helofitais ir sumedėjusia augalija (pažymėti tinkamą variantą kryžiuku, o kur reikia – pabraukti):
• helofitų juostos nėra ,
• juostos plotis apie 2 m ,
• juosta platesnė nei 5 m ,
• pakrantėje medžių ir krūmų juosta yra, nėra (pabraukti tinkamą variantą).
3. Pakrantėje (sausumoje) esamų medynų galimi pokyčiai vizualiai nuo stebėjimo taško 200 m atstumu (pažymėti tinkamą variantą kryžiuku, kur prašoma,
įrašyti žodžiais):
• kirtimų nepastebėta ,
• iškirsti medynai iki 50 m atstumu ,
• iškirsti medynai iki 200 m atstumu .
4. Atstumas nuo stebėjimo taško iki artimiausio medyno pakraščio: .............. m.
(pildoma kiekvieną kartą, vertinant pokyčius).
5. Linijiniai kraštovaizdžio elementai, pokyčiai (pabraukti tinkamą variantą, kur
reikia įrašoma žodžiais, skaičiais):
• kelias (-iai): yra, nėra;
• geležinkelis: yra, nėra;
• upelis (-iai) ar kanalas (-ai): yra, nėra;

44

Kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme (Boie, 1825))

• medžių ar krūmų juostos: yra, nėra;
• gatvės šviestuvų linija: yra, nėra;
• linijinių kraštovaizdžio elementų pokyčiai (įvardyti žodžiais: pavyzdžiui, iškirsta medžių juosta, kanalizuotas upelis, paviršinis upelis uždarytas į drenažo sistem ir kt.) .......................................................................
6. Apylinkių urbanistikos pobūdis (atstumas nuo stebėjimo taško iki artimiausių
pastatų; pažymėti kryžiuku, kur pateikiami keli atsakymo variantai tame pačiame punkte – pabraukti, kur prašoma įrašyti, ten įrašyti reikiamą informaciją):
• pastatai yra ~ iki 0,5 km atstumu ,
• pastatai yra ~ 0,6–2 km ,
• pastatai yra toliau kaip už 2 km .
7. Apylinkėse iki 5 km atstumo nuo stebėjimo taško miestelis, miestas: yra, nėra.
8. Artimiausios užstatytos teritorijos pobūdis: pavienis pastatas, sodyba, dvaro
sodyba, kaimas, gyvenvietė, miestelis, kita.
9. Atstumas nuo stebėjimo taško iki aukštos įtampos elektros linijos; ................ m.
10. Vėjo jėgainių 3 km spinduliu nuo stebėjimo taško: yra, nėra; atstumas nuo
stebėjimo taško iki artimiausios jų ........................... m.
11. Aplinkoje iki 1 km atstumu nuo stebėjimo taško vykstantys statybos darbai:
yra, nėra); atstumas nuo stebėjimo taško iki vykstančių statybos darbų aikštelės
pakraščio ........................ m.; statybos darbų pobūdis .................................................
12. Vandens telkinio naudojimas rekreacijos tikslams – žvėrelių trikdymo laipsnis: (pažymėkite tinkamą variantą kryžiuku):
• rekreacijos tikslams nenaudojamas ,
• naudojimo atvejai pavieniai (atsitiktiniai žvejai, turistai) ,
• intensyvus naudojimas (įsikūrę poilsiavietės, stovyklavietės) .
13. Užterštumas naftos produktais ir (ar) kitais akivaizdžiai matomais teršalais:
(pažymėkite tinkamą variantą kryžiuku, kur prašoma – pabraukite ar užpildykite žodžiu):
• neužterštas ,
• putos ,
• plūduriuojantys teršalai ,
• ant dugno esantys teršalai ,
• kita, įrašyti: .......................................................................................................
14. Pastabos, jūsų manymu, reikšmingos duomenų surinkimui ir šikšnosparnių
aktyvumui stebėjimo taške ............................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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Kūdrinio pelėausio vasaros apskaitos stebėjimo vietos
taškų buveinės savybių išsaugojimo anketa (tinkamą variantą paryškinti / pabraukti)
Veidrodinio
Linijinių kraštopaviršiaus Halofitų
vaizdžio elemenužaugimas juostos
tų-migracinių koplūdiniais
plotis
ridorių pobūdis
augalais (%)
Geras
Plūdinių
0–2 m
Yra miškingos
augalų nėra
juostos ir vandentėkmės
Patenkina- Augalai
Iki 5–10 Yra miškingos
mas
dengia apie m
juostos arba vandentėkmės
10 % vandens paviršiaus
> nei 10 Miškingų juostų
Blogas
Augalai
ir vandentėkmių
dengia apie m
nėra
50 % vandens paviršiaus
Buveinės
savybių išsaugojimo
laipsnis
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Užterštumas naftos produktais ar kt. medžiagomis
Užterštumo naftos produktais ar kt. medžiagomis žymių nėra
Pastebimos nežymios
naftos produktų dėmės,
putos, kitos medžiagos
Ryškus užterštumas naftos produktais, kitomis
paviršiuje plūduruojančiomis ar skęstančiomis
medžiagomis, putota, ir
kt., stebimos nugaišusios
žuvys ir pan.
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1.3.2. Kūdrinio pelėausio žiemos monitoringas
Stebėjimo vietų parinkimo principas
Kūdrinio pelėausio stebėjimui (monitoringui) žiemą vykdyti parenkami pastatai (požemiai, požeminiai kariniai įtvirtinimai – fortai, rūsiai), kuriuose temperatūra šaltuoju metų laiku (spalio – balandžio mėnesiais) būna teigiama (1–8 °C)
ir juose žiemą apsistoja šios rūšies šikšnosparnių. Šikšnosparnių žiemaviečių,
kuriose registruojama žiemojančių kūdrinių pelėausių, šalyje žinoma Vilniaus ir
Kauno miestuose. Stebėjimams parenkamos tos žiemavietės, kuriose aptinkama
5 ar daugiau žiemojančių kūdrinių pelėausių. Daugelį metų kūdrinių pelėausių
žiemavietėje nebeaptinkant, stebėjimai perkeliami į kitą, potencialią šios rūšies
šikšnosparnių žiemojimo vietą.

Stebėjimo vietos charakteristika
Kūdrinio pelėausio žiemos stebėjimo vieta yra erdvi, mažiausiai 2 m aukščio,
2–3 m pločio ir 5 – l0 m ilgio patalpa. Patalpa turi būti drėgna, neskersvėjuota, su
nuolat žema per visą šikšnosparnių žiemojimo sezoną, temperatūra. Pageidautina, kad patalpa būtų apsaugota nuo nesankcionuotų lankytojų.

Stebimo objekto aprašymas
Kūdrinis pelėausis yra rudas, šviesia, beveik balta papilve, 55–67 mm ilgio ir
14–20 g masės, žvėrelis. Dilbio ilgis – apie 45 mm. Metams bėgant, kūdrinio pelėausio kailiukas šviesėja ir seni individai žiemojančioje kolonijoje ryškiai skiriasi
nuo tamsių jauniklių. Savo morfometriniais parametrais kūdrinis pelėausis yra
aiškiai didesnis, nei kitų rūšių šalyje registruoti pelėausiai: vandeninis, Branto,
Natererio ar ūsuotasis. Kūdriniai pelėausiai yra laikomi vidutinio dydžio šikšnosparniais, tuo tarpu kitų rūšių pelėausiai – mažais šikšnosparniais. Tiek patinų,
tiek patelių ar jauniklių kūno matmenys būna labai panašūs. Kūdrinių pelėausių
gausumas vertinamas žvėrelių neskirstant pagal amžiaus ar lyties struktūrą. Žiemavietėse kūdriniai pelėausiai būna įmigę pavieniui (1.3.1 pav. ), vienarūšėmis
grupelėmis (1.3.2 pav.), arba grupelėse su kitų rūšių šikšnosparniais (1.3.3 pav.).
Kūdrinių pelėausių žiemavietėse, be kitų rūšių pelėausių, retsykiais apsistoja
ir pavienių rudųjų ausylių, europinių plačiaausių, šiaurinių šikšnių (šių rūšių
šikšnosparniai paprastai vengia drėgnų žiemojimo vietų). Jeigu šie paminėti
šikšnosparniai žiemavietėje ir pasitaiko kartu su kūdriniais pelėausiais, bet didelių sunkumų jie apskaitai nekelia, nes jau pirmu žvilgsniu stebėtojas kūdrinius
pelėausius atpažįsta.
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1.3.1 pav. Kūdrinis pelėausis, žiemojantis pavieniui (Kazimiero Baranausko nuotraukos)

1.3.2 pav. Kūdriniai pelėausiai, žiemojantys
grupelėje (Kazimiero Baranausko nuotraukos)

1.3.3 pav. Kūdrinis pelėausis (apačioje, dešinėje) žiemojantis grupelėje kartu su Natererio pelėausiu (kairėje) ir Branto pelėausiais (Kazimiero Baranausko nuotraukos)

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Žiemavietėje stebimas žiemojančių kūdrinių pelėausių skaičius (gausumas)
ir jis registruojamas du kartus per metus (rekomenduojama kas treji metai). Pagal galimybes, kartu nustatoma, apskaitoje registruojama ir kitų šikšnosparnių
rūšių gausa bei neapibūdintų žvėrelių kiekis.
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Stebėjimo procedūra
Kiekviena stebėjimo vieta (žiemavietė) yra įvardijama savo kodu (vietovės,
teritorijos bei stebėjimo vietos numeriu). Žvėrelių apskaita atliekama sausio mėnesio pirmuoju ir vasario mėnesio paskutiniuoju dešimtadieniais.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) žibintuvėlis,
2) užrašų knygelė arba diktofonas,
3) požemių planai su salių ir koridorių numeriais,
4) elektroninis drėgnymatis.
5) rekomenduojama papildomai turėti pirmosios pagalbos priemonių,
mobilųjį telefoną, atsarginį žibintuvėlį, baterijų.
Bet kurioje žiemavietėje šikšnosparnių apskaitą (darbo saugos atžvilgiu) rekomenduojama vykdyti dviese ar trise. Vykdant darbus senuose statiniuose reikalinga dėvėti šalmus.
Atsižvelgiant į kūdrinio pelėausio dydį, netgi nekreipiant dėmesio į kitus
išvaizdos nuo kitų šikšnosparnių rūšių skirtumus (kramslio formą, pilvelio
spalvą, santykinai trumpą snukutį ir ilgas pėdas ir kt.), nesudėtinga ir iš pirmo
žvilgsnio jį atskirti nuo kitų pelėausių (pavyzdžiui, kabančių žiemavietėje ant
sienų, palubėse ar nepilnai įžiūrimų sienų plyšiuose).
Stebėjimo metu, pasišviečiant patalpoje žibintuvėliu, ieškoma šikšnosparnių, kabančių ant sienų, palubėje ir apžiūrimi visi plyšiai, kuriuose jie galėtų
slėptis. Pastebėjus žvėrelį (-ius), trumpam apšviečiama žibintuvėliu iš arčiau ir
šikšnosparniai apibūdinami, suskaičiuojami. Jeigu per keletą, kelioliką sekundžių žvėrelio (-ių) rūšies nepavyksta tiksliai nustatyti (gausiai apkibę vandens
ląšeliais, kybo aukštai palubėje arba slepiasi giliame sienos, lubų plyšyje), jie vis
tiek nežadinami ir rezultatų fiksavimo anketoje priskiriami prie neapibūdintų.

Duomenų registravimas
Kiekvienai žiemavietės patalpai pildoma žiemos monitoringo duomenų registracijos anketa (1.3.2 lentelė) arba pritaikyta forma planšetiniame kompiuteryje ar BIOMON sistemoje tiesiogiai).
1.3.2 lentelė. Kūdrinio pelėausio žiemos monitoringo duomenų registracijos anketa
Stebėjimo vietos ar BAST pavadinimas .......................................

.................................................

Stebėjimų data ........................................................... Laikas .................................................................
Apskaitos vykdytojas .............................................................................................................................
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Patalpos
Santykinė Tempe- Rasos Šikšnosparnio rū- Individų
numeris/
ratūra taškas šies pavadinimas skaičius
drėgmė
kodas

Pastabos

Santykinė oro drėgmė, temperatūra ir rasos taškas fiksuojami specialiu elektroniniu drėgnymačiu. Šie parametrai nustatomi visose patalpose ir tose, kur
šikšnosparnių visai neaptikta.

Stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimo vietos įvertinamos trimis pagrindiniais parametrais: santykine oro
drėgme, oro temperatūra ir rasos tašku. Papildomi, ne diskretūs parametrai,
pateikiami pastabų skyrelyje, jei yra tam poreikis. Įjungtas drėgnymatis apie 5
minutes palaikomas stebimoje patalpoje akių lygyje, atitraukus toliau nuo stebėtojo kvėpavimo organų, kad nedarytų įtakos registruojamiems parametrams.
Žmogaus kvėpavimas gali pakeisti drėgmę ir temperatūrą matavimo vietoje. Rekomenduojamas monitoringo būdas, kuomet vienas stebėtojas vykdo apskaitą
ir fiksuoja parametrus juos diktuodamas, o kitas – pildo anketą. Tokiu būdu,
patalpoje išbūnama trumpiau ir mažiau trikdomas šikšnosparnių įmygis. Patalpoje rekomenduojama išbūti tiktai keletą minučių, bet didelėse žiemavietėse
(pavyzdžiui, Aukštųjų Panerių tunelyje apskaita gali užtrukti ir 4–6 valandas.

Duomenų analizės būdai
Grafinis-statistinis būdas. Daugybę metų sekant kūdrinių pelėausių gausumą, galima išvesti kreivę (-es), kuri (-os) parodys santykinį šių žvėrelių gausumą
ir jų kitimo tendencijas konkrečioje žiemavietėje ir bendrai šalyje.

Duomenų kokybės užtikrinimas
Stebėtojas turi mokėti kūdrinį pelėausį atskirti nuo kitų, šalyje žiemojančių
šikšnosparnių. Keičiantis visiems žiemavietės stebėtojams, „naujokai“ iš anksto turi įgyti šikšnosparnių atpažinimo, monitoringo patirties kartu su patyrusiu
stebėtoju.

50

Kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme (Boie, 1825))

Bibliografija
1. Action plan for conservation of the Pond bat (Myotis dasycneme) in Europe. 2000. Nature and environment. No. 108. Council of Europe Publishing.
2. Arbačiauskas K. (sud.). 2009. Gyvūnijos monitoringo metodai. Vilniaus
universiteto Ekologijos institutas.
3. Raudonikis L. (sud.). 2006. Europos Sąjungos Buveinių direktyvos Saugomos rūšys. Vadovas. Kaunas, Lututė.
4. Masing M., Baranauskas K., Siivonen Y., Wermundsen T. 2009. Bats hibernating in Kaunas Fortress, Lithuania. Estonian Journal of Ecology, 58
(3): 192-204.
5. Pauža D.H., Paužienė N., Sidabrienė G. 2004. Šikšnosparniai. Kaunas,
Lututė.
6. Stebbings R.E. 1988. Conservation of European bats. Christopher Helm,
London.

51

Europinis plačiaausis (Barbastella barbastellus (Schreber, 1774))

1.4. EUROPINIS PLAČIAAUSIS
(Barbastella barbastellus (Schreber, 1774))
Kazimieras Baranauskas

1.4.1. Europinio plačiaausio vasaros monitoringas
Šikšnosparnių monitoringas skirstomas į monitoringą vasaros metu (toliau –
vasaros monitoringas) ir monitoringą žiemos metu (toliau – žiemos monitoringas). Tos pačios rūšies vasaros ir žiemos monitoringai vykdomi skirtingose buveinėse, vadovaujantis skirtingomis metodikomis.
Europinio plačiaausio monitoringo metodikoje naudojami šie terminai:
BAST– vietovė, atitinkanti gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, kurioje išdėstyti stebėjimo taškai ir taškų grupės.
Detektorius – specialus prietaisas, skirtas šikšnosparnių ultragarso signalams konvertuoti į žmogaus ausiai girdimą diapazoną, pirminiam šikšnosparnio
signalų apibūdinimui iki rūšies signalų įrašų parengimui ir analizavimui specialiomis kompiuterinėmis programomis;
Stebėjimo vietos (vasaros monitoringas) – stebimoje teritorijoje pagal nurodytą metodiką parinkti europinio plačiaausio maitinimuisi veisimosi metu tinkami
miško masyvai (stebėjimo vieta = parinktas miško masyvas);
Stebėjimo taškai – miško masyve (stebėjimo vietoje) pagal nurodytą metodiką parinkti konkretūs stebėjimo taškai, turintys konkrečias koordinates;
Stebėjimo taškų grupės – rekomenduotina 10 (bet ne mažiau kaip 7) konkrečių taškų grupės tame pačiame miško masyve, kai taškai vieni nuo kitų nutolę
200–300 metrų.
Europinio plačiaausio aktyvumas – vidutinis besimaitinančių (= skraidančių) europinių plačiaausių nepertraukiamų signalų (= praskridimų) skaičius
per minutę vasaros sezono metu (šių žvėrelių apskaita dienojimo vietose šiltojo
sezono metu yra sudėtinga, nes daugelis dienojimo vietų yra nežinomos, nepasiekiamos ar sunkiai pasiekiamos ir kt., tad sudėtinga objektyviai įvertinti jų
gausumą veisimosi ir migracijos metu).
Svarbiausi vasaros metu atliekamo europinių plačiaausių stebėjimo (monitoringo) tikslai:
- nustatyti europinio plačiaausio aktyvumą maitinimosi buveinėse veisimosi ir rudeninės migracijos metu ir jo kitimo tendencijas.
- įvertinti europinio plačiaausio maitinimosi buveinės savybių [brandžių
medynų buvimo, vykdomų kirtimų stebėjimo taško zonoje ir gretimo52
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je teritorijoje (sąlygojančių pastovių skersvėjų susidarymą bei slėptuvių mažėjimą); pomiškio formavimąsi (kaip tarpinę žvėrelių mitybinę
grandį)], svarbių šiai rūšiai, išsaugojimo laipsnį.

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Tipiškos europinio plačiaausio stebėjimo vietos yra šių žinduolių maitinimosi plotai brandžiuose mišrių, lapuočių ar spygliuočių, su didele senų ąžuolų
priemaiša, miškų masyvuose. Tokių vietų paiešką vertėtų sieti ir su kertinėmis
miško buveinėmis.
Parinktos stebėjimo vietos (miškų masyvai) turi kuo geriau atspindėti besimaitinančių europinių plačiaausių paplitimą bei aktyvumą stebimoje teritorijoje
veisimosi laikotarpiu. Europinių plačiaausių šalyje šiltuoju metų laiku yra stebėta Vilniaus, Trakų, Šiaulių, Radviliškio rajonuose. Prioritetas turi būti teikiamas
tiems miškų masyvams, kuriuose veisimosi metu (birželio antroje pusėje – rugpjūčio mėnesiais) besimaitinančių europinių plačiaausių aktyvumas detektoriumi nustatytas iš anksto ir jis yra didžiausias.

Stebėjimo vietos charakteristika
Tinkamiausia stebėjimo vieta – nedidelė aikštelė prie miško keliuko, kvartalinės linijos su senais ąžuolais, drebulėmis, kitais plačialapiais, eglėmis (mišrus miškas). Brandžių ir perbrendusių medžių kamienuose dažniau pasitaiko
plyšių, atšokusios sausos žievės – mėgstamiausių europinių plačiaausių vasaros
slėptuvių. Tokios vietos ir yra tinkamiausios šių žvėrelių paieškai bei monitoringui.

Stebimo objekto aprašymas
Europinis plačiaausis yra beveik juodas, šviesesne papilve, 45–58 mm ilgio
ir 6–13 g masės žvėrelis. Dilbio ilgis – 36–44 mm, atstumas tarp pilnai visiškai
išskleistų sparnų galų – 245–290 mm. Tai mažas žvėrelis, lengvai, net iš pirmo
žvilgsnio, atskiriamas nuo kitų rūšių šikšnosparnių dėl neįprastos šiai gyvūnų
grupei juodos spalvos bei viršugalvyje prie kaktos susieinančių didelių ausų
(1.4.1 pav.).
Vasaros monitoringo metu europiniai plačiaausiai yra stebimi besimaitinantys arba praskrendantys medynuose (detektoriumi fiksuojant jų echolokacinius
garsus). Europinių plačiaausių buveinėse gali slėptis, praskristi arba maitintis
ir kitų rūšių šikšnosparniai (šiauriniai šikšniai, vėlyvieji šikšniai, dvispalviai
plikšniai, mažieji nakvišos), kurių naudojamas orientacijai ultragarsas yra ar-
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timas europinių plačiaausių
skleidžiamiems.
Stipriausi
europinių plačiaausių (tiek
patinų, tiek patelių ar jau
skraidančių jauniklių) skleidžiami ultragarsiniai signalai
yra apie 33–44 kHz. Reikia
pažymėti, kad skraidantys
europiniai plačiaausiai skleidžia dviejų tipų signalus:
garsesnius – 43 kHz ir silpnesnius – 34 kHz. Šikšnosparnio ultragarsinis signalas, 1.4.1 pav. Europinis plačiaausis (Kazimiero Baranausko
detektoriaus transformuotas nuotraukos)
heterodininiu (angl. heterodyning system) režimu yra trumpas ir trunka tik kelias
dešimtąsias sekundės, todėl nepatyrusiam stebėtojui kartais nepavyksta rūšies
patikimai apibūdinti. Tuo tarpu naudojant detektorių signalų išplėtimo realiame
laike (Real Time Expansion – RTE režimu), signalas ištęsiamas 10 ir daugiau kartų
(priklausomai nuo turimo detektoriaus techninių galimybių), t. y. signalas girdimas dešimt ir daugiau kartų ilgiau, nei klausantis heterodininiu režimu. Todėl
šikšnosparnių signalai, transformuoti detektoriumi ištęstiniu režimu, lengviau
atpažįstami net ir iš klausos. O šiuo režimu įrašyti signalai į detektoriaus atmintį, specialiomis kompiuterinėmis programomis gali būti išanalizuoti ir apibūdinti iki rūšies dar patikimiau.
Per naktį paprastai, būna du europinio plačiaausio maitinimosi pikai: saulei
nusileidus (~ po 1 val.) ir paryčiui (~ 1 val. iki patekant saulei), tačiau aktyvių
žvėrelių galima aptikti bet kuriuo tamsiuoju paros metu. Vabzdžius gaudo netoli savo slėptuvių, skraidydami 2–20 metrų aukštyje. Medžiojančių europinių
plačiaausių polėkis greitas, su staigiais posūkiais. Tad stebėjimo taške skraidančių žvėrelių galima tikėtis iš bet kurios pusės ir todėl detektorius turi būti nuolat
nukreipiamas tai į vieną, tai į kitą pusę.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Stebėjimo taške trisdešimt minučių į detektoriaus atmintį įrašinėjami priešais
stebėtoją skraidančių šikšnosparnių ultragarsiniai signalai (vėliau įrašų analizę
atliksiantis specialistas įvertins besimaitinančių (= skraidančių) europinių plačiaausių aktyvumą stebėjimo taškuose ir vietose veisimosi ir rudeninės migracijos metu, pagal vidutinį nepertraukiamų signalų skaičių per stebėjimo minutę).
Detektoriaus ekranėlyje stebimos spektrogramos ir, remiantis jomis, bando54
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ma skraidančius šikšnosparnius atpažinti (Ahlen, Baagoe, 1999; www.youtube.
com/watch?v=_nOmrNJ3CS4 ; www.batcalls.com/)
Šikšnosparnių stebėjimai maitinimosi buveinėse rekomenduojama vykdyti
ne rečiau kaip kas treji metai, 2 kartus per metus vasaros laikotarpiu.
Stebėjimo metu kiekviename taške taip pat įvertinama:
- meteorologinės oro sąlygos: debesuotumas ir temperatūra;
- medynų juostos stebėjimo taške tankumas matomu atstumu (iki 50 metrų);
- medynų sudėtis, branda;
- apylinkių urbanistika;
- linijinių kraštovaizdžio elementų (kelių, vandentėkmių) pamiškėje buvimas;
- kirtimų vykdymas;
- kiti pastebėjimai, pavyzdžiui, ženkliai išaugęs gyventojų lankomumas,
aplinkumos taršos atsiradimas;
Pastaba: jeigu dvejus monitoringo metus stebėjimo vietose europiniai plačiaausiai neaptinkami, turi būti parenkami kiti stebėjimo taškai. Rekomenduojama
organizuoti papildomus stebėjimus šiltuoju metų laiku iš karto po pirmojo monitoringo, jeigu jo metu europinių plačiaausių stebėjimo taškuose nebuvo aptikta.

Stebėjimo procedūra
Vienoje teritorijoje stebėjimų vykdymui parenkamas didelis (300–500 ha), su
brandaus miško (2 ha ar didesnėmis) salelėmis masyvas, kuriame detektoriais
užregistruota europinių plačiaausių arba seni ąžuolynai, kuriuose kasmet registruojama šios rūšies žvėrelių, pavyzdžiui, Nėries upės šlaitas ties Verkiais.
Parinkti miško masyvai turi būti vieni nuo kitų nutolę ne mažiau kaip 10–15
km atstumu (tokiu būdu būtų stebimos atskiros europinių plačiausių populiacijos). Europinių plačiaausių buveinių medynams kasmet senstant, mitybinės sąlygos žvėreliams beveik nesikeičia, o dienojimo sąlygos tik gerėja, nes atsiranda
daugiau saugių slėptuvių, t. y. buveinės tampa patrauklesnės žvėreliams. Tačiau
miškų ūkio veikla (kirtimai) – viena iš pagrindinių grėsmių šiems žinduoliams
išlikti. Dviems monitoringo sezonams praėjus ir teritorijoje europinių plačiaausių neužfiksavus, stebėjimai toliau atliekami netolimuose, panašios sudėties medynuose. Atskirais atvejais – kai akivaizdžiai sunaikinta buveinė (iškirsti nemaži
miško plotai stebėjimo taške), taškas perkeliamas kitur (netoliese) nedelsiant.
Stebėjimo vietas, taškus Natura 2000 teritorijose parenka (kartu peržiūrint tokiose teritorijose naudotas ankstesnių monitoringų metu) saugomų teritorijų specialistai ar šikšnosparnių specialistai, turintys darbo su detektoriumi patirties,
vadovaujantis šioje metodikoje pateiktais nurodymais.
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Kiekviena stebėjimo vieta yra įvardijama savo kodu (vietovės, miško masyvo pavadinimu bei stebėjimo vietos numeriu) [taip pat stebėjimo taškai žymimi
ženklu – , taškų grupės – , kartu pažymint ir taško bei taškų grupės numerį].
Kiekvieną kartą atliekant visus stebėjimus, turi būti naudojamas vienodas žymėjimas. Monitoringas atliekamas birželio mėnesio II–III ir rugpjūčio mėnesio I–II
dekadomis – nevėjuotu, nelietingu oru.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) signalus išplečiantis realiame laike ir juos įrašantis ultragarsinis detektorius (toliau – detektorius), geriausiai su galimybe stebėti šikšnosparnių ultragarso signalų spektrogramas dar lauko sąlygomis,
2) GPS imtuvas stebėjimo taškų koordinatėms pasitikrinti (arba specialus
detektoriaus priedas),
3) žibintuvėlis,
4) termometras,
5) laikmatis (įrašai daromi pasinaudojant detektoriaus atmintimi).
6) rekomenduojama papildomai turėti šiltų drabužių, apsaugą nuo lietaus, pirmosios pagalbos priemonių, mobilųjį telefoną, sulankstomą
kėdutę, atsarginį žibintuvėlį, atsargines baterijas detektoriui ir žibintuvėliui, geriamojo vandens.
Stebėtojas privalo dirbti su jį lydinčiu asmeniu.
Europiniai plačiaausiai pradeda skraidyti 0,5–1 val. po saulės laidos. Stebėjimo procedūra birželio mėnesį pradedama 00.00 valandą, rugpjūčio mėnesį. –
22.00 val. Į stebėjimo tašką rekomenduojama atvykti kiek anksčiau, nes reikės
keletos minučių stebėjimams pasiruošti: pasižymėti preliminarioje stebėjimų
lentelėje stebėjimo vietos, miško masyvo, taškų grupės ir taško kodą, datą, užpildyti informaciją apie oro sąlygas (vėjuotumą, temperatūrą ir debesuotumą, ar
svarbius aplinkos pasikeitimus bei paruošti detektorių darbo režimui.
Detektorius įjungiamas šikšnosparnių signalų išplėtimo realiame laike (RTE –
Real Time Expansion) režimu. Esant galimybei, nustatomas taip, kad pradėtų įrašinėti į atmintį tiktai pasigirdus echolokaciniams signalams ir detektorius nuolat
kreipiamas priešais stebėtoją įvairiomis kryptimis. Stebėtojas stebi detektoriaus
ekranėlyje pasirodančias europinio plačiaausio ir kitas spektrogramas ir bando
skraidančius šikšnosparnius atpažinti. Stebėjimo rezultatus pasižymi detektoriaus atmintyje. Kartu bando įvertinti skraidančių šikšnosparnių dydį, žvėrelių
skraidymo aukštį, pobūdį.
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Duomenų registravimas
Stebėjimo rezultatai surašomi į duomenų registracijos formą (1.4.1 lentelė).
Kuomet stebima labai daug rūšies praskridimų per minutę, tuomet grafoje –
„pastabos“ nurodoma: „skraidančių šikšnosparnių aktyvumas nepertraukiamas arba beveik nepertraukiamas“.
Monitoringo taškuose (mitybos vietose) aptikus ir fiksavus europinio plačiaausio didelį aktyvumą (10 ir daugiau praskridimų/min.), direkcija turi imtis veiksmų stebimos rūšies dienojimo slėptuvių paieškai organizuoti / vykdyti
aplink stebėjimo taškus. [Esminiai europinio plačiaausio (šikšnosparnių) dienojimo vietų paieškos metodai: miškininkų, kitų gyventojų apklausa, šikšnosparnių bei jų gyvybinės veiklos žymių paieška statiniuose, uoksų, šikšnosparninių,
zylinių ir varnėninių inkilų tikrinimas, ąžuolų su atšokusia žieve apžiūra, specialiais voratinkliniais tinklais maitinimosi vietose sugautų ir radijo siųstuvėliais ar šviečiančiomis žymėmis paženklintų žvėrelių sekimas. Tipinės europinio
plačiaausio slėptuvės yra statiniai, uoksai, inkilai, ąžuolai su atšokusia žieve.
Aptikus žvėrelių, rekomenduojama rengti rūšies apsaugos veiksmų planą arba
gamtotvarkos planą, kuriame būtų numatyti visi toliau siūlomi veiksmai šikšnosparnių tinkamai apsaugai organizuoti.]
Aptiktos europinio plačiaausio sankaupos dydis įvertinamas birželio ir rugpjūčio mėnesiais, atliekant šikšnosparnių apskaitą (žvėreliams išskrendant iš
slėptuvių maitintis vėlai vakare). Apskaitos metodika: skaičiuojami išskrendantys žvėreliai iš slėptuvės saulei nusileidus tol, kol visiškai sutemsta ir nebeįmanoma pastebėti iš slėptuvės išskrendančių šikšnosparnių. Stebėtojas vykdo apskaitą kiek atokiau nuo slėptuvės – už 4–6 m taip, kad gerai matytųsi išskridimo
landa (-os). Esant daugiau išskridimo landų (pastatuose), pasitelkti pagalbininkų. Apskaita vykdoma nelietingais, nevėjuotais, šiltais vakarais. Reikalinga įvertinti slėptuvės (statinio) būklę: slėptuvės būklė gera (statinys naujas), slėptuvės
būklė patenkinama (reikalingas statinio remontas) ar slėptuvė nebetinkama ir
(ar) nebesaugi (statinys avarinės būklės). Su savininkais / atsakingais už statinio
priežiūrą asmenimis aptarti jo netolimas perspektyvas, pavyzdžiui, statinys nebus tvarkomas, bus renovuojamas ar nugriaunamas; slėptuvės medžiuose; apie
slėptuvę nebus vykdomi jokie miško darbai arba bus vykdomi kirtimai.
Nustačius europinio plačiaausio dienojimo slėptuves, būtina informuoti statinio / uoksinio medžio savininkus / atsakingus už priežiūrą (kur aptikta stebimos rūšies dienojimo slėptuvė) apie jų teises ir pareigas, susijusias su saugomų
rūšių radavietėmis. Informaciją apie žvėrelių dienojimo vietas (koordinates ir
slėptuvių būklę ir kt.,) įvesti į Saugomų rūšių informacinę sistemą.
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Pradinių lauko duomenų lentelė skaičiuoklėje turi atrodyti taip (ir derėti su
detektoriaus fiksuojamais signalų įrašų numeriais).
Atlikus šikšnosparnių signalų analizę, turi būti įvertinama miško masyvo,
t. y. stebėjimo vietos, svarba europinio plačiaausio maitinimuisi pagal skalę:
„svarba maža“ (registruotų signalų skaičius pateikiamas kaip pavyzdys, jį turėtų nustatyti ekspertas, kuris turi pagal šią stebėjimų metodiką iš surinktų ir išanalizuotų iš visų BAST ar kt. duomenų) – užfiksuota nuo 1 iki 5 signalų, „svarba
vidutinė“ – nuo 6 iki 10 signalų ir „svarba didelė“ – daugiau nei 10 signalų. Dar
gali būti – „nereikšminga, šikšnosparnių neužfiksuota“.

Stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimo vieta turi būti parenkama dieną. Ji turi būti nesunkiai privažiuojama ir tamsiuoju paros metu. Stebėjimo vietoje miško masyve priešais stebėtoją
turi atsiverti mažiausiai 1 aro dydžio atviras medyno plotas. Parinktoje stebėjimo vietoje pildoma stebėjimo vietos taškų vertinimo Anketa (1.4.2 lentelė),
kurioje nurodoma: medynų juostos ir medynų pobūdis, apylinkių urbanistika,
linijinių kraštovaizdžio elementų buvimas pamiškėje, kirtimų vykdymas ir kt.
Europinio plačiaausio monitoringo vietos Anketos parengiamos (pavyzdžiui,
Dūkštų Ąžuolynas) visiems stebėjimo taškams. Kito monitoringo metu (po trejų
metų) birželio mėnesį pastebėti aplinkos pokyčiai užfiksuojami Anketose.

Duomenų analizės būdai
Kartografinis. Kartografiškai pateikiami ir analizuojami europinių plačiaausių aktyvumo stebėjimo vietose duomenys, kurie įgalina nustatyti jų mitybinių
(kartu ir apytikres gyvenamąsias) vietovių naudojimo aktyvumą bei šių šikšnosparnių kolonijų ir pavienių teritorinių patinų apytikslį pasiskirstymą šalyje.
Grafinis-statistinis. Daugelį metų sekant europinių plačiaausių (kolonijų ir
pavienių teritorinių patinų) parinktose teritorijose (bei bendrai šalyje) aktyvumą
(ir subjektyvų gausumą), galima išvesti kreivę (-es), kurios parodys žvėrelių aktyvumo (galimai ir gausumo) kitimo tendencijas konkrečioje teritorijoje ir bendrai Lietuvoje. Ekspertui nustačius, kad stebėjimo vieta europinių plačiaausių
yra „didelės svarbos“, jai rekomenduojama parengti veiksmų planus arba gamtotvarkos planus.

Duomenų kokybės užtikrinimas
Geriausias stebėjimams laikas, kuomet oras ramus, naktis apsiniaukusi.
Keičiantis stebėtojams – „naujokas“ turėtų iš anksto pasipraktikuoti naudotis
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detektoriumi naktį keliuose miškų masyvuose, kuriuose gyvena europiniai plačiaausiai. Reikia pažymėti, kad dėl surinktų duomenų didesnio palyginimo patikimumo, stebėjimus visuose taškuose reikia vykdyti tuo pačiu paros metu, nes
šikšnosparnių aktyvumas atskiromis nakties valandomis skiriasi. Paprastai per
trumpą vasaros naktį (4–5 val.) išsiskiria du europinio plačiaausio maitinimosi
periodai – aktyvesnis iš vakaro ir mažiau aktyvus – prieš aušrą (abu trunkantys
~ po 1 val.), nors skraidančių žvėrelių galima fiksuoti per visą naktį. Europinio plačiaausio trisdešimties minučių trukmės monitoringas birželio mėnesio
kiekviename taške numatomas pradėti vykdyti 00.00 val., rugpjūčio mėnesio. –
22.00 val.
Taip pat duomenų kokybę užtikrina tai, kad mažiau patyrusių stebėtojų surinkti duomenys (detektoriniai įrašai) perduodami patyrusiems specialistams,
kurie centralizuotai atlieka kompiuterinę šikšnosparnių ultragarsinių signalų
analizę.

Bibliografija ir kiti informacijos šaltiniai
1. Ahlen I. 1981. Indentification of Scandinavian bats by their sounds. Report 6. Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife Ecology, Upsala.
2. Ahlen I., Baagoe H. J. 1999. Use of ultrasound detectors for bat studies
in Europe: experiences from field indentification, surveys, and monitoring. Acta Chiropterologica, 1 (2): 137-150.
3. Gyvūnijos monitoringo metodai (sud. K. Arbačiauskas). 2009. Vilniaus
universiteto Ekologijos institutas.
4. Europos Sąjungos Buveinių direktyvos Saugomos rūšys. Vadovas (sud.
L. Raudonikis). 2006. Kaunas, Lututė.
5. Learning bat sounds – Hot.ee. www.hot.ee/e/eptesicus/IDENT.HTM.
6. Petterson Elektronik AB. 2005. www.batsound.com.
7. Petersons G., Vintulis V., Suba J. 2010. New data on the distribution of
the barbastelle bat Barbastella barbastellus in Latvia. Estonian Journal of
Ecology, 59 (1): 62-69.
8. http://www.batecho.eu.
9. www.bio.bris.ac.uk/research/bats/.../barbastelle.htm.
10. (www.youtube.com/watch?v=_nOmrNJ3CS4 (Barbastelle roost Bedfordshire 2013).
11. www.batcalls.com/ (European Batcalls.com/.
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1.4.2 lentelė. Europinio plačiaausio vasaros monitoringo
stebėjimo vietos taškų vertinimo anketa

Stebėjimo vietos ar BAST pavadinimas .....................................................................
Stebėtojo vardas, pavardė, pareigos ............................................................................
Stebėtojo tel. nr.: .................................................
Taško Nr. ........................................ Data ........................................
1. Medynų juostos pobūdis aplinkui stebėjimo tašką iki 50 metrų atstumu [vertinama iš anksto, dieną] (tinkamą atsakymą pažymėti kryžiuku):
• medžių juosta nepermatoma ,
• medžių juosta silpnai permatoma ,
• medžių juosta permatoma .
2. Medynų pobūdis stebėjimo taške (tinkamą atsakymą pažymėti kryžiuku):
• dominuoja ąžuolai ,
• dominuoja ąžuolai ir spygliuočiai ,
• dominuoja spygliuočiai .
3. Apylinkių urbanistika (tinkamą atsakymą pažymėti kryžiuku):
• pastatai už ~ 0,5 km ,
• pastatai už 1–2 km ,
• pastatai daugiau kaip už 2 km .
4. Linijinių kraštovaizdžio elementų šalia stebėjimo vietos buvimas (tinkamą atsakymą pažymėti kryžiuku):
• kelias (-iai) – yra, nėra ;
• vandentėkmė (-ės) – yra, nėra ;
• medžių juosta (-os) – yra, nėra .
5. Kirtimų pobūdis (tinkamą atsakymą pažymėti kryžiuku):
• kirtimai nevykdomi ,
• iškirsta apie stebėjimo tašką ~10 proc. medyno ,
• iškirsta ~ 50 proc. medyno ,
• iškirsta daugiau kaip 50 proc. medyno ,
• medynas iškirstas visiškai .
6. Pomiškio ir (ar) trako formavimasis, užsodinimai stebėjimo taške (tinkamą
atsakymą pažymėti kryžiuku):

61

Europinis plačiaausis (Barbastella barbastellus (Schreber, 1774))

• pomiškio ir (ar) trako nėra ,
• pomiškis ir (ar) trakas formuojasi ,
• pomiškis ir (ar) trakas yra .
7. Miško laukymės, pievutės ir pan. naujai užsodintos mišku ar kt. kultūromis .
8. Pomiškio ir (ar) trako vidutinis aukštis m (nurodyti) ............................................
9. Pastabos: kiti užfiksuoti faktai, pavyzdžiui, miško gaisras, laužavietės, stovyklavietė ir kt. pastebėjimai (užpildyti): ........................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Europinio plačiaausio vasaros monitoringo stebėjimo
vietos taškų buveinės savybių išsaugojimo anketa (tinkamą variantą paryškinti)
Buveinės
savybių išsaugojimo
laipsnis
Geras

Brandžių medynų ploKirtimų vykdymas
tas (%) nuo stebėjimo stebėjimo taške ir gretitaško 50 m spinduliu
mose teritorijose

Brandūs medynai sudaro apie 50 %
Patenkinamas Brandūs medynai sudaro apie 10 %
Blogas
Brandžių medynų nėra
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Kirtimai nevykdomi

Pomiškio ir (ar) trako
formavimasis

Pomiškis ir (ar) trakas
yra
Kirtimai vykdomi greti- Pomiškis ir (ar) trakas
mose teritorijose
formuojasi
Kirtimai vykdomi stebė- Pomiškio ir (ar) trako
jimo taške
nėra
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1.4.2. Europinio plačiaausio žiemos monitoringas
Stebėjimo vietų parinkimo principas
Europinio plačiaausio stebėjimui (monitoringui) žiemą vykdyti parenkami
pastatai (požemiai, požeminiai kariniai įtvirtinimai – fortai, rūsiai), kuriuose
temperatūra šaltuoju metų laiku (spalio–balandžio mėn.) būna 1–8° C ir juose
žiemą apsistoja šios rūšies šikšnosparnių. Šikšnosparnių žiemaviečių, kuriose
gausiau registruojama žiemojančių europinių plačiaausių, žinoma Vilniaus,
Kauno ir kai kuriuose kituose miestuose. Stebėjimams parenkamos tos žiemavietės, kuriose aptinkama 20 ar daugiau žiemojančių europinių plačiaausių.
Daugybę metų europinių plačiaausių žiemavietėje nebeaptinkant, stebėjimai
perkeliami į kitą, potencialią šios rūšies šikšnosparnių žiemojimo vietą.

Stebėjimo vietos charakteristika
Europinio plačiaausio žiemos stebėjimo vieta yra erdvi, mažiausiai 1,5 m
aukščio, 2–3 m pločio ir 3–5 m ilgio patalpa. Patalpa turi būti sausa, neskersvėjuota, su nuolat žema per visą šikšnosparnių žiemojimo sezoną, temperatūra.
Patalpa taip pat turi būti apsaugota nuo nesankcionuotų lankytojų.

Stebimo objekto aprašymas
Europinis plačiaausis yra beveik juodas, šviesesne papilve, 45–58 mm ilgio ir
6–13 g masės žvėrelis. Dilbio ilgis – 36–44 mm. Tiek patinų, tiek patelių ar jauniklių kūno matmenys
būna labai panašūs.
Europinis plačiaausis priskiriamas prie
mažų šikšnosparnių.
Jis labai lengvai, net
iš pirmo žvilgsnio,
atskiriamas nuo kitų
rūšių šikšnosparnių
dėl neįprastos šiai gyvūnų grupei beveik
juodos spalvos bei
viršugalvyje prie kaktos susieinančių dide1.4.2 pav. Žiemojančių europinių plačiaausių grupelė (Kazimiero
lių ausų (1.4.2 pav.).
Baranausko nuotraukos)
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Stebėjimo metu europinių plačiaausių žiemavietėje gausumas įvertinamas
neskirstant jų pagal amžiaus ar lyties struktūrą. Žiemavietėse europiniai plačiaausiai aptinkami ir pavieniui, ir skaitlingose sankaupose (dažniau vienarūšėse
arba daugiarūšėse – kartu su kitų rūšių šikšnosparniais).

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Žiemavietėje stebimas žiemojančių europinių plačiaausių skaičius (gausumas) ir jis registruojamas du kartus per metus (rekomenduojama kas treji metai).
Pagal galimybes, kartu nustatoma ir apskaitoje registruojama ir kitų šikšnosparnių rūšių gausa bei neapibūdintų žvėrelių kiekis.

Stebėjimo procedūra
Kiekviena stebėjimo vieta (žiemavietė) yra įvardijama savo kodu (vietovės,
teritorijos bei stebėjimo vietos numeriu). Žvėrelių apskaita atliekama sausio mėnesio pirmuoju ir vasario mėnesio paskutiniuoju dešimtadieniais.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) žibintuvėlis,
2) užrašų knygelė arba diktofonas,
3) požemių planai su salių ir koridorių numeriais,
4) elektroninis drėgnymatis.
5) rekomenduojama papildomai turėti pirmosios pagalbos priemonių,
mobilųjį telefoną, atsarginį žibintuvėlį, maitinimo elementų.
Bet kurioje žiemavietėje šikšnosparnių apskaitą (darbo saugos atžvilgiu)
rekomenduojama vykdyti dviese ar trise. Vykdant darbus senuose statiniuose,
reikia dėvėti šalmus.
Atsižvelgiant į europinio plačiaausio spalvą, netgi nekreipiant dėmesio į kitus išvaizdos nuo kitų šikšnosparnių rūšių skirtumus, labai paprasta ir iš pirmo
žvilgsnio jį atskirti nuo kitų šikšnosparnių (pavyzdžiui, kabančių žiemavietėje
ant sienų, palubėse, ar nevisiškai įžiūrimų sienų plyšiuose).
Stebėjimo metu, pasišviečiant patalpoje žibintuvėliu, ieškoma šikšnosparnių,
kabančių ant sienų, palubėje ir apžiūrimi visi plyšiai, kuriuose jie galėtų slėptis.
Pastebėjus žvėrelį (-ius), trumpam apšviečiama žibintuvėliu iš arčiau ir šikšnosparniai apibūdinami, suskaičiuojami. Jeigu per keletą, kelioliką sekundžių žvėrelio (-ių) rūšies nepavyksta tiksliai nustatyti (kybo aukštai palubėje arba slepiasi giliame sienos, lubų plyšyje), jie vis tiek nežadinami ir rezultatų fiksavimo
anketoje priskiriami prie neapibūdintų.
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Duomenų registravimas
Kiekvienai žiemavietės patalpai pildoma žiemos monitoringo duomenų registracijos anketa (1.4.3 lentelė) arba pritaikyta forma planšetiniame kompiuteryje ar BIOMON sistemoje tiesiogiai.
1.4.3 lentelė. Europinio plačiaausio žiemos monitoringo duomenų registracijos anketa
Stebėjimo vietos ar BAST pavadinimas ..........................................

...............................................

Stebėjimų data ............................................................ Laikas ................................................................
Apskaitos vykdytojas .............................................................................................................................

Patalpos Santykinė Temperatūra Rasos
drėgmė
taškas
numeris/ kodas

Šikšnosparnio Individų Pastabos
rūšies pavadi- skaičius
nimas

Santykinė oro drėgmė, temperatūra ir rasos taškas fiksuojami specialiu elektroniniu drėgnymačiu. Šie parametrai nustatomi visose patalpose ir tose, kur
šikšnosparnių visai neaptikta.

Stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimo vietos įvertinamos trimis pagrindiniais parametrais: santykinė oro
drėgmė, oro temperatūra ir rasos taškas. Papildomi, ne diskretūs parametrai,
pateikiami pastabų skyrelyje, jei yra tam poreikis. Įjungtas drėgnymatis apie 5
minutes palaikomas stebimoje patalpoje akių lygyje, atitraukus toliau nuo stebėtojo kvėpavimo organų, kad nadarytų įtakos registruojamiems parametrams.
Žmogaus kvėpavimas gali pakeisti drėgmę ir temperatūrą matavimo vietoje. Parametrai surašomi į monitoringo duomenų registracijos Anketą. Rekomenduojamas monitoringo būdas, kuomet vienas stebėtojas vykdo apskaitą ir fiksuoja
parametrus ir juos diktuoja, o kitas – pildo Anketą. Tokiu būdu, patalpoje išbūnama trumpiau ir mažiau pakenkiama šikšnosparnių įmygiui. Patalpoje rekomenduojama išbūti tiktai keletą minučių, bet didelėse žiemavietėse (pavyzdžiui,
Rokų forte) apskaita gali užtrukti ir 4–6 valandas.

Duomenų analizės būdai
Grafinis-statistinis būdas. Daugelį metų sekant europinių plačiaausių gausumą, galima išvesti kreivę (-es), kuri (-os) parodys santykinį šių žvėrelių gausumą
ir jų kitimo tendencijas konkrečioje žiemavietėje ir bendrai šalyje.
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Duomenų kokybės užtikrinimas
Stebėtojas turi mokėti europinį plačiaausį atskirti nuo kitų, šalyje žiemojančių šikšnosparnių. Keičiantis visiems žiemavietės stebėtojams, „naujokai“ iš
anksto turi įgyti šikšnosparnių atpažinimo, monitoringo patirties kartu su patyrusiu stebėtoju.

Bibliografija
1. Arbačiauskas K. (sud.) 2009. Gyvūnijos monitoringo metodai. Vilniaus
universiteto Ekologijos institutas.
2. Raudonikis L. (sud.). 2006. Europos Sąjungos Buveinių direktyvos Saugomos rūšys. Vadovas. Kaunas, Lututė.
3. Masing M., Baranauskas K., Siivonen Y., Wermundsen T. 2009. Bats hibernating in Kaunas Fortress, Lithuania. Estonian Journal of Ecology,
58 (3): 192-204.
4. Pauža D.H., Paužienė N., Sidabrienė G. 2004. Šikšnosparniai. Kaunas,
Lututė.
5. Petersons G., Vintulis V., Suba J. 2010. New data on the distribution of
the barbastelle bat Barbastella barbastellus in Latvia. Estonian Journal of
Ecology, 59 (1): 62-69.
6. Stebbings R.E. 1988. Conservation of European bats. Christopher Helm,
London.
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2.1. BALINIS VĖŽLYS
(Emys orbicularis (Linnaeus, 1758))
Giedrius Trakimas

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Stebėjimo vietos parenkamos naudojantis sistemiškumo, pakankamo minimumo principais bei lokaliu rūšies paplitimu ir mažu gausumu šalyje. Stebėjimo vietos parenkamos ten, kur yra aptinkamos gausiausios subpopuliacijos,
pirmiausia BAST, nors stebėjimo vietos gali būti ir už BAST ribų. Toks stebėjimo
vietų pasirinkimas yra skirtas tam, kad būtų galima stebėti sąlyginai stiprių lokalių populiacijų dinamiką ir tinkamai reaguoti į neigiamus pokyčius. Minimalus stebėjimo vietų skaičius atitinka rūšiai skirtų BAST skaičių.

Stebėjimo vietos charakteristika
Tipiška stebėjimo vieta yra mozaikiškame kraštovaizdyje esantis vandens
telkinių kompleksas, kuriame yra optimalios rūšiai buveinės – nedideli, mažai
žmonių lankomi, stovinčio vandens telkiniai su gausia vandens augalija. Bent
dalis vandens telkinio turi būti gerai įšildoma, sekli. Vandens telkinyje turi būti
pakankamai vietų šildytis saulėje (kupstų, nuvirtusių rąstų, akmenų). Monitoringo darbų metu siūloma patikrinti visas žinomas ir potencialias vėžlių radavietes, atkreipti dėmesį į naujai atsiradusius vandens telkinius.
Papildomai gali būti įvertinamos sausumos buveinės. Sausumos buveinių
(dėtaviečių) įvertinimas atliekamas pastoviuose stebėjimų plotuose. Šių stebėjimų metu patikrinamos žinomos vėžlių dėtavietės bei potencialios kiaušinių
dėjimo vietos. Tikrinami atviri ir pusiau atviri rytinės bei pietinės ekspozicijos
šlaitai, kurie nuo balinio vėžlio gyvenamų vandens telkinių nutolę iki 500 m.
Dėtaviečių ieškoma smėlingose priemolio dirvose augančiose sausose pievose
su indikatorinėmis augalų rūšimis: vienagraiže kudle (Pilosella officinarum), dirvoniniu kiečiu (Artemisia campestris), aitriuoju šiloku (Sedum acre). Augalijos padengimas – maždaug 30–80 proc. Atskira dėtaviete laikomas panašių aplinkos
sąlygų kompleksas, kuriame būna vienas ar keli balinių vėžlių lizdai, o didžiausias atstumas tarp gretimų lizdų – ne daugiau kaip 50 m.

Stebimo objekto aprašymas
Balinio vėžlio viršutinio šarvo skydeliai lygūs su pastebimomis metinėmis
rievėmis. Viršutinis šarvas yra pilkšvai juodas su geltonais taškeliais ir brūkš68
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neliais. Apatinis šarvas juodai rudas, prie galvos ir uodegos purvinai geltonas.
Galva, kaklas, kojos ir uodega išmarginti geltonomis dėmelėmis. Uodega ilga,
siekia apie pusę šarvo ilgio. Nuo svetimžemės vėžlių rūšies raštuotojo vėžlio
(Trachemys scripta) skiriasi tuo, kad neturi raudonos, oranžinės ar geltonos spalvos juostelių galvos šonuose (žr. 2.1.1–2.1.2 pav.).
Baliniams vėžliams reikalingos tiek vandens, tiek ir sausumos buveinės.
Gyvena gerai įšildomuose, eutrofiniuose, mažo ir vidutinio dydžio (0,03–1 ha)
vandens telkiniuose (2.1 pav.). Šildymosi vietų pasirinkimas per vėžlių aktyvumo sezoną keičiasi. Šildymuisi pasirenka vietas, kurios (1) būna ilgą laiką
apšviestos, (2) yra arti maitinimosi vietų, (3) sunkiai prieinamos plėšrūnams.
Paprastai toje pačioje vietoje šildosi keli vėžliai. Intensyviausiai vandens telkinių pakrantėse šildosi balandžio-gegužės mėnesiais. Paprastai yra baikštūs
ir pastebėję įtartiną objektą slepiasi. Birželį–liepą dažnai vėžliai šildosi plūduriuodami vandens paviršiuje. Išdžiūvus vandens telkiniui persikelia į kitus vandens telkinius.
Maitinasi vandenyje bestuburiais, buožgalviais. Gegužės pabaigoje – birželio
pradžioje patelės palieka vandens telkinius ir migruoja į kiaušinių dėjimo vietas.
Jeigu šalia vandens telkinio yra tinkamos sąlygos dėti kiaušinius, patelės tolimų
migracijų neatlieka. Tačiau tos patelės, kurios neranda tinkamų vietų šalia gyvenamų vandens telkinių, keliauja į kiaušinių dėjimo vietas nutolusias iki 1 km
atstumu. Dažnai netoli jų laikinai apsistoja kokiame nors vandens telkinyje.
Kiaušinius deda dažniausiai gegužės–birželio mėnesiais, smėlėtame dirvožemyje, saulėtose, atvirose vietose. Kiaušinių dėjimo periodas prasideda gegužės
antroje pusėje. Jo pradžia taip pat kaip ir trukmė priklauso nuo aplinkos sąlygų.
Paprastai paskutinės dėtys padedamos birželio trečios dekados pradžioje. Tinkamoje vietoje patelė iškasa 10–12 cm gylio duobutę ir padeda 10–20 kiaušinių.
Kiaušiniai balti, ovalo formos, 30 × 20 mm.
Daugelis patelių deda kiaušinius tose pačiose vietose keletą metų iš eilės.
Lizdai gali būti kasami iki kelių metrų atstumu nuo pernykščio lizdo. Patelės
gali keisti kiaušinių dėjimo vietą, jei ankstesnė dėtavietė yra stipriai žmonių pakeičiama arba užauga medžiais ar krūmais. Jaunikliai išsirita po 3 mėnesių. Jie
peržiemoja lizduose ir juos palieka pavasarį. Tuomet jie keliauja į gerai įšildomus telkinius. Žiemoja gilesniuose vandens telkiniuose.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Pagrindinis parametras – individų skaičius (lokalus gausumas) tiriamame taške arba plotelyje. Registruojami suaugę individai, jauni (nesubrendę) individai.
Išvestinis parametras (nežymimas stebėjimų blankuose) – aptikimo dažnis stebėjimų plotelyje, kuris parodo buvo ar nebuvo pastebėti baliniai vėžliai. Apskaitos,
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kurių metu nustatomas individų gausumas, vandens telkiniuose vykdomos 2
kartus (mažiausiai 5 d. intervalu).
Papildomai sausumos buveinių stebėjimai gali būti vykdomi 1–2 kartus nuo
gegužės antros pusės iki liepos pradžios. Potencialiose kiaušinių dėjimo vietose
iš pradžių ieškoma sunaikintų dėčių (iškasinėtų duobučių, kiaušinių lukštų), nes
tai vienas iš paprastesnių būdų aptikti balinių vėžlių kiaušinių dėjimo vietas.
Sausumos buveinėse patartinas gausumo indeksų naudojimas, kuomet pažymimi požymiai koreliuojantys su individų gausumu, pavyzdžiui, sunaikintų kiaušinių dėčių skaičius.

Stebėjimo procedūra
Individų apskaitos vykdomos tinkamuose vandens telkiniuose (parinktuose
taškuose) 2 kartus per sezoną (1) balandžio mėnesio antroje pusėje, (2) balandžio mėnesio pabaigoje – gegužės mėnesio pradžioje. Monitoringas vykdomas
saulėtu, šiltu oru, kai vandens telkinys yra gerai apšviestas. Sustojama atokiau
vandens telkinio ir stebima su žiūronais. Stebėjimą pradėti rekomenduojama
praėjus 4–6 val. po saulės patekėjimo. Viename taške stebima ~ 20 min. Esant
tinkamam orui, rekomenduojama viename taške atlikti 2–3 stebėjimus tą pačią
dieną, vieną kartą prieš vidurdienį ir 1–2 kartus po vidurdienio. Tarp stebėjimų
turėtų būti bent 1 val. tarpas.
Su žiūronais stebimos apšviestos vandens telkinio pakrantės, kupstai, akmenys, nuvirtę į vandenį rąstai, atvira pakrantė, seklumos. Kai kurie vėžliai gali
turėti nesunkiai įsimenamų bruožų (karapakso pažeidimai, dydis), kurie leidžia
atskirti individus. Jei stebėtojas tikras, kad skirtingais stebėjimais registruoti ne
tie patys individai, tai būtina pridėti pastabas prie duotų apskaitų formų.
Kiaušinių dėjimo vietos tikrinamos ir vertinamos 1–2 kartus per sezoną (nuo
gegužės vidurio iki liepos pradžios). Dienos metu patikrinamos žinomos dėtavietės bei ieškoma naujų. Vienas iš būdų surasti dėtavietes – sunaikintų dėčių
paieška (iškasinėtos duobutės ir išmėtyti kiaušinių lukštai lengvai pastebimi).
Surastų dėtaviečių aplinka nufotografuojama, suskaičiuojamos sunaikintos dėtys (kiaušinių lukštų likučiai, iškasinėtos duobutės). Apskaitų formoje registruojamos surastų dėčių koordinatės, augalijos padengimas (procentais).
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) stebėjimo vietų žemėlapiai,
2) žiūronai: 8–12 x 45–50,
3) stebėjimų registracijos formos ir rašymo priemonė (gali būti naudojamas planšetinis kompiuteris),
4) fotoaparatas.
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Duomenų registravimas
„Balinio vėžlio gausumo registracijos formoje“ (2.1.1 lentelė) nurodomi stebėtų balinių vėžlių individų skaičius ir stebėtų dėčių skaičius.
Visi balinio vėžlio registracijos atvejai pažymimi BAST schemoje. Kartu su
monitoringo duomenų forma turi būti pateikiama stebėjimo taškų išsidėstymo
BAST schema, kartu su jų koordinatėmis.

Stebėjimo vietos įvertinimas
Įvertinama vėžlių gyvenamų vandens telkinių buveinių ir kiaušinių dėtaviečių (žinomų ir potencialių) būklė. Užpildomos balinio vėžlio vandens ir sausumos buveinių išsaugojimo laipsnių registracijos formos (2.1.2–2.1.3 lentelės).
Turi būti pateikiama stebėjimo taškų išsidėstymo BAST schema, kartu su jų koordinatėmis.
Didžiausios vėžlių buveinių ir dėtaviečių grėsmės – vandens telkinių pokyčiai, susiję su jų stipriu užaugimu, hidrologinio režimo kitimu (vandens telkinio
gilinimu, valymu); intensyvi antropogeninė veikla: žemės dirbimas netoli dėtaviečių, žvejyba tinklais; potencialių dėtaviečių savaiminis užaugimas krūmais
bei medžiais, apsodinimas mišku.
Vandens buveinės įvertinamos balais:
Vandens augalijos:
0 – gausi povandeninė augalija, yra kupstų, kelmų, rąstų, akmenų;
1 – yra povandeninės augalijos, nėra kupstų, rąstų, akmenų;
2 – gilus vandens telkinys, vandens augalijos mažai.
Hidrologinio režimo:
0 – niekada visiškai nenusenka, jame yra gilesnių (> 1m) ir pakankamai seklesnių zonų (0–0,5m);
1 – telkinys visiškai neišdžiūsta iki rugpjūčio antros pusės;
2 – telkinys visiškai išdžiūsta iki rugpjūčio antros pusės;
Vandens telkinio užpavėsinimo:
0 – vandens paviršiaus užpavėsinimas < 30 proc.;
1 – vandens paviršiaus užpavėsinimas 30–60 proc.;
2 – vandens paviršiaus užpavėsinimas > 60 proc.;
Žmogaus veiklos:
0 – nėra ar beveik nėra antropogeninės veiklos žymių;
1 – semiamas vanduo, lankosi gyvuliai;
2 – dažnai lankosi žmonės, žvejojama, maudomasi.
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Sausumos buveinės (dėtavietės) įvertinamos balais:
I – Padengimas augalija:
0 – neapaugusi aukšta žole, krūmais ar medžiais;
1 – auga daugiametės žolės, krūmai ir medžiai – pavieniai, masyvų nesudaro;
2 – krūmai ir medynai sudaro masyvus arba suarti dirbami laukai.
II – Gruntas:
0 – lengvas, smėlėtas;
1 – žvyras;
2 – molis.
III – Izoliacija (atstumas nuo artimiausio vandens telkinio):
0 – dėtavietė yra netoli vandens telkinio (iki 100 m);
1 – atstumas nuo artimiausio vandens telkinio 100–300 m;
2 – atstumas nuo artimiausio vandens telkinio > 300 m.
IV – Žmogaus veiklos:
0 – 200 m spinduliu nėra kelių;
1 – aplinka mažai fragmentuota keliais, tarp dėtavietės ir vandens telkinių
kelių nėra;
2 – 200 m spinduliu buveinė fragmentuota keliais ir takeliais, yra dažnai naudojamų kelių.

Duomenų analizės būdai
Analizuojant duomenis Lietuvos mastu BAST stebėjimų duomenys paeiliui
suvedami į MS Ecxel, MS Access arba statistinių duomenų programų (STATISTICA) lenteles. Įkeliamos visos 2.1.1–2.1.3 lentelėse pateiktos skiltys. Vertinant Lietuvos mastu duomenys apdorojami naudojant standartinius statistinės analizės
metodus. Aprašant vienų metų monitoringo duomenis naudojama aprašomoji
statistika (vidurkis ir duomenų sklaida), lyginant rezultatus naudojami testai:
chi kvadrato kriterijaus (angl. chi square test) ir Stjudento kriterijaus (angl. Student test; t test) skaičiavimus palaikanti programa ir kt.
BAST stebėjimų vietose nustatomi parametrai: (1) stebėjimo taškų (vandens
telkinių) užimtumas (dažnis): kiek procentų taškų (imties vienetų) buvo registruotas balinio vėžlio buvimas. (2) maksimalus užregistruotas balinio vėžlio individų gausumas (stebėjimo taškui / vandens telkiniui). (3) bendras dėčių ir sunaikintų dėčių skaičiai. Šie parametrai naudojami analizuojant skirtingų metų,
skirtingų vietų, skirtingų buveinių duomenų dinamiką.
BAST stebėjimų vietose vertinamas vėžlių vandens ir sausumos buveinių išsaugojimo laipsniai, antropogeninės veiklos intensyvumas ir jo pokyčiai laike.
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Duomenų kokybės užtikrinimas
Individų apskaitos turi būti vykdomos optimaliomis aplinkos sąlygomis, negali būti atliekamos esant šaltam orui ir dideliam debesuotumui. Stebėtojas turi
būti susipažinęs su šios rūšies biologijos ir ekologijos bruožais.
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Balinis vėžlys ir jo buveinės

2.1.1 pav. Baliniai vėžliai (nuotraukos iš Wikimedia Commons)

2.1.2 pav. Balinio vėžlio vandens buveinės (Jono Sidaravičiaus nuotraukos)

2.1.3 pav. Šalia vandens telkinio esanti sausumos buveinė su balinių vėžlių dėtavietėmis ir plėšrūnų sunaikinta dėtis (Svetlanos Sadovnikovos nuotraukos)
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Invaziniai vėžliai

2.1.4 pav. Trachemys scripta elegans (nuotraukos iš http:/www.californiaherps.com)

2.1.5 pav. Trachemys scripta scripta (nuotraukos iš http:/www.virginiaherpetologicalsociety.com)

2.1.1 lentelė. Balinio vėžlio gausumo registracijos forma

BAST pavadinimas:
BAST kodas:
Monitoringo vykdytojas:
Telefono numeris:
el. paštas:
Stebėjimo data:
Balinio vėžlio gausumo registracijos forma
Taško Individų skaičius
Dėčių skaičius (rekomenduotinas)
Nr.
Suaugėlių Nesubr.
Sveikų
Sunaikintų

Pastabos
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2.1.2 lentelė. Balinio vėžlio vandens buveinių išsaugojimo laipsnio registracijos forma

BAST pavadinimas:
BAST kodas:
Monitoringo vykdytojas:
Telefono numeris:

el. paštas:

Stebėjimo data:
Balinio vėžlio vandens buveinių išsaugojimo laipsnio registracijos forma*
Taško Nr. I – Vand. au.

II – Hidrolog. III – Pavės.

IV – Žm. pov. Pastabos

* – Skirtingų kategorijų įvertinimas balais:
I – Vandens augalijos:
0 – gausi povandeninė augalija, yra kupstų, kelmų, rąstų, akmenų;
1 – yra povandeninės augalijos, nėra kupstų, rąstų, akmenų;
2 – gilus vandens telkinys, vandens augalijos mažai.
II– Hidrologinio režimo:
0 – niekada visiškai nenusenka, jame yra gilesnių ir pakankamai seklesnių zonų;
1 – telkinys visiškai neišdžiūsta iki rugpjūčio antros pusės;
2 – telkinys visiškai išdžiūsta iki rugpjūčio antros pusės;
III – Vandens telkinio užpavėsinimo:
0 – vandens paviršiaus užpavėsinamas < 30 proc.;
1 – vandens paviršiaus užpavėsinamas 30–60 proc.;
2 – vandens paviršiaus užpavėsinamas > 60 proc.;
IV – Žmogaus veiklos:
0 – nėra ar beveik nėra antropogeninės veiklos žymių;
1 – semiamas vanduo, ganomi gyvuliai;
2 – dažnai lankosi žmonės, žvejojama, maudomasi.
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2.1.3 lentelė. Balinio vėžlio sausumos buveinių išsaugojimo laipsnio registracijos forma

BAST pavadinimas:
BAST kodas:
Monitoringo vykdytojas:
Telefono numeris:

el. paštas:

Stebėjimo data:
Balinio vėžlio sausumos buveinių išsaugojimo laipsnio registracijos forma*
Taško Nr.

I – Padeng.

II – Gruntas

III – Izoliacija IV – Žm. pov. Pastabos

* – Skirtingų kategorijų įvertinimas balais:
I – Padengimas augalija:
0 – neapaugusi aukšta žole, krūmais ar medžiais;
1 – auga daugiametės žolės, krūmai ir medžiai – pavieniai, masyvų nesudaro;
2 – krūmai ir medynai sudaro masyvus arba suarti dirbami laukai.
II – Gruntas:
0 – lengvas, smėlėtas;
1 – žvyras;
2 – molis.
III – Izoliacija (atstumas nuo artimiausio vandens telkinio):
0 – dėtavietė yra netoli vandens telkinio (iki 100 m);
1 – atstumas nuo artimiausio vandens telkinio 100–300 m;
2 – atstumas nuo artimiausio vandens telkinio > 300 m.
IV – Žmogaus veiklos:
0 – 200 m spinduliu nėra kelių;
1 – aplinka mažai fragmentuota keliais, tarp dėtavietės ir vandens telkinių kelių nėra;
2 – 200 m spinduliu buveinė fragmentuota keliais ir takeliais, yra dažnai naudojamų kelių.
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2.2. RAUDONPILVĖ KŪMUTĖ
(Bombina bombina (Linnaeus, 1761))
Jolanta Rimšaitė

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Raudonpilvės kūmutės – rūšies, įrašytos į Europos Bendrijos Buveinių direktyvos antrą priedą, stebėjimai pirmiausiai vykdomi visose šios rūšies apsaugai
įsteigtose BAST. Už BAST ribų raudonpilvės kūmutės monitoringas vykdomas
planuojant maždaug iki 25 proc. darbų apimčių, lyginant su Natura 2000 tinklu.
Stebėjimų vietos parenkamos, pirmiausia, atsižvelgiant į rūšies radavietes ir jų kokybę, teritorijose su tinkamomis stabiliomis buveinėmis ar buveinių kompleksais
ir populiacijomis, kurių gausumas artimas BAST atrankos kriterijams (2008 m. liepos 21 d. Nr. D1-389 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymo nr. 219 „Dėl
gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“).
Pirmenybė teikiama vietoms, kuriose gali būti stebimi keletos rūšių populiacijų
pokyčiai (pavyzdžiui, skiauterėtojo tritono, raudonpilvės kūmutės, šarvuotosios
skėtės, dvijuostės nendriadusės), t. y. toje pačioje teritorijoje vykdomi kelių rūšių
monitoringo darbai. Parenkant stebėjimo vietas už BAST ribų atsižvelgiama į rūšies paplitimo ir teritorijų geografinį išsidėstymą šalyje (pavyzdžiui, vadovaujantis SRIS duomenimis), parenkamos vietos kiek galima plačiau išsidėsčiusios rūšies
paplitimo areale ir atspindinčias skirtingas raudonpilvei kūmutei būdingas buveines. Stebėjimo vietos už BAST ribų parenkamos atsižvelgiant ar jos yra patogiai
pasiekiamos, ar jose patogu kokybiškai atlikti stebėjimus (galima pasiekti vandens
telkinio krantą, patogu apžvelgti stebėjimo vietą ir pan.).
Jei stebėjimo vietoje buveinė yra sunaikinama, ir (ar) jei tris stebėjimo ciklus
(9 metus) raudonpilvė kūmutė nebuvo aptikta, stebėjimai šioje vietoje nebevykdomi, stebėjimo vieta perkeliama į artimiausią žinomą buveinę.

Stebėjimo vietos charakteristika
Raudonpilvė kūmutė aptinkama sekliuose, gerai saulės įšildomuose vandens
telkiniuose arba gilesnių vandens telkinių sekliose pakrantėse; tai gali būti užlietos
pievos, pelkės, kanalai, smėlio, molio, žvyro karjerai, apleisti žuvininkystės tvenkiniai, senvagės, ežerų užutėkiai. Gali būti randama laikinuose vandens telkiniuose.
Dažniausiai apsigyvena 0,5–1,5 m gylio vandens telkiniuose. Paprastai tokiuose van78
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dens telkiniuose nėra dumblingo grunto. Dominuojančios augalų rūšys kūmučių
apgyvendintuose vandens telkiniuose – chara (Chara vulgaris), plūdė (Potamogeton
natans), vandeninis vėdrynas (Ranunculus aquatilis), plunksnalapė griovenė (Hottonia
palustris), pelkinis duonis (Elocharis palustris), gyslotinis dumblialaiškis (Alisma plantago aquatica), šakotasis šiurpis (Sparganium erectum), siauralapis švendras (Typha
angustifolia). Kartais nerštui ir maitinimuisi naudoja skirtingus vandens telkinius,
todėl optimali raudonpilvių kūmučių buveinė – įvairių šalia esančių vandens telkinių kompleksas. Sausumos buveinės svarbios žiemojimui ir migracijai – optimalios
sausumos buveinės – drėgnos ekstensyviai šienaujamos ar ganomos pievos, kuriose
yra įsiterpę nedidukai vandens telkinukai (balutės, vandens pilni grioviai ir pan.),
medžių ar krūmų juostos, pakanka natūralių slėptuvių tinkamų žiemoti.

Stebimo objekto aprašymas
Raudonpilvė kūmutė yra nedidelis (kūno ilgis apie 40–55 mm) beuodegis
varliagyvis, pasižymintis charakteringa išvaizda – plokščiu kūneliu, karpota
oda, slepiamąja viršutinės kūno pusės spalva ir ryškia blizgia spalvota kūno
apačia. Papilvė išmarginta raudonomis, oranžinėmis plačiomis dėmėmis, su
tamsiai juosvais lopinėliais ir baltais taškeliais (2.2.1 pav.). Raudonpilvės kūmutės nugaros spalva – tamsiai ruda, pilkšva arba alyvinė su tamsesniais lopinėliais (2.2.1 pav.). Oda padengta mažomis karpomis. Akių vyzdžiai yra širdelės
formos. Patinų rezonatoriai vidiniai, patinams skleidžiant balsą („kūmuojant“)
išsipučia pagurklio oda. Veisimosi periodu patinams ant priekinių letenų I ir II
piršto ir letenų vidinio paviršiaus susiformuoja tamsios trynės. Suaugėliai maitinasi įvairiais bestuburiais ir jų lervomis.
Neršto periodas prasideda vėlyvą pavasarį, kai vanduo pasiekia +15 °C ir
trunka iki vasaros vidurio. Patelės kiaušinius deda seklesnėse vietose, aplink
vertikalų augalo stiebą po vandeniu, apie 300 kiaušinių per sezoną, dėtimis iki
20–40 kiaušinių dėtyje. Neršto pradžia gali prasidėti vėliau ar anksčiau nei įprastai, priklausomai nuo meteorologinių sąlygų. Nors raudonpilvės kūmutės nerštas labai ištęstas, patelės kiaušinius neršia apie 2 mėnesius, tačiau pavasarinis
nerštas pats intensyviausias. Išsiritę buožgalviai siekia vos 5–8 mm ilgio, buožgalviai iki metamorfozės užauga 45–50 mm. Buožgalviai neblogai skiriasi nuo
kitų varliagyvių rūšių buožgalvių: žiauninis plyšys yra kūno vidurinėje linijoje,
pilvo pusėje; buožgalvio burnos plokštelė savitos formos, dantukai kiekvienoje
serijoje išsidėstę 2–3 eilėmis (2.2.1 pav.); uodegos pelekas prasideda aukščiau
negu daugumos varliagyvių rūšių – beveik nuo galvos ir turi tipinį tinklišką
raštą (2.2.1 pav.). Detalūs buožgalvio požymiai, reikalingi identifikuoti iki rūšies, stebimi naudojant binokuliarinę lupą, tačiau įgijus patirties raudonpilvių
kūmučių buožgalvius galima nesunkiai atskirti ir pagal savitą kūno formą (dėl
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uodegos peleko padėties), kuri gerai skiriasi nuo kitų Lietuvoje aptinkamų varliagyvių buožgalvių rūšių. Lervinis periodas trunka apie 3 mėnesius.
Veisimosi periodu raudonpilvių kūmučių patinai „kūmuoja“, t. y. specifiškai, tik šiai rūšiai būdingu balsu kurkia dienos metu, patinų balsas primena skudučių garsą. Patinai pradeda tuoktuvines giesmes nuo gegužės vidurio ir tęsia
iki liepos mėnesio. Patinai „kūmuoja“ ir vandens paviršiuje, ir po vandeniu. kai
patinas „kūmuoja“ vandens paviršiuje, jis gerai matomas, nes plūduriuoja plačiai išskėtęs kojas, tuo metu jo kūnas vibruoja ir matomi vandens ratilai, taip pat
gali būti matomas spalvingas pagurklis. „Kūmuoja“ patinai nevienodai intensyviai, tai labai priklauso nuo oro temperatūros ir paros meto. Intensyviausi balsai
16–17 ir 19–20 val., taip pat vidurdienį.
Didžiąją gyvenimo dalį raudonpilvės kūmutės praleidžia vandenyje. Žiemoja
sausumoje, graužikų urvuose, po medžių šaknimis, duobėse, kartais užsikasa į
žemę vandens telkinių pakrantėse, taip pat slepiasi rūsiuose, po namų pamatais.
Raudonpilvės kūmutės migruoja paprastai netoli nuo neršto telkinių apie
300 m, maksimaliai gali nukeliauti iki 1000 m.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Stebėjimo metu pirmiausiai identifikuojamos nerštavietės pagal patinų balsus (yra, nėra). Nustatoma patinų gausa remiantis jų balsais bei suaugėlių vizualiniais stebėjimais. Papildomai registruojami parametrai (neprivalomi): buožgalvių ir šiųmetukų buvimas.
Stebėjimai atliekami du kartus, kas 10–14 dienų gegužės–birželio mėnesiais.

Stebėjimo procedūra
Stebėjimų taškai BAST parenkami pagal turimus duomenis (saugomų teritorijų direkcijų specialistų turima informacija, teritorijos inventorizacijos duomenys,
SRIS duomenys) apie radavietes ir tinkamas buveines (saugomų teritorijų direkcijų specialistų turima informacija, aerofotografinės nuotraukos (mastelis ne mažesnis nei 1:10 000). Jei BAST yra žinoma ne daugiau kaip 5 izoliuotos (nutolusios
viena nuo kitos 1000 m ir daugiau) radavietės (ar jų kompleksai) – stebimos visos
radavietės (ar jų kompleksai), jei tokių radaviečių yra daugiau kaip 5 – stebima iki
50 proc. radaviečių, bet ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 10. Jei BAST apima
vieną radavietę, kurią sudaro šlapžemių kompleksas, stebėjimų taškai parenkami skirtingose jos dalyse, atsižvelgiant į erdvinį jų išsidėstymą ir savybes, jei yra
galimybių juos pasiekti ir patogu kokybiškai atlikti stebėjimus (galima pasiekti
vandens telkinio krantą, patogu apžvelgti stebėjimo vietą ir pan.) (pvz. 2.2.3 pav.).
Kiekvienam stebėjimo taškui suteikiamas individualus numeris.
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Apskaita nerštavietėse
Nerštavietės (jų kompleksai) nustatomos pagal patinų balsus iki liepos mėnesio.
Apskaitos vykdomos gegužės–birželio mėnesiais, dienos metu, saulėtu, šiltu
oru. Atėjus prie vandens telkinio, reikia į jį įbristi (kur įmanoma), jei nuo kranto
vandens telkinys yra neapžvelgiamas, ir, palaukus kol varliagyviai nurims (apie
penkias minutes), klausytis patinų balsų. Tuo pat metu reikia apžvelgti (rekomenduotina su žiūronais) vandens telkinį, nes „kūmuojantys“ patinai gali būti
matomi vandens paviršiuje. Mažuose vandens telkiniuose (< 30 m2) užtenka vieno stebėjimo taško, didesniuose pasirenkama daugiau taškų, kad būtų galima
apžvelgti visą telkinio seklią akvatoriją. Kanaluose einama pakrante iki 500–1000
metrų ir sustojama kas 50 metrų. Jei neįmanoma tiksliai nustatyti vokalizuojančių patinų skaičiaus, galima naudoti balsų intensyvumo kategorijas:
1 – pavieniai balsai,
2 – girdimi atskiri balsai ir persidengiantys 5–10 balsų,
3 – balsų gaudesys, balsai pastovūs, persidengiantys.
Stebėjimai gali būti atliekami izoliuotose radavietėse (izoliacija nustatoma
naudojant tinkamo mastelio aerofotografinį žemėlapį ir patikrinus teritoriją stebėjimo metu) ir trumpais apie 500 m (iki 1000 m) maršrutais, stebint raudonpilves kūmutes tinkamose vandens telkiniuose šiame maršrute (stebėjimai atliekami iki 5 atskirų vandens telkinių) (2.2.3 pav.)
Iš viso atliekami 2 pakartojimai ne mažesniu nei 10 dienų intervalu.
Rekomenduojama (tačiau neprivaloma) patikrinti ar nustatytose nerštavietėse randama raudonpilvės kūmutės buožgalvių. Tai atliekama naudojant
vandens graibštelį, tinkamiausias laikas yra birželio vidurys – liepos pradžia.
Naudojamas žvejybinis sietelis ar vandens tyrimams skirtas graibštelis ant ilgo
koto, jo maišas turi būti su ne didesnėmis kaip 3 x 3 mm tinklo akimis, rekomenduojamas trikampio, D formos, 35–45 cm kraštinės rėmas. Sugautus buožgalvius
reikia apibūdinti naudojant apibūdinimo raktus.
Šiųmetukai stebimi (neprivalomai) prie nerštaviečių liepos antroje pusėje,
rugpjūčio mėnėsį.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) žiūronai,
2) ilgi guminiai batai,
3) žvejybinis graibštelis,
4) plastikinis kibirėlis,
5) matavimo metras,
6) binokuliarinė lupa,
7) vandens termometras,
8) diktofonas su atsarginiais elementais,
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9) GPS imtuvas su atsarginiais elementais,
10) stebėjimo anketos ir pieštukas ir (ar) užrašų knygutė,
11) detalus vietovės žemėlapis,
12) mobilusis telefonas,
13) išmanusis įrenginys (planšetinis kompiuteris ar išmanusis telefonas) su
mobiliuoju interneto ryšiu gali būti naudojamas vietoj 8–12 punkte išvardytų priemonių.
Pelkėtoje vietovėje stebėjimus turėtų atlikti du žmonės.

Duomenų registravimas
Rūšies stebėjimo duomenys surašomi į žemiau pateikiamą apskaitos duomenų formą (2.2.1 lentelė). Kartografuojami apskaitų taškai ir maršrutas, o visi
raudonpilvių kūmučių registracijos atvejai nerštavietėje pažymimi žemėlapyje.
Kiekvienam pakartojimui ir apskaitų vietai (BAST ar teritorijai už BAST ribų)
naudojama atskira duomenų forma su žemėlapiu.
Puslapis_____iš______puslapių
2.2.1 lentelė. Raudonpilvės kūmutės stebėjimų registracijos forma
BAST kodas
BAST (arba Teritorijos**) pavadinimas
Pakartojimas ir data
Oro sąlygos
Vandens temperatūra
Taško Nr. (kodas)

Už monitoringą atsakingas asmuo
Adresas
Tel.:
El. paštas
Stebėjimuose dalyvavusių vykdytojų sąrašas

Bendrieji duomenys apie stebėjimo taškus
Vietovardis
Centro koordinatės (LKS: X,Y)

Stebėjimų duomenys, Raudonpilvė kūmutė (Bombina bombina)
Suaugę individai
Dėtys*
Buožgalviai* Šiųmetukai*
Taško
Balsų
inind.
Pastabos
Nr.
tensyvumo yra nėra yra nėra yra nėra
(kodas) arba ind./ploto vnt.(m2)
kategorija

* papildoma (neprivaloma) informacija.
** Jei stebėjimai atliekami ne BAST.
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Apskaitos duomenų formos pildymo paaiškinimai:
Suaugę individai: jei neįmanoma nustatyti bent apytikrio individų skaičiaus, įrašoma
balsų intensyvumo kategorija (1, 2 arba 3).
Jei galima nustatyti individų skaičių pagal balsus ar stebint individus, nurodomas
bendras individų arba individų skaičius ploto vienete išreikštame m2, t. y. kokiame
plote suskaičiuoti individai, kartais patogiau pateikti perskaičiuotą vidutinį individų
skaičių viename m2.
*Dėtys, *Buožgalviai*, Šiųmetukai: jei buvo atlikti stebėjimai pažymimas reikiamas
stulpelis „+“ (t. y. jei ieškojome ir neradome pažymime „+“ stulpelyje „nėra“, jei radome – pažymime „+“ stulpelyje „yra“), jei nebuvo atliekami stebėjimai – nežymime nei
vieno stulpelio.
Pastabos: šioje skiltyje reikia detalizuoti metodiką. Pasirinkus konkrečioje vietoje naudoti tą patį metodą.
Nurodomos kitos stebėtos varliagyvių rūšys.
Skiltyje Pastabos reikia nurodyti pastebėtas grėsmes ir veiksnius (I Priedas), galima
nurodyti tik veiksnio kodą ir įvertį balais (1 – nestiprus, 2 – vidutinis, 3 – stiprus) ir
pažymėti poveikio kryptį – teigiama (+), neigiama (-) (pavyzdžiui, E03.01 „-3“, E03.04
„-3“, K02.03 „-2“). Nurodomi visi pastebėti potencialūs trikdymo šaltiniai, atkreipiamas dėmesys į vandens telkinio hidrologinio režimo bei pakrantės užaugimo (vandens buveinėse) pokyčius. Į pastabas įrašoma kita stebėtojo manymu svarbi informacija bei rezultatų paaiškinimas, patikslinimas.

Stebėjimo vietos įvertinimas
Kiekvienam stebėjimo taškui užpildoma lentelė „Stebėjimo vietos savybių
išsaugojimo laipsnio įvertinimas“ (2.2.2 lentelė), kurioje vertinama nerštavietė
ir jos aplinka.
Neigiami buveinės faktoriai – vandens telkinių pokyčiai, susiję su jų stipriu
užaugimu, hidrologinio režimo kitimu (vandens telkinio gilėjimu ar išdžiūvimu), aplinkinių buveinių fragmentacija, taip pat vienas iš stipriausių neigiamų
faktorių yra žuvų ar didelė žaliųjų varlių koncentracija.
Kadangi negiliuose ir nedideliuose vandens telkiniuose yra pavojus, kad
jiems išdžiūvus gali žūti buožgalviai, reikia stebėti vandens telkinio gylio svyravimus ir laikotarpius, kai prasideda džiūvimas ir ar spėja išsivystyti lervos
(stebimas laikotarpis yra liepos vidurys – rugpjūčio vidurys). Taip pat stebimi
buveinių pakrantėse pokyčiai. Įvertinama 500 m pločio sausumos zona apie
nerštavietę, nurodant pagrindinius objektus ar veikas, detalus vertinimas pateikiamas 300 m zonai.
Vertinama nerštavietė ir jos aplinka, taip (+) arba ne (–) užpildant 2.2.2 lentelę
arba įrašant reikiamas reikšmes:
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2.2.2 lentelė. Stebėjimo vietos savybių išsaugojimo laipsnio įvertinimas
Vandens telkinio plotas (įrašomas
plotas (skaičius) m2 stebėjimo metu)
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22

Vandens telkinio
apytikris gylis, m
(įrašomas skaičius)

Taip
/ ne

***Yra žaliųjų varlių
***Yra žuvų
***Vandens telkinys išdžiūva iki rugpjūčio mėn.
**Vandens telkinys išdžiūva, nusenka rugpjūčio mėn.
**Vandens telkinys neišdžiūva, vandens lygio svyravimai nežymūs
*Vandens telkinyje yra gilesnių ir seklesnių zonų
*Povandeninė augalija
**Dugnas uždumblėjęs
*Greta (500 m zonoje) daug panašių tinkamų vandens telkinių
***Artimiausios tinkamos vandens buveinės už daugiau nei 1000 m;
*Vandens telkinys nuožulniais krantais (5°–25°) nuožulnumu
*Atviras vandens paviršius užima 10 %–40 %
**Atviras vandens paviršius < 10 % arba > 90 % telkinio ploto
*< 20 % vandens telkinio nuolat pavėsyje
**20 %–40 % vandens telkinio nuolat pavėsyje
**41–60 % vandens telkinio nuolat pavėsyje
*** 61 %–80 % vandens telkinio nuolat pavėsyje
***> 80 % vandens telkinio nuolat pavėsyje***
*Nerštavietės aplinka (300 m spinduliu) nefragmentuota keliais, natūrali
**Nerštavietės aplinkoje (300 m spinduliu) yra dirbamųjų laukų
**Nerštavietės pakrantės apaugusios krūmynais
***Nerštavietės aplinkoje yra gyvenamieji ar ūkiniai pastatai
Pastabos

* pažymėti teigiami aplinkos faktoriai
** blogėjančios buveinės būklės faktoriai
***nepatenkinamos buveinės būklės faktoriai.
Kai kurių 2.2.2 lentelės faktorių vertinimo paaiškinimai:
Vandens telkinio plotas (įrašomas plotas stebėjimo metu) – kiekybiniams ploto parametrams nustatyti turėtų būti naudojamos aerofotografinės nuotraukos (tinkamo mastelio) ribas pažymint rankiniu būdu arba GPS prietaisai su atitinkamomis funkcijomis.
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Yra žaliųjų varlių – žaliosios varlės – trijų varlių rūšių (mažosios kūdrinės (Rana lessonae), didžiosios kūdrinės (R. esculenta) ir ežerinės varlės (R. ridibunda)) bendrinis pavadinimas. Ežerinių varlių buvimas kūmučių buveinėse mažai tikėtinas, tačiau likusių
dviejų rūšių – labai tikėtinas. Vertinant nereikia nustatyti tikslios rūšies, užtenka konstatuoti buvimo ar nebuvimo faktą. Šios varlės yra palyginti stambūs plėšrūs varliagyviai, greitai kolonizuojantys tinkamas buveines. Jos lengvai atpažįstamos pagal tipingą
išvaizdą (ryški žalia foninė kūno spalva, kurkiant patinams burnos šonuose išsipučia
rezonatoriai) ir patinų balsus.
Yra žuvų – žuvų buvimas nustatomas stebint vandens telkinį (žuvys gali būti pastebimos plaukiojant vandens storymėje, stebimas mailius, matomos šokinėjančios žuvys),
pagaunamos graibštu arba nustatoma pagal netiesioginius požymius – rastus žvynus
pakrantėje, žvejų takus ir žvejybos vietas, apklausiant gyventojus, žvejus mėgėjus, vandens telkinio naudotojus ar savininkus.
Nerštavietės aplinkoje yra gyvenamieji ar ūkiniai pastatai – senoviškos kaimo sodybos, kuriose ūkininkaujama ekstensyviai, į šitą punktą neįtraukiamos – jų buvimas kūmutėms
privalumas, nes jų aplinkoje jos gali lengvai susirasti žiemavietę.

Duomenų analizės būdai
Siekiant atlikti objektyvią duomenų analizę ir adekvačiai lyginti skirtingų
metų duomenis, konkrečioje teritorijoje turi būti taikomi tie patys metodai bei
registruojami tie patys parametrai. Duomenys analizuojami naudojant standartinius aprašomosios statistikos metodus.
Duomenis apdoroti naudojama bet kuri standartinius statistinės analizės metodus (vidurkių statistika, chi kvadrato kriterijaus (angl. chi square test) ir Stjudento kriterijaus (angl. Student test; t test) skaičiavimus) palaikanti programa.
Stebėjimų teritorijoje įvertinamas buveinių užimtumas (kiek procentų stebėjimo taškų registruotas kūmučių buvimas). Pozityvių paplitimo taškų registravimas – efektyvus metodas ilgalaikių populiacijos pokyčių analizei.
Lyginamos radaviečių gausumo klasės, buveinės savybės.
Vadovaujantis stebėjimo vietos savybių vertinimo lentele apskaičiuojamas
buveinės kokybės balas:
* pažymėti teigiami aplinkos faktoriai (B6, B7, B11, B19 vertinami 1 balu, jei „+“
ir 3 balais, jei „-“, B9, B12, B14, vertinami 1 balu, jei „+“, nevertinami, jei „-“, lentelėje pilkai pažymėti faktoriai, kurių alternatyviai reikšmei nepriskiriami balai)
** blogėjančios buveinės būklės faktoriai (vertinami 2 balais, jei „+“, nevertinami, jei „-“)
*** nepatenkinamos buveinės būklės faktoriai (B1, B2, B22 vertinami 3 balais,
jei „+“ ir 1 balu, jei „-“; o B3, B10, B16-B18 vertinami 3 balais, jei „+“ ir nevertinami, jei „-“ lentelėje pilkai pažymėti faktoriai, kurių alternatyviai reikšmei nepriskiriami balai (žr. pavyzdį ir skaičiuoklę, 2.2.4 pav.).
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Bendras buveinės kokybės balas apskaičiuojamas naudojantis formule:

B B = ∑1 Bn / n
n

kur Bb – Bendras buveinės kokybės balas, n – įvertintų faktorių skaičius, Bn – faktoriaus
vertė pagal anksčiau pateiktą verčių skalę.
Stebėjimo taško lygmeniu vertinama: nerštaviečių ploto ir gylio pokyčius,
individų gausumo pokyčius, o pagal faktorių B12 ir B13 vertes, buveinių užaugimo vandens augalais tendencijas, o pagal faktorių B14-B18 vertes – buveinių
užtamsinimo pokyčius.
Turint skirtingų metų monitoringo duomenis, lyginami nerštaviečių ploto
pokyčiai.
Bendrą buveinės kokybės balą patogu skaičiuoti naudojantis Excel lentelėmis
ar kitomis analogiškomis skaičiuoklėmis, naudojantis funkcijomis AutoSum ir
CountA bei įsivedant reikiamą formulę.
Kai bendras buveinės balas (Bb) yra 1–1,44 buveinės būklė vertinama kaip palanki,
Kai Bb yra 1,45–2,44, buveinė vertinama kaip patenkinama,
Kai Bb > 2,45 buveinės būklė vertinama kaip nepalanki.
Taip įvertinama stebėjimo taško buveinės būklė, vertinant visų stebėjimo vietos buveinių būklę, suvedamas gautas stebėjimo taškų Bb į bendrą skaičiuoklės
lentelę ir apskaičiuojamas stebėjimo vietos Bb vidurkis, išsibarstymas apie vidurkį, Mode. Analogiški skaičiavimai atliekami surinkus duomenis nacionaliniu
lygmeniu. Nacionaliniu lygmeniu įvertinama, koks skaičius stebėjimo vietų turi
palankią Bb, koks patenkinamą ir nepalankią.
Turint skirtingų metų duomenis atliekami būklės pokyčių palyginimai pagal
vidurkius, Mode reikšmes ir absoliučias vertes.

Duomenų kokybės užtikrinimas
Apskaitos turi būti vykdomos esant optimalioms aplinkos sąlygoms – saulėtu, šiltu oru. Stebėtojas turi būti susipažinęs su rūšies suaugėlių ir buožgalvių
požymiais, pažinti patinų balsus. Kūmutės buožgalviai gerai skiriasi nuo kitų
varliagyvių rūšių, tačiau norint juos apibūdinti reikalinga binokuliarinė lupa,
apibūdinimo raktas, taip pat darbuotojo įgūdžiai.
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Raudonpilvės kūmutės suaugėlio ir buožgalvio išvaizdos
skiriamieji bruožai

a
b
2.2.1 pav. Raudonpilvė kūmutė, suaugėlis, a) pilvinė pusė, b) bendras vaizdas iš viršaus (Jolantos Rimšaitės nuotraukos)

a							
b
2.2.2 pav. Raudonpilvės kūmutės buožgalvis (a), (Jolantos Rimšaitės piešinys);
raudonpilvės kūmutės buožgalvio burna (b) (Jolantos Rimšaitės piešinys iš Raudonikis, 2006)
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Kūdrinės varlės (Rana lessonae, Rana esculenta)

2.2.3 pav. Virš vandens paviršiaus kyšo kūdrinės varlės galva (Jolantos Rimšaitės nuotrauka)

2.2.4 pav. Mažoji kūdrinė varlė (Jolantos Rimšaitės nuotrauka)
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Stebėjimų skirtingose buveinėse pavyzdžiai

Raudonpilvės kūmutės stebėjimo maršruto pavyzdys

2.2.5 pav. Raudonpilvės kūmutės izoliuotų stebėjimo taškų pavyzdys
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Stebėjimo vietos savybių išsaugojimo laipsnio įvertinimo
buveinėje pavyzdys
Stebėjimo vietos savybių išsaugojimo laipsnio įvertinimo lentelės užpildymo, įverčio balais pritaikymas ir tolesnio Bb skaičiavimo pavyzdys
B1

***Yra žaliųjų varlių

„+“

3

B2

***Yra žuvų

„+“

3

B3

***Vandens telkinys išdžiūva iki rugpjūčio mėn.

„-“

B4

**Vandens telkinys išdžiūva, nusenka rugpjūčio mėn.

„-“

B5
B6

**Vandens telkinys neišdžiūva, vandens lygio svyravimai nežymūs
*Vandens telkinyje yra gilesnių ir seklesnių zonų

B7

*Povandeninė augalija

B8

**Dugnas uždumblėjęs

„+“

2

B9

*Greta (500 m zonoje) daug panašių tinkamų vandens telkinių

„-“

B10
B11

***Artimiausios tinkamos vandens buveinės už daugiau nei
1000 m;
*Vandens telkinys nuožulniais krantais (5°–25°) nuožulnumu

B12

*Atviras vandens paviršius užima 10 %–40 %

„-“

B13

**Atviras vandens paviršius < 10 % arba > 90 % telkinio ploto

„+“

B14

*< 20 % vandens telkinio nuolat pavėsyje

„-“

B15

**20 %–40 % vandens telkinio nuolat pavėsyje

„-“

B16

**41 %–60 % vandens telkinio nuolat pavėsyje

„+“

B17

*** 61 %–80 % vandens telkinio nuolat pavėsyje

„-“

B18

***> 80 % vandens telkinio nuolat pavėsyje***

„-“

B19
B20
B21
B22

*Nerštavietės aplinka (300 m spinduliu) nefragmentuota keliais, natūrali
**Nerštavietės aplinkoje (300 m spinduliu) yra dirbamųjų laukų
**Nerštavietės pakrantės apaugusios krūmynais

„+“

2

„-“

3

„+“

1

„+“

3

„-“

3
2

2

„-“

3

„+“

2

„+“

2

***Nerštavietės aplinkoje yra gyvenamieji ar ūkiniai pastatai

„+“

3

Excelyje patogu taikyti funkcijas CountA, Auto SUM ir pritaikyti metodikoje nurodytą formulę

S

34

n

14

Bb

2,43
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Stebėjimo vietos savybių išsaugojimo laipsnio įverčio balais skaičiuoklė
Buveinės faktoriai
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
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Reikšmė
„+“
„+“
„+“
„+“
„+“
„+“
„+“
„+“
„+“
„+“
„+“
„+“
„+“
„+“
„+“
„+“
„+“
„+“
„+“
„+“
„+“
„+“

Įvertis balais
3
3
3
2
2
1
1
2
1
3
1
1
2
1
2
2
3
3
1
2
2
3

Reikšmė
„-“
„-“
„-“
„-“
„-“
„-“
„-“
„-“
„-“
„-“
„-“
„-“
„-“
„-“
„-“
„-“
„-“
„-“
„-“
„-“
„-“
„-“

Įvertis balais
1
1

3
3

3

3

1
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2.3. SKIAUTERĖTASIS TRITONAS
(Triturus cristatus (Laurenti, 1768))
Jolanta Rimšaitė

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Skiauterėtojo tritono – rūšies įrašytos į Europos Bendrijos Buveinių direktyvos antrą priedą, stebėjimai pirmiausia vykdomi visose, šios rūšies apsaugai
įsteigtose BAST. Už BAST ribų skiauterėtojo tritono monitoringas vykdomas
planuojant maždaug iki 30 proc. darbų apimčių, lyginant su Natura 2000 tinklu.
Stebėjimų vietos parenkamos pirmiausia remiantis rūšies radavietėmis ir jų kokybe, prioritetas teikiamas teritorijoms su tinkamomis stabiliomis buveinėmis ar
buveinių kompleksais ir populiacijomis, kurių gausumas artimas BAST atrankos kriterijams (2008 m. liepos 21 d. Nr. D1-389 Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymo nr. 219 „Dėl gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų
kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“). Pirmenybė teikiama vietoms, kuriose gali
būti stebimi kelių rūšių populiacijų pokyčiai (pavyzdžiui, skiauterėtojo tritono,
raudonpilvės kūmutės, šarvuotosios skėtės, dvijuostės nendriadusės), t. y. toje
pačioje teritorijoje vykdomi kelių rūšių monitoringo darbai. Parenkant stebėjimo
vietas už BAST ribų, atsižvelgiama į rūšies paplitimo ir išskirtų teritorijų geografinį išsidėstymą šalyje, siekiant parinkti vietas kiek galima plačiau išsidėsčiusias
rūšies paplitimo areale ir atspindinčias skirtingas buveines.
Stebėjimo vietos už BAST ribų parenkamos atsižvelgiant į tai ar jos yra patogiai pasiekiamos, jose patogu kokybiškai atlikti stebėjimus (galima pasiekti vandens telkinio krantą, patogu apžvelgti stebėjimo vietą ir pan.).
Jei stebėjimo vietoje buveinė yra sunaikinama, ir (ar) jei tris stebėjimo ciklus
(9 metus) skiauterėtasis tritonas nebuvo aptiktas naudojant visus siūlomus stebėjimo metodus, stebėjimai šioje vietoje nebevykdomi, o stebėjimo vieta perkeliama į artimiausią žinomą buveinę.

Stebėjimo vietos charakteristika
Skiauterėtas tritonas dalį savo gyvenimo praleidžia vandens buveinėse, dalį –
sausumoje, todėl jų populiacijoms išgyventi svarbi yra nerštaviečių ir vasarojimo ir
žiemojimo sausumos buveinės kokybė. Optimalios rūšiai vandens buveinės – įvairūs stovinčio vandens telkiniai (kūdros, kanalai, grioviai, karjerų balos, senvagės ir
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pan.), dažnai apsupti mišku, parku. Neštavietėms būdinga dugno augalija: vandeninės monažolės (Glyceria maxima), plūdės (Potamogeton sp.), vėdrynai (Ranunculus
sp.), elodėjos (Elodea canadensis), praujenės (Callitriche sp.) ir kiti. Bent dalis vandens telkinio turi būti gerai įšildoma. Optimalios skiauterėtojo tritono nerštavietės, kuriose gali gyventi didelė populiacija – vidutinio dydžio, dideli (500–750 m2),
gausiai priaugę vandens augalų, bežuviai vandens telkiniai, tačiau aptinkami ir
labai mažuose (20 m2) ir dideliuose (iki 10 000 m2) vandens telkiniuose. Jei vandens
telkinys pilnai išdžiūva vasaros pabaigoje, ir tai vyksta ne kasmet, tai neleidžia
jame įsitvirtinti žuvims. Svarbi yra ir vandens kokybė, stipriai eutrofiniai vandens
telkiniai su mažu deguonies kiekiu ilgainiui tampa netinkami. Sausumos buveinėje nerštavietės aplinkoje turi būti gausu slėptuvių bei grobio skiauterėtiesiems
tritonams. Skiauterėtųjų tritonų sausumos slėptuvės – tai seni kelmai, medžių virtuoliai, seni urveliai, akmenų krūvos ir pan. Tinkamiausia skiauterėtųjų tritonų
sausumos buveinė – nerštavietę supantis lapuočių, mišrus miškas, senas parkas
ar apleistas sodas, išsidėstęs taip, kad nesudarytų nuolatinio pavėsio nerštavietei.
Skiauterėtieji tritonai aptinkami šiose Europos Svarbos buveinėse: Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis (3150), Pelkiniai miškai (91D0),
Aliuviniai miškai (91E0), Paupių guobynai (91F0).

Stebimo objekto aprašymas
Tai stambiausias iš Lietuvoje aptinkamų tritonų (Lietuvoje aptinkami skiauterėtasis ir paprastasis tritonai). Kūno ilgis (nuo snukio galo iki kloakos plyšio
priekinio krašto) – 60–74 mm, o uodegos ilgis apie 41–60 mm. Viso kūno oda
stambiai grūdėta. Kūno viršus juodas ar tamsiai rudas su tamsesnėmis dėmėmis, pilvas geltonas, oranžinis su juodomis dėmėmis, jaunų individų gali būti
be dėmių. Veisimosi periodu patinams susiformuoja gana aukšta nugaros skiauterė dantytu kraštu, kuri ties uodegos pamatu pažemėja ar visai nutrūksta, o
uodegoje vėl paaukštėja (ryškiausia ji būna balandžio–gegužės mėnesį). Patinai
veisimosi metu uodegos šonuose turi sidabriškai melsvą šviesią juostą. Patinų
kloaka išbrinkusi, tamsios spalvos, patelių plokštesnė, rausvos spalvos. Patelių
skiauterė labai menka, kiek ryškesnė ant uodegos, o nugaroje matomas gelsvas
volelis. Po neršto patinų skiauterė mažėja ir visai išnyksta.
Pagrindiniai skirtumai nuo paprastojo tritono – skiriasi didesniu (dvigubai)
kūno ilgiu, grublėta oda, tamsia, beveik juoda kūno spalva, juodų ant pilvo
esančių dėmių forma – paprastųjų tritonų šios dėmės yra simetriškai apskritos,
skiauterėtųjų nesimetriškai (2.3.1 pav.).
Lervoms būdingos išorinės vėduokliškos žiaunos. Lervos uodegos pelėkinė
plėvė tamsiai dėmėta, jos galas nusmailėjęs, siūlo formos. Skiauterėtojo tritono lervų pirštai daug ilgesni nei paprastojo tritono lervų. Akių rainelė auksi94
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nė. Lervos ilgis siekia iki 71 mm, lervinis vystymasis trunka 2,5 – 3 mėnesius
(2.3.1 pav.).
Skiauterėtųjų tritonų kiaušiniai pavieniui prilipinami prie vandens augalų
lapų. Kiaušinis apvalus, vienspalvis – gelsvai ar žalsvai balsvas, kiaušinio diametras 1,8–2 mm, su ovaliu gleiviniu apvalkalu siekia iki 4 mm. Paprastojo tritono kiaušiniai mažesni (iki 1,8 mm), pilkšvos, rusvos spalvos ir dvispalviai, viena
kiaušinio pusė tamsesnė.
Neršia balandžio–gegužės mėnesiais, suaugėliai iki liepos vidurio aptinkami
vandens telkiniuose. Liepos antroje pusėje suaugėliai, o kiek vėliau ir šiųmetukai išeina į sausumą, slepiasi po nuvirtusiais medžiais, kelmais, akmenų krūvomis ir pan. Kartais suaugėlius galima rasti vandenyje net rugpjūčio mėnesį.
Žiemoja sausumos slėptuvėse.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Apskaitų metu pirmiausia identifikuojamos nerštavietės ir atliekama skiauterėtųjų tritonų apskaita jose. Stebimi parametrai nerštavietėje: suaugę individai, lervos, papildomi parametrai – kiaušinių buvimas / nebuvimas, suaugėlių ir
jaunų individų apskaita sausumoje – gaudyklėse ir (ar) slėptuvėse.
Įvertinamos sausumos buveinės ir nerštavietės savybės.
Skiauterėtojo tritono suaugėlių ir lervų stebėjimus vandens telkiniuose rekomenduojama atlikti 2 kartus 10 dienų intervalu.

Stebėjimo procedūra
Stebėjimų taškai BAST parenkami pagal turimus radaviečių duomenis ir (ar)
tinkamas buveines (saugomų teritorijų direkcijų specialistų turima informacija, teritorijos inventorizacijos duomenys, SRIS duomenys, aerofotografinės nuotraukos
(mastelis ne mažesnis nei 1:10 000). Jei BAST yra žinoma ne daugiau kaip 5 izoliuotos (nutolusios viena nuo kitos 1000 m ir daugiau) radavietės (ar jų kompleksai) –
stebimos visos radavietės (ar jų kompleksai), jei tokių radaviečių yra daugiau kaip
5 – stebima iki 50 proc. radaviečių, bet ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 10.
Skiauterėtasis tritonas stebimas nerštavietėse ir iki 300 m juostoje aplinkui jas
(jei vykdomi stebėjimai sausumoje), stebėjimai vykdomi iki 500 m maršrutu patikrinant šalia esančius tinkamus vandens telkinius, jei stebėjimo taško buveinė
nėra izoliuota. Kiekvienam stebėjimo taškui suteikiamas individualus numeris.
Skiauterėtojo tritono suaugėlių stebėjimas vandens telkiniuose
Apskaitos vykdomos nuo balandžio antros pusės iki birželio pabaigos.
Vandens telkiniuose monitoringo duomenys renkami graibšteliu. Gali būti
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naudojamas žvejybinis sietelis ant ilgo koto, tinklo akys – ne didesnės kaip
3 × 3 mm, rekomenduojamas trikampio, D formos, 35–45 cm kraštinės rėmas.
Grybšniai daromi vandens storymėje ir tarp vandens augmenijos įvairiose gylio
zonose svyruojančiose tarp 0,1 m iki maksimalaus gylio (jei įmanoma) stengiantis pagauti augmenijos tankmėje ir prie dugno besislepiančius individus. Iš viso
atliekama po penkis pakartojimus (dvigubus grybšnius) vienoje vietoje. Tokie
gaudymai atliekami kas 10–20 m stengiantis patikrinti kiek įmanoma didesnį
prieinamą vandens telkinio plotą. Sugauti tritonai patalpinami į indą su vandeniu, o juos apibūdinus, paleidžiami atgal į vandens telkinį. Monitoringas vykdomas šiltu oru (+16 °C ir daugiau), rekomenduojamas laikas iki pietų ar po 16 val.
Dideliuose vandens telkiniuose rekomenduojama papildomai naudoti gyvagaudes gaudykles – bučiukus, pagamintus iš 1,5–3 l plastikinio butelio arba
žvejų bučius (2.3.2 pav.). Bučiukus reikia taip panardinti į vandenį, kad būtų
oro tarpas, rekomenduojama bučiukuose padaryti kelias skylutes geresniam
ventiliavimui (savadarbiuose bučiukuose). Bučiukų pastatymo vietą aiškiai pažymėti: naudojamas ant virvutės užvertas putplasčio gabalas – „plūdė“, jei yra
kur, virvutė pritvirtinama prie pakrantės augalijos, kitas jos galas pritvirtinamas
prie bučiuko; ant pakrantės augalijos gali būti užrišamos ryškiaspalvės medžiagos „vėliavėlės“ (tinka ryškios dovanų pakavimo juostelės, ryškios medžiagos
skiautės, ryškių plastikinių maišelių skiautės), kad vėliau būtų galima juos rasti.
Baigus stebėjimus reikia pašalinti visus „žymeklius“. Gaudykles vengti statyti į
vietas tiesioginėje saulės atokaitoje. Gaudyklės išdėstomos kas 10–20 m. Viename vandens telkinyje (šlapžemių grupėje) statoma nuo 5–10 (iki 20) gaudyklių.
Gaudyklėse galima naudoti masalą, pavyzdžiui, vištų kepenų, širdies gabalėlius. Bučiukai statomi vakare, tikrinami iš ryto. Sugautų tritonų pilvinė pusė
nufotografuojama, nes kiekvienam individui būdingas skirtingas pilvo raštas.
Pagal jį galima atpažinti pakartotinai pagautus individus.
Pastaba. Bučiukų išdėstymo atstumus bei gaudymo tinkleliu atstumus gali patikslinti pats stebėjimą atliekantis asmuo, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas ir tiriamos vietos
dydį, pakrantės prieinamumą, tačiau turi tai tiksliai nurodyti stebėjimo anketoje pastabose,
esant dideliam vandens telkiniui pažymėti gaudyklių statymo vietas žemėlapyje, pateikti
pirmas ir paskutines koordinates, jei gaudyklės statomos nuoseklia tvarka, vienodu atstumu viena nuo kitos, o jei gaudyklės statomos keliomis serijomis, pavyzdžiui, 10 viename
krante, 10 kitame, nurodyti kiekvienos serijos pradžios ir pabaigos koordinates.
Skiauterėtojo tritono lervų apskaita
Atlikimo laikas – birželio antra pusė – liepos antra pusė. Atliekama panašiai
kaip suaugėlių apskaita vandens telkinyje. Graibštu gaudoma seklesnėse vietose
nei ieškant suaugėlių (0,1–0,5 m gylyje).
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Kiaušinių apskaita (papildomas (alternatyvus) stebėjimas)
Kiaušinių ieškoma gegužės–birželio mėnesį. Įsibridus į vandens telkinį apžiūrimi vandens augalų lapai. Dažniausiai tritonai kiaušinius pritvirtina prie
vandens augalų su minkštais lapais, tokių kaip neužmirštuolė (Myosotis), pluksnalapių (Myriophyllum), plūdžių (Potamogeton) ir pan. Lapai, prie kurių pritvirtinti kiaušiniai, būna užlenkti. Norint apibūdinti kiaušinius iki rūšies, reikia
lapus atlenkti ir atidžiai apžiūrėti kiaušinius. Atliekant stebėjimą stengtis kuo
mažiau pažeisti vandens augalijos juostą, kiaušinius.
Sudėtinga atlikti kiaušinių paiešką giliuose, netvirto dugno, dumblėtuose,
gausiai augalų prižėlusiuose vandens telkiniuose.
Skiauterėtojo tritono apskaita sausumoje (papildomas (alternatyvus) stebėjimas)
Jei stebėjimai vandens telkinyje buvo nesėkmingi, ar dėl kokių nors priežasčių nebuvo galimybės jų atlikti, siūlomas papildomas stebėjimo būdas.
Atlikimo laikas: rugpjūčio mėnuo. Atliekama suaugėlių ir jaunų tritonų paieška natūraliose slėptuvėse – atkeliant šakas, rąstus, apžiūrint kelmus, pakeliant
kitas priedangas, aplinkui nerštavietę, ne toliau kaip 300 m atstumu nuo kranto.
Monitoringas vykdomas stengiantis kuo mažiau suardyti buveines, nesužaloti,
nesuspausti gyvūnų. Jei paieška natūraliose slėptuvėse buvo nesėkminga, stebėjimas gali būti vykdomas įkasant į žemę specialias gaudykles. Jos turi būti lygiomis,
stačiomis sienelėmis, apie 30–50 cm gylio, įkasamos į žemę lygiai su jos paviršiumi. Gaudyklės pagaminamos iš plastikinių butelių nuo vaisvandenių, nupjaunant
kakliuko viršų ar plastikinio vamzdžio gabalų (2.3.2 pav.). Jų dugne turi būti skylė, kad gaudyklės nepersipildytu vandeniu, į vidų įdedama šiek tiek samanų, kad
gyvūnas turėtų kur pasislėpti ir būtų palaikoma drėgmė. tačiau samanų sluoksnis
turi būti plonas, kad gyvūnas negalėtų išlipti iš gaudyklės. Gaudyklės diametras
turėtų būti toks, kad į ją be vargo tilptų gaudykles tikrinančio asmens ranka. Gaudykles Būtina tikrinti kas dieną (ryte). Tritonai į gaudykles paprastai
patenka vakare ir naktį. Gaudykles statyti geriausia atsižvelgiant į meteorologinę
prognozę, kad stebėjimo periodu būtų numatomas šiltas, drėgnas oras. Gaudyklės
išdėstomos kas 10 m, keliomis juostomis skirtingu atstumu nuo vandens telkinio.
Atskirose juostose gaudyklės išdėstomos šachmatine tvarka, siūlomos juostos 30,
50, 150 m atstumu nuo vandens telkinio (stebėtojas gali pasirinkti atstumus atsižvelgdamas į buveinę, tačiau būtinai pažymi gaudyklių išdėstymą žemėlapyje
ir tai pažymi grafoje Pastabos). Išėmus gaudykles susidariusios duobės turi būti
užlyginamos, kad vėliau į jas nepakliūtų tritonai ir kiti varliagyviai.
Į gaudykles pakliuvusių tritonų pilvinė pusė nufotografuojama, nes kiekvienam individui būdingas skirtingas pilvo raštas. Pagal jį galima atpažinti pakartotinai pagautus individus.
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Gaudykles reikia laikyti 5 dienas.
Pastaba. Jei suaugėlių ir lervų apskaita nerštavietėje buvo sėkminga, skiauterėtojo
tritono apskaitų sausumoje galima nevykdyti.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) žiūronai,
2) diktofonas su atsarginiais elementais,
3) GPS imtuvas su atsarginiais elementais,
4) užrašų knygutė ir pieštukas,
5) fotoaparatas,
6) detalus vietovės žemėlapis,
7) mobilusis telefonas,
8) vandens graibštelis,
9) kastuvėlis (2 vnt.),
10) gyvagaudžiai bučiukai,
11) plastikiniai indeliai,
12) vamzdžio fragmentai, plastikiniai buteliai (~1,5 l) (sausumos gaudyklėms įrengti),
13) matavimo metras,
14) vandens termometras,
15) išmanusis įrenginys (planšetinis kompiuteris ar išmanusis telefonas) su
mobiliuoju interneto ryšiu gali būti naudojamas vietoj 2–7 punktuose
išvardytų priemonių.
Pelkėtoje vietovėje, vandens telkiniuose stebėjimus turėtų atlikti du žmonės.

Duomenų registravimas
Rūšies monitoringo duomenys surašomi į žemiau pateikiamą apskaitos duomenų formą (2.3.1 lentelė), o visi skiauterėtųjų tritonų registracijos atvejai pažymimi žemėlapyje. Kiekvienam pakartojimui ir apskaitų vietai (BAST ar teritorijai už BAST ribų) naudojama atskira duomenų forma su žemėlapiu. Kiekvienam
stebėjimo taškui suteikiamas individualus numeris.
2.3.1 lentelė. Skiauterėtojo tritono stebėjimų registracijos forma
BAST kodas
BAST (arba Teritorijos*) pavadinimas
Pakartojimas ir data
Oro sąlygos
Vandens temperatūra
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Bendrieji duomenys apie stebėjimo taškus
Taško Nr. (kodas)
Vietovardis

Centro koordinatės (LKS: X,Y)

* jei stebėjimai vykdomi ne BAST, nurodomos saugomos teritorijos (pavyzdžiui,
draustinis, regioninis parkas ir pan. ) pavadinimas arba rajono pavadinimas.
Suaugę individai
*Kiaušiniai
Lervos
Taško
Vandenyje
*Sausumoje
Nr.
Ind./
GauInd./
Ind./
Gau- yra nėra grybšnių dyklėGau(kodas) grybšnių dyklė- maršru- dyklėse
skaičius
se
to ilgis
se
skaičius

Pastabos

* pažymėti papildomi parametrai ir papildomi (alternatyvūs) metodai.
Apskaitos duomenų formos pildymo paaiškinimai:
Suaugėliai vandenyje: jei stebėjimai vykdomi vandens graibšteliu nurodomas pagautų individų skaičius ir grybšnių skaičius; jei stebėjimai vykdomi vandens gaudyklėse, nurodomas pagautų individų skaičius ir gaudylių skaičius. Jei individų nerandama, rašomas
skaitmuo nulis (0), jei nebuvo ieškota – grafa nepildoma.
Suaugėliai sausumoje: jei stebėjimai buvo vykdomi apieškant natūralias slėptuves, parašomas rastų individų skaičius nurodant maršruto ilgį, jei sausumos gaudyklėse –
gaudyklių skaičių. Jei individų nerandama, rašomas skaitmuo nulis (0), jei nebuvo
ieškota – grafa nepildoma.
Lervos: jei stebėjimai buvo vykdomi vandens graibšteliu nurodomas pagautų individų
skaičius ir grybšnių skaičius; jei stebėjimai buvo vykdomi vandens gaudyklėse (vykdant
suaugėlių stebėjimus, kartais jau gali būti lervų, jei pavasaris buvo palankus nerštui),
nurodomas pagautų individų skaičius ir gaudylių skaičius.
*Kiaušiniai: jei buvo atlikti stebėjimai pažymimas reikiamas stulpelis „+“ (t. y. jei ieškojome ir neradome pažymime „+“ stulpelyje „nėra“, jei radome – pažymime „+“ stulpelyje „yra“), jei nebuvo atliekami stebėjimai – nežymime nei vieno stulpelio.
Formos grafoje Pastabos papildomai būtina nurodyti pastebėtas grėsmes ir veiksnius
(priedas), galima nurodyti tik veiksnio kodą ir įvertį balais (1 – nestiprus, 2 – vidutinis,
3 – stiprus) ir pažymėti poveikio kryptį – teigiama (+), neigiama (-) (pavyzdžiui, E03.01
„-3“, E03.04 „-3“, K02.03 „-2“). Papildomai (neprivalomai) nurodomas pastebėtų tritono kiaušinių apytikris skaičius, išsidėstymas vandens telkinyje. Grafoje pastabos taip
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pat pažymimos metodikos detalės (koks taškų intervalas, gaudyklės ir pan.), kad kiti
stebėtojai galėtų atlikti monitoringą tuo pačiu būdu. Pastabose nurodyti kitas stebėtas
varliagyvių rūšis ir jų vystymosi stadiją.

Stebėjimo vietos įvertinimas
Vertinama sausumos ir vandens buveinė, užpildomos 2.3.2 ir 2.3.3 lentelės.
Įvertinamas kiekvieno stebėjimo taško nerštavietės dydis (plotas, gylis), plėšrūnų buvimas (žuvys, vandens paukščiai), vandens lygio svyravimai, vandens
telkinio apšviestumas, užaugimas vandens augalais. Įvertinama sausumos buveinė 300 m aplinkui nerštavietę – vienalytiškumas, natūralumas, izoliacija.
2.3.2 lentelė. Skiauterėtojo tritono nerštavietės vertinimas
Nerštavietės vertinimas, jei taip (+), ne (–) arba įrašant reikiamas reikšmes:
Vandens telkinio plotas
Vandens telkinio apytikris gylis, m (įrašomas
(įrašomas plotas (skaičius) m2 stebėjimo metu)
skaičius)
Faktoriaus kodas, faktorius
B1
***Yra žuvų.
B2
***Nuolat stebimi vandens paukščiai
B3
***Gausu žaliųjų varlių
B4
**Vandens telkinys išdžiūva iki liepos vidurio
B5
*Vandens telkinys išdžiūva, nusenka rugpjūčio mėn. antroje pusėje
B6
**Vandens telkinys neišdžiūva, vandens lygio svyravimai nežymūs
B7
*Vandens telkinyje yra gilesnių ir seklesnių zonų (iki 30 cm gylio)
B8
*Povandeninė augalija < 80 % vandens tūrio
B9
***Povandeninė augalija > 80 % vandens tūrio
B10
***Dugnas uždumblėjęs
B11
*Atviras vandens paviršius užima > 80 % telkinio ploto
B12
***Atviras vandens paviršius užima < 80 %
B13
*< 30 % vandens telkinio nuolat pavėsyje
B14
**30–70 % vandens telkinio nuolat pavėsyje
B15
***> 70 % vandens telkinio nuolat pavėsyje
Pastabos
* pažymėti teigiami aplinkos faktoriai
** blogėjančios buveinės būklės faktoriai
***nepatenkinamos buveinės būklės faktoriai.
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Kai kurių 2.3.2 lentelės faktorių vertinimo paaiškinimai:
Vandens telkinio plotas (įrašomas plotas stebėjimo metu) – kiekybiniams ploto parametrams nustatyti turėtų būti naudojamos aerofotografinės nuotraukos (tinkamo mastelio) ribas pažymint rankiniu būdu arba GPS prietaisai su atitinkamomis funkcijomis.
Yra žaliųjų varlių – žaliosios varlės – trijų varlių rūšių (mažosios kūdrinės (Rana lessonae), didžiosios kūdrinės (R. esculenta) ir ežerinės varlės (R. ridibunda)) bendrinis pavadinimas. Ežerinių varlių buvimas kūmučių buveinėse mažai tikėtinas, tačiau likusių
dviejų rūšių – labai tikėtinas. Vertinant nereikia nustatyti tikslios rūšies, užtenka konstatuoti buvimo ar nebuvimo faktą. Šios varlės yra palyginti stambūs plėšrūs varliagyviai, greitai kolonizuojantys tinkamas buveines. Jos lengvai atpažįstamos pagal tipingą
išvaizdą (ryški žalia foninė kūno spalva, kurkiant patinams burnos šonuose išsipučia
rezonatoriai) ir patinų balsus.
Yra žuvų – žuvų buvimas nustatomas stebint vandens telkinį (žuvys gali būti pastebimos plaukiojant vandens storymėje, stebimas mailius, matomos šokinėjančios žuvys),
pagaunamos graibštu arba nustatoma pagal netiesioginius požymius – rastus žvynus
pakrantėje, žvejų takus ir žvejybos vietas, apklausiant gyventojus, žvejus mėgėjus,
vandens telkinio naudotojus ar savininkus.
2.3.3 lentelė. Skiauterėtojo tritono nerštavietės aplinkos, sausumos buveinės vertinimas.
Sausumos buveinės vertinimas (iki 300 m aplinkui vandens telkinį):
Vertinimas, jei taip (+), ne (–)
Faktoriaus kodas, faktorius
BS1
BS2
BS3
BS4
BS5
BS6
BS7
BS8
BS9

Taip/ne

*Nerštavietė apsupta lapuočių, mišraus miško
*Gausu natūralių slėptuvių (senų kelmų, medžių išvartų)
**Atvira buveinė
**Krūmynai
***Nerštavietė apsupta agrarinio kraštovaizdžio, vykdoma aktyvi ūkinė veikla
***Buveinę padalija kelias, vieškelis, kuriuo vyksta autotransporto priemonių judėjimas
*Iki artimiausios potencialios nerštavietės < 500 m
***Artimiausia potenciali nerštavietė >1000 m
**Buveinė tarp artimiausių nerštaviečių nevienalytė (padalyta
keliais, agrokraštovaizdžio)
Pastabos

* pažymėti teigiami aplinkos faktoriai
** blogėjančios buveinės būklės faktoriai
***nepatenkinamos buveinės būklės faktoriai.
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Duomenų analizės būdai
Siekiant atlikti objektyvią duomenų analizę ir adekvačiai lyginti skirtingų
metų duomenis, konkrečioje teritorijoje turi būti taikomi tie patys metodai bei
registruojami tie patys parametrai. Duomenys analizuojami naudojant standartinius aprašomosios statistikos metodus.
Duomenis apdoroti naudojama bet kuri standartinius statistinės analizės metodus (vidurkių statistika, chi kvadrato kriterijaus (angl. chi square test) ir Stjudento kriterijaus (angl. Student test; t test) skaičiavimus) palaikanti programa.
Stebėjimų teritorijoje įvertinamas buveinių užimtumas (kiek procentų stebėjimo taškų registruotas kūmučių buvimas). Pozityvių paplitimo taškų registravimas – efektyvus metodas ilgalaikių populiacijos pokyčių analizei.
Lyginamos radaviečių gausumo klasės, buveinės savybės.
Vadovaujantis stebėjimo vietos savybių vertinimo lentele apskaičiuojamas
nerštavietės buveinės kokybės balas:
* pažymėti teigiami aplinkos faktoriai (B7 vertinamas 1 balu, jei „+“ ir 3 balais, jei „-“, B5, B8, B11, B13, vertinami 1 balu, jei „+“, nevertinami, jei „-“, lentelėje pilkai pažymėti faktoriai, kurių alternatyviai reikšmei nepriskiriami balai)
** blogėjančios buveinės būklės faktoriai (vertinami 2 balais, jei „+“, nevertinami, jei „-“)
***nepatenkinamos buveinės būklės faktoriai (B10 vertinamas 3 balais, jei“+“
ir 1 balu jei „-“; o B1-B3, B9, B12, B15 vertinami 3 balais, jei „+“ ir nevertinami, jei
„-“, lentelėje pilkai pažymėti faktoriai, kurių alternatyviai reikšmei nepriskiriami balai (pavyzdys ir skaičiuoklė).
Vadovaujantis stebėjimo vietos savybių vertinimo lentele apskaičiuojamas
sausumos buveinės kokybės balas:
* pažymėti teigiami aplinkos faktoriai (BS2 vertinamas 1 balu, jei „+“ ir 3 balais, jei „-“, BS1, BS7 vertinami 1 balu, jei „+“, nevertinami, jei „-“, lentelėje pilkai
pažymėti faktoriai, kurių alternatyviai reikšmei nepriskiriami balai)
** blogėjančios buveinės būklės faktoriai (vertinami 2 balais, jei „+“, nevertinami, jei „-“)
***nepatenkinamos buveinės būklės faktoriai (BS5, BS6 vertinamas 3 balais,
jei“+“ ir 1 balu, jei „-“; o BS8 vertinami 3 balais, jei „+“ ir nevertinami, jei „-“, lentelėje pilkai pažymėti faktoriai, kurių alternatyviai reikšmei nepriskiriami balai
(pavyzdys ir skaičiuoklė, 2.3.3 priedas).
Bendras buveinės kokybės balas apskaičiuojamas naudojantis formule:

B B = ∑1 Bn / n
n

kur Bb – Bendras buveinės kokybės balas, n – įvertintų balais faktorių skaičius, Bn – faktoriaus vertė pagal anksčiau pateiktą verčių skalę.
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Bendras buveinės kokybės balas apskaičiuojamas naudojantis formule:

BSb = ∑1 BSn / n
n

kur BSb – Bendras buveinės kokybės balas, n – įvertintų faktorių skaičius, Bn – faktoriaus vertė pagal anksčiau pateiktą verčių skalę.
Stebėjimo taško lygmeniu vertinama: nerštaviečių ploto ir gylio pokyčius,
individų gausumo pokyčius, o pagal faktorių B13–B15 vertes – buveinių užtamsinimo pokyčius.
Turint skirtingų metų monitoringo duomenis lyginami nerštaviečių ploto
pokyčiai.
Bendrą buveinės kokybės balą patogu skaičiuoti naudojantis Excel lentelėmis
ar kitomis analogiškomis skaičiuoklėmis, naudojantis funkcijomis AutoSum ir
CountA bei įsivedant reikiamą formulę.
Kai bendras buveinės balas (Bb, BSb) yra 1–1,44 buveinės būklė vertinama kaip palanki,
Kai Bb (BSb) yra 1,45–2,44, buveinė vertinama kaip patenkinama,
Kai Bb (BSb) >2,45 buveinės būklė vertinama kaip nepalanki.
Taip įvertinama stebėjimo taško buveinės būklė, vertinant visų stebėjimo vietos buveinių būklę, suvedamas gautas stebėjimo taškų Bb ir BSb į bendrą skaičiuokles lentelę ir apskaičiuojamas stebėjimo vietos Bb, BSb vidurkis, išsibarstymas apie vidurkį, Mode. Analogiški skaičiavimai atliekami surinkus duomenis
nacionaliniu lygmeniu. Nacionaliniu lygmeniu įvertinama, koks skaičius stebėjimo vietų turi palankią Bb, koks patenkinamą ir nepalankią.
Turint skirtingų metų duomenis atliekami būklės pokyčių palyginimai pagal
vidurkius, Mode reikšmes ir absoliučias vertes.

Duomenų kokybės užtikrinimas
Apskaitos turi būti vykdomos optimaliomis aplinkos sąlygomis. Toje pačioje vietoje turi būti registruojami keli parametrai. Tai padidina rūšies aptikimo
galimybę bei optimizuoja apskaitos rezultatus. Stebėtojas turi būti susipažinęs
su rūšies suaugėlių ir lervų požymiais. Taip pat jis turi labai atsakingai elgtis
naudodamas gyvagaudes gaudykles.
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a
b
Skiauterėtasis tritonas daug didesnis už paprastąjį tritoną, nuotraukoje su peržiemojusiais pirmamečiais paprastaisiais tritonais (a).
Skiauterėtųjų tritonų tamsios dėmės ant pilvo yra nesimetriškai apskritos. Pilvo dėmėtumas
bręstant tritonui kinta, subrendę individai turi individualų tik jam būdingą raštą (b).

c
d
Skiauretėtojo tritono kūno viršutinė dalis grublėta, tai gerai matoma ir jaučiama, kūno šonai
nusėti gumburėliais su šviesiomis viršūnėmis tarsi „perliukais“ (c).
Skiauterėtojo tritono patinėlis neršto metu, išėmus iš vandens „skiauterė“ subliūkšta, matoma
ryški sidabriška uodegos juosta (d).

e
Paprastojo tritono patinėlis neršto metu, paprastųjų tritonų oda visada lygi (e).
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f
g
Skiauterėtojo tritono lerva (f); paprastojo tritono lerva (g). (Jolantos Rimšaitės nuotraukos)
2.3.1 pav. Skiauterėtojo ir paprastojo tritonų suaugėlių ir lervų išvaizda
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a
Įkasama sausumos gaudyklė

b
c
vandens gaudyklė – bučiukas, kuri galima pasigaminti iš plastikinių vaisvandenių butelių (b) ir
žvejybinis bučiukas (c) (Povilo Ivinskio nuotraukos)
2.3.2 pav. Vandens ir sausumos gaudyklių pavyzdžiai
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Stebėjimo vietos savybių išsaugojimo laipsnio įvertinimo
buveinėje pavyzdys
Stebėjimo vietos savybių išsaugojimo laipsnio įvertinimo lentelės užpildymo, įverčio balais pritaikymas ir tolesnio Bb skaičiavimo pavyzdys.
Faktoriaus kodas, faktorius
Taip/ne
B1 ***Yra žuvų.
B2 ***Nuolat stebimi vandens paukščiai
B3 ***Gausu žaliųjų varlių
B4 **Vandens telkinys išdžiūva iki liepos vidurio
B5 *Vandens telkinys išdžiūva, nusenka rugpjūčio mėn. antroje
+
pusėje
B6 **Vandens telkinys neišdžiūva, vandens lygio svyravimai
nežymūs
B7 *Vandens telkinyje yra gilesnių ir seklesnių zonų (iki 30 cm
+
gylio)
B8 *Povandeninė augalija < 80 % vandens tūrio
+
B9 ***Povandeninė augalija > 80 % vandens tūrio
B10 ***Dugnas uždumblėjęs
B11 *Atviras vandens paviršius užima > 80 % telkinio ploto
+
B12 ***Atviras vandens paviršius užima < 80 %
B13 *< 30 % vandens telkinio nuolat pavėsyje
+
B14 **30–70 % vandens telkinio nuolat pavėsyje
B15 ***> 70 % vandens telkinio nuolat pavėsyje
-

balas
1
1
1
1

1
1
1
1
1

n-9
S9
Bb 1

Stebėjimo vietos savybių išsaugojimo laipsnio įverčio balais skaičiuoklė
Buveinės faktoriai
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
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Reikšmė
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Įvertis balais
3
3
3
2
1
2
1
1
3
3

Reikšmė
-

Įvertis balais
1
1
1

3

1

Skiauterėtasis tritonas (Triturus cristatus (Laurenti, 1768))

Buveinės faktoriai
B11
B12
B13
B14
B15

Reikšmė
+
+
+
+
+

Įvertis balais
1
3
1
2
3

Reikšmė
-

Įvertis balais

Stebėjimo vietos savybių išsaugojimo laipsnio įvertinimo lentelės užpildymo, įverčio balais pritaikymas ir tolesnio BSb skaičiavimo pavyzdys.
Faktoriaus kodas, faktorius
BS1
BS2
BS3
BS4
BS5
BS6
BS7
BS8
BS9

*Nerštavietė apsupta lapuočių, mišraus miško
*Gausu natūralių slėptuvių (senų kelmų, medžių išvartų)
**Atvira buveinė
**Krūmynai
***Nerštavietė apsupta agrarinio kraštovaizdžio, vykdoma
aktyvi ūkinė veikla
***Buveinę padalija kelias, vieškelis, kuriuo vyksta autotransporto priemonių judėjimas
*Iki artimiausios potencialios nerštavietės < 500 m
***Artimiausia potenciali nerštavietė > 1000 m
**Buveinė tarp artimiausių nerštaviečių nevienalytė (padalyta keliais, agrokraštovaizdžio)

Taip/ne

Balas

+
+
+
-

1
1

-

1

+
+

3
2

n
S

7
11

2
1

BSb 1,6

Stebėjimo vietos savybių išsaugojimo BSb laipsnio įverčio balais skaičiuoklė
Buveinės faktoriai
BS1
BS2
BS3
BS4
BS5
BS6
BS7
BS8
BS9

Reikšmė
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Įvertis balais
1
1
2
2
3
3
1
3
2

Reikšmė
-

Įvertis balais
3

1
1
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SVARBOS ŽUVŲ RŪŠIŲ
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Upinė nėgė (Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758)) ir mažoji nėgė (Lampetra planeri (Bloch, 1784))

3.1. UPINĖ NĖGĖ
(Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758))
IR MAŽOJI NĖGĖ
(Lampetra planeri (Bloch, 1784))
Robertas Staponkus

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Upinių ir mažųjų nėgių stebėjimams pasirenkamos upės, kuriose yra gargždo ar žvirgždo rėvų, taip pat, jei esama duomenų, kad nėgės kasmet neršia šiose
upėse. Paprastai didelėse ir vidutinio dydžio upėse nėgės neršia tik aukštupiuose arba mažesniuose intakuose, o dėl ribotos vingilių sklaidos vingilių gausumas
jose yra mažas arba jų nerandama. Nors vingiliams tinkamų buveinių tokiose
didelėse ir vidutinio dydžio upėse yra gausu, tačiau jos yra svarbios tik kaip
upinių nėgių migracijos koridoriai, užtikrinantys laisvą migraciją iki nerštaviečių. Upinės nėgės neturi galimybių patekti į upių atkarpas ir intakus, kurie yra
izoliuoti užtvankomis, o šios rūšies migracijos efektyvumas žuvitakiais taip pat
labai žemas arba ji visai nevyksta. Todėl mažųjų nėgių monitoringas vykdomas
upėse ar jų atkarpose aukščiau užtvankų, neatsižvelgiant į tai, ar jose yra įrengta žuvitakių. Lietuvoje mažųjų nėgių aptinkama Ventos baseine (Lietuvos Respublikos teritorijoje), Nemuno baseine, t. y. Merkyje ir jo intakuose, Strėvoje,
Žeimenos pabaseinyje: Peršokšnos, Lakajos, Meros, Sarios upėse, Minijos pabaseinyje: Sausdravo ir Salanto upėse, Dubysos upėje. Upinių nėgių pagrindinės
nerštavietės yra aptinkamos Minijos, Jūros, Dubysos, Šventosios, Neries, Šventosios (Baltijos jūra), Mūšos ir Bartuvos baseinų upėse.

Stebėjimo vietos charakteristika
Upinių nėgių telkimosi, neršto ir vingilių laikymosi vietos priklauso nuo konkretaus laiko, todėl į tai būtina atsižvelgti, pasirenkant stebėjimo vietą ir stebėjimo metodą. Upinių nėgių reproduktoriai, migruodami į nerštavietes, susirenka
prie užtvankų, sunkiai įveikiamų kliūčių ar prie nerštaviečių esančiose upių duburiuose. Telkimosi vietose nėgės matomos vizualiai, jos nuolat plaukioja, ieško
vietų, kur galėtų įveikti kliūtį, ar migruoja link nerštaviečių. Nerštavietes nėgės
pasirenka upės vagoje, akmenuotame ar žvirgždėtame grunte, tačiau negilioje
vietoje (30–60 cm, retkarčiais iki 1,2 m). Nėgės neršto metu aktyviai prisisiurbia
prie akmenų, todėl aplink lizdą būna ir didesnių akmenų. Lizdo dugnas yra
išvalytas nuo dumblo ir nešmenų, matyti iš toliau (šviesesnė dėmė upės dugne).
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Nėgių vingilių ieškoma tose pačiose upių atkarpose, kuriose stebimas jų
nerštas. Tinkamos nerštavietės retai būna koncentruotos viename ruože, dažniausiai būna pasklidusios 200–1000 m upės atkarpoje. Vingiliai kasami žemiau
nerštaviečių. Tokiose stebėjimo vietose dažniausiai aptinkami įvairių amžinių
grupių vingiliai, tačiau tipišku atveju vyrauja pirmųjų amžinių grupių vingiliai.
Vingilių buveinės suskirstomos į optimalias ir suboptimalias. Optimalios buveinės dažniausiai formuojasi sekliuose upės vingių vidinėse dalyse, kur srovė
sulėtėja arba vyrauja atgalinė srovė, o kartu kaupiasi smulkus smėlis ir smulkios
organinių nešmenų dalelės. Suboptimalios buveinės formuojasi už riedulių, į
vandenį suvirtusių medžių, tiltų polių, tarp vandenyje panirusių medžių šaknų.
Sraunumose, kuriose vyrauja kietas gruntas, tokios buveinės randamos / formuojasi upių pakraščiuose sunešto smėlio ar organinių nešmenų sankaupose
arba smėlio sankaupose tarp upės vagoje esančių panirusių augalų.

Stebimo objekto aprašymas
Upinių ir mažųjų nėgių suaugėlių skaičius nerštavietėse priklauso nuo paros
meto (neršto intensyvumas didesnis nakties metu) ir hidrologinių sąlygų upėse.
Esant staigiems vandens temperatūros pokyčiams, neršto pikas gali trukti vos
keturias dienas, o vyraujant nuolat vandens temperatūrai, jis gali išsitęsti iki keturių savaičių. Nuo neršto intensyvumo tiesiogiai priklauso ir stebimas individų
skaičius suformuotuose nerštiniuose lizduose. Dažniausiai nerštiniuose lizduose
stebima nuo kelių iki 20–30 nėgių viename lizde. Dėl neprognozuojamų veiksnių
nėgių nerštaviečių ir gausumo vizualiniai stebėjimai neleidžia tiksliai įvertinti jų
gausumo ir fiksuoti populiacijos gausumo pokyčius stebėjimų vietose. Vis dėlto ši
informacija svarbi kartografuojant nėgių nerštavietes, nustatant kartu neršiančių
skirtingų nėgių rūšių santykį, nustatant nėgių apsaugai svarbius ruožus žemiau
nerštaviečių bei numatant papildomas arba tikslinant esamas stebėjimų vietas.
Vienas svarbiausių požymių identifikuojant nėges – jų dydis. Upinių nėgių ilgis
25–50 cm, o mažųjų nėgių 10–16 cm. Abiejų rūšių suaugėlių dydis akivaizdžiai
skiriasi, todėl abi rūšis nerštiniuose lizduose lengva atskirti vizualiai (3.1.1 pav.).

3.1.1 pav. Upinės ir mažosios nėgės suaugėliai. (Roberto Staponkaus nuotrauka)
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Lietuvos vandenyse taip pat aptinkama retų jūrinių nėgių. Neoficialiais duomenimis, jų kasmet sugaunama Kuršių mariose, tačiau konkrečių duomenų apie
jų paplitimą Lietuvos upėse nėra. Remiantis nepublikuotais moksliniais duomenimis, tikėtina, kad šios nėgės gali retkarčiais neršti Minijos upės intakuose,
esančiuose aukščiau ir žemiau Gargždų miesto. Pastaraisiais metais Lietuvoje
taip pat rasta ukraininė nėgė, kurios izoliuotos populiacijos aptinkamos Šventosios (Baltijos jūra) baseine ir Minijos pabaseinyje (Staponkus ir Kesminas 2014).
Savo dydžiu ir išvaizda ukraininių nėgių suaugėliai panašūs į mažąsias nėges.
Šiuo atveju, vienas iš patikimų skiriamųjų bruožų yra endolateralinių dantų
šakų skaičius prisisiurbimo diske (Renaud 2011) (3.1.2 pav.).

3.1.2 pav. Lietuvoje apinkamų nėgių rūšių prisisiurbimo diskai: A – upinės nėgės; B – mažosios nėgės; C – jūrinės nėgės; D – ukraininės nėgės. Juodomis rodyklėmis pažymėti mažosios
ir ukraininės nėgės pagrindiniai skiriamieji požymiai. Manuelos D’Antoni perpieštos Paulo I.
Voevodine‘o iliustracijos, FAO pasaulio nėgių kataloge (Renaud 2011).
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Artimų nėgių rūšių vingilių apibūdinimas yra labai komplikuotas. Migruojančių upinių nėgių ir sėslių mažųjų nėgių kartu aptinkama daugelyje Lietuvos
upių, pavyzdžiui, Blendžiavoje, Salante, Šventojoje (Baltijos jūra), Musėje, Širvintoje, o tarp tokių artimų rūšių dažnai nerandama net genetinių skirtumų. Vienintelis požymis, kuris leidžia iš dalies identifikuoti vingilius – jų ilgis. Ilgesnius
nei 120 mm vingilius priimta laikyti mažosios nėgės vingiliais, kurie dėl ilgiau
trunkančios lervinės stadijos užauga didesni (Gardiner 2003). Taigi, nustatant
stebėjimo vietoje vyraujančią rūšį, būtina atsižvelgti į vizualinius nerštaviečių
stebėjimų duomenis.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Nėgių vingilių stebėjimai atliekami ankstesnių stebėjimų metų nustatytose
vietose 1 kartą per tyrimų periodą.
Esant dideliam tankumo duomenų išsibarstymui, upėje turi būti parenkamos papildomos stėbėjimų vietos. Stebėjimo vietų skaičiui upėse (n) nustatyti naudojamas Bohlino ir kt. (1990) tikslumo lygio klasės, kurios buvo išskirtos
žuvų stebėjimams. Siekiant nustatyti esamą nėgių būklę, vertinant pagal vingilių gausumą, stebėjimams rekomenduojama trečia tikslumo klasė (Harley ir
Cowx 2003). Tokių stebėjimų tikslumas nėra aukštas, tarp stebėjimų jis leidžia,
su 80 proc. tikimybe, esant 5 proc. reikšmingumo lygmeniui, fiksuoti dvigubą
populiacijos pokytį. Toks tikslumo lygis atitinka variacijos koeficientą ne didesnį
nei 0,16 (VIII). Apskaičiuojant vietų skaičių, taip pat būtina atsižvelgti į galimų
stebėjimo atkarpų skaičių (S) bei remtis moksliniuose straipsniuose ir tyrimų
ataskaitose esančiais duomenimis apie netolygų vingilių erdvinį pasiskirstymą
upėse, kuris išreiškiamas variacijos koeficientu (V = standartinis nuokrypis / aritmetinis vidurkis). Pageidautina, kad stebėjimo vietos būtų parenkamos vienodais atstumais viena nuo kitos.

n=

S ×V 2
;
( S × VIII2 ) + V 2

Pagrindiniai stebimi parametrai vingilių vidutinis tankumas ir amžinių grupių aptinkamumas. Kadangi vingiliai ne vienerius metus praleidžia gimtosiose
upėse, todėl stebėjimų dažnumas yra pagrindinis veiksnius, leidžiantis įvertinti populiacinius pokyčius. Idealiu atveju, vingilių stebėjimai turi būti atliekami
kasmet, kad būtų galima stebėti 0+ amžiaus grupės (iki 35 mm) vingilių gausumo pokyčius, kartu ir neršto efektyvumas. Fiksuojami 0+, 1+ ir 2+ amžiaus
grupių (iki 73 mm) vingiliai, o vėlesnių amžiaus grupių vingilių aptinkamumas
rekomenduojamose stebėjimo vietose dažniausiai būna žemas.
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Stebėjimo procedūra
Nėgių stebėjimų laikas parenkamas priklausomai nuo naudojamo metodo.
Stebėjimo vietose, kuriose mažosios ir upinės nėgės neršia kartu, rekomenduojama bent kartą stebėjimus atlikti neršto metu. Dažniausiai neršto pikas stebimas
gegužės pirmąją dekadą, tačiau reikia atsiminti, kad nėgių nerštas gali trukti
nuo balandžio vidurio iki birželio vidurio. Tai priklauso nuo meteorologinių sąlygų ir klimatinio regiono (3.1.3 pav.).

3.1.3 pav. Lietuvos klimatinių rajonų (ištisinė linija) ir parajonių (punktyrinė linija) ribos pagal
Drobnį ir kt. (1981). Pajūrio rajonas: 1. Kuršių nerijos parajonis, 2. Jūros pakrantės parajonis,
3. Pajūrio žemumos parajonis. Žemaičių rajonas: 4. Žemaičių aukštumos parajonis, 5. Ventos vidurupio žemumos parajonis. Vidurio žemumos rajonas: 6. Mūšos-Nevėžio parajonis, 7. Nemuno žemupio parajonis. Pietryčių aukštumos rajonas: 8. Sūduvos parajonis, 9. Dzūkų parajonis,
10. Aukštaičių parajonis.

Tipišku atveju Lietuvos klimatiniuose parajoniuose stebima tokia nėgių neršto seka 7<6<10<3<5<4<8<9 (3.1.3 pav.). Stebėjimas atliekamas vizualiniu būdu,
einant upės pakrante ar brendant upe prieš srovę. Šiai inventorizacijai būtina
turėti poliarizuotus akinius, GPS prietaisą ar 1:50 000 mastelio žemėlapį.
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Vingilių stebėjimai kiekvienoje vietoje vykdomi 1 kartą nuo liepos mėnesio
iki vėlyvo rudens, kol leidžia hidrologinės sąlygos. Optimalios ir suboptimalios
buveines pasirenkamos vizualiai bei patikrinamos paimant kelis substrato mėginius. Vingiliai su substratu kasami optimaliose buveinėse, kuriose tikėtinas
didžiausias vingilių tankumas, o tokių buveinių nesant, mėginiai turi būti imami suboptimaliose buveinėse (Moser et al. 2007). Mėginiai imami modifikuotu
Surber bentosiniu semtuvu (Lasne et al. 2010), kurio tinkliuko akies dydis yra
0,5–1 mm (3.1.4 pav.).

3.1.4 pav. Nėgių vingilių tyrimams pritaikytas Surber bentosinis semtuvas pagal Lasnę ir kt.
(2010).

Semtuvas 20 cm įstumiamas į substratą, viršutinis 15 cm substrato sluoksnis iškasamas į tinklelį, tokiu būdu paimamas 0,12 m2 ploto grunto mėginys.
Iškasus gruntą pakartotinai paimamas substratas, siekiant sugauti kasimo metu
pasprukusius vingilius. Tokia procedūra kartojama mažiausiai du kartus arba
kol nebesugaunama vingilių. Kiekvienoje stebėjimo vietoje imama 15 mėginių,
esant nepalankioms hidromorfologinėms sąlygoms minimaliai gali būti imami
8 mėginiai. Praplautas substratas iškratomos į kiuvetę. Pincetu išrenkami nėgių
vingiliai ir sudedami į indą su vandeniu. Kad būtų galima vingilius išmatuoti, jie anestezuojami 0,3 ml/l koncentracijos 2-difeniletanolio (tinka ir kiti žuvų
anestetikai) tirpalu. Stotyse fiksuojamas vingilių skaičius ir bendras kūno ilgis.
Vingiliai išmatuojami ir suskaičiuojami, o duomenys surašomi į žurnalą. Atlikus
matavimus, vingiliai suleidžiami į indą su švariu vandeniu ir, pasibaigus anestezijos poveikiui, paleidžiami atgal į upę.
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Duomenų registravimas
3.1.1 lentelė. Nėgių vingilių stebėjimo vietos registracijos forma.
Upės pavadinimas:
Vietos pavadinimas ir / arba vietos kodas:
Koordinatės:
Stebėtojai:
Stebėjimų data ir laikas:
Upės plotis (m):
Upės gylis stebėjimų vietoje (cm):
Substratas
(5% žingsnis):

Stebėtos atkarpos ilgis (m):
Mėginių skaičius:
Kitas
Žvirgž- Gargž- Stambūs
Molis Smėlis
substratas
das
das akmenys
________

Mikrobuveinės
Mėginio
Augalija
Viršvandeninė augalija
Stebėjimų atkarpos padengimas %:
Pakrančių augmenija

Kairysis krantas

Dešinysis krantas

Ūkinė veikla gretimose teritorijose

Kairysis krantas

Dešinysis krantas

Vingilių skaičius

Sugautų vingilių ilgiai (mm)

Stebėjimo duomenys

Hidrologinės charakteristikos

Pastabos
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Stebėjimo vietos registracijos formoje (3.1.1 lentelė) surašoma: upės pavadinimas ir užrašomas rėvos ar vietovės pavadinimas, GPS imtuvu nustatytos
koordinatės ir koordinačių paklaida, tyrimų data ir laikas, stebėtojas, arba esant
ne vienam stebėtojui, užrašomi visi dalyvavę asmenys, vidutinis upės plotis, vidutinis gylis stebėjimų vietoje, stebėtos atkarpos ilgis, bentosiniu semtuvu paimtų mėginių skaičius, bendras pagautų vingilių skaičius, visų išmatuotų vingilių
ilgis.

Stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimo vietos registracijos formoje taip pat nurodoma stebėjimo vietos parametrai: skirtingų substratų procentinė sudėtis mėginiuose ir viso dugno paviršiaus projekcijoje, projekcinis dugno padengimas helofitais ir vandens augalais,
pakrančių augalijos tipas, pavyzdžiui, spygliuočiai medžiai, lapuočiai medžiai
ir krūmai, žolinė augalija ar kita, kartu nurodant užpavėsintą vandens paviršiaus dalį (5 proc. žingsnis), ūkinės veiklos tipas aukščiau stebėjimų vietos, pavyzdžiui, spygliuočių miškas, lapuočių miškas, natūrali pieva, ganykla, ariamas
laukas ir kt.
Pastabose rekomenduojama pateikti informaciją apie oro sąlygas, nerštavietes, esamas ar galimas grėsmes (brakonieriavimas, bebrų užtvankų skaičius) ir
kitokią papildomą ekspertinę informaciją.
Didžiausias grėsmes nėgių populiacijoms kelia: 1 – upės vagų ištiesinimas,
užtvankų ar kitokių hidrotechninių įrenginių statyba, kuri keičia natūralias upines buveines ir sunaikina migracijos kelius; 2 – vandens tarša; 3 – verslinė, mėgėjiška ir nelegali žvejyba nėgių migracijos keliuose ir nerštinėse upėse. Todėl
buveinių būklė vertinama pagal migravimo į nerštavietes galimybes: „0“ – aukščiau ir žemiau stebėjimo vietos yra dirbtinių kliūčių nėgėms migruoti, mažas
nerštui tinkamų atkarpų bendras plotas; „3“ – kliūčių migravimui nėra arba
kliūtis yra tik aukščiau stebėjimo vietos, vagoje iki kliūties nerštui tinkamų atkarpų bendras plotas yra didelis; vandens kokybę: „0“ – vandens kokybė pagal
kokybės elementus prastesnė nei vidutinė, „3“ - vandens kokybė pagal kokybės
elementus gera; 3 – žūklės intensyvumą: „0“ – labai intensyvi verslinė, mėgėjiška
ir nelegali žūklė, nėgės ir vingiliai upėje gaudomi masalui „3“ – ekstensyvi žūklė
arba nėgės ir jų vingiliai negaudomi.

Duomenų analizės būdai
Vėliau ekstrapoliuojant gautus duomenis nustatomas vingilių tankumas 1
m2 stebėtose upėse. Taip pat apskaičiuojama: 1 – vidutinis nėgių reproduktorių
gausumas upėje, ind./m2; 2 – nerštinių lizdų skaičius, vnt. km-1; 3 – vidutinis
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stebėtų prie lizdų reproduktorių skaičius; 4 – vingilių tankumas, ind./m2. Upinių nėgių populiacijos dydis upėje nustatomas ekstrapoliavimo būdu, įvertinus
stebėtų biotopų plotą ir visos upės tinkamų biotopų plotą.

Duomenų kokybės užtikrinimas
Stebėjimą atliekantis asmuo turi būti kvalifikuotas specialistas, atpažinti nėgių rūšis, žinoti jų biologiją ir stebėjimo metodus. Taip pat turi mokėti naudotis
stebėjimams būtina įranga ir turėti atitinkamus leidimus stebėjimams. Pageidautina, kad vingilių stebėjimai kiekvienu laikotarpiu būtų atliekami pastoviu metų
laiku.
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3.2. LAŠIŠA (Salmo salar Linnaeus, 1758)
Vytautas Kesminas

3.2.1 pav. Lašišos jaunikliai (0+ ir 1+) (Vytauto Kesmino nuotrauka)

3.2.2 pav. Suaugusi lašiša (Vytauto Kesmino nuotrauka)

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Lašišų stebėjimui pasirenkamos upės, kuriose istoriškai ir pastaruoju metu
lašišos gyvena ir neršia. Taip pat atsižvelgta į mokslinių tyrimų duomenis
ir rezultatus, kadangi lašišos neršia tose pat upėse ir net vietose. Lašišos paplitusios tik kai kuriose didelėse ar vidutinio dydžio upėse, kuriose yra joms
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tinkamos sąlygos gyventi ir neršti. Mažose upėse jos paplitusios retai ir tai tik
upių žemupiuose. Lašišos Lietuvoje paplitusios šaltavandenėse, geros ir labai
geros ekologinės būklės upėse, kuriose yra atitinkama biotopų struktūra. Lašišos neršia, o jų jaunikliai gyvena tik upių rėvose bei sraunumose, kuriose yra
gargždo, žvirgždo ir nedidelių riedulių nerštavietėms. Tokios tinkamos sąlygos
didelėse upėse dažniausiai yra jų aukštupiuose ar vidurupiuose. Sraunumų,
rėvų išsidėstymas priklauso nuo upių geologinės struktūros jų morfologijos ir
vagos nuolydžio kitimo. Atsižvelgiant į tai upėse rėvų ir sraunumų daugiau aptinkama upių aukštupiuose bei vidurupyje, kur esamas didesnis vagos nuolydis
ir didesnis vandens srovės greitis. Atsižvelgiant į paminėtas ekologines sąlygas
buvo nustatytos lašišų paplitimo vietos bei parinktos monitoringo vietos įvairiose Lietuvos upėse pagal jų išilginį gradientą. Lašišos neturi galimybių patekti
į upių atkarpas ir intakus, kurie yra izoliuoti užtvankomis. Siekiant praplėsti
lašišinių žuvų paplitimo ribas ant užtvankų yra statomi žuvitakiai. Rūšies migracijos efektyvumas žuvitakiais yra pakankami aukštas, kadangi lašišos geba
įveikti po keletą žuvitakių, esančių migracijos kelyje. Todėl lašišų monitoringas
vykdomas ir upėse ar jų atkarpose esančiose aukščiau užtvankų, kuriose yra
įrengti žuvitakiai.

Stebėjimo vietos charakteristika
Lašišų neršto ir jauniklių laikymosi vietos priklauso nuo konkretaus laiko, todėl į tai būtina atsižvelgti, pasirenkant stebėjimo vietą ir metodą. Lašišų
reproduktoriai migruoja į nerštavietes rudenį. Upėse jos neršia, o jaunikliai iš
nerštinių lizdų išsirita pavasarį ir pasklinda netoli nuo lizdo esamose ir tinkamose jiems buveinėse. Šiose vietose lašišų jaunikliai dažniausiai praleidžia 1 ar
2 metus priklausomai nuo augimo greičio. Kaip buvo pažymėta anksčiau, stebėjimai atliekami lašišinio tipo upėse, specialiose jų paplitimo buveinėse. Buveinę
charakterizuoja keletas pagrindinių savybių: 1 – tai turi būti upės sraunuma ar
akmenuota rėva, ar kitokios kilmės natūrali ar dirbtina kliūtys upės vagoje; 2 –
šiose vietose upės vagoje, dažniausiai srovės greitis būna padidėjęs 0,4-1,5 m/s;
3 – gruntas akmenuotas ir nedidelis vandens gylis 0,4–0,8 m; 4 – užaugimas
vandens augalais vidutinis ar fragmentinis, sudaro 10–70 proc. teritorijos ploto.
Stebėjimo vieta pasirenkama vizualiai, ekspertiniu būdu, tačiau įvertinus visas
paminėtas upės ekologines sąlygas. Pirmenybė teikiama, pačioms didžiausioms
upės sraunumoms ir akmenuotiems upės ruožams, kuriose vizualiai matosi vagos nuolydžio kritimas ir vandens srovės pagreitėjimas. Lašišų jaunikliai lėtos
tėkmės ir giliose upės vagos vietose negyvena.
Seklesnėse stebėjimo vietose 0,4-0,5 m dažniausiai aptinkami 0+ m., o vyresnių amžiaus grupių jaunikliai 1+ ir 2+ apsistoja šiek tiek gilesnėse vietose. 2+ m.
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amžiaus lašišų jauniklių procentinė dalis yra labai maža. Stebėjimo metu rekomenduojama apžvejoti 50–150 m upės ilgio ir 200–600 m² upės ploto dalį, tačiau
atsižvelgiant į esamos rėvos ar sraunumos didį.

Stebimo objekto aprašymas
Lašišos yra praeivės žuvys – neršia upėse, jaunikliai gyvena upėse, po to migruoja į jūrą, kur subręsta. Lašišos gali užaugti iki 10–1,5 m ilgio ir 40 kg svorio,
nors dažniausiai būna 4–6 kg. Upėse jaunikliai būna lervutės, jauniklio, margiukės ir rituolio vystymosi stadijose. Kiekvienam vystymosi etapui būdingi specifiniai kūno formos ir išvaizdos bruožai. 1 metų amžiaus lašišaitės būna apie 10
cm ilgio ir 12–20 g svorio ir, atitinkamai, 2 m –15 cm ir 30 – 44 g, 3 m – 18 cm ir
60 – 80g svorio. Paaugę lašišų jaunikliai virsta rituoliais (angl. smolt) ir migruoja
į jūrą. Lietuvos upėse didžioji dalis jauniklių užauga per 1 ar 2 metus. 3 metų
amžiaus rituolių santykinė dalis yra maža ir kinta 1–8 proc. ribose. Lašišų gausumas ir amžiaus struktūra yra svarbūs rodikliai lašišų populiacijos būklės ir jų
produktyvumo upėse – vertinime. Apytiksliai nustatyta, kad į Nemuno baseiną
kasmet migruoja apie 4–5 tūkst. lašišų reproduktorių. Potenciali Lietuvos upių
rituolių produkcija siekia apie 180 tūkst. individų, o esama kinta gana plačiose
ribose nuo 10–50 tūkst. individų. Ji tiesiogiai priklauso nuo lašišų jauniklių kiekio ir palankių ekologinių sąlygų upėse. Didžiausia lašišų rituolių produkcija
buvo nustatyta 2008–2010 metais, kai pasiekė 47843 ind. rituolių kiekį per metus. Lašišų rituolių kiekis ženkliai buvo sumažėjęs 2011 m., 2013 m. ir siekė apie
14056 individų rituolių, o 2012 m. rituolių kiekis vėl padidėjo iki 28795 individų.
Pagal istorinius duomenis, lašišos Lietuvoje neršdavo 14–16 upių. Lietuvoje lašišos nuolat buvo aptinkamos Neries ir Žeimenos upėse. Taip pat jos buvo atkurtos kai kuriose didelėse ar vidutinio dydžio upėse: Šventosios, Minijos, Siesarties, Vilnios, Vokės, Dubysos bei kai kuriuose jų mažesniuose intakuose: Meroje,
Kenoje, Musėje, Širvintoje, Virintoje, Dūkštoje, Žalesoje, Sarioje. Žeimenos upė
yra laikoma indeksine upe, kurioje gyvena natūrali ir pakankamai stabili lašišų
populiacija. Į Lietuvos upes kasmet yra išleidžiama apie 150–200 tūkst. lašišų
jauniklių ir rituolių. Padidėjus lašišų ištekliams jos buvo išbrauktos iš Lietuvos
raudonosios knygos, vidaus vandenyse žvejojamos pagal licencijas, sugaunamos Kuršių mariose, verslinė žvejyba leidžiama Baltijos jūroje.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Lašišų jauniklių stebimi parametrai. Nustatomi kiekvieno sugauto individo biologiniai parametrai: ilgiai ir svoriai. Kiekviena žuvis yra pasveriama (q, g) ir
išmatuojami jų ilgiai cm (L, lc ir l). Nustatomas vidutinis lašišų jauniklių tankis
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ploto vienetui ind./100 m2, lašišų jauniklių tankis nustatomas kiekvienai amžiaus grupei atskirai (0+, 1+, 2 +), po to paskaičiuojamas bendras lašišų jauniklių
tankis ploto vienetui – ind./100 m2.
Nerštaviečių stebėjimo (nerštinių lizdų vertinimo) parametrai. Stebėjimo metu
privaloma nustatyti kitus parametrus: 1 – nustatyti stebėtos atkarpos ilgį, (km)
(naudojant GPS, ar žemėlapį), 2 – suskaičiuoti užbaigtų nerštinių lizdų skaičių,
(vnt./km), 3 – įvertinti lizdų dydį (m2) ir bendrą lašišų nerštaviečių plotą (m2),
4 – nustatyti nerštaviečių išsidėstymą ir aprašyti biotopą, kurioje vietoje įrengtas
lizdas, kur slepiasi žuvys, o po to vizualiai nustatyti kokiai žuvų rūšiai lizdas
gali priklausyti (upėtakiui, šlakiui, lašišai), 5 – stebėjimo duomenys surašomi į
žurnalą, o lizdai pažymimi žemėlapyje, 6 – kartografiniu būdu nustatomos lašišų nerštavietės ir produktyviausius upės ruožus.
Lašišų jauniklių gausumo stebėjimas atliekamas rugpjūčio mėnesio antroje
pusėje – rugsėjo mėnesį, kai jaunikliai yra šiek tiek paaugėję, o upių vandens
lygis dar nėra pakilęs. Nerštavietės vertinamos lapkričio mėnesį baigiantis lašišų
nerštui. Tačiau nereikia laukti, kol upės pradeda užšalinėti. Nerštavietės vertinamos ir skaičiuojamos, einant upės pakraščiu ar plaukiant valtimi. Stebėjimus
rekomenduojama atlikti saulėtu oru, esant geram matomumui. Prietemoje ar lyjant stebėjimus reikėtų nutraukti.

Stebėjimo procedūra
Lašišų jauniklių stebėjimas atliekamas ankstesnių stebėjimų metų nustatytose vietose. Stebėjimų vietų skaičius priklauso nuo upės dydžio: 1 – mažesnėse upėse stebėjimo vietos parenkamos maždaug kas 10 km atstumu, viena
nuo kitos, tačiau lašišų paplitimo ir reproduktyvinėje upės dalyje, 2 – didelėse
upėse intervalai tarp stočių gali būti kas 20–30 km, tačiau į stebimų vietų skaičių turi patekti visos žinomos upės sraunumos ar rėvos, kuriose lašišos neršia.
Didelių upių grupei priskiriamos visos upės, kurios yra ilgesnės, kaip 200 km
ilgio. Esant dideliam duomenų išsibarstymui, upėje gali būti parenkamos papildomos stebėjimo vietos. Upės vietos pažymimos žemėlapyje, nustatomos ir
užrašomos GPS koordinatės, be to užrašomas rėvos ar vietovės pavadinimas.
Stebėjimo metu įvertinamos pagrindinės upės nerštavietės 10–30 km upės ilgio
ruože, kuriose lašišos neršia.
Elektrožūklės metodas. Lašišų jauniklių gausumui nustatyti upėse naudojamas
elektrožūklės aparatas, kurio elektros srovės galingumas vandenyje yra iki 3000
W, elektrinių impulsų dažnis iki 120 Hz. Elektrožūklės aparatas turi būti testuotas ir užregistruotas Aplinkos ministerijoje. Draudžiama žuvis laikyti elektros
lauke ilgiau kaip 10 sekundžių. Pasirinktoje upės vietoje (sraunumoje, rėvoje),
apžvejojama 50–150 m upės ilgio ar biotopo dalis, po to nustatomas apžvejotas
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upės plotas m2. Priklausomai nuo žuvų gausumo, žvejojama 1 ar 2 kartus iš eilės su intervalu kas 15 min. Dviejų apgaudymų metodas naudojamas tada, kai
antrame gaudyme būdavo sugaunama mažiau, kaip 50 proc. pirmą apgaudymą
sugautų vienos rūšies žuvų. Visos sugautos lašišinė žuvys dedamos į plastikinį
kibirą su vandeniu, o sugautos kitų rūšių žuvys yra paleidžiamos nedelsiant.
Sužvejotos lašišos yra suskaičiuojamos ir pasveriamos, suskirstomos ilgio grupėmis. Skirtingų ilgio grupių žuvys iki matavimo laikomos plastikiniuose kibiruose su vandeniu. Po to kiekviena žuvis yra pasveriama (q, g) ir išmatuojamas
ilgis cm (L), (lc) ir (l). Iš kiekvienos ilgio grupės 10 individų paimami žvynai
žuvų amžiui nustatyti. Žvynai dedami į popierines knygutes ir sunumeruojami. Amžius nustatomas, laboratorijoje naudojant binokuliarą, pagal (Pravdino,
1966 ar Gudelines, 1997) metodus. Po analizės visos lašišos yra paleidžiamos
atgal į upę, toje pat vietoje, kur buvo sugautos. Nustatomas lašišų gausumas N
(vnt./100 m2) ir biomasė B (kg/100 m2). Žuvų gausumas ir biomasė naudojant
dviejų apgaudymų metodą, apskaičiuojami pagal formules:
y = c12/c1-c2 ,
V(y) = c12c22(c1+c2)/(c1-c2)4,
čia: y – populiacijos dydis (N ar B);
c1 – pirmojo gaudymo metu sugautų lašišinių žuvų kiekis;
c2 – antrojo gaudymo metu sugautų lašišinių žuvų kiekis;
V (y) – standartinė paklaida;
Žuvų gausumas ir biomasė paskaičiuojama ploto vienetui pagal formulę:
N, B = y/s
čia: s – stebėjimo stoties plotas;
y – gausumas arba biomasė stebėtoje stotyje.
Vizualinis metodas – lašišinių žuvų nerštaviečių stebėjimas. Lašišinių žuvų nerštaviečių stebėjimai atliekami vizualiniu būdu, einant upės pakraščiu ar plaukiant
valtimi. Didelėse upėse lašišinių žuvų lizdai skaičiuojami plaukiant valtimi. Stebėjimai atliekami lapkričio mėnesio antroje dekadoje, lašišinėms žuvims išneršus.
Stebėjimų laiką reikia derinti su meteorologinėmis ir hidrologinėmis sąlygomis.
Prieš užšąlant upėms, lašišinių žuvų nerštas paprastai baigiasi. Todėl geriausia
neršto lizdus skaičiuoti iki užšąlant upėms, kada juos galima gerai pastebėti ir
apžiūrėti. Paprastai lašišinių žuvų neršto lizdo statybos procesas susideda iš 2 etapų – lizdo iškasimo ir užkasimo. Todėl prieš nerštą lašišinių žuvų patelės, pelekais
ir uodega kasą žvirgždą ir smėlį, ruošią lizdą nerštui. Upės nešmenys ir dumblas
yra nuvalomi nuo akmenukų, todėl nerštavietės yra gerai pastebimos upės vagoje. Neršto metu priklausomai nuo žuvies dydžio yra padaromi lizdai nuo 0,5 iki
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4,0 m2 ploto. Kai vienoje vietoje kartais išneršią kelios žuvys, nerštaviečių plotas
gali būti ir didesnis. Manoma, kad lizdas užbaigtas tada, kai žuvys sustumia iš
žvirgždo ir akmenukų nedidelį pakylėjimą, o priešais matosi duobutė. Lizdų dydis priklauso nuo neršiančių lašišinių žuvų rūšies ir individų dydžio. Mažiausi
lizdai būną margųjų upėtakių (iki 0,7 m²), šlakių – vidutinio dydžio (iki 2–3 m2),
didžiausi yra lašišų lizdai 1,5–4,0 m2. Kartais vienoje vietoje gali būti sukasti ir keli
lizdai, todėl vizualiai vertinant į tai, būtina atkreipti dėmesį.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) transporto priemonė,
2) elektros žūklės aparatas,
3) pripučiama valtis, gelbėjimosi liemenės, bridkelnės,
4) plastmasiniai kibirai, kastuvas, kiuvetės, svarstyklės su elementais, liniuotė,
5) GPS imtuvas su atsarginiais elementais,
6) užrašų knygutė, žurnalas ir pieštukas,
7) detalus vietovės žemėlapis (rekomenduojama ne smulkesnis nei
1:50 000),
8) mobilusis telefonas pranešti inspekcijai ir nenumatytiems atvejams.

Duomenų registravimas
Stebėjimų registracijos formos lašišų jaunikliams ir nerštaviečių stebėjimams
pildomi atskirai (3.2.1 ir 3.2.2 lentelė).
3.2.1 lentelė. Lašišų jauniklių stebėjimo vietos registracijos forma
Upės pavadinimas:
Stebėjimo vietos ir BAST pavadinimas:
Koordinatės:
Stebėtojas:
Stebėjimų data ir laikas:
Stebėtos atkarpos ilgis (m) ir plotas (m²):
Upės plotis (m):
Upės gylis stebėjimų vietoje (cm):
Apgaudymų skaičius:
Substratas
Molis
Smėlis Žvirgždas Gargždas Stambūs
Kitas subs(5% žingsnis):
akmenys
tratas
Mikrobuveinės
Mėginio
Augalijos paHelofitai
Panirusi augalija
dengimas (%)
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Pakrančių augmenija

Kairysis krantas

Dešinysis krantas

Ūkinė veikla
Kairysis krantas
gretimose teritorijose
Stebėjimo duomenys
Lašišų skaičius

Dešinysis krantas

Sugautų lašišų Sugautų lašišų
ilgiai L, lc, l (cm)
svoris, g

Kiti upės vandens
Vandens tempehidrocheminiai
ratūra (ºC)
parametrai

Deguonies
kiekis
(mg/ltr)

Smoltifikacijos
stadija

Pastabos

Deguonies pri- Laidumas
sotinimas (%)
ir kt.

Lašišų jauniklių stebėjimo vietos registracijos formoje (3.2.1 lentelė) surašoma: upės, rėvos ir vietovės pavadinimas, GPS imtuvu nustatytos koordinatės,
stebėjimų data ir laikas, nurodoma stebėtojo pavardė ir vardas, vidutinis upės
plotis ir gylis stebėjimų vietoje, stebėtos atkarpos ilgis, apgaudymų skaičius, taip
pat užrašomas visų sugautų lašišų individų skaičius bei jų ilgiai ir svoris.
3.2.2 lentelė. Lašišų nerštaviečių stebėjimo registracijos forma
Upės pavadinimas:
Stebėjimo vietos ir BAST pavadinimas:
Koordinatės: 1 – upės stebėjimųs pradžioje, 2 – upės stebėjimų pabaigoje
Stebėjimo data ir laikas:
Stebėtojas:
Vandens temperatūra stebėjimo metu Stebėtos atkarpos ilgis (km) ir plotas
(ºC)
(m²):
Upės plotis (m):
Stebėjimo tipas:
Upės gylis stebėjimo vietoje (cm):
1 – iš valties, 2 – nuo kranto
Nerštaviečių –
NerštaDuobutės
Nerštavie- Nerštavietės –
lizdų dydžio
vietės –
tės – lizdo lizdo plotas
prieš lizdą
Koordinatės
įvertinimas,
lizdo ilgis
plotis (m)
ilgis (cm)
(m²)
Eil. Nr:
(m)
1
2
3

127

Lašiša (Salmo salar Linnaeus, 1758)

Stebėjimo
Bendras neršta- Bendras neršrezultatų įver- viečių skaičius taviečių plotas
tinimas
(vnt.)
(m²)

Vidutinis nerštavietės plotas
(m²)

Vidutinis nerštaviečių tankis
(vnt./km)

Stebėjimo vietos įvertinimas
Lašišų jauniklių ir nerštaviečių duomenys surašomi į stebėjimo registracijos
formą (1 ir 2 lentelės), o nerštiniai lizdais pažymimi žemėlapyje ir nustatomi produktyviausi upės ruožai. Taip pat stebėjimo lentelėse surašomi duomenys apie
ekologinius parametrus (apžvejotą upės atkarpos ilgį, upės plotą, vidutinį gylį,
srovės greitį, augalijos kiekį, vandens temperatūrą, deguonies kiekį) ir duomenis apie sugautas žuvis (išmatuojamos visos sugautos lašišos, nustatomi jų ilgiai
ir svoris bei bendras jų skaičius).
Suskaičiuojamas užbaigtų lizdų skaičius, vnt./km, įvertinamas lizdų dydis
m2 ir bendras lašišų nerštaviečių plotas m2, nustatomas nerštaviečių išsidėstymas ir aprašomas biotopas.
Pastabose būtina nurodyti kuriuo metodu ar keliais metodais atliktas lašišų
jauniklių gausumo įvertinimas. Taip pat galima pateikti informaciją apie oro sąlygas, nerštavietes, esamas ar galimas grėsmes (brakonieriavimo atvejus, bebrų
veiklą – užtvankų kiekį upėje) ir kitokią papildomą ekspertinę informaciją

Duomenų analizės būdai
Pagal gautus rezultatus įvertinamas lašišų gausumas stebėjimo vietoje bei
apskaičiuojamas bendras lašišų jauniklių gausumas visai upei. Taip pat įvertinama lašišų jauniklių amžiaus sudėtis ir po to apskaičiuojamas rituolių kiekis.
Galiausiai nustatomas bendras apsaugos statusas, lašišų apsaugai skirtose Natura 2000 teritorijose. Gauti rezultatai lyginami su ankstesnių metų stebėjimų
rezultatais bei apskaičiuojamas kitimo trendas, rodantis populiacijos gausumo
pokytį per visą stebėjimų laikotarpį.
Baltijos lašišos apsaugai svarbios vietovės turi atitikti kitą kriterijų: monitoringo vietose, šios rūšies individų tankumas turi būti ne mažesnis kaip 1
individas 100 m2.

Duomenų kokybės užtikrinimas
Stebėtojas turi būti kvalifikuotas specialistas, susipažinęs su lašišų biologija
ir stebėjimo metodika. Taip pat turi mokėti naudotis įranga ir turėti atitinkamus
leidimus naudotis žūklės ir plaukiojimo priemonėmis.
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Stebėjimų negalima vykdyti esant lietingam ar labai šaltam orui, ar esant blogam matomumui. Kadangi yra dirbama vandenyje, reikia griežtai laikytis visų
saugumo technikos reikalavimų bei turėti leidimą dirbti su elektros žūklės aparatu.
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3.3. PAPRASTASIS KŪJAGALVIS
(Cottus gobio Linnaeus, 1758)
Vytautas Kesminas

3.3.1 pav. Paprastasis kūjagalvis (Vytauto Kesmino nuotrauka)

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Paprastieji kūjagalviai gyvena tik švariose, šaltavandenėse geros ir labai geros ekologinės būklės Lietuvos upėse, kuriose yra atitinkama biotopų struktūra.
Gyvena sėsliai, ant dugno, seklesnėse, akmenuotose, greitesnės tėkmės upių atkarpose. Taip pat dažnai aptinkami upių ripalinėje zonoje tarp augalų ir medžių
šaknų, sąžalynų. Suaugę kūjagalviai gyvena pavieniui, šalia savo slėptuvių, kur
praleidžia didžiąją gyvenimo dalį. Vengia molingo, dumblėto, augalija užaugusio bei minkšto grunto, todėl lėtos tėkmės upių dalyse pasitaiko labai retai.
Labiausiai paplitę mažose ir vidutinio dydžio upėse, didelėse upėse rečiau aptinkami, o ežeruose labai reti. Neršia tik ant švaraus, akmenuoto grunto. Labai
jautrūs deguonies stygiui ir vandens taršai.
Stebėjimui atrinktos upės, geros ekologinės būklės, kuriose šios žuvys gyvena ir pasižymi pakankamai aukštu individų gausumu. Upių ir vietų atrankai
būtina atsižvelgti į mokslinių tyrimų ir upių ichtiofaunos monitoringo duomenis ir rezultatus.
Didesnėse upėse sraunumų, rėvų išsidėstymas priklauso nuo upių geologinės struktūros jų morfologijos ir vagos nuolydžio kitimo. Atsižvelgiant į tai,
upėse rėvų ir sraunumų daugiau aptinkama upių aukštupyje ir vidurupyje, kur
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esamas didesnis vagos nuolydis ir didesnis vandens srovės greitis. Upės aukštupyje paprastųjų kūjagalvių gausumas didesnis dėl žymiai palankesnių sąlygų, o
žemupyje – atvirkščiai, tinkamų biotopų kiekis mažėja dėl upės vagos struktūros
ypatybių ir vandens gylio. Į tai būtina atsižvelgti pasirenkant stebėjimo vietas, jų
santykinai daugiau turi būti upės aukštupyje ir vidurupyje, kur paprastiesiems
kūjagalviams labiausiai yra tinkamų buveinių, o gausumas yra pakankamas. Atsižvelgiant į paminėtas upių ekologines savybes buvo įvertintos ir nustatytos
geriausios paprastųjų kūjagalvių paplitimo ir stebėjimo vietos, įvairiose Lietuvos upėse pagal jų išilginį gradientą. Mažose upėse dažniausiai paprastiesiams
kūjagalviams biotopų struktūra yra tinkama visoje upėje, todėl stebėjimo stočių
pasirinkimas pagal išilginį upės gradientą nėra toks svarbus.

Stebėjimo vietos charakteristika
Kaip buvo pažymėta aukščiau, stebėjimai atliekami geros ekologinės būklės,
dažniausiai lašišinio tipo įvairaus dydžio upėse, paprastųjų kūjagalvių paplitimo buveinėse. Buveinę charakterizuoja keletas svarbių pagrindinių savybių:
1 – didesnėse ar vidutinio dydžio upėse stebėjimo vieta turi būti upės sraunuma
ar akmenuota rėva (kurioje vyrauja akmenuotas gruntas, vagoje yra įvairaus dydžio riedulių, gali būti į upę įgriuvusių medžių ar kitokių natūralių slėptuvių);
2 – šiose vietose dėl esančių objektų, upės vagoje vandens srovės tėkmė yra padidėjusi (0,4–1,0 m/s); 3 – stebėjimo vieta, taip pat turi būti pakankamai sekli,
pasižyminti nedideliu vandens gyliu (0,2–0,6 m); 4 – buveinė neturi būti užaugusi vandens augalais, (užaugimas gali būti tik fragmentinis, užimantis 0–40
proc. teritorijos ploto). Stebėjimo vieta pasirenkama vizualiai, ekspertiniu būdu,
įvertinus visas paminėtas upės ekologines sąlygas. Pirmenybė teikiama pačioms
didžiausioms upės sraunumoms ir akmenuotiems upės ruožams, kuriose vizualiai matosi vagos nuolydžio kritimas ir vandens srovės pagreitėjimas. Paprastieji
kūjagalviai lėtos tėkmės ir giliose upės vagos vietose negyvena. Didelėse (> 2000
km2 baseino ploto) upėse stebėjimus galima atlikti jų priekrantės zonose, pasižyminčiomis anksčiau išvardytomis charakteristikomis.

Stebimo objekto aprašymas
Kūnas verpstiškas, nugara ir šonai rusvi, rusvai žalsvi ar pilki, su daugybe tamsių dėmelių ar juostų (3.3.1 pav.). Krūtininiai pelekai labai dideli. Turi 2
nugarinius pelekus, kurių spinduliai yra dėmėti. Pirmas nugarinis pelekas nedidelis ir turi 6–7 spindulius, antras pelekas yra žymiai ilgesnis. Šoninės linijos
srityje, kūno priekinėje dalyje yra trumpų dyglelių (redukuotų žvynų liekanų).
Ilgis l – iki 12 cm, dažniausiai – 5–8 cm. Pagrindiniai skiriamieji požymiai, pagal
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kuriuos galima atskirti nuo kitų rūšių: kūnas plikas, nepadengtas žvynais; galva
plati, plokščia iš viršaus; akys didelės, išsišokusios viršutinėje galvos dalyje, arti
viena kitos. Tai nedidelės žuvys, dažniausiai būna Q – 8–20 g, trumpaamžės –
gyvena iki 5 m. Gyvena pavieniui, pasislėpę tarp akmenų ar kitokių objektų.
Subręsta 2 m., neršia balandžio–gegužės mėnesiais, kai vandens temperatūra
pasiekia 12 °C, po akmenimis ant apatinės jų pusės. Dėtį ir mailių saugo patinas.
Vislumas iki kelių šimtų ikrelių. Embrionai vystosi apie 2–4 savaites, po to virsta
mailiumi, kai pasiekia L – 10–11 mm. Paprastieji kūjagalviai minta smulkiąja dugno gyvūnija, ypač vabzdžių lervomis ir vėžiagyviais, taip pat ėda ir kitų žuvų
ikrelius. Jais minta šapalai, vėgėlės, upėtakiai ir šlakiai. Negaudomi ir maistui
nevartojami.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Stebimi parametrai. Nustatomi kiekvieno sugauto individo biologiniai parametrai, kiekviena žuvis yra pasveriama (q, g) ir išmatuojami jų ilgiai cm (L ir
l). Nustatomas paprastųjų kūjagalvių tankis ploto vienetui (ind./100m2), po to
paskaičiuojamas vidutinis bendras paprastųjų kūjagalvių tankis ploto vienetui –
ind./100 m2.
Žuvų paplitimas vertinimas pagal sutinkamumo dažnį (V %) Joganzeno
(1978) metodu. Pagal sutinkamumo dažnį žuvų rūšis gali būti suskirtyta į 4 grupes: dažna – V > 70 proc., įprasta – 40–70 proc., reta – 15–40 proc. ir atsitiktinė – <
15 proc.
Stebėjimo laikas ir dažnumas. Žuvų paplitimo ir gausumo stebėjimas atliekamas rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais (1 kartą per šį laikotarpį), kai jaunikliai yra
šiek tiek paaugę ir juos jau galima nesunkiai pastebėti, o upių vandens lygis po
vasaros sezono dar nėra pakilęs. Gausumo stebėjimus rekomenduojame, atlikti
esant saulėtam orui ir geram matomumui. Prietemoje ar lyjant stebėjimus reikėtų nutraukti.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) transporto priemonė,
2) elektros žūklės aparatas,
3) pripučiama valtis, gelbėjimosi liemenės, bridkelnės,
4) plastikiniai kibirai, kiuvetės, svarstyklės su elementais, liniuotė,
5) GPS imtuvas su atsarginiais elementais,
6) užrašų knygutė, žurnalas ir pieštukas,
7) detalus vietovės žemėlapis (rekomenduojama ne smulkesnis nei
1:50 000),
8) mobilusis telefonas pranešti inspekcijai ir nenumatytiems atvejams.
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Stebėjimo procedūra
Stebėjimo vietų skaičius priklauso nuo upės dydžio: 1 – mažesnėse upėse
vietos parenkamos maždaug kas 10 km atstumu, viena nuo kitos, tačiau į jas
būtinai turi patekti žinomos ir reproduktyviausios paprastųjų kūjagalvių buveinės, 2 – didelėse upėse intervalai tarp stočių gali būti ir didesni 20–30 km, tačiau
į stebėjimo vietų skaičių turi patekti visos žinomos upės sraunumos ar rėvos,
kuriose yra geriausios paprastųjų kūjagalvių buveinės. Didelių upių grupei priskiriamos visos upės, kurios yra ilgesnės kaip 200 km ilgio. Esant dideliam duomenų išsibarstymui, upėje gali būti parenkamos papildomos stebėjimo vietos.
Upės vietos pažymimos žemėlapyje, nustatomos ir užrašomos GPS koordinatės
LKS 94 koordinačių sistemoje, be to užrašomas rėvos, vietovės bei BAST pavadinimas.
Elektrožūklės metodas. Paprastųjų kūjagalvių gausumui nustatyti upėse naudojamas elektrožūklės aparatas, kurio elektros srovės galingumas vandenyje yra iki
3000 W, elektrinių impulsų dažnis iki 120 Hz. Elektrožūklės aparatas turi būti testuotas ir užregistruotas Aplinkos ministerijoje. Draudžiama žuvis laikyti elektros
lauke ilgiau kaip 10 sekundžių. Pasirinktoje upės vietoje (sraunumoje, rėvoje) apžvejojama 50–150 m upės ilgio ar biotopo dalis, po to nustatomas apžvejotas upės
plotas m2. Priklausomai nuo žuvų gausumo, žvejojama 1 ar 2 kartus iš eilės su
intervalu kas 15 min. Visi sugauti paprastieji kūjagalviai dedami į plastikinį kibirą
su vandeniu, o sugautos kitos rūšių žuvys yra paleidžiamos nedelsiant. Sužvejoti
paprastieji kūjagalviai yra suskirstomi ilgio grupėmis, suskaičiuojami ir pasveriami. Skirtingų ilgio grupių žuvys iki matavimo laikomos plastikiniuose kibiruose
su vandeniu. Po to iš kiekvienos ilgio grupės 10 individų yra pasveriami (q, g) ir
išmatuojamas ilgis cm (L), ir (l). Kadangi paprastieji kūjagalviai neturi žvynų jų
amžių nustatyti yra sudėtingiau. Amžių galima nustatyti pagal otolitus ar žiaunadangčio kaulus operculus atitinkamai juos paruošus. Preparatai dedami į popierines knygutes ir sunumeruojami. Amžius nustatomas, laboratorijoje naudojant
binokuliarą, pagal (Pravdino, 1966 ar Gudelines, 1997) metodus. Po analizės visi
gyvybingi paprastieji kūjagalviai yra paleidžiami atgal į upę, toje pat vietoje, kur
buvo sugautos. Nustatomas ir apskaičiuojamas paprastųjų kūjagalvių gausumas
N (vnt./100 m2) ir biomasė B (kg/100 m2).
Pagal vieno apgaudymo duomenis žuvų rūšies gausumas ir biomasė ploto
vienetui apskaičiuojami pagal formulę:
X (N,B) = y/s
čia: X – žuvų rūšies gausumas (N) arba biomasė(B);
y – gaudymo metu sugautų tiriamos rūšies žuvų skaičius arba bendras svoris;
s – apgaudytas stebėjimo vietos plotas.
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Naudojant dviejų apgaudymų metodą, žuvų rūšies gausumas ir biomasė apskaičiuojami formulėmis:
y = c12/c1-c2 ,
V(y) = c12c22(c1+c2)/(c1-c2)4,
čia: y – populiacijos dydis (N ar B);
c1- pirmojo gaudymo metu sugautų lašišinių žuvų kiekis;
c2 – antrojo gaudymo metu sugautų lašišinių žuvų kiekis;
V (y) – standartinė paklaida;

Duomenų registravimas
Stebėjimo vietos registracijos formoje (3.3.1 lentelė) surašoma: upės pavadinimas ir užrašomas rėvos ar vietovės pavadinimas, GPS imtuvu nustatytos
koordinatės, stebėjimų data ir laikas, stebėtojo vardas ir pavardė, vidutinis upės
plotis, vidutinis gylis stebėjimų vietoje, stebėtos atkarpos ilgis, apgaudymų skaičius, užrašomas sugautų individų skaičius ir jų matmenys.
3.3.1 lentelė. Stebėjimo vietos registracijos forma
Upės pavadinimas:
Stebėjimo vietos ir BAST pavadinimas
Koordinatės:
Stebėtojas:
Stebėjimų data ir laikas:
Stebėtos atkarpos ilgis (m) ir plotas (m²):
Upės plotis (m):
Upės gylis stebėjimų vietoje (cm):
Apgaudymų skaičius:
Substratas
Molis Smėlis Žvirgž- Gargž- Stambūs Kitas substratas
(5% žingsnis):
das
das
akmenys
________
Mikrobuveinės
Mėginio
Augalija
Helofitai
Panirusi augalija
Stebėjimų atkarpos
padengimas %:
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Dešinysis krantas
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Stebėjimų duomenys
Paprastųjų kūjagalvių skaičius

Sugautų paprastųjų
kūjagalvių ilgiai L,
l (cm)

Kiti upės vandens
hidrocheminiai
parametrai

Vandens
temperatūra, (ºC)

Sugautų
paprastųjų kūjagalvių svoris, g

Amžiaus
grupė, (m)

Pastabos

Deguonies kiekis Deguonies Vandens
(ml/ltr.)
prisotinimas laidumas
(%)
(µs/cm)

Stebėjimo vietos
įvertinimas

Stebėjimo vietos įvertinimas
Apibūdinama buveinės būklė pagal stebimos rūšies gausumo rezultatus,
įvertinama ar buveinė atitinka geros ekologinės būklės parametrus. Nurodoma,
kokie įvyko ekologiniai ar atitinkamų parametrų pokyčiai stebimoje vietoje. Taip
pat galima pateikti informaciją apie oro sąlygas, nerštavietės sąlygų pasikeitimus, esamas ar galimas grėsmes dėl brakonieriavimo atvejų, o nedidelėse upėse
apie bebrų veiklos rezultatus (jų įrengtų užtvankų kiekį upėje) ir kitokią papildomą ekspertinę informaciją. Jei netoli buveinių yra hidroelektrinė, būtina į tai
atkreipti dėmesį, ar dėl jų darbo veiklos nesikeičia buveinės vietoje hidrologinis
režimas (vandens lygis) ir ar tai nedaro įtakos tiriamos rūšies gausumui ir buveinės ekologinei būklei.

Duomenų analizės būdai
Pagal gautus rezultatus nustatomas ir įvertinamas paprastųjų kūjagalvių
gausumas stebėjimo vietoje bei apskaičiuojamas bendras gausumas stebimai
upei, po to pagal nustatyta kriterijų įvertinamas bendras apsaugos statusas, paprastųjų kūjagalvių apsaugai Natura 2000 išskirtoje teritorijoje. Šis parametras
lyginamas su ankstesnių metų stebėjimo rezultatais bei apskaičiuojamas kitimo
trendas, rodantis populiacijos gausumo pokytį per visą stebėjimų laikotarpį.
Paprastųjų kūjagalvių apsaugai svarbios vietovės turi atitikti kitą kriterijų:
monitoringo vietose šios rūšies individų tankumas turi būti ne mažesnis kaip
130 ind/ha arba 1,3 ind./100 m² .

Duomenų kokybės užtikrinimas
Stebėtojas turi būti kvalifikuotas specialistas, susipažinęs su paprastųjų kūjagalvių biologija ir stebėjimo metodika. Taip pat turi mokėti naudotis su įranga ir
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turėti atitinkamus leidimus naudotis žūklės ir plaukiojimo priemonėmis.
Stebėjimų negalima vykdyti esant lietingam ar labai šaltam orui, ar esant blogam matomumui. Kadangi yra dirbama vandenyje, reikia griežtai laikytis visų
saugumo technikos reikalavimų bei turėti leidimą dirbti su elektros žūklės aparatu.
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3.4. KARTUOLĖ (Rhodeus sericeus (Pallas, 1776))
Tomas Virbickas

3.4.1 pav. Kartuolės (Miloslav Petrtyl nuotrauka)

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Kartuolės paplitę didesnių upių ramesnės tėkmės atkarpose ar užutekiuose
su smėlio ar žvirgždo gruntu bei vešlesne vandens augmenija. Stipresnės srovės
atkarpų bei atviro grunto plotų šios žuvys vengia. Šiltuoju metų laikotarpiu kartuolės netoleruoja žemos vandens temperatūros, todėl šaltesnio vandens upėse,
kurių nuotėkyje dominuoja gruntiniai vandenys, negyvena. Kartuolių reprodukcijos ciklas yra susijęs su stambiausias dvigeldžiais moliuskais (Unio, Anodonta).
Pastarųjų gyvensenai yra būtinas stabilus gruntas, kuriame jie gali įsitvirtinti ar
judėti. Lakus dumblas, sąnašos yra pražūtingas dvigeldžiams moliuskams, kartu ir kartuolėms. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytus kartuolių paplitimą lemiančius veiksnius, kartuolių stebėjimui turi būti pasirinktos mišraus maitinimo tipo
upių ramesnės tėkmės atkarpos, kuriose vyrauja kieti gruntai, o povandeninė
augmenija yra gerai išsivysčiusi. Pagal minėtus poreikius gyvenamajai aplinkai
kartuolės yra lašišinių žuvų antagonistai, todėl upėse ar jų atkarpose, kuriose
ženklią žuvų bendrijos dalį sudaro lašišinės žuvys, kartuolės aptinkamos itin
retai. Lietuvoje kartuolės paplitę visų didžiųjų upių baseinuose, tačiau dažniau
pasitaiko Šventosios, Dubysos, Nevėžio, Minijos, Jūros ir Ventos upynuose, tuo
tarpu Merkio ir Žeimenos baseinų upėse yra gana retos.
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Stebėjimo vietos charakteristika
Stebėjimui mažesnėse upėse pasirenkamos atkarpos, kuriose vyrauja smėlio,
smėlio-žvirgždo arba smėlio-dumblo gruntai, padengti povandenine vandens
augalija. Srovės greitis stebėjimo vietose neturėtų viršyti 0,4 m/s, gylis – 0,2–1
m. Didesnėse upėse kartuolėms stebėti pasirenkamos anksčiau nurodytomis
charakteristikomis pasižyminčios įlankos, užutekiai ar seklioji priekrantės dalis.
Kartuolės minta tik augaliniu maistu, todėl dažniausiai plaukioja povandeninės
augalijos sąžalynuose ar šalia jų, atvirų akvatorijų vengia. Dažniausiai pasitaiko
upės priekrantės dalyse, kur srovė akivaizdžiai sulėtėjusi ir susiformavę seklūs
užutekiai su smėlėtu ar žvirgždėtu gruntu, padengtu vandens augmenija.

Stebimo objekto aprašymas
Kartuolės – mažo kūno, trumpaamžės žuvys, galinčios gyventi iki 5 metų,
tačiau dažniausiai ne ilgiau nei 3 metų (3.4.1. pav). Auga lėtai, pirmaisiais gyvenimo metais pasiekdamos tik 2–3 cm ilgį ir 2 g svorį. Subręsta jau antrais gyvenimo metais, būdamos 3–4 cm ilgio. Literatūriniais duomenimis, kartuolės
gali užaugti iki 7–9 cm ir tik retais atvejais – 11 cm ilgio (http://www.fishbase.
org). Lietuvoje didžiausia sugauta kartuolė buvo 8,3 cm ilgio ir 9 g svorio, tačiau
dažniausiai pasitaiko 3–5 cm ilgio individai (Virbickas 2007). Kartuolės gyvena
sėsliai, nedideliais būreliais plaukioja arčiau dugno, ties augalų sąžalynais. Kartuolių kūnas aukštas, kūno forma šios žuvys šiek tiek primena karoso jauniklius.
Pagrindiniai skiriamieji požymiai – melsvai žalsva išilginė linija, besitęsianti nuo
kūno vidurio iki uodeginio peleko pagrindo ir gelsvos akys su oranžine dėmele
viršuje.
Neršia balandžio–birželio mėnesiais vandens temperatūrai pasiekus 14–
20 oC. Patelės ikrus sudeda į dvigeldžių moliuskų mantijos ertmę, o patinai ikrus
apvaisina per moliuskų žiaunas. Viename moliuske gali vystytis kelių kartuolių
ikrai, vystymasis trunka apie 3 paras. Išsiritusios, 4–6 mm ilgio lervutės dar kurį
laiką gyvena moliusko viduje. Iš moliusko išplaukia po 10–20, kartais – 30 parų,
būdamos 9,0–9,5 mm ilgio. Užaugusios iki 11–13 mm ilgio lervutės virsta mailiumi. Kartuolės – vienos iš nedaugelio Lietuvos vandenyse gyvenančių augalėdžių žuvų. Jaunikliai ir suaugusios žuvys minta įvairiais smulkiais dumbliais ir
tik retkarčiais – smulkiais bestuburiais gyvūnais.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Stebimi parametrai yra kartuolių individų gausumas ir amžiaus sudėtis. Kiekvienas sugautas kartuolės individas yra pasveriamas (g), nustatomas jo kūno
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ilgis (L ir l cm). Amžiui nustatyti iš kiekvieno individo paimami keli žvynai.
Amžiaus sudėtis gali būti nustatoma ir neimant žvynų, o individus grupuojant
pagal kūno ilgių dažnių pasiskirstymą. Esant dideliam sugautų individų skaičiui (≥ 25 individai), anksčiau aprašytiems parametrams nustatyti gali būti atrenkami (atsitiktinio parinkimo metodu) tik 25 individai, o likę tik suskaičiuojami.
Nustatyti parametrai ekstrapoliuojami visiems sugautiems individams. Stebėjimas atliekamas liepos mėnesio antroje pusėje – rugsėjo mėnesį.

Stebėjimo procedūra
Stebėjimas atliekamas liepos mėnesio antroje pusėje – rugsėjo mėnesį, elektros žūklės metodu. Pasirinktoje, netrumpesnėje kaip 100 m upės atkarpoje (matuojant pagal kranto liniją) elektros žūklės aparatu gaudoma 2 kartus iš eilės, 15
min. intervalais. Jeigu pirmojo gaudymo metu pasirinktoje atkarpoje kartuolių
neaptinkama, antrą kartą toje pat atkarpoje nebegaudoma, stebėjimas kartojamas gretimai esančioje atkarpoje. Jeigu per tris apskaitos pastangas (apgaudžius
≥ 300 m bendro ilgio atkarpą) kartuolių neaptinkama, daroma išvada, kad jų
stebimoje vietovėje nėra.
Visi sugauti kartuolių individai suleidžiami į talpą su vandeniu; talpos tūris
turi būti pakankamas, kad žuvys išliktų gyvybingos, o prireikus – keičiamas
vanduo. Kitų rūšių žuvys, sugautos stebėjimo metu, iškart paleidžiamos atgal į
vandens telkinį.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) elektros žūklės įranga,
2) valtis, bridkelnės,
3) talpos gyvoms žuvims laikyti, svarstyklės, liniuotė,
4) koordinačių nustatymo prietaisas (GPS įrenginys),
5) sąsiuvinis įrašams ir rašymo priemonė.

Duomenų registravimas
3.4.1 lentelė. Stebėjimo vietos registracijos forma
Upės pavadinimas:
Stebėjimo vietos ir BAST pavadinimas
Koordinatės:
Stebėjimo data ir laikas:
Upės plotis (m):
Upės gylis stebėjimo vietoje (m):
Stebėtos atkarpos ilgis (m):
Stebėtos atkarpos plotas (m2)

Stebėtojai:
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Grunto sudėtis (5 %
žingsnis)
Vandens augalija (stebėjimo atkarpos ploto padengimas, %)
Pakrančių augmenija
(kranto linijos padengimas natūralia augmenija,
%
Ūkinė veikla gretimose
teritorijose
Pastabos (kitos stebėjimo
vietą apibūdinančios hidrologinės, morfologinės
ir kt. charakteristikos)
Sugautų žuvų individualūs rodikliai:

Molis

Smėlis

Žvirgždas Gargž- Stambūs Kitas
das
akmenys substratas

Helofitai

Panirusi augalija

Kairysis krantas

Dešinysis krantas

Kairysis krantas

Eil. nr.

Ilgis L (cm)

Dešinysis krantas

Ilgis l (cm)

Svoris (g)

1
1 apgaudymas
2
....
1
2
2 apgaudymas
....
Bendras sugautų individų (nurodomas, kuomet išmatuojami ne visi, o tik dalis
skaičius
sugautų individų)
Pastabos (stebėjimo
efektyvumas ir jį sąlygoję
veiksniai, žuvų fiziologinė būklė ir kt.)

Stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimo vietos registracijos formoje surašomi duomenys apie pagrindinius,
stebėtos upės atkarpos apibūdinančius rodiklius (apžvejotą atkarpos ilgį, plotį,
upės plotį, vidutinį gylį, srovės greitį) ir kitus rodiklius, pagal kuriuos gali būti
įvertintas upės morfologijos tinkamumas kartuolių gyvensenai (augalijos kiekis,
grunto sudėtis) bei galimos, žmogaus ūkinės veiklos sąlygojamos grėsmės (pakrančių augmenijos būklė, ūkinė veikla pakrantėje).
Pastabose pateikiama ir kita informacija apie galimas grėsmes, veikas ar sąlygas tikslumui (taršos požymius, ligotų individų buvimą, bebrų užtvankas ir kt.),
kurios potencialiai gali turėti įtakos populiacijos būklei ar stebėjimo rezultatų
tikslumui.
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Duomenų analizės būdai
Elektros žūklės metodu sugautų žuvų absoliutus gausumas stebėtoje atkarpoje naudojant dviejų apgaudymų metodą apskaičiuojamas pagal formules:
y = c12/c1-c2 ,
V(y) = c12c22(c1+c2)/(c1-c2)4,
čia: y – populiacijos dydis (N – individų skaičius ar B – svoris);
c1- pirmojo gaudymo metu sugautų lašišinių žuvų kiekis;
c2 – antrojo gaudymo metu sugautų lašišinių žuvų kiekis;
V (y) – standartinė paklaida;
Absoliutus žuvų skaičius (N) ir svoris (Q) perskaičiuojami ploto vienetui
(100 m2) pagal formulę:
N, Q = y/s*100
čia: s – stebėjimo stoties plotas, lygus apgaudytos atkarpos ilgiui (m) padaugintam iš pločio (m);
y – absoliutus individų skaičius ar bendras svoris stebėtoje atkarpoje.
Taip pat nustatomos skirtingo amžiaus individų santykinis gausumas (%)
laimikyje.
Analizuojant kartuolių populiacijos būklės kaitą stebėjimo vietoje, tarpusavyje lyginami skirtingais metais nustatytas kartuolių gausumo ploto vienete
(vnt. 100 m2) rodiklis ir jaunų (0+ ir 1+ amžiaus) individų bei vyresnių (≥ 2+ metų
amžiaus) individų santykinio gausumo rodikliai. Gausumo ploto vienete rodiklis suteikia informaciją apie populiacijos dydžio kaitos tendencijas, o jaunų ir
vyresnio individų santykinio gausumo rodikliai atspindi reprodukcijos sėkmę.

Duomenų kokybės užtikrinimas
Elektros žūklės metodu stebėjimą atlikti efektyviai galima tik esant geram
orui. Esant blogam matomumui, lyjant, tikimybė užregistruoti stebėjimo objektą
labai sumažėja. Taip pat stebėjimą reikia vykdyti nusistovėjus vandens lygiui.
Esant dideliems poplūdžiams, labai padidėja stebėjimo paklaidų tikimybė. Stebėtojai turi būti kvalifikuoti specialistai, įvaldę apskaitos su elektros žūklės įrankiu metodą.

Bibliografija
1. Bohlin T., Sundstrom B., 1977. Influence of unequal catchebility on population estimates using the Lincoln Index and the removal method applied to electrofishing. Oikos 28, p. 123-129.
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3.5. SALATIS (Aspius aspius (Linnaeus, 1758))
Tomas Virbickas

3.5.1 pav. Salatis (Rimanto Repečkos nuotrauka)

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Salačiai yra pelaginiai plėšrūnai, maisto aktyviai ieškantys paviršiniuose
vandens sluoksniuose. Šios, didelio kūno žuvys gali pramisti tik didelio paviršiaus ploto vandens telkiniuose, todėl gyvena tik didelėse upėse ar upių žemupiuose (kurių baseino plotas dažniausiai yra didesnis kaip 3000 km2), didesnių
upių vagose esančiuose ežeruose, vandens talpyklose, taip pat – lagūnose (Kuršių marios). Vasaros metu šios žuvys pavieniui maitinasi atvirose tekančių ar
stovinčių vandenų akvatorijose, o rudenį renkasi į didelius būrius ir migruoja į
žiemojimo vietas. Pavasarį traukia į nerštavietes didesnių upių žvirgžduotose,
akmenuotose sraunumose (dažnai nuplaukdami labai didelį atstumą), neršia
tik ant švaraus, kieto, gerai vandens skalaujamo grunto. Dėl tolimų migracijų iš
maitinimosi ar žiemojimo vietų į nerštavietes, užtvankų įrengimas upėse šioms
žuvims yra pragaištingas, ypač jeigu nedidelėje atkarpoje pastatomos kelios
užtvankos ir salačiams nebeužtenka nerštaviečių ar maitinimosi plotų. Atsižvelgiant į minėtus salačių paplitimą sąlygojančius veiksnius, salačių stebėjimo
vietos turi būti parenkamos didelėse upėse, kuriose nėra užtvankų, arba kelias
salačių migracijai yra atviras žemupio link, arba tik pačiose didžiausiose upėse
(pavyzdžiui, Nemunas), aukštupio link.
Lietuvoje salačių populiacijos yra gausiausios didžiosiose upėse – Neryje ir
Nemune, taip pat Kauno ir Kuršių mariose. Mažesnės populiacijos yra Šventosios ir Mūšos (žemiau Švobiškio užtvankos) upėse, salačių taip pat esama ir
Merkio, Nevėžio, Jūros upių žemupiuose.
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Stebėjimo vietos charakteristika
Jauniklių ir suaugusių individų buveinės skiriasi. Jaunikliai dažniausiai
plaukioja sekliuose užutekiuose ar ramesnės tėkmės seklioje, vandens augalų
prižėlusioje upės priekrantėje, kur būriuojasi kitų rūšių žuvų jaunikliai (salačių
jauniklių maisto objektai). Kadangi salačiai neršia sraunumose, tikimybė aptikti
jauniklius minėtose buveinėse netoli sraunumų ar žemiau didesnių, sraunesnių
intakų žiočių yra didesnė, nei giliose, ramios tėkmės didžiųjų upių dalyse. Suaugusios žuvys turėtų būti stebimos gilesnėse, ramesnės tėkmės upių vietose,
žemiau salų, iškyšulių, dambų, ties duobėmis, žemiau sraunumų t. y. vietose,
kur srovės greitis ar kryptis pakinta, ir kur dažniausiai būriuojasi salačių maisto
objektai – smulkiosios pelaginės žuvys (aukšlės, strepečiai ir kt.).

Stebimo objekto aprašymas
Salačiai – verpstiško, iš šonų plokščio kūno, pilkšvai sidabriškos spalvos žuvys (3.5.1 pav.). Pelekai pilki, krūtininiai, pilviniai ir analinis pelekas ties pamatais kiek rausvi. Žiotys plačios, apatinis žiomuo atsikišęs į priekį. Užauga iki
80–120 cm ilgio ir 9–12 kg svorio, tačiau dažniausiai pasitaiko 35–60 cm ilgio,
0,5–3,0 kg svorio individai. Salačiai auga greitai. Pirmaisiais metais užauga iki
9–12, antraisiais – 15–25 cm ilgio. Pirmuosius 4–5 metus kūno ilgis kasmet padidėja 7–9 cm, vėliau – 4–6 cm. Svoris kinta atvirkščiai proporcingai linijiniam
augimui, didžiausias kasmetinis prieaugis – 500–1000 g prasideda po brandos.
Subręsta būdami 5–6 m. amžiaus, užaugę iki 40–47 cm ilgio ir 700–1500 (1700) g
svorio. Neršia upėse, sraunesnėse atkarpose ant švaresnių, žvirgždėto ar akmenuoto grunto plotų. Tai vyksta vandens temperatūrai kylant nuo 7 iki 12 °C,
balandžio mėnesį – gegužės pradžioje. Priklausomai nuo vandens temperatūros,
embrionai vystosi iki 14 parų. Pirmosiomis aktyvios mitybos dienomis salačių
jaunikliai minta smulkiais vėžiagyviais, į vandens storymę pakilusiomis vabzdžių lervomis ir lėliukėmis. 5–9 cm ilgio jaunikliai jau pradeda medžioti įvairias
smulkesnes žuveles – dygles, aukšlių, kuojų jauniklius ir kt. Nuo šio momento
salačių jaunikliai jau plaukioja pavieniui. Suaugę salačiai minta išimtinai žuvimis. Skirtingai negu dauguma kitų plėšriųjų žuvų, salačiai grobio ne tyko, o aktyviai jo ieško. Turėdamas didelius žiomenis, salatis smulkesnių žuvų jauniklius
praryja visais būreliais, prieš tai šuolyje prisvaiginęs uodega ar visu kūnu.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Suaugusių žuvų stebėjimo metu būtina registruoti ne tik individų skaičių
stebimame plote, bet ir amžiaus sudėtį. Stebėjimų metu registruojami suaugusių
individų ir jauniklių rodikliai. Stebimi parametrai yra salačių individų gausu144
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mas ir amžiaus sudėtis. Kiekvienas sugautas salačio individas yra pasveriamas
(g), nustatomas jo kūno ilgis (L ir l cm). Amžiui nustatyti iš kiekvieno individo
paimami keli žvynai. Jauniklių (mažesnio nei 20 cm kūno ilgio individų) amžiaus sudėtis gali būti nustatoma neimant žvynų, o individus grupuojant pagal
kūno ilgių dažnių pasiskirstymą. Esant dideliam sugautų individų skaičiui (≥ 25
individai), anksčiau aprašytiems parametrams nustatyti gali būti atrenkami (atsitiktinio parinkimo metodu) tik 25 individai, o likę tik suskaičiuojami. Nustatyti
parametrai ekstrapoliuojami visiems sugautiems individams.

Stebėjimo procedūra
Stebėjimas atliekamas rugpjūčio mėnesio antroje pusėje – rugsėjo mėnesį,
kada jaunikliai yra paaugę ir užėmę specifines buveines, o suaugusios žuvys dar
nesibūriuoja rudeninei migracijai. Jauniklių stebėjimas vykdomas elektros žūklės metodu. Suaugusių individų stebėjimas vykdomas elektros žūklės metodu
ir (arba) atrankiniais statomaisiais tinklais.
Jauniklių stebėjimo procedūra. Pasirinktoje, netrumpesnėje kaip 100 m upės atkarpoje (matuojant pagal kranto liniją) elektros žūklės aparatu gaudoma 2 kartus
iš eilės, 15 min. intervalais. Jeigu pirmojo gaudymo metu pasirinktoje atkarpoje
salačių jauniklių neaptinkama, antrą kartą toje pat atkarpoje nebegaudoma, stebėjimas kartojamas gretimai esančioje atkarpoje. Jeigu per tris apskaitos pastangas (apgaudžius ≥ 300 m bendro ilgio atkarpą) salačių jauniklių neaptinkama,
daroma išvada, kad jų stebimoje vietovėje nėra.
Visi sugauti individai suleidžiami į talpą su vandeniu; talpos tūris turi būti
pakankamas, kad žuvys išliktų gyvybingos, o prireikus – keičiamas vanduo.
Kitų rūšių žuvys, sugautos stebėjimo metu, iškart paleidžiamos atgal į vandens
telkinį.
Suaugusių žuvų stebėjimo procedūra. Upėse, kurių vagos plotis yra mažesnis
kaip 100 m, suaugusių salačių individų stebėjimui gali būti naudojamas tik elektros žūklės metodas. Platesnėse, 100–200 m vagos pločio upėse salačiams stebėti
kartu su elektros žūklės metodu turi būti naudojami ir statomieji tinklai. Dar didesnio vagos pločio upėse (pavyzdžiui, Nemuno žemupys žemiau Kauno hidroelektrinės) elektros žūklės metodo efektyvumas yra nedidelis, todėl suaugusių
salačių individams stebėti gali būti naudojami tik statomieji tinklai.
Elektros žūklės metodu suaugusių žuvų turi būti ieškoma ne trumpesnėje kaip
500 ilgio upės atkarpoje. Priklausomai nuo vagos pločio ar specifinių charakteristikų (pavyzdžiui, sraunumos ar duburio formos), gaudoma turi būti 2–3 kartus, kaskart gaudant vis kitoje upės vagos skersinio profilio dalyje (pavyzdžiui,
po vieną kartą kairiojoje, centrinėje ir dešiniojoje upės vagos dalyje). Kaip alternatyva, stebėjimą galima atlikti 2–3 kartus ilgesnėje upės atkarpoje, keičiant gau145
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dymo vietą gaudymo eigoje (šiuo atveju apgaudomas tokio paties dydžio upės
plotas, kaip ir kelių pakartotinių gaudymų trumpesnėje atkarpoje atveju). Jeigu
per pirmą apskaitos pastangą salačių neaptinkama, pastanga kartojama kitoje
tinkamų charakteristikų atkarpoje. Jeigu salačių neaptinkama per dvi apskaitos
pastangas, daroma išvada, kad suaugusių salačių individų stebimoje vietovėje
nėra.
Visi sugauti salačių individai suleidžiami į talpą su vandeniu; talpos tūris
turi būti pakankamas, kad žuvys išliktų gyvybingos, o prireikus – keičiamas
vanduo. Kitų rūšių žuvys, sugautos stebėjimo metu, iškart paleidžiamos atgal į
vandens telkinį.
Statomieji tinklai. Stebėjimuose naudojami 45–70 mm akies diametro tinklai.
Vieno stebėjimo metu turi būti statomi bent dviejų skirtingų akies diametrų tinklai (pavyzdžiui, 45 ir 65 mm), bendras vienu metu statomų tinklų ilgis < 200 m
vagos pločio upėse turi siekti nuo 150 iki 300 m, didesnio kaip 200 m vagos pločio upėse – nuo 300 iki 600 m (priklausomai nuo tinklų panaudojimui tinkamų
vietų buvimo). Statomieji tinklai vandenyje turi prabūti ne mažiau kaip 10 val.
Sugautų žuvų skaičius ir biomasė apskaičiuojami pagal formules:
N = n /s*10
B = q /s*10
čia: N – stebimos rūšies žuvų skaičius ploto vienete (ha);
n – stebimos rūšies sužvejotų žuvų skaičius vienetais;
B – stebimos rūšies žuvų biomasė ploto vienete (ha);
q – stebimos rūšies sužvejotų žuvų biomasė (g);
s – apžvejotas vandens telkinio plotas.
Tinklais apžvejotas plotas s apskaičiuojamas tinklo ilgį (km) padauginant iš 3.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) elektros žūklės įranga,
2) atrankiniai statomieji tinklai,
3) valtis, gelbėjimosi liemenės, bridkelnės,
4) talpos gyvoms žuvims laikyti, svarstyklės, liniuotė,
5) koordinačių nustatymo prietaisas (GPS įrenginys),
6) sąsiuvinis įrašams ir rašymo priemonė.

Duomenų registravimas
Stebėjimų registracijos formos jaunikliams ir suaugusioms žuvims pildomos
atskirai (3.5.1 ir 3.5.2 lentelė). Taip pat gaudant elektros žūklės metodu ir antrankiniais tinklais pildomos skirtingos formos.
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3.5.1 lentelė. Stebėjimo vietos registracijos forma
Upės pavadinimas:
Stebėjimo vietos ir BAST pavadinimas
Koordinatės:
Stebėjimo data ir laikas:
Upės plotis (m):
Upės gylis stebėjimo vietoje (m):
Stebėtos atkarpos ilgis (m):
Stebėtos atkarpos plotas (m2)
Molis Smėlis
Grunto sudėtis (5 %
žingsnis)
Vandens augalija (stebėjimo atkarpos ploto padengimas, %)
Pakrančių augmenija
(kranto linijos padengimas natūralia augmenija,
%
Ūkinė veikla gretimose
teritorijose
Pastabos (kitos stebėjimo
vietą apibūdinančios hidrologinės, morfologinės
ir kt. charakteristikos)
Sugautų žuvų individualūs rodikliai:

Stebėtojai:

Žvirgždas Gargž- Stambūs Kitas
das
akmenys substratas

Helofitai

Panirusi augalija

Kairysis krantas

Dešinysis krantas

Kairysis krantas

Eil. nr.

Ilgis L (cm)

Dešinysis krantas

Ilgis l (cm)

Svoris (g)

1
2
....
1
2
2 apgaudymas
....
Bendras sugautų individų (nurodomas, kuomet išmatuojami ne visi, o tik dalis
skaičius
sugautų individų)
Pastabos (stebėjimo
efektyvumas ir jį sąlygoję
veiksniai, žuvų fiziologinė būklė ir kt.)
1 apgaudymas
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3.5.2 lentelė. Stebėjimo vietos registracijos forma
Upės pavadinimas:
Stebėjimo vietos ir BAST pavadinimas:
Koordinatės:
Stebėjimo data ir laikas:
Stebėtojai:
Upės plotis (m):
Kitas
Molis Smė- Žvirgž- Gargž- Stambūs
Grunto sudėtis (30 % žingslis
das
das
akmenys substratas
nis)
Pakrančių augmenija (kranto linijos padengimas natūralia augmenija, %

Kairysis krantas

Dešinysis krantas

Ūkinė veikla gretimose teritorijose

Kairysis krantas

Dešinysis krantas

Tinklo ilgis (m)

Tinklo akies diametras (mm)

Pastabos (kita stebėjimo vietą ar stebėjimo efektyvumą
apibūdinanti informacija)
Tinklas Nr. 1

apibūdinama, kurioje vietoje upės vagoje statytas tinklas
(pavyzdžiui, upės vidurys žemiau salos; sietuva dešiniajame krante žemiau sraunumos; kairioji priekrantė; įlanka
dešiniajame krante; kt.)
Sugautų žuvų individualūs Eil. nr. Ilgis L (cm)
Ilgis l (cm)
Svoris (g)
rodikliai:
1
2
....
Tinklo ilgis (m)
Tinklo akies diametras (mm)
Tinklas Nr. 2
Tinklo statymo vieta

Tinklo statymo vieta
Sugautų žuvų individualūs
rodikliai:

Eil. nr.

Ilgis L (cm)

Ilgis l (cm)

Svoris (g)

1
2
....
Tinklas Nr. 3
Tinklo statymo vieta
Sugautų žuvų individualūs
rodikliai:
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Eil. nr.

Ilgis L (cm)

Tinklo akies diametras (mm)

Ilgis l (cm)

Svoris (g)
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1
2
....
Tinklo ilgis (m)

Tinklas Nr. ......
Tinklo statymo vieta
Sugautų žuvų individualūs
rodikliai:

Eil. nr.

Tinklo akies diametras (mm)

Ilgis L (cm)

Ilgis l (cm)

Svoris (g)

1
2
....

Stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimų registracijos formoje surašomi duomenys apie pagrindinius, stebėtą upės atkarpą apibūdinančius rodiklius (apžvejotas atkarpos ilgis, plotis,
upės plotis, vidutinis gylis, srovės greitis, augalijos kiekis, vandens temperatūra, deguonies kiekis) ir duomenys apie sugautus salačių individus (ilgis, svoris,
skaičius). Naudojant skirtingus stebėjimo metodus, rodikliai (išmatuotų individų ilgiai ir svoriai, skirtingų grupių individų bendras skaičius ir svoris, bendras
individų skaičius ir svoris ploto vienete) kiekvienam stebėjimo metodui pateikiami atskirai.
Pastabose pageidautina pateikti informaciją apie galimas grėsmes (brakonieriavimo atvejus, taršą, žuvų kritimą, ligotų individų buvimą) ir kitą informaciją
apie veikas ar sąlygas, kurios potencialiai gali turėti įtakos populiacijų būklei ar
stebėjimo rezultatų tikslumui.

Duomenų analizės būdai
Jauniklių stebėjimas
Elektros žūklės metodu sugautų žuvų absoliutus gausumas stebėtoje atkarpoje naudojant dviejų apgaudymų metodą apskaičiuojamas pagal formules:
y = c12/c1-c2 ,
V(y) = c12c22(c1+c2)/(c1-c2)4,
čia: y – populiacijos dydis (N – individų skaičius ar B – svoris);
c1 – pirmojo gaudymo metu sugautų lašišinių žuvų kiekis;
c2 – antrojo gaudymo metu sugautų lašišinių žuvų kiekis;
V (y) – standartinė paklaida;
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Absoliutus žuvų skaičius (N) ir svoris (Q) perskaičiuojami ploto vienetui
(100 m2) pagal formulę:
N, Q = y/s*100
čia: s – stebėjimo stoties plotas, lygus apgaudytos atkarpos ilgiui (m) padaugintam iš pločio (m);
y – absoliutus individų skaičius ar bendras svoris stebėtoje atkarpoje.
Suaugusių žuvų stebėjimas
Elektros žūklės metodu sugautų žuvų absoliutus skaičius (N) ir svoris (Q) perskaičiuojami ploto vienetui (ha) pagal formulę:
N, Q = y/s*10000
čia: s – stebėjimo vietos plotas, lygus apgaudytos atkarpos ilgiui (m) padaugintam iš pločio (m);
y – absoliutus individų skaičius ar bendras svoris stebėtoje atkarpoje.
Kuomet toje pačioje atkarpoje stebėjimas vykdomas skirtingose skersinio
upės vagos profilio dalyse, absoliučių žuvų rodiklių perskaičiavimui į ploto vienetą (ha) skirtingose skersinio vagos profilio dalyse stebėti plotai s yra sumuojami.
Statomaisiais tinklais sugautų žuvų skaičius (Nt) ir svoris (Qt) ploto vienete
(ha) perskaičiuojami ploto vienetui (ha) pagal formulę:
N, Q = yt/st*10000
čia: st – stebėjimo vietos plotas, lygus bendram tinklų ilgiui (m) padaugintam iš 3
yt – absoliutus tinklais sugautų individų skaičius ar bendras svoris.
Kuomet stebėjimo vietoje suaugusių salačių individų stebėjimus vykdyti
abiem būdais (elektros žūklės metodu ir statomaisiais tinklais), individų skaičiaus ir biomasės ploto vienete apskaičiavimui skirtingais metodais stebėti upės
plotai (s ir st) ir sugautų žuvų skaičiai (y ir yt) yra sumuojami:
N, Q = (y+yt)/(s+st)*10000
Analizuojant salačių populiacijos būklės kaitą stebėjimo vietoje, tarpusavyje atskirai lyginami skirtingais metais nustatyti jauniklių ir suaugusių individų gausumo ploto vienete (vnt. 100 m2) rodikliai. Suaugusių individų gausumo ploto vienete rodiklis suteikia informaciją apie populiacijos dydžio kaitos
tendencijas, o jauniklių gausumo rodikliai atspindi tam tikrais metais vykusios
reprodukcijos sėkmę.
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Duomenų kokybės užtikrinimas
Elektros žūklės metodu stebėjimus atlikti efektyviai galima tik esant geram
orui. Esant blogam matomumui, lyjant, tikimybė užregistruoti stebimą objektą
labai sumažėja. Taip pat stebėjimus (visais metodais) reikia vykdyti nusistovėjus
vandens lygiui. Esant dideliems poplūdžiams, labai padidėja stebėjimų paklaidų tikimybė. Stebėtojai turi būti kvalifikuoti specialistai, įvaldę apskaitos su statomaisiais tinklais ar elektros žūklės įrankiu metodą.
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3.6. PAPRASTASIS KIRTIKLIS
(Cobitis taenia Linnaeus, 1758)
Andrius Steponėnas

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Paprastiesiems kirtikliams stebėti pasirenkamos įvairaus tipo upės (išskyrus
mažus labai sraunius ir šaltus upelius) bei dideli gilūs, bet su plačiais atabradais
ežerai ir seklūs ežerai, taip pat su plačiais atabradais, su smėlio ir (ar) dumblo
gruntu.
Paprastajam kirtikliui renkantis buveines, Lietuvoje lemiantis veiksnys yra
vandens temperatūra, kadangi paprastasis kirtiklis neršia jai pakilus iki 16 oC.
Upėse ir upeliuose, kur temperatūra niekada nesiekia šios ribos, kirtikliai negyvena. Tačiau net tose upėse, kur temperatūrinis režimas tinkamas, kirtikliai
gali negyventi, nes tai jau lemia kiti veiksniai (deguonis, gylis ir kt.). Dėl šių
priežasčių daugelyje Lietuvos vidutinių upių ir upelių paprastųjų kirtiklių neaptinkama aukštupiuose, o aptinkama nuo vidurupių ar net tik žemupiuose,
kur tinkamos sąlygos – aukštesnė temperatūra, didesnis gylis, yra žiemojimui
tinkamų duobių. Todėl renkantis paprastųjų kirtiklių stebėjimo vietas turi būti
atsižvelgta į mokslinių tyrimų duomenis ir rezultatus.

Stebėjimo vietos charakteristika
Net gausiai gyvenamuose telkiniuose paprastieji kirtikliai renkasi buveines
su apibrėžtais fizikiniais parametrais.
Specifines paprastųjų kirtiklių buveines upėse sudaro: upių ripalė, įlankos,
užutėkiai, kitokios vietos upės vagoje, kur lėtesnė srovė ir yra smėlėto-dumblėto
grunto. Šiems biotopams charakteringa: lėtesnė srovės tėkmė 0,1–0,2 m/s, smėlio, smėlio-dumblo arba smėlio-žvyro gruntas, nedidelis vandens gylis 0,15–0,5 m
(kartais iki 1,5 m), skurdus, fragmentinis ar vidutinis užaugimas vandens augalais
nuo 0 iki 70 proc. teritorijos ploto. Stebėjimo vieta pasirenkama vizualiai, ekspertiniu būdu įvertinus visas paminėtas upės ekologines sąlygas. Pirmenybė teikiama
ramesnės tėkmės ar stovinčio vandens vietoms su smėlėtu-dumblėtu gruntu. Pasirinktose upių vietose, apžvejojama 20–150 m upės ilgio ar biotopo dalis (matuojant pagal kranto liniją), priklausomai nuo upės dydžio ir kirtiklių tankio.
Tinkami biotopai ežeruose yra gana platūs atabradai su stabiliais smėlio,
smėlio-dumblo arba smėlio-žvyro gruntais, fragmentiškai, skurdžiai ar visai
neapaugę vandens augalais, o gylis mažesnis kaip 1,5 m. Stebėjimui labiausiai
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tinkamos minėtomis charakteristikomis pasižyminčios ežerų įlankos. Ežeruose
rekomenduojama apžvejoti 15–200 m2 plotą, atsižvelgiant į biotopo dydį, kirtiklių tankį bei gaudymo metodą.

Stebimo objekto aprašymas
Paprastasis kirtiklis – maža (8–10 cm, iki 14 cm) dugninė žuvis (3.6.1 pav.),
gyvenanti upėse su lėta tėkme, nedidelėse upėse su greita tėkme bei ežeruose
ant akmenuoto, smėlėto ar dumblėto dugno. Lietuvoje paprastasis kirtiklis paplitęs visoje teritorijoje, visose didžiosiose upėse ir daugelyje mažesnių upių,
kurių vanduo nėra per šaltas ir ne per didelė srovė. Taip pat jis aptinkamas dideliuose, giliuose, bet su plačiais atabradais ežeruose (Dusia, Šakarvai, Lūšiai,
Plateliai, Drūkšiai, Baltieji Lakajai ir kt.) bei kai kuriuose sekliuose ežeruose (Lūkstas, Žuvintas).
Šios žuvys aktyvios naktį. Didesnę dienos dalį praleidžia užsikasusi dugne
(grunte ar siūliniuose dumbliuose), iškišusi tik viršugalvį. Todėl atliekant stebėjimus būtina į tai atsižvelgti. Biotopus keičia sezoniškai, todėl stebėjimai atliekami šiltuoju sezonu. Neršia balandžio–liepos mėnesiais tarp akmenų ir dumblių
sekliame tekančiame vandenyje. Minta bentosu, dažniausiai smulkiom kirmėlėmis ir moliuskais.

3.6.1 pav. Paprastasis kirtiklis (Thorke A.S. Østergaard nuotrauka)

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Stebėjimų metu registruojamas individų gausumas ir nustatomas jų tankis
ploto vienetui (ind./100m2). Išmatuojami visų individų ilgiai (L ir l, cm) ir masės
(Q, g), registruojamas skirtingų ilgio grupių individų bendras skaičius ir masė,
visų individų bendras skaičius ir masė. Naudojant kelis stebėjimo metodus, šie
rodikliai kiekvienam stebėjimo metodui pateikiami atskirai. Būtina nurodyti ne
tik individų skaičių stebimame plote, bet ir amžiaus (arba matmenų) bei lyties
sudėtį.
153

Paprastasis kirtiklis (Cobitis taenia Linnaeus, 1758)

Kadangi paprastieji kirtikliai yra gana sėslūs ir nemigruoja toli nuo savo žiemojimo vietų, stebėjimų dažnumas leidžia pakankamai įvertinti populiacinius
pokyčius.

Stebėjimo procedūra
Kirtiklių apsaugai numatytos teritorijos apima 4 ežerus, 16 įvairaus dydžio
upių ir 52 stebėjimo vietas. Stebėjimas atliekamas birželio mėnesio antroje pusėje – rugsėjo mėnesį, kai kirtikliai yra užėmę specifines vasarines buveines.
Stebėjimai atliekami šviesiu paros metu. Jeigu per pirmąją stebėjimo pastangą
stebimo objekto užregistruoti nepavyksta, daroma antra, o prireikus – ir trečia
stebėjimo pastanga. Jeigu per tris stebėjimo pastangas objektas neužregistruojamas, daroma išvada, kad objekto stebimoje vietovėje nėra. Jeigu per pirmą stebėjimo pastangą stebimas didelis objekto gausumas, antra ar trečia stebėjimo
pastangos nebūtinos.
Stebėjimo vietų skaičius pasirenkamas atsižvelgiant į tinkamų biotopų buvimą, tačiau atstumas tarp 2 gretimų stebėjimo stočių neturėtų būti didesnis, kaip
10–30 km (priklausomai nuo upės dydžio). Mažesnėse upėse vietos parenkamos
kas 10 km atstumu viena nuo kitos, didelėse upėse intervalai tarp stočių gali būti
20–30 km. Didelių upių grupei priskiriamos visos upės, kurios yra ilgesnės kaip
200 km ilgio. Esant dideliam duomenų išsibarstymui, upėje gali būti parenkamos papildomos stebėjimo vietos.
Stebėjimas vykdomas elektros žūklės metodu ir (arba) (priklausomai nuo
specifinių vietos sąlygų) mailiniu bradiniu bei mailine gaudykle.
Elektrožūklės metodas. Šis metodas naudojamas tik tose upėse, kur vandens
skaidrumas yra didesnis kaip 0,5 m. Esant mažesniam skaidrumui, naudojami
alternatyvūs metodai. Kirtiklių gausumui nustatyti upėse naudojamas elektrožūklės aparatas, kurio elektros srovės galingumas vandenyje iki 3000 W,
elektrinių impulsų dažnis iki 120 Hz. Elektrožūklės aparatas turi būti testuotas
ir užregistruotas Aplinkos ministerijoje. Pasirinktose upių vietose, apžvejojama
20–150 m upės ilgio ar biotopo dalis (priklausomai nuo upės dydžio; matuojant
pagal kranto liniją), po to nustatomas apžvejotas upės plotas m2. Priklausomai
nuo kirtiklių gausumo, žvejojama 1 ar 2 kartus iš eilės su intervalu kas 15 min.
Du kartus gaudoma tada, kai gaudant pirmą kartą sugaunama mažai kirtiklių
individų. Visi sugauti kirtikliai dedami į talpą su vandeniu, talpos tūris turi būti
pakankamas, kad žuvys išliktų gyvybingos, o prireikus – keičiamas vanduo. Sugautos kitų rūšių žuvys turi būti paleidžiamos nedelsiant.
Mailinio bradinio metodas. Šis metodas kirtikliams stebėti naudojamas ežeruose ir tuo atveju, kai vandens skaidrumas upėje yra mažesnis nei 0,5 m, taip pat
kaip papildoma stebėjimo priemonė ir skaidresnėse upėse. Bradinio ilgis iki 10
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m, aukštis 1–2,5 m, akių dydis sparnuose 8–12 mm, maiše – 2–6 mm. Bradiniu
gaudoma tose vietose, kur nėra kliūčių bradinį traukti (didelių akmenų, ištisinių povandeninės augalijos sąžalynų, kelmų, išvartų). Bradinys traukiamas 2–3
kartus. Registruojamas kiekvienu traukimu apgaudytas plotas. Visi sugauti kirtikliai dedami į talpą su vandeniu, talpos tūris turi būti pakankamas, kad žuvys
išliktų gyvybingos, o prireikus – keičiamas vanduo. Sugautos kitų rūšių žuvys
turi būti paleidžiamos nedelsiant.
Mailinės gaudyklės metodas. Šis metodas kirtikliams stebėti naudojamas tuo
atveju, kai vandens skaidrumas upėje yra mažesnis nei 0,5 m ir gylis ne didesnis
kaip 1 m, taip pat kaip papildoma stebėjimo priemonė ežeruose ir skaidresnėse
upėse. Gaudyklės plotis 0,5–0,6 m, akių dydis 2–6 mm, apatinė briauna turi būti
tiesi, nes ja braukiama per dugną užgriebiant viršutinį minkštąjį grunto sluoksnį. Todėl gaudykle gaudoma tik tose vietose, kur gruntas yra smėlis, žvyras ar
dumblas ir nėra visiškai jokių kliūčių (akmenų, augalijos, šakų ir kt.), o dugnas
turi būti lygus. Gaudyklė traukiama 2–3 kartus. Registruojamas kiekvienu traukimu apgaudytas plotas. Visi sugauti kirtikliai dedami į talpą su vandeniu, talpos tūris turi būti pakankamas, kad žuvys išliktų gyvybingos, o prireikus – keičiamas vanduo. Sugautos kitų rūšių žuvys turi būti paleidžiamos nedelsiant.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) transporto priemonė,
2) elektros žūklės įranga,
3) bradinys,
4) mailinė gaudyklė,
5) valtis, gelbėjimosi liemenės, bridkelnės,
6) talpos gyvų žuvų laikymui, svarstyklės su elementais, liniuotė,
7) GPS imtuvas su atsarginiais elementais ,
8) sąsiuvinis įrašams, spec. žvejybos žurnalas ir rašymo priemonės,
9) detalus vietovės žemėlapis (rekomenduojama ne smulkesnis nei
1:50 000),
10) mobilusis telefonas kontaktui su Aplinkos apsaugos inspekcija ir nenumatytiems atvejams.

Duomenų registravimas
Stebėjimo vietų registracijos formoje (3.6.1 lentelė) surašoma: upės pavadinimas, vietovės ir BAST pavadinimas, GPS imtuvu nustatytos koordinatės, stebėjimų data ir laikas, stebėtojas, upės plotis, vidutinis gylis, apžvejotos atkarpos ilgis ir plotas, apgaudymų skaičius, substrato sudėtis, augalijos pobūdis ir kiekis,
srovės greitis, atstumas iki artimiausios duobės, vandens temperatūra, ištirpusio
deguonies kiekis, pH, vandens savitasis elektros laidis ir kt. Taip pat surašo155
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mi duomenys apie sugautus kirtiklius: visų išmatuotų individų ilgiai ir masės;
skirtingų ilgio grupių individų bendras skaičius ir masė; visų individų bendras
skaičius ir masė. Naudojant kelis stebėjimo metodus, šie rodikliai kiekvienam
stebėjimo metodui pateikiami atskirai.
3.6.1 lentelė. Stebėjimo vietos registracijos forma
Upės pavadinimas:
Stebėjimo vietos ir BAST pavadinimas:
Koordinatės:
Stebėjimo data ir laikas:
Upės plotis, m:
Upės gylis stebėjimo vietoje, m:
Apgaudymų skaičius:
Substratas
(5 % žingsnis):
Mikrobuveinės
Mėginio
Augalija
Stebėtos atkarpos padengimas %:
Pakrančių augmenija

Ūkinė veikla gretimose teritorijose

Kirtiklių
skaičius

Srovės greitis, m/s
pH
Pastabos
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Kirtiklių ilgiai
L, l (cm)

Molis

Stebėtojas:
Stebėtos atkarpos ilgis (m) ir plotas (m²):
Kitas
Smė- Žvirgž- Gargž- Stambūs
substralis
das
das
akmenys
tas ........

Helofitai

Panirusi augalija

Kairysis krantas

Dešinysis krantas

Kairysis krantas

Dešinysis krantas

Stebėjimo duomenys
Kirtiklių masė
Pastabos
Q, g
(rašto ypatumai, lytis ir kt.)

Vandens tempera- Ištirpusio deguotūra, t 0C
nies kiekis, mg/l

Deguonies prisotinimas, %

Vandens savitasis Atstumas iki artiKiti upės vandens hidrochemielektros laidis, µS/ miausios duobės
niai parametrai
(virš 1 m gylio), m
cm
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Stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimo žurnale surašomi stebėjimo vietos ekologiniai parametrai: apžvejotas upės atkarpos ilgis (m), upės vagos plotis (m), upės reguliavimo lygis,
maksimalus ir vidutinis stoties gylis (m), vidutinis srovės greitis (m/s), skirtingų
dugno substratų procentinė sudėtis (5% žingsnis), dugno padengimas helofitais
ir kitais vandens augalais (5% žingsnis), pakrančių augalijos tipas (pavyzdžiui,
spygliuočiai medžiai, lapuočiai medžiai ir krūmai, žolinė augalija ar kita), ūkinės
veiklos tipas aukščiau stebėjimo vietos (pavyzdžiui, spygliuočių miškas, lapuočių miškas, natūrali pieva, ganykla, ariamas laukas ir kt.), slėptuvės, atstumas iki
artimiausios virš 1 m gylio duobės (m). Taip pat surašomi multimetru nustatyti
vandens fizikiniai-cheminiai rodikliai: vandens temperatūra (t 0C), ištirpusio deguonies kiekis (mg/l) ir prisotinimas (%), pH, vandens savitasis elektros laidis
(µS/cm) ir kt. Surašoma kirtiklių pirminės biologinės analizės informacija: nustatyti visų sugautų kirtiklių ilgiai, masės, lytis, bendras kirtiklių skaičius ir masė,
o pagal poreikius ir kiekvieno individo rašto pobūdis bei ypatumai (taip pat ir
ketvirtos Gambetta juostos dėmių skaičius abiejuose kūno šonuose).
Pastabose būtina nurodyti kuriuo metodu, ar keliais metodais atliktas kirtiklių gausumo įvertinimas. Taip pat rekomenduojama pateikti informaciją apie
oro sąlygas, galimas grėsmes (brakonieriavimo atvejus, taršą, žuvų kritimą, ligotų individų buvimą, užtvankas ant upių ir t. t.) ir kitą informaciją apie veikas
ar sąlygas, kurios potencialiai gali turėti įtakos populiacijų būklei ar stebėjimo
rezultatų tikslumui.
Pagrindinės grėsmės kirtiklių populiacijoms yra vagos ištiesinimas (įlankų,
užutekių sunaikinimas), hidrologinio režimo pokyčiai (staigūs grunto pokyčiai
dėl srovės greičio bei vandens lygio svyravimų) ir tarša. Šie veiksniai sąlygoja
gyvenamosios nišos ir nerštaviečių sunykimą.

Duomenų analizės būdai
Paskaičiuojamas vidutinis kirtiklių populiacijos tankis (vnt./100 m2) ir biomasė (g/100 m2). Kiekvienu iš metodų sugauti kirtikliai suskirstomi ilgio grupėmis.
Ilgio grupių intervalas – 1 cm. Skirtingų ilgio grupių žuvys iki matavimo laikomos talpose su vandeniu. Po to kiekviena žuvis pasveriama (g) ir išmatuojami L
bei l ilgiai (cm). Jei reikia, iš kiekvienos ilgio grupės 5-ių individų imami žvynai
žuvų amžiui nustatyti. Žvynai dedami į popierines knygutes ir numeruojami
atitinkamai stebėjimo objektų numeracijai, o amžius nustatomas vėliau laboratorijoje naudojant Pravdino (1966) ar Thoressono (1993) metodus. Po analizės
visi kirtikliai yra paleidžiami atgal į vandens telkinį, toje pat vietoje kur buvo
sugauti.
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Elektrožūklės metodu sugautų kirtiklių absoliutus skaičius n (vnt.) ir masė q (g)
stebėtoje atkarpoje naudojant dviejų apgaudymų metodą apskaičiuojami pagal
formules:
y = c12/(c1-c2),
V(y) = c12c22(c1+c2)/(c1-c2)4,
čia: y – populiacijos dydis (n ar q);
c1 – pirmojo gaudymo metu sugautų kirtiklių kiekis;
c2 – antrojo gaudymo metu sugautų kirtiklių kiekis;
V(y) – standartinė paklaida.
Absoliutus kirtiklių skaičius (n) ir masė (q) perskaičiuojami į tankį ploto vienetui (gausumas N (vnt./100 m2) ir biomasė B (g/100 m2)) pagal formulę:
N, B = y/s
čia: s – stebėjimo stoties plotas (100 m2);
y – absoliutus skaičius arba masė stebėtoje stotyje.
Mailiniu bradiniu ir gaudykle sugautų kirtiklių gausumas ir biomasė apskaičiuojami pagal formules:
N = n/p k,
B = q/p k,
čia: N – stebimos rūšies žuvų skaičius ploto vienete (100 m2);
n – stebimos rūšies sužvejotų žuvų skaičius vienetais;
B – stebimos rūšies žuvų biomasė ploto vienete (100 m2);
q – stebimos rūšies sužvejotų žuvų masė (g);
p – apžvejotas vandens telkinio plotas (100 m2);
k – žvejojimo efektyvumo koeficientas (0,7–0,9).
Bradiniu apžvejotas plotas (100 m2) apskaičiuojamas bradiniu apžvejotos atkarpos ilgį padauginant iš atkarpos pločio ir padalinant iš 100. Gaudykle apžvejotas plotas (100 m2) apskaičiuojamas apžvejotos atkarpos ilgį padauginant iš
gaudyklės pločio ir padalinant iš 100.
Vėliau ekstrapoliuojant šiuos duomenis, gali būti nustatomas kirtiklių tankumas stebėtose upėse (vnt./100m2), amžiaus arba matmenų struktūra bei įvertinamas bendras apsaugos statusas, nustatytose paprastųjų kirtiklių apsaugai
Natura 2000 tinkle skirtose teritorijose.
Paprastojo kirtiklio apsaugai svarbios teritorijos turi atitikti šį kriterijų: monitoringo vietose, šios rūšies individų tankumas turi būti ne mažesnis kaip 5
individai 100 m2.
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Duomenų kokybės užtikrinimas
Elektros žūklės metodu stebėjimą atlikti efektyviai galima tik esant geram
orui. Lyjant ar esant blogam matomumui tikimybė užregistruoti stebėjimo
objektą labai sumažėja. Taip pat stebėjimą (visais metodais) reikia vykdyti nusistovėjus vandens lygiui. Esant dideliems poplūdžiams, stebėjimo tikslumas gali
labai sumažėti. Todėl stebėjimo žurnale surašoma informacija ir apie oro sąlygas
(giedra, apsiniaukę, lyja) bei hidrologines sąlygas (potvynis, nuosėkis, drumstas
vanduo).
Stebėtojas turi būti kvalifikuotas specialistas, mokantis atskirti skirtingas kirtiklių rūšis, susipažinęs su jų biologija, ekologija ir stebėjimo metodais, taip pat
mokantis naudotis įranga bei turintis atitinkamus leidimus naudoti žūklės bei
plaukiojimo priemones. Kadangi yra dirbama vandenyje, reikia griežtai laikytis
visų saugumo technikos reikalavimų.
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3.7. ŠIAURINIS AUKSASPALVIS KIRTIKLIS
(Sabanejewia baltica Witkowski, 1994)
Andrius Steponėnas

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Auksaspalviams kirtikliams stebėti pasirenkamos švarios, neeutrofikuotos
sraunios upės su specifinėmis sąlygomis ir buveinėmis.
Auksaspalviui kirtikliui renkantis buveines, Lietuvoje lemiantis veiksnys taip
pat yra vandens temperatūra, kadangi auksaspalvis kirtiklis neršia jai pakilus iki
20 oC. Upėse ir upeliuose, kur temperatūra niekada nesiekia šios ribos, kirtikliai
negyvena. Šis rodiklis yra svarbesnis nei paprastajam kirtikliui, kadangi Lietuvoje yra žymiai mažiau upių įšylančių iki nerštui reikalingos 20 0C temperatūros, o dauguma tokių upių visiškai netinka pagal kitus faktorius (srovės greitį,
gruntą, gylį, deguonies koncentraciją, pH ir kt.). Dėl šių priežasčių daugelyje
Lietuvos vidutinių upių ir upelių auksaspalviai kirtikliai negali gyventi. Todėl
renkantis auksaspalvių kirtiklių stebėjimo vietas turi būti atsižvelgta į mokslinių
tyrimų duomenis ir rezultatus.

Stebėjimo vietos charakteristika
Lietuvos upėse auksaspalviai kirtikliai renkasi buveines su griežtai apibrėžtais fizikiniais parametrais.
Specifines auksaspalvių kirtiklių buveines sudaro: upių sraunumos subripalėje, medialėje ir rečiau stovinčio vandens įlankos, užutekiai. Šiems biotopams
charakteringa: didesnė srovės tėkmė vagoje 0,3–0,6 m/s, žvyrėtas-smėlėtas gruntas, nedidelis vandens gylis 0,2–0,8 m (kartais iki 1,5 m), vandens augalų nebuvimas, kartais skurdus užaugimas (iki 5 proc.). Stebėjimo vieta pasirenkama
vizualiai, ekspertiniu būdu įvertinus visas paminėtas upės ekologines sąlygas.
Pirmenybė teikiama vidutinio sraunumo (0,3–0,5) upės vietoms su žvyrėtu-smėlėtu gruntu ir 0,2–0,5 m gyliu. Pasirinktose upių vietose, apžvejojama 20–150
m upės ilgio ar biotopo dalis (matuojant pagal kranto liniją), priklausomai nuo
upės dydžio ir kirtiklių tankio.

Stebimo objekto aprašymas
Auksaspalvis kirtiklis – maža (5–7 cm, iki 10 cm) dugninė žuvis (3.7.1 pav.),
paplitimo areale gyvenanti įvairiuose biotopuose, besiskiriančiuose gyliu, sro-
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vės greičiu bei gruntu: nuo priekalnių upių su greita tėkme ir smėlėtu-akmenuotu gruntu iki stovinčių vandenų su dumblėtu gruntu. Lietuvoje auksaspalvis
kirtiklis aptinkamas tik švariose, mažai eutrofikuotose srauniose upėse, kurių
vanduo nėra per šaltas, ant švaraus smėlėto-žvyrėto grunto. Tai žuvis, aktyvi
naktį, o didesnę dienos dalį praleidžia užsikasusi grunte. Tačiau priešingai nei
paprastasis kirtiklis, auksaspalvis mėgsta stambesnės frakcijos gruntą (aptinkamas ant žvyro ir žvyro su smėliu), todėl jis lengvai užsikasa net į žvyrą su iki 1
cm skersmens akmenukais. Jis gali čia išbūti įsikasęs visas, neiškišęs viršugalvio
(iki kelių cm), kadangi tarp stambios frakcijos grunto dalelių (akmenukų) vyksta
pakankama vandens cirkuliacija ir aeracija. Todėl atliekant stebėjimus itin svarbu į tai atsižvelgti. Biotopus keičia sezoniškai, todėl stebėjimai atliekami šiltuoju
sezonu. Neršia gegužės–liepos mėnesiais tarp augalų, žvyro ir akmenų tekančiame vandenyje – ypač upelių ir upių aukštupiuose. Minta bentosu, dažniausiai
smulkiomis kirmėlėmis, moliuskais ir vabzdžių lervomis.

3.7.1 pav. Auksaspalvis kirtiklis Sabanejewia baltica (Andriaus Steponėno nuotrauka)

Norint atlikti korektišką auksaspalvių kirtiklių stebėjimą, reikia mokėti juos
identifikuoti – atskirti nuo paprastųjų kirtiklių. Paprastasis kirtiklis Cobitis taenia ir šiaurinis auksaspalvis kirtiklis Sabanejewia baltica priklauso skirtingoms
gentims, todėl šias rūšis lengva atskirti. Pagrindiniai rūšis skiriantys požymiai
(3.7.2 pav.).
1. Cobitis genties rūšys turi keturias pigmentacijos Gambetta juostas ant kūno
šonų, o Sabanejewia genties rūšys turi tik dvi – nėra antrosios išilginės juostos
iš tvarkingų pailgų dėmių, kuri pas Cobitis sp. skiria pirmą ir antrą smulkių netvarkingų dėmelių juostas. Paskutinė Cobitis taenia Gambetta juosta yra žemiau
šoninės linijos, o Sabanejewia baltica šoninė linija kerta dėmes.
2. Prie uodeginio peleko Cobitis taenia turi vieną ryškią vertikaliai išsidėsčiusią dėmę, o Sabanejewia baltica turi dvi, išsidėsčiusias viena virš kitos.
3. Uodeginiame peleke paprastasis kirtiklis turi 14 šakotų spindulių, auksaspalvis visada mažiau (paprastai 12).
4. Skiriasi nugarinės dėmės. Paprastojo kirtiklio dėmės mažesnės, dažniau162

Šiaurinis auksaspalvis kirtiklis (Sabanejewia baltica Witkowski, 1994)

siai ovalios formos, išsidėsčiusios arti viena kitos, neretai išilgai kūno ir netvarkingai, o iš šonų paprastai nesimato. Auksaspalvio kirtiklio dėmės yra masyvios,
išsidėsčiusios dideliais atstumais viena nuo kitos skersai kūno, kaip dryžiai, ir
matosi iš šonų.
5. Auksaspalvis kirtiklis turi odinius kylius nuo nugarinio iki uodeginio peleko ir nuo analinės angos iki uodeginio peleko.
6. Paprastojo kirtiklio uodeginis pelekas yra ryškiai užapvalintas, o auksaspalvio – beveik lygiai „nupjautas“.
7. Paprastasis kirtiklis turi ryškų, akį kertantį dryžį įstrižai galvos, o auksaspalvis šio požymio neturi.

3.7.2 pav. Cobitis taenia ir Sabanejwia baltica skirtumai.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Stebėjimų metu registruojamas individų gausumas ir nustatomas jų tankis
ploto vienetui (ind./100m2). Išmatuojami visų individų ilgiai (L ir l, cm) ir masės
(Q, g), registruojamas skirtingų ilgio grupių individų bendras skaičius ir masė,
visų individų bendras skaičius ir masė. Naudojant kelis stebėjimo metodus, šie
rodikliai kiekvienam stebėjimo metodui pateikiami atskirai. Būtina nurodyti ne
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tik individų skaičių stebėjimo plote, bet ir amžiaus (arba matmenų) bei lyties
sudėtį.
Kadangi auksaspalviai kirtikliai yra gana sėslūs ir nemigruoja toli nuo savo
žiemojimo vietų, stebėjimų dažnumas leidžia pakankamai įvertinti populiacinius pokyčius.

Stebėjimo procedūra
Auksaspalvių kirtiklių apsaugai numatytos teritorijos apima 6 įvairaus dydžio upes ir 12 stebėjimo vietų. Stebėjimas atliekamas birželio mėnesio antroje
pusėje – rugsėjo mėnesį, kai kirtikliai yra užėmę specifines vasarines buveines.
Stebėjimai atliekami šviesiu paros metu. Jeigu per pirmąją stebėjimo pastangą
stebimo objekto užregistruoti nepavyksta, daroma antra, o prireikus – ir trečia
stebėjimo pastanga. Jeigu per tris stebėjimo pastangas objektas neužregistruojamas, daroma išvada, kad objekto stebėjimo vietovėje nėra. Jeigu per pirmą stebėjimo pastangą stebimas didelis objekto gausumas, antra ar trečia stebėjimo
pastangos nebūtinos.
Stebėjimo vietų skaičius pasirenkamas atsižvelgiant į tinkamų biotopų buvimą, tačiau atstumas tarp 2 gretimų stebėjimo stočių neturėtų būti didesnis, kaip
20–30–40 km (priklausomai nuo upės dydžio). Mažesnėse upėse vietos parenkamos kas 20 km atstumu viena nuo kitos, didelėse upėse intervalai tarp stočių
gali būti apie 30–40 km. Didelių upių grupei priskiriamos visos upės, kurios yra
ilgesnės kaip 200 km ilgio. Esant dideliam duomenų išsibarstymui, upėje gali
būti parenkamos papildomos stebėjimo vietos.
Stebėjimas vykdomas elektros žūklės metodu ir (arba) (priklausomai nuo
specifinių vietos sąlygų) mailine gaudykle.
Elektrožūklės metodas. Šis metodas naudojamas tik tose upėse, kur vandens
skaidrumas yra didesnis kaip 0,5 m. Esant mažesniam skaidrumui, naudojami
alternatyvūs metodai. Kirtiklių gausumui nustatyti upėse naudojamas elektrožūklės aparatas, kurio elektros srovės galingumas vandenyje iki 3000 W,
elektrinių impulsų dažnis iki 120 Hz. Elektrožūklės aparatas turi būti testuotas
ir užregistruotas Aplinkos ministerijoje. Pasirinktose upių vietose, apžvejojama
20–150 m upės ilgio ar biotopo dalis (priklausomai nuo upės dydžio; matuojant
pagal kranto liniją), po to nustatomas apžvejotas upės plotas m2. Priklausomai
nuo auksaspalvių kirtiklių gausumo, žvejojama 1 ar 2 kartus iš eilės su intervalu
kas 15 min. Du kartus gaudoma tada, kai gaudant pirmą kartą sugaunama mažai kirtiklių individų. Visi sugauti kirtikliai dedami į talpą su vandeniu, talpos
tūris turi būti pakankamas, kad žuvys išliktų gyvybingos, o prireikus – keičiamas vanduo. Sugautos kitų rūšių žuvys turi būti paleidžiamos nedelsiant.
Mailinės gaudyklės metodas. Šis metodas kirtiklių stebėjimui naudojamas tuo
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atveju, kai vandens skaidrumas upėje yra mažesnis nei 0,5 m ir gylis ne didesnis
kaip 1 m, taip pat kaip papildoma stebėjimo priemonė skaidresnėse upėse. Gaudyklės plotis 0,5–0,6 m, akių dydis 2–6 mm, apatinė briauna turi būti tiesi, nes
ja braukiama per dugną užgriebiant viršutinį minkštąjį grunto sluoksnį. Todėl
gaudykle gaudoma tik tose vietose, kur gruntas yra smėlis, žvyras ar dumblas
ir nėra visiškai jokių kliūčių (akmenų, augalijos, šakų ir kt.), o dugnas turi būti
lygus. Gaudyklė traukiama 2–3 kartus. Registruojamas kiekvienu traukimu apgaudytas plotas. Visi sugauti kirtikliai dedami į talpą su vandeniu, talpos tūris
turi būti pakankamas, kad žuvys išliktų gyvybingos, o prireikus – keičiamas
vanduo. Sugautos kitų rūšių žuvys turi būti paleidžiamos nedelsiant.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) transporto priemonė,
2) elektros žūklės įranga,
3) mailinė gaudyklė,
4) valtis, gelbėjimosi liemenės, bridkelnės,
5) talpos gyvoms žuvims laikyti, svarstyklės su elementais, liniuotė,
6) GPS imtuvas su atsarginiais elementais,
7) sąsiuvinis įrašams, specialus žvejybos žurnalas ir rašymo priemonės,
8) detalus vietovės žemėlapis (rekomenduojama ne smulkesnis nei
1:50 000),
9) mobilusis telefonas kontaktui su Aplinkos apsaugos inspekcija ir nenumatytiems atvejams.

Duomenų registravimas
Stebėjimo vietų registracijos formoje (3.7.1 lentelė) surašoma: upės pavadinimas, vietovės ir BAST pavadinimas, GPS imtuvu nustatytos koordinatės, stebėjimo data ir laikas, stebėtojas, upės plotis, vidutinis gylis, apžvejotos atkarpos ilgis ir plotas, apgaudymų skaičius, substrato sudėtis, augalijos pobūdis ir kiekis,
srovės greitis, atstumas iki artimiausios duobės, vandens temperatūra, ištirpusio
deguonies kiekis, pH, vandens savitasis elektros laidis ir kt. Taip pat surašomi duomenys apie sugautus kirtiklius: visų išmatuotų individų ilgiai ir masės;
skirtingų ilgio grupių individų bendras skaičius ir masė; visų individų bendras
skaičius ir masė. Naudojant kelis stebėjimo metodus, šie rodikliai kiekvienam
stebėjimo metodui pateikiami atskirai.
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3.7.1 lentelė. Stebėjimo vietos registracijos forma
Upės pavadinimas:
Stebėjimo vietos ir BAST pavadinimas:
Koordinatės:
Stebėjimo data ir laikas:
Upės plotis, m:

Stebėtojas:
Stebėtos atkarpos ilgis (m) ir plotas (m²):

Upės gylis stebėjimo vietoje, m:
Apgaudymų skaičius:
Substratas
(5 % žingsnis):

Kitas
Mo- Smė- Žvirgž- Gargž- Stambūs
substratas
lis
lis
das
das akmenys
________

Mikrobuveinės
Mėginio
Augalija
Stebėtos atkarpos padengimas %:
Pakrančių augmenija

Helofitai

Panirusi augalija

Kairysis krantas

Dešinysis krantas

Ūkinė veikla gretimose teritorijose Kairysis krantas

Kirtiklių
skaičius

Srovės greitis, m/s

pH

Pastabos
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Stebėjimo duomenys
Kirtiklių
Kirtiklių ilgiai
masė
L, l (cm)
Q, g

Vandens temperatūra,
t 0C

Ištirpusio
deguonies
kiekis, mg/l

Dešinysis krantas

Pastabos
(rašto ypatumai, lytis ir kt.)

Deguonies prisotinimas, %

Atstumas iki
Vandens savitasis elek- artimiausios Kiti upės vandens hidrochemitros laidis, µS/cm
niai parametrai
duobės (virš 1
m gylio), m
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Stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimo žurnale surašomi stebėjimo vietos ekologiniai parametrai: apžvejotas upės atkarpos ilgis (m), upės vagos plotis (m), upės reguliavimo lygis,
maksimalus ir vidutinis stoties gylis (m), vidutinis srovės greitis (m/s), skirtingų
dugno substratų procentinė sudėtis (5 proc. žingsnis), dugno padengimas helofitais ir kitais vandens augalais (5 proc. žingsnis), pakrančių augalijos tipas
(pavyzdžiui, spygliuočiai, lapuočiai medžiai ir krūmai, žolinė augalija ar kita),
ūkinės veiklos tipas aukščiau stebėjimo vietos (pavyzdžiui, spygliuočių, lapuočių miškas, natūrali pieva, ganykla, ariamas laukas ir kt.), atstumas iki artimiausios virš 1 m gylio duobės (m). Taip pat surašomi multimetru nustatyti vandens
fizikiniai-cheminiai rodikliai: vandens temperatūra (t 0C), ištirpusio deguonies
kiekis (mg/l) ir prisotinimas (%), pH, vandens savitasis elektros laidis (µS/cm)
ir kt. Surašoma kirtiklių pirminės biologinės analizės informacija: nustatyti visų
sugautų kirtiklių ilgiai, masės, lytis, bendras kirtiklių skaičius ir masė, o pagal
poreikius ir kiekvieno individo rašto pobūdis bei ypatumai.
Pastabose būtina nurodyti kuriuo metodu ar keliais metodais atliktas kirtiklių gausumo įvertinimas. Taip pat rekomenduojama pateikti informaciją apie
oro sąlygas, galimas grėsmes (brakonieriavimo atvejus, taršą, žuvų kritimą, ligotų individų buvimą, užtvankas ant upių ir t. t.) ir kitą informaciją apie veikas
ar sąlygas, kurios potencialiai gali turėti įtakos populiacijų būklei ar stebėjimo
rezultatų tikslumui.
Pagrindinės grėsmės auksaspalvių kirtiklių populiacijoms yra vagos ištiesinimas (dėl ko srovė monotoniška), hidrologinio režimo pokyčiai (sedimentacija
dėl srovės lėtėjimo, staigūs grunto pokyčiai dėl srovės greičio bei vandens lygio
svyravimų) ir tarša. Šie veiksniai sąlygoja gyvenamosios nišos ir nerštaviečių
sunykimą.

Duomenų analizės būdai
Paskaičiuojamas vidutinis auksaspalvių kirtiklių populiacijos tankis (vnt./100
m2) ir biomasė (g/100 m2). Kiekvienu iš metodų sugauti kirtikliai suskirstomi ilgio grupėmis. Ilgio grupių intervalas – 1 cm. Skirtingų ilgio grupių žuvys iki
matavimo laikomos talpose su vandeniu. Po to kiekviena žuvis pasveriama (g) ir
išmatuojami L bei l ilgiai (cm). Jei reikia, iš kiekvienos ilgio grupės 5-ių individų
imami žvynai žuvų amžiui nustatyti. Žvynai dedami į popierines knygutes ir
numeruojami atitinkamai stebėjimo objektų numeracijai, o amžius nustatomas
vėliau laboratorijoje naudojant Pravdino (1966) ar Thoressono (1993) metodus.
Po analizės visi kirtikliai yra paleidžiami atgal į vandens telkinį, toje pat vietoje
kur buvo sugauti.
167

Šiaurinis auksaspalvis kirtiklis (Sabanejewia baltica Witkowski, 1994)

Elektrožūklės metodu sugautų auksaspalvių kirtiklių absoliutus skaičius n
(vnt.) ir masė q (g) stebėjimo atkarpoje naudojant dviejų apgaudymų metodą
apskaičiuojami pagal formules:
y = c12/(c1-c2),
V(y) = c12c22(c1+c2)/(c1-c2)4,
čia: y – populiacijos dydis (n ar q);
c1 – pirmojo gaudymo metu sugautų kirtiklių kiekis;
c2 – antrojo gaudymo metu sugautų kirtiklių kiekis;
V(y) – standartinė paklaida.
Absoliutus auksaspalvių kirtiklių skaičius (n) ir masė (q) perskaičiuojami į
tankį ploto vienetui (gausumas N (vnt./100 m2) ir biomasė B (g/100 m2)) pagal
formulę:
N, B = y/s
čia: s – stebėjimo stoties plotas (100 m2);
y – absoliutus skaičius arba masė stebėtoje stotyje.
Mailiniu bradiniu ir gaudykle sugautų auksaspalvių kirtiklių gausumas ir biomasė apskaičiuojami pagal formules:
N = n/p k,
B = q/p k,
čia: N – stebimos rūšies žuvų skaičius ploto vienete (100 m2);
n – stebimos rūšies sužvejotų žuvų skaičius vienetais;
B – stebimos rūšies žuvų biomasė ploto vienete (100 m2);
q – stebimos rūšies sužvejotų žuvų biomasė (g);
p - apžvejotas vandens telkinio plotas (100 m2);
k – žvejojimo efektyvumo koeficientas (0,7–0,9).
Gaudykle apžvejotas plotas (100 m2) apskaičiuojamas apžvejotos atkarpos
ilgį padauginant iš gaudyklės pločio ir padalinant iš 100.
Vėliau ekstrapoliuojant šiuos duomenis, nustatomas auksaspalvių kirtiklių
tankumas stebėtose upėse (vnt./m2), amžiaus arba matmenų struktūra bei įvertinamas bendras apsaugos statusas, Natura 2000 tinklo teritorijose.
Auksaspalvio kirtiklio apsaugai svarbios teritorijos turi atitikti šį kriterijų:
monitoringo vietose šios rūšies individų tankumas turi būti ne mažesnis kaip
1 individas 100 m2.
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Duomenų kokybės užtikrinimas
Elektros žūklės metodu stebėjimą atlikti efektyviai galima tik esant geram
orui. Lyjant ar esant blogam matomumui tikimybė užregistruoti stebėjimo
objektą labai sumažėja. Taip pat stebėjimą (visais metodais) reikia vykdyti nusistovėjus vandens lygiui. Esant dideliems poplūdžiams, stebėjimo tikslumas gali
labai sumažėti. Todėl stebėjimo žurnale surašoma informacija ir apie oro sąlygas
(giedra, apsiniaukę, lyja) bei hidrologines sąlygas (potvynis, nuosėkis, drumstas
vanduo).
Stebėtojas turi būti kvalifikuotas specialistas, mokantis atskirti skirtingas kirtiklių rūšis, susipažinęs su jų biologija, ekologija ir stebėjimo metodais, taip pat
mokantis naudotis įranga bei turintis atitinkamus leidimus naudoti žūklės bei
plaukiojimo priemones. Kadangi yra dirbama vandenyje, reikia griežtai laikytis
visų saugumo technikos reikalavimų.
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3.8. PERPELĖ (Alosa falax (Lacepède, 1803))
Linas Ložys

3.8.1 pav. Perpelė (Rimanto Repečkos nuotrauka)

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Perpelių populiacijos būklei stebėti pasirenkamos Kuršių marių akvatorijos
dalis, kuriomis vyksta perpelių migracija iš jūros į nerštavietes bei nerštas. Kadangi stebėjimas vykdomas atliekant apgaudymą žiauniniais tinklais, siekiant
gauti adekvačius populiacijos vertinimo duomenis, perpelių migracijos stebėjimo vietose neturi būti stiprių vandens srovių. Žinoma, jog perpelės dažnai neršia Ežios ir Kalvos seklumose bei akvatorijoje ties Ventės ragu, migracija vyksta
vakarine marių dalimi ties Nerija bei Vidmarėmis.

Stebėjimo vietos charakteristika
Stebėjimai atliekami centrinėje Kuršių marių dalyje: ties Ventės ragu, Ežios
ir Kalvos seklumose, Vidmarėse bei vakarinėje marių dalyje ties Nerija. Kuršių marių gylis minėtose akvatorijose siekia nuo 1,5 iki 4,0 m. Stebėjimo vietos
pažymimos žemėlapyje, nustatomos ir užrašomos koordinatės. Perpelė - pagal
Europos Sąjungos Buveinių direktyvos II priedą saugoma žuvų rūšis. Rūšies apsaugai skirta nacionalinė Natura 2000 teritorija įsteigta Kuršių mariose, todėl
mariose ir turi būti vykdoma rūšies stebėjimas.
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Stebimo objekto aprašymas ir stebimi parametrai
Perpelė – Atlanto vandenyno silkinių šeimos atstovė (3.8.1 pav.). Šios migruojančios žuvys gyvena Europos pakraščiuose nuo Pirėnų pusiasalio iki Norvegijos krantų. Neršti atplaukia į Baltijos jūros baseino pietinio ir rytinio pakraščių
upes: Elbę, Oderį, Vyslą, Nemuną, Dauguvą, Nevą. Airijoje ir Italijoje yra gėlavandenių perpelių populiacijų. Praeito šimtmečio pirmoje pusėje Atlanto perpelė Šiaurės ir Baltijos jūrų baseinuose, taip pat ir Kuršių mariose, buvo gausiausia
ir viena iš svarbiausių silkinių šeimos žuvų. Pokario metais, perpelių sugavimai
įvairiais metais siekė po kelias dešimtis tonų. Vėliau perpelių populiacija pradėjo mažėti, dėl to ši rūšis buvo įtraukta į saugomų rūšių sąrašą. A. fallax rūšis
yra nykstanti didžiojoje dalyje Europos upių, nors kai kuriose upių žiotyse perpelių populiacijos atsistatė. Kuršių mariose neršianti populiacija yra vienintelė
sėkmingai atsistačiusi populiacija Baltijos jūros baseine.
Perpelės užauga iki 60 cm ilgio ir 1,5 kg svorio. Dažniausiai sutinkamos 5–6
metų amžiaus, 30–35 cm ilgio žuvys. Perpelės subręsta 2–3 metų, kai pasiekia
27 cm ilgį ir sveria 140–150 g. Nerštinė migracija į Kuršių marias prasideda gegužės mėnesį, temperatūrai esant 16–17 °C. Į nerštinius tuntus perpelės buriasi
Nemuno avandeltos akvatorijoje, neršiančių individų būriai pastarąjį dešimtmetį dažnai stebėti ties Ežios sekluma, Ventės ragu, Vidmarėse. Žinoma, kad prieškario laikotarpiu perpelės neršti plaukdavo iki 400 km aukštyn Nemunu, tačiau
dabar tokios migracijos nebestebimos. Po neršto perpelės grįžta atgal į jūrą. Vislumas – nuo 12–15 tūkst. iki 140–270 tūkst. ikrų. Perpelių jaunikliai (8–10 mm ilgio) jau pirmaisiais gyvenimo metais migruoja iš Kuršių marių į jūrą, išsisklaido
Baltijos jūros rytinėje dalyje, manoma, jog dažniausiai gyvena vandens paviršiuje. Minta smulkiu zooplanktonu, bentosiniais vėžiagyviais, vėliau – smulkiomis
žuvimis: tobių, brėtlingių, strimelių jaunikliais.
2005 m. perpelės buvo išbrauktos iš Lietuvos raudonosios knygos, o 2011 m. –
iš Rusijos raudonosios knygos. Apsaugos statuso pakeitimai lėmė verslinių laimikių didėjimą tiek Lietuvos, tiek Rusijos Kuršių marių dalyse. Rusijai priklausančioje marių dalyje 2011 m., pagal oficialiai pateiktus duomenis, buvo pagauta 221
t perpelių. Taigi, 2011 m. pagal oficialią verslinių laimikių statistiką visose Kuršių
mariose buvo pagauta 265 t perpelių. Kitais metais stebėtas didžiulis verslinių
laimikių sumažėjimas, kai bendras laimikis tesiekė 21,6 t (Lietuvos dalyje beveik
12 t), 2013 m. – 9,8 t (Lietuvos dalyje – beveik 7 t), o 2014 m. Lietuvos dalyje tepagauta 2,7 t. Tiesa, reikia pažymėti, jog 2014 m. specializuota perpelių verslinė
žvejyba Lietuvai priklausančioje marių dalyje buvo sustabdyta. Kuršių marios
yra svarbiausia Baltijos jūros perpelių populiacijos nerštavietė ir toks intensyvus
verslinės žvejybos poveikis neabejotinai daro itin didelį poveikį visai populiacijai
ir gali turėti neigiamos įtakos rūšies atsikūrimui kitose Baltijos jūros akvatorijose.
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Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Perpelių gausumas N (vnt./ha), perpelių biomasė B (kg/ha), perpelių laimikiai vienai žvejybos pastangai – 1 tinklui (NVŽP). Perpelių stebėjimai pasirinktose
vietose atliekami du kartus per metus, laikotarpiu nuo gegužės 15 d. iki birželio
15 d. Šiuo laikotarpiu vyksta intensyviausia perpelių migracija Kuršių mariose bei intensyviausias nerštas. Perpelių populiacijos būklės stebėjimas turi būti
vykdomas kasmet, atsižvelgiant į HELCOM rekomendacijas dėl žuvų bendrijų
būklės vertinimo (HELCOM 2015) bei dėl žuvų populiacijų būklės monitoringo duomenų atitikimo minimaliam statistinio duomenų nuoseklumo kriterijui
(HELCOM 2012a, 2012b).

Stebėjimo procedūra
Perpelių išteklių, taip pat jų gausumo ir biomasės, stebėjimams Kuršių mariose naudojami kaproninių žiauninių statomųjų tinklų rinkinys nuo 14 iki 70 mm
akytumo: aukštis – 1,8 m, tinklo akių dydžiai (nuo mazgo iki mazgo) – 14, 17, 21,5,
25, 30, 33, 38, 45, 50, 60 ir 70 mm, kiekvienas tinklas po 10–30 m (14–33 mm – 10 m,
38–70 mm – 30 m) ilgio, bendras komplekto ilgis – 210 m. Aukščiau nurodytose
akvatorijose apgaudoma ne mažiau kaip po 2 kartus. Apgaudymo tinklais trukmė
vieno pakartojimo metu – 12–18 valandų. Pagautos žuvys išrūšiuojamos pagal rūšis. Visos pagautos perpelės suskaičiuojamos ir pasveriamos (nustatomas bendras
laimikio svoris ir sugautų žuvų skaičius). Perpelės suskirstomos ilgio grupėmis
su 2,5 cm intervalais. Iš kiekvienos ilgio grupės imama iki 10 žuvų. Kiekviena iš
šių žuvų pasveriama (bendras svoris – Q) bei išmatuojami žuvies ilgiai: L – matuojant nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, l – matuojant nuo snukio
pradžios iki uodegos vidurinių spindulių pagrindo. Matuojant paimami otolitai
žuvų amžiui nustatyti. Otolitai sudedami į maišelius ir sunumeruojami. Amžius
nustatomas laboratorijoje atlikus otolitų pjūvius ir naudojant binokuliarą pagal
ichtiologijoje amžiaus vertinimui priimtus metodus. Stebėjimo žurnale surašoma
ir išmatuojama visos sugautos perpelės bei kitos žuvys.
Perpelių gausumas N (vnt./ha) (vnt./ha) apskaičiuojamas pagal formulę:
N = n /p x k,
čia: N – perpelių gausumas hektare;
n – tinklais sugautų perpelių kiekis vienetais;
p - apgaudytas vandens telkinio plotas (ha);
k – apgaudymo efektyvumo koeficientas (0,1–0,3).
Perpelių biomasė B (kg/ha) apskaičiuojama pagal formulę:
B = q /p x k,
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čia: B – perpelių biomasė (kg/ha);
q – tinklais sugautų perpelių perpelių biomasė (g);
p – apgaudytas vandens telkinio plotas (ha);
k – apgaudymo efektyvumo koeficientas (0,1–0,3).
Perpelių laimikiai vienam tinklui paskaičiuojami pagal formulę:
NVŽP = n /T,
čia: NVŽP – perpelių laimikiai vienam tinklui;
n – tinklais pagautų perpelių kiekis vienetais;
T – stebėjimui panaudotų tinklų kiekis.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) plaukiojimo priemonė (kateris/laivas),
2) tinklai 14–70 mm akytumo, 210 m ilgio komplektas, dėžės tinklams sudėti,
3) gelbėjimosi liemenės, auliniai batai, neperšlampami rūbai,
4) dėžutės žuvų rūšiavimui pagal tinklo akytumus, kiuvetės, svarstyklės
su elementais, liniuotė žuvims matuoti,
5) GPS imtuvas,
6) užrašų knygutė, žurnalas ir rašymo priemonė,
7) detalus vietovės žemėlapis (rekomenduojama ne smulkesnis nei
1:50 000),
8) mobilusis telefonas komunikuoti su Aplinkos apsaugos inspekcija bei
pasienio tarnybomis.

Duomenų registravimas ir stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimo žurnale surašomi kiti duomenys: stebėjimų data, vieta su koordinatėmis, aprašomi naudoti tinklai, tinklų pastatymo ir traukimo laikas, apgaudytas
akvatorijos plotas, gylis, augalijos kiekis, vandens temperatūra, druskingumas,
deguonies kiekis, vėjo stiprumas ir kitos oro sąlygos, pažymima jei stebimas koks
nors antropogeninės kilmės trikdymas stebėjimų akvatorijoje (pavyzdžiui, verslinė žvejyba, dugno gręžimas, kasimas ir kt.). Žurnale surašomi duomenys apie
sugautas žuvis: išmatuojamos bei pasveriamos visos sugautos perpelės, nustatoma lytis, įvertinama gonadų brandos stadija, išmatuojamos kitos pagautos žuvys.

Duomenų analizės būdai
Atlikus stebėjimą ir apskaičiavus perpelių gausumą visose stebėjimų akvatorijose, šis parametras lyginamas su praėjusių metų bei visomis turimomis
duomenų eilutėmis gautomis atliekant analogiškus stebėjimus kitais metais.
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Visai duomenų eilutei apskaičiuojamas trendas, rodantis populiacijos gausumo pokytį per visą stebėjimų laikotarpį. Tačiau, darant išvadas, būtina įvertinti
trendo statistinį patikimumą. Pagal gautus lauko stebėjimų duomenis, taip pat
įvertinamas vidutinis perpelių ilgis, svoris bei amžius, šie svarbūs populiaciniai
parametrai lyginami su analogiškomis duomenų eilutėmis kaip ir apskaičiuoto
perpelių gausumo atveju. Tai leidžia spręsti apie amžiaus ir matmenų populiacijos struktūrą; žuvų smulkėjimas ir jaunėjimas dažnai indikuoja apie intensyvios
verslinės žvejybos poveikį, padidėjusį mirtingumą dėl kitų priežasčių, nors gali
būti nulemtas ir atskiros amžinės grupės dominavimo populiacijoje.

Duomenų kokybės užtikrinimas
Stebėjimų negalima vykdyti esant labai stipriam vėjui ir dideliam bangavimui, labai šaltam orui, intensyviai žvejybai ar kitai antropogeninei veiklai galinčiai trikdyti stebimą rūšį arti stebėjimų akvatorijos, esant blogam matomumui.
Kadangi yra dirbama vandenyje, reikia griežtai laikytis visų saugumo technikos
reikalavimų.
Stebėtojas turi būti kvalifikuotas specialistas, susipažinęs su žuvų, ypač perpelių, biologija ir stebėjimo metodais. Taip pat turi mokėti naudotis eksperimentine įranga ir turėti atitinkamus leidimus atlikti stebėjimus bei naudotis plaukiojimo priemonėmis.
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3.9. OŽKA (Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758))
Linas Ložys

3.9.1 pav. Ožka (Rimanto Repečkos nuotrauka)

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Ožkų populiacijos būklei stebėti pasirenkamos Kuršių marių akvatorijos, kuriose ožkos apsistoja atsiganymo metu vidurvasarį: Ežios ir Kalvos seklumose,
vidmarėse ties Atmata, ties Ventės ragu.

Stebėjimo vietos charakteristika
Stebėjimai atliekami centrinėje Kuršių marių dalyje: vidmarėse ties Nemuno
delta, ties Ventės ragu ir Kalvos bei Ežios seklumomis. Kuršių marių gylis minėtose akvatorijose siekia nuo 1,5 iki 4,0 m. Stebėjimų vietos pažymimos žemėlapyje, nustatomos ir užrašomos koordinatės.

Stebimo objekto aprašymas
Ožkos gyvena apysūriuose ir gėluose vandenyse: jūrose ties upių deltomis,
didelėse upėse, kai kuriuose pratakiuose ežeruose, didelių upių vandens saugyklose. Ožkos – pelaginės žuvys (3.9.1 pav.). Telkiasi į būrius viršutiniuose vandens sluoksniuose. Žiemą susitelkia į gilesnes vietas upių žemupiuose, deltose.
Paplitusios Baltijos, Juodosios, Azovo ir Kaspijos jūrų baseinuose. Aptinkama
Pietų Švedijoje ir Suomijoje. Į Baltijos jūros baseiną jos pateko iš Juodosios ir
Azovo jūrų intakų po paskutinio ledynmečio. Tačiau iki pastarojo meto Baltijos
jūros baseine gana gausi ožkų populiacija išliko tiktai Kuršių mariose. Šiame
vandens telkinyje ožkos yra ne praeivės ar pusiau praeivės, kaip pietinių jūrų
baseinuose, o sėslios gėlavandenės žuvys (Gaigalas, 2001). Didžiausi ožkų ište-

176

Ožka (Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758))

kliai stebimi pietinėje gilesnėje Kuršių marių dalyje. Nors pagrindinė populiacijos dalis gyvena sėsliai mariose, tačiau ožkos atlieka ir migracijas Nemunu, kartais užklysta ir į jo intakus, net į Neries upę (Bukelskis ir kt., 1998), aptinkamos
Baltijos jūros priekrantėje (Repečka, 2003).
Kai kuriais metais nemaži ožkų būriai prieš nerštą ir neršto metu pavasario – vasaros laikotarpiu stebimi centrinėje marių dalyje. Neršia ožkos gegužės
pabaigoje – birželio mėnesį pačiose Kuršių mariose esant 14,5–20 0C vandens
temperatūrai ir ramiam orui. Ožkų nerštiniai būriai stebimi marių viduryje ties
Inzės, Rasytės gyvenvietėmis ir Lieko ragu (Kaliningrado sritis), kur vyrauja
3–6 m gyliai. Atskirais metais nemaži ožkų kiekiai per nerštą ir kurį laiką po jo
susitelkia Lietuvos priklausančioje marių dalyje Ežios seklumos rajone ir Nemuno avandeltoje ties Skirvytės, Vytinio ir Pakalnės atšakų žiotimis. Ožka – pagal
Europos Sąjungos Buveinių direktyvos II priedą saugoma žuvų rūšis. Svarbiausios buveinės ir nerštavietės priklauso Nemuno deltos regioniniam parkui bei
patenka į Natura 2000 teritorijų sąrašą.
Kuršių mariose ožkos – svarbios verslinės žuvys. Jų laimikiai pastaraisiais
metais Lietuvai priklausančioje marių dalyje svyravo nuo 3,2 iki 12,0 tonų.
2011 m. sužvejota 4,4 t, 2012 m. – 4,3 t, 2013 m. – net 12,8 t, 2014 m. – 6,5 t. Prieš
25 metus Lietuvos žvejų ožkų laimikiai viršijo ir 70 tonų, tačiau tuo metu Lietuvos žvejai galėjo žvejoti ir Kaliningrado srities vandenyse.
Kur kas didesni ožkų laimikiai pietinėje, Kaliningrado sričiai priklausančioje,
Kuršių marių dalyje. Čia jų laimikiai nuolat didėjo nuo 68,7 t 1995 m. iki 435,7 t
2002 m. Gana dideli jie buvo ir pastaraisiais metais: 2011 m. – 324,9 t, 2012 m. –
298,6, 2013 m. – 253,8 t. Žvejybos intensyvumas Kaliningrado srityje kur kasmet
sužvejojama keli šimtai tonų ožkų, turi įtakos jų populiacijos gausumo dinamikai visoje marių, taip pat ir Lietuvos, akvatorijoje.
Apsaugos statusas palankus, nes pastaruoju metu Kuršių mariose ir, ypač
Nemuno deltoje, ožkų populiacija yra stabiliai gausi, tačiau stebimi kasmetiniai
gausumo svyravimai, kurie priklauso nuo aplinkos sąlygų įtakojamų ožkų migracijų iš pietinės marių dalies.
Ožkų daugiausiai sugaunama vykdant specializuotą žvejybą pelaginiais
tinklais nerštinių susitelkimų akvatorijose. Lietuvos dalyje specializuota ožkų
žvejyba nuo 1999 m. nevykdoma dėl ypač didelės perpelių priegaudos. Saugant
perpelių nerštavietes Ežios seklumos rajone pavasario – vasaros laikotarpiais
buvo apribota verslinė žvejyba ungurinėmis gaudyklėmis, kurios sužvejodavo
taip pat didelius ožkų kiekius. Visos žvejybos ribojimo priemonės yra svarbios
ne tik ožkų, bet ir perpelių populiacijai išsaugoti, kadangi Kuršių mariose ožkų
ir perpelių nerštavietės, neršto laikotarpiai bei didžiausių koncentracijų akvatorijos iš dalies sutampa.
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Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Ožkų gausumas N (vnt./ha), ožkų biomasė B (kg/ha), ožkų laimikiai vienai
žvejybos pastangai – 1 tinklui (NVŽP). Ožkų stebėjimai pasirinktose vietose atliekami du kartus per metus, liepos mėnesį. Šiuo laikotarpiu stebima didžiausias
ožkų gausumas Lietuvai priklausančioje marių dalyje. Ožkų populiacijos būklės
stebėjimas turi būti vykdomas kasmet, atsižvelgiant į HELCOM rekomendacijas
dėl žuvų bendrijų būklės vertinimo (HELCOM 2015) bei dėl žuvų populiacijų
būklės monitoringo duomenų atitikimo minimaliam statistinio duomenų nuoseklumo kriterijui (HELCOM 2012a, 2012b).

Stebėjimo procedūra
Ožkų išteklių, taip pat jų gausumo ir biomasės, stebėjimams Kuršių mariose
naudojami statomųjų tinklų komplektai nuo 14 iki 70 mm akytumo: aukštis – 1,8
m, tinklo akių dydžiai (nuo mazgo iki mazgo) – 14, 17, 21,5, 25, 30, 33, 38, 45, 50,
60 ir 70 mm, kiekvienas tinklaitis po 10–30 m (14–33 mm – 10 m, 38–70 mm – 30
m) ilgio, bendras komplekto ilgis – 210 m. Anksčiau nurodytose akvatorijose apgaudoma ne mažiau kaip po 2 kartus. Apgaudymo tinklais trukmė vieno pakartojimo metu – 12–18 valandų. Pagautos žuvys išrūšiuojamos pagal rūšis. Visos
pagautos ožkos suskaičiuojamos ir pasveriamos (nustatomas bendras laimikio
svoris ir sugautų žuvų skaičius). Ožkos suskirstomos ilgio grupėmis su 2,5 cm
intervalais. Iš kiekvienos ilgio grupės imama iki 10 žuvų. Kiekviena iš šių žuvų
pasveriama (bendras svoris – Q) bei išmatuojami žuvies ilgiai: L – matuojant nuo
snukio pradžios iki uodegos peleko galo, l – matuojant nuo snukio pradžios iki
uodegos vidurinių spindulių pagrindo. Matuojant paimami otolitai žuvų amžiui
nustatyti. Otolitai sudedami į maišelius ir sunumeruojami. Amžius nustatomas
laboratorijoje atlikus otolitų pjūvius ir naudojant binokuliarą pagal ichtiologijoje
amžiaus vertinimui priimtus metodus. Stebėjimo žurnale surašoma ir išmatuojama visos sugautos ožkos bei kitos žuvys.
Ožkų gausumas N (vnt./ha) (vnt./ha) apskaičiuojamas pagal formulę:
N = n /p x k,
čia: N – ožkų gausumas hektare;
n – tinklais sugautų ožkų kiekis vienetais;
p – apgaudytas vandens telkinio plotas (ha);
k – apgaudymo efektyvumo koeficientas (0,1–0,3).
Ožkų biomasė B (kg/ha) apskaičiuojama pagal formulę:
B = q /p x k,
čia: B – ožkų biomasė (kg/ha);
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q – tinklais sugautų ožkų biomasė (g);
p – apgaudytas vandens telkinio plotas (ha);
k – apgaudymo efektyvumo koeficientas (0,1–0,3).
Ožkų laimikiai vienam tinklui paskaičiuojami pagal formulę:
NVŽP = n /T,
čia: NVŽP – ožkų laimikiai vienam tinklui;
n – tinklais pagautų ožkų kiekis vienetais;
T – stebėjimui panaudotų tinklų kiekis.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) plaukiojimo priemonė (kateris / laivas),
2) tinklai 14–70 mm akytumo, 210 m ilgio komplektas, dėžės tinklams sudėti,
3) gelbėjimosi liemenės, auliniai batai, neperšlampami rūbai,
4) dėžutės žuvims rūšiuoti pagal tinklo akytumus, kiuvetės, svarstyklės
su elementais, liniuotė žuvims matuoti,
5) GPS imtuvas,
6) užrašų knygutė, žurnalas ir rašymo priemonė,
7) detalus vietovės žemėlapis (rekomenduojama ne smulkesnis nei
1:50 000)
8) mobilusis telefonas komunikuoti su Aplinkos apsaugos inspekcija bei
pasienio tarnybomis.

Duomenų registravimas ir stebėjimų vietos įvertinimas
Stebėjimo žurnale surašomi kiti duomenys: stebėjimo data, vieta su koordinatėmis, aprašomi naudoti tinklai, tinklų pastatymo ir traukimo laikas, apgaudytas akvatorijos plotas, gylis, augalijos kiekis, vandens temperatūra, druskingumas, deguonies kiekis, vėjo stiprumas ir kitos oro sąlygos, pažymima jei
stebimas koks nors antropogeninės kilmės trikdymas stebėjimų akvatorijoje (pavyzdžiui, verslinė žvejyba, dugno gręžimas ar kasimas ir kt.). Žurnale surašomi
duomenys apie sugautas žuvis: išmatuojamos bei pasveriamos visos sugautos
ožkos, nustatoma lytis, įvertinama gonadų brandos stadija, išmatuojamos kitos
pagautos žuvys.

Duomenų analizės būdai
Atlikus stebėjimą ir apskaičiavus ožkų gausumą visose stebimose akvatorijose, šis parametras lyginamas su praėjusių metų bei visomis turimomis duomenų
eilutėmis gautomis atliekant analogiškus stebėjimus kitais metais. Visai duome-
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nų eilutei apskaičiuojamas trendas, rodantis populiacijos gausumo pokytį per
visą stebėjimų laikotarpį. Tačiau, darant išvadas, būtina įvertinti trendo statistinį
patikimumą. Pagal gautus lauko stebėjimo duomenis, taip pat įvertinamas vidutinis ožkų ilgis, svoris bei amžius, šie svarbūs populiaciniai parametrai lyginami su analogiškomis duomenų eilutėmis, kaip ir apskaičiuoto ožkų gausumo
atveju. Tai leidžia spręsti apie amžiaus ir matmenų populiacijos struktūrą; žuvų
smulkėjimas ir jaunėjimas dažnai indikuoja apie intensyvios verslinės žvejybos
poveikį, padidėjusį mirtingumą dėl kitų priežasčių, nors gali būti nulemtas ir
atskiros amžiaus grupės dominavimo populiacijoje.

Duomenų kokybės užtikrinimas
Stebėjimų negalima vykdyti esant labai stipriam vėjui ir dideliam bangavimui, labai šaltam orui, intensyviai žvejybai ar kitai antropogeninei veiklai galinčiai trikdyti stebimą rūšį arti stebėjimų akvatorijos, esant blogam matomumui.
Kadangi yra dirbama vandenyje, reikia griežtai laikytis visų saugumo technikos
reikalavimų.
Stebėtojas turi būti kvalifikuotas specialistas, susipažinęs su žuvų, ypač ožkų,
biologija ir stebėjimo metodais. Taip pat turi mokėti naudotis eksperimentine
įranga ir turėti atitinkamus leidimus atlikti stebėjimus bei naudotis plaukiojimo
priemonėmis.
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3.10. VIJŪNAS
(Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758))
Vytautas Kesminas

3.10.1 pav. Vijūnai ir jų buveinės (Vytauto Kesmino nuotrauka)

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Vandens telkiniai pasirenkami atsižvelgiant į mokslinių tyrimų duomenis
ir rezultatus, kuriuose vijūnai gyvena. Taip pat gali būti tyrinėjami potencialūs
vandens telkiniai, kuriuose gali būti vijūnų buveinių. Vijūnai dažniausiai gyvena užaugusiuose, negiliuose vandens telkiniuose – eutrofinio ir distrofinio
tipo ežeruose, upėse ir kanaluose, kuriuose gausu augalijos ir yra lėta vandens
tėkmė, protakose tarp ežerų bei kai kuriuose žuvininkystės tvenkiniuose. Jie
gali gyventi ežeruose, kuriuose nuolat jaučiamas deguonies trūkumas ir kitoms
žuvims gyventi sąlygos yra blogos. Numatytame vandens telkinyje stebėjimų
vietas reikia pasirinkti atsižvelgiant į vandens telkinio dydį ir biotopų struktūrą.
Ežeruose vijūnai gyvena litoralinėje zonoje, užaugusiose negiliose įlankose, atvirų ir gilesnių vietų jie vengia. Vijūnai negyvena mezotrofino tipo – skaidriuose,
smėlėtu atabradu ir mažai užaugusiuose ežeruose. Upėse jie gyvena ripalinėje
dalyje, vagos pakraščiuose, kur gausu augalijos, mėgsta vietas, užaugusias kanadinėmis elodėjomis (Elodea canadensis).
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Atstumas tarp žvejybos vietų ežeruose gali būti nuo kelių dešimčių iki kelių
šimtų metrų. Upėse atstumai gali būti ir didesni. Kiekviename vandens telkinyje
vietos pasirenkamos ekspertiniu būdu atsižvelgiant į vijūnams tinkamų buveinių struktūrą ir tiriamos dažniausiai 2–3 vietos.

Stebėjimo vietos charakteristika
Vijūnai gyvena gausiai vandens augalija užžėlusiuose vandens telkiniuose,
kur vyrauja minkšti, dumblėti ar smėlėti gruntai: sekliuose eutrofiniuose ir distrofiniuose ežeruose, protakose tarp ežerų, uždumblėjusiose upių priekrantėse,
įlankose, potvynių metu su pagrindine upės vaga susisiekiančiose senvagėse,
salpų ežeruose, o taip pat ir kanaluose, kur gausu augalijos ir lėtesnė tėkmė.
Vengia atvirų, žvirgždo ar akmenų grunto plotų bei stipresnės srovės. Vijūnų
tankis būna didesnis telkiniuose, kur dėl natūralių veiksnių kitų rūšių žuvų,
ypač – plėšriųjų rūšinė įvairovė ir gausumas yra mažas. Vijūnai geba išgyventi visiškai išdžiūstančiuose vandens telkiniuose užsikasdami dumble ir aplink
kūną sudarydami gleivinį dangalą.
Galime išskirti 6 faktorius, nuo kurių priklauso vijūnų populiacijos gausumas: sintetiniai teršalai (tarp jų – žemės ūkyje naudojami pesticidai, herbicidai),
sunkieji metalai, kurie kaupiasi dugno nuosėdose. Vėliau pastarieji tiesiogiai ar
su maistu patenka į žuvų organizmą, kurį palaipsniui apnuodija. Tikėtina, kad
tarša žemės ūkyje naudojamais cheminiais junginiais yra vienas iš pagrindinių
veiksnių, lėmusių vijūnų paplitimo ir gausumo sumažėjimą Lietuvos vandenyse; kita tikėtina priežastis, sumažinusi vijūnų populiacijų gausumą, yra natūralių buveinių sunaikinimas, kuris įvyko dėl hidrologinio režimo pokyčių; dirvų
sausinimo, upių vagų tiesinimo, hidroelektrinių statybos. Vijūnų tankis taip pat
gali mažėti ir dėl natūralių veiksnių: kitų rūšių žuvų, ypač plėšriųjų, rūšinio
gausumo didėjimo; audinių ir žuvialesių paukščių, ypač garnių, skaičiaus augimo. Vandens telkiniuose, jų tipas ir ekologinės savybės taip pat lemia vijūnų
paplitimą. Paskutinis veiksnys – mėgėjiška žvejyba. Faktiškai, pastaruoju metu
šis veiksnys vijūnams nebeturi didesnės įtakos, kadangi sumažėjus gausumui jie
nebežvejojami ir nebenaudojami kitų žuvų gaudymui kaip masalas.

Stebimo objekto aprašymas
Vijūnai yra didžiausi Vijūninių (Cobitididae) šeimos atstovai. Kūno šonai
tamsiai geltoni, išilgai šonų eina po vieną plačią tamsiai rudą juostą bei po dvi
siauras juosteles, nugara durpių spalvos. Aplink žiotis yra 10 ūselių, tuo jie ir
skiriasi nuo kitų vijūninių žuvų. Daugelis žmonių vijūnų neskiria ir sumaišo su
kitais vijūninių šeimos atstovais – šlyžiais ir kirtikliais. Vijūnai užauga iki 25–30
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cm ir 50–80 g svorio. Gyvena vijūnai pavieniui, būriuojasi tik neršto metu. Aktyvūs tamsiuoju paros metu, dieną mėgsta tūnoti pasislėpę tarp augalų ar dumble.
Subręsta 2–3 gyvenimo metais, būdami 14–16 cm ilgio ir 25–30 g svorio. Absoliutus vislumas siekia 100–150 tūkst. ikrelių. Neršia porcijomis, ant vandens
augalijos, gegužės–liepos mėnesiais, vandens temperatūrai pakilus iki 14–19 oC.
Priklausomai nuo temperatūros, embrionai vystosi nuo 4 iki 9 parų. Iš ikrų išsirita 5 mm ilgio lervos su išorinėmis žiaunomis. Trynio maišelis rezorbuojasi ir
išorinės žiaunos sunyksta lervutėms paūgėjus iki 6,0–7,0 mm ilgio, o iki 15–16
mm išaugusios lervos virsta mailiumi. Duomenų apie Lietuvoje gyvenančių
vijūnų mitybos objektų rūšinę sudėtį nėra. Remiantis literatūros duomenimis,
pirmaisiais gyvenimo mėnesiais lervutės ir jaunikliai minta smulkiais planktoniniais organizmais, o suaugusios žuvys minta detritu ir įvairiais dugno bestuburiais – vabzdžių lervomis, kirmėlėmis, smulkiais moliuskais. Pagal gyvenimo
būdą sėsli žuvis, laikosi pamėgtų biotopų. Dažnai gyvena izoliuotuose vandens
telkiniuose. Tačiau pratakiuose vandens telkiniuose, pavasarinių potvynių metu
vijūnai suaktyvėja ir gana dažnai iš savo buveinių patraukia į atviresnius vandenis, todėl kartais randami užliejamose pievose likusiuose duburiuose, iš Nemuno deltos senvagių ir polderinių sistemų išplaukia net į Kuršių marias. Anksčiau
vijūnas Lietuvos vandenyse buvo labai dažna žuvis, tačiau šiuo metu jų gausumas ir paplitimas yra labai sumažėjęs.
Vijūnas yra įtrauktas į Berno konvencijos III priedą ir Buveinių direktyvos
II priedą. Nuo 2000 metų įtraukta į Lietuvos raudonąją knygą, šiuo metu rūšis
priskiriama 4 (I) retumo kategorijai. Vijūnų žvejoti ir naikinti negalima (Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 233,
už sunaikintus į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas žuvų rūšis, nustatytas žalos
atlyginimas (2005 m gruodžio 28 d, Įsakymas Nr. D1-638. Žin. – 2006, Nr 4-118).
Vijūnų buveinių apsauga Lietuvoje reglamentuota Bendruosiuose buveinių ar
paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 (Žin., 2004, Nr. 41-1335).

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Vijūnų stebimi parametrai. Sugauti vijūnai suskirstomi į grupes iš kiekvienos
ilgio grupės 5 individų yra išmatuojami biologiniai parametrai: kiekviena žuvis
yra pasveriama (Q, g) ir išmatuojami jų ilgiai cm (L ir l). Kadangi vijūnų žvynai labai maži jų amžių nustatyti yra sudėtingiau. Amžių, reikalui esant, galima nustatyti pagal otolitus ar žiaunadangčio kaulus operculus atitinkamai juos
paruošus. Preparatai dedami į popierines knygutes ir sunumeruojami. Amžius
nustatomas, laboratorijoje naudojant binokuliarą, pagal (Pravdino, 1966 ar Gudelines, 1997) metodus. Nustatomas vijūnų tankis ploto vienetui (ind./100m2) po
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to paskaičiuojamas vidutinis bendras vijūnų tankis ploto vienetui – ind/100 m2.
Žuvų paplitimas vertinimas pagal sutinkamumo dažnį (V,%) Joganzeno (1978)
metodu. Pagal sutinkamumo dažnį žuvų rūšis gali būti priskirta į 4 grupes: dažna – V > 70 proc., įprasta – 40–70 proc., reta – 15–40 proc. ir atsitiktinė < 15 proc.
Stebėjimo laikas ir dažnumas. Vijūnų, kaip ir kitų rūšių monitoringas, turi būti
atliekamas vieną kartą kas 3 metai. Žuvų paplitimo ir gausumo įvertinimas atliekamas vasaros sezono metu (gegužės–rugsėjo mėnesiais), kai šios žuvų rūšys
yra aktyvios jas galima nesunkiai pastebėti ar sugauti. Gausumo stebėjimams
naudojant elektrožūklės metodą, rekomenduojama atlikti esant saulėtam orui ir
geram matomumui. Prietemoje ar lyjant stebėjimus reikėtų nutraukti. Gaudant
vijūnus atrankiniais tinklais, tinklai statomi litoralinėje telkinio zonoje 20 val.,
traukiami ryte 8 val. Stebėjimo vietų skaičius priklauso nuo vandens telkinio
dydžio, dažniausiai tiriamos 2–3 vietos telkinyje.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) transporto priemonė,
2) elektros žūklės aparatas,
3) atrankiniai statomieji tinklaičiai,
4) pripučiama valtis, gelbėjimosi liemenės, bridkelnės,
5) plastikiniai kibirai, kiuvetės, svarstyklės su elementais, liniuotė,
6) GPS imtuvas su atsarginiais elementais,
7) užrašų knygutė, žurnalas ir pieštukas,
8) detalus vietovės žemėlapis (rekomenduojama ne smulkesnis nei
1:50 000),
9) mobilusis telefonas pranešti inspekcijai ir nenumatytiems atvejams.

Stebėjimo procedūra
Stebėjimo vietų skaičius priklauso nuo vandens telkinio tipo ir dydžio: 1 –
mažesnėse upėse ar kanaluose vietos parenkamos maždaug kas kelių km atstumu, viena nuo kitos, tačiau stebėjimo vieta būtinai turi apimti visas žinomas
ir anksčiau stebėtas vijūnų paplitimo vietas, 2 – didelėse upėse intervalai tarp
stočių gali būti ir didesni 10–30 km, tačiau į stebimų vietų skaičių turi patekti
visos žinomos vijūnų buveinės (radavietės), 3 – ežeruose ar kūdrose dažniausiai stebimos 2–3 vietos, kuriose buvo anksčiau randama vijūnų. Esant dideliam
duomenų išsibarstymui, upėje ar kitame vandens telkinyje gali būti parenkamos
papildomos stebėjimo vietos. Stebimo vandens telkinio vietos pažymimos žemėlapyje, nustatomos ir užrašomos GPS koordinatės, be to užrašomas vandens
telkinio ar vietovės pavadinimas.
Elektrožūklės metodas. Vijūnų gausumui nustatyti upėse, kanaluose ir kūdrose
naudojamas elektrožūklės aparatas, kurio elektros srovės galingumas vandenyje
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yra iki 3000 W, elektrinių impulsų dažnis iki 120 Hz. Elektrožūklės aparatas turi
būti testuotas ir užregistruotas Aplinkos ministerijoje. Draudžiama žuvis laikyti elektros lauke ilgiau kaip 10 sekundžių. Pasirinktoje upės vietoje, apžvejojama 50–150 m upės ilgio ar biotopo dalis, po to nustatomas apžvejotas upės
plotas m2. Priklausomai nuo žuvų gausumo, žvejojama 1 ar 2 kartus iš eilės su
intervalu kas 15 min. Visi sugauti vijūnai dedami į plastikinį kibirą su vandeniu,
o sugautos kitos rūšių žuvys yra paleidžiamos nedelsiant. Sužvejoti vijūnai yra
suskirstomi ilgio grupėmis, suskaičiuojami ir pasveriami. Skirtingų ilgio grupių
žuvys iki matavimo laikomos plastikiniuose kibiruose su vandeniu. Po analizės
visi gyvybingi vijūnai yra paleidžiami atgal į vandens telkinį, toje pat vietoje,
kur buvo sugauti. Nustatomas ir apskaičiuojamas vijūnų gausumas N (vnt./100
m2) ir biomasė B (kg/100 m2). Pagal vieno apgaudymo duomenis žuvų rūšies
gausumas ir biomasė ploto vienetui apskaičiuojami pagal formulę:
X (N,B) = y/s
čia: X – žuvų rūšies gausumas (N) arba biomasė (B);
y – gaudymo metu sugautų tiriamos rūšies žuvų skaičius arba bendras svoris;
s – apgaudytas stebėjimo vietos plotas.
Naudojant dviejų apgaudymų metodą, žuvų rūšies gausumas ir biomasė apskaičiuojami formulėmis:
y = c12/c1-c2,
V(y) = c12c22(c1+c2)/(c1-c2)4,
čia: y – populiacijos dydis (N ar B);
c1 – pirmojo gaudymo metu sugautų lašišinių žuvų kiekis;
c2 – antrojo gaudymo metu sugautų lašišinių žuvų kiekis;
V (y) – standartinė paklaida;
Atrankiniai statomieji tinklai. Šis metodas dažniausiai naudojamas ežeruose. Atrankinių statomųjų tinklų tinkančių gaudyti vijūnus akytumas turi būti
14–22 mm. Tinklo ilgis – 35–40 m, aukštis – 1,8–3 m. Vijūnų žvejybai gali būti
naudojami ir selektyviniai statomieji tinklai, kurie turi 14-18-22-25 mm akytumo fragmentus. Priklausomai nuo vandens telkinio dydžio ir tinkamų vijūnams
gyventi vietų žvejybai naudojamų tinklaičių skaičius gali keistis, tačiau dažniausiai naudojami 4–6 tinklaičiai. Žvejyba vykdoma tik tamsiu paros metu. Tinklai
vandenyje turi prabūti ne mažiau kaip 10 val. Iš viso vandens telkinyje turi būti
atliktos 2–3 žvejybinės pastangos, keičiant stebėjimo vietas. Stebėjimų žurnale
nurodoma, kokie tinklai ir kurioje vietoje buvo naudoti, koks buvo apgaudytas
telkinio bendras plotas.
Tinklais sugautų žuvų skaičius ir biomasė apskaičiuojami pagal formules:
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N = n /p x k,
B = q /p x k,
čia: N – stebimos rūšies žuvų skaičius ploto vienete (ha);
n – stebimos rūšies sužvejotų žuvų skaičius vienetais;
B – stebimos rūšies žuvų biomasė ploto vienete (s – ha);
q – stebimos rūšies sužvejotų žuvų biomasė (g);
p – apžvejotas vandens telkinio plotas (ha);
k – žvejojimo efektyvumo koeficientas (0,1-0,3).
Tinklais apžvejotas plotas (ha) apskaičiuojamas tinklo ilgį padalinant iš 1000.

Duomenų registravimas
Stebėjimo vietos registracijos formoje (3.10.1 lentelė) užrašome: vandens telkinio ir vietovės pavadinimą, GPS imtuvu nustatytas koordinates, stebėjimų
datą ir laiką, stebėtojo pavardę, stebėjimo vietos parametrus, sugautų vijūnų
skaičių bei jų biologinius parametrus – ilgį ir svorį.
3.10.1 lentelė. Stebėjimo vietos registracijos forma
Vandens telkinio pavadinimas:
Stebėjimo vietos ir BAST pavadinimas:
Koordinatės:
Stebėtojas:
Stebėtos atkarpos ilgis (m) ir plotas
(m²):

Stebėjimų data ir laikas:

Upės plotis (m):
Vandens telkinio gylis stebėjimo vietoje (cm):
Apgaudymų skaičius:
Substratas
Mo- Smė- Žvirgž- Gargž- Stambūs
Kitas
(5 % žingsnis):
lis
lis
das
das
akmenys substratas
Mikrobuveinės
Mėginio
Augalija
Helofitai
Panirusi augalija
Stebėjimų atkarpos padengimas %:
Pakrančių augmenija
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Ūkinė veikla gretimose teritorijose

Kairysis krantas

Dešinysis krantas

Stebėjimo duomenys
Vijūnų skaičius

Sugautų vijūnų
ilgiai L, l (cm)

Sugautų vijūnų
masė, g

Amžiaus
grupė

Pastabos

Kiti upės vandens
hidrocheminiai
parametrai

Vandens
temperatūra,
(ºC)

Deguonies
kiekis
(ml/l)

Deguonies
prisotinimas
(%)

Vandens laidumas
(µS/cm)

Stebėjimo vietos
įvertinimas

Stebėjimo vietos įvertinimas
Įvertinima buveinės būklė pagal stebimos rūšies gausumo rezultatus, taip
pat įvertinama ar buveinė atitinka geros ekologinės būklės parametrus. Nurodoma, kokie įvyko ekologinių ar kitų stebimų parametrų pokyčiai tyrinėtoje vietoje. Taip pat galima pateikti informaciją apie oro sąlygas, nerštavietės sąlygų pasikeitimus, esamas ar galimas grėsmes dėl brakonieriavimo atvejų. Nedidelėse
upėse galima nurodyti apie bebrų veiklos rezultatus (jų įrengtų užtvankų kiekį
upėje) ir kitokią papildomą ekspertinę informaciją. Jei netoli buveinių yra hidroelektrinė, būtina į tai atkreipti dėmesį, ar dėl jų darbo veiklos keičiasi buveinėse
hidrologinis režimas ir vandens lygis ar tai turi įtakos tiriamos rūšies gausumui
ir buveinės ekologinei būklei.

Duomenų analizės būdai
Pagal stebėjimo rezultatus nustatomas ir įvertinamas vijūnų gausumas stebėjimo vietoje bei apskaičiuojamas bendras gausumas vandens telkiniui, po to pagal nustatytą kriterijų įvertinamas bendras apsaugos statusas, vijūnų apsaugai
Natura 2000 išskirtose teritorijose. Šis parametras lyginamas su ankstesnių metų
stebėjimų rezultatais bei apskaičiuojamas kitimo trendas, rodantis populiacijos
gausumo pokytį per visą stebėjimų laikotarpį.
Vijūno apsaugai svarbios vietovės turi atitikti kitą kriterijų: vietovės, kurių
vandens telkiniuose šios rūšies individai reguliariai neršia (gausumas nenurodomas).
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Duomenų kokybės užtikrinimas
Stebėtojas turi būti kvalifikuotas specialistas, susipažinęs su vijūnų biologija
ir stebėjimo metodais. Taip pat turi mokėti naudotis įranga ir turėti atitinkamus
leidimus naudotis žūklės ir plaukiojimo priemonėmis.
Stebėjimų negalima vykdyti esant lietingam ar labai šaltam orui, ar esant blogam matomumui. Kadangi yra dirbama vandenyje, reikia griežtai laikytis visų
saugumo technikos reikalavimų bei turėti leidimą dirbti su elektros žūklės aparatu.
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Ovalioji geldutė (Unio crassus Philipsson, 1788)

4.1. OVALIOJI GELDUTĖ
(Unio crassus Philipsson, 1788)
Povilas Ivinskis, Albertas Gurskas

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Stebėjimo vietos parenkamos vadovaujantis turimais faunistiniais duomenimis bei jau ankstesniais metais išskirtose ir vykdytose monitoringo vietose.
Pasirenkamos upės ar jų atkarpos su smėlėtu-žvirgždėtu dugnu, su įvairaus storio organikos sluoksniu (dumblo, nešmenų), vienalytės savo grunto bei vagos
struktūra, kur vizualiai matosi ovaliosios geldutės (šviečia nugarinės dalies perlamutras) ar negyvų moliuskų kriauklės. Remiantis aerofotografinėmis nuotraukomis (mastelis 1:10 000) išskiriamos vietos, kuriose bus atliekami stebėjimai.
Priklausomai nuo upės ilgio ir tinkamų buveinių kiekio pasirenkama 3–5 stebėjimų vietos, pirmenybę teikiant toms, kur yra geras privažiavimas.

Stebėjimo vietos charakteristika
Ovalioji geldutė gyvena dažniausiai negiliuose (0,1–0,6 m gylio), švariuose,
tekančiuose vandenyse su smėlio ar smulkaus žvyro dugnu, kartais randama
upių atkarpose su dideliais akmenimis ar net 10–25 cm gylio telkiniuose, prižėlusiuose vandens tėkmei atsparių augalų.

Stebimo objekto aprašymas
Ovalioji geldutė – dvigeldis moliuskas, turintis tamsiai rudos spalvos storasienę geldutę. Gelsvo smėlio buveinėse ji gelsva, kai kuriuose vandens telkiniuose – violetinė (Marimantas), tačiau vyraujanti spalva rudai - juoda. Dažniausiai
stebimi 2–7 cm ilgio individai, o patys didžiausi gali siekti iki 11 cm. Rūšis lengvai skiriasi nuo kitų geldučių rūšių labai bukais, plačiai suapvalėjusiais galais
bei prasitrynusia iki perlamutro kriaukle nugarinėje dalyje. Kartu randamos rūšys Unio tumidus gerai skiriasi nusmailėjusia kriauklės dalimi, o kriauklės forma
primena pleištą. Unio pictorum kriauklė beveik vienodo pločio per visą ilgį (ilgio
ir pločio santykis 3:1).

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas.
Stebimas gyvų moliuskų gausumas (individų skaičius m2), nustatoma vandens
telkinio būklė. Stebėjimai atliekami kartą metuose, liepos–rugpjūčio mėnesiais.
190

Ovalioji geldutė (Unio crassus Philipsson, 1788)

Stebėjimo procedūra
Vienoje stebėjimų teritorijoje BAST stebėjimo taškų skaičius neribojamas,
stebėjimo taškai parenkami visose izoliuotose (nutolusiose ne mažiau kaip per
2 km) radavietėse, kuriose registruotos gyvybingos populiacijos, atitinkančios
rūšies BAST atrankos kriterijus. Jei žinomų radaviečių yra daugiau kaip 5,
mažiausias stebėjimo vietų skaičius turėtų būti pusė jų. Stebėjimo vietos už BAST
ribų parenkamos taip, kad kiekviename Lietuvos rajone būtų ne mažiau kaip 5
stebėjimo taškai (skaičiuojant kartu stebėjimo taškus BAST ir už BAST ribų) (jei
susidaro toks faktinis radaviečių skaičius). Parenkant taškus atsižvelgiama ir į
teritorijos pasiekiamumą, galimybę kokybiškai atlikti stebėjimus.
Stebėjimai atliekami taškuose nutolusiuose vienas nuo kito ne arčiau kaip
per 1 km. Kiekviename taške daromos 3–5 imtys tarp kurių atstumas yra ne
mažesnis kaip 200 metrų.
Vieną imtį sudaro 10 kvadratų, kurių plotas yra vienas kvadratinis metras
(1x1 m). Imties kvadratai išdėstomi pagal reprezentatyvų biotopą (ar vietos patogumą atlikti stebėjimus) ne arčiau kaip vieno metro atstumu vienas nuo kito
(kvadratų išdėstymo pavyzdys 4.1.1. pav.).
Ovaliųjų geldučių stebėjimams atlikti naudojamas 0,25 m diametro specialus
vandens graibštas. Jei stebėjimo vietoje upė negili, vanduo skaidrus, geldutės iš
dugno gali būti išrenkamos rankomis. Išgrėbtas dugno turinys iš kiekvieno kvadrato išplaunamas ir pilamas į plastikinę vonelę su nedideliu kiekiu vandens.
Išrenkamos, apibūdinamos ir suskaičiuojamos ovaliosios geldutės iš kiekvieno
imties kvadrato ir gautas rezultatas surašomas į 4.1.1 lentelę. Apibūdinus ir suskaičiavus geldutes, jos paleidžiamos atgal į upę.
Duomenims rinkti reikalinga įranga ir priemonės:
1) graibštas 0,25 m pločio darbine plokštuma,
2) plastikinė vonelė,
3) liniuotė arba slankmatis,
4) matavimo ruletė,
5) ilgaauliai guminiai batai, bridkelnės,
6) valtis ar baidarė,
7) gelbėjimo liemenė,
8) užrašų knygelė, stebimų parametrų anketa, pieštukas,
9) planšetinis kompiuteris su GPS imtuvu ir fotoaparatu (apsaugotas nuo
drėgmės).
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4.1.1 paveikslas. Ovaliosios geldutės stebėjimų vienos imties kvadratų išdėstymo schema (išdėstymo pavyzdys) (Giedriaus Vaivilavičiaus schema).

Duomenų registravimas
Užpildomos stebėjimo registracijos formos (4.1.1, 4.1.2 lentelės).
4.1.1 lentelė. Ovaliosios geldutės (Unio crassus) apskaitos lentelė
BAST kodas
Už monitoringą atsakingas asmuo
BAST, Teritorijos* pavadinimas
Adresas
Vietovės pavadinimas
Tel.
Vandens telkinio pavadinimas
Monitoringo taškas
Lietuviškas, lotyniškas rūšies pavadinimas
El. paštas
Data
Stebėjimuose dalyvavę vykdytojai

* jei stebėjimai vykdomi ne BAST, nurodomos saugomos teritorijos (pavyzdžiui,
draustinis, regioninis parkas ir pan. ) pavadinimas arba rajono pavadinimas.

Imties nuOvaliosios geldutės skaičius (individai/1 m2)
meris; jos
pradžios
Imties kvadrato numeris
koordina1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
tės (LKS)
I;
II;
III;
IV;
V;
Vidutinis geldučių skaičius (vid. individų/1 m2)
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4.1.2 lentelė. Ovaliosios geldutės (Unio crassus) buveinės ir populiacijos būklė
Kriterijai

Gera
1 balas

B1. Upės dugno Smėlis, žvyras
struktūra
be dumblo
sluoksnio
B2. Vandens
kokybė

Būklė
Patenkinama
Bloga
2 balai
3 balai
Buveinė
Smėlis, žvyras Smėlis, žvyras
su dumblo
su dumblo
sluoksniu iki
sluoksniu daugiau kaip 5 cm
5 cm

Eksperto vertinimas / metai

Vanduo bespal- Vanduo rusVanduo rudas,
vis / gelsvas, be vas, jaučiamas turi cheminės
kvapo
dumblo kvapas taršos kvapą

B3. Vandens ir 70 %‒90 %
pakrantės juostos apšvietimas

40‒70 %

< 40 % arba
> 90 %

B4. Upės dugno Augalų nėra
užaugimas augalais

Užaugimas
vandens augalais iki 10 %

Užaugimas
daugiau kaip
10 %

Nėra
B5. Vandens
tėkmės reguliacija apskaitos
atkarpoje

Nepastovios
gamtinės patvankos

Dirbtinės patvankos, natūralios, stabilios
užtvankos,
dirbtiniai krantų įtvirtinimai

B6. Rekreacijos
poveikis

Nėra

Upė naudojama turizmui
(kelios baidarės
per dieną)

Upė naudojama turizmui,
žvejybai, įrengti paplūdimiai

B7. Žuvys

Matosi, plaukioja būreliais

Stebimos pavienės žuvys

Žuvų nepastebėta

P1. Ovaliosios
geldutės ind./
m2 skaičius

> 10

Rūšies gausumas
3‒9

0–2

Pastabos

Gauti duomenys perskaičiuojami ind./m2, nustatomi dydžių vidurkiai. Vertinant, rūšies gausumą naudojamas išvestinis dydis – vidutinis individų skaičius
1 m2 upės dugno apskaičiuojamas kaip vidurkis iš visų stebėjimo juostų stebėjimo taške. Dešimt ir daugiau individų 1 m2 vertinama kaip gera, 3–9 ind./m2
patenkinama, 0–2 ind./m2 populiacijos būklė bloga.
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Stebėjimo vietos įvertinimas
Kiekviename stebėjimų taške įvertinama dugno struktūra (smėlėtas, žvyrėtas, akmenuotas, uždumblėjęs), patvankų (bebrų veikla, nuvirtę medžiai) buvimas. Vertinant buveinės būklę labai svarbu įvertinti upės dugno apaugimą
augalais, jos apšvietimo intensyvumą, upės naudojimą intensyviai žvejybai,
rekreacijai (vandens turizmas), cheminę taršą, žuvų gausumą. Užpildoma 4.1.2
lentelė. Duomenys, kurie nepateikti lentelėje, bet vykdytojui atrodantys svarbūs, įrašomi pastabose. Labai svarbu nustatyti ar upėje yra žuvų, nes žuvys yra
geldučių lervų (glochidijų) šeimininkai. Buveinėse, kur dėl pastovaus žemo vandens lygio ar kitų priežasčių nėra žuvų, visos ovaliosios geldutės yra vienodo
amžiaus ir vienodo dydžio, kas rodo, kad populiacija neatsinaujina. Kai kuriais
atvejais tikslią informaciją apie vandens telkinio žuvis galima gauti iš ichtiologų,
vykdančių žuvų monitoringą.

Duomenų analizės būdai
Stebėjimo metu gauti duomenys surašomi į pateikiamas formas. Vertinimas
atliekamas pagal pateiktą 4.1.2 lentelę, vertinimo balai įrašomi į 4.1.3 lentelę.
Bendri balai apskaičiuojami sudėjus visų kriterijų įvertinimus ir padalijus iš
naudotų kriterijų skaičiaus (buveinės atveju iš 7).

B B = ∑1 Bn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Bn – buveinės būklės kriterijaus vertė, BB – bendras
buveinės įvertis

PB = ∑1 Pn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Pn – populiacijos būklės kriterijaus vertė, PB – bendras
populiacijos gausumo vertinimo įvertis, kai n = 1, PB = Pn.
Kai BB, PB vertė yra tarp 1–1,5 būklė vertinama kaip puiki, kai BB, PB vertė yra
1,6–2,5 būklė gera, kai BB, PB vertė yra > 2,5 būklė bloga.
Taip galima įvertinti kiekvienos stebėjimo vietos teritorijoje būklę – buveinės
būklę (BB) ir populiacijos gausumą (PB).
Įvertinant teritoriją svarbu įvertinti ovaliosios geldutės aptinkamumą – imčių su ovaliąją geldutę santykis (išreikštas procentais) su visų imčių skaičiumi
(pavyzdžiui, jei stebėjimo taške atlikome 5 imtis, o geldutę radome 2 imtyse,
aptinkamumas šiame taške bus – 2/5*100%=40%).
Analizuojant duomenis Lietuvos mastu, duomenys iš visų stebėjimų vietų
sujungiami į bendrą lentelę. Duomenims apdoroti naudojama bet kuri standartinius statistinės analizės metodus palaikanti programa.
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Tarpusavyje lyginamos tiek atskirų kriterijų vertės toje pačioje teritorijoje
skirtingais metais, tiek bendrosios vertės toje pačioje teritorijoje skirtingais metais bei šios vertės tarp skirtingų stebėjimų vietų ir teritorijų.
4.1.3 lentelė. Ovaliosios geldutės buveinės ir populiacijos būklės vertinimo lentelė
Kriterijus
Buveinės būklė
B1. Upės dugno struktūra
B2. Vandens kokybė
B3. Vandens ir pakrantės juostos apšvietimas
B4. Upės dugno užaugimas augalais
B5. Vandens tėkmės reguliacija apskaitos atkarpoje
B6. Rekreacijos poveikis
B7. Žuvys
BB. Bendras buveinės vertinimas
Populiacijos gausumo vertinimas
P1. Ovaliųjų geldučių skaičius
PB. Bendras populiacijos gausumo vertinimas

Įvertinimas (balais)

Pastabos

Kadangi ovaliosios geldutės gyvena tik atskirose upės atkarpose ir dažniausiai tik vienoje upės vagos dalyje, jos retai būna paplitusios visoje upėje, todėl,
neatlikus stebėjimų visose BAST, vertinti populiacijos būklę remiantis tik duomenimis, gautais apskaitų atlikimo vietose, būtų netikslu.

Duomenų kokybės užtikrinimas
Stebėjimai nevykdomi po stipraus lietaus, patvinus upei, lietui lyjant.
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4.2. KETURDANTĖ SUKTENĖ
(Vertigo geyeri Lindholm, 1925)
Povilas Ivinskis, Albertas Gurskas

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Stebėjimai atliekami išskirtose rūšiai BAST-ose bei teritorijose, kur rūšies buvimas nustatytas remiantis faunistiniais tyrimais.

Stebėjimo vietos charakteristika
Tai kalciofilinė rūšis. Ji aptinkama atvirose buveinėse, kur nėra šešėlį formuojančių augalų – žemapelkėse ar pelkėtose pievose su stabiliu hidrologiniu režimu
ir stabilia buveinės vegetacijos struktūra prie užpelkėjusių ežerų, kalciofilinių
žemapelkių ant samanų, augalų liekanų. Optimalią buveinę geriausiai identifikuoja tufus sudarantys šaltiniai. Gyvena pašlapusiose pievose (kalvų daubose,
šaltiniuotose, apypelkių ir apyežerių šlapiose pievose) su vešlia žoline augalija
(kupstiniai viksvynai (Caricio lasiocarpae) puplaiškynai (Menyanthetum trifoliatae)
ir pelkiniai sūdrinai (Potentilletum palustris)) su pastoviu vandens lygiu ir natūralia augalija. Aptinkama paklotėje ant samanų, prie įvairių žolinių augalų šaknų,
nuokritose, stiebų apatinėje dalyje. Sausros metu keturdantės suktenės įsirausia
į dirvą. Ši rūšis priklauso nuo nuokritų buvimo dirvos paviršiuje.

Stebimo objekto aprašymas
Valstybinė lietuvių kalbos komisija patvirtino naują lietuvišką rūšies pavadinimą – kemsyninis vijukas. Kriauklė 1,7–1,9 x 1,2 mm, kiaušinio formos, sudaryta iš 5 vijų, gelsvai rusvos rago spalvos (4.2.1 pav.). Paviršius blizgantis, su
smulkiomis, nevienodomis raukšlelėmis. Žiočių kraštai labai nedaug atversti,
ploni, gomurinis (dešinysis) kraštas į vidų neįlenktas. Žiotyse keturi labai maži
dantukai. Stulpeliniame ir pasieniniame kraštuose – po vieną. Gomuriniame –
du, žemutinis – didesnis ir giliau.
Morfologiškai artima rūšis yra alpinis vijukas (V. alpestris), tačiau pastarosios
kriauklė tvirtesnė, labiau cilindriška, dešinysis žiočių kraštas truputį įgaubtas.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Nustatomos rūšies paplitimo BAST ribos. Stebėjimai atliekami keturdančių
suktenių aktyvumo periodu gegužės–rugsėjo mėnesiais, siekiant minimalizuo197
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ti buveinės ištrypimą, kada nėra labai šlapia, visais stebėjimo metais tuo pačiu
laiku. Jei stebėjimai atliekami pavasarį, tai daugiausia stebimi suaugę individai.
Rudens pradžioje atliekant stebėjimus, stebimas didelis skaičius jaunų individų,
kurie taip pat registruojami, jei yra susiformavę skiriamieji požymiai ir pavyksta
apibūdinti rūšį. Kiekviename stebėjimo taške nustatomas buveinės plotas, moliuskų rūšys ir jų skaičius. Vertinama buveinės būklė, buveinės būklės perspektyva 10–15 metų į priekį, remiantis prieduose esančiu poveikio sąrašu (nurodomi kodų Nr.). Taip pat vertinami poveikiai (viduje ir už stebėjimų ploto).

Stebėjimo procedūra
Vienoje stebėjimų teritorijoje (BAST) stebėjimo taškų skaičius neribojamas,
stebėjimų taškai parenkami visose izoliuotose radavietėse, kuriose registruotos
gyvybingos populiacijos, atitinkančios rūšies buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus. Stebėjimų vietos už BAST ribų parenkamos taip, kad kiekviename Lietuvos rajone būtų ne mažiau kaip 5 stebėjimo taškai (skaičiuojant
kartu stebėjimo taškus BAST ir už BAST ribų) (jei susidaro toks faktinis radaviečių skaičius). Parenkant stebėjimų taškus atsižvelgiama ir į teritorijos pasiekiamumą, galimybę kokybiškai atlikti stebėjimus.
Keturdantės suktenės stebėjimai atliekami taip: nustatomos stebėjimų ribos
atitinkančios šios rūšies moliusko buveinės aprašymą. Pagal rastus keturdantės
suktenės individus nustatomos mikrobuveinės ribos. Stebėjimo taške stebimi ne
mažiau kaip penki 0,04 m2 (20 x20 cm) ploteliai (ne arčiau kaip 1 m nutolę vienas
nuo kito. Iš viso imtyje stebimas plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,2 m2. Keturdantės suktenės identifikuojamos vietoje, apžiūrint augalus arba 20 x 20 cm
plote nukerpama, nuraunama žolinė augalų danga kuo arčiau šaknų, išpjaunami peiliu kupstai, samanos, surenkamos nuokritos. Surinkta augalinė medžiaga
sijojama ant balto audeklo ir išsijotos suktenės apibūdinamos. Rekomenduojama
surinktą medžiagą nugabenti į įstaigą, padžiovinti ir tada sijoti. Išsijotos suktenės apibūdinamos. Abejojant dėl tikslaus rūšies nustatymo, individai sudedami
į indelius su užsukamu dangteliu ir etiketuojami (etiketė klijuojama ant indelio
išorės) ir pateikinami konsultantams apibūdinimui patikslinti. Nustatomos visų
imčių vietų koordinatės. Rezultatai surašomi į 4.2.1 lentelę. Nustačius keturdantės suktenės buveinės ribas įvertinama buveinės būklė ir poveikiai, kurie vertinami balais ir surašomi į 4.2.2 lentelę.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) guminiai batai,
2) baltos spalvos 1 x 1 m plastiko audinys,
3) didinamasis stiklas, didinantis 10–20 kartų,
4) plastikiniai mėgintuvėliai 20 ml su užsukamu kamščiu,
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5)
6)
7)
8)
9)

binokuliarinė lupa (didinanti iki 100 kartų),
sodo žirklės,
virtuvinis peilis su dantukais,
sijojimo sietai 5 mm ir 0,5 mm akutėmis,
planšetinis kompiuteris su GPS imtuvu ir fotoaparatu (apsaugotas nuo
drėgmės).

Duomenų registravimas
Stebėjimo metu surinktų duomenų pagrindu užpildoma stebėjimų registracijos forma (4.2.1 lentelė).
4.2.1 lentelė. Keturdantės suktenės (Vertigo geyeri) stebėjimų duomenų lentelė

BAST kodas

Už monitoringą atsakingas asmuo

BAST, Teritorijos* pavadinimas
Vietovės pavadinimas
Stėbėjimo taškas

Adresas
Tel.

Lietuviškas, lotyniškas rūšies pavadinimas

El. paštas

Data

Stebėjimuose dalyvavę vykdytojai

* jei stebėjimai vykdomi ne BAST, nurodomos saugomos teritorijos (pavyzdžiui,
draustinis, regioninis parkas ir pan. ) pavadinimas arba rajono pavadinimas.
Imtys

Imties koordinatės

Individų skaičius vnt. /imtyje

Ind./m2

Imtis 1
Imtis 2
Imtis 3
Imtis 4
Imtis 5
4.2.2 lentelė. Keturdantės suktenės (Vertigo geyeri) buveinės ir populiacijos būklės
vertinimo lentelė
Kriterijai
B1. Vandens
režimas

Gera
1 balas
Labai drėgna,
dirvos drėgmė
apie 80 %, vanduo ne žemiau
nei 0,1 m grunto
lygio

Būklė
Patenkinama
Bloga
Eksperto
2 balai
3 balai
vertinimas**
Drėgna, dirvos
Sausa ar buveinė
drėgmė apie
ilgą laiką apsem70 %, vanduo ne ta vandens
žemiau nei 0,2 m
grunto lygio
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B2. Ganymas

Naudojami buveinėje
>3

> 20%

Pradeda užaugti
krūmais, medžiais
Naudojama turizmui
5–20 %

Ženklus užaugimas krūmais,
medžiais
Vaikščiojimas,
jodinėjimas
<5%

>1

1

0

B3. Pesticidų
naudojimas
B4. Nuokritų
sluoksnis
B5. Sumedėju- Buveinė atvira
si augalija
B6. Rekreacijos poveikis
B7. Buveinės
dalis tinkama
rūšiai
P1. Individų
skaičius 1m2
Pastabos

Intensyvusis
(daugiau kaip 1
stambaus galvijo
ha)

Ekstensyvusis (1 Buveinė nenaustambus galvijas dojama
1 ha; nuganoma
mažiau kaip
pusė pievos
ploto/arba/ir
šienaujama pramečiui)
Nenaudojami
Naudojami šalia
buveinės
1–2 cm
2–3 cm

Nėra

** įrašyti tinkamą balą iš vertinimo matricos (pavyzdžiui, pirmoje eilutėje vandens

režimas, jei labai šlapia, vanduo dirvos paviršiuje – įrašome 1, jei drėgna –
įrašome 2 ir pan.).

Stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimo vietoje vertinamas buveinės tipingumas (gera buveinė Vertigo geyeri gyventi sudaro mažiausiai 50 proc. buveinės, patenkinama, tinkama buveinė užima apie 5 proc. buveinės (pavyzdžiui, labai šlapia buveinė su nedideliais
sausesniais intarpais), bloga – buveinės augalų kompozicija ir hidrologinis poveikis yra žemiau moliusko tolerancijos ribų. Pastabose įrašome grėsmes, kurios
nenurodytos lentelėje, pavyzdžiui, buvę gaisrai. Kiekvienam stebėjimų taškui
naudojant GPS imtuvą nustatomos koordinatės, apgyvendintų plotų ir tinkamų gyventi plotų dydžiai ir tų vietų naudojimo rūšis (šienavimas, ganymas).
Visos stebėjimo vietos fotografuojamos ateities pokyčiams vertinti. Nurodomos
grėsmės ir poveikiai iš grėsmių ir poveikio sąrašo, nurodant jų intensyvumą
(1 – intensyvus, 2 – neintesyvus, 3 – vidutinis,) ir poveikį (teigiamas +, neigiamas –: Atlikus stebėjimus buvienių apsaugai svarbioje teritorijoje ir už jos ribų,
bendrieji duomenys surašomi į 4.2.3 lentelę.
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4.2.3 lentelė. Bendra informacija apie keturdantės suktenės paplitimą
BAST (metai
)
Radavietės
Bendras žinomų keturdantės suktenės radaviečių skaičius BAST
Naujų (per pastaruosius 5 metus) registruotų radaviečių skaičius
Tinkamų buveinių plotas (ha) BAST
Stebėjimų vietų skaičius
Stebėjimų vietų skaičius, kuriuose stebėjimai buvo nutraukti

Skaičius

Duomenų analizės būdai
Duomenys surašyti į pateikiamas formas, vertinami pagal 4.2.2 lentelėje pateiktas balų vertes. Ekspertas vertinantis stebėjimų duomenis (ir (arba) asmuo
vykdantis monitoringą) atlieka vertinimą pagal pateiktą lentelę įrašydamas vertinimą balais į 4.2.2 lentelę. Bendri balai apskaičiuojami sudėjus visų kriterijų
įverčius ir padalijus iš naudotų kriterijų skaičiaus, buveinės atveju iš 7. Jei kuris
nors kriterijus nebuvo vertinamas, tai vertinant buveinę dalijame iš turimų įverčių skaičiaus.

B B = ∑1 Bn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Bn – buveinės būklės kriterijaus vertė, BB – bendras
buveinės įvertis

PB = ∑1 Pn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Pn – populiacijos būklės kriterijaus vertė, PB – bendras
populiacijos gausumo vertinimo įvertis, kai n = 1, PB = Pn.
Kai BB, PB vertė yra tarp 1–1,5 būklė vertinama kaip puiki, kai BB, PB vertė yra
1,6–2,5 būklė gera, kai BB, PB vertė yra > 2,5 būklė bloga.
Taip galima įvertinti kiekvienos stebėjimo vietos stebimoje teritorijoje būklę –
buveinės būklę (BB) ir populiacijos gausumą (PB).
Pagal šiuos įverčius stebimoje teritorijoje lyginamos tais pačiais metais vertintos stebėjimo vietos tarpusavyje, vertinami stebėjimo vietų būklės pokyčiai
skirtingais metais. Lyginant stebėjimo vietas tarpusavyje ir skirtingų metų duomenis kreipiamas dėmesys ne tik į bendrus įverčius balais (BB ir PB), bet ir į atskirų kriterijų pokyčius. Vertinant duomenis naudojami plačiai priimti standartiniai statistikos metodai. Lyginamas atskirų metų individų skaičius, mitybinės
bazės vertės, analizuojamos grėsmes ir poveikiai.

Duomenų kokybės užtikrinimas
Stebėjimai nevykdomi po stipraus lietaus, esant rasai ant augalų.
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4.3. PŪSTOJI SUKTENĖ
(Vertigo moulinsiana Dupuy, 1849)
Povilas Ivinskis, Albertas Gurskas

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Stebėjimai atliekami išskirtose rūšiai BAST bei teritorijose, kur rūšies buvimas nustatytas remiantis faunistiniais tyrimais. Potencialios paieškos vietos –
peršlapusios nedidelių upelių pakrantės, paežerės, apaugusios aukštaisiais drėgmę mėgstančiais augalais.

Stebėjimo vietos charakteristika
Gyvena ežerų papelkėjusiuose intakuose su aukštaisiais hidrofitais – paprastaisiais nendrynais (Phragmites communis), paprastaisiais ajerynais (Acoretum calami) su vandenine monažole (Glyceria maxima), pakrantine viksva (Carex riparia),
šakotąja ratainyte (Cladium mariscus). Moliuskai mėgsta labai šlapias buveines,
kartais su telkšančiu vandeniu.

Stebimo objekto aprašymas
Valstybinė lietuvių kalbos komisija patvirtino naują lietuvišką rūšies pavadinimą – drūtasis vijukas. Tai didžiausias iš Vertigo genties moliuskų rūšių, gyvenančių Lietuvoje. Kriauklė 2,2–3,0 x 1,4-2,0 mm, ovali, sudaryta iš 4,5 vijų, perregima,
rausvai rudos spalvos (4.3.1 pav.). Paviršius blizgantis su neryškiomis raukšlelėmis. Paskutinė vija išpūsta, jos aukštis gerokai viršija pusę kriauklės aukščio. Tai
svarbus skiriamasis požymis. Žiočių kraštai atversti, ypač apatinis. Vidinėje pusėje
yra neryškus išsiliejęs pastorėjimas – lūpa. Gomuriniame krašte yra dvi raukšlės,
stulpeliniame ir pasieniniame – po vieną. Iš viso žiotyse yra 4 dantukai.
Pavasarį moliuskai gyvena augalų stiebų apatinėje dalyje, vėliau jie kyla į
viršų ir gali būti stebimi iki 60 cm aukštyje.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Nustatomos rūšies paplitimo BAST ribos. Stebėjimai atliekami pūstųjų suktenių aktyvumo periodu gegužės–rugsėjo mėnesiais visais stebėjimo metais tuo
pačiu laiku. Jei stebėjimai atliekami pavasarį, tai daugiausia stebimi suaugę individai. Rudens pradžioje atliekant stebėjimus stebimas didelis skaičius jaunų
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individų, kurie taip pat registruojami, jei pavyksta apibūdinti. Kiekviename
stebėjimo taške nustatomas buveinės plotas, moliuskų skaičius. Vertinama buveinės būklė, buveinės būklės perspektyva, remiantis I Priede esančiu poveikio
sąrašu (nurodomi kodų Nr.). Taip pat vertinama poveikio lokalizacija (viduje ar
už stebėjimo ploto).

Stebėjimo procedūra
Vienoje stebėjimų teritorijoje BAST‘e stebėjimo taškų skaičius neribojamas,
stebėjimų taškai parenkami visose radavietėse, kuriose registruotos gyvybingos
populiacijos, atitinkančios rūšies buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos
kriterijus. Stebėjimų vietos už BAST ribų parenkamos taip, kad kiekviename
Lietuvos rajone būtų ne mažiau kaip 3‚ stebėjimo taškai (skaičiuojant kartu
stebėjimo taškus BAST ir už BAST ribų) (jei susidaro toks faktinis radaviečių
skaičius). Parenkant stebėjmų taškus atsižvelgiama ir į teritorijos pasiekiamumą,
galimybę kokybiškai atlikti stebėjimus.
Rūšies stebėjimams naudojami tausojantys aplinką metodai. Pūstosios suktenės stebėjimai atliekami taip: nustatomos stebėjimų ribos naudojant patiesalą jei
yra galimybės. Tinkamose vietose patiesiamas paklotas ir purtomi greta esantys
augalai. Šiuo būdu greitai nustatomos galimos buveinės ir stebėjimų ribos. Jei
nėra galimybių panaudoti pakloto, kai augalai auga labai tankiai ar teritorija
apsemta, tada buveinėje apžiūrimi nendrių, vilkdalgių, kitų augalų stiebai, lapai
nuo augalo apatinės dalies iki 60 cm aukščio. Pagal rastus pūstosios suktenės
individus nustatomos mikrobuveinės ribos. Nustačius ribas, atsitiktine tvarka,
ne arčiau kaip kas 2 metrus 0,25 m2 plote (imtis) suskaičiuojame suktenes ir lentelėje įrašome vietovę, imties Nr., individų skaičių ir datą. Imčių kiekis priklauso
nuo buveinės dydžio. Mažo ploto buveinėje (0,2–1 ha) atliekami 5 imčių stebėjimai, didesnio ploto buveinėje (daugiau kaip 1 ha) stebima iki 10 imčių. Svarbu,
kad imčių stebėjimų vietos apimtų tipingus rūšiai biotopus. Esant abejonėms dėl
apibūdinimo, iš imčių vietų paimami individai laboratoriniam apibūdinimui.
Mėginiai dedami į indelį (20 ml) su užsukamu dangteliu ir etiketuojami (etiketė
klijuojama ant indelio išorės). Vėliau laboratorijoje naudojant apibūdintojus patikslinama ar nustatoma moliusko rūšinė priklausomybė.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) guminiai batai,
2) drėgmės nepraleidžiantis paklotas 1 x 1 m,
3) didinamasis stiklas, didinantis 10–20 kartų,
4) 20 ml plastikiniai mėgintuvėliai su užsukamu kamščiu,
5) binokuliarinė lupa, didinanti iki 100 kartų,
6) atsparus drėgmei planšetinis kompiuteris su gps imtuvu ir fotoaparatu.
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Duomenų registravimas
Stebėjimo metu surinktų duomenų pagrindu užpildoma stebėjimų registracijos formos (4.3.1 ir 4.3.2 lentelės).
4.3.1 lentelė. Pūstoji suktenė (Vertigo moulinsiana), stebėjimų duomenų lentelė
BAST kodas
BAST arba Teritorijos*, rajono pavadinimas
Vietovės pavadinimas
Stebėjimo taškas
Lietuviškas, lotyniškas rūšies pavadinimas
Data

Už monitoringą atsakingas asmuo
Adresas
Tel.:
El. paštas
Stebėjimuose dalyvavę vykdytojai

* jei stebėjimai vykdomi ne BAST, nurodomos saugomos teritorijos (pavyzdžiui, draustinis, regioninis parkas ir pan. ) pavadinimas arba rajono pavadinimas.
Imtys

Imtis 1
Imtis 2
Imtis 3
Imtis 4
Imtis 5

Imties koordinatės

Individų skaičius vnt. /imtyje

Ind./m2

4.3.2 lentelė. Pūstosios suktenės buveines ir populiacijos vertinimo lentelė.
Kriterijai
Buveinė
B1.Vandens
režimas
B2. Būveinės
lokalizacija
B3. Pesticidų
naudojimas
B4. Sumedėjusi
augalija

Būklė
Gera
1 balas
Labai šlapia,
vanduo dirvos
paviršiuje
Šalia pašlapusios pievos
Nenaudojami
Buveinė atvira

B5.Ūkinė veikla Nestebima
B6. Rekreacijos Nėra
poveikis
Pastabos

Patenkinama
2 balai

Bloga
3 balai

Eksperto
vertinimas**

Drėgna

Sausa ar buveinė ilgą laiką
apsemta vandeniu
Šalia krūmynai Šalia dirbamieji
laukai
Naudojami šalia Naudojami buveinėje
buveinės
Pradeda užaugti Ženklus užaugimas krūmais,
krūmais, medžiais
medžiais
Ekstensyvioji
Aktyvi
Naudojama tu- Vaikščiojimas,
rizmui
jodinėjimas
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Rūšies gausumas
P1. Pūstosios
> 10
suktenės gausumas/ 1m2

5–10

<5

Pastabos
** įrašyti balą išrinkta tinkamą iš vertinimo matricos (pvz. pirmoje eilutėje vandens režimas, jei labai šlapia vanduo dirvos paviršiuje – įrašome 1, jei drėgna – įrašome 2 ir pan.)

Stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimo vietoje vertinamas buveinės tipingumas (Vertigo moulinsiana tinkama gyventi buveinė sudaro mažiausiai 50 proc. buveinės, patenkinama-tinkama
buveinė užima apie 5 proc. buveinės (pavyzdžiui, labai šlapia buveinė su nedideliais sausesniais intarpais), bloga – buveinės augalų kompozicija ir hidrologinis poveikis yra žemiau moliusko tolerancijos ribų. Pastabose įrašome grėsmes
remiantis I Priede esančiu poveikio sąrašu (nurodomi kodų Nr.), pavyzdžiui,
buvę gaisrai, bebrų veikla, Taip pat vertinama poveikio lokalizacija (viduje ar
už stebėjimo ploto). Visos stebėjimų vietos fotografuojamos ateities pokyčiams
vertinti. Atlikus stebėjimus buvienių apsaugai svarbioje teritorijoje ir už jos ribų,
bendrieji duomenys surašomi į 4.3.3 lentelę.
4.3.3 lentelė. Bendra informacija apie pūstosios suktenės paplitimą
BAST (metai
)
Radavietės
Bendras žinomų pūstosios suktenės radaviečių skaičius BAST
Naujų (per pastaruosius 5 metus) registruotų radaviečių skaičius
Tinkamų buveinių plotas (ha) BAST
Stebėjimų vietų skaičius
Stebėjimų vietų skaičius, kuriuose stebėjimai buvo nutraukti

Skaičius

Duomenų analizės būdai
Duomenys surašyti į pateikiamas formas, vertinami pagal 4.3.2 lentelėje pateiktas balų vertes. Ekspertas vertinantis stebėjimų duomenis (ir (arba) asmuo
vykdantis monitoringą) atlieka vertinimą pagal pateiktą lentelę įrašydamas vertinimą balais į 4.3.2 lentelę. Bendri balai apskaičiuojami sudėjus visų kriterijų
įverčius ir padalijus iš naudotų kriterijų skaičiaus, buveinės atveju iš 6. Jei kuris nors kriterijus nebuvo vertinamas, tai vertinant buveinę dalijame iš turimų
įverčių skaičiaus. Populiacijos atveju lieka tik vienas kriterijus, bendras įvertis
nustatomas pagal jį.
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B B = ∑1 Bn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Bn – buveinės būklės kriterijaus vertė, BB – bendras
buveinės įvertis

PB = ∑1 Pn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Pn – populiacijos būklės kriterijaus vertė, PB – bendras
populiacijos gausumo vertinimo įvertis, kai n = 1, PB = Pn.
Kai BB, PB vertė yra tarp 1–1,5 būklė vertinama kaip puiki, kai BB, PB vertė yra
1,6–2,5 būklė gera, kai BB, PB vertė yra > 2,5 būklė bloga.
Taip galima įvertinti kiekvienos stebėjimo vietos stebimoje teritorijoje būklę –
buveinės būklę (BB) ir populiacijos gausumą (PB).
Pagal šiuos įverčius stebimoje teritorijoje lyginamos tais pačiais metais vertintos stebėjimo vietos tarpusavyje, vertinami stebėjimo vietų būklės pokyčiai
skirtingais metais. Lyginant stebėjimo vietas tarpusavyje ir skirtingų metų duomenis kreipiamas dėmesys ne tik į bendrus įverčius balais (BB ir PB), bet ir į atskirų kriterijų pokyčius. Vertinant duomenis naudojami plačiai priimti standartiniai statistikos metodai. Lyginamas atskirų metų individų skaičius, mitybinės
bazės vertės, analizuojamos grėsmes ir poveikiai.

Duomenų kokybės užtikrinimas
Stebėjimai nevykdomi po stipraus lietaus, stipriai lijant.
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4.4. MAŽOJI SUKTENĖ
(Vertigo angustior Jeffreys, 1830)
Povilas Ivinskis, Albertas Gurskas

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Stebėjimai atliekami išskirtose rūšiai BAST bei teritorijose, kur rūšies buvimas nustatytas remiantis faunistiniais tyrimais.

Stebėjimo vietos charakteristika
Kalciofilinė rūšis. Gyvena pašlapusiose pievose (kalvų daubose, šaltiniuotose, apypelkių ir apyežerių šlapiose pievose) su vešlia žoline augalija (kupstinis
viksvynas (Caricetum cespitosae), vingiorykštinis snaputynas (Filipendulo-geranietum palustris) ir kupstinis šluotsmilgynas (Deschampsietum cespitosae)). Aptinkama
paklotėje ant samanų, prie įvairių žolinių augalų šaknų, nuokritose, stiebų apatinėje dalyje, ypač kupstinės šluotsmilgės (Deschampsia cespitosa) kupstuose. Sausros
metu mažosios suktenės įsirausia į dirvą. Vienas svarbiausių rūšies poreikių yra
drėgnos nuokritos bei dalinis užpavėsinimas atvirose buveinėse. Lietuvoje paplitimas išskaidytas, lokalizuojasi daugiau kalvotose vietovėse, prie vandens telkinių.
Mažosios suktenės mikrobuveinės gali įsiterpti į kitas dideles saugomas buveines,
kurioms apsaugos reikalavimai gali būti griežtai priešingi nei mažajai suktenei.

Stebimo objekto aprašymas
Valstybinė lietuvių kalbos komisija patvirtino naują lietuvišką rūšies pavadinimą – mažasis vijukas. Mažiausia Vertigo genties sraigė. Kriauklė 1,6–1,9 x
0,8–1,1 mm, rudos rago spalvos, šiek tiek persišviečianti (4.4.1 pav.). Žiūrint iš
priekio, žiotys kairėje pusėje. Tai svarbus skiriamasis požymis. Paviršius truputį
blizga, su tankiais, aiškiais skersiniais ruoželiais. Žiotys apvalainos, kraštai šiek
tiek atversti. Gomurinis kraštas ties viduriu įlenktas. Pasieninės plokštelės dvi.
Stulpelinė plokštelė giliai landoje, plati, beveik vertikali (svarbus požymis). Gomurinės raukšlės dvi: apatinė – maža, viršutinė ilga, gilumoje sulenkta kabliuku.
Kartais turi kauburėlio pavidalo bazalinį dantuką.
Minta ant negyvų augalų dalių esančiais mikroorganizmais (Cameron, 2003).
Gyvena apie 3 metus, bet dažniausiai miršta kitais metais po kiaušinėlių padėjimo. Moliuskai šliaužioja ant augalų ne didesniame nei 20 cm aukštyje nuo
žemės paviršiaus.
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Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Stebėjimai atliekami mažųjų suktenių aktyvumo periodu gegužės–rugsėjo
mėnesiais. Visais stebėjimo metais rekomenduojame atlikti tuo pačiu laiku. Jei
stebėjimai atliekami pavasarį, tai daugiausia stebimi suaugę individai. Kiekviename stebėjimo taške nustatomas buveinės plotas, buveinės ploto dalis tinkama
rūšiai, buveinės būklė.

Stebėjimo procedūra
Vienoje stebėjmų teritorijoje (BAST) stebėjimo taškų skaičius neribojamas,
stebėjimų taškai parenkami visose izoliuotose (nutolusiose ne mažiau kaip per
2 km) radavietėse, kuriose registruotos gyvybingos populiacijos, atitinkančios
rūšies buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus. Jei žinomų radaviečių yra daugiau kaip 5, mažiausias stebėjimo vietų skaičius turėtų būti pusė
jų. Stebėjimų vietos už BAST ribų parenkamos taip, kad kiekviename Lietuvos
rajone būtų ne mažiau kaip 5 stebėjimo taškai (skaičiuojant kartu stebėjimo taškus BAST ir už BAST ribų) (jei susidaro toks faktinis radaviečių skaičius). Parenkant stebėjimų taškus atsižvelgiama ir į teritorijos pasiekiamumą, galimybę
kokybiškai atlikti stebėjimus.
Stebėjimų vietoje pagal rastus mažosios suktenės individus nustatomas
suktenės paplitimo ir buveinės tinkamumo galimos ribos. Mažosios suktenės
stebėjimai atliekami taip: nustatomos stebėjimų ribos atitinkančios šios rūšies
moliusko buveinės aprašymą daugiausiai dėmesio skiriant kupstynės šluotsmilgės (Deschampsia cespitosa) kupstams. Pagal rastus mažosios suktenės individus
nustatomos mikrobuveinės ribos. Stebėjimo taške stebimi ne mažiau kaip penki
20×20 cm (0,04 m2) ploteliai ne arčiau kaip 1 m nutolę vienas nuo kito. Iš viso imtyje stebimas plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,2 m2. Mažosios suktenės identifikuojamos vietoje, apžiūrint augalus arba 20×20 cm plote nukerpama, nuraunama žolinė augalų danga kuo arčiau šaknų, išpjaunami peiliu kupstai, samanos,
surenkamos nuokritos. Surinkta augalinė medžiaga sijojama ant balto audeklo
ir išsijotos suktenės apibūdinamos. Nustatoma suktenės buvimas / nebuvimas
buveinėje, individų skaičius ir paplitimo ribos. Rezultatai surašomi į 4.4.1 lentelę. Rekomenduojama surinktą medžiagą nugabenti į įstaigą, padžiovinti ir tada
sijoti. Išsijotos suktenės apibūdinamos. Abejojant dėl tikslaus rūšies nustatymo,
individai sudedami į indelius su užsukamu dangteliu ir etiketuojami (etiketė
klijuojama ant indelio išorės) ir pateikiami konsultantams apibūdinimui patikslinti. Nustatomos visų imčių vietų koordinatės. Nustačius mažosioss suktenės
buveinės ribas įvertinama buveinės būklė ir poveikiai, kurie vertinami balais ir
surašomi į 4.4.2 lentelę.
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Kiekvienai stebėjimo vietai GPS imtuvu nustatomos koordinatės, apgyvendintų plotų ir tinkamų gyventi plotų dydžiai ir tų vietų naudojimo rūšis (šienavimas, ganymas).
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) drėgmės nepraleidžiantis paklotas 2 x 1 m (vykdytojui atsigulti),
2) baltos spalvos 1 x 1 m plastiko, medžiagos audinys (kamerinei mėginių
analizei),
3) didinamasis stiklas, didinantis 10–20 kartų,
4) binokuliarinė lupa, didinanti iki 100 kartų),
5) užrašų knygelė, stebimų parametrų anketa, pieštukas,
6) plastikiniai mėgintuvėliai 20 ml su užsukamu dangteliu,
7) sijojimo sietai 5 mm ir 0,5 mm akutėmis,
8) sodo žirklės,
9) virtuvinis peilis su dantukais,
10) atsparus drėgmei planšetinis kompiuteris su gps imtuvu ir fotoaparatu.

Duomenų registravimas
Stebėjimo metu surinktų duomenų pagrindu užpildoma stebėjimo registracijos forma (4.4.1 lentelė).
4.4.1 lentelė. Mažosios suktenės (Vertigo angustior) stebėjimų duomenų lentelė
BAST kodas
BAST arba Teritorijos*, rajono pavadinimas
Vietovės pavadinimas
Stebėjimo taškas
Lietuviškas, lotyniškas rūšies pavadinimas
Data

Už monitoringą atsakingas asmuo
Adresas
Tel.:
El. paštas
Stebėjimuose dalyvavę vykdytojai

* jei stebėjimai vykdomi ne BAST, nurodomos saugomos teritorijos (pavyzdžiui, draustinis, regioninis parkas ir pan. ) pavadinimas arba rajono pavadinimas.
Imtys
Imtis 1
Imtis 2
Imtis 3
Imtis 4
Imtis 5

Imties koordinatės

Individų skaičius vnt. /imtyje

Ind./m2
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4.4.2 lentelė. Mažosios suktenės buveinės ir populiacijos vertinimas.
Kriterijai

Gera
1 balas
B1. Vandens Drėgna
režimas
Ekstensyvusis (1
B2. Ganymas
stambus galvijas
1 ha; nuganoma
mažiau kaip pusė
pievos ploto/
arba/ir šienaujama pramečiui)
B3. Šienavi- Mozaikinis
mas

Būklė
Patenkinama
Bloga
Eksperto vertinimas / metai
2 balai
3 balai
Labai drėgna
Sausa, buveinė apsemta vandeniu
Intensyvusis
Buveinė nenau(daugiau kaip 1 dojama
stambus galvijas
ha)

Iki 80 % buveinės
ploto arba visos
buveinės vėlyvas
šienavimas
Kupstinė
B4. DomiKupstinė
nuojantys
šluotsmilgė,
šluotsmilgė,
augalai
kupstynė viksva; kupstynė viksva;
nuokritų sluoks- nuokritų sluoksnis storas
nis plonas
Pradedama užB5. Sumedė- Buveinė atvira
jusi augalija
augti krūmais,
medžiais
Naudojama tuB6. Rekreaci- Nėra
jos poveikis
rizmui
B7. Buveinės > 20%
5–20 %
dalis tinkama rūšiai
P1. Individų > 1
1
skaičius 1m2
Pastabos

Visos buveinės
ankstyvas šienavimas (iki liepos
vidurio)
Aukštoji avižuolė, didžialapis
šakys; nuokritų
beveik nėra
Ženklus užaugimas krūmais,
medžiais
Vaikščiojimas,
jodinėjimas
<5%
0

Stebėjimo vietoje vertinamas buveinės tinkamumas: tinkama-gera buveinė
Verigo angustior gyventi sudaro daugiau kaip 20 proc. buveinės, patenkinamatinkama buveinė užima apie 5–20 proc. buveinės (pavyzdžiui, labai šlapia buveinė su nedideliais sausesniais intarpais), bloga – buveinės augalų kompozicija
ir hidrologinis poveikis yra žemiau moliusko tolerancijos ribų, mažiau kaip 5
proc. buveinės yra tinkama moliuskui gyventi. Pastabose įrašome grėsmes ir
poveikius iš sąrašo (I Priedas), kurios nenurodytos lentelėje, pavyzdžiui, buvę
gaisrai, taip pat pateikiame , jei yra, rekomendacijas apsaugai ar gamtotvarkai.
Kiekvienai stebėjimo vietai GPS imtuvu nustatomos koordinatės, apgyvendintų
plotų ir tinkamų gyventi plotų dydžiai ir tų vietų naudojimo rūšis (šienavimas,
ganymas). Visos stebėjimo vietos fotografuojamos ateities pokyčiams vertinti.
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Stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimo vietoje vertinamas buveinės tipingumas (Vertigo angustior tinkama
gyventi gera buveinė sudaro mažiausiai 20 proc. buveinės, patenkinama-tinkama buveinė užima apie 5–20 proc. buveinės (pavyzdžiui, labai šlapia buveinė
su nedideliais sausesniais intarpais), bloga – buveinės augalų kompozicija ir
hidrologinis poveikis yra žemiau moliusko tolerancijos ribų, mažiau kaip 5%
buveinės yra tinkama moliuskui gyventi. Atlikus stebėjimus buveinių apsaugai
svarbioje teritorijoje ir už jos ribų, bendrieji duomenys surašomi į 4.4.3 lentelę.
4.4.3 lentelė. Bendra informacija apie mažosios suktenės paplitimą
BAST (metai
)
Radavietės
Bendras žinomų mažosios suktenės radaviečių skaičius BAST
Naujų (per pastaruosius 5 metus) registruotų radaviečių skaičius
Tinkamų buveinių plotas (ha) BAST
Stebėjimų vietų skaičius
Stebėjimų vietų skaičius, kuriuose stebėjimai buvo nutraukti

Skaičius

Duomenų analizės būdai
Duomenys surašyti į pateikiamas formas, vertinami pagal 4.4.2 lentelėje pateiktas balų vertes. Ekspertas vertinantis stebėjimų duomenis (ir (arba) asmuo
vykdantis monitoringą) atlieka vertinimą pagal pateiktą lentelę įrašydamas vertinimą balais į 4.4.2 lentelę. Bendri balai apskaičiuojami sudėjus visų kriterijų
įverčius ir padalijus iš naudotų kriterijų skaičiaus, buveinės atveju iš 7. Jei kuris nors kriterijus nebuvo vertinamas, tai vertinant buveinę dalijame iš turimų
įverčių skaičiaus. Populiacijos atveju lieka tik vienas kriterijus, bendras įvertis
nustatomas pagal jį.

B B = ∑1 Bn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Bn – buveinės būklės kriterijaus vertė, BB – bendras
buveinės įvertis

PB = ∑1 Pn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Pn – populiacijos būklės kriterijaus vertė, PB – bendras
populiacijos gausumo vertinimo įvertis, kai n = 1, PB = Pn.
Kai BB, PB vertė yra tarp 1–1,5 būklė vertinama kaip puiki, kai BB, PB vertė yra
1,6–2,5 būklė gera, kai BB, PB vertė yra > 2,5 būklė bloga.
Taip galima įvertinti kiekvienos stebėjimo vietos stebimoje teritorijoje būklę –
buveinės būklę (BB) ir populiacijos gausumą (PB).
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Pagal šiuos įverčius stebimoje teritorijoje lyginamos tais pačiais metais vertintos stebėjimo vietos tarpusavyje, vertinami stebėjimo vietų būklės pokyčiai
skirtingais metais. Lyginant stebėjimo vietas tarpusavyje ir skirtingų metų duomenis kreipiamas dėmesys ne tik į bendrus įverčius balais (BB ir PB), bet ir į atskirų kriterijų pokyčius, aptikimo buveinėje dažnį – imčių, kuriuose buvo aptikta
suktenė ir stebėtų imčių santykis. Vertinant duomenis, naudojami plačiai priimti standartiniai statistikos metodai. Lyginamas atskirų metų individų skaičius,
mitybinės bazės vertės, analizuojamos grėsmės ir poveikiai.

Duomenų kokybės užtikrinimas
Stebėjimai nevykdomi po stipraus lietaus, esant rasai ant augalų.
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4.4.1 pav. Mažosios suktenės išvaizda (Romo Ferencos nuotraukos)
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5. EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS
VABZDŽIŲ RŪŠIŲ MONITORINGO
METODIKOS

Plačioji dusia (Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758)

5.1. PLAČIOJI DUSIA
(Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758)
Romas Ferenca, Povilas Ivinskis

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Stebėjimas vykdomas visose šios rūšies apsaugai įsteigtose BAST, už BAST
ribų – žinomose rūšies radavietėse. Stebėjimų vietos parenkamos, pirmiausia,
vadovaujantis informacija apie rūšies radavietes. Nesant informacijos apie plačiąsias dusias, žvalgomieji stebėjimai atliekami visuose BAST esančiuose vandens telkiniuose ir ne mažiau kaip 10 vandens telkinių už BAST ribų.

Stebėjimo vietos charakteristika
Stebėjimo vieta – gali būti įvairaus tipo vandens telkiniai nuo nedidelių
(1–2 ha), seklių, pelkėjančių ir smarkiai eutrofikuotų stovinčio vandens telkinių
iki didelių ežerų, taip pat aukštapelkių ežerai. Stebėjimo vieta – tai gerai saulės apšviečiama, sekli (iki 1 metro gylio) vandens telkinio priekrantė, gausiai
apaugusi vandens augalais. Svarbus veiksnys – rūšinė vandens augalų sudėtis:
vandenyje turi dominuoti viksvos (Carex), ant šių augalų plačioji dusia deda
kiaušinius. Tyrimų duomenimis, plačioji dusia kiaušinius dažniausiai deda ant
lieknosios viksvos (Carex acuta) ir pelkinės viksvos (Carex rostrata) (Foster 1996;
Vahruševs 2009). Plačioji dusia dažniausiai gyvena įvairaus tipo vandens telkiniuose: tiek dideliuose ir švariuose vandens telkiniuose, taip pat aukštapelkių
ežerėliuose (Dapkus, Ferenca 2007), tiek ir smarkiai eutrofikuotuose, pelkėjančiuose gausiai vandens augalija apaugusiuose mažuose vandens telkiniuose
(Aliukonis, Švitra 2009). Tai Rytų Palearktikos rūšis plačiai išplitusi Vidurio ir
Šiaurės Europoje (Nilsson 2013). Lietuvoje radavietės koncentruojasi pietrytinėje
dalyje (Dapkus, Ferenca 2007; Aliukonis, Švitra 2009).

Stebimo objekto aprašymas
Plačioji dusia – stambus (26–44 mm) vabalas, tai stambiausia Lietuvoje Dytiscus genties rūšis. Kūnas žaliai rudas, priešnugarėlės kraštai ir antsparnių šonai
su geltonais apvadais. Nuo kitų šios genties rūšių skiriasi suplokštėjusiais antsparnių šonais, gerai matomais iš viršaus, todėl plačiosios dusios kūnas vidurinėje dalyje labai išplatėjęs (5.1.1 pav.). Tai svarbiausias ir lengvai nustatomas morfologinis rūšies požymis, leidžiantis lengvai atskirti šią rūšį nuo kitų giminingų
Dytiscus genties rūšių.
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Lytinis dimorfizmas. Plačiosios dusios, kaip ir kitų Dytiscus rūšių, lytinis dimorfizmas pasireiškia tuo, jog patinų priekinių letenų 3 pirmieji nareliai labai
išplatėję, lyginant su vidurinių ir galinių kojų letenų nareliais, be to, patinų antsparniai lygūs, o patelių – išvagoti giliomis išilginėmis vagelėmis.
Panašios rūšys. Lietuvoje be plačiosios dusios gyvena dar 6 Dytiscus genties
rūšys. Dažniausiai pasitaiko geltonkraštė dusia (Dytiscus marginalis) (5.1.2 pav.)
ir (D. dimidiatus) (5.1.3 pav.). Nepatyręs stebėtojas taip pat gali plačiąją dusią sumaišyti su plačiakrašte dusia (Cybister lateralimarginalis) (5.1.4 pav.), kurios kūno
forma ir spalva panaši į plačiosios dusios, tik yra mažesnė (30–37 mm.). Plačiąją
dusią taip pat galima supainioti su degutvabaliais Hydrophilus piceus (5.1.5 pav.)
ir H. aterrimus. Šios dvi rūšys labai panašios. Tai stambūs (33–47 mm.) vabalai,
nuo plačiosios dusios skiriasi tuo, kad antsparniai ir priešnugarėlė be geltonų
apvadų, taip pat jų antsparnių šonai neišplatėję vidurinėje dalyje.

5.1.1 pav. Plačioji dusia
(Dytiscus latissimus) ♀

5.1.2 pav. Geltonkraštė dusia
(Dytiscus marginalis) ♂

5.1.4 pav. Plačiakraštė dusia
(Cybister lateralimarginalis)

5.1.3 pav. Dusia
(Dytiscus dimidiatus) ♂

5.1.5 pav. Degutvabalis
(Hydrophilus piceus) ♂

(5.1.1, 5.1.4, 5.1.5 – Romo Ferencos; 5.1.2, 5.1.3 – Kazimiero Martinaičio nuotraukos)
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Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Stebimi suaugėliai, stebėjimas atliekamas kartą per metus, gegužės–birželio
mėnesiais. Įvertinama vandens telkinio būklė, pastebėti kriterijai surašomi į pateikiamas stebėjimų registracijos formas.

5.1.6 pav. Plačiosios dusios gaudyklė (Povilo Ivinskio nuotrauka)

Stebėjimo procedūra
Atliekama šviesiu paros laiku (statomos ir tikrinamos gaudyklės), naudojant
iš 3–5 l talpos plastikinių butelių pagamintas gaudykles. Tuščias plastikinis butelis perpjaunamas skersai toje vietoje, kur baigiasi išplatėjimas, einantis nuo kakliuko. Nupjauta dalis, kakliuku į vidų įkišama į likusią butelio dalį (5.1.6 pav.)
ir pritvirtinama susegant popieriui susegti skirtais segtukais. Į taip paruoštos
gaudyklės kraštą per yla pradurtą skylutę praveriame apie 1 metro ilgio virvelę.
Jos gale pririšamas 10 x 5 cm balto putplasčio gabalas. Įdėję gaudyklę į vandenį,
virvelę apvyniojame apie greta esantį augalą. Putplastis gerai matosi iš toliau ir
padeda surasti gaudyklę. Šios priemonės gaudyklių tikrinimo metu palengvina
jų paiešką, užtikrina savalaikį visų gaudyklių patikrinimą.
Gaudyklės, įdėjus nedidelį žuvies ar kiaulės kepenų, širdies gabalėlį (masalą), priekrantėje panardinamos į vandenį taip, kad jos viršutinėje dalyje liktų
apie 4–5 cm tarpas, neužpildytas vandens. Gaudyklės panardinamos taip, kad
horizontalioje padėtyje plūduriuotų vandens paviršiuje, tuo tikslu prie gaudyklės šonų pririšami mediniai tašeliai ar medžio šakos, kurios neleistų gaudyklei
nugrimzti. 10 vienetų gaudyklių išdėstomos priekrantėje 20–25 m atstumu viena
nuo kitos. Stebėjimus atliekame pakrantėse, apaugusiose vandens augalija. Gaudyklės statomos popietinėmis valandomis ir tikrinamos ryte.
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5.1.7 pav. Plačiosios dusios gaudyklė vandenyje (Povilo Ivinskio nuotrauka)

Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) gaudyklės pagamintos iš plastikinių 3–5 l talpos butelių,
2) gelbėjimo liemenė,
3) termometras vandens temperatūrai matuoti,
4) diktofonas su atsarginiais elementais,
5) raktas (identifikavimo vadovas) sugautoms dusioms pažinti,
6) išmanusis įrenginys (planšetinis kompiuteris ar išmanusis telefonas) su
mobiliuoju internetu,
7) GPS imtuvas su atsarginiais elementais
8) užrašų knygelė ir pieštukas, anketos,
9) detalus vietovės žemėlapis (rekomenduojama ne smulkesnis nei
1:10 000).

Duomenų registravimas
Rūšies stebėjimų duomenys surašomi į pateikiamą stebėjimų registracijos
formą (5.1.1 lentelė), o visi plačiosios dusios registracijos atvejai pažymimi žemėlapyje. Jei nėra parengta individuali teritorijos monitoringo programa, kartografuojama apskaitos teritorija – vandens telkinys (naudojant GPS, nustatomi ir
žemėlapyje pažymimi stebėjimų taškai). Kiekvienai apskaitos vietai imama atskira duomenų forma ir žemėlapis. Naudojantis GPS, reikia nustatyti stebėjimų
taškų koordinates ir pažymėti žemėlapyje. Skiltyje Pastabos papildomai būtina
nurodyti pastebėtas grėsmes, kurios kiekybiškai nebuvo įvertintos skiltyje Vietos
savybių išsaugojimo laipsnio įvertinimas. Rekomenduojama pateikti siūlymus dėl
gyvenimo vietų, būklės pagerinimo.
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5.1.1 lentelė. Plačiosios dusios (Dytiscus latissimus) stebėjimų registracijos forma
BAST kodas

Už stebėjimus atsakingas asmuo

BAST, Teritorijos* pavadinimas

Adresas

Vietovės pavadinimas

Tel.:

Vandens telkinio pavadinimas, stebėjimo
taškas,
Plotas
m2
Gylis
m

El. paštas

Data
Oro temperatūra ...................................... °C

Stebėjimuose dalyvavę vykdytojai

* jei stebėjimai vykdomi ne BAST, nurodomos saugomos teritorijos (pavyzdžiui,
draustinis, regioninis parkas ir pan.) pavadinimas arba rajono pavadinimas.
Gaudyklės

Gaudyklių geografinės
koordinatės

Plačiosios dusios individų
skaičius

Pastabos

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Iš viso

Stebėjimo vietos įvertinimas
Apskaitų metu nustatomas plačiosios dusios buvimo faktas ir sąlyginis
gausumas konkrečioje tiriamoje teritorijoje (vandens telkinyje), nustatomos vandens kokybės charakteristikos: O2, H2S, N (jei turima vandens kokybės laboratorija ar yra kitos galimybės nustatyti šiuos parametrus). Įvertinamas vandens
telkinio užaugimas augalais: vizualiai matoma vandens tarša, kranto transformacijos, kitos dirbtinės pažaidos, intensyvi žvejyba, vandens pramogos ir t. t.
Nepaminėtus lentelėje kriterijus, kurie atrodo svarbūs stebėjimus atliekančiam
asmeniui, surašome į pastabas.
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5.1.2 lentelė. Plačiosios dusios populiacijos gausumas ir buveinės būklė
Būklė
Bloga
3 balai

Kriterijai

Gera
1 balas

B1. Vandens telkinio
užaugimas vandens
augalais
B2. Vandens telkinio
atviri plotai
B3.Vandens paviršius padengtas plūdėmis
B4.Vandens kvapas

10–40 %

Patenkinama
2 balai
Buveinė
40–80 %

> 80%

50–80 %

< 50 %

< 20%

20–50 %

> 50 %

Specifinio
kvapo nėra

Juntamas
durpių dumblo kvapas
–

B5.Telkinio tarša

Nestebima

B6. Rekreacijos poveikis

Nėra

P1. Individų skaičius/10 gaudyklių
Pastabos

>3

Eksperto vertinimas/metai

> 80 %
<10 %

Juntamas
sieros vandenilio kvapas
Vizualiai teršiamas
Nereguliarus
Pastovus

Populiacijos gausumas
2–3

0–1

Remiantis buveinės ir populiacijos būklės duomenimis užpildoma 5.1.3 lentelė ir gautas reikšmes įvedę į nurodytas formules nustatome buveinės būklę ir
populiacijos dydį.
5.1.3 lentelė. Buveinės ir populiacijos būklės vertinimo lentelė
Kriterijus

Įvertinimas (balais)

Pastabos

Buveinės būklė

B1. Vandens telkinio užaugimas vandens
augalais
B2. Vandens telkinio atviri plotai sudaro
B3. Vandens paviršius padengtas plūdėmis
B4. Vandens kvapas
B5. Telkinio tarša
B6. Rekreacijos poveikis
BB. Bendras buveinės vertinimas

Populiacijos gausumo vertinimas

P1. Plačiųjų dusių skaičius
PB. Bendras populiacijos gausumo vertinimas
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Atlikęs stebėjimus vykdytojas užpildo 5.1.4 lentelę, kuri rodo stebėjimų apimtis BAST ir stebėjimų vietų skaičiaus pokyčius.
5.1.4 lentelė. Bendra informacija apie plačiosios dusios paplitimą
BAST (metai
)
Radavietės
Bendras žinomų plačiosios dusios radaviečių skaičius BAST
Naujų (per pastaruosius 5 metus) registruotų radaviečių skaičius
Tinkamų buveinių plotas (ha) BAST
Stebėjimų vietų skaičius
Stebėjimų vietų skaičius, kuriose stebėjimai buvo nutraukti

Skaičius

Duomenų analizės būdai
Duomenys surašyti į pateikiamas formas, vertinami pagal 5.1.2 lentelėje pateiktas balų vertes. Ekspertas vertinantis stebėjimų duomenis (ir (arba) asmuo
vykdantis monitoringą) atlieka vertinimą pagal pateiktą lentelę įrašydamas vertinimą balais į 5.1.3 lentelę. Bendri balai apskaičiuojami sudėjus visų kriterijų
įverčius ir padalijus iš naudotų kriterijų skaičiaus, buveinės atveju iš 6, populiacijos atveju iš 1. Jei kuris nors kriterijus nebuvo vertinamas, bendras įvertis
nustatomas pagal įvertintus kriterijus.

B B = ∑1 Bn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Bn – buveinės būklės kriterijaus vertė, BB – bendras
buveinės įvertis

PB = ∑1 Pn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Pn – populiacijos būklės kriterijaus vertė, PB – bendras
populiacijos gausumo vertinimo įvertis, kai n = 1, PB = Pn.
Kai BB, PB vertė yra tarp 1–1,5 būklė vertinama kaip puiki, kai BB, PB vertė yra
1,6–2,5 būklė gera, kai BB, PB vertė yra > 2,5 būklė bloga.
Taip galima įvertinti kiekvienos stebėjimo vietos stebimoje teritorijoje būklę –
buveinės būklę (BB) ir populiacijos gausumą (PB).
Pagal šiuos įverčius stebimoje teritorijoje lyginamos tais pačiais metais vertintos stebėjimo vietos tarpusavyje, vertinami stebėjimo vietų būklės pokyčiai
skirtingais metais.
Lyginant stebėjimo vietas tarpusavyje ir skirtingų metų duomenis kreipiamas dėmesys ne tik į bendrus įverčius balais (BB ir PB), bet ir į atskirų kriterijų
pokyčius.
Vertinant duomenis naudojami plačiai priimti standartiniai statistikos metodai.
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Duomenų kokybės užtikrinimas
Plačiosios dusios stebėjimus atliekantis vykdytojas turi būti susipažinęs su
panašių rūšių dusių, priklausančių gentims Dytiscus ir Cybister, taip pat degutvabalių Hydrophilus aterrimus ir H. piceus morfologiniais skirtumais ir panašumais ir mokėti juos nustatyti remiantis identifikavimo raktu; taip pat mokėti nustatyti sugautų individų lytį.
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5.2. DVIJUOSTĖ NENDRIADUSĖ
(Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774))
Romas Ferenca, Povilas Ivinskis

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Stebėjimų vietos parenkamos, pirmiausiai, remiantis informacija apie rūšies
radavietes ir rūšies populiacijų gausa jose, kur prioritetas teikiamas teritorijoms
su stabiliomis rūšies buveinėmis. Nesant informacijos apie dvijuostes nendriaduses, žvalgomieji stebėjimai atliekami visuose BAST esančiuose vandens telkiniuose ir ne mažiau kaip 10 vandens telkinių už BAST ribų.

Stebėjimo vietos charakteristika
Stebėjimo vieta – tai seklūs (iki 1 m) gylio smarkiai eutrofikuoti vandens telkiniai, kurių dugnas dumblėtas. Tai gali būti stovinčio ar lėtai tekančio vandens
telkiniai, mažas (0,5–1 ha) arba vidutinio dydžio (1–3 ha). Taip pat dvijuostei
nendriadusei tinkama buveinė yra ir seklios, uždumblėjusios ir gausia vandens
augalija apaugusios didelių vandens telkinių (ežerų, tvenkinių) įlankos.

Stebimo objekto aprašymas
Dvijuostė nendriadusė – vidutinio dydžio (14–16 mm) vabalas, kūnas ovalus, antsparniai gelsvi su daugybe netaisyklingų, smulkių juodų dėmelių, kurios
tarpusavyje susijungdamos sudaro tinklo pavidalo piešinį, ištisai dengiantį antsparnius (5.2.1 pav.). Kūnas plačiausias užpakaliniame trečdalyje.
Lytinis dimorfizmas. Dvijuostės nendriadusės patinai nuo patelių lengvai atskiriami pagal priekinių kojų letenų sandarą: patinų priekinių kojų letenų trys
pirmieji nareliai smarkiai išplatėję (5.2.2 pav.).
Panašios rūšys. Svarbiausias diagnostinis požymis, kuriuo remiantis galima
identifikuoti dvijuostę nendriadusę ir atskirti nuo panašių tos pačios gentie rūšių (Graphoderus austriacus, G. cinereus ir G. zonatus), yra priešnugarėlės piešinys. Dvijuostės nendriadusės priešnugarėlėje dominuoja šviesi (geltona) spalva,
siauri juodi raiščiai yra tik priekiniame priešnugarėlės pakraštyje ir priešnugarėlės pamate. Šie raiščiai yra 3–5 kartus siauresni, nei vidurinė šviesi priešnugarėlės dalis (Galewski 1971) (5.2.3 pav.). Dvijuostę nendriadusę taip pat galima supainioti su vėžiadusėmis, kurių yra dvi rūšys (Acilius sulcatus ir A. canaliculatus),
jų priešnugarėlės piešinį taip pat sudaro juodos ir geltonos juostos. Į dvijuostę
nendriadusę ypač panašūs vėžiadusių patinai (5.2.4 – 5.2.5 pav.).
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♂			
5.2.1 pav. Dvijuostė
nendriadusė (Graphoderus
bilineatus)

♀

5.2.2 pav. Dvijuostės nendriadusės lytinis dimorfizmas
(Coleoptera.ksib.pl)

5.2.3 pav. Pagrindiniai morfologiniai nendriadusių skirtumai (www.hessen-forst.de/download.php)
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5.2.4 pav. Vėžiadusė (Acilius canaliculatus)
(Romo Ferencos nuotrauka)

5.2.5 pav. Vėžiadusė (Acilius sulcatus)
(Romo Ferencos nuotrauka)

Kaip rodo tyrimai, vandens pH dvijuostei nendriadusei įtakos neturi (Hendrich et al. 2011) Lietuvoje daugiausia radaviečių žinoma Aukštaitijos nacionaliniame parke (Dapkus 2007), taip pat rasta Trakų istoriniame nacionaliniame
parke (Kriaučiūnienė, Zaplatkin 2007) bei Vakarų Lietuvoje Skuodo, Telšių r.
(Dapkus 2007; Ivinskis et al. 2009). Dvijuostė nendriadusė gyvena nedideliuose
ir negiliuose, eutrofikuotuose stovinčio vandens telkiniuose. Daugiausia gyvena
sekliuose pakrančių vandenyse su gausia augalija. Žiemoja suaugėliai, vandenyje arba išdžiūvusių vandens telkinių dumble, po akmenimis (Pileckis, Monsevičius 1995).

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Stebimas dvijuostės nendriadusės gausumas (individų skaičius) telkinyje,
įvertinama telkinio charakteristikos ir surašomos į pateikiamas lenteles. Vienkartiniai stebėjimai atliekami gegužės–birželio mėnesiais.

Stebėjimo procedūra
Dvijuostės nendriadusės stebėjimui parenkami nedideli ir vidutinio dydžio
1–3 ha ploto seklūs, stovinčio vandens telkiniai su gausia vandens augalija. Būtina sąlyga – vandens telkinio dugne turi būti sąnašų, dumblo.
Stebimi suaugėliai. Stebėjimai atliekami gegužės–birželio mėnesiais. Stebėjimas atliekamas šviesiu paros laiku (statomos ir tikrinamos gaudyklės). Naudojame iš 1,5–2,0 l talpos plastikinių butelių pagamintas gaudyklės. Tuščias plastikinis butelis perpjaunamas skersai toje vietoje, kur baigiasi išplatėjimas, einantis
nuo kakliuko. Nupjauta dalis, kakliuku į vidų įkišama į likusią butelio dalį (5.2.6
pav.) ir pritvirtinama susegant popieriui susegti skirtais segtukais. Į taip paruoš228
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tos gaudyklės kraštą per yla pradurtą skylutę praveriame apie 1 metro ilgio
virvelę. Jos gale pririšamas 10 x 5 cm balto putplasčio gabalas. Įdėję gaudyklę į
vandenį, virvelę apvyniojame apie greta esantį augalą. Putplastis gerai matosi iš
toliau ir padeda surasti gaudyklę. Šios priemonės gaudyklių tikrinimo metu palengvina jų paiešką, užtikrina savalaikį visų gaudyklių patikrinimą. Gaudyklės,
įdėjus nedidelį žuvies ar mėsos gabalėlį (masalą), priekrantėje panardinamos į
vandenį taip, kad jos viršutinėje dalyje liktų apie 2–3 cm tarpas, neužpildytas
vandens. Gaudyklės panardinamos taip, kad horizontalioje padėtyje plūduriuotų vandens paviršiuje, tuo tikslu prie gaudyklės šonų pririšami mediniai tašeliai ar medžio šakos, kurios neleistų gaudyklei nugrimzti (7 pav.). 10 vienetų
gaudyklių išdėstomos priekrantėje 20–25 m atstumu viena nuo kitos. Stebėjimai
atliekami pakrantėse, apaugusiose vandens augalija.
Gaudyklės statomos popietinėmis valandomis ir tikrinamos ryte. Kadangi
dvijuostė nendriadusė aktyvi ir tamsiu paros metu, rekomenduojama kad gaudyklės pradėtų veikti vakare ir būtų tikrinamos iš ryto.

5.2.6 pav. Dvijuostės nendriadusės
gaudyklė (Povilo Ivinskio nuotrauka)

5.2.7 pav. Dvijuostės nendriadusės gaudyklė
vandenyje (Povilo Ivinskio nuotrauka)

Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) gaudyklės pagamintos iš plastikinių 2 l talpos butelių,
2) gelbėjimo liemenė,
3) termometras vandens temperatūrai matuoti,
4) diktofonas su atsarginiais elementais,
5) raktas (identifikavimo vadovas) sugautoms dusioms pažinti,
6) GPS imtuvas su atsarginiais elementais,
7) užrašų knygelė ir pieštukas, anketos,
8) detalus vietovės žemėlapis (rekomenduojama ne smulkesnis nei
1:10 000).
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Duomenų registravimas
Rūšies monitoringo duomenys surašomi į pateikiamą stebėjimų duomenų
registracijos formą, o visi dvijuostės nendriadusės registracijos atvejai pažymimi žemėlapyje. Jei nėra parengta individuali teritorijos monitoringo programa,
kartografuojama apskaitos teritorija – vandens telkinys (naudojant GPS, nustatomi ir žemėlapyje pažymimi stebėjimų taškai). Kiekvienai apskaitos vietai
imama atskira duomenų forma ir žemėlapis. Naudojantis GPS, reikia nustatyti
stebėjimo taškų koordinates ir pažymėti žemėlapyje. Skiltyje Pastabos papildomai būtina nurodyti pastebėtas grėsmes, kurios kiekybiškai nebuvo įvertintos
skiltyje Vietos savybių išsaugojimo laipsnio įvertinimas. Rekomenduojama pateikti
siūlymus dėl gyvenimo vietų, būklės pagerinimo.
5.2.1 lentelė. Dvijuostės nendriadusės (Graphoderus bilineatus) stebėjimų registracijos forma
BAST kodas

Už stebėjimus atsakingas asmuo

BAST, Teritorijos* pavadinimas

Adresas

Vietovės pavadinimas

Tel.:

Vandens telkinio pavadinimas, koordinatės,
Plotas
m2
Gylis
m

El. paštas

Data
Oro temperatūra ...................................... °C

Stebėjimuose dalyvavę vykdytojai

* jei stebėjimai vykdomi ne BAST, nurodomos saugomos teritorijos (pavyzdžiui,
draustinis, regioninis parkas ir pan.) pavadinimas arba rajono pavadinimas.
Gaudyklės
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Iš viso
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Stebėjimo vietos įvertinimas
Apskaitų metu nustatomas dijuostės nendriadusės buvimo faktas ir sąlyginis
gausumas konkrečioje tiriamoje teritorijoje (vandens telkinyje), nustatomos vandens kokybės charakteristikos: O2, H2S, N (jei turima vandens kokybės laboratorija ar yra kitos galimybės nustatyti šiuos parametrus). Įvertinamas vandens
telkinio užaugimas augalais: vizualiai matoma vandens tarša, kranto transformacijos, kitos dirbtinės pažaidos, intensyvi žvejyba, vandens pramogos ir t. t.
Nepaminėtus lentelėje kriterijus, kurie atrodo svarbūs stebėjimus atliekančiam
asmeniui, surašome į pastabas.
5.2.2 lentelė. Dvijuostės nendriadusės populiacijos gausumas ir buveinės būklė
Būklė
Kriterijai

Gera
1 balas

Patenkinama
2 balai

Bloga
3 balai

Eksperto vertinimas/metai

Buveinė
B1. Vandens
telkinio užaugimas vandens augalais

40–80 %

10–40 %

> 90 %
< 10 %

B2. Vandens
telkinio atviri
plotai

10–20 %

20–50 %

> 50 %

B3. Vandens
kvapas

Specifinio kvapo Juntamas durpių Juntamas sieros
nėra
dumblo kvapas vandenilio kvapas

B4. Telkinio
tarša

Nestebima

B5. Rekreaci- Nėra
jos poveikis

–
Nereguliarus

Vizualiai teršiamas
Pastovus

Populiacijos gausumas
P1. Individų
skaičius 10
gaudyklių

>3

2–3

0–1

Pastabos

Vadovaujantis buveinės ir populiacijos būklės duomenimis, užpildoma 5.2.3
lentelė ir gautas reikšmes įvedę į nurodytas formules nustatome buveinės būklę
ir populiacijos dydį.
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5.2.3 lentelė. Buveinės ir populiacijos būklės vertinimo lentelė
Kriterijus

Įvertinimas (balais)
Buveinės būklė
B1. Vandens telkinio užaugimas vandens augalais
B2. Vandens telkinio atviri plotai sudaro
B3. Vandens kvapas
B4. Telkinio tarša
B5. Rekreacijos poveikis
BB. Bendras buveinės vertinimas
Populiacijos gausumo vertinimas
P1. Dvijuostės nendriadusės skaičius
PB. Bendras populiacijos gausumo vertinimas

Pastabos

Atlikęs stebėjimus vykdytojas užpildo 5.2.4 lentelę, kuri rodo stebėjimų apimtis BAST ir stebėjimų vietų skaičiaus pokyčius.
5.2.4 lentelė. Bendra informacija apie dvijuostės nendriadusės paplitimą BAST
(metai
)
Radavietės
Bendras žinomų dvijuostės nendriadusės radaviečių skaičius BAST
Naujų (per pastaruosius 5 metus) registruotų radaviečių skaičius
Tinkamų buveinių plotas (ha) BAST
Stebėjimų vietų skaičius
Stebėjimų vietų skaičius, kuriose stebėjimai buvo nutraukti

Skaičius

Duomenų analizės būdai
Duomenys surašyti į pateikiamas formas, vertinami pagal 5.2.2 lentelėje pateiktas balų vertes. Ekspertas, vertinantis stebėjimų duomenis (ir (arba) asmuo
vykdantis monitoringą), atlieka vertinimą pagal pateiktą lentelę įrašydamas vertinimą balais į 5.2.2 lentelę. Bendri balai apskaičiuojami sudėjus visų kriterijų
įverčius ir padalijus iš naudotų kriterijų skaičiaus, buveinės atveju iš 5, populiacijos atveju iš 1. Jei kuris nors kriterijus nebuvo vertinamas, bendras įvertis
nustatomas pagal pagal įvertintus kriterijus.

B B = ∑1 Bn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Bn – buveinės būklės kriterijaus vertė, BB – bendras
buveinės įvertis

PB = ∑1 Pn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Pn – populiacijos būklės kriterijaus vertė, PB – bendras
populiacijos gausumo vertinimo įvertis, kai n = 1, PB = Pn.
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Kai BB, PB vertė yra tarp 1–1,5 būklė vertinama kaip puiki, kai BB, PB vertė yra
1,6–2,5 būklė gera, kai BB, PB vertė yra > 2,5 būklė bloga.
Taip galima įvertinti kiekvienos stebėjimo vietos stebimoje teritorijoje būklę –
buveinės būklę (BB) ir populiacijos gausumą (PB).
Pagal šiuos įverčius stebimoje teritorijoje lyginamos tais pačiais metais vertintos stebėjimo vietos tarpusavyje, vertinami stebėjimo vietų būklės pokyčiai
skirtingais metais.
Lyginant stebėjimo vietas tarpusavyje ir skirtingų metų duomenis kreipiamas dėmesys ne tik į bendrus įverčius balais (BB ir PB), bet ir į atskirų kriterijų
pokyčius.
Vertinant duomenis naudojami plačiai priimti standartiniai statistikos metodai.
Duomenys surašomi į pateiktą formą (5.2.2 lentelė), ekspertas (asmuo vykdantis monitoringą) atlieka vertinimą pagal pateiktą lentelę įrašydamas vertinimą balais į 5 stulpelį (paskutinį stulpelį).

Duomenų kokybės užtikrinimas
Dvijuostės nendriadusės identifikavimas reikalauja išskirtinio dėmesio ir
tam tikrų žinių bei įgūdžių, todėl šios rūšies stebėjimus atliekantis vykdytojas
turi būti susipažinęs su minėtų panašių dusių rūšių morfologiniais skirtumais ir
panašumais ir mokėti juos nustatyti remiantis identifikavimo raktu.
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5.3. Niūriaspalvis auksavabalis
(Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845)
Romas Ferenca, Povilas Ivinskis

Kai kurie autoriai niūriaspalvį auksavabalį priskiria plokštėtaūsių šeimai
(Scarabeidae). Pastaruoju metu mokslinėje literatūroje vyksta diskusija apie
O. eremita statusą. Pagal Audisio ir kt. (2007) Europoje O. eremita skaidoma į
grupę rūšių, kurios genetiškai ir geografiškai yra izoliuotos. Vakarų Europoje
gyvena O. eremita Scopoli, 1763 ir du Italijos endemikai – O. italicum Sparacio,
2000, randamas pietinėje Apeninų pusiasalio dalyje, ir O. cristinae Sparacio,
1994, randamas Sicilijoje. Rytų Europoje, tai yra ir Lietuvoje gyvena O. barnabita Motschulsky, 1845. Pietų Balkanuose (Graikijoje, Pietų Turkijoje) - O. lassallei
Baraud et Tauzin, 1991. Deja, ne visi specialistai palaiko šį Osmoderma eremita
komplekso skaidymą į atskiras rūšis ir O. eremita traktuoja kaip vieną plačiai
paplitusią rūšį (Ranius et al. 2005). Atlikti genetiniai tyrimai rodo visų 5 europinių rūšių specifiškumą. Norint išsiaiškinti, kokia Lietuvoje situacija su O. eremita rūšies statusu, 2012 m. atlikti Lietuvos Osmoderma genetiniai tyrimai. Gauti
rezultatai rodo, kad Osmoderma genties vabalai, gyvenantys Lietuvoje, turi būti
priskirti O. barnabita rūšiai.
Natura 2000 dokumentų tvirtinimo metu O. eremita buvo traktuojama kaip
viena rūšis ir tik vėlesni tyrimai parodė, kad šis taksonas iš tikrųjų yra grupė artimų rūšių. Naujausi tyrimai ir jais grindžiami taksonominiai Osmoderma genties
pokyčiai jokiu būdu nepaneigia šio rūšių komplekso apsaugos ir stebėjimų tiek
Europos, tiek ir Lietuvos mastu.

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Stebėjimas vykdomas visose rūšies apsaugai įsteigtose BAST, už BAST ribų
stebėjimų vietos parenkamos, pirmiausia, vadovaujantis informacija apie rūšies
radavietes.

Stebėjimo vietos charakteristika
Niūriaspalvio auksavabalio pagrindinės buveinės yra retai augantys seni
lapuočiai medžiai. Gyvena dar gyvuose bei jau nudžiūvusiuose, dažniausiai
stovinčiuose medžiuose. Jų pagrindinės buveinės yra parko tipo miškai ir medžiais apaugusios ganyklos, kur auga pavienių senų drevėtų lapuočių, pakelės
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apaugusios senais medžiais (5.3.1 pav.). Dažnai šių medžių drevėse ir ant žemės prie kamienų yra niūriaspalvio auksavabalio lervų ekskrementų sankaupų
(5.3.2 pav.). Tai vienas iš požymių, rodančių, kad medyje gyvena niūriaspalvis
auksavabalis.

5.3.1 pav. Seni drevėti ąžuolai, apgyvendinti
niūriaspalvio auksavabalio
(Romo Ferencos nuotrauka)

5.3.2 pav. Niūriaspalvio auksavabalio lervų ekskrementai prie ąžuolo drevės
(Romo Ferencos nuotrauka)

Stebimo objekto aprašymas
Kūno ilgis 22–32 mm, kūnas masyvus, tamsiai rudas, metališkai blizgantis,
plikas. Priešnugarėlė siauresnė už antsparnius. Patinių priešnugarėlė su ryškia
įduba. Antsparniai tamsiai rudi, žaliai metališkai blizgantys, plokšti, retai taškuoti su dviem vagelėmis, pečių gumburėliai ryškūs. Antsparnių pečiai iškilūs,
grublėti, galva ištįsusi, akių srityje su dviem ryškiais gumburėliais, antenos alkūniškos, sudarytos iš 10 narelių, buoželė trinarė (5.3.3 pav.) (Pileckis, Monsevičius
1995). Lerva gelsva, stora „C“ raidės formos, gali siekti 80 mm. Lervos išoriškai
panašios į kitos giminingos rūšies – marmurinio auksavabalio (Protaetia lugubris) lervas, dažnai randamas toje pat buveinėje. Pagrindinis skirtumas – paskutiniojo sternito forma. Niūriaspalvio auksavabalio sternito galas beveik apvalus,
skritulio formos, o marmurinio auksavabalio sternito šonai su dviem įlinkiais.
Niūriaspalvio auksavabalio lervos lėliukėmis virsta kokonuose. Kokonas apie
30 mm ilgio sulipdytas iš medžio trūnėsių. Išorėje beveik lygus. Marmurinio
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auksavabalio kokonai mažesni – apie 20 mm ilgio, jų paviršius gruoblėtas, dažnai aplipęs lervų ekskrementais.
Niūriaspalvis auksavabalis gyvena dar gyvuose bei jau nudžiūvusiuose
dažniausiai stovinčiuose lapuočiuose medžiuose, nors yra duomenų, kad vystosi ir gulinčiuose medžiuose (Oleksa et al. 2003).

5.3.3 pav. Niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma barnabita) (Romo Ferencos nuotrauka)

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Stebimi suaugėliai, gyvybinės veiklos požymiai, stebėjimai atliekami kartą
per metus liepos–rugpjūčio mėnesiais.

Stebėjimo procedūra
Vienoje stebėjimo teritorijoje BAST stebėjimo taškų skaičius neribojamas, stebėjimų vietos parenkamos visose radavietėse, kuriose registruotos gyvybingos
populiacijos, atitinkančios rūšies buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos
kriterijus. Stebėjimų vietos už BAST ribų parenkamos taip, kad kiekviename Lietuvos rajone būtų ne mažiau kaip 3 stebėjimo taškai (skaičiuojant kartu stebėjimo taškus BAST ir už BAST ribų) (jei susidaro toks faktinis radaviečių skaičius).
Parenkant stebėjimų taškus atsižvelgiama ir į teritorijos pasiekiamumą, galimybę kokybiškai atlikti stebėjimus.
Stebėjimai atliekami tik esant šiltam orui (optimalu + 25 °C) liepos–rugpjūčio
pradžioje. Pasirenkami parkai, parko tipo miškai, ąžuolynų pakraščiai, retmės,
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pavieniai medžiai, pakelių medžiai, kiti lapuočiai medžiai milžinai. Apžiūrimi
tik lapuočiai. Pasirinkti medžiai apžiūrimi ar juose yra drevių, ar aukščiau esančios drevės išpuvusios iki medžio apačios, tai yra, ar medis apačioje išpuvęs ir
drevė atvira. Esant atvirai drevei diagnozuoti rūšį paprasčiau, nes prie žemės
atsiveriančioje ertmėje galima rasti lervų gyvybinės veiklos pėdsakų, negyvų
vabalų kūno dalių. Drevėtų medžių apžiūrą atrenkant ir sužymint medžius, pažymint jų koordinates patogiau atlikti pavasarį, kai medžiai dar nesulapoję ar
rudenį, nukritus lapams.
Paieška pagal gyvybinius požymius. Nustatomas niūriaspalvio auksavabalio
buvimas teritorijoje (lervos, suaugėliai, imago liekanos, ekskrementai > nei 7 mm
ilgio), apgyvendintų ir potencialių tinkamų gyventi drevėtų stovinčių medžių
skaičius.
Pasirinktoje teritorijoje apžiūrimi medžiai. Rasti stovintys drevėti lapuočiai
medžiai suregistruojami ir pažymimi, nustatomos koordinatės. Visiškai išpuvę,
tuščiaviduriai ir išvirtę medžiai negali būti laikomi tinkamomis buveinėmis
niūriaspalviui auksavabaliui. Pažemėje esančios drevės, pripildytos žemių
taip pat nėra tinkamos auksavabaliui. Viršutinėje kamieno dalyje esančios
drevės gali būti aptinkamos apžiūrint medžius su žiūronais. Kadangi ši rūšis
įsikuria dažnai viršutinėje medžio kamieno dalyje, todėl aptikti lervų ir vabalų
yra sunku. Medžio apgyvendinimas nustatomas netiesioginiu būdu, aptinkant ekskrementus, lervas ir vabalų liekanas. Apžiūrint senus drevėtus medžius
ieškoma tipingų šiai rūšiai ekskrementų. Jų gali būti prie medžio kamieno (jei
medis seniai apgyvendintas) ir apatinėje išpuvusioje medžio dalyje. Jei ekskrementai pavieniai, vadinasi, rūšis įsikūrusi neseniai. Suskaičiuojami 100 m spinduliu nuo pirmo rasto niūriaspalvio auksavabalio apgyvendinto medžio visi
drevėti medžiai ir medžiai, prie kurių rasta ekskrementų ar kitų niūriaspalvio
auksavabalio buvimą patvirtinančių požymių. Stebėjimai atliekami 1 ha plote. Jei
teritorija uždara, pavyzdžiui, parkas, tai inventorizuojami visi drevėti medžiai.
Ekskrementų, lervų ir imago liekanų ieškoma drevėse esančius trūnėsius persijojant per smulkų sietelį (akys iki 3 mm). Esant galimybei ir nesant pavojaus vykdytojo sveikatai (vizualiai įvertinus medžio, žievės, šakų būklę ir atsparumą),
naudojantis kopėčiomis apžiūrimos viršutinėje medžio dalyje esančios drevės.
Feromoninės gaudyklės. Paieškai ir stebėjimams naudojama patinų išskiriama
susintetinta (+)-y-dekalaktono ((R)-(+)-y-decalactone) medžiaga arba jos mišinys. Šios medžiagos kaip feromono panaudojimas leidžia gauti tikslesnius duomenis apie niūriaspalvio auksavabalio populiacijos dydį ir gausumą bei aptikti
vabalų. Gaudyklės naudojamos liepos–rugpjūčio mėnesiais, šiltomis dienomis
(temperatūra turi būti ne žemesnė nei + 20 °C).
Tinkamose vietose ant medžių kamienų, ne atokaitoje kabinamos gaudyklės.
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Priklausomai nuo tinkamų medžių skaičiaus kabinama 3–10 gaudyklių. Jei parke auga tik vienas drevėtas medis užtenka vienos gaudyklės. Jei tiriami pakelių
medžiai, tai ant tinkamų medžių kabinama daugiau gaudyklių, priklausomai
nuo medžių skaičiaus. Pavyzdžiui, ant pakelės medžių jos kabinamos ne arčiau
kaip 10 m viena nuo kitos. Jei potencialiai tinkamų medžių daug, tai 10 gaudyklių pakabinama vienoje vietoje, už vieno kilometro vėl kabinama kita gaudyklių linija ir t. t.
Kadangi šilti ir tinkami orai trumpalaikiai, tai gaudyklės tikrinamos kas dieną. Esant tinkamam orui, jau kitą dieną galima turėti rezultatą ir tas gaudykles
perkelti į kitą vietą. Pakliuvusius vabalus korektoriumi pažymėję anstsparnius
paleidžiame. Paieška naudojant feromonus yra naujas tyrimo būdas ir pasaulyje
naudoti pradėtas visai neseniai.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) kopėčios,
2) smulkus sietas (akys iki 3 mm),
3) korektorius,
4) dažai,
5) feromoninės gaudyklės,
6) raktas (identifikavimo vadovas) ksilobiontinių vabalų lervoms atpažinti,
7) diktofonas su atsarginiais elementais,
8) GPS imtuvas su atsarginiais elementais,
9) užrašų knygelė ir pieštukas, anketa,
10) išmanusis įrenginys (planšetinis kompiuteris ar išmanusis telefonas) su
mobiliuoju internetu,
11) detalus vietovės žemėlapis (rekomenduojama ne smulkesnis nei
1:10 000),
12) miškotvarkos planai.

Duomenų registravimas
Rūšies stebėjimų duomenys surašomi į pateikiamą apskaitos duomenų formą (5.3.1 lentelė), o visi registracijos atvejai pažymimi žemėlapyje. Jei nėra parengta individuali teritorijos monitoringo programa, kartografuojamas apskaitų
maršrutas (naudojant GPS, nustatomi ir žemėlapyje pažymimi stebėjimų taškai).
Kiekvienai apskaitos vietai imama atskira duomenų forma ir žemėlapis. Naudojantis GPS, reikia nustatyti stebėjimo taškų koordinates ir pažymėti žemėlapyje.
Skiltyje Pastabos papildomai būtina nurodyti pastebėtas grėsmes, kurios kiekybiškai nebuvo įvertintos skiltyje Vietos savybių išsaugojimo laipsnio įvertinimas.

238

Niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845)

Stebėjimo vietos įvertinimas
Konstatuojama, kad rūšis aptikta stebimoje teritorijoje, įvertinama šioje teritorijoje esančių drevėtų medžių būklė, taip pat įvertinami medžiai, potencialiai
tinkami niūriaspalviam auksavabaliui; taip pat numatomos galimos grėsmės.
Rekomenduojama pateikti siūlymus dėl gyvenimo vietų, būklės pagerinimo.
Pastebėti duomenys surašomi į 5.3.2 lentelę.
5.3.1 lentelė Niūraspalvio auksavabalio stebėjimų registracijos forma
BAST kodas

Už stebėjimus atsakingas asmuo

BAST, Teritorijos* pavadinimas

Adresas

Vietovės pavadinimas

Tel.:
El. paštas

Data
Oro temperatūra ...................................... °C

Stebėjimuose dalyvavę vykdytojai

* jei stebėjimai vykdomi ne BAST, nurodomos saugomos teritorijos (pavyzdžiui, draustinis, regioninis parkas ir pan.) pavadinimas arba rajono pavadinimas.
Stebėjimo
vieta

Stebėjimo vietos geografinės
koordinatės

Niūraspalvio
auksavabalio individų
skaičius

Niūraspalvio
Niūraspalviui
auksavabalio
auksavabaliui
apgyvendintų gyventi tinkamų
medžių skaičius medžių skaičius

5.3.2 lentelė. Niūraspalvio auksavabalio populiacijos gausumas ir buveinės būklė
Kriterijai

B1. Stebėjimų vietoje
drevėtų medžių skaičius
B2. Atvirai augančių
medžių skaičius
B3. Potencialių medžių skaičius
B4. Apgyvendintų
medžių skaičius

Gera
1 balas
>5

Būklė
Patenkinama
Bloga
2 balai
3 balai
Buveinė
2–5
0–1

> 80 %

< 50 %

nėra

>5

2–5

0–1

>5

2–5

0–1

Eksperto vertinimas / metai
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Nestebimas
B5. Pomiškio formavimasis
Populiacijos gausumas
Vabalų skaičius stebė- > 3
jimų vietoje
Pastabos

Retas pomiš- Tankus pokis
miškis
2–3

0–1

Vertinant bendrą buveinės ir populiacijos būklę užpildoma 5.3.3 lentelė.
5.3.3 lentelė. Buveinės ir populiacijos būklė
Kriterijus

Įvertinimas (balais)
Buveinės būklė
B1. Stebėjimo vietoje drevėtų medžių skaičius
B2. Atvirai augančių medžių skaičius
B3. Potencialių medžių skaičius
B4. Apgyvendintų medžių skaičius
B5. Pomiškio formavimasis
BB. Bendras buveinės vertinimas
Populiacijos gausumo vertinimas
P1. Vabalų skaičius stebėjimų vietoje
PB. Bendras populiacijos gausumo vertinimas

Pastabos

Atlikęs stebėjimus vykdytojas užpildo 5.3.4 lentelę, kuri rodo stebėjimų apimtis BAST ir stebėjimų vietų skaičiaus pokyčius.
5.3.4 lentelė. Bendra informacija apie niūraspalvio auksavabalio paplitimą BAST
(metai )
Radavietės
Bendras žinomų niūraspalvio auksavabalio radaviečių skaičius BAST
Naujų (per pastaruosius 5 metus) registruotų radaviečių skaičius
Tinkamų buveinių plotas (ha) BAST
Stebėjimų vietų skaičius
Stebėjimų vietų skaičius, kuriose stebėjimai buvo nutraukti

Skaičius

Duomenų analizės būdai
Duomenys surašyti į pateiktas formas, vertinami pagal 5.3.2 lentelėje pateiktas balų vertes. Ekspertas vertinantis stebėjimų duomenis (ir (arba) asmuo
vykdantis monitoringą) atlieka vertinimą pagal pateiktą lentelę įrašydamas vertinimą balais į 5.3.3 lentelę. Bendri balai apskaičiuojami sudėjus visų kriterijų
įverčius ir padalijus iš naudotų kriterijų skaičiaus, buveinės atveju iš 5, populia-

240

Niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845)

cijos atveju iš 1. Jei kuris nors kriterijus nebuvo vertinamas, vertinant buveinę,
tada dalijame iš registruotų įverčių skaičiaus.

B B = ∑1 Bn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Bn – buveinės būklės kriterijaus vertė, BB – bendras
buveinės įvertis

PB = ∑1 Pn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Pn – populiacijos būklės kriterijaus vertė, PB – bendras
populiacijos gausumo vertinimo įvertis, kai n = 1, PB = Pn.
Kai BB, PB vertė yra tarp 1–1,5 būklė vertinama kaip puiki, kai BB, PB vertė yra
1,6–2,5 būklė gera, kai BB, PB vertė yra > 2,5 būklė bloga.
Taip galima įvertinti kiekvienos stebėjimo vietos stebimoje teritorijoje būklę –
buveinės būklę (BB) ir populiacijos gausumą (PB).
Pagal šiuos įverčius stebimoje teritorijoje lyginamos tais pačiais metais vertintos stebėjimo vietos tarpusavyje, vertinami stebėjimo vietų būklės pokyčiai
skirtingais metais.
Lyginant stebėjimo vietas tarpusavyje ir skirtingų metų duomenis kreipiamas dėmesys ne tik į bendrus įverčius balais (BB ir PB), bet ir į atskirų kriterijų
pokyčius.
Vertinant duomenis naudojami plačiai priimti standartiniai statistikos metodai.
Duomenys surašomi į pateiktą formą (5.3.2 lentelė), ekspertas (asmuo vykdantis monitoringą) atlieka vertinimą pagal pateiktą lentelę įrašydamas vertinimą balais į 5 stulpelį (paskutinį stulpelį).

Duomenų kokybės užtikrinimas
Tose pačiose buveinėse be niūriaspalvio auksavabalio gali būti aptinkama
dar keletas giminingų auksavabalių rūšių: marmurinis auksavabalis (Liocola marmorata), dėmėtasis auksavabalis (Protaetia metallica), aštuoniataškis auksavabalis
(Gnorimus variabilis), paprastasis auksavabalis (Cetonia aurata). Jų biologija panaši, todėl nepatyręs stebėtojas gali suklysti įdentifikuodamas lervas, kokonus ar
konstatuodamas rūšį pagal gyvybinės veiklos pėdsakus (lervų ekskrementus).
Atsižvelgiant į tai, stebėjimų vietą parinkti ir stebėjimus vykdyti turi patyręs,
skiriantis vabalų lervas bei su jų ekologiniais ypatumais susipažinęs stebėtojas.

Bibliografija
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5.4. PURPURINIS PLOKŠČIAVABALIS
(Cucujus cinnaberinus Scopoli, 1763)
Romas Ferenca, Povilas Ivinskis

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Stebėjimas vykdomas visose, konkrečioms rūšies apsaugai BAST, už BAST
ribų – žinomose rūšies radavietėse. Stebėjimų vietos parenkamos, pirmiausia, remiantis informacija apie rūšies radavietes ir buveinės būklę. Pagrindiniai kriterijai
parenkant stebėjimo vietas yra medynų rūšinė sudėtis, amžius ir sanitarinė būklė.

Stebėjimo vietos charakteristika
Stebėjimui turi būti parenkami brandžių mišrių ar lapuočių medynų fragmentai, kuriuose gausu džiūstančių ir nudžiūvusių medžių. Optimalios sąlygos purpuriniam plokščiavabaliui susidaro miškinguose upių slėniuose, griovų
šlaituose, kur sudėtingas reljefas apsunkina džiūstančių ir nudžiūvusių medžių
šalinimą. Parenkant purpurinio plokščiavabalio stebėjimo vietas, pirmenybė teikiama I, II, bei III miškų grupės sklypams, taip pat būtina atkreipti dėmesį į
europinės svarbos buveines: griovų ir šlaitų miškus ir paupių guobynus, taip
pat aliuvinius miškus.
Rūšies poreikius užtikrina maži ir vidutinio dydžio (250–2500 ha) monotipinai miškai ar jų fragmentai. Purpuriniam plokščiavabaliui tinkamos buveinės –
stovintys ar nuvirtę lapuočiai medžiai, kurių kamieno skersmuo > 20 cm. taip pat
ant žemės gulinčios didelės medžių šakos. Būtina sąlyga – drėgna mediena po
žieve, taip pat juodakotės ugniabudės (Flammulina velutipes) rizomorfos, kurios
pakelia žievę ir sudaro sąlygas įsikurti požieviniams vabzdžiams. Tipinga purpurinio plokščiavabalio buveinė nudžiūvę lapuočiai: drebulė, klevas, ąžuolas,
alksnis (vienerių–penkerių metų negyva mediena), kurių požievinis sluoksnis
pažeistas juodojo puvinio ir grybų rizomorfų. Netinkamos buveinės – nudžiūvę
medžiai, apgyvendinti skruzdėlių.

Stebimo objekto aprašymas
Purpurinis plokščiavabalis – 11–18 mm ilgio purpuro raudonumo vabalas.
Galva už akių su išplatėjusiais smilkiniais, platesnė už priešnugarėlę. Skydelis
pusiau apskritas, antsparniai su išilginėmis briaunelėmis (Pileckis, Monsevičius
1997). Lietuvoje gyvena dar viena plokščiavabalių rūšis, labai panaši į purpurinį
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plokščiavabalį – tai pušinis plokščiavabalis (Cucujus haematodes). Atskirti netgi
suaugusius šių rūšių vabalus gana keblu, jos skiriasi tik nežymiais morfologiniais požymiais: purpurinio plokščiavabalio žandai juodi, nugarėlė šonuose
dantyta, o pušinio plokščiavabalio juodos tik žandų viršūnės, nugarėlė be dantelių be to pušinio plokščiavabalio lervos vystosi tik po senų, nudžiūvusių pušų
žieve, todėl nustatyti rūšį nesunku pagal buveinę.
Purpurinis plokščiavabalis Lietuvoje paplitęs lokaliai, tai sporadiška
rūšis, dažnai sudaranti židinius. Purpurinis plokščiavabalis – reta, reliktinė,
ksilobiontinė rūšis, gyvenanti po džiūvančių ar nudžiūvusių drebulių, guobų,
ąžuolų, alksnių žieve. Šiai rūšiai būdingas slaptas gyvenimo būdas, suaugę
vabalai didžiąją gyvenimo dalį praleidžia po medžių žieve. Purpurinis
plokščiavabalis įsikuria tuose medžiuose, kur dėl destrukcinio mikroorganizmų
ir medieną ardančių grybų poveikio, žievė jau laisvai atsiskiria nuo kamieno.
Anatomiškai purpurinio plokščiavabalio lervos ir suaugę vabalai prisitaikę
gyventi siauruose žievės ir medienos plyšiuose. Tai grobuoniška rūšis, mintanti
įvairiais, po žieve gyvenančiais vabzdžiais. Vabalo vystymasis trunka dvejus metus, todėl tuo pačiu metu galima rasti skirtingų vystymosi stadijų lervų. Suaugę
vabalai aptinkami nuo rugpjūčio pabaigos ir peržiemoję – iki birželio mėnesio.
Vabalai žiemoja po medžių žieve.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Stebimas parametras – individų buvimas / nebuvimas, buveinės būklės vertinimas. Stebėjimai atliekami gegužės–rugsėjo mėnesių šiltomis dienomis. Apskaita atliekama vieną kartą.

Stebėjimo procedūra
Pasirenkamas stebėjimų taškas ir jame transekta 3 atkarpos (500 m ilgio ir
50 m pločio). Kiekvienoje atkarpoje atsirenkama ne mažiau kaip penkių 20 cm ir
storesnių nudžiūvusių ar džiūvtančių (tiek stovinčių, tiek nuvirtusių) medžių.
Nuo transektoje atrinktų medžių atsargiai lupama žievė (žievės apatinė pusė
ir medžio kamienas turi būti drėgni (gali būti užkrėsti Aspergillus, Trichoderma,
Ceratocystis grybais)). Nuo vieno medžio iki 150 cm aukščio nulupama ne daugiau
kaip 50 proc. žievės. Apžiūrimi nulupti žievės gabalai, kamienas. Aptikus lervų ar
vabalų, buveinė (medis) toliau neardoma. Aptiktos lervos ir vabalai suskaičiuojami. Nulupti žievės gabalai pridedami kuo glaudžiau prie medžio kamieno ir
aprišama plona virve. Šiame transektos ruože purpurinio plokščiavabalio toliau
ieškoti nereikia, bet suskaičiuojami visi tinkami ir potencialiai tinkami jam gyventi
medžiai. Kitose transektos atkarpose pakartojame tą pačią procedūrą. Dažniausiai
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purpuriniai plokščiavabaliai aptinkami grupėmis. Jei po žievės gabalu aptinkame
plokščiavabalio lervą, tai greta ant to paties medžio jų gyvena ir daugiau. Medžiai
su plokščiavabaliais pažymimi dažais ir miškotvarkos planuose.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) peilis trumpa geležte,
2) virvė,
3) dažai,
4) raktas (Identifikavimo vadovas) ksilobiontinių vabalų lervoms atpažinti
5) diktofonas su atsarginiais elementais,
6) išmanusis įrenginys (planšetinis kompiuteris ar išmanusis telefonas) su
mobiliuoju internetu,
7) užrašų knygelė ir pieštukas, anketos,
8) detalus vietovės žemėlapis (rekomenduojama ne smulkesnis nei
1:10 000),
9) miškotvarkos planai,
10) mobilusis telefonas.

Duomenų registravimas
Rūšies stebėjimo duomenys surašomi į pateiktą apskaitos duomenų formą
(5.4.1 lentelė), o visi purpurinio plokščiavabalio registracijos atvejai pažymimi
žemėlapyje. Jei nėra parengta individuali teritorijos monitoringo programa,
kartografuojamas apskaitų maršrutas (naudojant GPS, nustatomi ir žemėlapyje
pažymimi stebėjimų taškai). Kiekvienai apskaitos vietai imama atskira duomenų forma ir žemėlapis. Naudojantis GPS, reikia nustatyti stebėjimo taškų koordinates ir pažymėti žemėlapyje. Skiltyje Pastabos papildomai būtina nurodyti
pastebėtas grėsmes, kurios kiekybiškai nebuvo įvertintos skiltyje Vietos savybių
išsaugojimo laipsnio įvertinimas. Rekomenduojama pateikti siūlymus dėl gyvenimo vietų, būklės pagerinimo.
5.4.1 lentelė Purpurinio plokščiavabalio (Cucujus cinnaberinus) stebėjimų registracijos forma
BAST kodas

Už stebėjimus atsakingas asmuo

BAST, Teritorijos* pavadinimas

Adresas

Vietovės pavadinimas

Tel.:
El. paštas

Data

Stebėjimuose dalyvavę vykdytojai

* jei stebėjimai vykdomi ne BAST, nurodomos saugomos teritorijos (pavyzdžiui, draustinis, regioninis parkas ir pan.) pavadinimas arba rajono pavadinimas.
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Transektos

Geografinės
koordinatės

Purpurinio
plokščiavabalio
individų skaičius

Purpurinio
plokščiavabalio
apgyvendintų
medžių skaičius

Purpuriniui plokščiavabaliui gyventi
tinkamų medžių
skaičius

I
II
III
Iš viso

Atlikęs stebėjimus vykdytojas užpildo 5.4.2 lentelę, kuri rodo stebėjimų apimtis BAST‘e ir stebėjimo vietų skaičiaus pokyčius.
5.4.2 lentelė. Bendra informacija apie purpurinio plokščiavabalio paplitimą
BAST (metai )
Radavietės
Bendras žinomų purpurinio plokščiavabalio radaviečių skaičius BAST
Naujų (per pastaruosius 5 metus) registruotų radaviečių skaičius
Tinkamų buveinių plotas (ha) BAST
Stebėjimo vietų skaičius
Stebėjimo vietų skaičius, kuriose stebėjimai buvo nutraukti

Skaičius

Stebėjimo vietos įvertinimas
Apskaitų metu nustatomas purpurinio plokščiavabalio buvimo faktas
konkrečioje tiriamoje teritorijoje (lervos, suaugėliai), apgyvendintų ir potencialių
tinkamų purpuriniam plokščiavabaliui medžių skaičius. Pildant 5.4.3 lentelę pateikiami suminiai duomenys iš visų transektos atkarpų.
5.4.3 lentelė. Purpurinio plokščiavabalio populiacijos gausumas ir buveinės būklė.
Kriterijai
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Gera
1 balas

B1. Stebėjimų taške
nudžiūvusių lapuočių
medžių skaičius
B2. Potencialių medžių
skaičius
B3. Apgyvendintų medžių skaičius

> 20

P1. Vabalų, lervų skaičius tiriamame taške
Pastabos

>2

Būklė
Patenkinama
Bloga
2 balai
3 balai
Buveinė
5–20
0–5

> 20

5–20

0–5

>1

1

0

Populiacijos gausumas
1-2
0

Eksperto vertinimas / metai

Purpurinis plokščiavabalis (Cucujus cinnaberinus Scopoli, 1763)

Vertinant bendrą buveinės ir populiacijos būklę užpildoma 5.4.4 lentelė.
5.4.4 lentelė. Buveinės ir populiacijos būklė
Kriterijus

Įvertinimas (balais)
Buveinės būklė
B1. Stebėjimų taške nudžiūvusių lapuočių medžių
skaičius
B2. Potencialių medžių skaičius
B3. Apgyvendintų medžių skaičius
BB. Bendras buveinės vertinimas
Populiacijos gausumo vertinimas
P1. Vabalų, lervų skaičius stebėjimo taške

Pastabos

Duomenų analizės būdai
Duomenys surašyti į pateiktas formas, vertinami pagal 5.4.3 lentelėje pateiktas balų vertes. Ekspertas, vertinantis stebėjimo duomenis (ir (arba) asmuo vykdantis monitoringą), atlieka vertinimą pagal pateiktą lentelę įrašydamas vertinimą balais į 5.4.4 lentelę. Bendri balai apskaičiuojami sudėjus visų kriterijų įverčius ir padalijus iš naudotų kriterijų skaičiaus, buveinės atveju iš 3, populiacijos
atveju iš 1. Jei kuris nors kriterijus nebuvo vertinamas, vertinant buveinę, tada
dalijame iš registruotų įverčių skaičiaus.

B B = ∑1 Bn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Bn – buveinės būklės kriterijaus vertė, BB – bendras
buveinės įvertis

PB = ∑1 Pn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Pn – populiacijos būklės kriterijaus vertė, PB – bendras
populiacijos gausumo vertinimo įvertis, kai n = 1, PB = Pn.
Kai BB, PB vertė yra tarp 1–1,5 būklė vertinama kaip puiki, kai BB, PB vertė yra
1,6–2,5 būklė gera, kai BB, PB vertė yra > 2,5 būklė bloga.
Taip galima įvertinti kiekvienos stebėjimo vietos stebimoje teritorijoje būklę –
buveinės būklę (BB) ir populiacijos gausumą (PB).
Pagal šiuos įverčius stebimoje teritorijoje lyginamos tais pačiais metais vertintos stebėjimo vietos tarpusavyje, vertinami stebėjimo vietų būklės pokyčiai
skirtingais metais.
Lyginant stebėjimo vietas tarpusavyje ir skirtingų metų duomenis kreipiamas
dėmesys ne tik į bendrus įverčius balais (BB ir PB), bet ir į atskirų kriterijų pokyčius.
Vertinant duomenis naudojami plačiai priimti standartiniai statistikos metodai.
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Duomenys surašomi į pateiktą formą (5.4.3 lentelė), ekspertas (asmuo vykdantis monitoringą) atlieka vertinimą pagal pateiktą lentelę įrašydamas vertinimą balais į 5 stulpelį (paskutinį stulpelį).

Duomenų kokybės užtikrinimas
Po medžių žieve aptinkamos ir kitų vabalų lervos, kurios dėl konvergencijos
morfologiškai yra panašios į purpurinio plokščiavabalio lervas. Dažniausiai purpurinio plokščiavabalio lervos painiojamos su paprastojo raudonvabalio (Pyrochroa coccinea) ir šukaūsio raudonvabalio (Schizotus pectinicornis) lervomis, kurioms reikalingos panašios ekologinės sąlygos kaip ir purpurinio plokščiavabalio
lervoms, tad šios trys rūšys neretai gali būti aptinkamos kartu. Atsižvelgiant į
tai, apskaitų vietą parinkti ir apskaitas vykdyti turi patyręs, skiriantis vabalų
lervas bei su jų ekologiniais ypatumais susipažinęs stebėtojas. Apskaitos nevykdomos esant oro temperatūrai žemiau nei +10 °C.

Bibliografija
1. Pileckis S., Monsevičius V. 1997. Lietuvos fauna. Vabalai Vilnius. Mokslas 215.

5.4.1 pav. Purpurinis plokščiavabalis (Cucujus cinnaberinus Scopoli, 1763) (Romo Ferencos nuotraukos)
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5.5. ŠNEIDERIO KIRMVABALIS
(Boros schneideri Panzer, 1795)
Romas Ferenca, Povilas Ivinskis

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Stebėjimų vietos parenkamos, pirmiausia, vadovaujantis informacija apie rūšies radavietes ir rūšies populiacijų gausa jose, kur prioritetas teikiamas teritorijoms su gausesnėmis vietinėmis populiacijomis ir stabiliomis rūšies buveinėmis.
Šneiderio kirmvabaliui stebėti labiausiai tinka vienalyčiai vidutinio amžiaus ir
brandūs šviesūs pušynai. Tikslinga pasirinkti tuos miško sklypus, kuriuose miškotvarkos darbai nėra intensyvūs ir randama daug nudžiūvusių pušų.

Stebėjimo vietos charakteristika
Šneiderio kirmvabalis gyvena po neseniai nudžiūvusių pušų žieve. Pirmenybę vabalai teikia brandiems, seniems medynams, tačiau Pietryčių Lietuvoje pastebėta tendencija, kad šneiderio kirmvabalis prisitaiko ir prie pušų jaunuolynų
ir neretai randamas jaunuose 30–40 metų medynuose. Nors reljefas, pasirenkant
stebėjimo vietą, įtakos neturi, nes šneiderio kirmvabalis gyvena tiek kalvotose
vietovėse augančiuose pušynuose (Dzūkijos nacionalinis parkas, Viešvilės rezervatas), tiek ir lygumų miškuose (pavyzdžiui, Braziūkų, Kurakampio miškai),
tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad vabalai gyvena tik sausuose pušynuose,
todėl stebėjimui netinka gailiniai aukštapelkiniai pušynai, žemapelkų pakraščiuose augantys pušynai, kurie dėl gruntinio vandens lygio svyravimų gali būti
užsemiami.

Stebimo objekto aprašymas
Lerva. Šneiderio kirmvabalio lervos kūnas plokščias nariuotas, gelsvos spalvos. Galva ruda su trumpomis trinarėmis antenomis. Galinis pilvelio segmentas
baigiasi triskiaute išauga, kuri, kaip ir galva, yra tamsiai ruda (5.5.1 pav.). Ši
atauga tai pagrindinis diagnostinis požymis, leidžiantis atskirti šneiderio kirmvabalio lervą nuo paprastojo pūzravabalio (Pytho depressus) lervos. Šios dvi rūšys neretai aptinkamos tose pačiose buveinėse. Paprastojo pūzravabalio lervų
galinis pilvelio segmentas baigiasi dviem rago formos ataugomis, tarp kurių yra
eilė (10–12) tamsių smulkių dantelių (5.5.2 pav.).
Suaugėlis. Tamsiai rudas 11–17 mm. Vabalo kūnas siauras, ilgas, volelio for249
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mos, galva ir priešnugarėlė tankiai taškuoti, antsparniai su švelniomis, išilginėmis vagutėmis (Pileckis, Monsevičius 1997).
Rūšis Lietuvoje paplitusi lokaliai. Didžioji dalis radaviečių koncentruojasi
Pietryčių Lietuvoje Aukštaitijos nacionaliniame parke ir Dzūkijos nacionaliniame parke, taip pat vakarinėje Lietuvos dalyje, Smalininkų girininkijoje bei Viešvilės rezervate. Pastaraisiais metais rūšis aptikta ir Vidurio Lietuvoje – Kauno ir
Jonavos r. (Karalius et al. 2006; Blažytė-Čereškienė and Karalius 2010). Tai spygliuočių miškų (pušynų) rūšis. Vabalai gyvena po džiūstančių ir nudžiūvusių
pušų žieve. Generacijos trukmė – dveji metai. Lėliukėmis virsta antroje vasaros
pusėje – rugpjūčio mėnesį. Rudenį išsiritę vabalai žiemoja po medžių žieve, medienos plyšiuose. Suaugusių vabalų galima rasti rugsėjo–gegužės mėnesiais, o
lervų – ištisus metus (5.5.3 pav.). Tai plėšrūs vabalai, minta po žieve gyvenančiais smulkiais vabzdžiais, jų lervomis.

5.5.1 pav. Šneiderio kirmvabalio (Boros
schneideri) lerva (Romo Ferencos nuotrauka)

5.5.2 pav. Paprastojo pūzravabalio (Pytho
depressus) lerva (Romo Ferencos nuotrauka)

5.5.3 pav. Šneiderio kirmvabalis (Boros schneideri) (Romo Ferencos nuotrauka)

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Stebimas parametras – individų buvimas / nebuvimas, buveinės būklės vertinimas. Stebėjimai atliekami balandžio–rugsėjo mėnesių šiltomis dienomis.
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Stebėjimo procedūra
Rūšis Lietuvoje paplitusi lokaliai, stebėjimas vykdomas visose, konkrečioms
rūšies apsaugai įsteigtose Buveinių apsaugai svarbiose teritorijose (toliau –
BAST), už BAST ribų Europos Bendrijos svarbos bestuburių rūšių monitoringas
vykdomas planuojant maždaug 10 proc. darbų apimčių, lyginant su Natura 2000
tinklu. Būtina sąlyga yra tai, kad nudžiūvę medžiai būtų dar su žieve – seniai
nudžiūvę, nusilupusia žieve medžiai šneiderio kirmvabaliui netinka.
Stebėjimo vietoje pasirenkama po tris transektas (atsižvelgiant į medyno sudėtį) ir kiekvienoje iš šių transektų atliekama vabalų paieška 3 atkarpose (kiekviena atkarpa 100 m ilgio ir 20 m pločio). Kiekvienoje atkarpoje tikrinami nudžiūvę medžiai, kurių skersmuo ne mažesnis nei 30 cm. Stebėjimui tinkami tik
nudžiūvę, stovintys medžiai, nuo kurių lengvai atsiskiria žievė. Nuo transektoje
atrinktų medžių atsargiai lupama žievė. Nuo vieno medžio iki 180 cm aukščio
nulupama ne daugiau kaip 50 proc. žievės. Apžiūrimi nulupti žievės gabalai,
kamienas. Aptikus lervas ar vabalus, buveinė toliau neardoma. Aptiktos lervos
ir vabalai suskaičiuojami. Nulupti žievės gabalai pridedami kuo glaudžiau prie
medžio kamieno ir fiksuojami plona virvele. Šiame transektos ruože šneiderio
kirmvabalis toliau neieškomas. Suskaičiuojami visi šneiderio kirmvabaliui potencialiai tinkami medžiai. Kitose transektos atkarpose pakartojama ta pati procedūra. Medžiai, kuriuose gyvena šneiderio kirmvabalis, pažymimi dažais.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) dažai,
2) raktas (identifikavimo vadovas) ksilobiontinių vabalų lervoms
atpažinti,
3) diktofonas su atsarginiais elementais,
4) GPS imtuvas su atsarginiais elementais,
5) užrašų knygelė ir pieštukas, apskaitų anketos,
6) detalus vietovės žemėlapis (rekomenduojama ne smulkesnis nei
1:10 000),
7) miškotvarkos planai,
8) išmanusis įrenginys (planšetinis kompiuteris ar išmanusis telefonas) su
mobiliuoju internetu.

Duomenų registravimas
Rūšies stebėjimų duomenys surašomi į pateikiamą stebėjimų registracijos
formą (5.5.1 lentelė), o visi šneiderio kirmvabalio registracijos atvejai pažymimi žemėlapyje. Jei nėra parengta individuali teritorijos monitoringo programa,
kartografuojamas apskaitų maršrutas (naudojant GPS, nustatomi ir žemėlapyje
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pažymimi stebėjimų taškai). Kiekvienai stebėjimų vietai imama atskira duomenų forma ir žemėlapis. Naudojantis GPS, reikia nustatyti stebėjimų taškų koordinates ir pažymėti žemėlapyje. Skiltyje Pastabos papildomai būtina nurodyti
pastebėtas grėsmes, kurios kiekybiškai nebuvo įvertintos skiltyje Vietos savybių
išsaugojimo laipsnio įvertinimas. Rekomenduojama pateikti siūlymus dėl gyvenimo vietų, būklės pagerinimo.
5.5.1 lentelė. Šneiderio kirmvabalio (Boros schneideri) stebėjimų registracijos forma
BAST kodas

Už stebėjimus atsakingas asmuo

BAST, Teritorijos* pavadinimas

Adresas

Vietovės pavadinimas

Tel.:
El. paštas

Oro temperatūra .............................. °C
Data

Stebėjimuose dalyvavę vykdytojai

* jei stebėjimai vykdomi ne BAST, nurodomos saugomos teritorijos (pavyzdžiui,
draustinis, regioninis parkas ir pan.) pavadinimas arba rajono pavadinimas.
Transektos

Transektos
atkarpos,
geografinės
koordinatės

Šneiderio
kirmvabalio individų
skaičius

Šneiderio
kirmvabalio
apgyvendintų
medžių skaičius

Šneiderio kirmvabaliui gyventi
tinkamų medžių
skaičius

1.
I.

2.
3.

II.

1.
2.
3.

III.

1.
2.
3.

Iš viso

Atlikęs stebėjimus vykdytojas užpildo 5.5.5 lentelę, kuri rodo stebėjimų apimtis BAST‘e ir stebėjimų vietų skaičiaus pokyčius.
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Stebėjimo vietos įvertinimas
5.5.2 Lentelė. Šneiderio kirmvabalio populiacijos gausumas ir buveinės būklė.
Kriterijai

B1. Stebėjimų taške nudžiūvusių medžių skaičius
B2. Potencialių (džiūstančių)
medžių skaičius
B3. Apgyvendintų medžių
skaičius

Būklė
Gera
Patenkinama
Bloga
1 balas
2 balai
3 balai
Buveinė
> 20
10–20
< 10
> 10

5–10

<5

>4

2–4

<1

Populiacijos gausumas
>6
2–6
P1. Vabalų, lervų skaičius sebėjimų taške
Pastabos

Eksperto vertinimas / metai

0–1

Paaiškinimai:
Pildant 5.5.2 lentelę naudojamos suminės rezultatų reikšmės iš visų trijų
transektų stebėjimo vietoje.
Nudžiūvusių medžių skaičius – skaičiuojame sausas stovinčias pušis su žieve,
skaičiuojam tuos medžius, kurie yra tinkami vabalui apsigyventi (žievė pradeda
atkilti nuo kamieno).
Potencialių (džiūvančių) medžių skaičius – skaičiuojame stovinčias pušis, kurios
yra pradėjusios džiūti, žievė dar neatsilupa.
Apgyvendintų medžių skaičius – medžiai po kurių žieve aptikome vabalą (lervą
arba suaugėlį).
Neskaičiuojame medžių visai be žievės.
Pildant 5.5.2 lentelę naudojami suminiai trijų transektų duomenys.
Vertinant bendrą buveinės ir populiacijos būklę užpildoma 5.5.3 lentelė.
5.5.3 lentelė. Buveinės ir populiacijos būklė
Kriterijus

Įvertinimas (balais)
Buveinės būklė
B1. Stebėjimų taške nudžiūvusių medžių skaičius
B2. Potencialių (džiūvančių) medžių skaičius
B3. Apgyvendintų medžių skaičius
BB. Bendras buveinės vertinimas
Populiacijos gausumo vertinimas
P1. Vabalų skaičius stebėjimo taške

Pastabos
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5.5.5 lentelė. Bendra informacija apie šneiderio kirmvabalio paplitimą
BAST (metai )
Radavietės
Bendras žinomų šneiderio kirmvabalio radaviečių skaičius BAST
Naujų (per pastaruosius 5 metus) registruotų radaviečių skaičius
Tinkamų buveinių plotas (ha) BAST
Stebėjimo vietų skaičius
Stebėjimų vietų skaičius, kuriose stebėjimai buvo nutraukti

Skaičius

Duomenų analizės būdai
Duomenys surašyti į pateikiamas formas, vertinami pagal 5.5.2 lentelėje pateiktas balų vertes. Ekspertas vertinantis stebėjimų duomenis (ir (arba) asmuo
vykdantis monitoringą) atlieka vertinimą pagal pateiktą lentelę įrašydamas vertinimą balais į 5.5.3 lentelę. Bendri balai apskaičiuojami sudėjus visų kriterijų
įverčius ir padalijus iš naudotų kriterijų skaičiaus, buveinės atveju iš 3, populiacijos atveju iš 1. Jei kuris nors kriterijus nebuvo vertinamas, vertinant buveinę,
tada dalijame iš registruotų įverčių skaičiaus.

B B = ∑1 Bn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Bn – buveinės būklės kriterijaus vertė, BB – bendras
buveinės įvertis

PB = ∑1 Pn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Pn – populiacijos būklės kriterijaus vertė, PB – bendras
populiacijos gausumo vertinimo įvertis, kai n = 1, PB = Pn.
Kai BB, PB vertė yra tarp 1–1,5 būklė vertinama kaip puiki, kai BB, PB vertė yra
1,6–2,5 būklė gera, kai BB, PB vertė yra > 2,5 būklė bloga.
Taip galima įvertinti kiekvienos stebėjimo vietos stebimoje teritorijoje būklę –
buveinės būklę (BB) ir populiacijos gausumą (PB).
Pagal šiuos įverčius stebimoje teritorijoje lyginamos tais pačiais metais vertintos stebėjimo vietos tarpusavyje, vertinami stebėjimo vietų būklės pokyčiai
skirtingais metais.
Lyginant stebėjimo vietas tarpusavyje ir skirtingų metų duomenis kreipiamas dėmesys ne tik į bendrus įverčius balais (BB ir PB), bet ir į atskirų kriterijų
pokyčius.
Vertinant duomenis naudojami plačiai priimti standartiniai statistikos metodai.
Duomenys surašomi į pateiktą formą (5.5.2 lentelė), ekspertas (asmuo vykdantis monitoringą) atlieka vertinimą pagal pateiktą lentelę įrašydamas vertinimą balais į 5 stulpelį (paskutinį stulpelį).
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Konstatuojamas rūšies buvimo faktas, įvertinama populiacijos būklė ir potencialiai tinkamų mikrobuveinių (tinkamų gyventi medžių) skaičius, taip pat
populiacijos išsaugojimo ir plitimo galimybės. Taip pat numatomos potencialios
grėsmės.

Duomenų kokybės užtikrinimas
Po medžių žieve aptinkamos ir kitų vabalų lervos, kurios dėl konvergencijos
morfologiškai yra panašios į šneiderio kirmvabalio lervas. Dažniausiai šneiderio
kirmvabalio lervos painiojamos su paprastojo pūzravabalio (Pytho depressus) lervomis, kurioms reikalingos panašios ekologinės sąlygos kaip ir šneiderio kirmvabaliui, tad šios dvi rūšys neretai gali būti aptinkamos kartu. Atsižvelgiant į tai,
apskaitų vietą parinkti ir apskaitas vykdyti turi patyręs, skiriantis vabalų lervas
bei su jų ekologiniais ypatumais susipažinęs stebėtojas. Apskaitos nevykdomos
esant oro temperatūrai žemiau nei +10 °C.

Bibliografija
1. Blažytė-Čereškienė L., KaraliusV. 2010. New records of Boros schneideri (Panzer, 1796) (Coleoptera, Boridae) in Lithuania in 2007. New and
rare for Lithuania insects species. 24: 74-80.
2. Karalius V., Ferenca R., Uselis V., Jukonienė I., Šablevičius B. 2006. Findings of Boros schneideri (Panzer, 1796) in 2006. New and Rare for Lithuania Insect Species 17: 22–24.
3. Pileckis S., Monsevičius V. 1997. Lietuvos fauna. Vabalai. Vilnius.
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5.6. MANERHEIMO GRYBINUKAS
(Oxyporus mannerheimii Gyllenhal, 1827)
Romas Ferenca, Povilas Ivinskis, Jolanta Rimšaitė

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Rūšies paplitimas neištirtas, literatūros duomenimis, manerheimo grybinukas išplitęs Šiaurės ir Vidurio Europoje (Smetana 2013). Lietuvoje žinomos tik
dvi šios rūšies radavietės: Dubravos miške (Kauno r.) ir Gelednės apylinkėse
(Švenčionių r.) (Ferenca et al. 2002). Nepatvirtintais duomenimis, ši rūšis Lietuvoje buvo rasta ir anksčiau (Pileckis, Monsevičius 1995). Manerheimo grybinukas gyvena įvairių tipų spygliuočių, mišriuose ir lapuočių miškuose. Stebėjimai
vykdomi BAST, kur manerheimo grybinukas yra tikslinė rūšis. Už BAST teritorijų ribų manerheimo grybinuko monitoringo vietos parenkamos reprezentatyviose vietose atlikus žvalgomuosius stebėjimus arba vadovaujantis esamais
faunistiniais duomenimis.

Stebėjimo vietos charakteristika
Nustatyta, kad manerheimo grybinukas yra reliktinė borealinė silvikolinė rūšis, prieraiši pavėsingiems įvairių tipų spygliuočių, mišriems ir lapuočių miškams.
Gausiausias manerheimo grybinukas yra mišriuose miškuose (Mazur et al. 2012).
Kadangi manerheimo grybinukas yra grobuoniška rūšis, mintanti grybų vaisiakūniuose gyvenančiais vabzdžiais, jis nėra priklausomas nuo rūšinės grybų sudėties.
Pagrindinis veiksnys, turintis įtakos manerheimo grybinuko gausumui yra įvairių
grybų vaisiakūnių gausa, tiek miško paklotėje, tiek ir ant negyvos medienos. Atsižvelgiant į manerheimo grybinuko biologiją ir prieraišumo buveinėms specifiką,
jo stebėjimo vietą galima apibrėžti kaip vidutinio amžiaus arba brandų, pavėsingą
mišrų medyną, kuriame yra trūnijančios negyvos medienos.

Stebimo objekto aprašymas
Manerheimo grybinukas 7–9 mm dydžio, kūnas visiškai juodas, blizgantis,
tik letenos ir antenos, išskyrus pamatinį narelį, rusvos. Antsparniai su stambiais
retais taškais ir keliomis išilginėmis vagutėmis vidurinėje dalyje ir gilia vagute
išilgai antsparnių siūlės. Vabalo galva neproporcingai didelė lyginant su kūnu,
mandibulės labai ilgos, išsikiša toli į priekį (5.6.1 pav.). Be manerheimo grybinuko, Lietuvoje gyvena dar 2 grybinukų rūšys, kurios dydžiu ir kūno forma
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panašios į manerheimo grybinuką: O. rufus (5.6.2 pav.) ir O. maxillosus; pastaroji
rūšis turi keletą spalvinių formų (5.6.3 pav.).

5.6.1 pav. Manerheimo grybinukas (Oxyporus
mannerheimii)( http://macroid.ru/showphoto)

5.6.2 pav.Grybinukas Oxyporus rufus
(http://coleoptera.ksib.pl)

5.6.3 pav. Grybinuko Oxyporus maxillosus spalvinės formos (http://coleoptera.ksib.pl)

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Stebimi parametrai – individų buvimas / nebuvimas, vertinama buveinės
būklė. Stebėjimai atliekami liepos–rugsėjo mėnesiais. Stebėjimas atliekamas
vieną kartą per sezoną, pakartojama jei pirmą kartą vabalai neaptinkami.
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Stebėjimo procedūra
Stebėjimai atliekami įvairaus tipo miškuose. Parinkus stebėjimų vietas, jose
nustatomos stebėjimų ribos. Pageidautina, kad jos atitiktų šiai rūšiai būdingų
buveinių ribas. Apskaitų vietos ir jų ribos pažymimos kartografinėje medžiagoje
(1:10 000 mastelio planuose), nurodant miško kvartalą ir sklypo numerį apskaitos duomenų surašymo formoje.
Stebėjimų laikas parenkamas, kai grybų vaisiakūnių gausu – paprastai drėgnais,
šiltais orais. Apskaitos nevykdomos sausros metu, esant liūtims, po stiprių liūčių.
Pasirenkama transekta ir joje tiriama po 3 atkarpas (po 200 m ilgio ir 20 m
pločio) miško masyve. Manerheimo grybinukui aptikti siūlomi 2 metodai.
I metodas. Kiekvienoje atkarpoje kas 10 metrų miško paklotėje įkasame po 1
plastikinį indelį (naudojami skaidrūs, vienkartiniai 0,5 l indeliai). Indeliai įkasami taip, kad jų anga būtų lygi su substrato paviršiumi. Į indelių dugną įdedame
trūnėsių arba samanų (kad įkritę vabalai turėtų kur pasislėpti ir liktų gyvi). Stebėjimai vykdomi 7 dienas, įkastos gaudyklės tikrinamos kas antrą dieną. Esant
teigiamam rezultatui, stebėjimo procedūra iš karto nutraukiama ir gaudyklės
išimamos. Jei pirmo bandymo metu (7 dienų laikotarpiu) vabalai nerandami, po
2 savaičių procedūrą kartojame. Rasti vabalai suskaičiuojami.
II metodas. Pasirinktoje transektoje (3 atkarpose po 200 m ilgio ir 20 m pločio) surenkami grybų vaisiakūniai (renkami tik dideli, peraugę ir gendantys vaisiakūniai).
Surinkti grybai atskiroje 10 litrų talpoje (kibire) susmulkinami, susmulkintos grybų
dalys plonu sluoksniu paskleidžiamos ant šviesios spalvos audeklo ar polietileno
plėvelės ir nuosekliai peržiūrimos, surenkant ten esančius trumpasparnius. Stebėjimų metu surinktuose grybuose suskaičiuojami rasti manerheimo grybinukai, įvertinamas jų gausumas. Jeigu stebėjimo rezultatai neigiami, manerheimo grybinukas
nebuvo rastas, procedūra pakartojama toje pačioje vietoje po dviejų savaičių.
Manerheimo trumpasparnis yra labai vikrus, tad nurovus grybą iš karto
dedame į talpą. Grybinukas kaip ir daugelis kitų grybuose gyvenančių trumpasparnių yra plėšrūnas, todėl II metodu rastus vabalus būtina atskirti, kad jie
vienas kito nesužalotų, t. y., kiekvienas rastas trumpasparnis turi būti talpinamas į atskirą talpą – nedidelį plastikinį ar stiklinį mėgintuvėlį su sandariu kamščiu. Suskaičiavus manerheimo grybinukus, jie paleidžiami radimo atkarpose.
Apskaitų metu nustatomas manerheimo grybinuko buvimo faktas tiriamoje
teritorijoje, įvertinama buveinės būklė. Duomenys surašomi į pateiktas lenteles.
Stebėjimai vykdomi liepos–rugsėjo mėnesiais su vienu pakartojimu.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) 0,5 l talpos vienkartiniai plastikiniai indeliai,
2) kastuvėlis,
3) šviesus audeklas arba polietilenos plėvelė (2 x 2 m ploto),
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4)
5)
6)
7)
8)

10 l plastikinė ar metalinė talpa (kibiras),
sandarūs plastikiniai ar stikliniai mėgintuvėliai arba maži buteliukai,
raktas (identifikavimo vadovas) trumpasparniams atpažinti,
diktofonas su atsarginiais elementais,
išmanusis įrenginys su interneto ryšiu ir integruotu GPS, žemėlapių
programomis ir kt.,
9) užrašų knygelė ir pieštukas, anketos,
10) detalus vietovės žemėlapis (rekomenduojama ne smulkesnis nei 1:10 000),
11) miškotvarkos planai.

Duomenų registravimas
Rūšies stebėjimų duomenys surašomi į pateikiamą stebėjimo registracijos formą,
o visi manerheimo grybinuko registracijos atvejai pažymimi žemėlapyje. Jei nėra
parengta individuali teritorijos monitoringo programa, kartografuojamas apskaitų
maršrutas (naudojant GPS, nustatomi ir žemėlapyje pažymimi stebėjimų taškai).
Kiekvienai apskaitos vietai imama atskira duomenų forma ir žemėlapis. Naudojantis GPS, reikia nustatyti stebėjimų taškų koordinates ir pažymėti žemėlapyje. Skiltyje Pastabos papildomai būtina nurodyti pastebėtas grėsmes, kurios kiekybiškai nebuvo įvertintos skiltyje Vietos savybių išsaugojimo laipsnio įvertinimas. Rekomenduojama
pateikti siūlymus dėl rūšies gyvenimo vietų, būklės pagerinimo.
Kadangi rūšis Lietuvoje labai reta, jos aptikimo atveju, individai nufotografuojami, nuotrauka skaitmeniniame formate pateikiama kartu su ataskaita.
5.6.1 lentelė. Manerheimo grybinuko (Oxyporus mannerheimii) stebėjimo registracijos forma
BAST kodas
Už stebėjimus atsakingas asmuo
BAST, Teritorijos* pavadinimas
Adresas
Stebėjimo taško (maršruto) kodas
Tel.:
Data
El. paštas
Oro sąlygos
Stebėjimuose dalyvavę vykdytojai
Metodas
* jei stebėjimai vykdomi ne BAST, nurodomos saugomos teritorijos (pavyzdžiui, draustinis, regioninis parkas ir pan.) pavadinimas arba rajono pavadinimas.
Transektos

Transektos atkarpų ge- Manerheimo grybinuko stebė- Grybų skaičius
ografinės koordinatės tų individų skaičius atkarpose
atkarpose

I
II
III
IV
Bendras
skaičius
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Stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimų metu nustatomas manerheimo grybinuko buvimo faktas tiriamoje
teritorijoje, įvertinamos galimos grėsmės: miškotvarkos darbai, miško kirtimas,
gaisras. Skiltyje Pastabos papildomai būtina nurodyti pastebėtas grėsmes, kurios
kiekybiškai nebuvo įvertintos.
5.6.2 lentelė. Manerheimo grybinuko gausumas ir buveinės būklė.
Kriterijai

Būklė
Patenkinama
Bloga
2 balai
3 balai
Buveinė
5–10
<5

Gera
1 balas

B1. Stebėjimų taške
grybų gausa (maks.)

> 10

B2. Miško amžius
B3. Miško darbai

> 100 metų
Nevykdomi

B4. Pomiškio formavimasis
P1. Vabalų skaičius
stebėjimų taške
(maks.)
Pastabos

Eksperto vertinimas / metai

50–100 metų Iki 50 metų
Vykdomi, ūkiniai miškai
Nestebimas Retas pomiš- Tankus pomiškis
kis
Populiacijos gausumas
>2
1–2
0

Vertinant bendrą buveinės ir populiacijos būklę užpildoma 5.6.3 lentelė.
5.6.3 lentelė. Buveinės ir populiacijos būklė
Kriterijus

Įvertinimas (balais)
Buveinės būklė

Pastabos

B1. Stebėjimų taške grybų gausa
B2. Miško amžius
B3. Miško darbai
B4. Pomiškio formavimasis
BB. Bendras buveinės vertinimas
Populiacijos gausumo vertinimas
P1. Vabalų skaičius tiriamame taške
PB. Bendras populiacijos gausumo vertinimas

Atlikęs stebėjimus vykdytojas užpildo 5.6.4 lentelę, kuri rodo stebėjimų apimtis BAST ir stebėjimų vietų skaičiaus pokyčius
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5.6.4 lentelė. Bendra informacija apie manerheimo grybinuko paplitimą
BAST (metai
)
Radavietės
Bendras žinomų manerheimo grybinuko radaviečių skaičius BAST
Naujų (per pastaruosius 5 metus) registruotų radaviečių skaičius
Tinkamų buveinių plotas (ha) BAST
Stebėjimų vietų skaičius
Stebėjimų vietų skaičius, kuriose stebėjimai buvo nutraukti

Skaičius

Duomenų analizės būdai
Atliekant stebėjimus I metodu (naudojant gaudykles), kiekvienos gaudyklės
duomenys analizuojami atskirai, įvertinant šiame taške sugautų manerheimo
grybinukų skaičių. Stebėjimus atliekant II metodu, kiekviena grybų imtis analizuojama atskirai įvertinant grybų skaičiaus ir rastų manerheimo grybinukų
santykį.
Duomenys surašyti į pateikiamas formas, vertinami pagal 5.6.2 lentelėje pateiktas balų vertes. Ekspertas vertinantis stebėjimų duomenis (ir (arba) asmuo
vykdantis stebėjimus) atlieka vertinimą pagal pateiktą lentelę įrašydamas vertinimą balais į 5.6.3 lentelę. Bendri balai apskaičiuojami sudėjus visų kriterijų įverčius ir padalijus iš naudotų kriterijų skaičiaus, buveinės atveju iš 4, populiacijos
atveju iš 1. Jei kuris nors kriterijus nebuvo vertinamas, vertinant buveinę, tada
dalijame iš registruotų įverčių skaičiaus.

B B = ∑1 Bn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Bn – buveinės būklės kriterijaus vertė, BB – bendras
buveinės įvertis

PB = ∑1 Pn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Pn – populiacijos būklės kriterijaus vertė, PB – bendras
populiacijos gausumo vertinimo įvertis, kai n = 1, PB = Pn.
Kai BB, PB vertė yra tarp 1–1,5 būklė vertinama kaip puiki, kai BB, PB vertė yra
1,6–2,5 būklė gera, kai BB, PB vertė yra > 2,5 būklė bloga.
Taip galima įvertinti kiekvienos stebėjimo vietos stebimoje teritorijoje būklę –
buveinės būklę (BB) ir populiacijos gausumą (PB).
Pagal šiuos įverčius stebimoje teritorijoje lyginamos tais pačiais metais vertintos stebėjimo vietos tarpusavyje, vertinami stebėjimo vietų būklės pokyčiai
skirtingais metais.
Lyginant stebėjimo vietas tarpusavyje ir skirtingų metų duomenis kreipiamas dėmesys ne tik į bendrus įverčius balais (BB ir PB), bet ir į atskirų kriterijų
pokyčius.
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Vertinant duomenis naudojami plačiai priimti standartiniai statistikos metodai.
Duomenys surašomi į pateiktą formą (5.6.2 lentelė), ekspertas (asmuo vykdantis monitoringą) atlieka vertinimą pagal pateiktą lentelę įrašydamas vertinimą balais į 5 stulpelį (paskutinį stulpelį).

Duomenų kokybės užtikrinimas
Grybuose gyvena daug rūšių trumpasparnių, kurios yra grobuoniškos ir
mitybiniais ryšiais susijusios su grybuose gyvenančiomis įvairų vabzdžių, daugiausia dvisparnių, lervomis. Kai kurios grybuose aptinkamos trumpasparnių
rūšys dydžiu, forma ir spalva gali būti panašios į manerheimo grybinuką. Manerheimo grybinuko stebėjimus atliekantis stebėtojas turi įvertinti šią aplinkybę
ir neapsiriboti paviršutiniška surinktų trumpasparnių apžiūra, atidžiai apžiūrėti
kiekvieną rastą individą, detaliai palyginti su turimu manerheimo grybinuko
aprašymu identifikavimo vadove. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad manerheimo grybinukas visuomet būna tik juodos spalvos. Duomenų kokybei užtikrinti
svarbu, kad vykdytojas prieš pradėdamas stebėjimo procedūras turėtų teorinių
žinių apie manerheimo grybinuko morfologines ypatybes, ir sugebėtų šias žinias pritaikyti praktikoje.
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5.7. ŠARVUOTOJI SKĖTĖ
(Leucorrhinia pectoralis Charpentier, 1825)
Povilas Ivinskis, Jolanta Rimšaitė

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Šarvuotoji skėtė dispersiškai paplitusi visoje Lietuvoje, tinkamose buveinėse.
Didesnis jos radaviečių tankumas yra Vilniaus, Švenčionių, Trakų, Plungės,
Anykščių, Zarasų rajonuose, kuriuose gausu tinkamų skėtei buveinių.
Šarvuotosios skėtės stebėjimų teritorijos išskiriamos BAST, kuriose šarvuotoji
skėtė yra tikslinė apsaugos rūšis, už jų ribų, kur registruotos šios rūšies populiacijos. Stebėjimų vietos už BAST ribų parenkamos taip, kad kiekviename Lietuvos rajone būtų ne mažiau kaip 5 stebėjimo taškai (skaičiuojant kartu stebėjimo
taškus BAST ir už BAST ribų) (jei susidaro toks faktinis radaviečių skaičius).

Stebėjimo vietos charakteristika
Šarvuotoji skėtė paplitusi gana įvairiose buveinėse, nors kai kurių autorių
buvo priskiriama prie torfofilinių rūšių (Dolny 2005), acidolfilų ir acidobiontų
(Askew 2004), tačiau detalesni šios rūšies tyrimai parodė, kad šarvuotosios skėtės aptinkamos ir gali gyventi įvairiuose vandens telkiniuose ir ją galima laikyti
acidotolerantiška, euribiontine rūšimi (Dolny 2005; Bernard 2012 ir kt.). Apgyvendina įvairius stovinčio vandens telkinius – nuo vidutinio rūgštingumo iki silpnai šarminių, dažniausiai jų rūgštingumas pH 5–7,5. Aptinkami mezotrofiniuose ir distrofiniuose, eutrofiniuose vandens telkiniuose, vengia drumsto vandens
(5.7.1 pav.). Natūraliai senstančiuose vandens telkiniuose šarvuotosios skėtės
gyvena, bet jos beveik neaptinkamos vandens telkiniuose, kuriuose eutrofikacija
vyksta dėl antropogeninių veiksnių (Bernard 2012). Nors dažniausiai šarvuotoji
skėtė aptinkama aukštapelkių ežerokšniuose, nedideliuose natūraliuose ežeruose apsuptuose mišku, gyvena ir karjeruose, senvagėse, neeksploatuojamuose
žuvų tvenkiniuose, kanaluose. Dugno tipas labai įvairuoja, nuo žvyrinio (karjeruose) iki durpinio bedugnio tipo ežerėliuose; nustatyta, kad dumblas dugne
neigiamai koreliuoja su skėtės gausumu, o durpinis dugnas – teigiamai (Rannap ir kt. 2011). Žuvų buvimas vandens telkinyje neigiamai veikia šarvuotosios
skėtės gausumą, neigiamą įtaką daro ir įžuvinimas augalėdėmis žuvimis, ypač
jei jos yra papildomai šeriamos, taip padidinant vandens telkinio eutrofikaciją,
vyksta dugno nuosėdų pokyčiai. Dažniausiai aptinkama vandens tekiniuose su
vidutiniškai gausiais ar gausiais vandens augalais. Vengia tiek vandens telkinių,
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kuriuose nėra augalų, tiek labai stipriai užaugusių; kad rūšis sėkmingai išgyventų, svarbu, kad būtų išlikę atviro vandens lopiniai. Optimalus gylis, kuriame
gyvena lervos – apie 50 cm.
Vandens telkinių augalija būdinga optimaliems šarvuotosios skėtės apgyvendintiems vandens telkiniams:
• viršvandeniniai augalai, auga nedidelėmis grupėmis arba sudaro pakrantės juostą;
• plaukiojantys ir panirę, plūdurlapiai, gali sudaryti tankias „salas“, tačiau lieka neuždengto (atviro) vandens bent jau 5 m2;
Šarvuotojų skėčių optimalių buveinių augalai:
• maurabraginiai dumbliai (šm. Characeae),
• samanos Sphagnopsida ir Bryopsida,
• alijošinis aštrys Stratiotes aloides,
• plūduriuojantysis vandenplukis Hydrocharis morsus-ranae,
• viksvos Carex sp.,
• skendenis Utricularia sp. ,
• pakrantėse auga kiminai (Sphagnum sp.) ir viksvos (Carex sp.), trilapis
puplaiškis (Menyanthes trifoliata), pelkinis žinginys (Calla palustris), pelkinė sidabražolė (Potentilla palustris).
Vandens telkinio aplinka priklauso nuo vandens buveinės. Geriausios sąlygos – kai ežerokšnį supa atviros pelkės, šlapios pievos pakrantės juosta su pavieniais krūmais (apie 50 m), pereinanti į mišką. Atviruose plotuose aplink vandens
telkinį suaugėliai medžioja, miškas apsaugo nuo vėjo, sudaro rūšiai palankesnį
mikroklimatą. Aplinkos natūralumas užtikrina buveinės stabilumo išlaikymą.
Šarvuotoji skėtė aptinkama šiose Europos Bendrijos svarbos natūraliose buveinėse: 3150 – natūraliuose eutrofiniuose ežeruose su plūdžių arba aštrių bendrijomis; 3160 – natūraliuose distrofiniuose ežeruose; taip pat 3140 – ežeruose su
menturdumblių bendrijomis.

Stebimo objekto aprašymas
Šarvuotoji skėtė (Leucorrhinia pectoralis) yra vidutinio dydžio, kūno ilgis –
34–43 mm, išskėstų sparnų plotis 58–66 mm. Apatinių sparnų pagrindas – tamsiai rudas. Jaunų patinų (♂) 1–7 pilvelio segmentų nugarinėje pusėje yra didelės
plačios geltonos dėmės tamsiai pilkame, rudame pilvelio fone, bręstant patinams
dėmės tamsėja, tampa geltonai raudonai rudomis, spalva blunka ir dėmės tampa
neryškios, o trikampė dėmė ant 7-to pilvelio segmento išlieka ryškiai geltona ir
yra gerai matoma skraidant ar tupint (5.7.2 pav.). Ši pilvelio dėmė yra svarbiausias
aiškiai matomas skiriamasis šarvuotosios skėtės patinų bruožas. Patelių (♀) visos
pilvelio nugarinės pusės dėmės yra geltonos, nuo kitų Leucorrhinia genties patelių
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šarvuotąsias skėtes (♀) galima atskirti pagal šių dėmių formą – šarvuotosios skėtės
patelių trikampės dėmės siaurasis galas yra dvišakas (5.7.3 pav.). Patikimas atpažinimo požymis yra patinų kopuliacijos organų išvaizda ant pilvelio 2–3 segmentų bei patelių pilvelio išaugos (valvula, valvae) ant 9-to pilvelio segmento. Tad
pateles patikimai galima skirti tik jas pagavus ir apžiūrėjus jų pilvelio struktūras.
Kadangi patinus galima nesunkiai atskirti išoriškai ir nepagavus, suaugėlių
stebėjimus ir apskaitą rekomenduojama vykdyti tik skaičiuojant patinus bei patinų ir patelių tandemus.
Šarvuotosios skėtės vystymosi ciklas 2 metai. Kaip ir visi žirgeliai, tai nepilnos metamorfozės vabzdys. Lervos gyvenimo tarpsnis yra ilgiausias visame
gyvenimo cikle. Lervos iš kiaušinių ritasi po 2–3 savaičių. Suaugusios lervos lipa
iš vandens, neriasi ir ant pakrantės augalų virsta suaugėliais. Suaugėliai ritasi
neaukštai virš vandens paviršiaus (apie 20 cm) ant vandens augalų ar virš vandens kyšančių šakų, stuobrių ir pan. Ritimasis paprastai stebimas nuo gegužės
antros pusės iki rugpjūčio pirmos dekados, tačiau ritimosi trukmė, pradžia ir
pabaiga yra labai stipriai lemiama oro sąlygų ir pačios buveinės mikroklimato.
Lervų išnaros (egzuvijai) – ilgis 19–23 mm, tamsiai rudos, pilkai rudos spalvos su neryškių tamsių dėmių raštu ant viršutinės išnaros pusės, ant 3–8 pilvelio
segmento yra spyglių, spyglys ant 8-to segmento yra šiek tiek mažesnis už spyglį ant 7-to segmento, šoninės išaugos (spygliai) yra ant 8-to ir 9-to segmento.
Norint apibūdinti lervų išnaras, reikia naudotis apibūdinimo raktu (Heidemann, H., Seidenbusch R. 2002, Raudonikis, 2006), išnaros apibūdinamos laboratorijoje.
Patinai stebimi nuo gegužės trečios dekados iki liepos vidurio atvirose vietose (pakrantės pievelėse, vėjuotu oru – pakrantės krūmynuose, pamiškėse) prie
veisimosi vandens telkinių. Skraidantys suaugėliai stebimi nuo ryto iki tamsos,
bet didžiausias aktyvumas registruojamas 10–15 val. Veisimosi aktyvumo metu
patinai skraido virš vandens telkinių, tupi ant aukštesnių vandens augalų ir stebi teritoriją. Jiems būdinga teritorinė elgsena (kontroliuojama teritorija nuo kelių
iki dešimties kvadratinių metrų). Išsiritusios patelės laikosi atokiau vystymosi
vietų apylinkių ir tik trumpam laikui kopuliacijai ar kiaušinėlių dėjimui sugrįžta
prie vandens telkinio. Poravimosi elgsenai būdingas tandemų sudarymas, tam
tikrą laiką patinas ir patelė skraido susikabinę. Suformavus tandemą, žirgeliai
tupi ant augalų ar lėtai skraido. Patelė deda kiaušinius į vandenį, dažniausiai
ten, kur gausu povandeninės augalijos, dažnai saugoma ir lydima patino.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Stebėjimų metu skaičiuojami: a) skraidantys pavieniai / tupintys šarvuotosios skėtės suaugėliai patinai (♂), kuriuos lengva atskirti nuo kitų Leucorrhinia
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genties rūšių net nepagavus individo, taip pat tandemai / (sukibę patinai su patelėmis); b) vandens telkinio pakrantėje skaičiuojamos išnaros.
Suaugėlių ir egzuvijų apskaitos toje pačioje stebėjimo vietoje kartojamos kas
7–10 dienų, (atliekami du stebėjimai, pavyzdžiui, gegužės 25 d. ir birželio 3 d.).
Jeigu atliekant apskaitą pirmą kartą aptikta daug patinų (≥ 20 individų 100 m
juostoje), antra apskaita nebūtina.
Stebėjimų metu nustatomas šarvuotosios skėtės gausumas stebėjimo juostose
(suaugėliai patinai, lervų išnarų (egzuvijų) skaičius), vandens telkinio paviršiaus
padengimas vandens augalais, vandens lygio svyravimai, žuvų buvimas, vandens
telkinio aplinkos vertinimas. Gauti patinų apskaitos rezultatai perskaičiuojami į
suaugusių patinų skaičių 100 m maršruto juostoje, o išnaros – 10 m2 plotui.
Stebėjimų dažnumas – 2 kartai per metus gegužės trečią – birželio pirmą dekadą.

Stebėjimo procedūra
Stebėjimų taškai nustatomi remiantis žinomais faunistiniais rūšies inventorizavimo duomenimis, būdingose šios rūšies paplitimo buveinėse, žvyro, smėlio
karjerų ežerėliuose, aukštapelkių ežerokšniuose, bebravietėse, užaugančių
ežerų įlankose ir pan. Jei teritorijoje yra nepakankamai informacijos apie rūšies
radavietes, stebėjimų vietas galima parinkti išanalizavus kartografinę medžiagą, pasirenkant mažo ploto, užpelkėjusiais krantais miško ežerėlius, didesnius
aukštapelkių ežerokšnius.
Stebėjimų taškai ir jų ribos, jei stebimai teritorijai nėra parengta individuali monitoringo programa, pažymimos kartografinėje medžiagoje (1:10 000
mastelio planuose), suteikiant joms sutartinį pavadinimą, pažymimą stebėjimų
duomenų surašymo formoje.
Jei stebėjimo taško buveinė sunaikinama arba tris kartus iš eilės atliekant stebėjimus (per 10 metų) stebėjimo vietoje neaptinkama nei suaugėlių, nei išnarų,
stebėjimai šiame taške nebevykdomi, pasirenkama artimiausia tinkama išlikusi
buveinė ar išlikęs naujas buveinės fragmentas (jei stebėjimai buvo vykdomi dalyje
buveinės, pavyzdžiui, viename fragmente dideliame šlapžemių komplekse). Duomenų registracijos formoje parašoma, kad stebėjimai šioje vietoje nebevykdomi,
parašoma nevykdymo priežastis ir nurodoma į kokią vietą perkeliami stebėjimai.
Vienoje stebėjimų teritorijoje (BAST) stebėjimo taškų skaičius neribojamas,
stebėjimų vietos parenkamos visose izoliuotose (nutolusiose ne mažiau kaip per
2 km) radavietėse, kuriose registruotos gyvybingos populiacijos, atitinkančios
rūšies buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus. Jei žinomų
radaviečių yra daugiau kaip 5, mažiausias stebėjimo vietų skaičius turėtų iki 50
proc., bet ne mažiau kaip 5. Stebėjimų vietos už BAST ribų parenkamos taip, kad
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kiekviename Lietuvos rajone būtų ne mažiau kaip 5 stebėjimo taškai (skaičiuojant
kartu stebėjimo taškus BAST ir už BAST ribų) (jei susidaro toks faktinis radaviečių
skaičius). Parenkant stebėjimų taškus atsižvelgiama ir į teritorijos pasiekiamumą,
galimybę kokybiškai atlikti stebėjimus. Stebėjimų taškuose stebėjimai vykdomi
pasirinktose stebėjimo juostose – transektose. Stebėjimo juostų (transektų) ilgis ir
išsidėstymas parenkamas pagal esamas gamtines sąlygas. Stebėjimo juostos turi
eiti taip, kad stebėtojas nuo pakrantės galėtų gerai apžvelgti vandens telkinį ir
jo pakrantes, todėl krūmų brūzgynai ar aukšti nendrynai, švendrynų juostos pakrantėje negali būti įtraukiami į stebėjimų juostos maršrutą.
Suaugėliai patinai stebimi virš vandens telkinio ir jo pakrantėje, išnaros renkamos vandens telkinio pakrantėje (iki 1 m atstumu nuo vandens).
Jei stebimas mažas vandens telkinys (pavyzdžiui, aukštapelkės ežerokšnis),
kurio pakrantės ilgis yra ne didesnis nei 300–400 m ir yra galimybė apeiti visą
vandens telkinį (nėra nepraeinamų kanalų, liūnų, brūzgynų), stebėjimo maršrutas vykdomas aplink telkinį per visą pakrantės perimetrą, kitu atveju pasirenkamos, pavyzdžiui, 5 atkarpos po 40 m (iš viso – 200 m), atsižvelgiant į vietovės
charakteristiką ir tinkamos buveinės plotą.
GPS prietaisu yra nustatomos stebėjimo taško geografinės koordinatės. Rekomenduojama nustatyti centrines stebėjimo taško koordinates ir transektos
pradžios ir pabaigos geografines koordinates. Tačiau kita apskaita gali būti vykdoma šiek tiek kitose stebėjimų juostose (transektose), nes dėl buveinės pokyčių
ne visada įmanoma kiekvieną stebėjimą atlikti tose pačiose transektose. Siekiant
gauti realius rezultatus transektų padėtį galima pakoreguoti kiekvienais monitoringo vykdymo metais pagal realią situaciją stebėjimų vietoje.
Šarvuotosios skėtės optimalus stebėjimo laikas gegužės 25 d. – birželio 15 d.
Stebėjimo laikas parenkamas pagal orų prognozes, jei numatoma temperatūra
yra aukštesnė už daugiametę vidutinę – stebėjimai atliekami anksčiau. Suaugėliai aktyvūs saulėtomis dienomis ir ypač įdienojus. Esant nepalankiam orui,
slepiasi krūmuose, tarp tankios augalijos. Suaugėlių monitoringas atliekamas
saulėtomis, nevėjuotomis dienomis. Einant aplink vandens telkinį, pakrantę, suskaičiuojami visi pakelti nuo žemės, augalų, skraidantys virš vandens ar pakrantėje patinai. Kad tiksliau suskaičiuotume ir geriau įžiūrėtume rūšies požymius,
reikia naudoti žiūronus. Einant transektos juosta realiai galime stebėti iki 10 m
pločio juostą virš vandens ir pakrantėje. Šiuo metodu nustatome šarvuotosios
skėtės patinų individų skaičių (registruotų individų skaičius transektos atkarpoje) ar registruotų individų skaičių nueito maršruto atkarpai. Jei stebėjimo juosta
(transekta) yra trumpesnė ar ilgesnė už 100 m perskaičiuojame duomenis į 100
metrų ir šiuos rezultatus pateikiame vertinimo lentelėje.
Duomenis perskaičiuojami naudojantis formule:
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N100 = Nx * 100/L
kur N100 – perskaičiuotas individų skaičius 100 metrų ilgio juostai,
Nx – realiai suskaičiuotas individų skaičius
L – realus nueitos juostos ilgis
Jei yra abejonių dėl rūšies nustatymo, individai pagaunami, apibūdinami ir
tuoj vėl paleidžiami. Apskaitą reikia pakartoti einant tuo pačiu maršrutu atgal
po nedidelės pertraukos (pavyzdžiui, po 10–15 min). Populiacijos būklės vertinimas atliekamas pagal didžiausią nustatytą individų skaičių (pavyzdžiui,
skaičiuojant stebėjimo juostoje pirmą kartą suskaičiuota 10 patinų, einant atgal
šia juosta suskaičiuota 19 patinų, į stebėjimo registracijos formą įrašomos abi
reikšmės, atliekant duomenų analizę naudojame reikšmę 19). Suaugėlių apskaita atliekama 2 kartus per metus 7–10 dienų intervalu. Jeigu atliekant apskaitą
pirmą kartą aptikta daug patinų (≥ 20 individų 100 m juostoje) antros apskaitos
atlikti nebūtina. Vertinimui naudojame maksimalų individų skaičių iš abiejų pakartojimų (išrenkama maksimali perskaičiuota 100 m ilgio juostai vertė iš turimų
keturių, pavyzdžiui, pirmame stebėjime turime dvi reikšmes 10 ir 19, antrame,
praėjus savaitei, – 10 ir 8, bendram vertinimui išrenkama vertė 19).
Šarvuotosios skėtės lervų išnarų stebėjimai atliekami vandens telkinių pakrantėse, kur nustatytos žirgelių veisimosi vietos. Šarvuotosios skėtės lervų išnaros būna prisitvirtinusios vertikaliai prie įvairių augalų stiebų 3–20 cm virš
vandens ar substrato paviršiaus. Lervų išnaros išsilaiko keletą dienų. Jų monitoringas gali būti atliekamas įbridus į telkinį (kur tai įmanoma padaryti) ir iš vandens kruopščiai apžiūrint pakrantėje augančius augalus arba apžiūrint iš kranto
pusės. Visos pastebėtos išnaros surenkamos į plastikinį indą (dėžutę) ar didesnį
mėgintuvėlį ir apibūdinama laboratorijoje. Išnaras skaičiuojame 3–5 aikštelėse
po 10 m2. Aikštelės gali būti pasirenkamos suaugėlių stebėjimo transektose. Išnarų apskaita atliekama 2 kartus 7–10 d. intervalu. Išnarų ir suaugėlių apskaitų
laikas gali sutapti.
Jeigu neįmanoma atlikti išnarų stebėjimų, nes neįmanoma prieiti prie pakrantės, arba prieš stebėjimus buvo stiprios liūtys, išnarų stebėjimai neatliekami. Stebėjimų maršrutai sužymimi žemėlapiuose, veisimosi vietų ir maršruto
koordinatės užrašomos, pažymimos žemėlapiuose.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) žvejo batai, bridkelnės,
2) gelbėjimo liemenė,
3) entomologinis tinklelis,
4) plastikiniai indeliai ir (ar) mėgintuvėliai surinktoms lervų išnaroms sudėti,
5) žiūronai,
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6) diktofonas su atsarginiais elementais ir (ar) užrašų knygutė ir pieštukas, monitoringo anketos,
7) išmanusis įrenginys (planšetinis kompiuteris ar išmanusis telefonas) su
mobiliuoju internetu.

Duomenų registravimas
Atlikus stebėjimus užpildomos stebėjimų duomenų registracijos formos
(5.7.1 lentelė). Pateikiami visi duomenys pagal nurodytas grafas, jei neturima
duomenų, tai aiškiai pažymima. Jei buvo atliekama apskaita, bet neaptikta suaugėlių, išnarų rašoma 0, jei nebuvo skaičiuojama (pavyzdžiui, išnarų), rašoma –.
Komentaruose surašomi visi patikslinimai, nukrypimai nuo metodikos (jei
tokių pasitaikė), paaiškinamos jų priežastys.
5.7.1 lentelė. Šarvuotosios skėtės stebėjimų registracijos forma
I stebėjimas

DATA

BAST kodas
BAST, Teritorijos* pavadinimas
Vietovės pavadinimas
Stebėjimo vietos kodas
Vandens telkinio pavadinimas, koordinatės,
Plotas
m2
Gylis
m
Oro sąlygos: saulėta, permainingas debesuotumas, apsiniaukę; vėjas: stiprus, vidutinis, silpnas, labai stiprus (tinkamą pabraukti)
Oro temperatūra ............................... °C

Už stebėjimus atsakingas asmuo
Adresas
Tel.:
El. paštas
Stebėjimuose dalyvavę vykdytojai

* jei stebėjimai vykdomi ne BAST, nurodomos saugomos teritorijos (pavyzdžiui, draustinis, regioninis parkas ir pan.) pavadinimas arba rajono pavadinimas.
Šarvuotosios skėtės pati- Šarvuotosios skėtės tannų individų skaičius
demų skaičius
ŠarvuotoTransektos atkarpų
sios skėgeografinės
tės išnarų
Pakartojikoordinatės ir atPakartoji(egzuvijų)
karpų ilgis
mas
mas
Stebėjimas
Stebėjimas
skaičius
(po
(po
10–15 min.)
10–15 min.)
I
II
III
IV
Iš viso
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Stebėjimo vietos įvertinimas
Vadovaujantis atliktų stebėjimų rezultatais, ekologas įvertina kokį plotą
BAST sudaro tinkamos rūšiai gyventi buveinės (užpildoma 5.7.2 lentelė).
Vertinamas vandens telkinys ir jo pakrantė 100 m juostoje nuo kranto. Vertinamas visas vandens telkinys ir viso vandens telkinio aplinka, jei tai dėl objektyvių sąlygų neįmanoma atlikti, vertinama bent 40 proc. vandens telkinio, toje
dalyje, kur buvo atliekami stebėjimai. Kriterijai ir jų reikšmės išvardytos lentelėje. Informacija apie žuvies buvimą ar nebuvimą telkinyje galima surinkti stebint
vandens paviršių, taip pat iš vietinių gyventojų, žvejų, mokslinių institucijų. Užpildoma pateikta forma (5.7.2 lentelė).

Duomenų analizės būdai
Duomenys surašyti į pateiktas formas, vertinami pagal 5.7.2 lentelėje pateiktas balų vertes. Ekspertas vertinantis stebėjimų duomenis (ir (arba) asmuo vykdantis monitoringą) atlieka vertinimą pagal pateiktą lentelę įrašydamas vertinimą balais į 2 lentelę. Bendri balai apskaičiuojami sudėjus visų kriterijų įverčius ir
padalijus iš naudotų kriterijų skaičiaus, buveinės atveju iš 5, populiacijos atveju
iš 2. Jei kuris nors kriterijus nebuvo vertinamas, pavyzdžiui, nebuvo skaičiuotas lervų išnarų skaičius, populiacijos atveju lieka tik vienas kriterijus, bendras
įvertis nustatomas pagal jį, jei nepavyko gauti informacijos apie žuvis, vertinant
buveinę, tada dalijame ne iš penkių, o iš 4.

B B = ∑1 Bn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Bn – buveinės būklės kriterijaus vertė, BB – bendras
buveinės įvertis

PB = ∑1 Pn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Pn – populiacijos būklės kriterijaus vertė, PB – bendras
populiacijos gausumo vertinimo įvertis, kai n = 1, PB = Pn.
Kai BB, PB vertė yra tarp 1–1,5 būklė vertinama kaip puiki, kai BB, PB vertė yra
1,6–2,5 būklė gera, kai BB, PB vertė yra > 2,5 būklė bloga.
Taip galima įvertinti kiekvienos stebėjimo vietos stebimoje teritorijoje būklę –
buveinės būklę (BB) ir populiacijos gausumą (PB).
Pagal šiuos įverčius stebimoje teritorijoje lyginamos tais pačiais metais vertintos stebėjimo vietos tarpusavyje, vertinami stebėjimo vietų būklės pokyčiai
skirtingais metais.
Lyginant stebėjimo vietas tarpusavyje ir skirtingų metų duomenis kreipiamas dėmesys ne tik į bendrus įverčius balais (BB ir PB), bet ir į atskirų kriterijų
pokyčius.
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Vertinant duomenis naudojami plačiai priimti standartiniai statistikos metodai.
Duomenys surašomi į pateiktą formą (5.7.2 lentelė), ekspertas (asmuo vykdantis monitoringą) atlieka vertinimą pagal pateiktą lentelę įrašydamas vertinimą balais į 5 stulpelį (paskutinį stupelį).
5.7.2 lentelė. Šarvuotosios skėtės populiacijos gausumas ir buveinės būklė.
Kriterijai

Būklė
Gera
1 balas

Patenkinama
2 balai

Bloga
3 balai

Eksperto vertinimas/metai

Buveinė
B1. Vandens telkinio 10–40 %
paviršiaus padengimas vandens
augalais

40–80 %

> 90 %
< 10 %

B2. Vandens telkinio > 80 %
apšvietimas (dalis
kuri būna ne šešėlyje dienos metu)

50–80 %

< 50 %

B3. Natūrali aplinka > 90 %
– iki 100 m atstumu
nuo telkinio

70–90 %

< 70 %

B4. Vandens lygio
svyravimas

Nestebi- 1–2 m
mas

• >2 m
• Telkinys išdžiūna, vanduo nuleidžiamas

B5. Žuvys

Nėra

Didelė natūrali
populiacija, įveistos, šeriamos

Yra, natūraliai gyvena

Populiacijos gausumas
P1. Patinų skaičius
> 10
100 metrų pakrantės
juostoje
P2. Egzuvijų skaičius

>5

5–10

<5

3–5

<3

Pastabos
Vadovaujantis buveinės ir populiacijos būklės duomenimis, užpildoma 5.7.3
lentelė ir gautas reikšmes įvedę į nurodytas formules nustatome buveinės būklę
ir populiacijos dydį.

271

Šarvuotoji skėtė (Leucorrhinia pectoralis Charpentier, 1825)

5.7.3 lentelė. Buveinės ir populiacijos būklės vertinimo lentelė
Kriterijus
Buveinės būklė
B1. Vandens telkinio paviršiaus padengimas
vandens augalais
B2. Vandens telkinio apšvietimas
B 3. Vandens telkinio aplinka
B4. Vandens lygio svyravimas
B5. Žuvys
BB. Bendras buveinės vertinimas
Populiacijos gausumo vertinimas
P1. Patinų skaičius
P2. Lervų išnarų skaičius
PB. Bendras populiacijos gausumo vertinimas

Įvertinimas (balais)

Pastabos

Atlikęs stebėjimus vykdytojas užpildo 5.7.4 lentelę, kuri rodo stebėjimų apimtis BAST ir stebėjimų vietų skaičiaus pokyčius.
5.7.4 lentelė. Bendra informacija apie šarvuotosios skėtės paplitimą
BAST (metai
)
Radavietės

Skaičius

Bendras žinomų šarvuotosios skėtės radaviečių skaičius BAST
Naujų (per pastaruosius 5 metus) registruotų radaviečių skaičius
Tinkamų buveinių plotas (ha) BAST
Stebėjimų vietų skaičius
Stebėjimų vietų skaičius, kuriose stebėjimai buvo nutraukti

Duomenų kokybės užtikrinimas
Suaugėliai stebimi tinkamomis oro sąlygomis – nevėjuotomis, šiltomis ir saulėtomis dienomis; prasidėjus lietui, apsiniaukus, kilus stipriam vėjui stebėjimus
reikia nutraukti. Lervų išnarų paieška po stiprių liūčių ar potvynio gali iškraipyti rezultatus, todėl apskaitas reikia planuoti atsižvelgiant į meteorologines prognozes prieš numatomus gausius kritulius.
Vėjuotu oru arba prieš / po veisimosi aktyvumo laikotarpio patinai laikosi
atokiau nuo vandens telkinių gerai įšildomose, apsaugotose nuo vėjo vietose
medžių ir krūmų guotuose, pamiškėse, miško pievose, kur intensyviai maitinasi. Suaugėlių skraidymo laikas gali būti labai ištęstas ir trukti nuo gegužės pabaigos iki liepos ar net rugpjūčio mėnesio, tačiau patikimiausi rezultatai surenkami
veisimosi aktyvumo periodu.
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Stebėtojas turi sugebėti gamtoje atskirti šarvuotąją skėtę nuo kitų žirgelių
rūšių, žinoti rūšies biologiją ir ekologiją.
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5.7.1 pav. Tipiška šarvuotosios skėtės buveinė.

5.7.2 pav. Šarvuotosios skėtės patinas
(Jolantos Rimšaitės nuotraukos)
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5.7.3 pav. Šarvuotosios skėtės patelė.

Pleištinė skėtė (Ophiogomphus cecilia Fourcroy, 1785)

5.8. PLEIŠTINĖ SKĖTĖ
(Ophiogomphus cecilia Fourcroy, 1785)
Povilas Ivinskis, Jolanta Rimšaitė

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Lietuvoje paplitęs vidutinio dydžio ar didelėse upėse su smėlio–žvyro dugno
sraunumomis. Stebėjimai vykdomi BAST, kur pleištinė skėtė yra tikslinė rūšis.
Už BAST teritorijų ribų pleištinės skėtės stebėjimo vietos parenkamos reprezentatyviose vietose atlikus žvalgomuosius stebėjimus arba remiantis esamais
faunistiniais duomenimis. Stebėjimo taškai parenkami stebėjimams vykdyti
išskirtose teritorijose. Jei per tris monitoringo (stebėjimų) ciklus stebėjimo vietoje gaunami neigiami rezultatai (nerandama nei suaugėlių nei išnarų, buveinė
sunaikinta, netinkama), stebėjimai šioje vietoje nebeatliekami.

Stebėjimo vietos charakteristika
Stebėjimai atliekami įvairaus dydžio upėse, jų pakrantėse ir maitinimosi
vietose. Pleištinė skėtė Lietuvoje paplitusi dispersiškai ir sudaro gausesnius židinius tinkamose buveinėse – upėse ir upeliuose su smėlėtu–žvyruotu dugnu.
Smėlėtas neuždumblėjęs upės dugnas ir tekantis švarus vanduo yra būtinos sąlygos šiai rūšiai. Parinkus stebėjimų vietą, jose nustatomos stebėjimų ribos. Pageidautina, kad jos atitiktų šiai rūšiai būdingų buveinių ribas – upių atkarpas, jų
pakrantes ir pievas, aikšteles prie upių.
Transektos, kuriose skaičiuojamos išnaros, turi būti gerai praeinamos, pakrantė turi būti tinkama lervoms išeiti ir prisitvirtinti.

Stebimo objekto aprašymas
Pleištinė skėtė (Ophiogomphus cecilia) yra žirgelių (Odonata) būrio Gomphidae
šeimos vabzdys. Išvaizda panaši į paprastąjį upelinį žirgelį (Gomphus vulgatisimus), tačiau suaugėliai lengvai atskiriami pagal tipišką krūtinės raštą – žalios
krūtinės šonuose yra 2 siauros, juodos, skersinės linijos, krūtinės nugarinė pusė
per vidurį su siaura, dviguba, juoda linija ir labai plačiomis, dvejomis, geltonai
žaliomis juostomis (5.8.1 pav.). Galva žalia, pilvelis juodai ir geltonai dryžuotas.
Suaugėlių kūno ilgis – 50–60 mm. Suaugėliai skraido nuo gegužės iki rugsėjo
mėnesio vidurio. Lietuvos sąlygomis dažniausiai nuo birželio pradžios iki rugpjūčio, pavieniai aptinkami ir vėliau. Lervų išnarų (ekzuvijų) randama ant pa275
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krantės augalų (5.8.1 pav.). Suaugėliai nuskrenda kelis kilometrus nuo veisimosi
vietų į maitinimosi vietas, kur stebimi apie 1 mėnesį.
Lervos ir ekzuvijai gerai skiriasi nuo kitų žirgelių rūšių, labai panašios tik į
Onychogomphus forcipatus lervas. Atskirti jas galima pagal kūno ilgį ir spyglius
(išaugas). Pleištinės skėtės lervos (ir ekzuvijai) yra ilgesni nei 28 mm, O. forcipatus – iki 27 mm. Nugaros išaugos (spygliai) O. cecilia dideli, ploni, atsikišę, o
trumpi, labiau „prigludę“ būdingi – O. forcipatus.
Pleištinės skėtės veisiasi švariose ir šaltokose upėse, kuriose gausu deguonies.
Suaugę individai labiausiai mėgsta atviras, saulėtas vietas, bet taip pat gali būti
aptikti ir miško kirtavietėse, kvartalinėse. Daugiausiai laiko jie praleidžia skraidydami pažeme maitinimosi vietose arba ilsisi ant saulės nušviestų akmenų ar
smėlio. Mažose upėse žirgeliai aptinkami iš dalies miškingose atkarpose, tačiau
mėgstamos buveinės yra ten, kur nors vienas krantas yra apšviečiamas saulės ir
yra atvirų pakrantės juostų. Kiaušinius deda upės priekrantės zonoje ant smėlio–
žvirgždo, neužaugusio vandens augalais; veisimosi buveinės vanduo turi būti
turtingas deguonies, švarus. Poravimasis liepos – rugpjūčio mėnesiais vyksta prie
upių. Vėliau patelė skraido išilgai srovės barstydama į vandenį kiaušinius. Kiaušiniai subręsta po 2–4 savaičių. Lervos gyvena įsiraususios į smėlėtą dugną, kartais
ropoja dugnu. Vystymasis iki suaugėlio stadijos trunka 3–4 metus. Virtimas suaugėliu vyksta birželio–rugpjūčio mėnesiais sausumoje, upės pakrantėje, paskutinio
ūgio nimfai įsitvėrus į pakrantės augalus. Didžiausias ritimosi intensyvumas stebimas birželio mėnesį. Ritimosi pradžiai didelės įtakos turi esama vandens temperatūra, pavasario eiga: esant aukštesnei vandens temperatūrai nei įprasta daugiametė, ritimasis būna ankstyvesnis, žemesnei – vėlyvesnis.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Stebimas ir registruojamas ekzuvijų (išnarų) gausumas (vienetų skaičius) ir
skraidančių suaugėlių gausumas (individų skaičius veisimosi ir maitinimosi vietose (jei tos vietos žinomos).
Stebimi buveinės parametrai: srovės greitis, įvertinamas upės dugnas, vandens ir pakrantės apšvietimas, pakrantė.
Stebėjimai atliekami du kartus, laiko tarpas tarp pirmo ir antro stebėjimų –
10–14 dienų.
Stebėjimai vykdomi birželio mėnesio antrą dekadą – liepos mėnesį.

Stebėjimo procedūra
Maršrutas parenkamas upės pakrantėje su pakrantės zonoje esančiomis atviromis buveinėmis, kurios yra kaip suaugėlių maitinimosi vietos. Maršrutinės transek276
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tos (juostos) turi būti planuojamos vengiant, kad į jas pakliūtų krūmų brūzgynai,
nepraeinami sąžalynai, nes tokiose vietose būtų menkos galimybės apžvelgti teritoriją ieškant suaugėlių ir būtų neįmanoma atlikti lervų išnarų (ekzuvijų) paieškos.
Stebėjimų vietos gali prasidėti nuo gerai prieinamų ir įsimenamų vietų po tiltais, tilteliais, nuo intakų. Vienoje stebėjimo teritorijoje (BAST) stebėjimo taškų skaičius neribojamas, stebėjimų vietos parenkamos visose izoliuotose (nutolusiose ne mažiau
kaip per 2 km) radavietėse, kuriose registruotos populiacijos, atitinkančios rūšies
buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus. Jei žinomų radaviečių yra
daugiau kaip 5, mažiausias stebima iki 50 proc. jų, bet ne mažiau kaip 5. Stebėjimų
vietos už BAST ribų parenkamos taip, kad kiekviename Lietuvos rajone būtų ne
mažiau kaip 5 stebėjimo taškai (skaičiuojant kartu stebėjimo taškus BAST ir už BAST
ribų) (jei susidaro toks faktinis radaviečių skaičius). Parenkant stebėjimo taškus
atsižvelgiama ir į teritorijos pasiekiamumą, galimybę kokybiškai atlikti stebėjimus.
Stebėjimai atliekami šiltomis, saulėtomis dienomis.
Išnarų stebėjimai – išnarų apskaita – yra daugiausia informacijos apie populiacijos gausumą suteikiantis stebėjimo būdas. Išnarų apskaita vykdoma taip: pasirinktoje teritorijoje įbridus į upę apžiūrimi pakrantės augalai, augantys 1 m pločio 50 m
ilgio ruože, kelmai, basliai ir pan. ir iškilę virš vandens augalai, augantys priekrantėje (iki 1 m nuo vandens linijos), taip pat apžiūrimas ir vandens paviršius, pakrantė,
kur gali būti, pavyzdžiui, lietaus nuplautos, nukritusios išnaros. Toks stebėjimas
kartojamas penkiose minėto ilgio upės atkarpose. Pastebėtos išnaros surenkamos.
Atkarpos parenkamos taip, kad būtų patogu atlikti skaičiavimus. Paprastai stebėjimo atkarpos yra išdėstomos viename upės krante, bet jei yra galimybė persikelti
į kitą krantą, pavyzdžiui, šalia yra tiltas, galima atlikti stebėjimus abiejuose upės
krantuose, tačiau apskaitos vietos neturėtų būti viena prieš kitą, o išdėstytos šachmatine tvarka. Patogiausia išnaras rinkti einant upe nuo vandens pusės, kur tai leidžia gamtinės sąlygos ir nesukelia pavojaus monitoringą atliekančiam asmeniui.
Surinktos išnaros sudedamos į plastikinius indelius ir užrašius tikslią etiketę
suskaičiuojamos ir apibūdinamos (ar patikrinamas apibūdinimas vėliau laboratorijoje). Laboratorijoje surinktos išnaros pradžioje laikomos atidarytuose indeliuose, kad išdžiūtų ir nepradėtų pelyti.
Suaugėliai nustatomi registruojant skraidančius vabzdžius mitybos vietose –
atvirose aikštelėse prie upės ir upės pakrantėse (atliekamos 2 apskaitos). Upės
pakrantėse penkiose po 100 m pasirinktose atkarpose suskaičiuojami skraidantys
suaugėliai, dedančios kiaušinius patelės. Suaugėlių skaičiavimo ir išnarų skaičiavimo juostos gali sutapti. Atliekant suaugėlių paiešką ir stebėjimą galima naudoti
žiūronus. Suaugėliai gali būti pagaunami, apibūdinami ir vėl paleidžiami.
Naudojantis GPS, nustatomos stebėjimo taškų koordinatės ir pažymimos žemėlapyje.
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Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) žvejo batai,
2) gelbėjimo liemenė,
3) baidarė arba valtis
4) entomologinis tinklelis,
5) plastikiniai indeliai,
6) žiūronai,
7) aukšti guminiai batai – bridkelnės,
8) GPS imtuvas su atsarginiais elementais,
9) užrašų knygelė ir pieštukas (diktofono gedimo atveju) ir stebėjimo anketos,
10) detalus vietovės žemėlapis (rekomenduojama ne smulkesnis nei
1:10 000),
11) raktas žirgeliams ir jų lervoms pažinti,
12) matavimo metras,
13) mobilusis telefonas (nenumatytiems atvejams),
14) išmanusis įrenginys su interneto ryšiu ir integruotu GPS, žemėlapių
programomis ir kt. gali būti naudojamas vietoj 6–11 punktuose nurodytų priemonių.

Duomenų registravimas
Rūšies stebėjimo duomenys surašomi į pateikiamas stebėjimo registracijos
formas (5.8.1 ir 5.8.2 lentelės). Taip pat žemėlapyje pažymimos apskaitos juostos,
jų pradžios ir pabaigos taškų koordinatės. Kiekvienam apskaitos taškui imama
atskira duomenų forma ir žemėlapis.
Pastabose surašoma kokia augalija vyravo tiriamoje atkarpoje ar išnaros rastos ant augalų ir kt.
5.8.1 lentelė. Pleištinės skėtės lervų išnarų apskaitos lentelė
BAST kodas
Už stebėjimą atsakingas asmuo
BAST, Teritorijos* pavadinimas
Adresas
Vietovės pavadinimas
Tel.:
Vandens telkinio pavadinimas
Stebėjimo vietos kodas
Lietuviškas, lotyniškas rūšies pavadinimas
El. paštas
Data
Stebėjimuose dalyvavę vykdytojai
Oro sąlygos: saulėta, permainingas debesuotumas, apsiniaukę (tinkamą pabraukti)
Vėjas: stiprus, vidutinis, silpnas, labai stiprus
(tinkamą pabraukti)
Oro temperatūra ............................. °C
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* jei stebėjimai vykdomi ne BAST, nurodomos saugomos teritorijos (pavyzdžiui, draustinis, regioninis parkas ir pan.) pavadinimas arba rajono pavadinimas.
Lervų
išnarų
apskaita

Iš viso

50 m ilgio atkarpoje
1 atkarpa
2 atkarpa
3 atkarpa
4 atkarpa
5 atkarpa

Vnt.

Pastabos

5.8.2 lentelė. Pleištinės skėtės suaugėlių apskaitos lentelė
BAST kodas
Už stebėjimus atsakingas asmuo
BAST, Teritorijos* pavadinimas
Adresas
Vietovės pavadinimas
Tel.:
Vandens telkinio pavadinimas
Stebėjimo vietos kodas
Lietuviškas, lotyniškas rūšies pavadinimas
El. paštas
Data
Stebėjimuose dalyvavusių vykdytojų sąrašas
Oro sąlygos: saulėta, permainingas debesuotumas, apsiniaukę (tinkamą pabraukti)
Vėjas: stiprus, vidutinis, silpnas, labai stiprus
(tinkamą pabraukti)
Oro temperatūra ...................................... °C
* jei stebėjimai vykdomi ne BAST, nurodomos saugomos teritorijos (pavyzdžiui,
draustinis, regioninis parkas ir pan.) pavadinimas arba rajono pavadinimas.
Transektos atkarpa Atkarpų ilgis Individų skaičius
Pastabos
1 atkarpa
2 atkarpa
Suaugėlių
apskaita
3 atkarpa
4 atkarpa
5 atkarpa
Iš viso

Stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimo vietoje įvertiname smėlio ir žvyro dalį dugne, dugno uždumblėjimą, nuosėdas, upės vagos ir pakrantės juostos apšvietimą, vandens tėkmės
būklę, aplinkos natūralumą. Vertinamas 500 m ilgio upės fragmentas stebėjimo
vietoje. Įvertinus užpildoma 5.8.3 lentelė, pabraukiant tinkamą teiginį.
Upės dugno charakteristikos upėse nustatomos vizualiai kiekvienoje išnarų
skaičiavimo atkarpoje. Vertinant vandens ir pakrantės juostos apšvietimą – nurodoma, kokia dalis upės vagos ir 10 m pakrantės juostos nepakliūna į šešėlį.
Vandens ir pakrantės juostos apšvietimą geriausiai nustatyti vidurdienį.
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Vandens tėkmės reguliacija ir krantų pakeitimai – nurodoma, ar upės vagoje
formuojasi natūralios ir (ar) dirbtinės patvankos. Natūralios patvankos formuojasi, sukritus į upės vagą šakoms, medžiams ir pan., jos gali būti tik upės pakrantėje (didelėse upėse kaip Neris, Nemunas), gali tvenkti dalį vagos, taip formuodamas nepalankias rūšiai didesnes ar mažesnes zonas – visos šios patvankos
yra gerai pastebimos. Krantų pakitimai – vertinami tik antropogeninės kilmės
pakeitimai (betoniniai įtvirtinimai ir pan.). Komentaruose stebėtojas nurodo patvankų kiekį, pobūdį ir įtaką.
Aplinka – vizualiai įvertinamas 500 m upės pakrantės ruožas.
Skiltyje Bendros pastabos stebėjimus atlikęs asmuo pažymi kitus svarbius jo nuomone faktus, pažeidimus, buveinės eksploatavimo pobūdį, pastebėtas retas rūšis.
5.8.3 lentelė. Pleištinės skėtės buveinės būklė ir gausumas
Kriterijai
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Gera
1 balas

Būklė
Patenkinama
Bloga
2 balai
3 balai
Buveinė
10–29 % arba < 10 % arba
61–90 %
> 90 %

B1. Žvyro/smėlio dalis dugno
plote
B2. Vandens ir
pakrantės juostos apšvietimas
B3. Dugno dumblėjimas, organinės nuosėdos
B4. Aplinka (500
m pakrantės)

30–60 %

B5. Vandens tėkmės reguliacija
ir krantų pakeitimai

Nėra

P1. Išnaros
(ekzuvijai) 50 m
atkarpoje
P2. Suaugėliai
100 m atkarpoje
Pastabos

> 15

Atviros buveinės užaugusios
krūmynais, pakrantės tankiai
apaugusios nendrėmis
Nepastovios
Dirbtinės patvangamtinės pa- kos, natūralios
tvankos
stabilios užtvankos, dirbtiniai
krantų įtvirtinimai
Rūšies gausumas
5–15
<5

>5

2–4

70 %–90 %

40–70 %

nevyksta

< 30 % paviršiaus
Iki 2 cm storio
Apaugę mišMiškas pakrantėje su- ku ištisai,
daro atskirus nendrės sugojelius, nen- daro atskirus
drių nėra
židinius

< 40 % arba
> 90 %
> 30 % paviršiaus
> 2 cm storio

0–1

Eksperto vertinimas / metai
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Duomenų analizės būdai
Stebėjimo metu gauti duomenys surašomi į pateiktas formas. Vertinimas
atliekamas pagal pateiktą 5.8.3 lentelę, vertinimo balai įrašomi į 5.8.4 lentelę.
Bendri balai apskaičiuojami sudėjus visų kriterijų įverčius ir padalijus iš naudotų kriterijų skaičiaus (buveinės atveju iš 5, populiacijos atveju iš 2).

B B = ∑1 Bn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Bn – buveinės būklės kriterijaus vertė, BB – bendras
buveinės įvertis

PB = ∑1 Pn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Pn – populiacijos būklės kriterijaus vertė, PB – bendras
populiacijos gausumo vertinimo įvertis, kai n = 1, PB = Pn.
Kai BB, PB vertė yra tarp 1–1,5 būklė vertinama kaip puiki, kai BB, PB vertė yra
1,6–2,5 būklė gera, kai BB, PB vertė yra > 2,5 būklė bloga.
Taip galima įvertinti kiekvienos stebėjimo vietos teritorijoje būklę – buveinės
būklę (BB) ir populiacijos gausumą (PB). Analizuojant duomenis Lietuvos mastu
duomenis iš visų stebėjimų vietų sujungiami į bendrą lentelę. Duomenims apdoroti naudojama bet kuri standartinius statistinės analizės metodus palaikanti
programa.
Tarpusavyje lyginamos tiek atskirų kriterijų vertės toje pačioje teritorijoje
skirtingais metais, tiek bendrosios vertės toje pačioje teritorijoje skirtingais metais bei šios vertės tarp skirtingų stebėjimo vietų ir teritorijų.
5.8.4 lentelė. Buveinės ir populiacijos būklės vertinimas
Kriterijus

Įvertinimas (balais)

Pastabos

Buveinės būklė
B1. Žvyro smėlio dalis dugno plote
B2. Vandens ir pakrantės juostos apšvietimas
B3. Dugno dumblėjimas, organinės nuosėdos
B4. Aplinka (500 m pakrantės)
B5. Vandens tėkmės reguliacija
Bendras buveinės vertinimas
Populiacijos gausumo vertinimas
P1. Suaugėlių individų skaičius
P2. Lervų išnarų skaičius
Bendras populiacijos gausumo vertinimas
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Duomenų kokybės užtikrinimas
Stebėtojas turi būti susipažinęs su entomologiniais tyrimo metodais, mokėti
naudotis vabzdžių apibūdinimo raktais.
Suaugėliai stebimi nevėjuotomis, šiltomis ir saulėtomis dienomis.
Ekzuvijų paieška po stiprių liūčių ar potvynio gali iškraipyti rezultatus, todėl
planuojant darbus reikia stebėti meteorologines prognozes ir stebėjimą atlikti
prieš numatomą lietingą periodą arba po jo praėjus ne mažiau kaip 5 dienoms.

Bibliografija
1. Arbačiauskas K. (sud.). 2009.Gyvūnijos monitoringo metodai. Vilnius.
2. Askew R. R. 2004. The dragonflies of Europe (revised edition). Harley,
Colchester.
3. Balčiauskas L. 2004. Sausumos ekosistemų tyrimo metodai. Vilnius.
4. Bernard R. 2012. Trzepla zeliona (Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in
Fourcroy, 1785). Biblioteka monitoringu srodowiska: 32–58.
5. Dijkstra K.-D. B, Lewington R. 2006. Field Guide to the Dragonflies of
Britain and Europe. British Wildlife Publishing.
6. Dolny A. 2005. Metodika monitoringu evropsky významného druhu
klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia).
7. Hessen-Forst. Bundes- und Landesmonitoring. 2011 – Bundesstichproben- Monitoring für die Grüne Flussjugnfer (Ophiogomphus cecilia) in
Hessen./ file:///C:/Users/jol/Downloads/artgutachten_2011_gruene_flussjungfer_ophiogomphus_cecilia_bumo_ohne_anhang.pdf
8. Heidemann H., Seidenbusch R. 2002. Die Libellenlarven Deutschlands.
Die Tierwelt Deutschlands 72. Keltern.
9. Lehmann A., Nüß J.H. 1998. Libellen. Hmburg.
10. Raudonikis L. (sud.) 2006. Europos Sąjungos Buveinių direktyvos saugomos rūšys, vadovas. Kaunas.
11. Wildermuth H. 2010. Monitoring the effects of conservation action in
agricultural and urbanized landscapes – also useful for assesing climate
change? BioRisk, 5: 175–192.

282

Pleištinė skėtė (Ophiogomphus cecilia Fourcroy, 1785)

5.8.1 pav.Pleištinės skėtės suaugėlis (Povilo Ivinskio nuotrauka)

5.8.2 pav. Pleištinės skėtės išnara (Jolantos Rimšaitės nuotrauka)
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5.9. DIDYSIS AUKSINUKAS
(Lycaena dispar Haworth, 1802)
Povilas Ivinskis

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Labai plačiai visoje Lietuvoje paplitusi rūšis. Monitoringas vykdomas BAST,
kurios yra išskirtos didžiojo auksinuko apsaugai ir teritorijose už BAST ribų.
Stebėjimų vieta nustatoma vadovaujantis žinomais faunistiniais duomenimis,
stebėjimo vietos už BAST ribų turi sudaryti iki 10 proc. žinomų radaviečių. Teritoriniu atžvilgiu išskirtos stebėjimo vietos turi būti kuo tolygiau išdėstytos visoje
Lietuvos teritorijoje.

5.9.1 pav.Didysis auksinukas (Povilo Ivinskio nuotrauka)

Stebėjimo vietos charakteristika
Stebėjimo vietos parenkamos drėgnose paežerėse, paupių pievose, pamiškėse. Parenkant stebėjimo vietas, pirmenybė teikiama gerai pasiekiamoms vietoms,
vienalytėms buveinėms. Didysis auksinukas yra drėgnų paežerių, paupių pievų, pamiškių gyventojas, trofiškai susijęs su aukštaūgėmis rūgštynėmis – Rumex
hydrolapathum, R. aquaticus, R. obtusifolius (Buszko, Maslowski 2008; Strausz, Fie284
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dler, Franzen, Wiemers 2012). Rūšis aptinkama Europos Bendrijos svarbos natūraliose buveinėse „Eutrofiniai aukštieji žolynai“ (6430), „Melvenynai“ (6410)
(Chrzanowski ir kt. 2013) ir aliuvinėse pievose (6450), taip pat žemapelkinėse
aukštųjų viksvų bendrijose, agrokraštovaizdyje prie dirbtinių vandens telkinių,
kanalizuotų upelių, miškuose, melioracijos griovių pakraščiuose. Stebimas ir
atviresnėse vietose, neapaugusiose mišku. Praktiškai aptinkamas visoje šalies
teritorijoje, bet visur yra negausus. Didysis auksinukas buveinėje stebimas dideliame plote, apimančiame visą ežero pakrantę, paupį ar apypelkį.

Stebimo objekto aprašymas
Didžiausia auksinukų rūšis Lietuvoje. Priekinio sparno ilgis 16–21 mm. Lytinis
dimorfizmas ryškus. Patinų sparnų viršus ryškiai raudonas, priekinis sparnas su
ryškia, juoda, medialine dėme. Patelių sparnų viršus labai panašus į ugninio auksinuko (Lycaena virgaureae) patelių raštą. Tačiau didžiojo auksinuko tiek patinų,
tiek ir patelių apatinių sparnų apačia yra švelniai melsva, o ugninio auksinuko –
rudai raudona. Drugiai skraido greitai. Ieškodami nektaringų augalų, vaikydami
vienas kitą. Einant numatytu maršrutu jie stebimi tupintys ar skrendantys. Drugiai stebimi nuo birželio iki rugpjūčio mėnesio vidurio. Rugsėjo mėnesį stebimi
drugiai priklauso negausiai antrai kartai. Vikšrų mitybinis augalas – vandeninės
rūgštynės (Rumex aquaticus), rūgštynės gudažolės (Rumex hydrolapathum), bukalapės rūgštynės (R. obtusifolius). Patelės kiaušinėlius deda po vieną ar kelis ant
mitybinių augalų. Išsiritę vikšrai gyvena apatinėje lapo pusėje, išgraužia įvairaus
dydžio angas. Žiemoja vikšrai, paklotėje prie mitybinių augalų.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Stebimi suaugėliai, nustatomas individų skaičius (skraidantys, tupintys imago). Stebėjimai atliekami du kartus su savaitės intervalu. Stebėjimų metu įvertinami svarbiausi buveinės parametrai: buveinės plotas, buveinės apaugimas sumedėjusiais augalais, izoliacija, naudojimas, hidrologinis režimas, drugių vikšrų
mitybiniai augalai.
Stebėjimai atliekami birželio mėnesio trečią – liepos mėnesio pirmą dekadą.
Stebėjimų metu nustatomas didžiojo auksinuko gausumas teritorijoje.

Stebėjimo procedūra
Vienoje teritorijoje siūloma išskirti iki 2–3 stebėjimo taškų.
Parinkus stebėjimų tašką, nustatomos stebėjimų ribos. Pageidautina, kad ribos atitiktų šiai rūšiai būdingų buveinių ribas. Stebėjimų taškai ir jų ribos pažymimos kartografinėje medžiagoje (1:10 000 mastelio planuose), suteikiant
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joms sutartinį pavadinimą, pažymimą stebėjimų duomenų surašymo formoje.
Buveinės sunaikinimo atveju (suarimas, užsodinimas mišku ir t. t.) stebėjimai
atliekami artimiausioje tinkamoje buveinėje. Stebėjimų metu vykdomos suaugėlių apskaitos – nustatomas didžiojo auksinuko suaugėlių gausumas (individų
skaičius) pasirinktoje transektoje (skraidantys, tupintys imago), mitybinės bazės
ir buveinės būklė.
Didysis auksinukas iš toli pastebima rūšis, tad šių drugių suaugėlių apskaita
yra nesunki. Apskaitoms atlikti pasirenkama linijinė transekta – 4 atkarpos po
50 metrų. Transektos ilgis gali būti koreguojamas atsižvelgiant į konkrečios buveinės dydį. Apskaitos atliekamos maksimalaus drugių skraidymo metu (optimalus stebėjimų laikas labai svyruoja ir gali atskirais metais skirtis 2–3 savaitėmis). Stebėjimų pradžia nustatoma gavus duomenis iš specialistų arba patiems
pastebėjus pirmuosius skraidančius drugius. Pasirinktoje transektoje apskaita
atliekama tarp 12–15 val., esant saulėtam, šiltam orui. Suaugėlių apskaitai pasirinkta transekta turi eiti per auksinukui tipingą, vienalytę buveinę. Skirtingais
metais atliekant monitoringą apskaitų transektos padėtis gali būti pakoreguojama atsižvelgiant į buveinėje įvykusius pokyčius ir sąlygas. Didžiojo auksinuko
buveine einama tokiu greičiu, kad galima būtų pastebėti ir atpažinti drugį, tiesia
linija ir 2,5 metrų atstumu nuo linijos vidurio į abi puses skaičiuojami pastebėti
skraidantys ar tupintys drugiai.
Šiuo metodu nustatome didžiojo auksinuko individų skaičių (registruotų individų skaičių nueitos transektos atkarpai).
Jei atvykus daryti apskaitų pradeda lyti ar pakyla stiprus vėjas, suaugėlių
apskaitos atliekamos kitu artimiausiu metu. Stebėjimų duomenys rašomi į atskiras lenteles. Rekomenduojama registruoti visus pastebėtus dieninius drugius,
ypač saugomas rūšis – rudaakį satyriuką, kraujalakinį melsvį. Šie duomenys
leistų objektyviai įvertinti buveinės kokybę, pritaikant plačiai paplitusius statistinius ekologinius indeksus. Transektų atkarpose 100 m2 ( 10 x 10) plote suskaičiuojame mitybinius augalus. Populiacijai ir mitybinėms bazėms vertinti naudojama maksimali registruota vertė.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) entomologinis tinklelis,
2) matavimo metras,
3) raktas drugiams ir augalams atpažinti,
4) užrašų knygelė ir pieštukas ar stebėjimo registracijos anketos,
5) detalus vietovės žemėlapis (rekomenduojama ne smulkesnis nei
1:10 000) arba aerofotografinė nuotrauka,
6) išmanusis įrenginys su interneto ryšiu ir integruotu GPS, žemėlapių
programomis ir kt.
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Duomenų registravimas
Rūšies monitoringo duomenys surašomi į pateikiamą stebėjimų registracijos formą. Kartografuojamas apskaitų maršrutas (naudojant GPS, nustatoma ir
žemėlapyje pažymima stebėjimo transekta). Kiekvienai stebėjimų vietai imama
atskira duomenų forma ir žemėlapis.
Drugių suaugėlių apskaitų rezultatai įrašomi į 5.9.1 lentelę, mitybinės bazės
stebėjimų duomenys į 5.9.2 lentelę, pabraukiant tinkamą reikšmę.
5.9.1 lentelė. Didžiojo auksinuko stebėjimų registracijos forma
BAST kodas
BAST, Teritorijos* pavadinimas
Stebėjimo taško (maršruto) kodas
Data
Oro sąlygos

Už stebėjimą atsakingas asmuo
Adresas
Tel.:
El. paštas
Stebėjimuose dalyvavę vykdytojai

* jei stebėjimai vykdomi ne BAST, nurodomos saugomos teritorijos (pavyzdžiui, draustinis, regioninis parkas ir pan.) pavadinimas arba rajono pavadinimas.
Transektos

Transektos atkarpų geografinės koordinatės /
Realus transektos ilgis m

Didžiojo auksinuko
stebėtų individų skaičius, ind.

Didžiojo auksinuko
mitybinių augalų skaičius 10 x 10 m

I
II
III
IV

Jei stebėjimo juosta (transekta) yra trumpesnė ar ilgesnė už 100 m, perskaičiuojame duomenis į 100 metrų ir šiuos rezultatus pateikiame vertinimo lentelėje.
Duomenis perskaičiuojami naudojantis formule:
N100= Nx * 100/L
kur N100 – perskaičiuotas individų skaičius 100 metrų ilgio juostoje,
Nx – realiai suskaičiuotas individų skaičius
L – realus nueitos juostos ilgis

Stebėjimo vietos įvertinimas
Remiantis atliktų stebėjimų rezultatais įvertinama, kokį plotą stebėjimo taškuose sudaro tinkamos rūšiai gyventi buveinės. Pastebėtos buveinės charakteristikos surašomos į 5.9.2 lentelę.
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5.9.2 lentelė. Didžiojo auksinuko buveinės būklė (* Tinkamą pabraukti)
Kriterijai
Buveinė
B1. Buveinės apaugimas sumedėjusiais augalais
B2. Buveinės
plotas

Gera
1 balas
5–20 %
> 1 ha

Būklė
Patenkinama
Bloga
2 balai
3 balai
Buveinės plotas ha
20–60 %
> 60 %
> 1 ha,
buveinė suskaldyta į mažus fragmentus,
Tinkamų buveinių yra už
1–2 km

< 1 ha

B3. Buveinės izoliacija

Iki 1 km atstumu
yra tinkamų buveinių

B4. Pievų naudojimas

1 stambus galvijas
1 ha; nuganoma
mažiau kaip pusė
pievos ploto/arba/
ir šienaujama pramečiui

Mozaikiškas
šienavimas
ar/ nuganoma
iki 2/3 pievos
ploto

B5. Hidrologinis
režimas

Drėgna

Užmirkę

Sausa

1–5, auga vienoje, keliose
vietose

Nėra

B6. Drugių vikšrų > 5 tolygiai auga
mitybiniai augalai buveinėje
10 × 10 m

Komentaras

Buveinė izoliuota, tinkamos buveinės
yra ne arčiau
kaip 3 km
Intensyvusis
ganymas, šienavimas

Populiacijos gausumas
P1. Drugių skaičius

> 5/100 metrų tran- 1–5/100 metrų
sektoje
transektoje

100 metrų
transektoje
nestebėta

Pastabos

Remiantis buveinės ir populiacijos būklės duomenimis, užpildoma 5.9.3 lentelė ir gautas reikšmes įvedus į nurodytas formules nustatoma buveinės būklė ir
populiacijos dydis.
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5.9.3 lentelė. Buveinės ir populiacijos būklės vertinimas
Kriterijus

Įvertinimas (balais)

Pastabos

Buveinės būklė
B1. Buveinės apaugimas sumedėjusiais augalais
B2. Buveinės plotas
B3. Buveinės izoliacija
B4. Pievų naudojimas
B5. Hidrologinis režimas
B6. Drugių vikšrų mitybiniai augalai (10X10 m)
BB. Bendra buveinės būklė

Populiacijos gausumo vertinimas

P1. Drugių skaičius
PB. Bendras populiacijos gausumo vertinimas

Atlikęs stebėjimus vykdytojas užpildo 5.9.4 lentelę, kuri rodo apimtis BAST
ir stebėjimo vietų skaičiaus pokyčius.
5.9.4 lentelė. Bendra informacija apie didžiojo auksinuko paplitimą
BAST (metai
)
Radavietės
Bendras žinomų didžiojo auksinuko radaviečių skaičius BAST
Naujų (per pastaruosius 5 metus) registruotų radaviečių skaičius
Tinkamų buveinių plotas (ha) BAST
Stebėjimų vietų skaičius
Stebėjimų vietų skaičius, kuriuose stebėjimai buvo nutraukti

Skaičius

Tinkamas buveinių plotas BAST nustatomas apžvelgiant į visas tinkamas
teritorijas, prieš tai visos teritorijos aerofotografinėje nuotraukoje atrinkus galimas, tinkamas buveines. Jei BAST tokių buveinių daug, tai keletą jų patikrinus ir
nustačius tikslinę rūšį bei tinkamumą jai gyventi, likusių teritorijų plotas nustatomas ekstrapoliacijos būdu.
Kiekvienai transektos atkarpai nurodomos grėsmės ir poveikiai iš grėsmių ir
poveikio sąrašo, nurodant jų intensyvumą (1 – neintesyvus, 2 – vidutinis, 3 –intensyvus) ir poveikį (teigiamas +, neigiamas –).

Duomenų analizės būdai
Duomenys surašyti į pateiktas formas, vertinami pagal 5.9.2 lentelėje pateiktas balų vertes. Ekspertas, vertinantis stebėjimų duomenis (ir (arba) asmuo
vykdantis monitoringą), atlieka vertinimą pagal pateiktą lentelę įrašydamas
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vertinimą balais į 5.9.3 lentelę. Bendri balai apskaičiuojami sudėjus visų kriterijų įverčius ir padalijus iš naudotų kriterijų skaičiaus, buveinės atveju iš 6. Jei
kuris nors kriterijus nebuvo vertinamas, tai vertinant buveinę dalijame iš turimų
įverčių skaičiaus. Populiacijos atveju lieka tik vienas kriterijus, bendras įvertis
nustatomas pagal jį.

B B = ∑1 Bn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Bn – buveinės būklės kriterijaus vertė, BB – bendras
buveinės įvertis

PB = ∑1 Pn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Pn – populiacijos būklės kriterijaus vertė, PB – bendras
populiacijos gausumo vertinimo įvertis, kai n = 1, PB = Pn.
Kai BB, PB vertė yra tarp 1–1,5 būklė vertinama kaip puiki, kai BB, PB vertė yra
1,6–2,5 būklė gera, kai BB, PB vertė yra > 2,5 būklė bloga.
Taip galima įvertinti kiekvienos stebėjimo vietos stebimoje teritorijoje būklę –
buveinės būklę (BB) ir populiacijos gausumą (PB).
Pagal šiuos įverčius stebimoje teritorijoje lyginamos tais pačiais metais vertintos stebėjimo vietos tarpusavyje, vertinami stebėjimo vietų būklės pokyčiai
skirtingais metais. Lyginant stebėjimo vietas tarpusavyje ir skirtingų metų duomenis kreipiamas dėmesys ne tik į bendrus įverčius balais (BB ir PB), bet ir į atskirų kriterijų pokyčius. Vertinant duomenis naudojami plačiai priimti standartiniai statistikos metodai. Lyginamas atskirų metų individų skaičius, mitybinės
bazės vertės, analizuojamos grėsmes ir poveikiai.

Duomenų kokybės užtikrinimas
Vykdytojas prieš pradėdamas darbą turėtų susipažinti su objektu ir panašiomis rūšimis pasinaudodamas internetu ar publikuota informacija. Vykdytojas
turi skirti drugių suaugėlius nuo išoriškai panašaus ugninio auksinuko. Pažinti
Rumex genties rugštynes.
Drugių stebėjimai nevykdomi vėjuotu, apniukusiu, lietingu oru.
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5.10. ŠIAURINIS AUKSINUKAS
(Lycaena helle Denis & Schiffermüller, 1775)
Povilas Ivinskis

5.10.1 pav.Šiaurinis auksinukas (Povilo Ivinskio nuotrauka)

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Šiaurinis auksinukas lokaliai paplitusi rūšis. Šios rūšies stebėjimai vykdomi visose žinomose izoliuotose radavietėse ir už jų ribų. Stebėjimų taškai nustatomi remiantis žinomais faunistiniais duomenimis. Stebėjimo vietos parenkamos saulėtose
ir apsaugotose nuo vėjo šaltiniuotose pievose, apaugusiose retais gluosnių krūmais,
pievose, apsuptose mišku. Parinkus stebėjimų vietą, nustatomos ribos jose. Pageidautina, kad jos atitiktų šiai rūšiai būdingų buveinių ribas. Vienoje teritorijoje siūloma išskirti iki 2–3 stebėjimo taškų ir tiek pat stebėjimo vietų už BAST ribų. Buveinės
sunaikinimo atveju stebėjimai atliekami artimiausioje tinkamoje buveinėje.

Stebėjimo vietos charakteristika
Šiaurinis auksinukas yra šaltiniuotų paupių, paežerių, pamiškių pievų gyventojas, trofiškai susijęs su paprastąja gyvatžole (Bistorta major). Šiaurinio auksinuko gyvenamas plotas gali labai įvairuoti. Šveicarijos miške, Gaujos slėnyje
driekiasi per kelis kilometrus viena nuo kitos nutolusiose buveinėse, Stojų pievose – palyginti nedidelėje pievoje. Auksinukas nemėgsta didelių atvirų plotų ir
stebimas ant aukštesnių žolių, krūmų, saulės apšviestuose, apsaugotuose nuo
vėjo tarpkrūmiuose.
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Stebimo objekto aprašymas
Šiaurinis auksinukas yra mažiausia auksinukų rūšis. Priekinio sparno ilgis
12–13 mm. Lytinis dimorfizmas ryškus. Dydžiu, sparnų forma ir raštu labai panašus į mažajį auksinuką (Lycaena phlaeas) bei kiek didesnį tamsujį auksinuką
(Lycaena tityrus), nuo kurių skiriasi metališku viršutinių sparnų blizgesiu ir užpakalinių sparnų apatine puse, kuri gausiai juodai taškuota bei turi ryškiai raudoną pakraščio liniją, apribotą juodų trikampės formos dėmių eilėmis. Mažojo
auksinuko užpakalinių sparnų apačia ruda, su retomis, mažomis, juodomis dėmelėmis, o juodojo auksinuko užpakalinių sparnų apačia gausiai juodai taškuota ir neturi baltos pakraščio juostos. Šiaurinis auksinukas konstatuotas penkiose
šalies vietose pietryčių Lietuvoje ir sudaro įvairaus dydžio izoliuotus židinius
tinkamose buveinėse. Suaugėliai skraido gegužės – birželio mėnesio pradžioje.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Stebimi suaugėliai – (individų skaičius) (skraidantys, tupintys imago) bei rekomenduojama registruoti visas dieną skraidančių drugių rūšis stebėjimų vietoje. Stebėjimai atliekami du kartus gegužės mėnesio trečią – birželio mėnesio
pirmą dekadą su savaitės intervalu. Stebėjimų metu įvertinami svarbiausi buveinės parametrai.

Stebėjimo procedūra
Parinkus stebėjimų taškus nustatomos stebėjimų ribos juose. Pageidautina,
kad jos atitiktų šiai rūšiai būdingų buveinių ribas. Stebėjimų taškai ir jų ribos,
jei stebimai teritorijai nėra parengta individuali monitoringo programa, pažymimos kartografinėje medžiagoje (1:10 000 mastelio planuose), suteikiant joms
sutartinį pavadinimą arba individualų kodą, pažymimą stėbėjimo duomenų registracijos formoje. Stebėjimams – suaugėlių apskaitoms – pasirenkama linijinė
transekta – 4 atkarpos po 50 metrų saulėtose ir apsaugotose nuo vėjo šaltiniuotose pievose, apaugusiose retais gluosnių krūmais, pievose apsuptose mišku.
Svarbu, kad tiriamos atkarpos kirstų ekologiškai vienalytes buveines. Buveinės
sunaikinimo atveju stebėjimai atliekami artimiausioje tinkamoje buveinėje.
Suaugėlių drugių apskaitos atliekamos (apskaitos laikas koreguojamas pagal
pavasario eigą, jei pavasaris šaltas ir lietingas apskaitos vėlinamos ir atvirkščiai) maksimalaus drugių skraidymo metu. Pasirinktame taške tarp 12–15 val.,
esant saulėtam, šiltam, nevėjuotam orui einama numatyta transekta šiaurinių
auksinukų buveine ir 2,5 metrų atstumu nuo stebėtojo į abi puses skaičiuojami
pastebėti skraidantys ar tupintys drugiai. Šiaurinis auksinukas – smulki rūšis,
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dėl savo rašto tarp žolių ir krūmų pastebimas sunkiai, tad apskaitą reikia atlikti
neskubant. Ypač atidžiai reikia apžiūrėti aikšteles, apsuptas krūmais. Kadangi
drugiai, ypač patinėliai, turi savo teritoriją, tai patinėlių užimtas teritorijas reikia
apžiūrėti labai nuodugniai. Esant abejonėms drugiai atsargiai pagaunami, apibūdinami ir čia pat paleidžiami. Abiejų stebėjimų duomenys rašomi į atskiras
lenteles. Atliekant šiaurinio auksinuko apskaitą registruojamos ir kitos dieninių
drugių rūšys.
Apskaitų transektos atkarpose pasirenkame po vieną ar dvi (jei augalų padengimas labai nevienodas) aikšteles 5 x 5 m, kuriuose įvertiname kokią dalį
žolinių augalų sudaro gyvatžolė.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) entomologinis tinklelis,
2) raktas drugiams ir augalams atpažinti,
3) užrašų knygelė ir pieštukas, stebėjimo registracijos anketos,
4) detalus vietovės žemėlapis (rekomenduojama ne smulkesnis nei
1:10 000), aerofotografinė nuotrauka,
5) išmanusis įrenginys su interneto ryšiu ir integruotu GPS, žemėlapių
programomis ir kt.

Duomenų registravimas
Rūšies stebėjimų duomenys surašomi į pateikiamą stebėjimų registracijos
formą. Kartografuojami apskaitų taškai (naudojant GPS, nustatoma ir žemėlapyje pažymima stebėjimo transekta). Kiekvienam stebėjimų taškui imama atskira
duomenų forma ir žemėlapis.
Drugių suaugėlių apskaitų rezultatai ir mitybinės bazės stebėjimų duomenys
įrašomi į 5.10.1 lentelę.
5.10.1 lentelė. Šiaurinio auksinuko stebėjimų lentelė
BAST kodas

Už stebėjimus atsakingas asmuo

BAST, Teritorijos* pavadinimas

Adresas

Stebėjimo taško (maršruto) kodas

Tel.:

Data

El. paštas

Oro sąlygos

Stebėjimuose dalyvavę vykdytojai

* jei stebėjimai vykdomi ne BAST, nurodomos saugomos teritorijos (pavyzdžiui, draustinis, regioninis parkas ir pan.) pavadinimas arba rajono pavadinimas.
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Transektos

Transektos atkarpų geografinės koordinatės

Šiaurinio auksinuko
stebėtų individų skaičius, ind.

Šiaurinio auksinuko
mitybinių augalų skaičius 10 × 10 m

I
II
III
IV

Stebėjimo vietos įvertinimas
Remiantis atliktų stebėjimų rezultatais įvertinama kokį plotą BAST sudaro
tinkamos rūšiai gyventi buveinės. Siekiant įvertinti buveinės savybes užpildoma
stebėjimo vietos įvertinimo 5.10.2 lentelė.
5.10.2 lentelė. Šiaurinio auksinuko buveinės būklė (* Tinkamą pabraukti)
Kriterijai

Gera
1 balas

Buveinė
B1. Buveinės ap- 5–20 %
augimas sumedėjusiais augalais
B2. Buveinės
> 1 ha
plotas

B3. Buveinės izo- Šalia ar iki 1 km
liacija
atstumu yra tinkamų buveinių

Būklė
Patenkinama
Bloga
2 balai
3 balai
Buveinės plotas ha
20–60 %
> 60 %
> 1 ha, buveinė
suskaldyta į mažus fragmentus,
Tinkamų buveinių yra už 1–2
km

Komentaras

< 1 ha

Buveinė izoliuota, tinkamos
buveinės yra ne
arčiau kaip 3 km
B4. Pievų naudo- 1 stambus galvi- Mozaikiškas šie- Intensyvusis
jimas
jas 1 ha; nugano- navimas ar/ nu- ganymas, šienama mažiau kaip ganoma iki 2/3 vimas arba pieva
pusė pievos plo- pievos ploto
apleista, kelis
to/arba/ir šienaumetus nenaudojama pramečiui
jama
B5. Hidrologinis Drėgna
Užmirkę
Sausa
režimas
B6. Drugių vikšrų > 10, tolygiai
5–10, auga vie- Nėra
noje, keliose
mitybiniai augalai auga buveinėje
vietose
5×5m
Populiacijos gausumas
> 15/100 metrų 10–15/100 metrų < 5/100 metrų
P1. Drugių skaičius
transektoje
transektoje
transektoje
Pastabos
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Remiantis buveinės ir populiacijos būklės duomenimis užpildoma buveinės
parametrų įvertinimo 5.10.3 lentelė, ir gautas reikšmes įvedus į nurodytas formules nustatoma buveinės būklė ir populiacijos dydis.
5.10.3 lentelė. Šiaurinio auksinuko buveinės ir populiacijos būklė
Kriterijus

Įvertinimas (balais)
Buveinės būklė
B1. Buveinės apaugimas sumedėjusiais augalais
B2. Buveinės plotas
B3. Buveinės izoliacija
B4. Pievų naudojimas
B5. Hidrologinis režimas
B6. Drugių vikšrų mitybiniai augalai
BB. Bendras buveinės vertinimas
Populiacijos gausumo vertinimas
P1. Drugių skaičius
PB. Bendras populiacijos gausumo vertinimas

Pastabos

Atlikęs stebėjimus vykdytojas užpildo 5.10.4 lentelę, kuri rodo stebėjimų apimtis BAST ir stebėjimų vietų skaičiaus pokyčius.
5.10.4 lentelė. Bendra informacija apie šiaurinio auksinuko paplitimą
BAST (metai )
Radavietės
Bendras žinomų šiaurinio auksinuko radaviečių skaičius BAST
Naujų (per pastaruosius 5 metus) registruotų radaviečių skaičius
Tinkamų buveinių plotas (ha) BAST
Stebėjimų vietų skaičius
Stebėjimų vietų skaičius, kuriose stebėjimai buvo nutraukti

Skaičius

Tinkamas buveinių plotas BAST nustatomas apžvelgiant į visas tinkamas teritorijas, prieš tai visos teritorijos aerofotografinėje nuotraukoje atrinkus galimas
tinkamas buveines. Jei BAST tokių buveinių daug, tai keletą jų patikrinus ir nustačius tikslinę rūšį bei tinkamumą jai gyventi, likusių teritorijų plotas nustatomas ekstrapoliacijos būdu.
Nurodomos grėsmės ir poveikiai iš grėsmių ir poveikio sąrašo, nurodant jų
intensyvumą (1 – neintesyvus, 2 – vidutinis, 3 – intensyvus) ir poveikį (teigiamas
+, neigiamas –)
Buveinės plotas yra nustatomas GPS prietaisu.
Mitybinės bazės dydis – mitybinio augalo gyvatžolių (Bistorta major) dalis
tarp kitų žolinių augalų visoje buveinėje. Nustatomas atlikus apskaitą 5 x 5 m
apskaitos aikštelėje, po vieną ar dvi (jei augalų pasiskirstymas labai netolygus)
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tokios aikštelės įrengiamos kiekvienoje transektos atkarpoje, nurodoma vidutinė reikšmė.
Buveinės užaugimas sumedėjusiais augalais – ekspertinis vertinimas, įvertinama kokia šiaurinio auksinuko buveinės dalis užaugusi medžiais, krūmais.
Nurodomos grėsmės ir poveikiai iš grėsmių ir poveikio sąrašo, nurodant jų
intensyvumą (1 – neintesyvus, 2 – vidutinis, 3 – intensyvus) ir poveikį (teigiamas
+, neigiamas –).

Duomenų analizės būdai
Ekspertas vertinantis stebėjimų duomenis (ir (arba) asmuo vykdantis monitoringą) atlieka vertinimą pagal pateiktas lenteles įrašydamas vertinimus balais į
5.10.2, 5.10.3 lenteles. Bendri balai apskaičiuojami sudėjus visų kriterijų įverčius
ir padalijus iš naudotų kriterijų skaičiaus, buveinės atveju iš 6. Jei kuris nors
kriterijus nebuvo vertinamas, tai vertinant buveinę dalijame iš turimų įverčių
skaičiaus. Populiacijos atveju lieka tik vienas kriterijus, bendras įvertis nustatomas pagal jį.

B B = ∑1 Bn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Bn – buveinės būklės kriterijaus vertė, BB – bendras
buveinės įvertis

PB = ∑1 Pn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Pn – populiacijos būklės kriterijaus vertė, PB – bendras
populiacijos gausumo vertinimo įvertis, kai n = 1, PB = Pn.
Kai BB, PB vertė yra tarp 1–1,5 būklė vertinama kaip puiki, kai BB, PB vertė yra
1,6–2,5 būklė gera, kai BB, PB vertė yra > 2,5 būklė bloga.
Taip galima įvertinti kiekvienos stebėjimo vietos stebimoje teritorijoje būklę –
buveinės būklę (BB) ir populiacijos gausumą (PB).
Pagal šiuos įverčius stebimoje teritorijoje lyginamos tais pačiais metais vertintos stebėjimo vietos tarpusavyje, vertinami stebėjimo vietų būklės pokyčiai
skirtingais metais. Lyginant stebėjimo vietas tarpusavyje ir skirtingų metų duomenis kreipiamas dėmesys ne tik į bendrus įverčius balais (BB ir PB), bet ir į atskirų kriterijų pokyčius. Vertinant duomenis naudojami plačiai priimti standartiniai statistikos metodai. Lyginamas atskirų metų individų skaičius, mitybinės
bazės vertės, analizuojamos grėsmės ir poveikiai.
Palyginamos grėsmės ir jų intensyvumas skirtingose buveinėse ir skirtingais
metais.
Bendram buveinės vertinimui gali būti panaudojami atskirų stebėjimų metų
temperatūrų vasaros mėnesiai, metiniai vidurkiai bei stebėjimų metu nustatytos
visų dieninių drugių rūšys ir jų gausumas.
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Duomenų kokybės užtikrinimas
Stebėtojas, prieš pradėdamas darbą, turėtų susipažinti su objektu ir panašiomis rūšimis pasinaudodamas internetu ar publikuota informacija. Stebėtojas
turi skirti drugių suaugėlius nuo išoriškai panašaus mažojo auksinuko ir kitų
rūšių. Pažinti auksinuko mitybinį augalą gyvatžolę (Bistorta major). Drugių suaugėlių apskaita nevykdoma vėjuotu, apniukusiu, lietingu oru.

Bibliografija
1. Chrzanowski A., Mazur A., Kuzminski R., Łabędzki A. 2013. Biotopy
czerwonczyka nieparka (Lycaena dispar, Haworth, 1802) i czerwonczyka
fioletka (Lycaena helle, Denis & Schiffermüller, 1775) (Lycaenidae, Lepidoptera) oraz propozycja postempowania ochronnego na terenach
administrowanych przez PGL lasy panstwowe. Acta Scientiarum Polonorum, 12 (3): 25–36.
2. Ivinskis P., Augustauskas J., 2004. Lietuvos dieniniai drugiai. Lututė,
Kaunas.
3. Kayser M. 2014. How to manage habitatats of the endangered lycaenid
butterfly Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775) (Insecta, Lepidoptera). Bull. Soc. Nat. luxemburg, 115: 241–249.
4. Dapkus D. 2007. Šiaurinis auksinukas (Lycaena helle (Denis &
Schiffermüller, 1775)). Kn. Rašomavičius V. (sud.) Lietuvos Raudonoji
knyga. Vilnius, 105 p.
5. Raudonikis L. (sud.) 2006. Europos Sąjungos Buveinių direktyvos saugomos rūšys, vadovas. Kaunas.
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5.11. KRAUJALAKINIS MELSVYS
(Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779))
Povilas Ivinskis, Jolanta Rimšaitė

5.11.1 pav. Kraujalakis melsvys (Povilo Ivinskio nuotrauka)

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Kraujalakinio melsvio stebėjimas vykdomas visose, konkrečiose rūšies
apsaugai įsteigtose BAST, už BAST ribų Europos Bendrijos svarbos bestuburių rūšių monitoringas vykdomas planuojant maždaug 25 proc. darbų apimčių, lyginant su Natura 2000 tinklu. Stebėjimų vieta nustatoma vadovaujantis
žinomais faunistiniais duomenimis. Vienoje BAST siūloma stebėjimus atlikti
visose žinomose radavietėse, jei izoliuotų (nutolusių daugiau kaip per 2 km)
radaviečių yra daugiau kaip šešios, mažiausias stebėjimo vietų skaičius tokiu
atveju – penkios, stebėjimui parenkama iki 50 proc. žinomų radaviečių ir tiek pat
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už BAST ribų. Stebėjimų vietos parenkamos, pirmiausiai, remiantis informacija
apie rūšies radavietes ir rūšies populiacijų gausa jose, kur prioritetas teikiamas
teritorijoms su gausesnėmis populiacijomis ir stabiliomis rūšies buveinėmis.
Atsižvelgiama į stebėjimų teritorijų ir rūšies radaviečių geografinį išsidėstymą
šalyje, siekiant parinkti vietas kiek galima plačiau išsidėsčiusias rūšies paplitimo areale. Parenkant stebėjimo vietas, pirmenybė teikiama gerai pasiekiamoms
vietoms, vienalytėms buveinėms.

Stebėjimo vietos charakteristika
Kraujalakiniam melsviui tinka tik tos pievos ar atviri plotai, kur auga vaistinė kraujalakė bei yra Myrmica genties skuzdžių skruzdėlynų; skruzdėlynų
buvimas dažnai yra lemiamas faktorius tinkamose buveinėse. Myrmica genties
skruzdžių lizdai yra kraujalakinio melsvio vikšrų tolesnio vystymosi ir lėliukų
buveinės. Skruzdžių rūšinė sudėtis, lervų, gyvenančių skruzdėlynuose, skaičius,
optimalus skruzdėlynų tankis yra nepakankamai ištirti. Kraujalakiniam melsviui tinkamos buveinės iš esmės sutampa su mitybinio augalo – vaistinės kraujalakės (Sanguisorba officinalis) – augavietėmis. Kraujalakinis melsvys gyvena drėgnose žemapelkinėse pievose, paupiuose, prie melioracijos kanalų, pamiškėse –
natūraliose, pusiau natūraliose, drėgnose ir mezofilinėse vidutinio trofiškumo
pievose. Vaistinė kraujalakė yra būdinga melvenynų (sąjunga Molinion) rūšis, tačiau Vakarų Lietuvoje kraujalakė dažnai auga ir kitose bendrijose. Purienynuose
(sąjunga Calthion), Cirsietum rivularis, Filipendulo- Geranietum ir Iridetum sibiricae
asociacijose, pasitaiko pašiaušėlynuose (sąjunga Alopecurion, asoc. Alopecuretum
pratense), vidutinio drėgnumo pievose (sąjunga Arrhenatherion) ar drėgnesnėse
vietose Helictrotricho – pubescentis – Filipenduletum vulgaris asociacijoje, kuri būdinga natūraliuose Žemaitijos upių slėniuose. Kraujalakinis melsvys indikuoja
upių, upelių, kitų vandens telkinių, pamiškių mezofitines pievas – „šienaujamos
mezofitų pievos“ (6510), „melvenynai“ (6410) jų būklę. Pagal EUNIS buveinių
klasifikaciją kraujalakinis melsvys gyvena mezofitų pievose, mezotrofinėse šienaujamose ganyklose, rūšių turtingose lygumų užliejamose, šienaujamose ganyklose, lygumų šienaujamose pievose, laikinai pašlapusiose ir šlapiose pievose,
drėgnose ir šlapiose eutrofinėse ir mezotrofinėse pievose, atlantinėse ir subatlantinėse šlapiose pievose, neseniai apleistose šienaujamose pievose, drėgnose ir
šlapiose oligotrofinėse pievose, melveninėse pievose ir artimose bendrijose, drėgnuose briedgaurynuose ir vikšrių žolynuose, retmiškių ganyklose.
Kraujalakinis melsvys Lietuvoje paplitęs dispersiškai ir sudaro įvairaus dydžio židinius tinkamose buveinėse. Kraujalakinio melsvio radavietės Lietuvoje
koncentruotos Vidurio ir Vakarinėje dalyje. Atskirose radavietėse ši rūšis yra dominuojanti vien todėl, kad jos gyvenamose vietose ekologinės sąlygos kitoms rū300
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šims netinkamos ir į specifines jų gyvenamas vietas kitos dieninių drugių rūšys
užklysta atsitiktinai.

Stebimo objekto aprašymas
Kraujalakinis melsvys yra vidutinio dydžio dieninis drugys – išskleisti sparnai 32–36 mm. Kraujalakinio melsvio ryškus lytinis dimorfizmas, patino sparnų
viršus nešvariai mėlynas, sparno išoriniai kraštai juodai rudi su ryškia diskaline
dėme ir neryškiai persišviečiančiomis sparno apatinės dalies dėmėmis. Patelės
sparnų pamatinė dalis mėlyna, o priekinis ir išorinis kraštai su plačia, juodai
ruda juosta. Apatinės sparnų pusės raštas ryškus. Apatinė sparnų pusė abiejų
lyčių vienoda – pilkai ruda su vidurine eile juodų taškų baltais apvadais. Suaugėliai skraido nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Veisiasi tose pat buveinėse, kur nuolat gyvena. Kad galėtų sėkmingai veistis buveinėse, turi augti
vaistinė kraujalakė ir gyventi Myrmica genties skruzdės. Po apvaisinimo patelės
deda po 1–2 kiaušinius į vaistinės kraujalakės žiedynus. Viena patelė padeda iš
viso apie 100 kiaušinėlių. Po 4–10 dienų iš kiaušinių išsiritę vikšrai įsigraužia į
kraujalakės žiedynus ir ten gyvena bei maitinasi apie 2–3 savaites. Liepos pabaigoje – rugpjūčio pradžioje trečio ūgio vikšrai palieka žiedynus ir krinta ant žemės, kur juos suranda Myrmica skruzdės (dažniausiai Myrmica scabrinodis Nyl.)
ir parsineša vikšrus į skruzdėlyną. Vikšras savo išvaizda primena skruzdės lervą, be to, jis išskiria medžiagas, klaidinančias skruzdes. Jei skruzdės vikšro nesuranda, jis žūva. Skruzdėlynuose vikšrai maitinasi skruzdžių lervomis ir sparčiai
auga. Žiemoja vikšro stadijoje, pavasarį virsta lėliuke, po 2–3 savaičių iš lėliukės
išsirita suaugęs drugys. Suaugėlių stebėjimai rodo, kad rūšis neišskrenda iš savo
biotopo, drugiai lanko Sanguisorba ir kitų augalų žiedus. Nutolsta nuo buveinės
tik apie 200 m.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Stebėjimų metu nustatomas kraujalakinio melsvio gausumas teritorijoje – registruojami skraidantys suaugėliai transektose. Atliekamas buveinės vertinimas:
įvertinama mitybinė bazė, Myrmica skruzdžių gausa, buveinės sukcesija.
Stebėjimo sezonu atliekamos dvi apskaitos 7–10 dienų intervalu nuo liepos
mėnesio pirmos dekados.

Stebėjimo procedūra
Parinkus stebėjimų taškus, nustatomos jų ribos. Pageidautina, kad taškai
atitiktų šiai rūšiai būdingų buveinių ribas. Stebėjimų taškai ir jų ribos pažymimos
kartografinėje medžiagoje (1:10000 mastelio planuose), suteikiant joms sutartinį
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pavadinimą, pažymimą stebėjimų duomenų surašymo formoje. Buveinės sunaikinimo atveju stebėjimai atliekami artimiausioje tinkamoje buveinėje. Rūšies
stebėjimų metu svarbu ne tik įvertinti populiacijos gausumą žinomose stebėjimų
vietose, bet ir aptikti naujų radaviečių tiek saugomose teritorijose, tiek ir už jų
ribų.
Stebėjimams parenkamos pakankamai vienalytės buveinės, kuriose buvo aptiktas drugys. Buveinė gali būti ir su degradavimo požymiais, apimanti kelių
tipų pievų buveines su aiškiomis ribomis, kurias sudaro medžių, krūmų juostos,
agrokraštovaizdžio elementai, upės, ežero pakrantės. Stebėjimai atliekami 4 atkarpose po 50–100 m (atkarpų ilgis ir išdėstymas parenkamas pagal buveinės
plotą ir erdvinį išsidėstymą). Stebėjimai – suaugėlių drugių apskaita – atliekami
maksimalaus drugių skraidymo metu (priklausomai nuo oro sąlygų laikas atskirais metais gali skirtis). Drugiai skaičiuojami tarp 10 ir 16 val. esant didžiausiam
dieninių drugių aktyvumui, saulėtu oru, galimas silpnas vėjas. Kraujalakinių
melsvių buveine einama tiesia linija ir 2,5 metrų atstumu nuo linijos vidurio į
abi puses skaičiuojami pastebėti skraidantys ar tupintys drugiai. Svarbu, kad
tiriamos atkarpos kirstų ekologiškai vienalytes buveines. Esant abejonėms drugiai atsargiai pagaunami, apibūdinami ir čia pat paleidžiami. Siekiant įvertinti
buveinę atliekami vikšrų mitybinės bazės stebėjimai. Mitybinio augalo padengimas transektoje nustatomas pagal Braun-Blanquet skalę.
Atliekame skruzdžių Myrmica įvertinimą – kiekvienoje transektoje entomologiniu tinkleliu mojame po du dvigubus mostus taip, kad tinklelis braukiant
per augalus praeitų kuo arčiau žemės. Kiekvienoje transektoje atliekame po 5 tokius pakartojimus. „Sušienautas“ entomologiniu tinkleliu skruzdes surenkame
į indelius užsukamu dangteliu su spiritu ir laboratorijoje apibūdiname bent iki
genties. Iš atskirų transektų skruzdes renkame į atskirus mėgintuvėlius. Nustatome transektoje rasta ar nerasta Myrmica genties skruzdžių.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) entomologinis tinklelis,
2) matavimo metras,
3) raktas drugių suaugėliams ir vikšrams, Myrmica genties skruzdėms
apibūdinti ir augalams atpažinti,
4) 20 ml indeliai su sandariais užsukamais dangteliais,
5) užrašų knygelė ir pieštukas, stebėjimo registracijos anketos,
6) detalus vietovės žemėlapis (rekomenduojama ne smulkesnis nei
1:10 000), aerofotografinė nuotrauka,
7) išmanusis įrenginys su interneto ryšiu ir integruotu GPS, žemėlapių
programomis ir kt.
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Duomenų registravimas
Rūšies stebėjimų duomenys surašomi į pateikiamą stebėjimų registracijos
formą (5.11.1 lentelė), o visi pastebėti kraujalakinio melsvio registracijos atvejai
pažymimi žemėlapyje. Registracijos anketoje surašomi šie pagrindiniai parametrai:
Erdvinė izoliacija – atstumas iki artimiausios žinomos buveinės (atstumas
metrais). Tai yra svarbus rodiklis, parodantis ar tiriama lokali populiacija turi
potencialių galimybių funkciuonuoti bendroje metapopuliacijų sistemoje. Izoliacijos laipsnis yra įvertinamas atstumu metrais iki artimiausios žinomos rūšies
radavietės. Tam reikia teritorijoje atlikti stebėjimus 2 km atstumu ir nustatyti artimiausią kraujalakinio melsvio apgyvendintą buveinę. Naudojant aerofotografinį žemėlapį atrenkamos pievų buveinės, potencialiai tinkamos kraujalakiniam
melsviui ir patikrinamos nuvykus į vietą. GPS nustatomas atstumas tarp buveinių. Galima naudoti ir turimus duomenis apie artimiausias buveines. Vertinant
izoliaciją vertiname tik atstumą, neatsižvelgiant į kitas aplinkos savybes.
5.11.1 lentelė. Kraujalakinio melsvio stebėjimų duomenys
BAST kodas
BAST, Teritorijos* pavadinimas
Stebėjimo taško (maršruto) kodas
Data
Oro sąlygos

Už stebėjimus atsakingas asmuo
Adresas
Tel.:
El. paštas
Stebėjimų vykdytojai

* jei stebėjimai vykdomi ne BAST, nurodomos saugomos teritorijos (pavyzdžiui, draustinis, regioninis parkas ir pan.) pavadinimas arba rajono pavadinimas.
Transektos, Transektos
Kraujalakinio Myrmica genKraujalakinio melsvio
stebėjimo
atkarpų
melsvio stebėtų ties skruzdės
mitybiniai augalai
individų
atkarpų
geografinės
individų
(Braun-Blanquet skalė)
skaičius
ilgis (m)
koordinatės
skaičius
I.
II.
III.
IV.

Tolesniam stebėjimo vietos vertinimui naudojama maksimali stebėta reikšmė.
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Stebėjimo vietos įvertinimas
Remiantis atliktų stebėjimų rezultatais įvertinama, kokį plotą transektose
sudaro tinkamos rūšiai gyventi buveinės. Pastebėtos buveinės charakteristikos
surašomos į 5.11.2 lentelę.
5.11.2 lentelė. Kraujalakinio melsvio buveinės būklė (* Tinkamą pabraukti)
Kriterijai
Buveinė
B1. Buveinės apaugimas sumedėjusiais augalais
B2. Buveinės plotas

Gera
1 balas
< 20 %

B3. Buveinės izoliacija

Šalia ar iki 1 km
atstumu yra tinkamų buveinių

>1 ha, bet
buveinė suskaldyta į mažus
fragmentus,
Tinkamų buveinių yra už 1–2
km

B4. Pievų naudojimas

1 stambus galvijas
1 ha; nuganoma
mažiau kaip pusė
pievos ploto/arba
(ir) šienaujama
pramečiui
Drėgna

Užmirkę

Sausa

2
5–25 %

+1
< 5%

B5. Hidrologinis
režimas
B6. Drugių vikšrų
mitybiniai augalai
Braun-Blanquet
gausumo skale ir
projekcinis padengimas
B7. Myrmica skruzdės
Drugių skaičius

> 1 ha

Būklė
Patenkinama
Bloga
2 balai
3 balai
Buveinės plotas ha
20–60 %
> 60 %

3–5
> 25 %

> 10/transektoje

< 1 ha

Komentaras

Buveinė izoliuota, tinkamos buveinės
yra ne arčiau
kaip 3 km
Mozaikiškas
Intensyvusis
šienavimas ar/ ganymas,
nuganoma iki
šienavimas.
2/3 pievos ploto Nešienavimas

5–10/transektoje
Populiacijos gausumas
> 10/100 metrų
5–10/100 metrų
transektoje
transektoje

0–5/transektoje
< 5/100 metrų
transektoje

Pastabos

Gauti duomenys apie buveinės ir populiacijos būkles sužymimi 5.11.3 lentelėje ir gautas reikšmes įvedus į nurodytas formules nustatoma buveinės būklė ir
populiacijos dydis.
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5.11.3 lentelė. Kraujalakinio melsvio buveinės ir populiacijos būklė
Parametrai
Įvertinimas (balais)
Buveinės būklė
B1. Buveinės apaugimas sumedėjusiais augalais
B2. Buveinės plotas
B3. Buveinės izoliacija
B4. Pievų naudojimas
B5. Hidrologinis režimas
B6. Drugių vikšrų mitybiniai augalai
B7. Braun-Blanquet gausumo skale ir projekcinis padengimas
BB. Bendras buveinės vertinimas
Populiacijos gausumo vertinimas
P1. Drugių skaičius
PB. Bendras populiacijos gausumo vertinimas

Pastabos

Atlikęs stebėjimus vykdytojas užpildo 5.11.4 lentelę, kuri rodo stebėjimų apimtis BAST ir stebėjimų vietų skaičiaus pokyčius.
5.11.4 lentelė. Bendra informacija apie kraujalakinio melsvio paplitimą
BAST (metai
)
Radavietės
Bendras žinomų kraujalakinio melsvio radaviečių skaičius BAST
Naujų (per pastaruosius 5 metus) registruotų radaviečių skaičius
Tinkamų buveinių plotas (ha) BAST
Stebėjimų vietų skaičius
Stebėjimų vietų skaičius, kuriuose stebėjimai buvo nutraukti

Skaičius

Nurodomos grėsmės ir poveikiai iš grėsmių ir poveikio sąrašo (I Priedas),
nurodant jų intensyvumą (1 – neintensyvus, 2 – vidutinis, 3 – intensyvus) ir poveikį (teigiamas +, neigiamas –).
Pageidautina pateikti siūlymus dėl gyvenimo vietų, būklės pagerinimo bei
registruoti ir kitas saugomų drugių ir jei leidžia patirtis, visus apskaitų vietoje
stebėtus dieninius drugius.

Duomenų analizės būdai:
gautus apskaitos transektose duomenis perskaičiuojame į individų gausumą
100 m juostai, naudojantis formule:
N100 = Nx * 100 / l,
kur N100 – perskaičiuotas individų skaičius 100 metrų ilgio juostai,
Nx – realiai suskaičiuotas individų skaičius transektoje
l – realus nueitos juostos ilgis (transektos ilgis).
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Duomenys surašyti į pateiktas formas, vertinami pagal 5.11.2, 5.11.3 lentelėse
pateiktas balų vertes. Ekspertas vertinantis stebėjimų duomenis (ir (arba) asmuo
vykdantis monitoringą) atlieka vertinimą pagal pateiktą lentelę įrašydamas vertinimą balais į 5.11.3 lentelę. Bendri balai apskaičiuojami sudėjus visų kriterijų
įverčius ir padalijus iš naudotų kriterijų skaičiaus, buveinės atveju iš 7. Jei kuris nors kriterijus nebuvo vertinamas, tai vertinant buveinę dalijame iš turimų
įverčių skaičiaus. Populiacijos atveju lieka tik vienas kriterijus, bendras įvertis
nustatomas pagal jį.

B B = ∑1 Bn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Bn – buveinės būklės kriterijaus vertė, BB – bendras
buveinės įvertis

PB = ∑1 Pn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Pn – populiacijos būklės kriterijaus vertė, PB – bendras
populiacijos gausumo vertinimo įvertis, kai n = 1, PB = Pn.
Kai BB, PB vertė yra tarp 1–1,5 būklė vertinama kaip puiki, kai BB, PB vertė yra
1,6–2,5 būklė gera, kai BB, PB vertė yra > 2,5 būklė bloga.

Duomenų kokybės užtikrinimas

Drugių suaugėlių apskaita nevykdoma vėjuotu, apniukusiu, lietingu oru.
Stebėtojas turi pažinti drugių imago, Myrmica genties skruzdes.
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2. Balčiauskas L. 2004. Sausumos ekosistemų tyrimo metodai. Vilnius.
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Kaunas.
4. Ivinskis P. 2007. Kraujalakinis melsvys Maculinea teleius (Bergstrasser,
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5.12. AUKSUOTOJI ŠAŠKYTĖ
(Euphydryas aurinia Rottemburg, 1775
Povilas Ivinskis, Jolanta Rimšaitė

5.12.1 pav. Auksuotosios šaškytės vikšrai pavasarį, lizdas, suaugėlis (Povilo Ivinskio nuotraukos)

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Plačiai paplitusi visoje Lietuvoje rūšis. Monitoringas vykdomas BAST, kurios
yra išskirtos auksuotosios šaškytės apsaugai ir teritorijose už BAST ribų. Stebėjimų vieta nustatoma remiantis žinomais faunistiniais duomenimis. Vienoje
teritorijoje siūloma išskirti iki 2–3 stebėjimo vietų BAST ir už jo ribų. Stebėjimo
vietos parenkamos drėgnose paežerėse, paupių pievose, pamiškėse. Parenkant
stebėjimo vietas, pirmenybė teikiama gerai pasiekiamoms vietoms, vienalytėms
buveinėms.
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Stebėjimo vietos charakteristika
Auksuotoji šaškytė Lietuvoje paplitusi dispersiškai ir sudaro židinius. Ji natūralių, pusiau natūralių drėgnų pievų gyventoja. Šiai rūšiai tinkamos buveinės
yra Europos Bendrijos svarbos buveinės „melvenynai“ (6410) ir „šienaujamos
mezofitų pievos“ (6510). Auksuotoji šaškytė taip pat aptinkama ir kitose artimose buveinėse, kuriose auga pievinė miegalė (Succisa pratensis). Auksuotosios šaškytės buveinėms, susiformavusioms drėgnuose, apydrėgniuose oligotrofiniuose, rūgščiuose arba karbonatų turinčiuose dirvožemiuose, būdingas durpingas
dirvožemio sluoksnis ir negilus gruntinis vanduo. Šio tipo buveinės nešienaujant ir neganant užauga krūmais. Tokio tipo buveinės neužima didelių plotų,
bet randamos įvairiose šalies vietose. Dažniausiai auksuotoji šaškytė aptinkama
vietovėse, kur mozaikiškai keičiasi atviros pievos, apsuptos krūmynais, miškeliais, tačiau visais atvejais paplitimas apribotas mitybiniais augalais.

Stebimo objekto aprašymas
Auksuotosios šaškytės (Euphydryas aurinia) priekinio sparno ilgis 16–19 mm.
Drugys gali būti painiojamas su gelsvuoju perlinuku (Brenthis ino), nuo kurio ir
kitų perlinukų gerai skiriasi apatinio sparno pakraštyje viršutinėje ir apatinėje
pusėse esančia juodų taškų eile bei tik šiai rūšiai būdinga gelsvai plytine apatinės sparnų pusės spalva.
Stebima viena karta (generacija) per metus. Suaugėliai drugiai minta įvairių
augalų žiedų nektaru, dažniausiai vėdryninių ir astrinių. Drugiai stebimi gegužės mėnesio pabaigoje – birželio pabaigoje, patelės pasirodo keliomis dienomis
vėliau nei patinai. Skraido lėtai, yra labai prisitaikę prie buveinės, ir norint juos
pastebėti, reikia įgudimo. Drugiai nuo savo buveinės nutolsta retai. Dažniausiai
ne toliau nei 250 m. Vikšrų pagrindiniai mitybiniai augalai – pievinė miegalė
(Succisa pratensis), žvaigždūnė (Scabiosa sp.), gyslotis (Plantago sp.), pupalaiškis
(Menyanthes sp.). Pirmoje birželio pusėje patelė ant mitybinio augalo apatinės
lapo pusės padeda 200–600 kiaušinių. Kiaušiniai geltonos spalvos. Kiaušinius
deda ant augalų augančių tankiausiai, dažniausiai sausiausiose ir labiausiai apšviestose vietose. Vikšrai išsirita liepos pradžioje, formuoja bendrą lizdą tarp
lapų, kuriame maitinasi iki rugpjūčio pabaigos. IV ūgio vikšrai ant mitybinio
augalo ar šalia jo formuoja nedidelį tankų lizdą, kuriame žiemoja. Pavasarį jie
palieka žiemojimo vietą ir plačiai išplinta. Vikšrai intensyviai maitinasi iki gegužės vidurio, lėliuke virsta tarp mitybinių augalų virš žemės.
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Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Stebėjimų metu nustatomas auksuotosios šaškytės suaugėlių gausumas teritorijoje: skaičiuojami skraidantys, tupintys suaugėliai. Stebimi populiacijos
būklės rodikliai: auksuotosios šaškytės santykinis gausumas, erdvinė izoliacija
bei buveinės būklės rodikliai: plotas, veisimuisi tinkamų vietų skaičius, atvirų
buveinių užaugimas, vikšrų mitybinė bazė stebėjimų vietoje.
Drugių stebėjimai atliekami du kartus su savaitės intervalu birželio mėnesio
pradžioje.

Stebėjimo procedūra
Parinkus stebėjimų tašką, nustatomos stebėjimų ribos. Pageidautina, kad jos
atitiktų šiai rūšiai būdingų buveinių ribas. Stebėjimų taškas ir jo ribos pažymimos kartografinėje medžiagoje (1:10 000 mastelio planuose), suteikiant joms sutartinį pavadinimą, pažymimą stebėjimų duomenų surašymo formoje. Buveinės
sunaikinimo atveju stebėjimai atliekami artimiausioje tinkamoje buveinėje.
Stebėjimams parenkamos pakankamai vienalytės melvenynų buveinės (buveinė gali būti ir su degradavimo požymiais, pereinančios į kitų tipų pievų buveines) su aiškiomis ribomis, kurias sudaro medžių, krūmų juostos ar viksvynų riba,
kuriuose buvo aptiktas drugys. Kiekvienoje buveinėje išskiriamas transektas. Stebėjimai – drugių suaugėlių apskaita – atliekama maksimalaus drugių skraidymo
metu (priklausomai nuo oro sąlygų laikas atskirais metais gali skirtis). Populiacijos santykiniam gausumui nustatyti naudojami standartiniai suaugėlių skaičiavimo transektose metodai. Drugiai skaičiuojami tarp 10 ir 16 val. esant didžiausiam
dieninių drugių aktyvumui, saulėtu oru, galimas silpnas vėjas. Auksuotųjų šaškyčių buveine einama tiesia linija ir 2,5 metrų atstumu nuo linijos vidurio į abi puses
skaičiuojami pastebėti skraidantys ar tupintys drugiai. Tokia apskaita atliekama
4 atkarpose po 50 m. Svarbu, kad tiriamos atkarpos kirstų ekologiškai vienalytes
buveines. Esant abejonėms drugiai atsargiai pagaunami, apibūdinami ir čia pat
paleidžiami. Gausumui įvertinti naudojame rodiklį –individų gausumas, tenkantis 50 m atkarpai. Įverčiui naudojama maksimali reikšmė.
Siekiant įvertinti buveinę atliekami vikšrų mitybinės bazės stebėjimai – mitybinio augalo tankumas nustatomas skaičiuojant mitybinį augalą 10 × 10 m
aikštelėse. Transektoje ir šalia jos kiekvienoje atkarpoje išskiriame po vieną tokį
plotelį, ploteliai pasirenkami ten, kur stebimi drugiai. Skaičiuojame augalus arba
lapų rozetes. Vertinimo rezultatas – vidutinis augalų skaičius 100 m2 plote.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) entomologinis tinklelis,
2) matavimo metras,
3) raktas drugiams ir augalams atpažinti,
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4) užrašų knygelė ir pieštukas, stebėjimo registracijos anketos,
5) detalus vietovės žemėlapis (rekomenduojama ne smulkesnis nei 1:10 000),
aerofotografinė nuotrauka,
6) išmanusis įrenginys su interneto ryšiu ir integruotu GPS, žemėlapių programomis ir kt.

Duomenų registravimas
Rūšies stebėjimų duomenys surašomi į pateikiamas stebėjimų registracijos
formas, o visi pastebėti auksuotosios šaškytės registracijos atvejai pažymimi žemėlapyje. Jei nėra parengta individuali teritorijos monitoringo programa, kartografuojamas apskaitų maršrutas (naudojant GPS, nustatomi ir žemėlapyje pažymimi stebėjimų taškai). Kiekvienai stebėjimų vietai imama atskira duomenų
forma ir žemėlapis. Registracijos anketoje surašomi šie pagrindiniai parametrai:
Erdvinė izoliacija – atstumas iki artimiausios žinomos buveinės (atstumas
metrais). Tai yra svarbus rodiklis, parodantis, ar tiriama lokali populiacija turi
potencialių galimybių funkciuonuoti bendroje metapopuliacijų sistemoje. Izoliacijos laipsnis yra įvertinamas atstumu metrais iki artimiausios žinomos rūšies
radavietės. Tam reikia teritorijoje atlikti stebėjimus 2 km spindulio atstumu ir
nustatyti artimiausią auksuotosios šaškytės apgyvendintą buveinę. Naudojant
aerofotografinį žemėlapį atrenkamos pievų buveinės, potencialiai tinkamos E.
aurinia ir patikrinamos nuvykus į vietą. GPS nustatomas atstumas tarp buveinių.
Galima naudoti ir turimus duomenis apie artimiausias buveines. Vertinant izoliaciją vertiname tik atstumą, neatsižvelgiant į kitas aplinkos savybes.
5.12.1 lentelė. Auksuotosios šaškytės stebėjimų duomenys
BAST kodas
BAST, Teritorijos* pavadinimas
Stebėjimo taško (maršruto) kodas
Data
Oro sąlygos

Už stebėjmą atsakingas asmuo
Adresas
Tel.:
El. paštas
Stebėjimų vykdytojai

* jei stebėjimai vykdomi ne BAST, nurodomos saugomos teritorijos (pavyzdžiui,
draustinis, regioninis parkas ir pan.) pavadinimas arba rajono pavadinimas.
Tran- Transektos atkarpų geosektos
grafinės koordinatės
I
II
III
IV
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Stebėjimo vietos įvertinimas
Remiantis atliktų stebėjimų rezultatais įvertinama, kokį plotą transektose
sudaro tinkamos rūšiai gyventi buveinės. Pastebėtos buveinės charakteristikos
surašomos į 5.12.2 lentelę.
5.12.2 lentelė. Auksuotosios šaškytės buveinės būklė (* Tinkamą pabraukti)
Kriterijai
Gera
1 balas
Buveinė
B1. Buveinės ap- 5–20 %
augimas sumedėjusiais augalais
B2. Buveinės
> 1 ha
plotas
B3. Buveinės izo- Šalia ar iki 1 km
liacija
atstumu yra tinkamų buveinių

Būklė
Patenkinama
Bloga
2 balai
3 balai
Buveinės plotas ha
20–60 %
> 60 %
>1 ha, buveinė
suskaldyta į mažus fragmentus,
Tinkamų buveinių yra už 1–2
km

B4. Pievų naudo- 1 stambus galvi- Mozaikiškas
jimas
jas 1 ha; nugano- šienavimas ar/
ma mažiau kaip nuganoma iki
pusė pievos plo- 2/3 pievos ploto
to/arba/ir šienaujama pramečiui
B5. Hidrologinis Drėgna
Užmirkę
režimas
B6. Drugių vikš- > 20, tolygiai
5–20, auga vierų mitybiniai
noje, keliose
auga buveinėje
augalai
vietose
10 × 10 m
Populiacijos gausumas
5–10/100 metrų
P1. Drugių skai- > 10/100 metrų
čius
transektoje
transektoje

Komentaras

< 1 ha
Buveinė izoliuota, tinkamos
buveinės yra ne
arčiau kaip 3 km
Intensyvusis
ganymas, šienavimas arba pieva
apleista, kelis
metus nenaudojama
Sausa
Nėra

< 5/100 metrų
transektoje

Pastabos

Remiantis buveinės ir populiacijos būklės duomenimis užpildoma 5.12.3 lentelė ir gautas reikšmes įvedus į nurodytas formules nustatoma buveinės būklė ir
populiacijos dydis.
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5.12.3 lentelė. Auksuotosios šaškytės buveinės ir populiacijos būklė
Kriterijus

Įvertinimas (balais)
Buveinės būklė
B1. Buveinės apaugimas sumedėjusiais augalais
B2. Buveinės plotas
B3. Buveinės izoliacija
B4. Pievų naudojimas
B5. Hidrologinis režimas
B6. Drugių vikšrų mitybiniai augalai
10 × 10 m
BB. Bendras buveinės vertinimas
Populiacijos gausumo vertinimas
P1. Drugių skaičius
PB. Bendras populiacijos gausumo vertinimas

Pastabos

Atlikęs stebėjimus vykdytojas užpildo 5.12.4 lentelę, kuri rodo stebėjimų apimtis BAST‘e ir stebėjimų vietų skaičiaus pokyčius
5.12.4 lentelė. Bendra informacija apie auksuotosios šaškytės paplitimą
BAST
(metai
)
Radavietės
Bendras žinomų auksuotosios šaškytės radaviečių skaičius BAST
Naujų (per pastaruosius 5 metus) registruotų radaviečių skaičius
Tinkamų buveinių plotas (ha) BAST
Stebėjimų vietų skaičius
Stebėjimų vietų skaičius, kuriose stebėjimai buvo nutraukti

Skaičius

Nurodomos grėsmės ir poveikiai iš grėsmių ir poveikio sąrašo (I Priedas),
nurodant jų intensyvumą (1 – neintesyvus, 2 – vidutinis, 3 – intensyvus) ir poveikį (teigiamas +, neigiamas –)
Pageidautina pateikti siūlymus dėl gyvenimo vietų, būklės pagerinimo bei
registruoti ir kitą saugomą drugį – rudaakį satyriuką, ir jei leidžia patirtis, visus
apskaitų vietoje stebėtus dieninius drugius.

Duomenų analizės būdai
Gautus suaugėlių apskaitos transektose duomenis perskaičiuojame į individų gausumą 100 m juostai, naudojantis formule:
N100= Nx * 100/l,
kur N100 – perskaičiuotas individų skaičius 100 metrų ilgio juostai,
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Nx – realiai suskaičiuotas individų skaičius transektoje
l – realus nueitos juostos ilgis (transektos ilgis).
Duomenys surašyti į pateiktas formas, vertinami pagal 2, 3 lentelėse pateiktas
balų vertes. Ekspertas vertinantis stebėjimų duomenis (ir (arba) asmuo vykdantis monitoringą) atlieka vertinimą pagal pateiktą lentelę įrašydamas vertinimą
balais į 2 lentelę. Bendri balai apskaičiuojami sudėjus visų kriterijų įverčius ir padalijus iš naudotų kriterijų skaičiaus, buveinės atveju iš 6. Jei kuris nors kriterijus
nebuvo vertinamas, tai vertinant buveinę dalijame iš turimų įverčių skaičiaus.
Populiacijos atveju lieka tik vienas kriterijus, bendras įvertis nustatomas pagal jį.

B B = ∑1 Bn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Bn – buveinės būklės kriterijaus vertė, BB – bendras
buveinės įvertis

PB = ∑1 Pn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Pn – populiacijos būklės kriterijaus vertė, PB – bendras
populiacijos gausumo vertinimo įvertis, kai n = 1, PB = Pn.
Kai BB, PB vertė yra tarp 1–1,5 būklė vertinama kaip puiki, kai BB, PB vertė yra
1,6–2,5 būklė gera, kai BB, PB vertė yra > 2,5 būklė bloga.

Duomenų kokybės užtikrinimas
Stebėtojas prieš pradėdamas darbą turėtų susipažinti su objektu ir panašiomis rūšimis pasinaudodamas internetu ar publikuota informacija. Stebėtojas
turi skirti drugių suaugėlius nuo išoriškai panašaus gelsvojo ir kitų perlinukų,
pažinti auksuotosios šaškytės mitybinius augalus. Drugių apskaita nevykdoma
vėjuotu, apniukusiu, lietingu oru.

Bibliografija
1. Ivinskis P., Augustauskas J., 2004. Lietuvos dieniniai drugiai. Lututė,
Kaunas.
2. Švitra G., Dapkus D., Uselis V. 2007. Auksuotoji šaškytė Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775). Rašomavičius V. (sud.) Lietuvos Raudonoji
knyga. Vilnius, 116 p.
3. Raudonikis L. (sud.) 2006. Europos Sąjungos Buveinių direktyvos saugomos rūšys, vadovas. Kaunas.
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5.13. BALTAMARGĖ ŠAŠKYTĖ
(Euphydryas maturna Linnaeus, 1758)
Povilas Ivinskis

5.12.1 pav. Baltamargės šaškytės vikšras ir suaugėlis (Povilo Ivinskio nuotraukos)

5.12.2 pav. Baltmargės šaškytės vikšrų lizdas (Povilo Ivinskio nuotraukos)

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Lokaliai paplitusi Lietuvoje rūšis. Trofiškai susieta su uosiais, kurių lapais
minta vikšrai. Stebėjimų vietas galima parinkti remiantis miškotvarkos planais
ir kartografine medžiaga, pasirenkant teritorijas, kuriose auga uosiai. Stebėjimai
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vykdomi BAST, kurios yra išskirtos baltamargės šaškytės apsaugai ir teritorijose už BAST ribų. Stebėjimų vieta nustatoma remiantis žinomais faunistiniais
duomenimis. Vienoje BAST teritorijoje siūloma išskirti iki 2–3 stebėjimo vietų
ir tiek pat už BAST ribų. Parenkant stebėjimo vietas, pirmenybė teikiama gerai
pasiekiamoms vietoms, vienalytėms buveinėms.

Stebėjimo vietos charakteristika
Baltamargė šaškytė Lietuvoje paplitusi dispersiškai ir sudaro židinius. Tai
yra drėgnų plačialapių ir mišrių miškų, aliuvinių miškų rūšis, trofiškai susijusi
daugiausiai su uosiu. Drugiai stebimi miško pakraščiuose, kirtavietėse, proskynose, greta esančiose pievelėse, kvartalinėse, miško pakelėse, saulės apšviestose
vietose, kur auga uosiai.

Stebimo objekto aprašymas
Baltamargės šaškytės (Euphydryas maturna) priekinio sparno ilgis 16–24 mm.
Lytinis dimorfizmas nežymus. Priekiniai sparnai gana siauri, sparnų tipingą raštą
sudaro tamsiai rudas sparnų viršus, išmargintas raudonomis dėmėmis, priekinių
ir užpakalinių sparnų pakraščiuose dėmės susitelkę į pakraščio linijas. Panašių
rūšių nėra. Patelės kiaušinėlius (iš viso apie 250 kiaušinių, 2–3 krūvelėse) deda
krūvelėmis ant uosio įvairiame aukštyje (dažniausiai 1–4 m, bet registruota yra
iki 15 m). Išsiritę (liepos, rugpjūčio mėnesiais) vikšrai skeletuoja mitybinio augalo
lapus ir padarę bendrą lizdą, būdami III–IV ūgio – žiemoja. Rugpjūčio mėnesį šie
lizdai gerai pastebimi ant miško pakraščiuose augančių uosių pietinėje lajos dalyje. Vėliau šie lizdai su vikšrais nukrinta ant žemės. Peržiemoję vikšrai pavasarį iš
žiemojimo vietos plačiai išplinta. Yra duomenų, kad skirtingose šalyse vikšrai pavasarį minta įvairiais augalais – Lietuvoje konstatuotas uosis, gluosnis, sausmedis.
Suomijoje nurodoma drebulė ir kupolis, dar kitose šalyse – putinas.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Stebėjimų metu nustatomas baltamargės šaškytės gausumas teritorijoje (suaugėliai, lizdų skaičius). Atliekamas buveinės parametrų vertinimas, duomenis
surašant į stebėjimų lenteles. Drugių stebėjimai atliekami birželio mėnesį III –
liepos I dekadą ir pakartojama po 7 dienų.
Vikšrų lizdų stebėjimai atliekami rugpjūčio mėnesio pabaigoje, vieną kartą.

Stebėjimo procedūra
Parinkus stebėjimų tašką, nustatomos ribos. Pageidautina, kad jos atitiktų
šiai rūšiai būdingų buveinių ribas. Stebėjimų taškas ir jo ribos pažymimos kar-
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tografinėje medžiagoje (1:10 000 mastelio planuose), suteikiant joms sutartinį
pavadinimą, pažymimą stebėjimų duomenų surašymo formoje. Buveinės sunaikinimo atveju stebėjimai atliekami artimiausioje tinkamoje buveinėje.
Pasirenkama stebėjimų vietos – 4 atkarpos po 100 m. – lapuočių miško
pakraščiuose, pamiškėse, miško kvartalinėse, miško pievelėse. Stebėjimai –
suaugėlių drugių apskaita – atliekama maksimalaus drugių skraidymo metu,
pasirinktame taške. Pasirinkta transekta tarp 10–17 val., esant saulėtam, šiltam,
nevėjuotam orui einama per baltamargių šaškyčių buveinę tiesia linija ir 2,5 metrų juostoje nuo linijos vidurio į abi puses skaičiuojami pastebėti skraidantys ar
tupintys drugiai. Esant abejonėms drugiai atsargiai pagaunami, apibūdinami ir
čia pat paleidžiami. Drugių apskaita po savaitės pakartojama. Abiejų apskaitų
duomenys rašomi į atskiras lenteles. Gausumui įvertinti naudojame rodiklį –individų gausumas, tenkantis 50 m atkarpai. Rugpjūčio mėnesį atliekami baltamargės šaškytės vikšrų lizdų stebėjimai. Jie atliekami toje pat transektoje, kur
atlikta skraidančių drugių apskaita. Registruojami lizdai – šilko siūlais sutraukti
mitybinių augalų lapai su vikšrais.
Populiacijos gausumui vertinti naudojama maksimali nustatyta reikšmė.
Įvertinama mitybinė bazė – transektose, kuriose buvo vykdoma drugių ir
lizdų apskaita, suskaičiuojami mitybiniai augalai – uosiai 10 x 10m apskaitos
aikštelėse.
Duomenų rinkimui reikalinga įranga ir priemonės:
1) entomologinis tinklelis,
2) matavimo metras,
3) raktas drugiams ir augalams atpažinti,
4) užrašų knygelė ir pieštukas, stebėjimo registracijos anketos,
5) detalus vietovės žemėlapis (rekomenduojama ne smulkesnis nei
1:10 000), aerofotografinė nuotrauka, miškotvarkos planai,
6) išmanusis įrenginys su interneto ryšiu ir integruotu GPS, žemėlapių
programomis ir kt.,
7) žiūronai,
8) užrašų knygelė ir pieštukas, stebėjimų anketos,
9) detalus vietovės žemėlapis (rekomenduojama ne smulkesnis nei
1:10 000) mobilusis telefonas (nenumatytiems atvejams).

Duomenų registravimas
Rūšies stebėjimų duomenys surašomi į pateikiamą stebėjimo duomenų registracijos formą, o visi pastebėti baltamargės šaškytės atvejai pažymimi žemėlapyje. Jei nėra parengta individuali teritorijos monitoringo programa, kartogra-
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fuojamas apskaitų maršrutas (naudojant GPS, nustatomos ir žemėlapyje pažymimos stebėjimų atkarpos). Kiekvienai stebėjimų vietai imama atskira duomenų
forma ir žemėlapis.
5.13.1a lentelė. Baltamargės šaškytės drugių stebėjimų duomenys
BAST kodas
BAST, Teritorijos* pavadinimas
Stebėjimo taško (maršruto) kodas
Data
Oro sąlygos

Už stebėjimus atsakingas asmuo
Adresas
Tel.:
El. paštas
Stebėjimų vykdytojai

* jei stebėjimai vykdomi ne BAST, nurodomos saugomos teritorijos (pavyzdžiui, draustinis, regioninis parkas ir pan. ) pavadinimas arba rajono pavadinimas.
Transektos

Transektos atkarpų
geografinės koordinatės

Baltamargės šaškytės
stebėtų individų skaičius, ind.

Baltamargės šaškytės
mitybinių augalų skaičius 10 × 10 m

I
II
III
IV
5.13.1b lentelė. Baltamargės šaškytės lizdų stebėjimų duomenys
BAST kodas
BAST, Teritorijos pavadinimas
Stebėjimo taško (maršruto) kodas
Data
Oro sąlygos

Už stebėjimus atsakingas asmuo
Adresas
Tel.:
El. paštas
Stebėjimų vykdytojai

* jei stebėjimai vykdomi ne BAST, nurodomos saugomos teritorijos (pavyzdžiui,
draustinis, regioninis parkas ir pan.) pavadinimas arba rajono pavadinimas.
Transektos

Apskaitos plotelių geografinės
koordinatės

Baltamargės šaškytės stebėtų lizdų skaičius, vnt.

I
II
III
IV

Stebėjimo vietos įvertinimas
Remiantis atliktų stebėjimų rezultatais įvertinama, kokį plotą transektose
sudaro tinkamos rūšiai gyventi buveinės. Pastebėtos buveinės charakteristikos
surašomos į 5.13.2 lentelę.
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5.13.2 lentelė. Baltamargės šaškytės buveinės būklė (tinkamą pabraukti)
Kriterijai
Buveinė
B1. Miško tipas

Puiki
1 balas
Retas lapuočių miškas, uosių apie 10 %

Būklė
Gera
Bloga
Komentaras
2 balai
3 balai
Buveinės plotas
ha
Tankus mišLapuočių
kas, miško
miškas, uopakraščiuose sių nėra
yra uosių
Buveinė silBuveinė, išpnai fragmen- tisinis miško
tuota, uosiai
masyvas
auga miško
masyve
30–50 %
< 30 %

B2. Buveinės struk- Buveinė sudaryta iš
tūra
nedidelių uosių grupių miško masyvo
pakraščiuose su atvirų vietų intarpais
> 50 %
B3. Vikšrų buveinių apšvietimas
B4. Atvirų buveinių < 30 %
30–70 %
užaugimas krūmais
B5. Drugių vikšrų > 3, tolygiai auga bu- 1–3,
auga vienoje,
mitybiniai augalai veinėje
keliose vietose
10 × 10 m
Populiacijos gausumas
2–5/100 metrų
P1. Drugių skaičius > 5/100 metrų transektoje
transektoje
P2. Drugių lizdų
skaičius
Pastabos

>4

2–4

> 70 %
Nėra

< 2/100 metrų transektoje
0–1

Remiantis buveinės ir populiacijos būklės duomenimis užpildoma 5.13.3 lentelė.
5.13.3 lentelė. Baltamargės šaškytės buveinės ir populiacijos būklė
Kriterijus

Įvertinimas (balais)
Buveinės būklė

B1. Miško tipas
B2. Buveinės struktūra
B3. Vikšrų buveinių apšvietimas
B4. Atvirų buveinių užaugimas krūmais
B5. Drugių vikšrų mitybiniai augalai 10 × 10 m
BB. Bendras buveinės vertinimas
Populiacijos gausumo vertinimas
P1. Drugių skaičius
P2. Vikšrų lizdų skaičius
PB. Bendras populiacijos gausumo vertinimas
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Atlikęs stebėjimus vykdytojas užpildo 5.13.4 lentelę, kuri rodo stebėjimų apimtis BAST ir stebėjimo vietų skaičiaus pokyčius.
5.13.4 lentelė. Bendra informacija apie baltamargės šaškytės paplitimą
BAST (metai
)
Radavietės
Bendras žinomų baltamargės šaškytės radaviečių skaičius BAST
Naujų (per pastaruosius 5 metus) registruotų radaviečių skaičius
Tinkamų buveinių plotas (ha) BAST
Stebėjimų vietų skaičius
Stebėjimų vietų skaičius, kuriose stebėjimai buvo nutraukti

Skaičius

Nurodomos grėsmės ir poveikiai, jų stiprumas (1 – silpnas, 2 – vidutinis,
3 – stiprus ir poveikis + teigiamas, – neigiamas) iš grėsmių ir poveikio sąrašo (I
priedas).

Duomenų analizės būdai
Gautus suaugėlių drugių apskaitos transektose duomenis perskaičiuojame į
individų gausumą 100 m juostai, naudojantis formule:
N100= Nx * 100/l,
kur N100 – perskaičiuotas individų skaičius 100 metrų ilgio juostai,
Nx – realiai suskaičiuotas individų skaičius transektoje
l – realus nueitos juostos ilgis (transektos ilgis).
Duomenys surašyti į pateiktas formas, vertinami pagal 5.13.2–5.13.3 lentelėse pateiktas balų vertes. Ekspertas, vertinantis stebėjimų duomenis (ir (arba)
asmuo vykdantis monitoringą), atlieka vertinimą pagal pateiktą lentelę įrašydamas vertinimą balais į 5.13.2 lentelę. Bendri balai apskaičiuojami sudėjus visų
kriterijų įverčius ir padalijus iš naudotų kriterijų skaičiaus, buveinės atveju iš
5. Jei kuris nors kriterijus nebuvo vertinamas, tai vertinant buveinę dalijame iš
turimų įverčių skaičiaus. Populiacijos atveju lieka tik vienas kriterijus, bendras
įvertis nustatomas pagal jį.

B B = ∑1 Bn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Bn – buveinės būklės kriterijaus vertė, BB – bendras
buveinės įvertis

PB = ∑1 Pn / n
n

kur n – kriterijų skaičius, Pn – populiacijos būklės kriterijaus vertė, PB – bendras
populiacijos gausumo vertinimo įvertis, kai n = 1, PB = Pn.
Kai BB, PB vertė yra tarp 1–1,5 būklė vertinama kaip puiki, kai BB, PB vertė yra
1,6–2,5 būklė gera, kai BB, PB vertė yra > 2,5 būklė bloga.
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Duomenų kokybės užtikrinimas
Stebėtojas prieš pradėdamas darbą turėtų susipažinti su objektu ir panašiomis rūšimis pasinaudodamas internetu ar publikuota informacija. Stebėtojas turi
skirti drugių suaugėlius nuo kitų rūšių, išmokti skirti drugių vikšrų lizdus. Drugių apskaita nevykdoma vėjuotu, apniukusiu, lietingu oru.

Bibliografija
1. Ivinskis P., Augustauskas J., 2004. Lietuvos dieniniai drugiai. Lututė,
Kaunas.
2. Ivinskis P. 2007. Baltamargė šaškytė Euphydryas maturna (Linnaeus,
1758). Rašomavičius V. (sud.) Lietuvos Raudonoji knyga. Vilnius, 117 p.
3. Raudonikis L. (sud.) 2006. Europos Sąjungos Buveinių direktyvos saugomos rūšys, vadovas. Kaunas.
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Įvadas
Augalų monitoringo metodikose populiacija vadinama tam tikros rūšies augalų grupuotė, įsikūrusi vienoje bendrijoje (cenopopuliacija) arba individų grupė, kuri nuo kitų tos pačios rūšies grupuočių atskirta taip, kad jų individai negali
tarpusavyje kryžmintis (metapopuliacija). Kadangi Europos Bendrijos svarbos
rūšys daugeliu atvejų užima nedidelius plotus ir įsikuria specifiškose buveinėse,
jų cenopopuliacija ir metapopuliacija dažnai sutampa.
Kadangi daugumos sausumos ir vandens augalų rūšių populiacijų tyrimų
metodikos sutampa, pirmiausia aprašomi visoms rūšims bendra metodikos dalis, o poskyriuose apie kiekvieną rūšį – pateikiamos tik tai rūšiai svarbios metodinės nuostatos.
Pateikta populiacijų atrinkimo metodika skiriasi nuo dabar vykdomo Europos Bendrijos svarbos rūšių atrankos praktikos. Iki šiol buvo iš anksto nurodomos tirtinos populiacijos tam tikrose buveinių apsaugai svarbiose teritorijose,
neatsižvelgus į populiacijos dydį ir būklę. Kai kuriose buveinių apsaugai svarbiose teritorijose tiriamų rūšių gyvų populiacijų neaptinkama jau keli dešimtmečiai. Dėl to naujuoju monitoringo etapu būtina išsamiai įvertinti buveinių
apsaugai svarbiose teritorijose esančių Europos Bendrijos svarbos rūšių būklę
ir parinkti tik tas populiacijas, kurios iš tikrųjų egzistuoja ir atitinka minimalius
populiacijoms keliamus reikalavimus.
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Sausumos augalų monitoringo metodikos
Bendrosios nuostatos
Zigmantas Gudžinskas

Stebėjimo vietos įvertinimas
Išsamiai aprašomi duomenys apie monitoringo vietą: užrašoma vietovės
administracinė priklausomybė, saugoma teritorija, jos dalis ir t. t., nurodomi
nekintantys ar mažai kintantys orientyrai, tokie kaip keliai, pastatai, vandens
telkiniai ir kt., užrašoma kryptis ir atstumas nuo jų iki augalų populiacijos. Monitoringo vieta pažymima schemoje (M 1 : 10 000), kuri pridedama prie visų
tyrimų anketų. Nustatomos vietovės koordinatės GPS prietaisu (naudojamos
LKS-94 sistemos koordinatės). Aprašomas vietovės reljefas. Išmatuojamas populiacijos plotas (m2). Aprašomas teritorijoje vykdomos veiklos pobūdis arba vykdytos veiklos pėdsakai (pavyzdžiui, pieva yra arba buvo šienaujama, ganomi ar
anksčiau buvo ganyti gyvuliai, miškas buvo retintas ir t. t.) buveinės, kurioje yra
tiriamos rūšies populiacija, tipiškumas ir natūralumas bei tiriamai rūšiai svarbių
buveinės sąlygų būklė. Aprašomi kiti tyrėjo nuomone svarbūs ir rūšies populiacijai turintys ar galintys turėti įtakos faktai apie buveinės ir tiriamos rūšies populiacijos būklę (pavyzdžiui, paknista šernų, kai kurie augalai nugraužti, gausu
kenkėjų, augalai pažeisti ligų, yra šiukšlių, gyvūnų išmatų ar pan.). Įrašomos
bendrajame grėsmių sąraše išvardytos grėsmės rūšies buveinei ir populiacijai
(egzistuojančios ir labiausiai tikėtinos).

Stebėjimo procedūra
Europos Bendrijos svarbos sausumos augalų rūšių populiacijų monitoringą
turi vykdyti du asmenys. Vienas iš jų – specialistas, turintis patirties atpažinti
visus augalus (induočius ir samanas), atskirti individų brandos grupes ir vertinti
visų rūšių projekcinius padengimus, daryti geobotaninius aprašymus. Antrasis
asmuo – specialistas, gebantis anketose tiksliai fiksuoti tyrimų duomenis.
Pirmiausia aprašoma bendrija, kurioje įsikūrusi tiriamosios rūšies populiacija. Užrašomas rūšies pavadinimas ir metai, populiacijos kodas ir kiti anketoje
nurodyti duomenys. Kiekvienos rūšies augalai vertinami balais pagal BraunBlanquet skalę (Rašomavičius, 2012). Įvertinamas bendrasis kiekvieno augalų
ardo – pirmojo ir antrojo medžių, krūmų, žolių ir krūmokšnių, samanų ir kerpių
(žymimi atitinkamai A1, A2, B, C, D) – projekcinis padengimas procentais. Ap-
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rašymas turi apimti bendriją, kurioje yra transekta išdėstyti tiriamieji laukeliai,
tačiau ne didesnį kaip 100 m2 plotą.
Populiacijoje parenkama 20 pastovių tiriamųjų laukelių (išskyrus plikažiedžio linlapio populiacijas), kurie turėtų būti išdėstyti viena transekta. Jeigu
populiacija labai nedidelė ir užima ne daugiau kaip 10 m2 plotą, tiriama visa
populiacija. Atsižvelgus į populiacijos užimamo ploto konfigūraciją, tiriamieji
laukeliai gali būti išdėstyti ir dviem juostomis. Nubraižoma tiriamųjų laukelių
išsidėstymo ir jų numeracijos schema.
Tyrimai vykdomi pastoviuose 1 m2 ploto laukeliuose (1 × 1 m kraštinėmis). Kiekvienoje parinktoje populiacijoje įrengiama 20 tiriamųjų laukelių, bet jeigu populiacija maža, laukelių skaičius gali būti mažesnis. Jeigu tiriamosios rūšies augalų populiacija užima didelį plotą, bet augalų tankumas nedidelis, laukelyje mažai individų
(1–2), tai įrengiama daugiau laukelių, kad juose būtų ne mažiau kaip 50 individų.
Mažose populiacijose tiriama tiek individų, kiek jų yra (Ryttäri et al., 2003).
Transektos pradžioje ir pabaigoje esantys pastovūs tiriamieji laukeliai pažymimi keturiuose kampuose įkalus plastikinius (20–25 mm skersmens) 25–30 cm
ilgio (atsižvelgiama į dirvožemio specifiką) kuolelius. Įrengus visus laukelius,
nubraižoma jų išsidėstymo schema, nurodant atstumą metrais iki svarbiausių
nekintančių ar mažai kintančių orientyrų (pavyzdžiui, didelis akmuo, išsiskiriantis medis, kelias, vandens telkinys ir pan.).
Tyrimai laukelyje pradedami uždėjus rėmą, kurio visos vidinės kraštinės
yra 1 m. Rėmas uždedamas taip, kad jo kampiniai strypai būtų įleisti į laukelio
kampus žyminčius kuolelius iš vamzdžio. Surašomos visos laukelyje augančių
augalų rūšys ir nurodomas kiekvienos rūšies augalų projekcinis padengimas
procentais (0,1; 0,2, 0,3; ....; 0,9; 1; 1,5; 2; ...; 10; 11; ...; 99; 100). Taip pat įvertinamas
kiekvieno tiriamojo laukelio pliko dirvožemio ir negyvų augalų liekanų projekcinis padengimas.
Tiriamosios rūšies individų tyrimo duomenys surašomi į anketą. Užrašomas
augalo rūšies pavadinimas, populiacijos kodas ir kiti anketoje nurodyti duomenys. Tiriamosios rūšies augalai pradedami vertinti nuo pietvakarinio laukelio
kampo. Įvertinami visi anketoje nurodyti požymiai. Taip įvertinami visi tiriamos
rūšies individai. Jeigu kurio nors požymio įvertinti negalima (pavyzdžiui, žiedų
skaičiaus, nes individas nežydi), požymio langelyje rašomas brūkšnys, o jeigu
individas pažeistas, nors neabejojama, kad tą požymį turėjo (pavyzdžiui, likusi
dalis žiedyno), įvertinama likusioji dalis, duomenis įrašant skliausteliuose. Pažeidimų pobūdis aprašomas anketoje pastaboms skirtoje skiltyje. Jeigu individų
tiriamajame laukelyje yra daugiau negu galima surašyti viename anketos lape,
augalų anketų lapai sunumeruojami, o tam skirtoje vietoje užrašoma, kiek iš viso
yra anketos lapų.

324

Sausumos augalų monitoringo metodikos. Bendrosios nuostatos

Tyrimams vykdyti būtini reikmenys ir medžiagos: plastikinio vamzdžio
kuoleliai, anketos, matavimo juostos (viena 1 m arba 2 m, kita – ne mažiau kaip
10 m ilgio, geriau – 50 m), rašymo priemonės, medinis surenkamas 1 m2 apribojantis rėmas, virvė (25 m ilgio), sulankstoma kėdutė, metalinė liniuotė (30 cm
ilgio). Reikalingi prietaisai – GPS imtuvas.
Visi tyrimus atliekantys asmenys privalo būti pasiskiepiję nuo erkinio encefalito, vilkėti nuo erkių apsaugančius drabužius, esant poreikiui – naudoti erkes
ir kraują siurbiančius vabzdžius atbaidančius preparatus.

Duomenų registravimas
Tyrimų duomenims registruoti turi būti naudojamos anketos, kad būtų užrašyta visa svarbi informacija, nuosekliai įvertinti individų požymiai. Bendrieji
duomenys apie populiacijos lokalizaciją, buveinę ir tiriamos populiacijos būklę surašomi į anketą Bendrieji duomenys apie monitoringo poligoną (6.1 priedas).
Augalų bendrijos aprašymas rašomas į Augalų bendrijos aprašymo anketą (6.2
priedas). Visų kartu augančių augalų rūšių projekcinis padengimas procentais
kiekviename laukelyje surašomas į Augalų padengimo laukeliuose registracijos anketą (6.3 priedas). Kiekvieno tiriamos rūšies individo duomenys tiriamuosiuose
laukeliuose surašomi į tai rūšiai specialiai parengtą Populiacijos vertinimo anketą
(6.4–6.12 priedai).

Duomenų analizės būdai
Duomenų analizei naudojami standartiniai statistiniai metodai ir procedūros. Tarpusavyje lyginami:
1) populiacijos gausumas ir tankumas, pasiskirstymas brandos grupėmis;
2) individų morfometrinių rodiklių vidurkiai ir standartiniai nuokrypiai;
3) kartu augančių rūšių skaičius, dažnumas ir projekcinis padengimas;
4) lyginamas kartu augančių augalų rūšių, dirvožemio pažaidų ir nesuirusių augalų liekanų projekcinis padengimas su tiriamos rūšies gausumu.

Duomenų kokybės užtikrinimas
Duomenų kokybę užtikrinti galima tik tuo atveju, jeigu tyrimus vykdo specialistas, turintis patirties vertinti tiriamos rūšies individų brandos grupes, gerai
pažįstantis augalus, gebantis įvertinti jų projekcinį padengimą. Svarbus tyrimų
duomenų kokybės užtikrinimo veiksnys – savalaikis ir nuolatinis tyrimų vykdymas. Tyrimai turėtų būti vykdomi maždaug tokiu pačiu laiku (ne daugiau
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kaip 10 dienų tarpsniu). Jeigu dėl tam tikrų priežasčių individai nepasiekę fenologinės fazės, kokia būtina siekiant įvertinti augalus (pavyzdžiui, dėl vėlyvo
pavasario, žemos temperatūros, didelio kritulių kiekio ar kt.), tyrimas turi būti
nukeltas vėlesniam laikui, bet visa tai turi būti įrašyta į bendrųjų duomenų apie
monitoringo poligoną anketos pastabų skiltį.
Jeigu numatoma, kad gali keistis tyrėjas, naujasis monitoringo vykdytojas
turėtų bent vieną tyrimų ciklą dirbti kartu su iki tol tyrimus vykdžiusiu tyrėju,
kad tiksliai žinotų tyrimų vietas ir teisingai perimtų darbo metodiką, išmoktų
atpažinti tiriamąjį augalą, adekvačiai vertinti individų būklę, projekcinį padengimą, požymius ir brandos grupes.
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6.1. Stačioji dirvuolė (Agrimonia pilosa Ledeb.)
Zigmantas Gudžinskas

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Stačioji dirvuolė paplitusi visoje Lietuvos teritorijoje, tačiau labai netolygiai.
Vidurio ir Šiaurės Lietuvoje ji gana dažna, kitose dalyse – apyretė arba reta. Atsižvelgus į paplitimą, tyrimo vietos visoje šalies teritorijoje turėtų būti išdėstytos
maždaug tolygiai.
Stačioji dirvuolė auga įvairiose buveinėse, bet dažniausiai įsikuria retuose
lapuočių ir mišriuose miškuose (9020), žolių turtingų eglynų (9050) ir vakarų taigos (9010) buveinių pakraščiuose bei jose esančiose laukymėse, aliuvinių miškų
(91E0) pamiškėse, taip pat krūmuose, miškų pakelėse, upių ir ežerų pakrančių
krūmynuose, ant kvartalinių proskynų ir kitose periodiškai pažeidžiamose buveinėse, dažnai derlingame molio ar priemolio dirvožemyje, tačiau gali augti ir
priesmėlio dirvožemyje, jeigu jis normalaus drėgnumo (Ryttäri et al., 2003).
Parenkant tyrimų vietas, svarbiausiu kriterijumi reikia laikyti ne buveinę, bet
populiacijos dydį. Daugelyje vietovių stačioji dirvuolė sudaro labai mažas populiacijas (auga pavieniai individai), tik gana retais atvejais populiacijos būna kiek
gausesnės – nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų individų. Pavieniui augančių šios
rūšies individų tyrimas patikimų rezultatų neduoda, dėl to, parenkant populiacijas tyrimams, svarbu, kad ją sudarytų ne mažiau kaip 50 individų. Būtina
atkreipti dėmesį, kad kai kurie individai gali turėti kelis ar net keliolika ūglių, išaugusių iš vieno kero. Tokiais atvejais visi iš vieno kero išaugę ūgliai yra laikomi
vienu individu. Parenkant tyrimams tinkančią populiaciją svarbu, kad būtų tam
tikra individų santalka, užimanti apie 30–40 m2 plotą. Tik išskirtiniais atvejais
populiacijos užimamas plotas gali būti mažas, bet ne mažesnis kaip 10 m2.
Kadangi rūšis įsikuria ekotoninio pobūdžio buveinėse ir bendrijose (dažniausiai pereinamojo pobūdžio tarp miško ir pievos, miško ir pamiškės, miško
aikštelėse ir pan.), jos yra sąlyginai trumpalaikės, tuo pačiu gana trumpalaikės
ir nepastovios rūšies populiacijos. Jeigu nevyksta buveinės pažaidų kelerius metus, individų gausumas sparčiai mažėja, nes augalai nesidaugina sėklomis.
Išnykus visiems individams, tyrimai turėtų būti tęsiami (ne trumpiau kaip
du tyrimų ciklus, t. y. 6 metus), nes yra tikimybė, kad, susidarius pažaidoms, iš
dirvožemyje esančio sėklų banko populiacija atsinaujins. Daugelyje šalyje žinomų stačiosios dirvuolės populiacijų buveinių reikia įgyvendinti gamtotvarkos
priemones. Jeigu priemonės būtų įgyvendintos nuosekliai, pagal tinkamai parengtą planą, populiacijos turėtų išlikti stabilios neapibrėžtai ilgą laiką.
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Stebėjimo vietos charakteristika
Skirtingų tipų buveinėse įsikūrusių stačiosios dirvuolės populiacijų raida,
sprendžiant iš epizodiškų tyrimų, vyksta skirtingai. Europoje nėra atliktų sistemingų šios rūšies populiacijų tyrimų, todėl svarbu vykdyti populiacijų monitoringą visų tipų bendrijose ir vertinti šios rūšies populiacijų raidą. Tipiškomis
buveinėmis reikia laikyti tokias, kuriose individai sudaro grupuotes ir yra ne
mažiau kaip 50 individų, taip pat tokias buveines, kuriose yra susidariusi atvirų
ir medžiais apaugusių aikštelių mozaika (medžių ardų projekcinis padengimas
yra nuo 40 proc. iki 60 proc., o krūmų ardas retas, arba medžių ardo nėra, o krūmų ardas sudaro ne daugiau kaip 50 proc. projekcinio padengimo.

Stebimo objekto aprašymas
Stačioji dirvuolė (Agrimonia pilosa Ledeb.) yra erškėtinių (Rosaceae) šeimos daugiametis, 50–100 (150) cm aukščio augalas, išauginantis gana trumpą, gulsčią šakniastiebį. Subrendę individai išaugina vieną ar kelis ūglius, kurių dalis gali būti
vegetatyvinės stadijos. Stiebas gana laibas, kaip ir lapai, apaugęs ilgais atsilošusiais
plaukeliais. Lapai sudėtiniai, 6–10 (15) cm ilgio ir 5–9 cm pločio, neporiniai plunksniški. Lapų lapeliai 2–6 cm ilgio ir 1–3 cm pločio, rombiški, jų apatinė dalis pleištiška
ir lygiakraštė, viršutinė – su stambiais smailiaviršūniais, aiškiai pjūkliškais danteliais. Žiedai smulkūs, geltoni, susitelkę į retoką viršūninę kekę. Vaisiai gana smulkūs, mažiau kaip 5 mm ilgio ir 2,5 mm pločio, su viršūnėje kūgiškai susiglaudusiais
dygliukais. Žydi birželio–liepos, kartais ir rugpjūčio mėnesiais (Gudžinskas, 2006).
Stačioji dirvuolė panaši į kitų dviejų rūšių dirvuoles, augančias Lietuvoje.
Nuo paprastosios dirvuolės (Agrimonia eupatoria) ir kvapiosios dirvuolės (Agrimonia procera) lengviausia atskirti pagal vidurinius stiebo lapus. Stačiosios dirvuolės stiebo lapų lapeliai yra rombiški, o kitų dviejų rūšių – kiaušiniški. Stačiosios dirvuolės lapų lapeliai maždaug iki vidurio (kartais iki 1/3 ilgio) be dantelių,
o kitų rūšių dirvuolių lapeliai iki pamato yra dantyti. Stačiąją dirvuolę galima
atskirti ir pagal lapų spalvą – jie yra gelsvai žalsvo atspalvio, kai kitų rūšių dirvuolių lapai yra tamsiai žali, dažnai kiek blizgūs. Kiti požymiai (žiedų ir vaisių
parametrai, plaukuotumo pobūdis ir kt.) lauko sąlygomis dažnai negali būti
tinkamai įvertinti ir pagal juos rūšį gamtoje atskirti sunku. Gerokai sunkiau atskirti generatyvinės brandos nepasiekusius stačiosios dirvuolės individus (ypač
daigus, juvenilinius ir imaturinius augalus) nuo kitų rūšių dirvuolių, nes jų vegetatyvinės dalys dar būna neįgijusios rūšiai būdingų požymių. Tada vienintelis
patikimas skiriamasis požymis yra lapų dantelių forma.
Daigais yra laikomi tokie stačiosios dirvuolės individai, kurie dar turi abu arba
bent vieną nenukritusį skilčialapį. Paprastai daigai būna iki 3–4, retai 5–6 cm aukščio. Juveniliniais individais laikomi tokie individai, kurie jau neturi skilčialapių,
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bet visais požymiais (ypač lapų dydžiu), nedaug skiriasi nuo daigų. Imaturiniai
individai gali būti įvairaus dydžio, tačiau jų lapai dar turi mažiau lapelių, negu
subrendę individai. Virgininiai individai pagal vegetatyvines dalis dydžiu ir išvaizda nesiskiria nuo generatyvinių, tačiau neišauginę žiedynų. Generatyviniais
individais laikomi žiedus turintys (arba žydėję ir jau vaisius išauginę) augalai.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Vertinami stačiosios dirvuolės požymiai parinkti atsižvelgus į rūšies biologines ir ekologines savybes bei gyvenimo formą. Tiriami ir vertinami tokie kiekvieno individo požymiai:
1) brandos amžiaus grupė (daigas, juvenilinis, imaturinis, virgininis, generatyvinis individas);
2) generatyvinių ūglių skaičius (tik generatyviniams individams);
3) vegetatyvinių ūglių skaičius (visiems individams);
2) aukščiausio ūglio (jeigu ūglių daugiau negu vienas) aukštis nuo dirvožemio paviršiaus (cm);
4) žiedyno ilgis (nuo apatinio žiedo iki viršūnės, cm) (tik generatyviniams
individams);
5) stiebo lapų skaičius (vnt.) (visiems individams; generatyvinių individų
stiebo lapai skaičiuojami iki žiedyno apačios – pirmojo žiedo).
Siekiant nustatyti rūšies populiacijų dinamiką, tyrimai turėtų būti vykdomi
kasmet.

Stebėjimo procedūra
Stačiosios dirvuolės populiacijų tyrimai turėtų būti vykdomi liepos mėnesį,
geriausia – nuo liepos 10 iki 30 d.
Ištirti vieną populiaciją dviems kvalifikuotiems asmenims reikia 8 darbo valandų (atvykimo iki tyrimų vietos ir populiacijos paieškos laikas neįskaičiuoti).

Duomenų registravimas
Duomenys apie kiekvieną tiriamuosiuose laukeliuose augantį stačiosios dirvuolės individą surašomi į šiai rūšiai parengtą Populiacijos vertinimo anketą (6.4 priedas).

Stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimo vietos įvertinimo parametrai pateikti skyrelyje „Sausumos augalų
monitoringo metodikos bendrosios nuostatos “.
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6.2. Mažasis varpenis
(Botrychium simplex Hitchc.)
Zigmantas Gudžinskas

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Lietuvoje mažasis varpenis yra ypač reta rūšis, kurios individų po 1998 m.
nebuvo aptikta. Dėl šios priežasties dabar populiacijos tyrimai nevyksta, vertinama tik buvusios populiacijos buveinė. Jeigu rūšis šalyje būtų aptikta, tyrimams turėtų būti parenkama kiekviena vieta, kurioje būtų bent vienas šios prioritetinės rūšies individas.
Siekiant nustatyti, ar šios rūšies individų Lietuvoje yra, būtini kryptingi tyrimai – mažųjų varpenių būtina ieškoti potencialiose buveinėse, vėlyvosios stadijos pajūrio smėlynų bendrijose ir palvėje, žemyninėje dalyje esančiuose sausuosiuose briedgaurynuose ir kitose potencialiai tinkamose buveinėse, kuriose
formuojasi žemaūgių žolinių augalų bendrijos. Jeigu būtų aptikta šios rūšies
individų, nepaisant populiacijos dydžio, užimamo ploto, buveinės tipo ar kitų
kriterijų, populiaciją reikėtų būtinai tirti.

Stebėjimo vietos charakteristika
Mažojo varpenio paskutinė žinoma populiacija Plungės r. buvo įsikūrusi
sausajame briedgauryne. Kitų duomenų apie tirti tinkamas vietas nėra, nes rūšis
dabar neaptinkama. Aptikus rūšį, jos populiaciją būtų svarbu tirti, nepaisant jos
ploto ar individų skaičiaus. Jeigu populiacija būtų pakankamai gausi, tyrimams
reikėtų parinkti visą įmanomą plotą arba (daugiausia) 20 tiriamųjų laukelių.

Stebimo objekto aprašymas
Mažasis varpenis (Botrychium simplex Hitchc.) yra daugiametis žolinis driežlielinių (Ophioglossaceae) šeimos augalas, išaugantis iki 15 cm (dažniausiai 3–5
cm) aukščio. Lapkotis 0,5–1,5 cm, retai 2,5 cm ilgio, dažnai su ankstesnių metų
lapapamakščių liekanomis. Vegetatyvinė lapo dalis atsišakoja arti žemės paviršiaus, gerokai žemiau negu pusė viso lapo ilgio. Generatyvinė lapo dalis su ilgu
koteliu, kuris ilgesnis už sporangių santalką. Sporangės po 4–12 susitelkusios
nedaug šakotoje šluotelėje. Sporifikuoja gegužės–birželio mėnesiais.
Mažasis varpenis auga apysausėse ar drėgnokose žemažolėse pievose,

331

Mažasis varpenis (Botrychium simplex Hitchc.)

smėlėtame dirvožemyje. Dažniausiai įsikuria Nardetea klasės pievų bendrijose.
Lietuvoje, sprendžiant pagal literatūros šaltinius ir kitus duomenis, šių augalų
buvo aptinkama drėgnokuose palvės smėlynuose ir briedgaurynų (Nardetea klasė) bendrijose.
Atskirti mažąjį varpenį nuo kitų varpenių rūšių, ypač jeigu jie yra vegetatyvinės būsenos arba jauni generatyviniai individai, labai sunku. Sunkiausia mažąjį
varpenį atskirti nuo jaunų paprastojo varpenio (Botrychium lunaria) individų.
Tiksliai nustatyti rūšies priklausomybę lauko sąlygomis gali tik daug patirties
turintis specialistas, įvertinęs visą požymių kompleksą. Vienas iš svarbiausių
požymių yra vegetatyvinės lapo dalies padėtis kitų lapo dalių atžvilgiu: ji yra
arti dirvožemio paviršiaus, kartais visiškai prie pat dirvožemio paviršiaus.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Vertinami mažojo varpenio požymiai parinkti atsižvelgus į rūšies biologines
ir ekologines savybes bei gyvenimo formą. Turėtų būti vertinami tokie kiekvieno
individo požymiai:
1) brandos amžiaus grupė (juvenilinis, imaturinis, virgininis, generatyvinis individas);
2) augalo aukštis (cm);
3) sporifikuojančios lapo dalies ilgis (tik generatyviniams individams);
4) vegetatyvinės lapo dalies aukštis nuo dirvožemio paviršiaus (cm);
5) vegetatyvinės lapo dalies ilgis (cm);
Siekiant nustatyti rūšies populiacijų dinamiką, tyrimai turėtų būti vykdomi
kasmet.
Kadangi buvusioje rūšies populiacijos buveinėje dabar tyrimai vykdomi tik
kas treji metai, neįmanoma tiksliai pasakyti, ar šios rūšies augalų ten tikrai nėra,
ar tik retų tyrimų metu jų neaptinkama, nes tais metais jie būna neišauginę antžeminės dalies.
Žinant, kad požeminis individo vystymasis gali trukti daugiau nei 10 metų
ir tik tada jis išaugina antžeminę dalį, dar yra tikimybė, kad Plungės r. buvusioje
rūšies buveinėje šių augalų gali būti aptikta. Siekiant tiksliai nustatyti populiacijos būklę, būtini ilgalaikiai kasmetiniai tyrimai.

Stebėjimo procedūra
Mažojo varpenio populiacijų paieškos ir tyrimai turėtų būti vykdomi nuo
birželio 1 d. iki birželio 20 d.
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Duomenų registravimas
Duomenys apie kiekvieną tiriamuosiuose laukeliuose augantį mažojo varpenio individą surašomi į Populiacijos vertinimo anketą (6.5 priedas).
Įvertinti vieną populiaciją dviems asmenims, manoma, reikia 8 darbo valandų (atvykimo iki tyrimų vietos ir populiacijos paieškos laikas neįskaičiuoti).

Stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimo vietos įvertinimo parametrai pateikti skyrelyje „Sausumos augalų
monitoringo metodikos bendrosios nuostatos “.

Bibliografija
1. Gudžinskas Z. 2006. Augalai. Kn. Raudonikis L. (sud.). Europos Sąjungos Buveinių direktyvos saugomos rūšys. Lututė. Kaunas,.
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6.3. Plačialapė klumpaitė
(Cypripedium calceolus L.)
Zigmantas Gudžinskas

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Plačialapė klumpaitė Šiaurės ir Rytų Lietuvoje yra apyretė, kitose dalyse –
reta arba labai reta, o Vakarų Lietuvoje dabar neaptinkama (Gudžinskas, Ryla,
2006; Ryla, 2007). Įsikuria įvairiose buveinėse, bet dažniausiai auga lapuočių
ir mišriuose miškuose (9020), rūšių gausiuose eglynuose (9050), skroblynuose
(9160), kadagynuose (5130), griovų ir šlaitų miškuose (9180*), aliuviniuose miškuose (91E0*), pasitaiko buveinėse, kurios sudarytos iš pelkėtų lapuočių miškų
bei plačialapių ir mišrių miškų (9020 ir 9080*) kompleksų. Ši rūšis taip pat įsikuria miškų pakraščiuose, rečiau pievose. Plačialapė klumpaitė visada auga karbonatų turinčiame dirvožemyje. Parenkant tyrimų vietas svarbiausiu kriterijumi
reikia laikyti buveinės tipą ir populiacijos dydį.
Pavieniui augančių šios rūšies individų tyrimai patikimų rezultatų neduoda, dėl to parenkant tiriamąją populiaciją, būtina atsižvelgti, kad ją sudarytų ne
mažiau kaip 50 individų, o į tiriamuosius laukelius patektų ne mažiau kaip 20
individų. Būtina atkreipti dėmesį, kad kai kurie individai gali turėti kelis ar net
keliolika iš vieno kero išaugusių ūglių. Tokiais atvejais visi iš vieno kero išaugę
ūgliai yra laikomi vienu individu. Populiacijoje individai turėtų būti pasiskirstę
ne mažesniame kaip 40 m2 plote.
Jeigu tyrimų aikštelėje išnyksta visi augalai, tyrimai turėtų būti tęsiami (ne
trumpiau kaip du tyrimų ciklus, t. y. 6 metus), nes yra tikimybė, kad iš dirvožemyje esančio sėklų banko arba po žeme esančių daigų populiacija dar atsinaujins. Po tam tikro laiko populiacijai neatsinaujinus, monitoringo poligonas
turėtų būti perkeliamas į kitą parinktą vietą.

Stebėjimo vietos charakteristika
Augalai dažniausiai aptinkami kalkingame dirvožemyje. Plačialapėms klumpaitėms svarbu, kad dirvožemis būtų laidus vandeniui, tačiau nuolat išliktų
drėgnas. Dėl to neretai šių augalų populiacijos siaura juosta įsikuria ties pelkės
ir mineralinio dirvožemio sandūra, šaltiniuotose vietose. Dažniausiai tokiose
vietose, dėl nedidelio tinkamos buveinės ploto, populiacijos būna negausios.
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Plačialapės klumpaitės neauga daug azoto junginių turinčiuose dirvožemiuose
(Gudžinskas, 2006; Gudžinskas, Ryla, 2006).
Svarbiausios plačialapės klumpaitės nykimo priežastys yra buveinių pokyčiai, kuriuos sukelia intensyvus ūkinis miškų naudojimas (plynieji kirtimai ir
po jų vykstanti sukcesija, vienarūšių medynų, ypač eglynų, ugdymas). Valstybiniuose ir privačiuose miškuose turi būti ribojama ūkinė veikla. Visi kirtimai turėtų būti vykdomi tik pagal individualiai parengtus rūšies apsaugos planus. Rūšis nyksta ir dėl tiesioginio augalų naikinimo – žmonės augalus iškasa ir bando
perkelti į želdynus. Kai kuriose saugomose teritorijose akivaizdžią žalą šių augalų populiacijoms daro šernai. Nenustatyta, ar jie ėda klumpaičių šakniastiebius,
tačiau smarkiai išknistuose plotuose įsigali stiprią konkurenciją plačialapėms
klumpaitėms sudarantys aukštaūgiai, dažnai azotamėgiai augalai (Gudžinskas,
2006; Gudžinskas, Ryla, 2006).

Stebimo objekto aprašymas
Plačialapė klumpaitė (Cypripedium calceolus L.) yra daugiametis gegužraibinių (Orchidaceae) šeimos žolinis augalas, su storu šliaužiančiu šakniastiebiu.
Stiebas 25–50 cm aukščio. Žiedai labai puošnūs ir iš visų Lietuvoje augančių
gegužraibinių augalų yra didžiausi. Žydi gegužės pabaigoje arba birželio pradžioje. Klumpaičių žieduose nėra nektaro, todėl apgaudinėjami apdulkintojai
greitai atpažįsta jų žiedus ir liaujasi lankę. Galbūt dėl to apdulkinami ir vaisius
užmezga tik nuo 4 proc. iki 25 proc. visų žiedų. Dėžutėje subręsta nuo 6 iki 17
tūkstančių labai smulkių, dulkių pavidalo sėklų. Sėklas išnešioja vėjas (Gudžinskas, Ryla, 2006).
Sėkloms dygti ir augalams vystytis būtina mikorizė. Dėl nežinomų priežasčių subrendusių sėklų daigumas labai menkas, todėl plačialapės klumpaitės
paprastai dauginasi vegetatyviniu būdu. Iš sėklų išdygę augalai vystosi lėtai.
Pirmas tikrasis lapas išauga ne anksčiau kaip po 4 metų, o augalai subręsta ir
pirmą kartą pražysta maždaug po 12 metų. Subrendę augalai ilgaamžiai. Užregistruota, kad kai kuriems stambiems individams yra apie 100 metų (Ryttäri et
al., 2003; Gudžinskas, Ryla, 2006). Vegetatyviniu būdu dauginasi lėtai. Dėl nepalankių sąlygų ar nusilpę augalai kelerius metus gali pereiti į antrinę ramybės
būseną, neišleisdami ūglių.
Plačialapę klumpaitę atskirti nuo kitų augalų gana paprasta, jeigu ji yra generatyvinės būsenos. Imaturiniai ir virgininiai individai gali būti painiojami su
tose pačiose buveinėse dažnai augančiu plačialapiu skiautalūpiu (Epipactis heleborine). Plačialapę klumpaitę nuo plačialapio skiautalūpio galima atskirti pagal
lapų plaukuotumą. Skiautalūpių lapai visada pliki, o klumpaičių – apaugę trumpais aksomiškais plaukeliais.
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Gana sudėtinga nustatyti individų brandos grupes, ypač jeigu stinga patirties. Kadangi plačialapės klumpaitės daigai būna dirvožemyje ir neišaugina antžeminių organų, tiriant populiacijas jie nevertinami. Juvenilinių individų populiacijose būna mažai. Jie paprastai turi 1–2 plačiai lancetiškus arba kiaušiniškai
lancetiškus lapus ir trumpą, ne daugiau kaip 5 cm (dažniausiai 2–3 cm) aukščio
stiebą. Imaturinių individų lapai beveik visada būna įgiję rūšiai būdingus požymius ir formą, tik mažesni. Tokių augalų stiebas paprastai būna daugiau kaip
5 cm aukščio (dažniausiai iki 10 cm aukščio) ir turi 2–3 lapus. Virgininiai individai pagal vegetatyvinių organų morfologinius požymius nesiskiria nuo generatyvinių individų, tik neturi (ir tyrimų metais nebūna turėję) generatyvinių
organų. Žiedus turintys arba turėję (matoma pagal žiedų liekanas arba užmegztus ar neužmegztus vaisius ir jų liekanas) individai yra laikomi generatyviniais
individais.
Kadangi viename kere būna po kelis ar keliolika ūglių, kiekvieno ūglio brandos fazė vertinama tik atsižvelgus tai, ar ūglis turėjo generatyvinių organų ar
neturėjo. Jeigu ūglis žydėjo, jis priskiriamas prie generatyvinės brandos fazės
ūglių, jeigu nežydėjo – prie vegetatyvinės brandos fazės ūglių. Dažnai generatyvinis individas (keras) turi abiejų brandos fazių ūglių.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Vertinami plačialapės klumpaitės požymiai parinkti atsižvelgus į rūšies biologines ir ekologines savybes bei gyvenimo formą. Vertinami tokie kiekvieno
individo požymiai:
1) individo brandos grupė (juvenilinis, imaturinis, virgininis, generatyvinis);
2) ūglio brandos fazė (vegetatyvinis, generatyvinis);
3) ūglio aukštis nuo dirvožemio paviršiaus (cm);
4) lapų skaičius (vnt.);
5) žiedų skaičius (vnt.) (tik generatyvinių ūglių);
6) vaisių skaičius (vnt.) (tik generatyvinių ūglių);
Siekiant nustatyti rūšies populiacijų dinamiką, tyrimai turėtų būti vykdomi
kasmet.

Stebėjimo procedūra
Palankiausias laikas tirti plačialapės klumpaitės populiacijas yra nuo birželio
20 d. iki liepos 20 d. Tokiu metu jau galima įvertinti vaisių mezgimo efektyvumą
ir dar galima nustatyti, ar individas žydėjo ir kiek turėjo žiedų.
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Duomenų registravimas
Kiekvieno plačialapės klumpaitės individo duomenys tiriamuosiuose monitoringo laukeliuose surašomi į Populiacijos vertinimo anketą (6.6 priedas).
Įvertinti vieną populiaciją, esančią miško buveinėje, dviems asmenims reikia
7–8 darbo valandų (priklauso nuo buveinės tipo ir rūšių įvairovės bendrijoje; atvykimo iki tyrimų vietos ir populiacijos paieškos laikas neįskaičiuoti). Pamiškių,
kadagynų ir kitose atvirose buveinėse esančios populiacijos vertinimui du asmenys sugaišta 8–9 darbo valandas. Jeigu tyrimus atlieka vienas asmuo, tyrimų
laikas pailgėja maždaug iki 24–26 darbo valandų.

Stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimo vietos įvertinimo parametrai pateikti skyrelyje „Sausumos augalų
monitoringo metodikos bendrosios nuostatos “.

Bibliografija
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6.4. Smiltyninio gvazdiko tipinis
porūšis
(Dianthus arenarius L. subsp. arenarius)
Zigmantas Gudžinskas

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Smiltyniniai gvazdikai auga sausuose smėlynuose, pušynų pakraščiuose ir aikštelėse, sausuose, saulės gerai įšildomuose šlaituose, dažniausiai karbonatų turinčiame dirvožemyje. Vienintelė dabar Lietuvoje žinoma smiltyninio gvazdiko tipinio
porūšio (Dianthus arenarius subsp. arenarius) populiacija, esanti Varėnos r., Dzūkijos
nacionaliniame parke, įsikūrusi karbonatinių smėlynų pievoje (6120*) buveinėje.
Sprendžiant pagal tinkamų buveinių paplitimą, tipinio porūšio smiltyninių
gvazdikų galėtų augti kitose Pietų Lietuvos vietose. Tinkamų buveinių yra Šalčininkų ir Varėnos rajonuose, Druskininkų savivaldybėje. Norint tiksliai nustatyti
šios rūšies paplitimą, būtini sistemingi tyrimai šiuose rajonuose. Tyrimus būtina
atlikti birželio mėnesį, kai smiltyniniai gvazdikai būna pradėję žydėti (porūšiui
atpažinti svarbūs žiedų ir žiedynų požymiai) ir aiškiai pastebimi. Aptikus naujų
populiacijų, jos taip pat turėtų būti tiriamos, vykdomas jų monitoringas, nepaisant to, kokio dydžio yra populiacija.

Stebėjimo vietos charakteristika
Smiltyninio gvazdiko tipinio porūšio augalai įsikuria sausame smėlio dirvožemyje, gerai įšildomose ir saulės apšviestose vietose (Gudžinskas, 2006; Lapelė, 2007). Žinoma populiacija yra įsikūrusi karbonatinių smėlynų pievų (6210*)
buveinėje. Jų galima būtų aptikti taip pat nesusivėrusių žemyninių smiltpievių
(2330) buveinėse, taip pat viržynų (4030) buveinėse, jeigu viržiai nesudaro ištisinės augalų dangos. Tinkamos sąlygos šiems augalams susidaro kai kuriuose
kerpinių pušynų (91T0) buveinėse. Tikėtina, kad Pietų Lietuvoje rūšis galėtų
būti aptikta panašiose buveinėse ir kitose vietose, tačiau dėl taksonominių priežasčių, augalus atpažinti gali tik specialistai.

Stebimo objekto aprašymas
Smiltyninis gvazdikas (Dianthus arenarius L.) yra gvazdikinių (Caryophyllaceae) šeimos daugiametis, nedidelius pagalvėlių pavidalo ar retokus kerus sudarantis augalas. Visos augalo dalys melsvo atspalvio. Nežydintys ūgliai gulsti,
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šakoti. Žydintys ūgliai statūs, 15–30 cm aukščio. Žiedai maždaug 2,5 cm skersmens, kvapūs, pavieniai ar po kelis susitelkę žydinčių ūglių viršūnėse. Taurelė
cilindriška, 16–25 mm ilgio. Vainiklapiai balti ar rausvi, kartais su žalia ar rusva
dėme ties vainikėlio žiotimis, kartais apaugę raudonais plaukeliais, plunksniškai
suskaidyti. Vaisius – iki 30 mm ilgio ritiniška dėžutė.
Lietuvoje aptinkami du smiltyninio gvazdiko porūšiai. Tipinio porūšio smiltyninis gvazdikas (Dianthus arenarius subsp. arenarius) – įrašytas į Buveinių direktyvos II priedą. Smiltyninio gvazdiko borusinis porūšis (Dianthus arenarius
subsp. borussicus) Lietuvoje saugomas kartu su visa smiltyninio gvazdiko rūšimi, įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą ir priskirta prie pažeidžiamų rūšių (2(V))
kategorijos. Nuo Dianthus arenarius subsp. borussicus skiriasi pagal tankią pagalvėlę sudarančiais nežydinčiais ūgliais ir po vieną, retai po 2 žydinčių ūglių
viršūnėje esančius beveik baltus, kartais rausvus ar violetinio atspalvio (vyriškuosius arba dvilyčius) žiedus. Dianthus arenarius subsp. borussicus žiedai būna
žiedynuose, sudarytuose iš 2–3, kartais 5 žiedų. Dianthus arenarius subsp. arenarius vainiklapiai suskaidyti palyginti trumpomis, maždaug 1/4 viso vainiklapio
ilgio skiautėmis, o Dianthus arenarius subsp. borussicus vainiklapiai suskaidyti
1/3–1/2 viso vainiklapio ilgio skiautėmis (Gudžinskas, 2006; Lapelė, 2007).
Nuo kitų rūšių gvazdikų smiltyninius gvazdikus atskirti nesudėtinga pagal
stambius, kvapius žiedus ir giliai skaidytus vainiklapius.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Vertinami smiltyninio gvazdiko tipinio porūšio požymiai parinkti atsižvelgus į rūšies biologines ir ekologines savybes bei gyvenimo formą. Vertinami tokie kiekvieno individo požymiai:
1) brandos grupė (juvenilinis, imaturinis, virgininis, generatyvinis);
2) kero skersmuo (cm; matuojamas plačiausioje vietoje);
3) generatyvinių ūglių skaičius (vnt.);
4) generatyvinio ūglio aukštis (cm; matuojamas aukščiausio ūglio aukštis);
5) generatyvinio ūglio bamblių skaičius (vnt.; skaičiuojamos aukščiausio
generatyvinio ūglio bambliai nuo ūglio apačios iki žiedyno pradžios).
Siekiant nustatyti rūšies populiacijų dinamiką, tyrimai turėtų būti vykdomi
kasmet.

Stebėjimo procedūra
Smiltyninio gvazdiko tipinio porūšio populiacijų tyrimus reikia vykdyti nuo
birželio 1 d. iki birželio 20 d. – augalų masinio žydėjimo laikotarpiu.
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Duomenų registravimas
Kiekvieno tiriamajame laukelyje augančio tipinio porūšio smiltyninio gvazdiko duomenys laukeliuose surašomi į Populiacijos vertinimo anketą (6.7 priedas).
Ištirti vieną populiaciją dviems asmenims reikia 8 darbo valandų (atvykimo
iki tyrimų vietos ir populiacijos paieškos laikas neįskaičiuoti). Jeigu tyrimus atlieka vienas asmuo, tyrimų laikas pailgėja maždaug iki 16 darbo valandų.

Stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimo vietos įvertinimo parametrai pateikti skyrelyje „Sausumos augalų
monitoringo metodikos bendrosios nuostatos “.
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6.5. Baltijinė linažolė
(Linaria loeselii Schweigg.)
Zigmantas Gudžinskas

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Baltijinė linažolė paplitusi tik Vakarų Lietuvoje, Baltijos jūros pakrančių kopose nuo Šventosios iki Klaipėdos ir Kuršių nerijoje. Parenkant tyrimų vietas
svarbiausiu kriterijumi reikia laikyti vietovės geografinę padėtį, buveinės tipą,
populiacijos dydį ir antropogeninio poveikio intensyvumą. Smarkiai antropogenizuotose vietose parinkti tiriamąsias populiacijas netikslinga, nes jos labai greitai sunyksta arba sunaikinamos mechaniškai. Tyrimų vietas geriausia parinkti
užuomazginių pustomų kopų (2110), baltųjų kopų (2120) ir ankstyvos sukcesinės stadijos pilkųjų kopų (*2130) buveinėse.
Daugelyje vietovių baltijinė linažolė sudaro negausias arba labai mažas grupuotes, kurios užima nuo kelių kvadratinių metrų iki 100 m2 ar kiek didesnį
plotą. Populiacijas, kuriose individai auga pavieniui (iki 10 augalų) ir jų užimamas plotas mažesnis nei 5 m2, tirti netikslinga. Parenkant tyrimams populiaciją
svarbu, kad būtų tam tikra individų santalka, užimanti bent 20 m2 ir būtų bent 50
generatyvinių individų. Tik išskirtiniais atvejais populiacijos užimamas plotas
gali būti mažas, bet ne mažesnis kaip 5 m2. Pavieniui augančių šios rūšies individų tyrimai patikimų rezultatų neduoda.
Baltijinės linažolės individai įprastomis sąlygomis yra neilgaamžiai, tačiau
kokia jų gyvenimo trukmė nežinoma, nes rūšies biologija ir ekologija mažai
tyrinėtos. Svarbiausias veiksnys, lemiantis rūšies populiacijos raidą, yra buveinės dinaminė pusiausvyra – nuolat vykstantys eoliniai procesai, mažas žolių ir
samanų bei kerpių ardų projekcinis padengimas (paprastai 10–30 proc., bet ne
daugiau kaip 60 proc. Jeigu nevyksta smėlio erozija, susidaro nuolatinė ir tanki
samanų bei induočių augalų danga, baltijinės linažolės populiacija staigiai sumažėja arba visiškai išnyksta.
Grėsmę baltijinėms linažolėms kelia tiesioginis dažnas augalų mindymas intensyvios rekreacijos zonoje (kopose prie paplūdimių), buveinių pokyčiai (sukcesiniai pokyčiai dėl pasibaigusių eolinių procesų), susidariusi ištisinė samanų
danga. Daugelyje buveinių grėsmę kelia invaziniai augalai, ypač muilinės gubojos, raukšlėtalapiai erškėčiai, siaurasparniai drugialaišiai ir kt. (Gudžinskas,
2013).
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Stebėjimo vietos charakteristika
Tyrimams tinkamomis populiacijomis laikytinos tokios populiacijos, kuriose
individai sudaro grupuotes ir individų yra ne mažiau kaip 50. Populiacija (elementariąja populiacija) yra laikoma baltijinės linažolės individų grupuotė, kuri
nuo kitų tos pačios rūšies grupuočių atsiskyrusi daugiau kaip 1 km atstumu.
Svarbiausias veiksnys, lemiantis rūšies populiacijos raidą, yra buveinės sukcesijos stadija ir antropogeninis poveikis. Jeigu smėlio judėjimas sustoja, smėlynas apauga žolėmis ir samanomis arba susidaro aukštaūgių žolinių augalų ar
krūmų konkurencija, per kelerius metus baltijinės linažolės išnyksta. Jeigu tyrimų aikštelėje išnyksta visi augalai, tyrimai turėtų būti tęsiami (ne trumpiau kaip
du tyrimų ciklus, t. y. 6 metus), nes yra tikimybė, kad susidarius pažaidoms, iš
smėlyje esančio sėklų banko arba iš vėjo atneštų sėklų populiacija dar atsinaujins.

Stebimo objekto aprašymas
Baltijinė linažolė (Linaria loeselii Schweigg.) yra bervidinių (Scrophulariaceae)
šeimos daugiametis, plikas, melsvomis apnašomis padengtas, 15–40 cm aukščio
nešakotas arba nedaug šakotas augalas. Žiedai šviesiai geltoni, su beveik balta ar
šviesesnėmis geltonomis žiotimis. Pentinas gana laibas, dažnai šiek tiek išsirietęs,
maždaug tokio paties ilgio kaip žiedas. Žydi birželio–rugpjūčio mėnesiais. Dauginasi sėklomis, kurias išnešioja vėjas ir vegetatyviniu būdu – šakniastiebiais.
Dažniausiai įsikuria baltosiose kopose, rečiau – užuomazginėse pustomose
kopose, ankstyvos sukcesinės stadijos arba praardytose pilkosiose kopose. Baltijinė linažolė yra pietrytinių Baltijos jūros pakrančių smėlynų endemas, aptinkamas tik Lenkijoje, Kaliningrado srityje, Lietuvoje ir Latvijos pietinėje dalyje
(Gudžinskas, 2013).
Baltijinę linažolę atskirti nuo tose pačiose buveinėse dažnai kartu augančios
paprastosios linažolės individų, ypač vegetatyvinės stadijos, gana sudėtinga. Generatyviniai individai dažniausiai gerai skiriasi pagal žiedus: baltijinės linažolės
žiedai smulkesni ir šviesiai geltoni, o paprastosios linažolės – kiek stambesni, sodresnės geltonos spalvos ir dažnai su oranžinėmis ar tamsesnės geltonos spalvos
vainikėlio žiotimis. Generatyvinių baltijinės linažolės individų stiebas su retais
lapais, o paprastosios linažolės stiebas apaugęs gana tankiais lapais. Vegetatyvinių ūglių požymių skirtumai nedideli. Labiausiai jie skiriasi lapų išsidėstymu:
baltijinės linažolės lapai dažniausiai prigludę prie stiebo arba nukreipti aukštyn,
o paprastosios linažolės paprastai statmeni stiebui. Jaunus baltijinės linažolės
individus galima supainioti su siaurasparnio drugialaišio daigais, tačiau šio augalo lapai būna su plaukeliais (baltijinės linažolės jie visiškai pliki).
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Individų (šiuo atveju individo ribos neaiškios, todėl apskaitos vienetu laikomas atskirai išaugęs ūglis) išsivystymo stadiją (fazę) nustatyti nesudėtinga.
Jeigu individas turi žiedyną jis yra generatyvinės stadijos, o jeigu žiedyno neturi – vegetatyvinės stadijos. Būtina atkreipti dėmesį, kad vasaros antrojoje pusėje
populiacijoje neretai būna gausu 1–3 cm aukščio vegetatyvinių ūglių, kurie gana
sunkiai pastebimi, ypač jeigu yra bent kiek vešlesnė žolinių augalų ir samanų
danga. Dėl to būtina ypač atidžiai apžiūrėti kiekvieną tiriamąjį laukelį.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Vertinami baltijinės linažolės požymiai parinkti atsižvelgus į rūšies biologines ir ekologines savybes bei gyvenimo formą. Vertinami tokie kiekvieno individo požymiai:
1) brandos fazė (vegetatyvinis ar generatyvinis ūglis);
2) ūglio aukštis nuo dirvožemio paviršiaus iki viršūnės (cm);
3) žiedyno ilgis (cm; tik generatyviniams individams);
4) žiedyno šakų skaičius (žiedyno šaka laikoma nuo pagrindinės žiedyno
ašies atsišakojęs ūglis turintis bent 2 žiedus);
5) vegetatyvinių ūglių skaičius (vegetatyviniu ūgliu laikomas generatyvinių
organų neturintis, nuo pagrindinio ūglio ašies atsišakojęs šoninis ūglis);
Siekiant nustatyti rūšies populiacijų dinamiką, tyrimai turėtų būti vykdomi
kasmet.

Stebėjimo procedūra
Baltijinės linažolės populiacijų tyrimus geriausia vykdyti nuo liepos 20 d. iki
rugpjūčio 10 d., t. y. augalų masinio žydėjimo laikotarpiu.

Duomenų registravimas
Kiekvieno baltijinės linažolės individo duomenys tiriamuosiuose laukeliuose surašomi į Populiacijos vertinimo anketą (8 priedas).
Įvertinti vieną populiaciją, esančią kopų buveinėje, dviems asmenims reikia
6 darbo valandų (atvykimo iki tyrimų vietos ir populiacijos paieškos laikas neįskaičiuoti). Jeigu tyrimus atlieka vienas asmuo, tyrimų laikas pailgėja maždaug
iki 20 darbo valandų.

Stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimo vietos įvertinimo parametrai pateikti skyrelyje „Sausumos augalų
monitoringo metodikos bendrosios nuostatos “.
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6.6. Dvilapis purvuolis
(Liparis loeselii (L.) Rich.)
Zigmantas Gudžinskas

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Dvilapis purvuolis paplitęs visoje Lietuvos teritorijoje, tačiau labai netolygiai.
Jis dažnesnis rytinėje ir pietinėje šalies dalyje, gana retas Žemaičių aukštumoje,
o Vidurio Lietuvos žemumoje ir šiauriniuose rajonuose neaptinkamas. Vakarų
Lietuvoje žinoma tik viena nedidelė populiacija Klaipėdos rajone (Ryla, 2007).
Lietuvoje dvilapis purvuolis dažniausiai auga žemapelkėse ir tarpinėse pelkėse, rečiau – pelkėtose šaltiniuotose pievose, retai – ežerų krantuose ar karjeruose susidarančių vandens telkinių pakraščiuose. Dažniausiai įsikuria atvirose,
gerai apšviestose buveinėse, nors kartais auga ir tarp nedidelių krūmų (žemaūgių karklų), retų beržų. Palankiausios sąlygos dvilapiams purvuoliams augti yra
šarmingose žemapelkėse su vešliomis samanomis ir negausiomis žemomis žolėmis (Gudžinskas, 2001; Gudžinskas, Ryla, 2006). Svarbiausios dvilapio purvuolio buveinės yra tarpinės pelkės ir liūnai (7140), šarmingos žemapelkės (7230)
bei nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės (7160), gerokai rečiau jų pasitaiko
žemapelkėse su šakotąja ratainyte (7230).
Daugelyje vietovių dvilapis purvuolis sudaro negausias arba mažas populiacijas, kurios užima nuo kelių iki kelių dešimčių kvadratinių metrų. Pasitaiko,
kad individai būna pavieniui pasklidę labai dideliame plote, todėl tokiose populiacijose vertinti jų būklę ir kaitą yra netikslinga. Parenkant tyrimams tinkančią
populiaciją svarbu, kad būtų tam tikra individų santalka, užimanti apie 30–40 m2
plotą. Tik išskirtiniais atvejais populiacijos užimamas plotas gali būti mažas, bet
ne mažesnis kaip 10 m2. Pavieniui augančių šios rūšies individų tyrimas patikimų rezultatų neduoda.
Dvilapio purvuolio individai įprastomis sąlygomis yra neilgaamžiai, paprastai gali išgyventi 5–7 metus, nors visiškai tikslių duomenų apie individų gyvenimo trukmę nėra. Svarbiausias veiksnys, lemiantis rūšies populiacijos raidą, yra
buveinės būklė: vandens režimas, pelkės mikroreljefas, samanų ardo vešlumas,
žolių rūšių sudėtis, medžių ir krūmų ardų projekcinis padengimas. Jeigu ima
stigti šviesos, individai menkai žydi ir per kelerius metus populiacija sunyksta.
Labai didelę neigiamą įtaką rūšies populiacijoms daro nendrių ekspansija. Susidarius tankiems nendrynams buveinėje, smarkiai sumažėja apšvietimas, degraduoja samanų danga, kinta rūšių sudėtis, o dvilapiai purvuoliai, jeigu išlieka,
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jų populiacijos būna mažo tankumo ir sudarytos beveik vien iš generatyvinių
individų. Tokios populiacijos, pasibaigus individų amžiui, sunyksta.
Jeigu tyrimų aikštelėje išnyksta visi augalai, tyrimai turėtų būti tęsiami (ne
trumpiau kaip du tyrimų ciklus, t. y. 6 metus), nes yra tikimybė, kad susidarius
pažaidoms, iš dirvožemyje esančio sėklų banko arba iš gretimų plotų (jeigu ten
yra šios rūšies augalų) atneštų sėklų populiacija dar atsinaujins.
Grėsmę kelia buveinių pokyčiai, vykstantys dėl vandens režimo pokyčių,
eutrofikacijos sukeliamų augalijos kaitų, medžių ir krūmų skverbimosi į pelkių
buveines ir jų projekcinio padengimo didėjimo (Gudžinskas, 2001; Ryla, 2007).

Stebėjimo vietos charakteristika
Dvilapis purvuolis gali augti silpnai rūgščiame, neutraliame arba šarmingame dirvožemyje (pH 6,5–8,4), labai rūgščiame dirvožemyje šie augalai neauga
(Ryla, 2007). Būdingiausiomis reikia laikyti tarpinių pelkių ir liūnų (7140) bei
šarmingų žemapelkių (7230) buveines, kuriose vešli žaliųjų samanų danga, nedidelis (iki 50 proc.) žemaūgių žolių projekcinis padengimas, nėra medžių ir
krūmų arba jų bendras projekcinis padengimas ne didesnis kaip 30 proc.
Tyrimams tinkamomis populiacijomis laikytinos tokios, kuriose yra ne mažiau kaip 50 individų ir jie sudaro grupuotes. Pageidautina, kad buveinė būtų
atvira arba medžiais ir krūmais apaugusios aikštelės sudarytų mozaiką su atviros pelkės plotais. Populiacija (elementariąja populiacija) yra laikoma dvilapio
purvuolio individų grupuotė, kuri nuo kitų tos pačios rūšies grupuočių toje pačioje buveinėje atsiskyrusi daugiau kaip 1 km atstumu arba mažesniu atstumu
esančias grupuotes skiria rūšiai augti netinkamos buveinės.

Stebimo objekto aprašymas
Dvilapis purvuolis (Liparis loeselii (L.) Rich.) yra gegužraibinių (Orchidaceae)
šeimos daugiametis, 8–20 (30) cm aukščio augalas. Stiebo pamatas sustorėjęs,
sudaro stiebagumbį, kuriame kaupiasi maisto medžiagos. Lapai 2, kiaušiniški ar
plačiai lancetiški, šviesiai žali, blizgūs. Tik jauni (paprastai juveniliniai, kartais
imatutriniai) individai kartais turi 1 lapą arba lapai būna 2, bet jie nevienodo dydžio: vienas mažas, kitas gerokai už jį didesnis. Žiedai susitelkę varpos pavidalo
kekėmis, gelsvai žali, smulkūs. Žydi birželio–liepos mėnesiais. Sėklos subręsta
rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais. Dauginasi sėklomis. Literatūroje nurodoma, kad
šie augalai yra trumpaamžiai – gyvena vos kelerius metus, todėl dauginimasis
sėklomis yra labai svarbus populiacijos gyvybingumui ir stabilumui (Gudžinskas, Ryla, 2006).
Dvilapį purvuolį galima supainioti su kitais tokiose pačiose buveinėse ap346
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tinkamais gegužraibinių šeimos augalais: pelkine laksva ir vienalapiu gedučiu.
Nuo pelkinės laksvos (ypač jos jaunų individų) dvilapį purvuolį lengviausia
atskirti pagal lapų spalvą: pelkinės laksvos lapai tamsiai žali, kartais melsvai
žalio atspalvio, o dvilapio purvuolio lapai gelsvai žali arba ryškiai žali (jaunų
individų). Nuo generatyvinių vienalapio gedučio individų dvilapius purvuolius
galima atskirti pagal žiedyną: dvilapio purvuolio jis gana trumpas, sudaro apie
20–30 proc. viso žiedynstiebio ilgio, o dvilapio gedučio – 50–60 proc. viso žiedynstiebio ilgio. Be to, vienalapio gedučio žiedai perpus mažesni už purvuolio
žiedus, o žiedynas daug tankesnis, su daugiau žiedų (paprastai daugiau kaip 20,
kartais 50–70 žiedų, o dvilapio purvuolio žiedyne vidutiniškai po 5–8, retai iki
20 žiedų). Kai kurie generatyviniai vienalapiai gedučiai išaugina po 2 lapus, bet
nesubrendę individai visada turi vieną stambų lapą.
Gana sudėtinga nustatyti dvilapio purvuolio individų brandos grupes, nes
skirtingose buveinėse augantys augalai morfometriniais parametrais gali labai
skirtis. Daigų aptikti neįmanoma, nes šios amžiaus grupės individai neišaugina
jokių antžeminių organų arba jie būna labai maži ir, nesunaikinus individo, jį surasti neįmanoma. Dėl to, tiriant populiacijas, daigai nevertinami. Juvenilinių individų beveik visada normaliai išaugęs lapas būna lancetiškas arba kastuviškas
(praplatėjusia viršūne). Antrasis lapas būna labai mažas, vos pastebimas arba jo
gali nebūti. Imaturinių individų lapai maždaug vienodo dydžio, plačiai lancetiški, bet trumpi, paprastai 1–2 cm ilgio arba vienas lapas stambus, o kitas mažas,
iki 1 cm ilgio. Virgininių individų lapai visiškai normalaus dydžio, tokie kaip
generatyvinių, tik šios brandos grupės individai neišaugina žiedyno. Norint
tiksliai nustatyti individų brandos grupes, būtina turėti daug praktinės patirties.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Vertinami dvilapio purvuolio požymiai parinkti atsižvelgus į rūšies biologines ir ekologines savybes bei gyvenimo formą. Vertinami tokie kiekvieno individo požymiai:
1) brandos amžiaus grupė (juvenilinis, imaturinis, virgininis, generatyvinis individas);
2) augalo aukštis nuo dirvožemio paviršiaus (cm; generatyvinių individų
matuojamas iki žiedyno viršūnės);
3) lapų skaičius (jeigu vienas lapas mažas, kitas didelis, lapų skaičius nurodomas skliausteliuose);
4) žiedyno ilgis (cm);
5) žiedų skaičius žiedyne (jeigu augalas peržydėjęs ir dalis žiedų nukritę,
skaičiuojama pagal žiedų prisisegimo randus);
6) vaisių skaičius (jeigu tyrimai atliekami augalams žydint, požymis ne347
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vertinamas; jeigu vaisiai užmegzti, skaičiuojamos normaliai išsivysčiusios (paprastai kiek pasipūtusios) dėžutės).
Siekiant nustatyti rūšies populiacijų dinamiką, tyrimai turėtų būti vykdomi
kasmet.

Stebėjimo procedūra
Dvilapio purvuolio populiacijų tyrimus geriausia vykdyti nuo liepos 10 d. iki
rugpjūčio 10 d., kai augalai jau užmezgę vaisius ir išaugę nesubrendę individai.
Įvertinti vieną populiaciją dviems asmenims reikia 8 darbo valandų (atvykimo iki tyrimų vietos ir populiacijos paieškos laikas neįskaičiuoti). Jeigu tyrimus
atlieka vienas asmuo, tyrimų laikas pailgėja maždaug iki 24 darbo valandų.

Duomenų registravimas
Kiekvieno tiriamajame laukelyje esančio dvilapio purvuolio duomenys surašomi į Populiacijos vertinimo anketą (6.9 priedas).

Stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimo vietos įvertinimo parametrai pateikti skyrelyje „Sausumos augalų
monitoringo metodikos bendrosios nuostatos “.
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6.7. Vėjalandė šilagėlė
(Pulsatilla patens (L.) Mill.)
Zigmantas Gudžinskas

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Vėjalandė šilagėlė paplitusi Rytų, Pietryčių ir Pietų Lietuvoje, kitur (Šiaulių
ir Tauragės apskrityse) žinomos tik izoliuotos populiacijos. Parenkant tirtinas
populiacijas, svarbiausiu kriterijumi reikia laikyti vietovės geografinę vietą, buveinės tipą ir populiacijos dydį. Tyrimų vietas reikia parinkti kerpinių pušynų
(91T0) ir vakarų taigos (*9010) buveinėse. Svarbu tyrimus vykdyti ir retai pasitaikančiose, bet labai svarbiose viržynų (4030), spygliuočių miškų ant ozų (9060)
ir sausųjų ąžuolynų (9190) buveinėse.
Daugelyje vietovių vėjalandė šilagėlė sudaro negausias arba labai mažas populiacijas. Dažnai šios rūšies individai būna pavieniui pasklidę labai dideliame
plote (būdinga Rytų Lietuvai), todėl tokiose populiacijose vertinti individų būklę ir kaitą yra netikslinga. Populiacijos, kuriose individai vienas nuo kito auga
didesniu kaip 100 m atstumu, yra nykstančios, nes lieka labai maža tikimybė
rūšiai būtinam kryžminiam žiedų apdulkinimui įvykti ir populiacijai atsinaujinti iš sėklų. Dėl to, parenkant populiaciją tyrimams svarbu, kad būtų tam tikra
individų santalka, užimanti bent 100 m2 ir būtų bent 10 generatyvinių individų.
Tik išskirtiniais atvejais populiacijos užimamas plotas gali būti mažas, bet ne
mažesnis kaip 10 m2. Pavieniui augančių šios rūšies individų tyrimai patikimų
rezultatų neduoda.
Vėjalandės šilagėlės individai įprastomis sąlygomis yra ilgaamžiai, gali išgyventi iki 20 metų. Dėl to, net nustojus augalams daugintis sėklomis, dalis individų išlieka ilgą laiką, kol sunyksta dėl natūralių priežasčių. Svarbiausias veiksnys, lemiantis rūšies populiacijos raidą, yra buveinės samanų ir kerpių ardo
vešlumas bei medžių bei krūmų ardų projekcinis padengimas. Jeigu ima stigti
šviesos, individai nebežydi, o susidarius labai vešliai ir storai samanų dangai
sėklos negali prasiskverbti į dirvožemį ir dygti. Tada individų gausumas mažėja,
nes augalai nesidaugina sėklomis. Jeigu tyrimų aikštelėje išnyksta visi augalai,
tyrimai turėtų būti tęsiami (ne trumpiau kaip du tyrimų ciklus, t. y. 6 metus),
nes yra tikimybė, kad susidarius pažaidoms, iš dirvožemyje esančio sėklų banko
populiacija dar atsinaujins.
Grėsmę kelia tiesioginis augalų naikinimas (žiedų skynimas ir augalų kasimas siekiant juos perkelti į gėlynus), buveinių pokyčiai (medynų tankėjimas),
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ištisinės samanų dangos susidarymas. Kai kuriose buveinėse grėsmę kelia invaziniai augalai, ypač gausialapiai lubinai (Gudžinskas, 2007).

Stebėjimo vietos charakteristika
Vėjalandės šilagėlės įsikuria pušynuose, rečiau mišriuose miškuose ir jų
pakraščiuose, kartais smėlynuose ir smiltpievėse, kurios ribojasi su miškų buveinėmis. Vėjalandė šilagėlė gali augti gana įvairaus rūgštingumo dirvožemyje
(pH 5,1–8,4), tačiau dažniau aptinkama šarminiame dirvožemyje su mažai azoto
(0,01–1,34 proc.) (Gudžinskas, 2006, 2007). Dažniausiai auga kerpinių pušynų
(91T0) ir vakarų taigos (*9010), rečiau – viržynų (4030), spygliuočių miškų ant
ozų (9060) ir sausųjų ąžuolynų (9190) buveinėse. Tipiškomis reikia laikyti buveines, kuriose yra gana retas pušų medynas su kerpių arba samanų danga bei
gana negausiu žolių ir krūmokšnių ardu.
Tyrimams tinkamomis populiacijomis laikytinos tokios, kuriose individai
sudaro grupuotes ir individų yra ne mažiau kaip 50. Pageidautina, kad buveinėje būtų atvirų ir medžiais apaugusių aikštelių mozaika (medžių ardų projekcinis
padengimas yra nuo 40 proc. iki 60 proc., o krūmų ardas retas (iki 20 proc.).
Gali būti buveinė, kurioje medžių ardo nėra ir krūmų ardas sudaro ne daugiau
kaip 30 proc. projekcinio padengimo. Populiacija (elementariąja populiacija) yra
laikoma vėjalandės šilagėlės individų grupuotė, kuri nuo kitų tos pačios rūšies
grupuočių atsiskyrusi daugiau kaip 1 km atstumu arba mažesniu atstumu esančias grupuotes skiria rūšiai augti netinkamos buveinės.
Vėjalandės šilagėlės individai įprastomis sąlygomis gali išgyventi iki 20 metų
(Ryttäri et al., 2003). Dėl to, net nustojus augalams daugintis sėklomis, dalis individų išlieka ilgą laiką, kol sunyksta dėl natūralių priežasčių. Svarbiausias veiksnys, lemiantis rūšies populiacijos raidą, yra buveinės samanų ir kerpių ardo
vešlumas bei medžių bei krūmų ardų projekcinis padengimas. Jeigu ima stigti
šviesos, individai nebežydi, o susidarius labai vešliai ir storai samanų dangai
sėklos negali prasiskverbti į dirvožemį ir dygti. Tada individų gausumas mažėja,
nes augalai nesidaugina sėklomis. Jeigu tyrimų aikštelėje išnyksta visi augalai,
tyrimai turėtų būti tęsiami (ne trumpiau kaip du tyrimų ciklus, t. y. 6 metus),
nes yra tikimybė, kad susidarius pažaidoms, iš dirvožemyje esančio sėklų banko
populiacija dar atsinaujins.

Stebimo objekto aprašymas
Vėjalandė šilagėlė (Pulsatilla patens (L.) Mill.) yra vėdryninių (Ranunculaceae)
šeimos daugiametis, liemeninę šaknį su keliais ar keliolika pumpurų išauginantis, iki 35 cm aukščio augalas. Lapai pamatiniai, plaštakiškai skiautėti įvairaus
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pločio skiautėmis. Žiedynstiebis išauga pavasarį, kurio viršūnėje vienas stambus
melsvai violetinis žiedas. Žydėjimo pradžioje žiedas palinkęs žemyn, visiškai
pražydęs – nukreiptas aukštyn. Lapai išauga praėjus 2–3 savaitėms po žydėjimo,
o pernykščiai lapai pavasarį paprastai būna jau nudžiūvę. Žydi balandžio–gegužės mėnesiais. Dauginasi sėklomis.
Vėjalandę šilagėlę atskirti nuo pievinės šilagėlės (Pulsatilla pratensis) nesudėtinga pagal žiedus ir lapus. Pievinės šilagėlės žiedai gerokai mažesni, visada
išlieka palinkę žemyn, tamsiai violetinės arba rusvai violetinės spalvos, kartais
beveik juodi, o lapai plunksniškai suskaidyti. Gerokai sunkiau vėjalandę šilagėlę
atskirti nuo Volfgango šilagėlės (Pulsatilla wolfgangiana), kurios žiedai dydžiu
beveik nesiskiria nuo vėjalandės šilagėlės, bet dažniausiai jie net visiško žydėjimo laikotarpiu būna palinkę žemyn, apyžiedžio lapeliai ne visiškai išsiskleidžia.
Lengviau tokius augalus atskirti pagal lapus, kurie išauga vėliau. Volfgango šilagėlės lapai yra plunksniški, o ne plaštakiški.
Daug sudėtingiau atpažinti vėjalandės šilagėlės nesubrendusius individus,
ypač daigus ir juvenilinius augalus, kurie labai panašūs į kitų dažnai kartu
augančių vėdryninių šeimos augalų (ypač vėdryno genties) jaunus individus.
Juos atpažinti galima tik pagal lapų plaukuotumą ir spalvą. Vėjalandės šilagėlės
daigų ir juvenilinių individų viršutinė lapų pusė tamsiai žalia, blizgi ir plika, o
vėdrynų – plaukuota arba, jeigu plika, yra ne tamsiai žalios spalvos ir ne blizgi.
Norint tiksliai nustatyti jaunų individų priklausomybę, būtina turėti daug patirties.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Vertinami vėjalandės šilagėlės požymiai parinkti atsižvelgus į rūšies biologines ir ekologines savybes bei gyvenimo formą. Vertinami tokie kiekvieno individo požymiai:
1) brandos amžiaus grupė (daigas, juvenilinis, imaturinis, virgininis, generatyvinis individas);
2) generatyvinių ūglių skaičius (tik generatyviniams individams);
3) generatyvinio ūglio aukštis nuo dirvožemio paviršiaus (jeigu generatyvinių ūglių daugiau negu vienas, matuojamas aukščiausias individo
ūglis) (cm);
4) generatyvinio ūglio aukštis iki lapų (jeigu generatyvinių ūglių daugiau
negu vienas, matuojamas aukščiausio individo ūglio aukštis iki stiebo
lapų skrotelės) (cm)
5) vegetatyvinių ūglių skaičius (visiems individams);
Vėjalandės šilagėlės populiacijų monitoringas tais pačiais metais turi būti
vykdomas du kartus per vegetacijos sezoną. Pirmasis tyrimas vykdomas augalų
351

Vėjalandė šilagėlė (Pulsatilla patens (L.) Mill.)

žydėjimo metu, kuris skirtingais metais prasideda ne vienu metu – nuo kovo pabaigos ar balandžio pradžios iki gegužės pradžios. Tada tiriamuosiuose laukeliuose įvertinami tik generatyviniai individai – registruojama individo brandos
amžiaus grupė ir suskaičiuojami generatyviniai ūgliai, išmatuojamas aukštis.
Šiuo etapu įvertinamas žydėjimo intensyvumas. Kitų brandos grupių individų
įvertinti neįmanoma, nes jie dar būna neišauginę lapų. Vėliau vykdant tyrimus,
dalis generatyvinių ūglių, kurie neužmezgę vaisių, gali būti nudžiūvę. Antrasis
tyrimų etapas turi būti vykdomas nuo liepos pradžios iki liepos vidurio, kol augalai neišbarstę vaisių ir visi individai jau išauginę lapų skroteles, matomi daigai
(tuo metu jie gali turėti skilčialapius ir 2–3 tikruosius lapelius.
Siekiant nustatyti rūšies populiacijų dinamiką, tyrimai turėtų būti vykdomi
kasmet, dviem tyrimų etapais (pavasarį ir vasarą).

Duomenų registravimas
Kiekvieno tiriamuosiuose laukeliuose augančio vėjalandės šilagėlės individo
duomenys surašomi į Populiacijos vertinimo anketą (6.10 priedas).
Įvertinti vieną populiaciją, esančią miško buveinėje, dviems asmenims pavasarį reikia 3 darbo valandų, o antruoju etapu – vasarą – 8 darbo valandų (atvykimo iki tyrimų vietos ir populiacijos paieškos laikas neįskaičiuoti). Jeigu tyrimus
atlieka vienas asmuo, tyrimų laikas pailgėja maždaug iki 24 darbo valandų.

Stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimo vietos įvertinimo parametrai pateikti skyrelyje „Sausumos augalų
monitoringo metodikos bendrosios nuostatos “.
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6.8. Pelkinė uolaskėlė
(Saxifraga hirculus (L.) Rich.)
Zigmantas Gudžinskas

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Pelkinė uolaskėlė paplitusi rytinėje ir pietinėje Lietuvos dalyje, kitur žinomos
tik pavienės izoliuotos populiacijos (Gudžinskas, 2007). Ne mažiau kaip 10 anksčiau buvusių populiacijų yra sunykusios, nes buvo sunaikintos arba savaime
sunyko kartu su rūšiai tinkančiomis buveinėmis. Didelė dalis likusių populiacijų
yra mažos arba labai mažos, jas sudaro vos po kelis ar keliolika individų, ir tik
kelios (Varėnos, Švenčionių, Ignalinos, Zarasų r.) yra gyvybingos ir palyginti
gausios, jas sudaro po kelis šimtus ar net daugiau kaip tūkstantis individų.
Lietuvoje pelkinės uolaskėlės auga žemapelkėse ir tarpinėse pelkėse. Dažniausiai jos įsikuria atvirose, gerai apšviestose buveinėse, nors kartais auga ir
tarp nedidelių krūmų (žemaūgių karklų), retų beržų. Palankiausios sąlygos pelkinėms uolaskėlėms augti yra nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių (7160)
buveinėse su vešliomis samanomis ir vidutinio tankumo žoliniais augalais (jų
projekcinis padengimas iki 60 proc.). Gerokai rečiau šios rūšies augalai įsikuria tarpinių pelkių ir liūnų (7140) buveinėse. Rūšiai labai svarbu, kad substratas
būtų artimas neutraliai reakcijai (pH 6,7–7,3).
Daugelyje vietovių pelkinės uolaskėlės sudaro negausias arba mažas populiacijas, kurios užima nuo kelių iki kelių dešimčių kvadratinių metrų. Parenkant
tyrimams tinkančią populiaciją svarbu, kad būtų tam tikra individų santalka,
užimanti apie 30–40 m2. Tik išskirtiniais atvejais populiacijos užimamas plotas
gali būti mažas, bet ne mažesnis kaip 10 m2. Pavieniui augančių šios rūšies individų tyrimas patikimų rezultatų neduoda.
Pelkinės uolaskėlės individai įprastomis sąlygomis yra neilgaamžiai, tačiau
visiškai tikslių duomenų apie individų gyvenimo trukmę nėra. Žinoma, kad vienoje populiacijoje augančios ir vegetatyviniu būdu dažniausiai pasidauginančios
pelkinės uolaskėlės yra genetiškai labai artimos ar netgi identiškos. Svarbiausias
veiksnys, lemiantis rūšies populiacijos raidą, yra buveinės būklė: vandens režimas,
pelkės mikroreljefas, samanų ardo vešlumas, žolių rūšių sudėtis, medžių ir krūmų
ardų projekcinis padengimas. Jeigu ima stigti šviesos, individai menkai žydi ir per
kelerius metus populiacija sunyksta. Labai didelę neigiamą įtaką rūšies populiacijoms daro nendrių ir kitų aukštaūgių pelkinių augalų ekspansija. Įsikūrus nendrėms
buveinėje, smarkiai sumažėja apšvietimas, degraduoja samanų danga, kinta rūšių
sudėtis, o pelkinės uolaskėlės populiacijos labai nuskursta arba visiškai išnyksta.
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Jeigu poligone išnyksta visi augalai, tyrimai turėtų būti tęsiami ne trumpiau
kaip du tyrimų ciklus, t. y. 6 metus.
Grėsmę kelia buveinių pokyčiai dėl vandens režimo pokyčių, eutrofikacijos
sukeliamų augalijos kaitų, medžių ir krūmų skverbimosi į pelkių buveines ir jų
projekcinio padengimo didėjimo (Gudžinskas, 2007).

Stebėjimo vietos charakteristika
Pelkinė uolaskėlė gali augti gana silpnai rūgščiame arba neutralios reakcijos
(pH 6,7–7,3) dirvožemyje. Dažniausiai jos įsikuria nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių (7160), rečiau tarpinių pelkių ir liūnų (7140) buveinėse. Būdingiausiomis reikia laikyti nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių (7160) buveines,
kuriose yra vešli žaliųjų samanų danga, vidutinis (apie 60 proc.) žolių ardo projekcinis padengimas, nėra medžių ir krūmų arba jų bendras projekcinis padengimas ne didesnis kaip 30 proc.
Tirti tinkamiausiomis populiacijomis laikytinos tokios, kuriose pelkinės uolaskėlės individai sudaro grupuotes ir jose yra ne mažiau kaip 50 individų, iš
kurių bent 10 individų yra generatyvinės stadijos. Kadangi daug populiacijų yra
mažos, tyrimams vykdyti galima parinkti ir mažesnes populiacijas. Taip pat būtina tirti tas pelkinės uolaskėlės populiacijas, kurių buveinėse buvo įgyvendinti
gamtotvarkos darbai arba buvo vykdytos populiacijų atkūrimo priemonės. Populiacija (elementariąja populiacija) yra laikoma pelkinės uolaskėlės individų
grupuotė, kuri nuo kitų tos pačios rūšies grupuočių toje pačioje buveinėje atsiskyrusi daugiau kaip 1 km atstumu arba mažesniu atstumu esančias grupuotes
skiria rūšiai augti netinkamos buveinės.

Stebimo objekto aprašymas
Pelkinė uolaskėlė (Saxifraga hirculus L.) yra uolaskėlinių (Saxifragaceae) šeimos
daugiametis, 10–40 cm aukščio augalas su pavieniais stiebais ir šliaužiančiomis
įsišaknijančiomis palaipomis. Hemikriptofitas. Stiebas ir ūgliai apaugę siaurai
lancetiškais arba lancetiškais, šiurkštokais plaukeliais apaugusiais lapais. Žiedai
sukrauti po kelis viršūninėmis kekėmis. Vainiklapiai sodriai geltoni arba oranžinio atspalvio su tamsesniais oranžiniais taškais. Žydi liepos–rugpjūčio mėnesiais.
Vaisiai subręsta nuo rugpjūčio pabaigos iki rugsėjo pabaigos. Sėklos smulkios, jas
išnešioja vėjas, bet labai nedideliu, vidutiniškai 13 cm atstumu. Sėklų daigumas
labai nedidelis, nes daugelis populiacijų yra genetiškai giminingų individų santalkos arba vieno vegetatyviniu būdu pasidauginusio individo palikuoniai. Populiacijos išsilaiko dėl vegetatyvinio dauginimosi, įsišaknijus šliaužiančioms palaipomis. Vienas individas išaugina 2–5, retai daugiau palaipų, kurioms įsišaknijus
jaunas individas atsiskiria nuo motininio augalo (Gudžinskas, 2006).
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Mažai plastiška rūšis, pakenčianti gana nedidelius svarbiausių edafinių sąlygų nuokrypius nuo optimumo. Svarbiausi aplinkos veiksniai yra drėkinimo sąlygos, buveinės būklė ir apšviestumas. Rūšis yra silpnai konkurencinga. Įsikuria
nederlingame, neutralios arba šarminės, rečiau silpnai rūgščios reakcijos dirvožemyje. Lietuvoje dauguma populiacijų įsikūrusios dirvožemyje, kurio reakcija
yra artima neutraliai (pH 6,7–7,3) (Meškauskaitė, Naujalis, 2006; Gudžinskas,
2007). Palankiausios sąlygos augti yra šaltiniuotose pelkėse, kuriose dirvožemio
paviršiumi nuolat teka gruntinis vanduo arba jis slūgso vos žemiau dirvožemio
paviršiaus. Visą vegetacijos sezoną ar ilgiau trunkantis užtvindymas labai kenkia, populiacijos praretėja arba žūva visi individai.
Pelkėnė uolaskėlė iki žydėjimo ir jam pasibaigus yra sunkiai pastebimas augalas. Žydėjimo laikotarpiu net tarp aukštokų pelkių žolių ją nesunku pastebėti
pagal gana ryškius žiedus. Žydinčius individus sunku su kuo nors supainioti,
tačiau nežydintys individai gali būti painiojami su daugelio kitų rūšių pelkiniais
augalais, pirmiausia – su ožkarožės (Epilobium) genties rūšimis. Patikimiausias
skiriamasis bruožas – lapų plaukuotumas ir išsidėstymas. Pelkinės uolaskėlės
stiebas apaugęs gana trumpais, pražangiai išsidėsčiusiais lapais, o ožkarožių
stiebas būna su priešiniais (bent jau žemutinėje stiebo dalyje) lapais, kurie apaugę prigludusiais baltais arba pilkšvais plaukeliais. Pelkinių uolaskėlių lapai
plaukuoti, bet plaukelių spalva beveik nesiskiria nuo lapo spalvos arba jie būna
rusvi ar gelsvi. Vegetatyviniai individai, išauginantys tik palaipas, gali būti
supainioti su kai kurių pelkėse augančių žliūgės (Stellaria) genties individais,
tačiau šių augalų lapai visada priešiniai, o pelkinės uolaskėlės vegetatyviniai
ūgliai su pražanginiais lancetiškais, kartais šiek tiek kastuviško kontūro lapais.
Gana sudėtinga nustatyti pelkinės uolaskėlės brandos grupes. Daigų aptikti populiacijoje beveik neįmanoma, todėl jie nevertinami. Juveniliniai individai visada
turi tik vieną šliaužiantį ūglį su siūlišku stiebu ir linijiškai lancetiškais lapais. Imaturiniai individai dažniausiai turi vieną ūglį, bet jo lapai jau tokie patys, kaip ant
subrendusių individų palaipų esantys lapai. Virgininiai individai pagal vegetatyvines dalis niekuo nesiskiria nuo generatyvinių, turi kelias palaipas, tik neišauginę
generatyvinio ūglio. Generatyviniai individai visada turi išauginę stačiai augantį generatyvinį ūglį, kurio viršūnėje yra bent vieną žiedą turintis žiedynas. Norint tiksliai
nustatyti individų brandos grupes, būtina turėti daug praktinės patirties.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Vertinami pelkinės uolaskėlės požymiai parinkti atsižvelgus į rūšies biologines ir ekologines savybes bei augalo gyvenimo formą. Vertinami tokie kiekvieno
individo požymiai:
1) brandos amžiaus grupė (juvenilinis, imaturinis, virgininis, generatyvinis individas);
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2) augalo aukštis nuo dirvožemio paviršiaus (cm; generatyvinių individų
matuojamas iki žiedyno viršūnės, nesubrendusių – iki aukščiausiai išaugusios palaipos viršūnės);
3) žiedyno ilgis (cm; vertinama tik generatyvinių individų, matuojant nuo
apatinio žiedo prisisegimo vietos iki žiedyno viršūnės);
4) žiedų skaičius žiedyne (vertinama tik generatyvinių individų; jeigu augalas peržydėjęs, skaičiuojami ir peržydėję žiedai);
5) generatyvinio ūglio lapų skaičius (vertinama tik generatyvinių individų; skaičiuojami visi ant generatyvinio ūglio esantys lapai nuo pamato
iki žiedyno apačios; pažiedės neįskaičiuojamos);
6) palaipos ilgis (matuojama ilgiausia kiekvieno individo palaipa, cm.).
Siekiant nustatyti rūšies populiacijų dinamiką, tyrimai turėtų būti vykdomi
kasmet.

Stebėjimo procedūra
Pelkinės uolaskėlės populiacijų tyrimus vykdyti geriausia nuo rugpjūčio 1 d.
iki rugpjūčio 20 d., augalų masiško žydėjimo laikotarpiu. Kai kuriais metais šios
rūšies augalai žydėti pradeda tik nuo rugpjūčio vidurio. Tokiais metais tyrimus
tikslinga vykdyti iki rugsėjo 10 d.

Duomenų registrvimas
Kiekvieno tiriamuosiuose laukeliuose augančio pelkinės uolaskėlės individo
duomenys surašomi į Populiacijos vertinimo anketą (6.11 priedas).
Įvertinti vieną populiaciją dviems asmenims reikia 8 darbo valandų (atvykimo iki tyrimų vietos ir populiacijos paieškos laikas neįskaičiuoti). Jeigu tyrimus
atlieka vienas asmuo, tyrimų laikas pailgėja maždaug iki 24 darbo valandų.

Stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimo vietos įvertinimo parametrai pateikti skyrelyje „Sausumos augalų
monitoringo metodikos bendrosios nuostatos “.

Bibliografija
1. Gudžinskas Z. 2006. Augalai. Kn. Raudonikis L. (sud.). Europos Sąjungos Buveinių direktyvos saugomos rūšys. Lututė. Kaunas,.
2. Gudžinskas Z. 2007. Pelkinė uolaskėlė. Kn. Rašomavičius V. (red.). Lietuvos raudonoji knyga. Vilnius.
3. Meškauskaitė E., Naujalis J. R. 2006. Structure and dynamics of Saxifraga
hirculus L. populations. Ekologija, 1: 53–60.
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6.9. Plikažiedis linlapis
(Thesium ebracteatum Hayne)
Zigmantas Gudžinskas

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Plikažiedis linlapis paplitęs Lietuvos rytinėje ir pietinėje dalyse, daugiausia
aukštumose. Kitose šalies teritorijos dalyse retas, o šiaurinėje dalyje visiškai neaptinkamas. Vakarų Lietuvoje žinomos tik dvi populiacijos: Rambyno regioniniame parke ir Žemaičių aukštumos pietiniame pakraštyje. Dauguma anksčiau
registruotų populiacijų rytinėje ir pietinėje šalies dalyse yra sunykusios arba
duomenų apie jų būklę nėra (Gudžinskas, 2007).
Parenkant plikažiedžio linlapio tyrimų vietas, svarbiausiu kriterijumi reikia
laikyti vietovės geografinę padėtį, buveinės tipą ir populiacijos dydį. Tiriamos
populiacijos turi apimti kaip įmanoma daugiau šalies regionų. Turi būti tiriamos
vakarinėje, šiaurės rytinėje, rytinėje, vidurinėje ir pietinėje Lietuvos dalyse esančios plikažiedžio linlapio populiacijos. Tyrimų vietas galima parinkti stepinių
pievų (6210) ir karbonatinių smėlynų pievų (*6120) buveinėse, kuriose ši rūšis
dažniausiai aptinkama. Gana retai ji įsikuria rūšių turtingų briedgaurynų (6230)
ir medžiais apaugusių ganyklų (9070) buveinėse. Neretai šios rūšies populiacijų
būna pereinamojo pobūdžio buveinėse, esančiose tarp miško ir pievų buveinių:
pamiškėse, šlaituose, miškų aikštelėse.
Dauguma populiacijų yra nedidelės ir užima nuo kelių kvadratinių metrų
iki kelių dešimčių kvadratinių metrų plotą. Šalyje yra vos kelios populiacijos,
kurios užima 0,01–0,03 ha. Tyrimams galima parinkti populiacijas, kurios užima
bent 4 m2 plotą ir tame plote auga ne mažiau kaip 100 ūglių.
Svarbiausios plikažiedžio linlapio nykimo priežastys yra buveinių pokyčiai
dėl menko naudojimo. Pamiškių ir šlaitų pievos, jų nenaudojant, apauga medžiais ir krūmais, įsigali aukštaūgės žolės, susidaro storas nuokritų sluoksnis ir
konkurenciškai silpni plikažiedžiai linlapiai išnyksta. Didelės įtakos šios rūšies
nykimui turi pamiškių ir šlaitų pievų apželdinimas mišku. Pievoms užžėlus medžiais ir krūmais, susidarius net silpnai unksmei (maždaug 40 proc. visiško apšvietimo), augalai nežydi ar beveik nežydi, liaujasi daugintis sėklomis, išaugina
tik vegetatyvinius ūglius (Gudžinskas, 2003, 2006, 2007).
Kai kuriose vietovėse esančioms populiacijoms stiprios neigiamos įtakos turi
invaziniai augalai, ypač gausialapiai lubinai. Palankiai augalo populiacijas veikia nuolatinis ar periodiškas pievų šienavimas, ypač vasaros antroje pusėje (nuo
liepos vidurio) ir ekstensyvus galvijų ganymas (Gudžinskas, 2003; 2007).
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Stebėjimo vietos charakteristika
Plikažiedis linlapis yra šviesomėgis ir šilumamėgis augalas. Auga sausuose
karbonatingo priesmėlio, priemolio ar molio dirvožemiuose, į pietus ar pietryčius atgręžtuose šlaituose, pamiškių pievose, dažniausiai Trifolio-Geranietea ir
Festuco-Brometea klasių bendrijose, kurios priskirtinos prie stepinių pievų (6210),
karbonatinių smėlynų pievų (*6120), rūšių turtingų briedgaurynų (6230) ir medžiais apaugusių ganyklų (9070) buveinių. Haustorijomis prisitvirtina prie įvairių greta augančių augalų šaknų, dažniausiai prie dobilų, liucernų ir kitų pupinių šeimos augalų. Jų nesant bendrijoje – prie bet kurių kitų žolinių augalų ar
krūmokšnių, rečiau jaunų medelių šaknų (Gudžinskas, 2003, 2006, 2007).
Tyrimams tinkamomis populiacijomis laikytinos tokios populiacijos, kurios
užima ne mažiau kaip 4 m2 plotą ir jame yra ne mažiau kaip 100 ūglių. Kadangi
klonus sudarančių (vegetatyviniu būdu besidauginančių) augalų individų ribas
nustatyti sudėtinga arba neįmanoma, apskaitos vienetu laikomas ūglis. Parenkant
tyrimo vietą būtina atkreipti dėmesį, kad buveinė būtų atvira arba iš dalies atvira – medžių ir krūmų ardų bendras projekcinis padengimas būtų ne didesnis kaip
40 proc., o jeigu yra tik krūmų ardas, jo projekcinis padengimas neviršytų 50 proc.
Populiacija (elementariąja populiacija) yra laikoma plikažiedžio linlapio individų
grupuotė, kuri nuo kitų tos pačios rūšies grupuočių atsiskyrusi daugiau kaip 1 km
atstumu arba mažesniu atstumu esančias grupuotes skiria rūšiai augti netinkamos
buveinės. Tarp tokių grupuočių individų kryžminimasis nevyksta.
Duomenų apie plikažiedžio linlapio individų gyvenimo trukmę nėra. Svarbiausias veiksnys, lemiantis rūšies populiacijos raidą, yra buveinės žolių ardo
rūšių sudėtis ir vešlumas, medžių ir krūmų ardų projekcinis padengimas, nuokritų sluoksnio gausumas ir storis. Jeigu susidaro vešlus medžių ir krūmų ardas,
individai nebežydi, o susidarius labai vešliai žolių dangai, plikažiedžiai linlapiai
išnyksta. Jeigu tyrimų aikštelėje išnyksta visi augalai, tyrimai turėtų būti tęsiami
ne trumpiau kaip du tyrimų ciklus, t. y. 6 metus, nes yra tikimybė, kad susidarius pažaidoms, iš dirvožemyje esančio sėklų banko populiacija dar atsinaujins.

Stebimo objekto aprašymas
Plikažiedis linlapis (Thesium ebracteatum Hayne) yra santalinių (Santalaceae)
šeimos daugiametis, 10–30 cm aukščio augalas. Stiebas stačias, nešakotas arba
mažai šakotas, apaugęs linijiškais lapais. Žiedai smulkūs, balti, susitelkę generatyvinio ūglio viršutinėje dalyje. Prie kiekvieno žiedo yra po vieną lapo pavidalo pažiedę. Žydi gegužės–birželio mėnesiais. Vaisiai subręsta liepos mėnesį.
Dauginasi ir plinta sėklomis, kurias išnešioja skruzdėlės. Populiacija išsilaiko
dėl vegetatyvinio dauginimosi, nedideliu atstumu augalas plinta šakniastiebiais.
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Ant šakniastiebio yra haustorijų, kuriomis prisitvirtina prie kitų augalų šaknų
ir iš jų ima vandenį su mineralinėmis medžiagomis. Pusiau parazitinis augalas,
vandenį ir mineralines medžiagas imantis iš įvairių žolinių, rečiau sumedėjusių
augalų.
Plikažiedžius linlapius pastebėti tuo metu, kai augalai nežydi, yra gana sudėtinga, ypač jeigu vešlus žolynas. Generatyvinės stadijos plikažiedžius linlapius atskirti nuo kitų augalų nesunku pagal savitus žiedus arba vaisius, tačiau
jeigu individai vegetatyvinės stadijos (tokie populiacijose dažnai vyrauja), juos
galima supainioti su vegetatyviniais paprastosios linažolės ūgliais. Paprastosios
linažolės ūglių lapai šiek tiek tankesni negu linlapių ir yra melsvo atspalvio (plikažiedžio linlapio jie žali, tik apatinė pusė vos balzgana). Vos pradėjusius augti
vegetatyvinius plikažiedžio linlapio ūglius galima supainioti su kai kurių gvazdikinių šeimos augalų (pavyzdžiui, šilinio gvazdiko, siauralapės žliūgės ir kt.)
ūgliais, tačiau būtina atkreipti dėmesį į lapų prisisegimą – plikažiedžio linlapio
lapai išsidėstę pražangiai, o gvazdikinių šeimos augalų lapai visada priešiniai.
Plikažiedžio linlapio ūglių brandos fazę nustatyti nesudėtinga pagal generatyvinius organus arba jų pėdsakus. Jeigu vidurinėje ir viršutinėje augalo dalyje nėra žiedų, vaisių arba jų pėdsakų (pažiedės visada pasilieka iki vegetacijos
pabaigos), tai toks ūglis yra vegetatyvinis. Jeigu yra žiedų, vaisių arba likusios
pažiedės, tai ūglis yra generatyvinis. Kai buveinės sąlygos nepalankios arba dėl
kitų priežasčių augalai patiria stresą, generatyviniai individai kartais neišskleidžia žiedų ir žiedpumpuriai anksti nukrinta, tačiau toks ūglis vis tiek laikomas
generatyviniu.

Vertinami parametrai ir stebėjimų dažnumas
Vertinami plikažiedžio linlapio požymiai parinkti atsižvelgus į rūšies biologines ir ekologines savybes bei gyvenimo formą. Vertinami tokie kiekvieno
individo požymiai:
1) brandos fazė (vegetatyvinis arba generatyvinis ūglis);
2) ūglio aukštis nuo dirvožemio paviršiaus (cm);
3) ūglio šakų skaičius (nuo pagrindinio ūglio išaugusi šaka, turinti bent
du lapus);
4) žiedų skaičius (generatyvinio ūglio žiedų skaičius vertinamas suskaičiuojant žiedus ir (arba) pažiedes, jeigu žiedai nukritę arba peržydėję);
5) užmegztų vaisių skaičius (skaičiuojami ant generatyvinio ūglio esantys
užmegzti ir normaliai išsivystę vaisiai; normaliai išsivystę vaisiai būna
statinaitės pavidalo, neišsivystę – ritiniški ir jie anksti nukrinta) (cm).
Jeigu tyrimai vykdomi žydėjimo laikotarpiu, vaisių skaičius nevertinamas.
Jeigu tyrimai vykdomi pasibaigus žydėjimui, vertinamas ir žiedų, ir užmegztų
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vaisių skaičius. Tada žiedų skaičius nustatomas suskaičiavus visas pažiedes, kurios nenukrinta ir nenuvysta iki vegetacijos pabaigos. Kiekvienas žiedas turi tik
po vieną pažiedę.
Plikažiedžio linlapio populiacijų tyrimai turi būti vykdomi birželio mėnesį,
išskirtiniais atvejais – gali būti vykdomi iki liepos 10 d. Žydėjimo laikotarpiu (gegužės pabaigoje) tirti populiacijas nepatartina, nes tuo metu dar nebūna išaugę
vegetatyviniai ūgliai, kurių santykis su generatyviniais ūgliais yra labai svarbus
populiacijos būklės rodiklis.
Siekiant nustatyti rūšies populiacijų dinamiką, tyrimai turėtų būti vykdomi
kasmet.

Stebėjimo procedūra
Populiacijoje parenkamas vienas pastovių tyrimų laukelis, kurio dydis yra
1 m2. Patariama laukelį parinkti taip, kad jame būtų toje populiacijoje vidutiniškas plikažiedžio linlapio ūglių tankumas.
Tyrimai vykdomi pastoviame 1 m2 ploto laukelyje (1 × 1 m kraštinėmis), kuris suskirstomas į 100 mažesnių laukelių (10 × 10 cm). Pastovaus tyrimų laukelis
(1 m2) pažymimas keturiuose kampuose įkalant plastikinius (20–25 mm skersmens) 15–20 cm ilgio (atsižvelgiama į dirvožemio specifiką) kuolelius.
Įvertinus kiekvienos rūšies augalų, augančių 1 m2 dydžio tiriamajame laukelyje, jis suskirstomas į 100 mažesnių laukelių, kurių visos kraštinės yra 10 cm.
Laukeliai atskiriami naudojant standžios vielos strypus, kurie įkišami pagal
medinio rėmo atžymas prie pat žemės paviršiaus. Laukeliai sunumeruojami ir
tyrimai pradedami nuo pietvakarinio kampo. Laukeliai numeruojami šiaurės
kryptimi. Nubraižoma laukelių numeracijos schema.
Augalai pradedami vertinti nuo pietvakarinio mažojo laukelio ir nuosekliai
įvertinami visi 100 tiriamųjų laukelių augantys plikažiedžio linlapio ūgliai (apskaitos individai).

Duomenų registravimas
Kiekvieno tiriamuosiuose laukeliuose augančio plikažiedžio linlapio individo duomenys surašomi į Populiacijos vertinimo anketą (6.12 priedas).
Įvertinti vieną populiaciją, esančią pievos buveinėje, dviems asmenims reikia
8 darbo valandų, miško buveinėje – 6 valandų (atvykimo iki tyrimų vietos ir
populiacijos paieškos laikas neįskaičiuoti). Jeigu tyrimus atlieka vienas asmuo,
tyrimų laikas pailgėja maždaug iki 24 darbo valandų ir labai nukenčia darbo
kokybė, atsiranda papildomo darbo poreikis – būtina ženklinti kiekvieną jau išmatuotą ūglį, o tai žaloja tiriamosios rūšies individus.
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Stebėjimo vietos įvertinimas
Stebėjimo vietos įvertinimo parametrai pateikti skyrelyje „Sausumos augalų
monitoringo metodikos bendrosios nuostatos “.

Bibliografija
1. Gudžinskas Z. 2003. Pasiūlymai ir pastabos dėl į Lietuvos raudonąją
knygą·įtrauktų augalų sąrašo. Botanica Lithuanica, Suppl. 5: 19–24.
2. Gudžinskas Z. 2006. Augalai. Kn. Raudonikis L. (sud.). Europos Sąjungos Buveinių direktyvos saugomos rūšys. Lututė. Kaunas.
3. Gudžinskas Z. 2007. Vėjalandė šilagėlė. Kn. Rašomavičius V. (red.). Lietuvos raudonoji knyga. Vilnius.
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Vandens augalų monitoringo metodika
Bendrosios nuostatos
Zofija Sinkevičienė

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Lietuvoje aptinkamos dvi europinės svarbos vandens augalų rūšys – pūslėtoji aldrūnė (Aldrovanda vesiculosa) ir lankstusis plukenis (Najas flexilis). Šalyje
jos yra retos, vienose radimo vietose auga nuolat, kitose išauga ne kiekvienais
metais, o apie jų buvimą kai kuriose istorinėse radavietėse nėra jokių duomenų.
Todėl šių rūšių tyrimai turi būti vykdomi visose – dabar ar seniau žinomose
radimo vietose. Tyrimų vietos, tiriamųjų laukelių skaičius, jų išdėstymas parenkami atsižvelgus į tiriamos augalų rūšies populiacijos dydį. Net jeigu tam tikroje vietovėje rūšis aptinkama retai, populiacijos tyrimai atliekami pagal bendrą
metodiką. Palyginus daugiamečių tyrimų duomenis bus galima nustatyti rūšies
pasitaikymo periodiškumą ir galimas tokio reiškinio priežastis.

Stebėjimo procedūra
Tyrimai vykdomi vieną kartą metuose, liepos–rugpjūčio mėnesiais, geriausia
saulėtą ir nevėjuotą dieną, kadangi lietus ir bangavimas labai apsunkina darbą.
Tyrimai vykdomi plaukiant irkline (gali būti pripučiama) valtimi. Darbus turi
vykdyti 3 žmonės. Vienas iš jų – specialistas, turintis patirties atpažinti tiriamą
rūšį ir kartu augančius augalus, vertinti visų rūšių projekcinius padengimus,
daryti bendrijų aprašymus. Antrasis asmuo – specialistas, gebantis anketose
tiksliai fiksuoti tyrimų duomenis. Trečiasis asmuo – irkluotojas. Jeigu tiriamos
povandeninių augalų populiacijos, vienas specialistas turi būti dar ir nardytojas.
Vietovės žemėlapis (1:10 000), GPS imtuvas su atsarginiais maitinimo elementais; užrašų knygelė, anketos ir rašiklis; liniuotė; rėmas su 0,5 m kraštinėmis; graibštas su graduota virve povandeniniams augalams išgriebti ir gyliui
matuoti; tamsinti akiniai su poliarizuojančiais stiklais; irklinė valtis; inkaras
valčiai tvirtinti; gelbėjimosi liemenės; atsarginis drabužių ir apavo komplektas.
Povandeninių augalų tyrimui reikalinga nardymo įranga.

Duomenų registravimas
Duomenims registruoti turi būti naudojamos anketos, kad visi būtini požymiai
būtų vienodai nuosekliai įvertinti. Parengtose unifikuotose anketose užrašomas ti362
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riamos augalo rūšies pavadinimas, tyrimų data, kiekvienai tiriamai populiacijai suteikiamas individualus kodas, kuris turi būti sudarytas iš raidžių ir skaičių derinio.
Jeigu rūšies tyrimus visoje šalyje atlieka vienas tyrėjas ar jų komanda, kodas sudaromas iš rūšies pavadinimo santrumpos ir populiacijos eilės numerio (pavyzdžiui,
AV-1, AV-2 ir t. t.). Tos pačios populiacijos kodas visą laiką išlieka nekintantis.

Stebėjimo vietos įvertinimas
Išsamiai aprašomi vietovės duomenys (administracinė priklausomybė, saugoma teritorija, jos dalis ir t.t.), nekintantys ar mažai kintantys orientyrai, tokie
kaip keliai, pastatai ir kt., užrašoma kryptis ir atstumas nuo jų iki augalų populiacijos. Tyrimų vieta pažymima schemoje (M 1 : 10 000), kuri pridedama prie
visų monitoringo anketų. Nustatomos vietovės koordinatės GPS prietaisu. Naudojamos LKS-94 sistemos koordinatės. Išmatuojamas populiacijos plotas (m2).
Aprašomas vandens telkinyje ir pakrantėse vykdomos veiklos pobūdis arba
vykdytos veiklos pėdsakai, buveinės tipiškumas ir natūralumas tiriamai rūšiai,
taip pat tiriamai rūšiai svarbių buveinės sąlygų būklė, užrašomos kitos tyrėjo
nuomone svarbios pastabos apie tiriamos rūšies augalų būklę visoje populiacijoje. Užpildoma anketa Bendrieji duomenys apie monitoringo poligoną (6.1 priedas).
Tyrimų vietos įvertinimui ir duomenų analizei labai svarbūs hidrocheminių tyrimų duomenys. Šiam tikslui galima panaudoti Aplinkos apsaugos agentūros vandens telkinių monitoringo duomenis, tačiau pavyzdžiai turėtų būti paimti ne tik iš
giliausios ežero vietos, bet iš konkrečių tyrimo vietų, jeigu jos yra sudėtingo dubens
ežeruose ir, pagal Vandens Direktyvos sampratą bei reikalavimus, yra atskirame
vandens telkinyje. Ežerai ar atskiros jų dalys su tiriamomis rūšimis, nepatenkantys
į vandens telkinių monitoringo tinklą, turėtų būti įtraukti į šią monitoringo sistemą.

Duomenų kokybės užtikrinimas
Kokybiškus duomenis surinkti galima tik tuo atveju, jeigu tyrimai vykdomi palankiausiomis meteorologinėmis sąlygomis (esant giedriems ar nedaug
debesuotiems ir ramiems orams). Tyrimą turi atlikti ne mažiau kaip 3 žmonės,
iš jų bent vienas specialistas, turintis patirties atpažinti tiriamąją rūšį, gerai pažįstantis kitus vandens augalus. Svarbus tyrimų duomenų kokybės užtikrinimo
veiksnys – savalaikis ir nuolatinis tyrimų vykdymas. Tyrimai kasmet turi būti
vykdomi maždaug tokiu pačiu laiku (ne daugiau kaip 10 dienų tarpsniu).
Jeigu numatoma, kad gali keistis tyrėjas, naujasis monitoringo vykdytojas turėtų
bent vieną tyrimų ciklą dirbti kartu su iki tol tyrimus vykdžiusiu tyrėju, kad tiksliai
žinotų tyrimų vietas ir teisingai perimtų darbo metodiką, išmoktų atpažinti tiriamąjį
augalą, adekvačiai vertinti individų būklę, projekcinį padengimą ir kitus rodiklius.
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6.10. Pūslėtoji aldrūnė
(Aldrovanda vesiculosa L.)
Zofija Sinkevičienė

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Atsižvelgiant į tai, kad pūslėtoji aldrūnė yra Lietuvoje labai reta, stebėjimai turi
būti vykdomi visose žinomose radimo vietose, net ir tose, kur rūšis nerandama
ilgą laiką. Tyrimų vietos, tiriamųjų laukelių skaičius, jų išdėstymas parenkami atsižvelgus į tiriamos augalų rūšies populiacijos dydį. Net jeigu tam tikroje vietovėje
rūšis aptinkama retai, populiacijos tyrimai atliekami pagal bendrą metodiką. Gavus informaciją apie naujas radimo vietas, atliekami papildomi stebėjimai.

Stebėjimo vietos charakteristika
Pūslėtoji aldrūnė auga sekliuose, saulės gerai apšviestuose ir nuo stiprių vėjų
bei bangavimo apsaugotuose vandens telkiniuose, dažniausiai ežerų įlankose,
kurių dugne yra dumblo ir šiek tiek durpių. Optimalios sąlygos šiam augalui
augti susidaro eutrofiniuose ir distrofiniuose ežeruose, kurių vanduo nerūgštus, jame nedaug ištirpusių mineralinių medžiagų. Tokiuose ežeruose vyrauja
plūdurlapių ir plūduriuojančių augalų bendrijos, nors jose būna ir pasinėrusių
augalų. Aldrūnė dažniausiai įsikuria tarp plūduriuojančių augalų arba jų lapų ir
pelkinių liūnų pakraščiuose (Phragmiti-Magnocaricetea klasės Nymphaeion ir Hydrocharition sąjungų bendrijose).
Lietuvoje pūslėtoji aldrūnė sudaro beveik monodominantinius sąžalynus
arba aptinkama Stratiotetum aloidis, Nuphareto-Nymphaetum albae, Typhetum angustifoliae, Thelypteridi-Phragmitetum australis asociacijų bendrijose. Nors plūdurlapiai augalai – paprastosios lūgnės, paprastosios vandens lelijos, plūduriuojančiosios plūdės (Nuphar luteum, Nymphaea candida, Potamogeton natans) – sudaro
palankias sąlygas aldrūnei augti, jeigu šių rūšių augalai buveinėje tampa dominuojantys, pūslėtajai aldrūnei susidaro nepalankios sąlygos. Buveinėse vyraujantys aukštieji helofitai – viksvos, nendrės, švendrai – taip pat pablogina
pūslėtosios aldrūnės augimo sąlygas.

Stebimo objekto aprašymas
Pūslėtoji aldrūnė (Aldrovanda vesiculosa L.) priklauso saulašarinių (Droseraceae) šeimai ir yra vienintelė dabar gyvuojanti aldrūnės (Aldrovanda L.) genties
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rūšis. Daugiametis, vandenyje laisvai plaukiojantis, nedaug šakotas, 5–16 cm
ilgio augalas su siūlišku stiebu. Lapai menturiuose, 5–7 mm ilgio ir 8–10 mm
pločio. Lapkotis 5–9 mm ilgio, viršuje su šereliais. Lapalakščio viršutinėje pusėje,
prie vidurinės gyslos, susitelkusios virškinamosios liaukutės ir jautrieji plaukeliai. Lapai prisitaikę gaudyti smulkius vandens gyvūnus. Žiedai po vieną lapų
pažastyse, jų žiedkočiai ilgesni už lapus. Labai šiltomis vasaromis gali pasitaikyti žydinčių augalų, kurie nesubrandina sėklų, bet paprastai Lietuvos sąlygomis
augalai nežydi. Vegetatyviniu būdu dauginasi atitrūkusiomis stiebo šakomis.
Žiemą išgyvena žiemojantieji pumpurai, kurie susidaro ūglių viršūnėse ir nugrimzta į telkinio dugną.
Pūslėtosios aldrūnės tipiškos buveinės – seklūs eutrofiniai ir distrofiniai ežerai arba jų seklios, nuo vėjų ir bangavimo apsaugotos, gerai įšylančios įlankos.
Tokiose buveinėse paplitę ir vabzdžiaėdžiai skendenio (Utricularia) genties
augalai. Pagal menturišką lapų su stambiomis susiveriančiomis gaudyklėmis
išsidėstymą pūslėtoji aldrūnė aiškiai skiriasi nuo šakotus lapus turinčių skendenių, kurių gaudyklės yra smulkios, ąsotėlio formos ir su dangteliu.

Stebimi parametrai ir stebėjimų dažnumas
Pūslėtosios aldrūnės tyrimai atliekami vieną kartą metuose, liepos–rugpjūčio mėnesiais, kiekvienais tyrimų metais tuo pačiu metu. Turi būti vertinami
vandens paviršiuje plūduriuojantys, visiškai išsivystę augalai. Vertinami tokie
parametrai:
1) gausumas;
2) stiebo ilgis;
3) šakų skaičius.

Stebėjimo procedūra
Pirmiausia apiplaukiama tyrimams numatytas vandens telkinys ar jo dalis,
GPS imtuvu nustatoma tiriamos rūšies paplitimo vietos ir pasirenkamas tyrimų
poligonas. Populiacijos poligono charakteristikos duomenys surašomi į anketą
Bendrieji duomenys apie monitoringo poligoną (6.1 priedas).
Pasirinktame populiacijos poligone pirmiausia preliminariai nustatoma,
kokiose bendrijose – helofitų (viksvų, nendrių, švendrų) ar plūdurlapių augalų (lūgnių, vandens lelijų, plūdurlapių plūdžių ir kt.) tiriamoji rūšis paplitusi.
Atsižvelgus į rūšies užimamą plotą ir bendrijų įvairovę, nustatoma, ar detalūs
tyrimai bus vykdomi dvidešimtyje, ar bus parinkta mažiau tiriamųjų laukelių.
Vyraujančiose bendrijose parenkama 20 tiriamųjų laukelių, o nedidelius plotus
užimančiose bendrijose – tiek laukelių, kiek užima tiriamieji augalai. Tam tikro365
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se bendrijose parinktų tiriamųjų laukelių skaičius turi būti proporcingas jų užimamam plotui.
Prieš pradedant rūšies tyrimą laukeliuose, nustatoma tiriamosios vietos bendrijos rūšių sudėtis (pagal Braun-Blanquet metodiką). Augalų bendrijos aprašymas rašomas į Vandens augalų bendrijos aprašymo anketą (6.13 priedas).
Kiekvienoje bendrijoje detalūs rūšies tyrimai atliekami 0,5 × 0,5 m2 ploto tyrimo laukeliuose, kuriuose nustatoma:
1) rūšių įvairovė ir kiekvienos rūšies padengimas procentais (0,1; 0,2, 0,3;
....; 0,9; 1; 1,5; 2; ...; 10; 11; ...; 99; 100) (pildoma Augalų padengimo laukeliuose registracijos anketa (6.3 priedas);
2) tiriamosios rūšies gausumas (individų skaičius ploto vienete);
3) tiriamosios rūšies augalų ilgis (10 atsitiktinai paimtų individų; jeigu
tiek individų nėra – tada visų laukelyje esančių individų);
4) tiriamos rūšies augalų šakų skaičius (10 atsitiktinai paimtų individų;
jeigu tiek individų nėra – tada visų laukelyje esančių individų).
Gauti 2–4 punktuose nurodyti tyrimų duomenys surašomi į Populiacijos vertinimo anketą (6.14 priedas).
Įvertinti vieną populiaciją reikia 8 darbo valandų (atvykimo iki tyrimų vietos
ir populiacijos paieškos laikas neįskaičiuoti). Dirba 3 žmonės.

Duomenų registravimas
Tiriamuosiuose laukeliuose stebimų pūslėtosios aldrūnės individų duomenys surašomi į Populiacijos vertinimo anketą (6.14 priedas).

Duomenų analizės būdai
Duomenų analizei naudojami standartiniai statistiniai metodai. Tarpusavyje
lyginami tais pačiais metais skirtingų populiacijų tyrimo ir skirtingų metų tos
pačios populiacijos tyrimų duomenys:
1) populiacijos gausumas (individų skaičius, nustatomas pagal vidutinį individų skaičių tiriamame laukelyje ir bendrą užimamą populiacijos plotą);
2) augalų morfometrinių rodiklių vidurkiai ir standartiniai nuokrypiai;
3) kartu augančių rūšių įvairovė, skaičius ir dažnumas.
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6.11. LANKSTUSIS PLUKENIS
(Najas flexilis (Willd.) Rostk. et W. L. E. Schmidt)
Zofija Sinkevičienė

Stebėjimo vietų parinkimo principas
Atsižvelgiant į labai mažą lanksčiojo plukenio radimo vietų skaičių, stebėjimai vykdomi dabar žinomose populiacijoje ir atliekama paieška senose radavietėse, kuriose augalai dabar nerandami. Net jeigu tam tikroje vietovėje rūšis
aptinkama retai, populiacijos tyrimai atliekami pagal bendrą metodiką. Gavus
informaciją apie naujas radimo vietas, atliekami papildomi stebėjimai.

Stebėjimo vietos charakteristika
Lankstusis plukenis auga mezotrofiniuose ežeruose, povandeninių augalų
juostoje, įsišaknijęs smėlėtame arba dumblingame dugne. Lietuvoje Sągardo
ežere augo 1–3 m gylyje, kartu su maurabraginiais dumbliais (Chara, Nitella),
samanomis (Fontinalis antipyretica, Drepanocladus spp.), Elodea canadensis.
Germanto ežere rastas nenustatytame gylyje šiurkščiojo maurabragio (Chara aspera) sąžalyne. Gali augti kartu su kitais smulkiaisiais plukeniais – mažuoju (Najas minor) arba šalyje ieškotinu Najas tenuissima. Bendruose sąžalynuose
augančius plukenio genties skirtingų rūšių individus lauko sąlygomis atskirti
praktiškai neįmanoma.

Stebimo objekto aprašymas
Lankstusis plukenis (Najas flexilis (Willd.) Rostk. et W. L. E. Schmidt) priklauso plukeninių (Najadaceae) šeimai. Vienametis, gležnas povandeninis augalas,
įsišaknijantis vandens telkinio dugne. Visas jo vystymosi ciklas vyksta po vandeniu. Stiebas 2,5–50 cm aukščio, nedantytas, jo skersmuo dažniausiai mažesnis
negu 1 mm. Lapai iki 2,5 cm ilgio, linijiški, smulkiai dantyti, bet nedantyta gysla.
Lapų makštys smulkiai dantytais (su 4–12 dantelių) arba supleišėjusiais kraštais,
palaipsniui pereinančios į beveik tiesų lapalakštį.
Žiedai lapų pažastyse. Vyriškieji žiedai apsupti plėviniu apvalkalu, moteriškieji – pliki, su keturskiaute purka. Vaisiai su permatomu plėviniu apyvaisiu ir
liemenėlio liekana. Sėklos tiesios, pailgai elipsiškos, 2–3,5 mm ilgio. Sėklų luobelė blizganti, gelsva arba rusva, su neryškiu (tik smarkiai padidinus matomu)
raštu iš beveik kvadratinių duobučių.
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Lauko sąlygomis povandeniniuose sąžalynuose lankstusis plukenis gali būti
sunkiai atskiriamas nuo mažojo plukenio (Najas minor) arba Lietuvoje ieškotino Najas tenuissima. Augalai geriausiai skiriasi pagal sėklų spalvą ir raštą (rūšių
skiriamieji požymiai surašyti 6.11.1 lentelėje), todėl tyrimai turi būti atliekami
antroje vasaros pusėje (nuo liepos mėnesio vidurio iki rugpjūčio pabaigos), kai
tikėtina, kad augalai bus su subrendusiomis sėklomis. Bet kuriuo atveju turi būti
paimami augalų herbariumo pavyzdžiai, kad laboratorijos sąlygomis būtų galima tiksliai juos apibūdinti.
6.11.1 lentelė. Požymiai plukenio (Najas) genties rūšims atpažinti
Požymis
Najas flexilis
Najas minor
Sėklų
Gelsva arba rusva
Juosvai pilka
spalva
Sėklų
Labai ryškus, duobutės Raštas neryškus, duobutės horizontaliai
raštas
beveik kvadratinės
ištysusios (plika akimi
nepastebimos)
Lapo
Beveik tiesus, su smul- Lenktas, su retais
kiais tankiais danteliais išplatėjusiu pamatu
lakštas
danteliais
Palaipsniui pereina į
Staigiai pereina į lapaLapamakštė
lapalakštį
lakštį

1.1

1.2
1.3
Najas flexilis

2.1

2.2
2.3
Najas minor

Najas tenuissima
Gelsva arba rusva
Raštas neryškus,
duobutės vertikaliai
ištysusios (plika akimi
nepastebimos)
Beveik tiesus, su smulkiais retais danteliais
Staigiai pereina į lapalakštį

3.1

3.2
3.3
Najas temissima

6.11.1 pav. Plukenių rūšių skiriamieji požymiai (pagal Casper, Krausch, 1980): 1.1, 2.1, 3.1 – lapamakštė (× 5); 1.2, 2.2, 3.2 – sėkla (× 15); 1.3, 2.3, 3.3 – sėklos luobelės raštas (× 120)

Stebimi parametrai ir stebėjimų dažnumas
Lanksčiojo plukenio tyrimai atliekami vieną kartą metuose, liepos–rugpjūčio
mėnesiais. Vertinami parametrai:
1) plukenio paplitimo plotas (m2);
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2) plukenio augimo gylio intervalas (m);
3) plukenio rūšių padengimas (%);
4) kartu augančių rūšių įvairovė.

Stebėjimo procedūra
Pirmiausia atliekama tiriamųjų augalų paieška galimose tyrimų vietose, išdėstytose kiekviename ežero perimetro kilometre (tyrimo vietas reikia numatyti
iš anksto ir pasižymėti ežero plane).
Nardytojas atlieka žvalgomuosius tyrimus krantui statmenose, maždaug 20
m pločio transektose, povandeninių augalų juostoje nuo jos pradžios iki augalų augimo gylio ribos. Kiekvienos tyrimų vietos (transektos) charakteristikos
duomenys surašomi į anketą Bendrieji duomenys apie monitoringo poligoną (6.1
priedas). Net ir vizualiai nepastebėjus plukenio sąžalynų, imami povandeninių
augalų pavyzdžiai išsamesnei apžiūrai, kadangi plukeniai gali būti nepastebimi tankesniuose kitų rūšių augalų sąžalynuose. Imamų pavyzdžių skaičius
priklauso nuo dugno augalijos įvairovės. Jeigu pasirinktose tyrimų vietose plukenių neaptinkama, paieška atliekama tarpuose tarp ankstesnių tyrimo vietų.
Galimai kartu augančių kelių plukenio genties rūšių padengimas vertinamas
kartu. Surenkami visų tiriamame plote augančių augalų rūšių, tarp jų ir plukenių pavyzdžiai, jų įvairovei nustatyti. Pavyzdžiai dedami į plastikinius maišelius arba tarp drėgno popieriaus ir saugomi identifikavimui laboratorinėmis
sąlygomis.
Pakartotinį tyrimą galima vykdyti tik tose vietose, kur plukenis buvo rastas,
tačiau tose vietose vėliau jo neaptikus, reikalinga nauja paieška gretimose vietose.
Vienos transektos tyrimui reikia ne mažiau kaip 2 valandų gryno darbo laiko. Pavyzdžiui, jeigu ežero perimetras 9 km ir tyrimo vietose bus aptikta tiriamos rūšies augalų, lauko darbai, neįskaičiavus atvykimo, išvykimo ir plaukimo
tarp tyrimo vietų, truks 18 val. – 3 žmonės turi dirbti 3 darbo dienas.

Duomenų registravimas
Tiriamuosiuose laukeliuose stebimų parametrų duomenys surašomi Populiacijos vertinimo anketoje (6.15 priedas).

Duomenų analizės būdai
Duomenys iš anketų surašomi į Excel lenteles. Duomenų analizei naudojami
standartiniai statistiniai metodai. Tarpusavyje lyginami:
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1) plukenio populiacijų užimamas plotas ir augimo gylis;
2) plukenio ir kitų kartu augančių rūšių projekcinis padengimas procentais;
3) kartu augančių rūšių skaičius ir dažnumas.
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6.1 priedas
Bendrieji duomenys apie monitoringo poligoną
Vertinamos rūšies pavadinimas . ..................................................................................
Populiacijos kodas: .........................................
Geografinės koordinatės:

Data ........................................

X
Y

Vietovės administracinė padėtis, saugoma teritorija . ...............................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Poligono vietovės padėtis ir orientyrai . ......................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Reljefo ypatybės ..............................................................................................................
Ūkinis teritorijos naudojimas ........................................................................................
............................................................................................................................................
Duomenys apie rūšies populiacijos dydį ....................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Buveinės natūralumas ir tipiškumas . ..........................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Rūšiai svarbių buveinės savybių būklė ir atkūrimo galimybės ...............................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Pastabos ............................................................................................................................
............................................................................................................................................
Tyrėjas . .............................................................................................................................
Orientacinė schema kitoje lapo pusėje

372

6.1–6.15. EB svarbos augalu rūšių monitoringo metodikų priedai

6.2 priedas
Augalų bendrijos aprašymo anketa
Populiacijos kodas
Tiriamos rūšies pavadinimas

Data:
Koordinatės:
X

Administracinė priklausomybė, saugoma teritorija

Y

Buveinė

Augalo pavadinimas

Padengimas Augalo pavadinimas

Padengimas

Ardų projekcinis padengimas
A1
A2
B
C
D
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6.3 priedas
Augalų padengimo laukeliuose registracijos anketa
Populiacijos kodas
Data:

Tiriamos rūšies pavadinimas

Koordinatės:
X
Administracinė priklausomybė, saugoma teritorija

Y

Buveinė

Augalo pavadinimas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Iš viso ................ lapai
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6.4 priedas
Populiacijos vertinimo anketa
Populiacijos kodas AP-

Stačioji dirvuolė
Agrimonia pilosa

Data:
Koordinatės:
X

Administracinė priklausomybė, saugoma teritorija

Y

Pastabos

Stiebo lapų
skaičius

Žiedyno ilgis

Ūglio aukštis

Vegetatyvinių ūglių
skaičius

Generatyvinių ūglių
skaičius

Brandos
grupė

Augalo
numeris

Laukelio
numeris

Buveinė

Iš viso ................ lapai
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6.5 priedas
Populiacijos vertinimo anketa
Populiacijos kodas BS-

Mažasis varpenis
Botrychium simplex

Data:
Koordinatės:
X

Administracinė priklausomybė, saugoma teritorija

Y

Pastabos

Lapo generatyvinės dalies ilgis

Lapo vegetatyvinės dalies aukštis
nuo dirvožemio
paviršiaus

Lapo vegetatyvinės dalies ilgis

Augalo aukštis

Brandos grupė

Augalo numeris

Laukelio numeris

Buveinė

Iš viso ................ lapai
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6.6 priedas
Populiacijos vertinimo anketa
Plačialapė klumpaitė
Cypripedium calceolus

Populiacijos kodas CCData:
Koordinatės:
X

Administracinė priklausomybė, saugoma teritorija

Y

Buveinė

Laukelio numeris

Augalo
numeris

Brandos
grupė

Ūglio
numeris

Ūglio
Lapų
Žiedų
Vaisių
aukštis skaičius skaičius skaičius

Pastabos

Iš viso ................ lapai
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6.7 priedas
Populiacijos vertinimo anketa
Smiltyninio gvazdiko tipinis porūšis
Dianthus arenarius subsp. arenarius

Populiacijos kodas DAData:
Koordinatės:
X

Administracinė priklausomybė, saugoma teritorija

Y

Buveinė

Laukelio Augalo
numeris numeris

Brandos
grupė

Generatyvinių
ūglių
skaičius

Generatyvinio
ūglio
aukštis

Generatyvinio
ūglio
lapų
skaičius

Žiedyno
Pastabos
ilgis

Iš viso ................ lapai

378

6.1–6.15. EB svarbos augalu rūšių monitoringo metodikų priedai

6.8 priedas
Populiacijos vertinimo anketa
Populiacijos kodas LLC-

Baltijinė linažolė
Linaria loeselii

Data:
Koordinatės:
X

Administracinė priklausomybė, saugoma teritorija

Y

Buveinė

Laukelio Augalo
numeris numeris

Brandos
grupė

Ūglio
aukštis

Žiedyno
ilgis

Žiedyno
šakų
skaičius

Vegetatyvinių
ūglių
skaičius

Pastabos

Iš viso ................ lapai
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6.1–6.15. EB svarbos augalu rūšių monitoringo metodikų priedai

6.9 priedas
Populiacijos vertinimo anketa
Populiacijos kodas LIL-

Dvilapis purvuolis
Liparis loeselii

Data:
Koordinatės:
X

Administracinė priklausomybė, saugoma teritorija

Y

Buveinė

Laukelio numeris

Augalo
numeris

Brandos
grupė

Vaisių
Augalo Lapų
Žiedy- Žiedų
aukštis skaičius no ilgis skaičius skaičius

Pastabos

Iš viso ................ lapai
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6.1–6.15. EB svarbos augalu rūšių monitoringo metodikų priedai

6.10 priedas
Populiacijos vertinimo anketa
Vėjalandė šilagėlė
Pulsatilla patens

Populiacijos kodas PPData:
Koordinatės:
X

Administracinė priklausomybė, saugoma teritorija

Y

Buveinė

Laukelio Individo Brandos
Nr.
Nr.
grupė

Generatyvinių
ūglių
skaičius

GeneraVegetaAukštis
tyvinių
tyvinių
iki stiebo
ūglių
ūglių
lapų
aukštis
skaičius

Pastabos

Iš viso ................ lapai
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6.1–6.15. EB svarbos augalu rūšių monitoringo metodikų priedai

6.11 priedas
Populiacijos vertinimo anketa
Populiacijos kodas SH-

Pelkinė uolaskėlė
Saxifraga hirculus

Data:
Koordinatės:
X

Administracinė priklausomybė, saugoma teritorija

Y

Buveinė

Laukelio
numeris

Augalo numeris

Brandos
grupė

Aukštis

Žiedyno
ilgis

Žiedų
skaičius

Lapų
skaičius

Palaipų
skaičius

Palaipos
ilgis

Pastabos

Iš viso ................ lapai
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6.1–6.15. EB svarbos augalu rūšių monitoringo metodikų priedai

6.12 priedas
Populiacijos vertinimo anketa
Populiacijos kodas TE-

Plikažiedis linlapis
Thesium ebracteatum

Data:
Koordinatės:
X

Administracinė priklausomybė, saugoma teritorija

Y

Buveinė

Laukelio Augalo
numeris numeris

Brandos
grupė

Ūglio
aukštis

Šakų
skaičius

Žiedų
skaičius

Vaisių
skaičius

Pastabos

Iš viso ................ lapai
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6.1–6.15. EB svarbos augalu rūšių monitoringo metodikų priedai

6.13 priedas
Vandens augalų bendrijos aprašymo anketa
Populiacijos kodas
Tiriamos rūšies pavadinimas

Data:
Koordinatės:
X

Administracinė priklausomybė, saugoma teritorija

Y

Buveinė

Augalo pavadinimas Padengimas

Augalo pavadinimas

Padengimas

Augalų augimo gylis (m)
Bendras augalų padengimas (%)
Iš viso ................ lapai
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6.1–6.15. EB svarbos augalu rūšių monitoringo metodikų priedai

6.14 priedas
Populiacijos vertinimo anketa
Pūslėtoji aldrūnė
Aldrovanda vesiculosa

Populiacijos kodas AVData:
Koordinatės:
X

Administracinė priklausomybė, saugoma teritorija

Y

Buveinė

Laukelio
numeris

Individų skaičius laukelyje

Augalo numeris

Brandos
grupė

Augalo ilgis

Šakų
skaičius

Iš viso ................ lapai
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6.1–6.15. EB svarbos augalu rūšių monitoringo metodikų priedai

6.15 priedas
Populiacijos vertinimo anketa
Lankstusis plukenis
Najas flexilis

Populiacijos kodas NEData:
Koordinatės:
X

Administracinė priklausomybė, saugoma teritorija

Y

Buveinė

Najas užiNajas padenmamas plogimas (%)
2
tas (m )

Kitų augalų
padengimas
(%)

Augalų nepaKartu augančios augadengtas plotas
lų rūšys
(%)

Iš viso ................ lapai
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I PRIEDAS
Grėsmių, poveikio ir veiklų sąrašas
A ŽEMĖS ŪKIS
A01		 Auginimas
A02		 Auginimo būdų pokyčiai
A02.01			 Intensyvėjanti žemdirbystė
A02.02			 Kultūrų kaita
A02.03			 Vertimas dirbamais laukais
A03		 Šienavimas, kirtimas
A03.01			 Intensyvus šienavimas arba šienavimo intensyvėjimas
A03.02			 Neintensyvus šienavimas
A03.03			 Nebešienavimas
A04		 Ganymas
A04.01			 Intensyvus ganymas
A04.01.01				 intensyvus galvijų ganymas
A04.01.02				 intensyvus avių ganymas
A04.01.03				 intensyvus arklių ganymas
A04.01.04				 intensyvus ožkų ganymas
A04.01.05				 intensyvus mišrus ganymas
A04.02			 Neintensyvus ganymas
A04.02.01				 neintensyvus galvijų ganymas
A04.02.02				 neintensyvus avių ganymas
A04.02.03				 neintensyvus arklių ganymas
A04.02.04				 neintensyvus ožkų ganymas
A04.02.05				 neintensyvus mišrus ganymas
A04.03			 Ganyklų apleidimas
A05		 Gyvulių auginimas ir veisimas (be ganymo)
A05.01			 Gyvulių veisimas
A05.02			 Bandos šėrimas
A05.03			 Gyvulių neveisimas
A06		 Vienmetės ir daugiametės nemedieninės kultūros
A06.01			 Vienmečiai maistinių kultūrų pasėliai
A06.01.01			 Intensyvus vienmečių maistinių kultūrų auginimas
A06.01.02			 Neintensyvus vienmečių maistinių kultūrų auginimas
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A06.02			 Daugiametės nemedieninės kultūros
A06.02.01			 Intensyvus daugiamečių nemedieninių kultūrų auginimas
A06.02.02			 Neintensyvus daugiamečių nemedieninių kultūrų auginimas
A06.03			 Biokuro gamyba
A06.04			 Nebeauginimas
A07		 Pesticidų, hormonų ir kitų cheminių medžiagų naudojimas
A08		 Tręšimas
A09		 Drėkinimas
A10		 Žemės ūkio valdų pertvarkymas
A10.01			 Gyvatvorių ir medžių guotų šalinimas
A10.02			 Akmeninių tvorų ir krantinių šalinimas
A11		 Anksčiau nepaminėta žemės ūkio veikla
B MIŠKININKYSTĖ
B01		 Apželdinimas mišku
B01.01			 Apželdinimas vietiniais medžiais
B01.02			 Apželdinimas nevietiniais medžiais
B02		 Miškų ir plantacijų naudojimas
B02.01			 Miškų atsodinimas
B02.01.01				 Miškų atsodinimas vietiniais medžiais
B02.01.02				 Miškų atsodinimas nevietiniais medžiais
B02.02			 Plynieji miškų kirtimai
B02.03			 Pomiškio šalinimas
B02.04			 Džiūstančių medžių ir medienos šalinimas
B02.05
Neintensyvūs miškų kirtimai (paliekant nudžiūvusius ir senus
medžius, išvartas)
B02.06			 Medyno retinimas
B03		 Miškų naudojimas neatsodinant ir neatželdinant
B04
Pesticidų, hormonų ir kitų cheminių medžiagų naudojimas
miškininkystėje
B05		 Miškų tręšimas
B06		 Miškų ganymas
B07		 Aukščiau nepaminėta miškininkystės veikla
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C KASYBA, NAUDINGŲJŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS IR ENERGIJOS
GAMYBA
C01		 Kasyba
C01.01			 Smėlio ir žvyro kasimas
C01.01.01				 Smėlio ir žvyro karjerai
C01.01.02				 Paplūdimių kasimas
C01.02			 Molio kasimas
C01.03			 Durpių kasimas
C01.03.01				 Rankinis durpių kasimas
C01.03.02				 Mechanizuotas durpių kasimas
C01.04			 Kasyklos
C01.04.01				 Pusiau atviros kasyklos
C01.04.02				 Požeminės kasyklos
C01.05			 Druskos gavyba
C01.05.01				 Druskos tvenkinių apleidimas
C01.05.02				 Druskos tvenkinių konversija
C01.06			 Geotechniniai tyrimai
C01.07			 Anksčiau nepaminėta kasybos veikla
C02		 Naftos ir dujų telkinių žvalgymas ir gavyba
C02.01			 Žvalgomieji gręžiniai
C02.02			 Gavybos gręžiniai
C02.03			 Atraminė gręžimo platforma
C02.04			 Pusiau panirusi gręžimo platforma
C02.05			 Gręžimo laivas
C03		 Atsinaujinančių abiotinių energijos išteklių naudojimas
C03.01			 Geoterminė energetika
C03.02			 Saulės energetika
C03.03			 Vėjo energetika
C03.04			 Potvynių energetika
D SUSISIEKIMO, ENERGIJOS PERDAVIMO IR RYŠIŲ TINKLAI
D01		 Keliai, takai ir geležinkeliai
D01.01			 Takų, lauko kelių ir dviračių takų tinklas
D01.02			 Žvyrkeliai ir keliai kieta danga
D01.03			 Automobilių stovėjimo aikštelės ir vietos
D01.04			 Geležinkeliai
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D01.05			 Tiltai, viadukai
D01.06			 Tuneliai
D02		 Energijos perdavimo ir ryšių tinklai
D02.01			 Elektros energijos perdavimo ir telefono linijos
D02.01.01			 Antžeminės elektros energijos perdavimo ir telefono linijos
D02.01.02		 Požeminės arba povandeninės elektros energijos perdavimo ir
		 telefono linijos
D02.02			 Vamzdynai
D02.03			 Ryšių bokštai ir antenos
D02.09			 Kiti energijos perdavimo tinklai
D03		 Laivybos keliai, uostai ir jūros statiniai
D03.01			 Uostai
D03.01.01				 Slipai
D03.01.02			 Prieplaukos, turistinės prieplaukos, pasivaikščiojimo tiltai
D03.01.03				 Žvejybos uostai
D03.01.04				 Pramonės uostai
D03.02			 Laivybos keliai
D03.02.01				 Prekinės laivybos keliai
D03.02.02				 Greitaeigių keltų keliai
D03.03			 Jūros statiniai
D04		 Oro uostai ir jų takai
D04.01			 Oro uostai
D04.02			 Aerodromai ir sraigtasparnių tūpimo aikštelės
D04.03			 Oro uostų takai
D05		 Pagerintas teritorijos pasiekiamumas
D06		 Anksčiau nepaminėta veikla, susijusi su transportu ir ryšiais
E URBANIZACIJA, GYVENAMŲJŲ IR KOMERCINIŲ VIETOVIŲ PLĖTRA
E01		 Urbanizuotos vietovės, žmonių gyvenvietės
E01.01			 Ištisinės urbanizuotos vietovės
E01.02			 Neištisinės urbanizuotos vietovės
E01.03			 Išsibarsčiusios gyvenamosios vietovės
E01.04			 Kitaip išsidėsčiusios gyvenamosios vietovės
E02		 Pramonės ir prekybos teritorijos
E02.01			 Gamyklos
E02.02			 Pramonės sandėliai
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E02.03			 Kitos pramonės ir prekybos teritorijos
E03		 Atliekų šalinimas
E03.01			 Buitinių atliekų šalinimas
E03.02			 Pramonės atliekų šalinimas
E03.03			 Inertinių atliekų šalinimas
E03.04			 Kitokių atliekų šalinimas
E03.04.01				 Paplūdimių pildymas smėliu
E04		 Statiniai ir pastatai kraštovaizdyje
E04.01			 Žemės ūkio statiniai ir pastatai kraštovaizdyje
E04.02			 Kariniai statiniai ir pastatai kraštovaizdyje
E05		 Medžiagų sandėliai		
E06
Anksčiau nepaminėta veikla, susijusi su urbanizacija, pramone ir
panašia veikla
E06.01			 Statinių ir pastatų griovimas
E06.02			 Pastatų rekonstrukcija ir renovacija
F BIOLOGINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS ŽEMĖS ŪKĮ IR
MIŠKININKYSTĘ
F01		 Jūrų ir gėlojo vandens akvakultūros
F01.01			 Intensyvi žuvininkystė
F01.02			 Kabamosios akvakultūros
F01.03			 Dugninės akvakultūros
F02		 Žvejyba ir vandens gyvųjų išteklių naudojimas
F02.01			 Verslinė pasyvioji žvejyba
F02.01.01				 Žvejyba gaudyklėmis
F02.01.02				 Žvejyba statomaisiais tinklais
F02.01.03				 Žvejyba dugninėmis ūdomis
F02.01.04				 Žvejyba pelaginėmis ūdomis
F02.02			 Verslinė aktyvioji žvejyba
F02.02.01				 Žvejyba dugno arba priedugnio tralais
F02.02.02				 Žvejyba pelaginiais tralais
F02.02.03				 Žvejyba dugniniais traukiamaisiais tinklais
F02.02.04				 Žvejyba gaubiamaisiais tinklais
F02.02.05				 Žvejyba dragomis
F02.03			 Mėgėjų žvejyba
F02.03.01				 Jauko kasimas arba rinkimas
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F02.03.02				 Meškeriojimas
F02.03.03				 Žvejyba žeberklais
F03		 Sausumos gyvūnų medžioklė ir rinkimas
F03.01			 Medžioklė
F03.01.01			 Medžiojamųjų žvėrių daroma žala (per tankiose
			 populiacijose)
F03.02			 Sausumos gyvūnų rinkimas ir šalinimas
F03.02.01			 Gyvūnų rinkimas kolekcijoms (vabzdžių, roplių,
			 varliagyvių)
F03.02.02				 Ėmimas iš lizdų (sakalų)
F03.02.03				 Gaudymas spąstais, nuodijimas, brakonieriavimas
F03.02.04				 Plėšrūnų reguliavimas
F03.02.05				 Atsitiktinis gaudymas
F03.02.09				 Kitų formų gyvūnų gaudymas
F04		 Sausumos augalų rinkimas arba šalinimas
F04.01			 Neteisėtas augalų rinkimas
F04.02			 Rinkimas (grybų, kerpių, uogų ir kt.)
F04.02.01				 Uogavimas šukomis
F04.02.02				 Rinkimas rankomis
F05		 Neteisėtas jūros faunos rinkimas arba šalinimas
F05.01			 Sprogdinimas
F05.02			 Midijų rinkimas
F05.03			 Nuodijimas
F05.04			 Brakonieriavimas
F05.05			 Šaudymas
F05.06			 Rinkimas kolekcijoms
F05.07			 Kita (gaudymas dreifuojančiaisiais tinklais)
F06
Anksčiau nepaminėta veikla, susijusi su medžiokle, žvejyba ir
gyvūnų ar augalų rinkimu
F06.01			 Žvėrių ir paukščių veisyklos
G ŽMONIŲ POVEIKIS IR PAŽAIDOS
G01		 Lauko sporto ir poilsio veikla
G01.01			 Vandens sportas
G01.01.01				 Motorizuotas vandens sportas
G01.01.02				 Nemotorizuotas vandens sportas
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G01.02			 Vaikščiojimas, jodinėjimas ir važinėjimas bemotoriu
			 transportu
G01.03			 Motorinės transporto priemonės
G01.03.01				 Įprastas važinėjimas
G01.03.02				 Važinėjimas bekele
G01.04			 Alpinizmas, laipiojimas uolomis, leidimasis į urvus
G01.04.01				 Alpinizmas ir laipiojimas uolomis
G01.04.02				 Leidimasis į urvus
G01.04.03				 Rekreacinis leidimasis į urvus
G01.05			 Sklandymas, skraidymas skraidyklėmis ir oro balionais
G01.06			 Slidinėjimas, greitasis leidimasis nuo kalnų
G01.07			 Nardymas su akvalangu arba vamzdeliu
G01.08			 Kitų rūšių lauko sportas ir poilsis
G02		 Sporto ir laisvalaikio statiniai
G02.01			 Golfo aikštynai
G02.02			 Slidinėjimo kompleksai
G02.03			 Stadionai
G02.04			 Lenktynių trasos, lenktynių keliai
G02.05			 Hipodromai
G02.06			 Pramogų parkai
G02.07			 Sporto aikštelės
G02.08			 Kempingai ir kemperių aikštelės
G02.09			 Gyvūnijos stebėjimas
G02.10			 Kiti sporto ir poilsio kompleksai
G03		 Informacijos centrai
G04		 Karinė veikla ir pilietiniai neramumai
G04.01			 Karinės pratybos
G04.02			 Karinės veiklos nutraukimas
G05		 Anksčiau nepaminėta veikla, susijusi su žmonių poveikiu ir
		 pažaidomis
G05.01			 Mindymas, per intensyvus naudojimas
G05.02			 Paviršiaus nutrynimas ir mechaninės jūros dugno pažaidos
G05.03			 Gilesnių jūros dugno sluoksnių pažaidos
G05.04			 Vandalizmas
G05.05			 Intensyvi viešųjų parkų priežiūra ir paplūdimių valymas
G05.06		 Medžių genėjimas ir kirtimas dėl žmonių saugumo, pakelės
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		 medžių šalinimas
G05.07			 Nepakankamos arba netinkamos aplinkosaugos priemonės
G05.08			 Urvų ir požeminių galerijų uždarymas
G05.09			 Tvoros, aptvarai
G05.10			 Lėktuvų skraidymas (žemės ūkio reikmėms)
G05.11			 Žūtis arba sužalojimai susidūrus
H TARŠA
H01		 Paviršinių vandenų tarša (gėlųjų, sūrių ir apysūrių)
H01.01			 Paviršinių vandenų tarša iš pramonės įmonių
H01.02			 Paviršinių vandenų tarša dėl audrų sukeltų srautų
H01.03			 Kiti taškiniai paviršinių vandenų taršos šaltiniai
H01.04
Išsklaidytoji paviršinių vandenų tarša dėl audrų sukeltų srautų
arba gyvenviečių nuotekų
H01.05
Išsklaidytoji paviršinių vandenų tarša dėl žemės ūkio ir
miškininkystės veiklos
H01.06
Išsklaidytoji paviršinių vandenų tarša dėl susisiekimo ir
infrastruktūros tinklų, nesusijusi su kanalizacija ir kelių valymu
H01.07		 Išsklaidytoji paviršinių vandenų tarša dėl apleistų pramonės
		 kompleksų
H01.08
Išsklaidytoji paviršinių vandenų tarša dėl buitinės kanalizacijos ir
nutekamųjų vandenų
H01.09			 Anksčiau neminėti išsklaidytosios taršos šaltiniai
H02
Požeminių vandenų tarša (taškinė ir išsklaidytoji)
H02.01			 Požeminių vandenų tarša prasisunkiant skysčiams iš
			 užterštų vietų
H02.02			 Požeminių vandenų tarša prasisunkiant skysčiams iš atliekų
			 sąvartynų
H02.03			 Požeminių vandenų tarša, susijusi su naftos pramonės
			 infrastruktūra
H02.04			 Požeminių vandenų tarša, susijusi su kasyklų vandens
			 prasisunkimu
H02.05			 Požeminių vandenų tarša dėl nuotekų išleidimo (užteršto
			 vandens išleidimas į drenažo šulinius)
H02.06			 Išsklaidytoji požeminių vandenų tarša dėl žemės ūkio ir
			 miškininkystės veiklos
H02.07			 Išsklaidytoji požeminių vandenų tarša dėl kanalizacijos
			 neturinčių gyvenviečių
H02.08			 Išsklaidytoji tarša dėl urbanizuotos žemėnaudos
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H03		 Jūros vandenų tarša
H03.01			 Naftos išsiliejimas jūroje
H03.02			 Nuodingųjų cheminių medžiagų išsiliejimas iš jūros
			 sąvartynų
H03.02.01				 Tarša nesintetinėmis medžiagomis
H03.02.02				 Tarša sintetinėmis medžiagomis
H03.02.03				 Tarša radionuklidais
H03.02.04				 Kitų medžiagų (skysčių, dujų) patekimas
H03.03		 Jūrų tarša stambiomis šiukšlėmis (plastikiniais maišeliais,
		 putplasčiu)
H04		 Oro tarša, oro teršalai
H04.01			 Rūgštūs lietūs
H04.02			 Tarša azotinėmis medžiagomis
H04.03			 Kitokia oro tarša
H05		 Dirvožemio tarša ir kietosios atliekos (išskyrus išsiliejimus)
H05.01			 Šiukšlės ir kietosios atliekos
H06		 Perteklinė energija
H06.01			 Triukšmas
H06.01.01				 Taškinis arba nereguliarus triukšmas
H06.01.02				 Išsklaidytasis arba nuolatinis triukšmas
H06.02			 Šviesos tarša
H06.03			 Vandens telkinių įšildymas
H06.04			 Elektromagnetinio lauko pokyčiai
H06.05			 Seisminiai tyrimai, sprogdinimai
H07		 Kitokių formų tarša
I INVAZINĖS IR KITOKIOS PROBLEMINĖS RŪŠYS IR GENAI
I01		 Invazinės svetimžemės rūšys
I02		 Probleminės vietinės rūšys
I03		 Introdukuota genetinė medžiaga, GMO
I03.01			 Gyvūnų genetinė tarša
I03.02			 Augalų genetinė tarša
J GAMTINIŲ SISTEMŲ POKYČIAI
J01		 Gaisrai ir gaisrinė sauga
J01.01			 Deginimas
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J01.02			 Gamtinių gaisrų slopinimas
J01.03			 Gaisrų stygius
J02		 Antropogeninis vandens režimo pertvarkymas
J02.01			 Užpylimas gruntu, žemės įsavinimas, sausinimas
J02.01.01				 Polderių įrengimas
J02.01.02				 Žemės įsavinimas iš jūros, upių deltų ar šlapynių
J02.01.03		 Griovių, kanalų, tvenkinių, kūdrų, šlapynių arba duobių
		 pripildymas gruntu
J02.01.04				 Kasybos teritorijų rekultivacija
J02.02			 Nuosėdų ir dumblo šalinimas
J02.02.01			 Gilinimas ir gėlojo vandens telkinių nuosėdų šalinimas
J02.02.02				 Estuarijų ir priekrantės nuosėdų šalinimas
J02.03			 Tiesinimas ir vandens nukreipimas
J02.03.01				 Didelio masto vandens nukreipimas
J02.03.02				 Tiesinimas (pavertimas kanalais)
J02.04			 Potvynių režimo pertvarkymas
J02.04.01				 Užliejimas
J02.04.02				 Pašalintas užliejimas
J02.05			 Hidrografinio tinklo pertvarkymas
J02.05.01				 Jūros srovių keitimas
J02.05.02				 Sausumos tekančio vandens telkinių pertvarkymas
J02.05.03			 Sausumos stovinčio vandens telkinių pertvarkymas
J02.05.04				 Vandens saugyklos
J02.05.05			 Mažosios hidroelektrinės, užtvankos ir dirbtiniai slenksčiai
J02.05.06				 Bangų poveikio pokyčiai
J02.06			 Paviršinio vandens ėmimas
J02.06.01				 Paviršinio vandens ėmimas žemės ūkiui
J02.06.02				 Paviršinio vandens ėmimas buitinėms reikmėms
J02.06.03				 Paviršinio vandens ėmimas gamybos pramonei
J02.06.04				 Paviršinio vandens ėmimas elektros gamybai (aušinimui)
J02.06.05				 Paviršinio vandens ėmimas žuvininkystės ūkiams
J02.06.06				 Paviršinio vandens ėmimas hidroenergetikai
J02.06.07			 Paviršinio vandens ėmimas karjerams ir atviroms
			 kasykloms
J02.06.08				 Paviršinio vandens ėmimas laivybai
J02.06.09				 Paviršinio vandens ėmimas vandens perdavimui
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Priedai

J02.06.10				 Didelio masto vandens ėmimas kitoms reikmėms
J02.07			 Požeminio vandens ėmimas
J02.07.01				 Požeminio vandens ėmimas žemės ūkiui
J02.07.02				 Požeminio vandens ėmimas buitinėms reikmėms
J02.07.03				 Požeminio vandens ėmimas pramonei
J02.07.04			 Požeminio vandens ėmimas karjerams ir atviroms
			 kasykloms
J02.07.05			 Kitoks didelio masto požeminio vandens ėmimas žemės
			 ūkiui
J02.08
Požeminio vandens lygio kėlimas (dirbtinis požeminio vandens
telkinių pildymas)
J02.08.01			 Vandens į požeminio vandens telkinius, dirbtinai juos
			 pildant
J02.08.02				 Paimto požeminio vandens grąžinimas
J02.08.03				 Kasyklų vandens recirkuliacija
J02.08.04			 Kitoks didelio masto požeminių vandens telkinių
			 maitinimas
J02.09.			 Sūraus vandens prasiskverbimas į požeminius vandenis
J02.09.01				 Sūraus vandens prasiskverbimas
J02.09.02				 Kitoks prasiskverbimas
J02.10			 Vandens ir pakrančių augalijos tvarkymas sausinant
J02.11			 Sąnašų kaupimosi pokyčiai, iškastų nuosėdų išpylimas
J02.11.01				 Iškastų nuosėdų išpylimas
J02.11.02				 Kitokie sąnašų kaupimosi pokyčiai
J02.12			 Pylimai, krantų tvirtinimas, dirbtiniai paplūdimiai
J02.12.01			 Apsauga nuo jūros potvynių arba jūros krantų apsauga
J02.12.02			 Pylimai ir apsauga nuo sausumos vandens telkinių
			 potvynių
J02.13			 Nebetvarkomi vandens telkiniai
J02.14		 Pakitusi vandens kokybė dėl antropogeninių druskingumo
		 pokyčių
J02.15		 Anksčiau nepaminėta veikla, susijusi su vandens režimo
		 pokyčiais
J03		 Kitoks ekosistemų pertvarkymas
J03.01			 Specifinių buveinių sąlygų nykimas
J03.01.01				 Grobio išteklių (įskaitant maitą) sumažėjimas
J03.02			 Buveinių ryšių nykimas dėl antropogeninių priežasčių
J03.02.01				 Migracijos ir kliūčių migracijai mažėjimas
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Priedai

J03.02.02				 Plitimo silpnėjimas
J03.02.03				 Genetinių mainų silpnėjimas
J03.03			 Erozijos silpnėjimas, stygius arba prevencija
J03.04			 Niokojantys taikomieji (pramonės) tyrimai
K GAMTINIAI BIOTINIAI IR ABIOTINIAI PROCESAI (IŠSKYRUS
KATASTROFAS)
K01		 Abiotiniai (lėti) gamtiniai procesai
K01.01			 Erozija
K01.02			 Sąnašų kaupimasis
K01.03			 Išdžiūvimas
K01.04			 Užtvinimas
K01.05			 Dirvožemių druskėjimas
K02		 Biocenozių vystymasis, sukcesija
K02.01			 Rūšių sudėties pokyčiai (sukcesija)
K02.02			 Organinių medžiagų kaupimasis
K02.03			 Eutrofikacija (natūrali)
K02.04			 Rūgštėjimas (natūralus)
K03		 Gyvūnų tarprūšiniai ryšiai
K03.01			 Tarprūšinė konkurencija
K03.02			 Parazitizmas
K03.03			 Ligų plitimas
K03.04			 Plėšrūnų veikla
K03.05			 Įveistų rūšių sukeliamas antagonizmas
K03.06			 Antagonizmas su naminiais gyvūnais
K03.07			 Kita gyvūnų tarprūšinė konkurencija
K04		 Augalų tarprūšiniai ryšiai
K04.01			 Konkurencija
K04.02			 Parazitizmas
K04.03			 Ligų plitimas
K04.04			 Apdulkintojų stygius
K04.05			 Augalėdžių gyvūnų sukeltos pažaidos
K05		 Sumažėjęs vaisingumas ir genetinis nusilpimas
K05.01			 Sumažėjęs gyvūnų vaisingumas ir įvaisa
K05.02		 Sumažėjęs augalų vaisingumas ir genetinis nusilpimas
		 (įskaitant endogamiją)
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Priedai

K06		
		

Anksčiau nepaminėta arba įvairi augalų tarprūšinė
konkurencija

L GEOLOGINIAI ĮVYKIAI, GAMTINĖS KATASTROFOS
L01		 Ugnikalnių veikla
L02		 Potvynių bangos, cunamiai
L03		 Žemės drebėjimai
L04		 Sniego griūtys
L05		 Žemės įgriuvos, nuošliaužos
L06		 Požeminės griūtys
L07		 Audros, ciklonai
L08		 Grimzdimas į vandenį
L09		 Savaiminiai gaisrai
L10		 Kitos gamtinės katastrofos
M KLIMATO POKYČIAI
M01		 Abiotinių sąlygų pokyčiai
M01.01			 Temperatūros pokyčiai
M01.02			 Sausros ir kritulių sumažėjimas
M01.03			 Užliejimas ir kritulių pagausėjimas
M01.04			 pH pokyčiai
M01.05			 Hidrologinio režimo pokyčiai
M01.06			 Bangų poveikio pokyčiai
M01.07			 Jūros lygio pokyčiai
M02		 Biotinių sąlygų pokyčiai
M02.01			 Buveinių poslinkis ir kaita
M02.02			 Procesų desinchronizacija
M02.03			 Rūšių nykimas
M02.04			 Rūšių migracija
X GRĖSMIŲ NĖRA
XO GRĖSMĖS, KYLANČIOS NE IŠ EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIES
XE GRĖSMĖS, KYLANČIOS NE IŠ EUROPOS SĄJUNGOS TERITORIJOS
U NEŽINOMOS GRĖSMĖS
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400

Signalų skaičius
per 1 min.

Nepertraukiami šikšnosparnių
signalai

Upinė nėgė, mažoji
nėgė

12 Paprastasis kūjagalvis
13 Kartuolė

11 Lašiša

10

9 Skiauterėtasis tritonas

8 Raudonpilvė kūmutė

7

6

5

Individų skaičius
Nerštaviečių, paNerštavietės, patinų gausa
tinų skaičius
Nerštavietės, individai, buveinės
Nerštaviečių, individų skaičius
savybės
Individų skaičius,
Vingiliai, biologiniai parametrai
amžiaus grupės
Individų, nerštaJaunikliai, nerštaviečių parametrai
viečių skaičius
Individai, biologiniai parametrai
Individų skaičius
Individai, amžiaus grupės
Individų skaičius

Individai

Individų skaičius

Individų skaičius

Individai

4

Individai

2

Signalų skaičius
per 1 min.

Kūdrinis pelėausis (vasaros monitoringas)
Kūdrinis pelėausis (žiemos monitoringas)
Europinis plačiaausis
(vasaros monitoringas)
Europinis plačiaausis
(žiemos monitoringas)
Balinis vėžlys

Nepertraukiami šikšnosparnių
signalai

3

1

Gyvybinės veiklos požymiai

2 Ūdra

1
1

1

1

Kas 3 metai

Kas 3 metai

Kas 3 metai

Kas 3 metai

Kas 3 metai

Kas 3 metai

Kas 3 arba
6 metai

Kas 3 metai

VIII–IX
VII/ 2–IX

VIII/2–IX

Kas 3 metai
Kas 3 metai

Kas 3 metai

IV/2–VI;VI/2–
Kas 3 metai
VII/2; VIII
Kas 1–3
IV/2–VI/2
metai

V–VI

2
2 (3)

IV/2–V/1

I/1 ir II/3

VI/2–3 ir
VIII/1–2

I/1 ir 2/3

VI/2–3 ir
VIII/1–2

IV–V

XII–III

1–2

2

2

2

2

Individai, pėdsakų skaičius, buveiIndividai
nės savybės

Rūšies pavadinimas

Apskaitų
Galutiniai popu- pakartojiSiūlomas
Apskaitų
monitorinliacijos gausos mų skaičius laikotarpis,
vertinimo vie- (kartai per mėn./dekada go perionetai
diškumas
sezoną)

1 Europinė lūšis

Nr.

Monitoringo metodikoje
naudojami apskaitos vienetai

II.Priedas. Europos Bendrijos svarbos rūšių monitoringo metodikų
apibendrinanti informacija ir autorių siūlomas monitoringo periodiškumas

Priedai

1

Individų skaičius

2
1
1
2

Vertinama buveinės būklė

Individai, buveinės būklė
Individai, buveinės būklė
Individai, buveinės būklė

Individų skaičius
Individų skaičius
Individų skaičius

1

Vertinama buveinės būklė

1
1

Individų skaičius

Individai

2

2

Vertinama buveinės būklė

Individų skaičius

Individai, lervų išnaros

25 Pleištinė skėtė
Niūraspalvis auksava26
balis
Purpurinis plokščiava27
balis
28 Šneiderio kirmvabalis
Manerheimo grybinu29
kas
30 Plačioji dusia
31 Dvijuostė nendriadusė
32 Didysis auksinukas

Individų skaičius

Individų skaičius

1
1
1
1

2

Individų skaičius

Individų skaičius

2

Individų skaičius

Individai, lervų išnaros

Ovalioji geldutė
Keturdantė suktenė
Pūstoji suktenė
Mažoji suktenė

Gausumas, biomasė, laimikis/1
tinkle
Gausumas, biomasė, laimikis/1
tinkle
Amžiaus grupės, tankis ploto vienete
Individai
Vertinama buveinės būklė
Individai, buveinės būklė
Vertinama buveinės būklė

Individai, amžiaus grupės

V–VI
V–VI
VI/3–VII/1

VIII–IX

IV–IX

V–IX

VII–VIII

VI/2–VII

V/3–VI/1

VII–VIII
V–IX
V–IX
V–IX

V–IX

VII

V/2–VI/2

Kas 3 metai
Kas 3 metai
Kas 3 metai

Kas 3 metai

Kas 3 metai

Kas 3 metai

Kas 3 metai

Kas 5 metai
Kas 5 metai
Kas 5 metai
Kas 5 metai
Kas3–5
metai
Kas 5metai

Kas 3 metai

Kasmet

Kasmet

Apskaitų
Siūlomas
Galutiniai popu- pakartojiApskaitų
monitorinliacijos gausos mų skaičius laikotarpis,
vertinimo vie- (kartai per mėn./dekada go perionetai
diškumas
sezoną)
Individų skaičius
1
VIII/2–IX
Kas 3 metai
Kas 1–3
Individų skaičius
1
VI/2–IX
metai
Kas 1–3
Individų skaičius
1
VI/2–IX
metai

24 Šarvuotoji skėtė

20
21
22
23

19 Vijūnas

18 Ožka

17 Perpelė

Šiaurinis auksaspalvis
kirtiklis

Individai, amžiaus grupės

15 Paprastasis kirtiklis

16

Individai, amžiaus grupės

Rūšies pavadinimas

14 Salatis

Nr.

Monitoringo metodikoje
naudojami apskaitos vienetai

Priedai
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402

Individai, vikšrų lizdai

Individai, jų pasiskirstymas brandos grupėmis, morfologiniai parametrai, bendrijos ir buveinės būklė.

Individai, jų pasiskirstymas brandos grupėmis, morfologiniai parametrai, bendrijos ir buveinės būklė.

Individai, jų pasiskirstymas brandos grupėmis, morfologiniai parametrai, bendrijos ir buveinės būklė.

Individai, jų pasiskirstymas brandos grupėmis, morfologiniai parametrai, bendrijos ir buveinės būklė.

36 Baltamargė šaškytė

37 Stačioji dirvuolė

38 Mažasis varpenis

39 Plačialapė klumpaitė

Smiltyninio gvazdiko
tipinis porūšis

Individai, jų pasiskirstymas brandos grupėmis, morfologiniai parametrai, bendrijos ir buveinės būklė.

Individai, jų pasiskirstymas brandos grupėmis, morfologiniai parametrai, bendrijos ir buveinės būklė.

41 Baltijinė linažolė

42 Dvilapis purvuolis

40

Individai, buveinės būklė
Individai, buveinės būklė
Individai, buveinės būklė

Rūšies pavadinimas

33 Šiaurinis auksinukas
34 Kraujalakinis melsvys
35 Auksuotoji šaškytė

Nr.

Monitoringo metodikoje
naudojami apskaitos vienetai

Apskaitų
Galutiniai popu- pakartojiSiūlomas
Apskaitų
monitorinliacijos gausos mų skaičius laikotarpis,
vertinimo vie- (kartai per mėn./dekada go perionetai
diškumas
sezoną)
Individų skaičius
2
V/3–VI/1
Kas 3 metai
Individų skaičius
2
VII/1
Kas 2 metai
Individų skaičius
2
VI/1
Kas 3 metai
VI/3–VII/1,
Individų skaičius
2
Kas 3 metai
VIII/2
Individų skaičius
Ne rečiau
ir jų pasiskirs1
VII/ 2–3
kaip kas 3
tymas brandos
metai
grupėmis
Individų skaičius
Ne rečiau
ir jų pasiskirs1
VI/1–2
kaip kas 3
tymas brandos
metai
grupėmis
Individų skaičius
Ne rečiau
ir jų pasiskirs1
VI/3–VII/2 kaip kas 3
tymas brandos
metai
grupėmis
Individų skaičius
Ne rečiau
ir jų pasiskirs1
VI/1–2
kaip kas 3
tymas brandos
metai
grupėmis
Individų skaičius
Ne rečiau
ir jų pasiskirs1
VII/ 2–VIII/1 kaip kas 3
tymas brandos
metai
grupėmis
Individų skaičius
Ne rečiau
ir jų pasiskirs1
VII/1–VIII/1 kaip kas 3
tymas brandos
metai
grupėmis

Priedai

Individai, jų pasiskirstymas brandos grupėmis, morfologiniai parametrai, bendrijos ir buveinės būklė.

45 Plikažiedis linlapis

47 Lankstusis plukenis

Individai, jų pasiskirstymas brandos grupėmis, morfologiniai parametrai, bendrijos ir buveinės būklė.
Individai, jų pasiskirstymas brandos grupėmis, morfologiniai parametrai, bendrijos ir buveinės būklė.

Individai, jų pasiskirstymas brandos grupėmis, morfologiniai parametrai, bendrijos ir buveinės būklė.

44 Pelkinė uolaskėlė

46 Pūslėtoji aldrūnė

Individai, jų pasiskirstymas brandos grupėmis, morfologiniai parametrai, bendrijos ir buveinės būklė.

Rūšies pavadinimas

43 Vėjalandė šilagėlė

Nr.

Monitoringo metodikoje
naudojami apskaitos vienetai

Apskaitų
Siūlomas
Galutiniai popu- pakartojiApskaitų
monitorinliacijos gausos mų skaičius laikotarpis,
vertinimo vie- (kartai per mėn./dekada go perionetai
diškumas
sezoną)
Individų skaičius
Ne rečiau
ir jų pasiskirsIV(1–3); VI(2)–
2
kaip kas 3
tymas brandos
VII(1) VII/1–2
metai
grupėmis
Individų skaičius
Ne rečiau
ir jų pasiskirs1
VIII/1–2
kaip kas 3
tymas brandos
metai
grupėmis
Individų skaičius
Ne rečiau
ir jų pasiskirs1
VI/–VII/1
kaip kas 3
tymas brandos
metai
grupėmis
Ne rečiau
Individų skaičius
1
VII–VIII
kaip kas 3
ir tankumas
metai
Ne rečiau
Individų skaičius
1
VII–VIII
kaip kas 3
ir tankumas
metai

Priedai

403

Metodikose vartojami sutrumpinimai
VAM – Valstybinis aplinkos monitoringas
BAST – buveinių apsaugai svarbi teritorija
AM – aplinkos ministerija
EB – Europos Bendrija
SRIS – saugomų rūšių informacinė sistema
GPS – (angl. Global Positioning System) – Globalinė padėties nustatymo sistema
LKS 94 – Lietuvos koordinačių sistema, priimta 1994 m.
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