
                                                                               
 
 

ASVEJOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS GAMTOS TYRIMŲ IR MONITORINGŲ 2013 
METŲ ATASKAITA 

 
 

 
Kūdrinio pelėausio (Myotis dasycneme) vasarinių monitoringo tyrimų  duomenys (BAST 

teritorija -  Žeimenos upė (LTSVE0020) ).  
Direkcijos specialistai atliko šikšnosparnių stebėjimus priskirtoje Natura 2000 teritorijoje 

(Žeimenos upė). Stebėjimai buvo atliekami vasaros laikotarpiu pasirinktuose taškuose, (tokių taškų 
buvo 3). 

Stebėjimo duomenų rinkimo pavyzdys: 
                 Monitoringo stoties kodas:  Švenčionių rajonas, vietovė: Pabradė (tiltas)  
Tyrėjo vardas, pavardė: Nerijus Brusokas; Data 2013-08-08 
Užregistruotų kūdrinio pelėausio per 30 min. praskridimo skaičius 2 (du) 
Kūdrinio pelėausio praskridimų skaičius per vieną minutę (apskaičiuojamas - žvėrelių visų praskridimų 
skaičius/30 min.):  0,06 ind./min. 
Stebėjimo pradžia 22 val. 15 min.   Pabaiga 22 val. 45 min. 
Papildoma informacija: 
Oro temperatūra 21 º C 
Debesuotumas: giedra, mažas debesuotumas, apsiniaukę (pabraukti)  
Vandeninis pelėausis: aptiktas, neaptiktas (pabraukti) 
Vietos savybių išsaugojimo laipsnio įvertinimas: (vertinama balų sistema, pagal aukščiau pateiktą 

lentelę): 2.0 balai 
Taško koordinatės: 54°59′03″ r.il. ; 25°46′37″ š.pl. 
 

Taip pat buvo atliekami ir  Asvejos ežeryno  - BAST teritorija (LTMOL001) šikšnosparnių 
monitoringo tyrimai. Stebėjimai buvo atliekami vasaros laikotarpiu pasirinktuose taškuose, (tokių taškų 
buvo 3). 
 
Tiriamose teritorijose buvo užfiksuota Kūdrinio pelėausio žverelių skraidymas 6 kartus, taip pat buvo 
užfiksuota ir Vandeninio pelėausio individų skraidymas 5 kartus. 
 
 

2013 metais buvo atliekami varliagyvių tyrimai. Stebimos rūšys: Varliagyviai – Skiauterėtasis 
tritonas (Triturus cristatus), Raudonpilvė kumūtė (Bombina bombina)  BAST teritorije Suktiškių 
miškas (LTVIN0016), bei Adomiškio pelkė (LTKIM0010)  stebėta Raudonpilvė kumūtė (Bombina 

bombina)   
Stebėjimai atliekami šiltuoju metų laiku (gegužės – birželio mėnesiais). Psirinktuose taškuose ir 

maršrutuose buvo stebimi kūmuojantys Raudonpilvės kūmutės patinai ir Skiautereėtojo tritono lervų 
bei individų sakičius gaudyklėse.   
 
 
 



Stebėjimo duomenų rinkimo pavyzdys: 
 

 Puslapis 1 iš 1 puslapių 
Teritorijos kodas LTUKM0010 Už monitoringą atsakingas asmuo vyr.specialistas 

Nerijus Brusokas 
Teritorijos pavadinimas Adomiškio 
pelkė BAST  

Adresas: Asvejos RP direkcija., Moletų. raj., 
Dubingiai, Radvilų g 1. 

Pakartojimas ir data I , 2013 05 28 Tel.: 8383 47222 
Oro sąlygos: +20, permainingas 
debesuotumas 
 

El. Paštas: asveja@mail.lt 

Vandens temperatūra - Stebėjimuose dalyvavusių vykdytojų sąrašas: Nerijus 
Brusokas, Jolanta Rimšaitė 

 
Rūšis  Raudonpilvė kūmutė Bombina bombina 
Stebėjimų vieta 
1 maršrutas 

Maršruto pradžios koordinatė – 578278, 6115509 (LKS) 
 

Stebėtų individų skaičius  suaugėliai   
  30   ind. 
 
Vid..1/ 
m2....ind./m2 
 

šiumetukai   
......ind 
 

dėtys   
......vnt 
 
......vnt./m2 
 

buožgalviai   
 

Stebėtų varliagyvių 
elgsenos ypatumai  

„Kūmuojantys patinai“ balsai susilieja, pasklidę po teritorijos šlapžemes 

Pastabos   
 
 
Tiriamose teritorijose buvo užfiksuoti  110 individų Raudonpilvės kūmutės (Bombina bombina), 
bei  Skiauterėtojo tritono (Triturus cristatus) lervų ir suaugėliai  4, taip pat fiksuota ir Paprastojo tritono 
lervos ir suaugėliai. 
 

 
 

 


