
Šikšnosparniai – pažinkime ir saugokime juos! 

 

Ketvirtadienio vakarą, gegužės 26 d., apie šimtą smalsuolių susirinko Vyžuonos parko 

amfiteatrinėje aikštelėje į Utenos švietimo centro organizuojamą renginį „Šikšnosparnių vakaras Utenoje“. 

Jo metu Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialistas, šikšnosparnių tyrinėtojas Remigijus Karpuška 

renginio dalyvius supažindino su slėpiningu šikšnosparnių gyvenimo būdu, jų išsaugojimu ir svarba 

ekosistemai, unikaliomis šių gyvūnų savybėmis ir atsakinėjo į renginio smalsuolių klausimus. 

Keletas įdomesnių faktų išgirstų vakaro metu. 

  
 Lietuvoje gyvena tik vabzdžiaėdžiai šikšnosparniai. 

 Smulkūs  šikšnosparniai, pvz.:, Natuzijaus šikšniukas, per naktį suėda pastveria 3-5 

tūkstančius uodų. 

 Stambūs šikšnosparniai, pvz., rudasis nakviša, per naktį suėda daugiau apie 20 grambuolių. 

 Šikšnosparniai ilgaamžiai: Lietuvoje aptinkamas vandeninis pelėausis išgyveno ilgiau kaip 40 

metų. 

 Žiemos laikotarpiu šikšnosparniai gali 5 – 35 kartus sumažinti savo kūno temperatūrą ir dėl to 

sulėtėjus medžiagų apykaitai nesimaitinti net 5-7 šaltus mėnesius. 

 Didžiausi keliauninkai – rudieji nakvišos. Kai kurie migracijų metu nuskrenda 1600 km 

atstumą. Žiemoti skrenda į Čekiją, Vokietiją, Olandiją. 

  

Visiškai sutemus, šikšnosparnių skleidžiamus garsus ultragarso detektoriaus pagalba galėjo išgirsti 

kiekvienas norintis. 

Tikėtina, kad Utenos Vyžuonos parke turėtų lankytis bent 8-9 šikšnosparnių rūšys (iš Lietuvoje aptinkamų 

14 rūšių), bet vakare gana stipriai atvėso, neliko vabzdžių, o vien dėl malonumo šikšnosparniams skraidyti 

neapsimoka, todėl girdėjome tik tris šikšnosparnių rūšis - šiaurinį šikšnį, Natuzijaus šikšniuką ir šikšniuką 

nykštuką (žr. nuotrauką). 

 

Šikšniukas nykštukas ir šiaurinis šikšnys įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą 

(4 (I) kategorija). Vyžuonos parke iškeltuose inkiluose greičiausiai 

apsigyvens šikšniukai nykštukai. Mažesniame inkile gali įsikurti 40-60 

šikšnosparnių kolonija (vaikus vedančios patelės), daugiakameriame 

(didesniame) – ir 150-250 šikšniukų nykštukų.  

  

Šiems gyvūnams, plėtojantis urbanizacijai, kyla išnykimo pavojus, nes 

mažėja natūralios aplinkos, tinkančios jų būstams. Viena veiksmingiausių 

šikšnosparnių globos priemonių yra specialių inkilų gaminimas ir kėlimas, 

nes inkilai padidina slėptuvių skaičių. Projekto eigoje Utenos Krašuonos, 

Vyturių, Rapolo Šaltenio, Aukštakalnio progimnazijų mokiniai per biologijos ir technologijų pamokas 

rinko informaciją apie šikšnosparnius ir gamino šikšnosparniams skirtus inkilus.  Viešo renginio išvakarėse 

inkilus į medžius Vyžuonos parke padėjo įkelti Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

darbuotojai. Šikšnosparnių namukų gamybai lentas dovanojo projekto rėmėjas PAKASAS, UAB 

(Kirdeikių k., Saldutiškio sen., Utenos sav., UAB vadovas Zenonas  Sirvydis). Utenos švietimo centro 

vykdomas gamtosauginis projektas „Šikšnosparniai – pažinkime ir saugokime juos!“, finansuojamas 

Utenos rajono savivaldybės, supažindino Utenos miesto gyventojus su šių gyvūnų ekologija, jų apsaugos 

poreikiais, paneigė įsivyravusius mitus apie šių gyvūnų daromą žalą. 

 

Renginio nuotraukos 
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