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1. ĮVADAS
Didžioji miegapelė (Glis glis) Lietuvoje bei kaimyninėse šalyse reta ir saugoma: rašyta
Lietuvos raudon j knyg , 2 (V) kategorij , traukta Berno konvencijos III pried (Rašomavičius,
2007), bei griežtai saugom
radimvieči , iš kuri

r ši s raš (Lietuvos Respublikos..., 2010). Lietuvoje žinoma 10

3 yra Neries regioniniame parke (Molis, 1992; Juškaitis, 1993, 1998;

Brazauskas, 2009).
Didžiosios miegapelės apsigyvena ne bet kokiuose miškuose. Lietuvoje sikuria dviej tip
biotopuose: senuose žuolynuose bei brandžiuose mišriuose miškuose su senais žuolais ir brandži
lazdyn traku. Toki buveini Lietuvoje nėra daug, be to, šie miškai kertami (Rašomavičius, 2007).
Mišk

kirtimas – pagrindinė miegapeli

nykimo priežastis šiaurės rytinėje arealo dalyje

(http://www.iucnredlist.org/details/39316/0). Lietuvoje dėl mišk kirtimo, nuo 1936 m. miegapelės
išnyko bent dvejose vietose: Staciškės miške Alytaus apskrityje ir Vėžaitynės miške Klaipėdos r.
(Juškaitis, 1994, 2000a).
Pasaulyje didžiosios miegapelės plačiai tiriamos, tačiau Lietuvoje j tyrimai negaus s. Norint
šiuos gyv nus išsaugoti, pirmiausia reikia tiksliai žinoti j paplitim bei poreikius buveinėms ir tik
tuomet galima imtis aplinkosaugini

priemoni . Duomen

apie paplitim

tr ksta. Didži j

miegapeli apsaugai skirtas Semeniuk teriologinis draustinis steigtas nežinant, ar jo teritorijoje šios
miegapelės gyvena. Vėlesnės j paieškos šiame draustinyje buvo nesėkmingos (S. Pupininko asm.
pr.), o vertinant mišk tinkamum didžiosioms miegapelėms, tinkamiausi biotopai buvo nustatyti
kitoje miško dalyje nei steigtas draustinis (Šiožinytė, 2008).
Vienas iš svarbiausi kriterij , apsprendžianči biotopo tinkamum miegapelėms – mitybinė
bazė. Svarbiausi mitybiniai augalai – bukai – dera ne kasmet, tad miegapelės prisitaikė prie
nepastovi maisto ištekli ir joms svarbus alternatyvi mitybos ištekli buvimas (Bieber, Ruf, 2009).
Biotopo tinkamum ir populiacijos b klę atspindi toki
individ

rodikli

b klė ir kt., visuma. Lietuva yra šiauriniame didži j

kaip jos gausumas, strukt ra,
miegapeli

paplitimo arealo

pakraštyje (šiauriausia žinoma radimvietė – Latvijoje (Pilats, 2003), už buko paplitimo ribos. Todėl
čia surinkti duomenys, turėt stipriai skirtis nuo likusios arealo dalies (Hürner, 2009).
Taigi, tikslinga bent dalyje žinom radimvieči detaliai ištirti didži j miegapeli paplitim ,
surinkti ir išanalizuoti daugiau originali duomen apie populiacij strukt r , gausum , naudojim si
inkilais, mityb , bei kitus ekologijos aspektus. Tai leist geriau suprasti j poreikius buveinėms,
Lietuvoje naudojam buveini tinkamum bei išskirtinum , ir galb t padėt efektyviau saugoti šiuos
žvėrelius.
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Už pasitikėjim ir pagalb dėkoju darbo vadovams Rimvydui Juškaičiui ir Aliui Ulevičiui. Taip
pat draugams – Vitai, Daliai, Mindaugui, Oliai, Rimui, Artiomui, Vikai, R tai, Ainiui – padėjusiems
tikrinti inkilus ir rinkti riešutus.
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2. DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Darbo tikslas – ištirti kai kuriuos didži j miegapeli ekologijos aspektus Neries regioniniame
parke;
Uždaviniai:
1. Pagal veiklos žymes ištirti didži j miegapeli paplitim pietrytinėje Neries RP dalyje;
2. Ištirti kai kuriuos didži j miegapeli populiacijos strukt ros aspektus;
3. Ištirti ir vertinti didži j miegapeli mitybin racion bei jo sezoninę dinamik Neries
regioniniame parke;
4. Ištirti kaip kinta miegapeli svoris aktyviojo sezono metu;
5. Ištirti lizdinės medžiagos pasirinkimo ypatumus.
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3. LITERAT ROS APŽVALGA
3.1 Tyrim objektas – didžioji miegapel
Didžioji miegapelė (Glis glis L., 1766) (1 pav.) priklauso graužik
miegapelini

(Rodentia) b riui,

(Gliridae) šeimai (Pr saitė, 1988). Šeimoje išskiriamos 9 gentys ir 28 r šys

(http://vertebrates.si.edu/mammals/msw/MSW3.pdf).

1 pav. Didžioji miegapelė.
Morfologija. Didžioji miegapelė stambesnė už kit r ši miegapeles. Sveria 80-120g., k no
ilgis – 13-18 cm, uodegos – 12-15 cm. Ausys nedidelės, apvalios, apaugę trumpais plaukais. Akys
didelės, juodos, aplink jas eina nežymus juosv plauk apvadas. Rega ir klausa gerai išvystytos.
Užpakalinės gal nės nedaug ilgesnės už priekines. Nagai lenkti, stipr s ir aštr s. Kailiukas purus,
pilkas. Suaugusi individ kailiukas gauna rusv atspalv ir yra ilgesnis bei tankesnis nei jaunikli .
Kaklas, kr tinė ir pilvas balti su nežymiu gelsvu ar pilkšvu atspalviu. Nugara nežymiai tamsesnė nei
šonai.
Kaukolės smegeninė dalis truput suplota. Skirtingai nuo kit

miegapeli

r ši , apatinio

žandikaulio kampinėje ataugoje nėra skylutės. Dant formulė I 1/1 C 0/0 P 1/1 M 3/3, iš viso – 20
(Pr saitė, 1988).
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Paplitimas. Arealas apima beveik vis Vakar Europ (išskyrus Pirėn pusiasal , šiaurines
Pranc zijos, Belgijos, Olandijos, Vokietijos dalis), Ryt

Europos centrinius rajonus, Kaukaz ,

Užkaukazę, Maž j Azij , Šiaurės vakar Iran (Pr saitė, 1988) (2 pav.).
Šiaurinė arealo riba eina per šiaurės Pranc zij , Belgij , Vokietij , Piet Danij , Baltijos j ros
pakrante iki Lietuvos. Labiausiai

šiaurę nutolusios radimvietės, atsiskyrę nuo didžiosios arealo

dalies, yra Latvijoje. Rytuose arealas tęsiasi iki Volgos upės, o dar toliau

rytus arealas

fragmentuotas ir labiausiai nutolusi radimvietė yra piet Turkmėnistane.
Pietuose arealo riba eina pietine Kaspijos j ros pakrante, Kaukazo kalnais, Maž ja Azija,
Viduržemio j ros regiono šalimis, Pirėn
Korsikoje, Sicilijoje ir kt.) (

kalnais. Paplitę ir Viduržemio j ros salose (Kretoje,

я ц, 1983;

i dr., 2001). Sėkmingai introdukuotos

Didžiojoje Britanijoje (Morris, 1997).

2 pav. Didžiosios miegapelės paplitimas (http://www.iucnredlist.org/details/39316/0)

Buvein s. Paprastai gyvena brandžiuose lapuoči ir mišriuose miškuose, kur laikosi lajose.
Tačiau aptinkama ir kr mynuose, uolėtose vietovėse Viduržemio j ros regionuose. Kartais naudojasi
ir žmogaus sukurtomis buveinėmis: apsigyvena parkuose, vaismedži soduose, sikuria pastatuose
(http://www.iucnredlist.org/details/39316/0). Gyvenamos aplinkos skirtumai išryškėja palyginus j
apgyventus biotopus skirtingose arealo dalyse.
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Kretos, Korsikos ir kitose Viduržemio j ros regiono salose miegapelės gyvena spygliuoči
miškuose, daugiausia pušynuose. Minta puš sėklomis ir taip pat graikiškais riešutais ir vaismedži
vaisiais (

я ц, 1983). Ciuricho apylinkėse gausiau ji sutinkama jaunuose vairiar šiuose

miškuose, negu tokio pat amžiaus homogeniškuose medynuose (

., 2001).

Moldovoje užima senus žuol - buk , žuol - liep arba buk medynus su tankiu lazdyn ,
sedul , sausmedži , gudobeli traku. Mėgsta apsigyventi kirtim pakraščiuose, kur slėptuves randa
senuose žuoluose. Maistu apr pina teritorijos, kuriose gausiai auga erškėčiai ir gervuogės.
Ukrainoje miegapeli paplitimas taip pat susijęs su maisto ištekliais ir slėptuvi gausa. Čia
miegapelės sutinkamos žuol -liep miškuose su klev , guob , drebuli priemaiša bei apatiniuose
arduose augančiomis gervuogėmis ir mėlynėmis (

я ц, 1983).

Nevienalyčiuose buk - žuol miškuose, ypač mėgsta tankesnes jaunesni medži sritis su
didele r ši

vairove ir vietas, kuriose yra puš bei daug kelm . Vienalyčiuose miškuose apsigyvena

miško teritorijoje, kurioje yra jaun medži (Schlund et al., 1993).
Lietuvoje didži j miegapeli radimvietėse vyrauja dviej tip medynai: mišr s puš -egli žuol medynai su liepomis, beržais ir gausiu lazdyno traku, bei vairiar šiai lapuoči medynai su
liepomis, uosiais, klevais, guobomis, pavieniais žuolais, laukiniais vaismedžiais ir didele trako
vairove. Nustatyta, jog jos teikia pirmenybę brandesnėms medyno vietoms, su didesniu žuol laj
padengimu, brandžiais lazdynais. Vengia atvir plot , smarkiai išretėjusi medyn (Šiožinytė, 2006;
Juškaitis, Šiožinytė, 2008).
Apskritai miegapelės nėra stipriai prisirišusios prie gyvenamosios vietos. Aktyvaus sezono
metu jos gali keisti gyvenam j viet , priklausomai nuo maisto kiekio. Ypač svarbu, kad b t
pakankamai drevėt medži , kurie suteikia miegapelėms slėptuves (

я ц, 1983). Patelės

daug labiau prisirišusios prie slėptuvi : mažiau nuo j nutolsta ir keičia dvigubai rečiau nei patinai
(

., 2001; Morris, 1997).
Taigi, biotopo tinkamum didžiosioms miegapelėms apsprendžia priedanga nuo plėšr n ,

slėptuvi

gausa, bei mitybinės bazės vairovė ir maisto kiekis. vairi mitybinė bazė užtikrina

miegapeli išgyvenamum tais metais, kai nedera joms svarb s mitybiniai augalai (lazdynai, bukai,
žuolai ar kt.).
Mityba. Maistas visame areale labai vairus. Didži j raciono dal sudaro augalinis maistas, o
gyv ninio maisto kiekis racione j aktyviojo sezono metu kinta. Pavasar pabudę miegapelės po
senais lapais ieško išlikusi pernykšči gili , buko vaisi , lazdyno ar graikini riešut . Aktyviojo
sezono pradžioje taip pat minta jaun lapuoči ir spygliuoči

gliais, jaunais medži lapais, žieve,

pumpurais, žiedais ir kt. Dėl augalinio maisto tr kumo, pavasar svarbi raciono dal sudaro
gyv ninis maistas: vair s vabzdžiai ir j

lervos, šimtakojai, paukšči

kiaušiniai ir jaunikliai,
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retkarčiais suaugę paukščiai bei kiti inkiluose aptinkami smulkieji žinduoliai. Aktyviojo sezono
pradžioje baltyminis maistas svarbus ir todėl, kad miegapelės b na pabudę po žiemos miego ir joms
reikia atstatyti prarast svor (

я ц, 1983; Morris, 1997; Juškaitis, 2006).

Vėliau, pradėjus derėti daugumai medži ir kr m r ši , gyv ninis maistas ne toks svarbus.
Didžiosioms miegapelėms, kaip mitybiniai augalai, ypač svarb s lazdynai, bukai, žuolai, graikiniai
riešutmedžiai. Jie dera ne kasmet, todėl svarbu biotopo mitybinės bazės vairovė, kad žvėreliai turėt
kuo misti pagrindinio maistinio augalo nederėjimo metais. Miegapelės dar minta liep riešutėliais,
skrobl , uosi , klev , guob sėklomis, laukini kriauši , obel , gudobeli , slyv , persik , abrikos ,
trešni , vynuogi , sausmedži , gervuogi , avieči , mėlyni

ir kit

medži

bei trako r ši

produkuojamais vaisiais ir sėklomis. Nesubrendusi vaisi išgraužia sėklas, o sunokusi ėda ir
minkštim , pasirinkdamos prinokusius vaisius (

я ц, 1983;

., 2001;

Morris, 1997).
Didžiosios miegapelės tiriamos daugelyje šali

(Italijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Lenkijoje,

Belgijoje, Latvijoje, Austrijoje ir kt.), tad apie j mityb bei svorio dinamik jau surinkta nemažai
informacijos. Maistas visame areale labai vairus. Trumpai apžvelgsiu skirtingose šalyse vykdyt
tyrim metu gautus rezultatus susijusius su mityba.
Belgijoje miegapeli mityba tirta analizuojant maisto likučius ekskrementuose. Tikėtasi gauti
išskirtini rezultat , nes tai vakarinė ši miegapeli paplitimo arealo dalis. Tyrimo vietovėje augo
žuolai, bukai, skroblai, klevai, uosiai, bei turtingas pomiškis: gervuogės, lazdynai, gudobelės,
raudonosios sedulos, sodiniai putinai. Mitybos likučiai suskirstyti tokias grupes: nariuotakojai
(aptikti 27% (atskirais mėnesiais 11-60%) tirt mėgini ), plunksnos (11%), riešutai (66%), mėsingi
vaisiai (27%), sėklos (4%), augal audiniai (49%). Čia tyrimai parodė iš esmės augalinę mityb ,
tačiau gyv ninis maistas sudarė šiek tiek didesnę raciono dal nei kitose šalyse (Hürner, 2009).
Lenkijoje, Belovežo girios pietinėje dalyje tirta gyv ninio maisto svarba miegapeli mityboje.
Plunksnos buvo rastos 12%, o chitininio karapakso – 8% ekskreament mėgini . ekskramentuose,.
Šios proporcijos nesutampa su Lozan ir kt. (1990) tyrim rezultatais, kur nurodoma, jog gyv ninis
maistas sudaro žymiai didesnę didži j miegapeli skrandžio turinio dal (41%). Svarbu atkreipti
dėmes

tai, jog analizuojant ekskrementus, negalime identifikuoti kai kuri mitybini element

(pvz. tiriant skrandžio turin nustatyta, jog miškinės miegapelės minta drugeli vikšrais (

.

p.,1990), o tokie elementai kaip kalciniai kiauteliai praryjami tik atsitiktinai. Didžiosioms
miegapelėms gyv ninis maistas tik papildo iš esmės augalinę mityb (Nowakowski, Godlewska,
2006).
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Austrijoje atliktas domus tyrimas, kurio tikslas buvo nustatyti skirting buveini
miegapeli

taka didži j

ekologijai. Tam buvo pasirinktos trys skirtingos greta esančios buveinės: miškas,

vaismedži sodas ir gyvatvorė. Šis tyrimas parodė, jog miegapelės labai prisitaikę prie pulsuojanči
mitybini ištekli . Autoriai daro išvad , jog miegapelės gali gyventi tokioje teritorijoje, kur nėra
joms svarbi sėklini mitybini medži (buk , žuol , skrobl ...) misdamos alternatyviu maistu, bet
tai neigiamai veikia j reproduktyvum (Bieber, Ruf, 2009). Ypating miegapeli prisitaikym prie
nepastovi

pulsuojanči

mitybos ištekli

patvirtina ir Joanos Fietz su bendraautoriais atliktas

tyrimas, kurio metu jie mėgino nustatyti ar pakankamas aukštos maistinės-energetinės vertės maistas
skatin miegapeli
patin

dauginim si. Rezultatai parodė, jog buko sėkl

reprodukcinę geb (nederliaus metais j

derėjimas teigiamai paveikė

gonados nesivystė), tačiau šio efekto nesukėlė

papildomas maitinimas. Tikriausiai patin gonad vystym si indukuoja sėkliniuose pumpuruose
esančios medžiagos (Fietz et al., 2009).
Tai sutampa ir su Italijos tyrėj

gautais rezultatais. Pietinėse Alpėse, buk

miškuose per

aštuonis stebėjimo metus (1991-1998), jaunikliai vesti tik 1991, 1992 ir 1995. (Marin, Pilastro,
2003).
Lietuvoje, pagal inkiluose rastus mitybos likučius išsiaiškinta, jog gyv ninis maistas svarbesnis
gegužės-birželio mėnesiais, o liep -spal jos minta augaliniu maistu. Augalinis maistas sudarė 73%
raciono, gyv ninis – 27%.
Dažniausiai nuo miegapeli nukentėjo margasparnės musinukės, rečiau – didžiosios zylės,
liepsnelės, varnėnai, bukučiai. Lizd

išplėšimo atvejais dažniausiai buvo išgeriami paukšči

kiaušiniai, rečiau suėdami suaugę paukščiai, dar rečiau – j jaunikliai.
Didži j dal augalinio maisto sudarė lazdyno riešutai (Rumšiški

miške – 53%, D kštos

slėnyje – 79%) ir žuolo gilės (43% ir 11%). (Letukaitė, 2004).
Kaip matome, apie didži j miegapeli mityb jau daug kas žinoma, tačiau dauguma tyrim
atlikta piečiau esančiose arealo dalyse, kur auga bukai. Už buko arealo ribos esančiose buveinėse
didži j miegapeli ekologija (tame tarpe ir mityba) turėt gerokai skirtis, tačiau šioje j paplitimo
arealo dalyje nėra atlikta pakankamai tyrim (Hürner, Michaux, 2009).
Teritorijos. Individo užimamos teritorijos dydis, priklausomai nuo lyties bei met , stipriai
variuoja. Lenkijoje, Belovežo girioje, nustatytas vidutinis gyvenamosios teritorijos dydis varijavo
nuo 3,6 iki 7,0 ha patin tarpe ir nuo 0,55 iki 0,76 ha pateliu tarpe. Gyvenam j teritorij dydis
patin tarpe, buvo reikšmingai didesnis skrobl derėjimo metais, nei žuol derėjimo metais (ko
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gero dėl mažesnės maistinės-energetinės skrobl riešutėli vertės). Priešingai nei pateli – patin
teritorijos didele dalimi persidengė tarpusavyje, ypač poravimosi sezono metu (Ściński, Borowski,
2008). Anglijoje telemetriniais tyrimais nustatyta, jog patelės per nakt vidutiniškai nukeliauja tik
apie 110 m ir nuo lizdavietės nutolsta iki 100 m, tuo tarpu patinėliai nukeliauja iki 520 m ir nuo
lizdavieči nutolsta iki 250 m. Tai maži atstumai palyginti su kitomis panašaus dydžio graužik
r šimis. Miegapelės paprastai minta kasnakt tuose pačiuose medžiuose, ir tik juose sumažėjus
maisto, eina maitintis kit viet (Morris, 1997).
Aktyvumas. Didži j

kalendorini

met

dal

miegapelės miega. Aktyvumo laikotarpis

skirtingose arealo dalyse trunka iki 6,5 mėnesio (

я ц, 1983;

., 2001). Šiuo

laiku jos aktyvios naktimis, ypač po saulėlydžio ir paryčiui, prieš patekant saulei. Dienomis miega
dienojimo slėptuvėse: drevėse, inkiluose ir pan.
Žiemoja paprastai siraususi po žemę, po medži

šaknimis, pastatuose (Pr saitė, 1988;

Juškaitis, 2001). Lenkijoje tiriant j žiemojimo ertmes po žeme, daugumoje j aptikta po vien
individ , nors jos kartais žiemoja ir grupėmis. Laisvėje gyvenanči miegapeli žiemojimo ertmi
dydis 430-1170cm3, o nelaisvėje j

dydis dar labiau varijuoja. Patin

naudojamos ertmės

akivaizdžiai didesnės nei pateli . Žiemavietės rastos 18-70 cm (dažniausiai 30 cm) gylyje
(Jurczyszyn, 2007). Žiemos mygio metu, j k no temperat ra praktiškai nesiskiria nuo aplinkos
temperat ros žiemavietėje (Bieber, Ruf, 2009). Kvėpavimas sulėtėja ir tampa nereguliarus.
Didžiosios miegapelės pabunda vėliausiai iš vis miegapeli r ši . Piet Europoje jos miega
nuo lapkričio mėnesio iki gegužės pirmos pusės, tuo tarpu šiaurės ryt Europoje – nuo rugsėjo
pabaigos iki birželio vidurio (

я ц, 1983;

., 2001). Anglijoje žiemodamos

praranda apie pusę k no svorio (Morris, 1997), o Lietuvoje dar daugiau. Lietuvoje miegapelės
pabunda gegužės antroje pusėje (pirmiausia pabunda patinai) nepriklausomai nuo oro s lyg , o
užmiega rugsėjo pabaigoje- spalio pradžioje (Letukaitė, 2004). Žiemos mygiu anksčiausiai užmiega
patinai, vėliau patelės ir galiausiai jaunikliai, kuriems per labai trump laik reikia spėti sukaupti
riebalines atsargas žiemai.
Dauginasi ne kasmet. 1991-1998 metais Italijoje tirta didži j

miegapeli

populiacij

dauginimosi strategija. Jaunikliai vesti tik 1991, 1992 ir 1995, o kitais metais jaunikliai nepastebėti.
Dauginimasis nekoreliavo su dideliu krituli kiekiu, žema temperat ra vasara ar su populiacijos
tankumu. Dauginimasis stebėtas tik buk sėkl derėjimo metais (Pilastro et al., 2003). Nat raliose
miegapeli populiacijose, veisimosi periodu kartais dvi patelės naudojasi ta pačia dreve ar inkilu ir
kartu r pinasi savo jaunikliais (Marin, Pilastro, 1994).
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Pavasar pabudę miegapelės kažkaip nuspėja ar tais metais bus pakankamai maisto. Nederliaus
metais netgi nesivysto gonados. Taip jaunikliai turi didesnę tikimybę išgyventi pirm j žiemojim ,
nes nederliaus metais jie nespėja sukupti pakankamai riebal (Bieber, Ruf, 2004).
Nelaisvėje nustatyta, jog kai kuriais metais, kai miegapelės nesidaugina, jos nubudę b na
aktyvios tik trump laik ir vasaros metu sirausia po žeme kur tampa nejudrios. Stebėto vasaros
nejudrumo metu j k no temperat ra praktiškai sutampo su aplinkos temperat ra (Bieber, Ruf,
2009).
Lietuvos s lygomis atveda vien vad jaunikli per metus. Poruojasi liep , nėštumas trunka
apie 25 dienas ir jauniklius atveda dažniausiai rugpj čio antr dekad . Vadoje vidutiniškai 5-6
jaunikliai (Letukaitė, 2004). Jaunikliai po mėnesio jau gyvena savarankiškai, nors dažnai dar laikosi
grupėmis. Lytiškai subręsta peržiemoję pirm j žiem (Pr saitė, 1988).
Miegapelės išgyvena iki 9 met , nors vidutinė gyvenimo trukmė – 3-4 metai (Bieber, Ruf,
2009;

., 2001; Pilastro et al., 2003 ). Naudojant individual žymėjim nustatyta, jog

miegapelėms b dingas kasmetinio išgyvenamumo rodikis žymiai aukštesnis nei kit
dydžio graužik . Manoma, jog tai susiję su j

panašaus

ilgu nejudrumo laikotarpiu ir nekasmetiniu

dauginimusi (Pilastro et al., 2003).
3.2 Didži j miegapeli paplitimas ir ištirtumas Lietuvoje
Dauguma publikacij apie didži sias miegapeles Lietuvoje yra susijusios su nauj radimvieči
išaiškinimu (Juškaitis, 1991, 1993, 1994, 1997, 1998; Molis, 1992; Malinauskas, Dementavičius,
1993; Juškaitis, Lapelė, 2003; Pupininkas, 2007). Taip pat atlikti poreiki

buveinėms bei

radimvieči b klės tyrimai (Šiožinytė 2006, 2008; Juškaitis, Šiožinytė, 2008). Remiantis ilgalaiki
stebėjim

duomenimis aprašyti didži j

miegapeli

santykiai su paukščiais (Juškaitis, 2006),

gausumo dinamika (Juškaitis, 2000b), j veiklos žymės (Ulevičius, Juškaitis, 2005), kai kurie kiti
miegapelės biologijos bruožai (mityba, lizdams naudojamos medžiagos ir kt.) (Letukaitė, 2004).
Taip pat išleista knygelė apie draustinius didžiosioms miegapelėms (Juškaitis ir kt., 1997).
Paplitimas Lietuvoje. Iki 1990 m. buvo žinomos tik dvi didži j miegapeli radimvietės. 1936
m. jos rastos Alytaus apskrityje, Seirij valsčiuje, Staciškės miške ir Kauno apskrityje, Pažaislio
valsčiuje, Apmar dvare. Miegapeli iškamšos iš ši vietovi yra Kauno T. Ivanausko zoologijos
muziejuje (Juškaitis, 1994). Staciškės miške (1990-1993 m.) buvo specialiai miegapeli paieškai
iškelti ir tikrinti inkilai, tačiau nei didži j miegapeli , nei j veiklos pėdsak nerasta. Jos čia išnyko
dėl miško kirtimo (Juškaitis, 1994, 2000a). Kita buvusi j gyvenamoji vieta dabar yra Kauno mari
dugne. Taigi abi nuo seniau žinotos radimvietės sunaikintos. Taip pat buvo gauti pranešimai apie
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didži sias miegapeles Didžiagirio miške (Ignalinos raj.), Vėžaitynės miške (Klaipėdos raj.) bei
Simanėliškio apylinkėse (Vilkaviškio raj.). Šiose vietovėse atliktos paieškas, tačiau miegapeli
nerasta, jos galėjo išnykti dėl miško kirtimo bei melioracijos (Juškaitis, 2000a). Nuo 1936 iki 1990
met joki patikim duomen apie didži sias miegapeles nebuvo.
Tačiau 1990-1993 m. Lietuvoje išaiškintos net šešios naujos j gyvenamosios vietos (Juškaitis,
1991, 1993, 1994; Molis, 1992; Malinauskas, Dementavičius, 1993). 1997-1998 m., gavus
finansavim iš Didžiosios Britanijos fondo „Fauna & Flora International“, Lietuvoje buvo vykdoma
ret j r ši miegapeli paieška. Jos metu dešimtyje Lietuvos viet buvo iškelti ir tikrinti inkilai.
Tyrim metu atrastos dvi naujos radimvietės (Juškaitis, 1998). Dar viena gyvenamoji vieta išaiškinta
2002 m., taip pat paieškoms iškėlus inkilus (Juškaitis, Lapelė, 2003). 2008 m. Rambyno RP,
medžiotoj bokštelyje rasti trys miegapeli individai (Brazauskas, 2009)
Šiuo metu Lietuvoje žinoma dešimt didžiosios miegapelės radimvieči (3 pav.) (Rašomavičius,
2007, R. Juškaičio asm. pr.) ir net šešios iš j išaiškintos specialiai j paieškai iškėlus inkilus
(Juškaitis, 1999).
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2 1 4

3
8
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7

3 pav. Didži j miegapeli radimvietės Lietuvoje. x – vietos, kuriose šios miegapelės išnyko.
Radimvietės sunumeruotos atradimo eilės tvarka, sutampa su numeracija tekste. (Rašomavičius,
2007 su papildymais)
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1. Kaišiadori raj., Rumšiški miške (Kauno mari RP) 1990 m. rugsėj , tikrinant iškeltus
inkilus rasti du jaunikliai bei miegapeli veiklos pėdsakai. Gyvenamoji aplinka – brandus mišrus
miškas su tankiu lazdyn traku, auga žuolai, pušys, eglės, beržai, liepos (Juškaitis, 1991). 1991 m.
čia steigtas Rumšiški teriologinis draustinis (Juškaitis, 1993; Juškaitis ir kt., 1997).
2. Kauno raj., Kleboniškio miške. 1990 m. spal , miegapelė kliuvo sp stelius sodo namelio
r syje, kur buvo laikomi obuoliai (Juškaitis, 1991).
3. Vilniaus raj., Airėn kaimo apylinkėse (Neries RP) 1991 m. miegapelės ir j lizdas rastos
spietinėje. Mišriame miške gausu liep , lazdyn , drebuli , baltalksni , uosi , guob , blindži . Taip
pat augo žuolai, ievos, šaltekšniai, šunobelės, gudobelės, obelys, kriaušės, ožekšniai, sausmedžiai,
klevai, beržai (Molis, 1992). Miegapelės čia rastos ir 2006 m., tikrinant specialiai iškeltus inkilus.
(Pupininkas, 2007).
4. Kaišiadori

raj., Stroši n

šilas. 1991 m. V. Malinauskas ir D. Dementavičius rado

didži sias miegapeles inkiluose, dvejose skirtingose miško vietose. Abejose radimvietėse augo
žuolai su lazdyn

traku, tačiau skyrėsi medyn

amžius. Čia steigtas Stroši n

teriologinis

draustinis (Malinauskas, Dementavičius, 1993).
5. Tr k raj., Semeniuk apylinkėse (Neries RP) 1991 spal , G. Ignatavičius rado miegapelę
kliuvusi

sp stelius sodo namelyje (Juškaitis, 1993). Greta šios radimvietės steigtas Semeniuk

zoologinis draustinis.
6. Alytaus raj., Punios šile (Nemuno kilp

RP). Miegapelės rastos specialiai j

paieškai

iškeltuose inkiluose 1993 m. (Juškaitis, 1994).
1997-1998 m. tirtos

Lietuvos raudon j knyg

rašytos miegapelės, kuri paieškoms iškelti

inkilai 10 Lietuvos viet . Tyrimus finansavo Didžiosios Britanijos fondas „Flora & Fauna
International“. Išaiškintos naujos didži j miegapeli gyvenamos vietos D kštos slėnyje ir Uciekos
apylinkėse (Juškaitis, 1998):
7. Varėnos raj, Uciekos kaimo apylinkėse (Dz kijos NP). 1997 m., inkilai iškelti dviej
Nemun

tekanči upeli (Grovos ir Staverkos) slėniuose. Čia augo pušys, beržai, juodalksniai, seni

žuolai, stamb s lazdynai (Juškaitis, 1998).
8. Vilniaus raj., D kštos upelio žemupio slėnis (Neries RP). 1998 m. Inkilai perkelti šia viet
iš D kšt

žuolyno, kur miegapeli nesėkmingai ieškota 1990 -1991 m., 1997-1998 m. bei 2003 m.

(R. Juškaičio ir S. Pupininko asm. pr.). Radimvietė yra lapuoči miške, kuriame vyrauja liepos ir
klevai, auga beržai, baltalksniai, guobos, vietomis gausu lazdyn , yra pavieni

sen

žuol

(Šiožinytė, 2008).
9. Varėnos raj., Subartoni

miške (Dz kijos NP) rastos 2002 m. specialiai j

paieškai

iškeltuose inkiluose. Gyvena Mikalauciškės ežero kranto šlaite, apaugusiame termofiliniu pušynu su
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žuolais ir lazdynais, yra guob , liep , berž , juodalksni . Taip pat rastos buvusiame baltamiškyje,
kuriame iškirtus egles liko žuolynas su lazdynais, bei sodintame eglyne su tankiu lazdyn traku
(Juškaitis, Lapelė, 2003; Juškaitis, Ulevičius, 2003).
10. Pagėgi raj., Rambyno RP. 2008 m. vasar , ardant medžiotoj bokštel , lizde rasta didži j
miegapeli trys individai. Rambyno parke rasta ir išgliaudyt lazdyno riešut keval . 2009 baland
Rambyno RP ekologas Dr sutis Brazauskas miegapelėms čia iškėlė inkil

(Brazauskas, 2009;

R. Juškaičio asm. pr.).
Biologijos bruožai. Iki pat XX a. pabaigos (1990 m.) didži j miegapeli tyrimai Lietuvoje
nevykdyti, tad originali duomen apie jas nebuvo. Knygoje „Lietuvos fauna. Žinduoliai“ (Pr saitė,
1988) pateikiama informacija paremta užsienio šali literat ros šaltiniais, o šiuo metu duomenys yra
pasenę.
Nėra nei vieno literat ros šaltinio, kuriame b t

apibendrinti visi naujesni didžiosios

miegapelės biologijos tyrim Lietuvoje rezultatai. Tačiau duomen apie ši žvėreli santykius su
inkiluose perinčiais paukščiais, j populiacij gausumo dinamik ir kitus biologijos aspektus yra
atskiruose moksliniuose straipsniuose (Juškaitis,2006, 2000b; Juškaitis, Šiožinytė, 2008) bei
student darbuose (Letukaitė, 2004; Šiožinytė, 2006, 2008). Juos trumpai ir apžvelgsiu.
Vertinant didži j miegapeli populiacij gausumo dinamik , naudoti duomenys surinkti 1990
– 1998 m. ruden tikrinant inkilus Rumšiški miške. Tai: 1) procentinis inkil užimtumas (pagal
paliktas veiklos žymes) ir 2) tikrinimo metu inkiluose rast individ skaičius; Tyrimas ir jo rezultatai
aprašomi R. Juškaičio straipsnyje „Abundance dynamics of common dormouse (Muscardinus
avellanarius), fat dormouse (Glis glis) and yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) derived
from nestbox occupation“
Inkil

užimtumas atspindi santykin populiacijos gausum

geriau nei individ

radimas

inkiluose. Pagal inkil užimtum , didži j miegapeli populiacija tyrimo metu buvo gana stabili
(užimtumas svyravo nuo 30% iki 60%), o didžiausias inkil užimtumas buvo tik dvigubai didesnis
už mažiausi . (Juškaitis, 2000b).
Apie didži j

miegapeli

santykius su inkiluose perinčiais paukščiais rašoma straipsnyje

„Interactions between dormice (Gliridae) and hole-nesting birds in nestboxes“. Didžiosios
miegapelės su jais ne tik konkuruoja dėl slėptuvi , bet taip pat ir geria kiaušinius, ėda tik išsiritusius
bei suaugusius paukščius (skirting tyrėj nuomonė šiuo klausimu labai varijuoja). Inkilai ilg laik
tikrinti Kaišiadori r., Rumšiški miške, ir Vilniaus r., D kštos upės slėnyje. Tyrimo metu didžiosios
miegapelės sunaikino 14,3% iš 498 inkiluose susukt lizd su kiaušiniais ar jaunikliais. Taip pat
užėmė ir 24 lizdus be kiaušini , iš kuri 15 – margasparni musinuki

(Ficedula hypoleuca).
15

Daugiausia sunaikino margasparni musinuki ir didži j zyli (Parus major) lizd . Didžiosios
miegapelės Lietuvoje inkiluose pasirodo antroje gegužės pusėje, kaip tik tada, kai peri margasparnės
musinukės. Ko gero tai viena iš priežasči , kodėl tiek daug j nukenčia. Kita priežastis galėt b ti
perinči zyli agresyvumas (Juškaitis, 2006).
Vilniaus universiteto studentė D. Letukaitė bakalauro darbe apibendrino 1990 – 2003 m.
surinktus duomenis (dauguma duomen surinkta R. Juškaičio, dalis D. Letukaitės) iš Rumšiški
miško ir D kštos upelio slėnio: aprašė didži j miegapeli sezonin aktyvum , j svorio dinamik ,
mitybos pob d ir lizd statybines medžiagas (pagal inkiluose rastas veiklos žymes), veisim si,
santykius su kitais inkil gyventojais, gausumo dinamik (Letukaitė, 2004).
Buveini vertinimas, poreikiai buveinėms. Lietuvoje mišriuose ir lapuoči miškuose, kur auga
seni žuolai ir tankus lazdyn trakas, aptinkama didžiausia žinduoli , užimanči paukšči inkilus
vairovė ir gausumas. Kaip tik tokius biotopus renkasi ir didžiosios miegapelės. Tačiau atlikus
išsamesnius tyrimus paaiškėja specifiniai r šies poreikiai buveinėms. Gamtinės s lygos konkrečiai
r šiai, jos paplitimo arealo pakraščiuose paprastai yra prastesnės, ir einant nuo arealo krašto link jo
centro – gerėja. Kadangi Lietuva yra šiaurinėje didžiosios miegapelės paplitimo arealo dalyje, čia jos
gyvenamosios s lygos kitokios nei piečiau esančiose arealo dalyse. Pavyzdžiui, Lietuvoje beveik
nėra buk , o tuo tarpu beveik visame areale tai svarbus mitybinis augalas. T.y. gamtiniai faktoriai,
kurie yra svarb s kitose tirtose vietovėse, Lietuvoje gali b ti nesvarb s ar net neegzistuoti.
Siekiant suprasti kokie aplinkos faktoriai

takoja buveini

tinkamum

didžiosioms

miegapelėms b tent Lietuvoje, atliktas kiekybinis poreiki buveinėms vertinimas brandžiuose (7080 m. amžiaus) mišriuose miškuose. Ištyrus miegapeli naudojim si inkilais ir vertinus buveini
parametrus aplink šiuos inkilus (50 x 50 m plote), nustatytas teigiamas ryšys tarp miegapeli
naudojimosi inkilais ir bendro žuol laj padengimo.

žuolai svarb s dėl keli priežasči : j plati

laja, gerai susisiekianti su kit medži lajomis, sukuria geras judėjimo galimybes, gilės yra svarbus
maisto šaltinis ruden , o drevės senuose žuoluose – puikios slėptuvės. Neigiamas ryšys su žuvusi
medži (virtuoli , nudži vusi medži , stuobri ) skaičiumi rodo, jog šie žvėreliai vengia išretėjusi
mišk , kur sunkiau keliauti lajomis ir menkesnė priedanga nuo plėšr n . (Šiožinytė, 2006; Juškaitis,
Šiožinytė 2008).
Išsiaiškinus kurie aplinkos faktoriai takoja buveini tinkamum didžiosioms miegapelėms,
paaiškėjo, kad jos renkasi dviej

tip

buveines: 1) Normalaus drėkinimo derlingose ir labai

derlingose (Šc, Šd) augavietėse augančius vairiar ši lapuoči medynus su liepomis, guobomis,
klevais, pavieniais žuolais ir gausiu vairiar šiu traku. 2) Normalaus drėkinimo derlingose ir labai
derlingose (Nc, Nd) augavietėse augančius brandžius puš - žuol -egli

medynus su beržais ir

liepomis bei lazdyn traku (Šiožinytė, 2008).
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Taip pat V. Šiožinytė (2008) vertino žinom
radimvieči

Lietuvos radimvieči

b klę, bei šalia ši

augančiuose miškuose nustatė vietas, potencialiai tinkamas gyventi didžiosioms

miegapelėms. Potenciali gyvenam viet paieška atlikta mišk masyvuose, kuriuose yra žinomos
radimvietės. Ištyrus 17125,3 ha plot , nustatyta 2790,5 ha potencialiai didžiosioms miegapelėms
gyventi tinkam

viet

(iki šiol bendras žinom

radimvieči

plotas buvo 175,9 ha.). Sudaryti

kiekvienos radimvietės miegapelėms tinkam teritorij žemėlapiai.
Atskir buveini b klė vertinta balais, atsižvelgiant : a) radimvieči apsaugos b klę; b) ar
miško masyve rasta nauj

radimvieči ; c) potencialiai tinkamos gyventi teritorijos plot tame

pačiame miško masyve. Remiantis šiais kriterijais, geriausia buveini b klė yra Punios ir Stroši n
šilo radimvietėse, o prasčiausia – Uciekos apylinkėse ir Neries slėnyje ties Airėnais (Šiožinytė,
2008).
Tame pačiame biotope gyvenanči r ši poreikiai buveinėms gali stipriai skirtis. Pvz.: inkilus
dideliuose žuoluose daug dažniau užima pelės, kai tuo tarpu miegapelės mieliau renkasi inkilus
keltus lazdynuose (Juškaitis, 1999). Didžioji miegapelė renkasi tankesnius miškus su gerai
susisiekiančiomis lajomis, o lazdyninės miegapelės mėgsta retesnius, šviesesnius medynus, kuriuose
trakas ir apatinis miško ardas geriau išsivystę (Juškaitis, Šiožinytė, 2008). Norint išsiaiškinti
konkrečios r šies poreikius buveinėms, bei kuo jie skiriasi nuo kit r ši – reikalingi specifiniai
tyrimai.
Kad tam tikros r šies populiacijas b t galima saugoti, reikia:
a) žinoti, kur jos gyvena, t. y. reikalinga radimvieči paieška;
b) žinoti poreikius aplinkai – reikalingi atitinkami tyrimai;
c) reikalinga praktinė gamtosauga – saugom teritorij steigimas, biotechninės priemonės, kad
užtikrinti tos r šies poreikius aplinkai.
3.3 Didži j miegapeli ištirtumas Neries regioniniame parke
Pirmosios didži j miegapeli radimvietės aptiktos atsitiktinai. Airėn kaimo apylinkėse 1991
m. miegapelės ir j lizdas rastos spietinėje (Molis, 1992). T pači met spalio mėnes , Semeniuk
apylinkėse, G. Ignatavičius rado miegapelę kliuvusi

sp stelius sodo namelyje (Juškaitis, 1993).

Vėliau kolektyviniuose soduose dar rasta miegapelė kritusi

stiklain su vandeniu (R. Juškaičio

asm. pr.).
1997-1998 m. tirtos

Lietuvos raudon j

knyg

rašytos miegapelės. Tyrimus finansavo

Didžiosios Britanijos fondas „Flora & Fauna International“. 10 Lietuvos viet , iš kuri buvo gauti
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nepatikimi pranešimai apie miegapeles, paieškoms iškelti inkilai. Išaiškintos dvi naujos didži j
miegapeli gyvenamos vietos: D kštos slėnyje ir Uciekos apylinkėse (Juškaitis, 1998).
slėn inkilai perkabinti iš, greta esančios, mažesniosios D kšt
neaptiktos. J ne kart ieškota D kšt

D kštos

žuolyno dalies, nes ten miegapelės

žuolyne: inkilai kelti bei tikrinti 1990 -1991 m., 1997-1998

m. bei 2003 m. skirtingose žuolyno dalyse, tačiau miegapeli nerasta. Manoma, jog miegapelės
žuolyne išnyko dėl galvij ganymo ar netinkamo jo tvarkymo išvalant trak , bet dalis populiacijos
išliko D kštos slėnyje ir, su žmogaus pagalba, jos galėt vėl išplisti žuolyne.
Vėliau vykdytas jaunimo gamtosauginės veiklos projektas, kuriam vadovavo J ratė K lieši tė.
Projekt finansavo Valstybinė jaunimo reikal taryba. 2000 m. baland D kštos upelio slėnyje išketa
50 inkil , kurie vėliau kas mėnes tikrinti. Tikrinim metu registruota kas rasta inkiluose, miegapelės
žieduotos, svertos (Bastytė, Kulieši tė, 2000). Duomenis rinko R. Juškaitis, studentai gamtininkai.
Projekto (ir kit tikrinim ) metu rinkti duomenys apibendrinti D. Letukaitės bakalauro darbe.
Pagal veiklos žymes ir individus rastus inkiluose, nustatyta didži j miegapeli aktyviojo sezono
trukmė (suaugėli apie 147 d., jaunikli – 71 d.), jaunikli atsivedimo laikas (rugpj tis) bei vidutinis
vad dydis (5,7 jaunikio). vertinta individ svorio kitimo dinamika (svoris pabudus po žiemos ~50
g., pradedant savarankiškai gyventi ~35 g., prieš mingant suaugėli ~127 g, jaunikli - ~53 g.) ir
mityba (pavasar miegapelės daugiau minta gyvulinės kilmės maistu, o ruden – augalinės). Aptartas
inkil užimtumo kitimas aktyviojo sezono metu bei skirtingais metais. Aprašytos miegapeli lizdams
naudotos medžiagos: apie 40% lizd buvo lapiniai (dažniausiai iš liep ir lazdyn lap ), 55% atvej
panaudota paukšči lizd medžiaga (dažniausiai margasparni musinuki ), o 5% lizd buvo mišr s
(Letukaitė, 2004).
Neries RP ekologas Saulius Pupininkas trijose vietose kėlė ir tikrino miegapelėms skirtus
inkilus. 2004 m. Semeniuk zoologinio draustinio 3 kvartale iškelta 20 inkil , jie tikrinti 2004-2005
m., tačiau nepastebėta joki didži j miegapeli veiklos požymi . Tikrinant D kštos upelio slėnyje
iškeltus inkilus, pastaraisiais metais stebimas ši miegapeli gausos sumažėjimas ir aptinkami tik j
veiklos pėdsakai (S. Pupininko asm.pr.). Dar 35 inkilai iškelti ties Airėnais ir tikrinami nuo 2005 m.
Miegapelės rastos 309 kvartalo 10, 12, 13, 14, 15, 18 sklypuose. Ši populiacija, per trejus stebėjimo
metus stabili ir gausesnė nei D kštos upelio slėnio (Pupininkas, 2007).
VU studentė Vita Šiožinytė magistriniame darbe aprašė visas žinomas didži j miegapeli
radimvietes Lietuvoje, vertino j

poreikius buveinėms bei parengė apsaugos rekomendacijas.

Pateikiami duomenys apie kiekvienoje radimvietėje auganči medyn sudėt bei amži , nurodomas
atskir teritorij saugojimo statusas, paskirtis, jose planuojami ar vykdyti miško tvarkymo darbai.
Aplink kiekvien radimvietę nustatytos teritorijos, kuriose yra tinkamos s lygos gyventi šioms
miegapelėms, ir sudaryti potenciali gyvenam viet žemėlapiai. Toliau pateikti tirt teritorij ir
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nustatyt potenciali gyvenam j viet plotai radimvietėse: D kštos slėnyje – 2251,4 ha ir 458,9 ha,
Semeniuk apylinkėse –1324,4 ha ir 234,2 ha, Neries slėnyje ties Airėnais – 826,5 ha ir 101,2 ha.
domu tai, jog nustatyta potencialiai gyvenama vieta neatitinka Semeniuk zoologinio draustinio,
kuris kaip tik skirtas išsaugoti šioms miegapelėms, vietos. Steigiant draustin tr ko tyrim .
Norint vertinti atskir radimvieči b klę, išskirti 8 miegapelėms svarb s faktoriai (tokie kaip:
Vyraujanči

medyn

sudėtis ir amžius; Potencialiai gyvenam

viet

plotas radimvietės miško

masyve; Planuojamos kinės priemonės ir kt.). Kiekvienas j s lyginai vertintas balais, o ši bal
suma laikoma radimvietės b klės vertinimu. Vertinant radimvieči apsaugos b klę galim surinkti
bal sumos intervalas [-6; 7]. Viso galim surinkti bal sumos intervalas – [-7,1; 15,6]. D kštos
žemupio slėnio radimvietės apsaugos b klė vertinta 1 balu (labai prasta), o bendra radimvietės
b klė - 6,6 balais. Semeniuk radimvietės b klė, atitinkamai, vertinta 5 ir 6,3 balo, o Airėn
radimvietės – 1 ir 3 balais (labai prasta). (Šiožinytė, 2008).
D kštos upelio slėnyje 1999-2000 iškelta ir kart per mėnes tikrinta 50 inkil . Surinkti
duomenys panaudoti R. Juškaičio straipsnyje apie miegapeli ir paukšči santykius (Juškaitis, 2006).
2009-09-10 didžioji miegapelė rasta Vilniaus mišk urėdijos D kšt girininkijos 21 kvartalo 9
sklype. Ji iškrito iš kertamo lazdyno. Ši radimvietė nutolusi nuo artimiausios ankščiau žinotos
radimvietės per 4 km. (www.neriesparkas.lt).
Taigi iš viso parko teritorijoje žinomos trys didži j miegapeli radimvietės (4 pav.). Visose j
kelti bei tikrinti inkilai. D kštos slėnyje surinkta duomen apie ši miegapeli sezonin aktyvum ,
veisim si, inkil užimtumo bei individ svorio kitimo dinamik , mityb , lizdus. Žinoma radimvieči
b klė, aplink jas nustatytos potencialios gyvenamos vietos. Iki šiol didžiosios miegapelės nebuvo
rastos specialiai j apsaugai kurtame Semeniuk draustinyje, tad reikia patikrinti ar jos ten gyvena,
nes steigiant draustin tr ko tyrim . Taip pat reikt patikrinti kaip realus miegapeli paplitimas
atitinka su išskirtomis potencialiai gyvenamomis teritorijomis. Tikslinga ir toliau stebėti žinom
populiacij b klę ir rinkti apie jas duomenis tikrinant iškeltus inkilus bei ieškoti nauj radimvieči ,
nes norėdami išsaugoti miegapeles turime tiksliai žinoti kur jos gyvena ir suprasti j poreikius
aplinkai, o tuomet imtis praktini gamtosaugini veiksm .
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1: 140.000

1
2

4

Žinota gyvenama teritorija
Naujai nustatyta gyvenama
teritorija
Neries RP riba
Semeniukų draustinio riba

3

Taškinės radimvietės

4 pav. Didži j

miegapeli

paplitimas Neries regioniniame parke. (Skaičiais pažymėtos

radimvietės: 1 – Airėn , 2 – D kštos upelio slėnio, 3 – Semeniuk , 4 – naujai nustatyta)
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4. DARBO MEDŽIAGA IR METODIKA
4.1 Tyrim vieta
Tyrim vieta – Neries regioninis parkas – pasirikta neatsitiktinai. Čia yra net 3 iš 10 (Molis,
1992; Juškaitis, 1993, 1998; Brazauskas, 2009) Lietuvoje žinom didži j miegapeli radimvietės.
Manoma, jog Lietuvoje žinomos ši miegapeli radimvietės – buvusios vienos didelės populiacijos
fragmentai. Dauguma j išlikę prie didži j Lietuvos upi (Neries ir Nemuno) bei juos tekanči
upeli slėniuose (Juškaitis, 2003), ir labai tikėtina, kad jos rastos ne visos. Taigi, galima tikėtis, jog
Neries RP miegapelės gyvena didesnėje teritorijoje, nei žinotos radimvietės.
Gamtiniu poži riu ypač vertinga Neries vidurupio kilp sistema, su 40-50 metr aukščio
stačiais šlaitais išraižytais rėvomis. Neries intakai – D kšta, Čekonė, Bražuolė, Saidė pasižymi
dideliais nuolydžiais ir stačiais šlaitais. Istorijos eigoje, šiose kininkavimui nepalankiose vietose
susiformavo vertingos mišk biocenozės (kaip tik todėl čia ir išliko didžiosios miegapelės). Neries
regioninis parkas – pats miškingiausias regioninis parkas Lietuvoje: miškai užima net 95 % parko
teritorijos. Čia išlikęs vienas seniausi ir didžiausi Lietuvoje D kšt

žuolynas, yra ir pavieni sen

žuol laikom gamtos paminklais (www.neriesparkas.lt).
Parke yra „Natura 2000“ saugom teritorij tinklui priskiriam Europos Bendrijos svarbos
buveini : plačialapi ir mišr s miškai (kodas 9020), vakar taiga (9010), upi sraunumos su kurkli
bendrijomis (3260), griov ir šlait miškai (9180) (Lietuvos Respublikos..., 2006). Taip pat išskirtos
vairi tip kertinės miško buveinės: šlaitas, upelio šlaitas, šlapias juodalksnynas, pušynai ir mišr s
miškai su pušimi (Lietuvos Respublikos..., 2008).
Neries RP išskirtas 1 gamtinis rezervatas, 4 kraštovaizdžio, 3 hidrografiniai, 2 botaniniai, 1
zoologinis (Semeniuk ) ir 1 etnokult rinis draustinis. Semeniuk teriologinio draustinio tikslas –
išsaugoti didži j miegapeli nat ralias buveines. Parko teritorijoje gyvena 42 žinduoli r šys, 3 iš
j saugomos Europos Bendrijos, 12 rašytos

Lietuvos raudon j knyg . (Baškytė, Bezaras ir kt.,

2006). Parko teritorija 1054 ha. Atskir funkcini zon užimama parko teritorijos dalis: rezervatai –
0,34%, draustiniai – 67,31%, apsauginė – 28,43%, rekreacinė – 2,86%, kinė – 0,58%, gyvenamoji –
0,48%. (http://www.vstt.lt/VI/rubric.php?rubric_id=139).
Miegapeli paplitimas detaliai tirtas Semeniuk teriologiniame draustinyje ir jo apylinkėse. Šis
draustinis skirtas išsaugoti didžiosios miegapelės populiacij ir j nat ralias buveines, steigtas šalia
kolektyvini sod , dalyje 1-3 kvartal sklyp . Čia auga vairiaamžis mišrus miškas, vyrauja 70-100
met

puš -egli

medynai su 120-210 met

žuolais, minkštaisiais lapuočiais ir lazdyn , iev ,

šermukšni traku (Šiožinytė, 2008).
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2004 m. Semeniuk zoologinio draustinio 3 kvartale buvo iškelta 20 inkil , jie tikrinti 20042005 metais, tačiau joki didži j miegapeli veiklos požymi neaptikta (S. Pupininko asm. pr.).
Šiožinytė (2006) Semeniuk apylinkėse, 1324,4 ha paieškos teritorijoje nustatė 234,2 ha potenciali
didžiosios miegapelės gyvenam j viet .
Mitybos ir svorio bei naudojimosi inkilais tyrimai vykdyti netoli Airėn eančioje radimviėtėje.
Palei Ner esanči griov šlaituose ties Airėn kaimu (54°50‘N 24°55‘E) didžiosios miegapelės
rastos 1991 m. (Molis, 1992). 2005 m. buvo iškelti inkilai. Miegapelės aptiktos 309 kvartalo 10, 12,
13, 14, 15, 18 sklypuose (asm. S. Pupininko pranešimas).
Čia auga 35-55 met amžiaus vairiar šis lapuoči medynas, vyrauja uosiai. Taip pat auga
guobos, liepos, baltalksniai, drebulės, beržai, žuolai, klevai, blindės, šunobelės, obelys, kriaušės.
Trake – lazdynai, ievos, šaltekšniai, sausmedžiai, gudobelės, ožekšniai. Ši buveinė gerokai skiriasi
nuo kit Lietuvoje žinom ši miegapeli radimvieči . Čia 826,5 ha dydžio paieškos teritorijoje
nustyta 101,2 ha potenciali didžiosios miegapelės gyvenam j viet Šiožinytė (2006, 2008).
Nuo 2005 m. netoli Airėn iškeltus inkilus tikrino Saulius Pupininkas. Didžiosios miegapelės
populiacija šioje radimvietėje, lyginant su Rumšiški miško ir D kštos upelio slėnio, gausiausia ir
per trejus stebėjimo metus buvo stabili (S. Pupininko asm. pr.).
4.2 Medžiaga ir metodika
Didži j miegapeli paplitimas pagal išgliaudytus lazdyno riešutus tirtas 2008 m. rugsėj lapkrit ir 2009 m. baland -biržel . Norint nustatyti ar konkrečioje parko vietoje gyvena/lankosi šios
miegapelės, buvo renkami išgraužt riešut kevalai. Viso riešutai rinkti 100 tašk , 72 sklypuose.
Riešut rinkimo viet koordinatės nustatytos naudojantis GPS aparatu.
Lazdyn riešutais minta kai kurie paukščiai bei smukieji žinduoliai. Skirtingos ši gyv n
r šys skirtingai gliaudo riešutus ir ant riešut keval lieka skirtingos graužimo, skėlimo ar laužimo
žymės (5 pav.).Tipiškos r šiai b dingos gliaudymo žymės lieka ant subrendusi lazdyno riešut
keval , o šie, nukritę ant žemės, išlieka dar kelet met .
Didžioji miegapelė, gliaudydama lazdyno riešut , pirmiausia kapliais padaro 5-7 mm ilgio ir
apie 2 mm pločio griovel . (Jis dažniausiai tęsiasi žemyn nuo riešuto virš nės.) Tuomet išlaužia
ketvirtadal ar trečdal riešuto kevalo, palikdama jame netaisyklingos formos skylę. Kartais panašiai
atrodo paukšči ar jaun voveri netipiškai išgliaudyti riešutai. Bet radus toki riešut likuči inkile,
galima neabejoti, jog jais mito didžioji miegapelė (Ulevičius, Juškaitis, 2005).
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5 pav. Skirting gyv n išgliaudyti riešutai: 1) didži j miegapeli ; 2) lazdynini miegapeli ;
3) paukšči ; 4) voveri ; 5) geltonkakli peli ; 6) rud j pelėn .
Pagal surinkt

riešut

išgliaudymo pob d

nustatyta ar konkrečiame tyrimo taške

gyvena/lankosi didžiosios miegapelės. Žemėlapiams sudaryti naudota Arc GIS programa. Apjungus
tyrimo tašk

koordinates su Neries RP miško sklyp

žemėlapiu, nustatyta, kuriuose sklypuose

didžiosios miegapelės gyvena/lankosi, o kuriuose ne. Gyvenamu plotu laikytas sklyp , kuriuose
rasta j veiklos žymi , plotas. Šis plotas apskaičiuotas naudojantis Arc GIS programa.
Nustatytas paplitimas lygintas su V. Šiožinytės (2008) prognozuojamu buveinės tinkamumu.
Kad jie konkrečiame sklype sutampa, laikyta jei: 1) prognozuota, jog vieta potencialiai gyvenama ir
rasta veikos žymi ; 2) prognozuota, jog vieta netinkama miegapelėms ir j veiklos žymi nerasta.
Sutampa iš dalies, jei: 1) prognozuota, jog vieta netinkama, ir ten rastos tik pavienės miegapeli
veikos žymės; 2) prognozuota, jog vieta vėliau bus tinkama ir ten miegapeli žymi nerasta. Kitais
atvejais, laikyta, jog realus paplitimas nesutapo su prognozuotu.

Populiacijos strukt ros, naudojimosi inkilais, lizdinės medžiagos pasirinkimo, mitybos ir svorio
kitimo tyrimai vykdyti šiaurinėje Neries RP dalyje, netoli Airėn

kaimo esančioje didži j

miegapeli radimvietėje. 33 inkilai iškelti maždaug kas 50 metr , 3-5 metr aukštyje. Dauguma
inkil iškabinti miško pakraštyje.
Inkilai tikrinti 2008 m. rugsėj ir 2009 m. birželio-spalio mėnesiais. 2009 metais visi inkilai
patikrinti 10 kart . Biržel ir liep inkilai patikrinti po vien kart , rugpj t – du kartus, o rugsėj spal tikrinti kas savaitę, kol spalio 19 d. miegapeli inkiluose neaptikta.
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Tikrinant inkilus buvo aprašomas j turinys ir nustatoma kokios r šies vabzdžiai, paukščiai ar
žinduoliai gyveno/lankėsi inkiluose. Buvo registruojama miegapeli

susinešta lizdinė medžiaga

(augalo r šis ir lizdui naudota dalis), rasti maisto likučiai (apgraužtos kriaušės, obuoliukai, riešut
kevalai ir kt. Ekskrementuose pastebėtos avieči sėklos, tačiau specialiai, norint nustatyti mityb ,
ekskrementai netirti). Tyrimo metu miegapelės nesilankė tik viename inkile, o j mitybos likuči
aptikta 27 inkiluose viso 55 kartus. Maisto likučiai b davo pašalinami arba pasižymima kas
paliekama inkile, kad kito tikrinimo metu neb t aprašoma antr kart .
Tyrimo laikotarpiu užfiksuota 117 ( skaitant ir nesavarankiškai gyvenančius jauniklius)
miegapeli radimo inkiluose atvej (pvz.: jei inkile rastos trys kartu dienojančios miegapelės, tai
laikyta trimis miegapeli radimo atvejais). Inkiluose rastos miegapelės buvo dedamos

užrišam

medžiagin maišiuk ir sveriamos (n=86) jautriomis elektroninėmis svarstyklėmis, priskiriamos tam
tikrai amžiaus grupei, nustatoma j lytis. (Skirting miegapeli grupi svorio skirtum statistinis
patikimumas tikrintas Mann-Whitney testu.) Nuo rugpj čio mėnesio individualiai žymėtos
skirtingose nugaros ir/ar uodegos vietose iškerpant kailio lopinėlius (6 pav.).

6 pav. Didžiosios miegapelės pažymėtos iškerpant kailiuko lopinėlius skirtingose nugaros ar
uodegos vietose. Trečioje nuotraukoje matoma dėl kailiuko keitimo neryški žymė (parodyta
rodykle).
Pagal išorinius požymius (kailio atspalv , uodegos stor , dyd bei svor ) miegapelės skiriamos
tris amžiaus grupes: suaugusi (peržiemojusi bent dvi žiemas), vienameči (peržiemojusi vien
žiem ) ir jaunikli

(dar nežiemojusi ) (Bieber, 2009). Kai kalbama bendrai apie suaugusias ir

vienametes miegapeles, jos vadinamos peržiemojusiomis miegapelėmis. Trim atvejais nepavyko
nustatyti svert individ amžiaus (aktyviojo sezono pabaigoje supanašėja suaugusi ir vienmeči
miegapeli svoriai ir išvaizda. Vienametės miegapelės jau gali daugintis). Ši trij individ svėrim
rezultat ne traukiau atskir amžiaus grupi svorio palyginim .
Miegapelės dažnai žieduojamos, žymimos tatuiruojant ausis, po oda implantuojant
mikroschemas ar veriant aus

sagus. Miegapeli žymėjimas iškerpant kail naudojamas retai, tačiau
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kartais taip žymimi j jaunikliai (Fietz ir kt., 2004). Šis žymėjimas išlieka tik iki pirmo šėrimosi, bet
sukeliamas neigiamas poveikis minimalus. Pakartotinis žymėt

individ

pagavimas leido, bent

nedideliu mastu, stebėti j judėjim tarp inkil , svorio kitim ir kartu dienojanči grupi pastovum .
Viso pažymėta 38 miegapelės (18 suaugusi , 3 vienametės, 16 jaunikli ). Iš j pakartotinai pagauta
ir pasverta 15.
Pažymėtos ne visos stebėtos miegapelės. Svarbu pastebėti, jog dėl žymėjimo b do buvo
manoma po šėrimosi žymi nepastebėti ir individus pažymėti pakartotinai. Ir atvirkščiai, kai kuriais
atvejai galime b ti tikri dėl pakartotinio nežymėt individ pagavimo (pavyzdžiui: nežymėta patelė
su nesavarankiškais jaunikliais 2 kartus rasta tame pačiame inkile, akivaizdžiai yra tas pats
individas). Todėl norint išvengti netikslum , skaičiuojant kiek buvo stebėta individ (kiek j galėjo
b ti pagauta mažiausiai ir daugiausiai) ir imtasi loginės duomen analizės. Jog j stebėta 39-52,
apskaičiuota analizuojant vis tikrinim metu ir apie visus individus surinktus duomenis: amži , lyt ,
žymėjim , svor , radimo dat ir inkil (tam nebuvo naudojama jokia programinė ranga, o tik grynai
loginė duomen analizė, atsižvelgiant visus surinktus duomenis).
Santykinis populiacijos gausumas šimtui inkil

skaičiuotas iš pradži

apskaičiuojant kiek

vidutiniškai individ rasta 1 inkile (rast individ skaiči dalinant iš tikrint inkil skaičiaus) ir
gaut vert padauginant iš šimto inkil .
Duomen apdorojimui ir pateikimui naudotos kompiuterinės programos: Past (statistiniams
skaičiavimams), Arc GIS, Map Source, Topo Lietuva.
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5. REZULTATAI IR J APTARIMAS
5.1 Gyvenam teritorij nustatymas pagal išgliaudytus riešutus
2008 m. rasta viena nauja didži j miegapeli gyvenama vieta D kšt girininkijos 75 kvartale
9 sklype (4 pav. pažymėta 4 numeriu). Nuo žinot radimvieči nutolusi maždaug 4 km. atstumu.
Miegapeli paplitimas tirtas 72 sklypuose (100 tyrimo tašk ), kuri užimamas plotas 180,95
ha. Didži j miegapeli veiklos žymi rasta 39 sklypuose 101,40 ha. plote, kuris sudaro 56% tirtos
teritorijos. Nustatyta, kad jos gyvena 91,2 ha (50% tirtos teritorijos). 10,2 ha (6% tirtos teritorijos)
aptiktos pavienės miegapeli veiklos žymės. 35 sklypuose (79,5 ha plote, 44% tirtos teritorijos),
neaptikta joki didži j miegapeli veiklos žymi ir laikyta, kad jos šiuose sklypuose negyvena. 30
% tirtos teritorijos aptikta lazdynini miegapeli išgraužt riešut .
Riešut

kevalai nesuirę išlieka kelet

met

(Ulevičius, Juškaitis, 2005), jei miegapelės

pastoviai gyvena tam tikroje teritorijoje, ten turėt b ti gausu j veiklos žymi . Todėl laikyta, jog
sklypus, kur rastos tik pavienės veiklos žymės, jos užklysta retai. Neatmetama galimybė, jog šios
miegapelėms priskirtos pavienės veiklos žymės galėt

b ti jaun

voveri

netipiškai išgliaudyti

riešutai.
Tiriant paplitim buvo ne tik ieškoma riešut , bet ir tikrinti čia iškelti inkilai (n=15). 7 iš j
rasta didži j miegapeli lankymosi požymi : ekskrement (5 inkiluose), išgert kiaušini lukštai (2
inkiluose), miegapelės lizdas, apgraužti lazdyn riešutai, užpultos zylės plunksnos. Veiklos požymiai
rasti 3 kvartalo 6, 8 ir 12 sklypuose, bei 4 kvartalo 10 sklype. Be miegapeli , inkiluose buvo gausu
kit gyv n veiklos žymi (8 zyli , 6 musinuki ir 2 nenustatytos paukšči r šies lizdai, 2 kamani
lizdai).
Jei maitinimosi vietose nėra tinkam slėptuvi , miegapelės gali dienoti, bei vesti jauniklius
greta esančiuose tinkamesniuose biotopuose (

я ц, 1983). Tačiau jie turi b ti arti, nes

maitindamosis naktimis jos mažai nutosta nuo lizdavieči (patelės iki 100 m., patinėliai iki 250 m.)
(Morris, 1997). Sklypai, kuriuose j žymi neaptikta, miegapeli gali b ti naudojami kaip slėptuvės.
Gali b ti, jog pavienės žymės liko nepastebėtos.
Semeniuk zoologiniame draustinyje, patikrinus 95% jo teritorijos, didži j miegapeli veikos
žymi aptikta 64% draustinio teritorijos (12 sklyp , 44,66 ha) (7 pav.). Vakarinėje draustinio dalyje
miegapelės negyvena. Rytinėje dalyje bent 5 sklypuose irgi nerasta j veiklos žymi . Daugiausiai
išgliaudyt riešut Semeniuk draustinio teritorijoje rasta 2 kvartalo 1 sklype ir vakarinėje 4 sklypo
dalyje. Už draustinio rib – 3 kvartalo 6 ir 10 skypuose.
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7 pav. Didži j
terijose.
Semeniuk

miegapeli

paplitimas Semeniuk

teriologiniame draustinyje ir gretimose

apylinkėse Vita Šiožinytė (2008) išskyrė 234,2 ha potenciali

didžiosios

miegapelės gyvenam viet . Pagal riešut išgliaudym nustatytas miegapeli paplitimas palygintas
su Šiožinytės prognozuojamu. Lyginta kiekvieno sklypo prognozė ir veiklos žymi buvimas. Jos
prognozuotas paplitimas sutapo su realiu daugiau nei puse atvej (1 lentelė).
1 lentelė. Nustatyto pagal veiklos žymes paplitimo ir modelio prognozuojamo buveinės
tinkamumo didžiosioms miegapelėms palyginimas.
Modelio sutapimas su
nustatytu paplitimu:
sutampa
iš dalies sutampa
nesutampa
Viso:

Sklyp skaičius

Sklyp plotas (ha)

41 (56%)
9 (13%)
22 (31%)
72

98,4 (54%)
9,3 (5%)
73,3 (41%)
181
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Ži rint tik procentin modelio ir realaus paplitimo sutapim , gali atrodyti, jog modelis mažo
tikslumo. Tačiau svarbu atsižvelgti tai, kas neatsispindi lentelėje pateiktuose rezultatuose. Didelėje
tirtos teritorijos dalyje prognozuota, jog miegapelėms yra netinkamos gyvenimo s lygos ir čia rasta
miegapeli veiklos žymi , bet negausiai (t.y. modelis iš esmės neklydo, nes gyvenimo s lygos joms
tenai prastos. Be to, modelio tikslas nustatyti ne kur jos negyvena, o kur susiformavę joms palankios
gyvenimo s lygos). Tuo tarpu iš 14 potencialiai miegapeli gyvenam sklyp , j veiklos žymi rasta
11, o nerasta tik 3 sklypuose ir neretai čia miegapeli veiklos žymi rasta daugiau nei aplinkiniuose
sklypuose.
Ištyrus real paplitim didesnėje teritorijoje, b t galima patikrinti modelio efektyvum . Ištirta
teritorija, per maža modelio efektyvumo vertinimui, bet matoma tendencija, jog miegapelės mieliau
renkasi tas teritorijas, kurias modelis nurodo kaip j potencialiai gyvenamas (čia randama ir daugiau
j

veiklos žymi ). Tačiau gyvena/lankosi ir tose teritorijose, kurias modelis nurodo kaip joms

netinkamas, bet čia miegapeli veiklos žymi aptinkama mažiau.
Planuota miegapeli paplitim (pagal išgliaudytus riešutus) tirti ir greta esančioje (maždaug už
3 km. pietvakari

kryptimi (dalyje 21-26, 547, 623 kvartal

sklyp ), Šiožinytės išskirtoje,

potencialiai miegapeli gyvenamoje teritorijoje ir nustatyti, kur veiklos žymi daugiau – Semeniuk
draustinyje ar minėtoje miško dalyje. Tačiau 2009 m. nederėjo lazdynai, todėl toks tyrimas atliktas
nebuvo. Išlieka didelė tikimybė, jog draustinis steigtas ne toje miško dalyje, kur gyvena daugiausiai
miegapeli . Tikslinga ateityje ištirti didži j miegapeli paplitim minėtoje Šiožinytės išskirtoje
vietovėje ir galb t koreguoti Semeniuk

draustinio ribas, nes šiuo metu miegapelės gyvena

draustinyje negausiai ir ne visoje jo teritorijoje.
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5.2 Populiacijos santykinis gausumas bei lytin ir amžin strukt ra
5.2.1 S lyginis gausumas Semeniuk teriologiniame draustinyje ir jo apylink se
Miegapeli

paieškai šioje vietoje buvo išketi inkilai ir tikrinti 2004-2005 m., bet joki

miegapeli lankymosi požymi nepastebėta (S. Pupininko asm. pr.). Šiuos inkilus (n=15) patikrinus
2008 m., miegapeli veiklos požymi rasta 7 iš j (žr. 5.1 skyriuje) t.y. s lyginai nedaug, turint
omeny tai, jog inkilai netikrinti ir nevalyti jau 3 m. Miegapelės gali lankyti inkilus retai dėl vairi
priežasči :
1. Inkil iškėlimo vietoje j gyvena labai mažai arba jos gyvena netoliese, o čia lankosi retai.
(Pagal išgliaudytus riešutus, miegapelės lankėsi visuose sklypuose, kuriuose iškelti inkilai. Tačiau
riešut šiuose sklypuose rasta mažai.)
2. Yra pakankamai nat rali slėptuvi ir miegapelės mieliau renkasi jas. (Šioje teritorijoje
tikrai daug sen drevėt medži . Senas miegapelės lizdas aptiktas tik viename inkile.)
3. Labai tikėtina, kad miegapelės vengia inkil dėl prastos j b klės (drėgmė, parazitai) ar
netinkamo pakabinimo (medis nudži vęs ar izoliuotas). Visuose miegapeli lankytuose inkiluose
buvo gyventa paukšči .
Manau, jog miegapeli čia gyvena mažai (mažai veiklos žymi tiek inkiluose, tiek ir ant
žemės), jos randa nat ralias slėptuves, kuriose gyvenimo s lygos geresnės nei inkiluose, o inkiluose
lankosi atsitiktinai arba, galb t dėl paukšči .
5.2.2 Santykinis populiacijos gausumas Air n radimviet je
Populiacijos gausum iš dalies atspindi individ

radimas inkiluose bei inkil užimtumas.

Tyrim metu stebėta bent 39 (iki 52) didži j miegapeli individai.
2009 m. aktyvumo sezono metu, Airėn radimvietėje miegapeli rasta akivaizdžiai daugiau,
nei j vidutiniškai randama tikrinant inkilus Rumšiški miške ar D kštos slėnyje (8 pav.). Letukaitės
pateikti per 1 inkil tikrinim (inkil skaičius didesnis nei Airėn radimvieje, j skaičius tyrim
eigoje kito ir nėra pateikiamas) rast individ skaičiaus vidurkiai svyruoja nuo 0,4 iki 6,8 (Letukaitė,
2004). Airėnuose 1 inkil tikrinimo metu buvo randama nuo 1 iki 27 individ . (Tačiau 2009 m.
rugsėj ne prastai daug miegapeli rasta ir Rumšiški miške (Viso 50 inkil rastos 33 miegapelės:
peržiemojusi

miegapeli

– 30 individ /100 inkil , vis

amžiaus grupi

miegapeli

– 66

individai/100 inkil ).

29

Didžiųjų miegapelių aptikimas inkiluose
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Radimo laikas
8 pav. Didži j miegapeli aptikimas inkiluose 2009 m. Airėn radimvietėje.
Inkil

užimtumas atspindi santykin populiacijos gausum

inkiluose (Juškaitis, 2000b). Kumuliacinis inkil

geriau nei individ

radimas

užimtumas (9 pav.) visose Lietuvoje tirtose

radimvietėse kinta panašiai, tačiau Airėnuose didžiosios miegapelės kiek greičiau užima didesnę dal
inkil

(rugpj t

buvo užimta tiek inkil , kiek D kštos slėnyje rugsėj ). Tai indikuoja

gausesnę/tankesnę miegapeli populiacij ir galb t nat rali slėptuvi tr kum .
kum uliacinis inkilų užim tum as

procentinis inkilų
užimtumas

100%
80%
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0%
Birželis

Liepa
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9 pav. Kumuliacinis didži j miegapeli inkil (n=33=100%) užimtumas Airėnuose 2009 m.
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Tai, jog didži j miegapeli populiacija Airėnuose 2005-2007 m. buvo gausesnė nei D kštos
upelio slėnio ir Rumšiški

miško radimvietėse, bei stabili, teigia ir Saulius Pupininkas, tuo

laikotarpiu tikrinęs čia iškeltus inkilus (asm. S. Pupininko pr.).
Atsižvelgiant 33 inkiluose rast peržiemojusi individ skaiči (mažiausiai 20), paskaičiuotas
j santykinis gausumas buvo bent 60,6 individ šimtui inkil . Tai s lyginai aukštas j gausumo
rodiklis. Paskaičiuotas ir apytikslis individ tankumas: 2 individai/ha (vis amžiaus grupi bendrai)
arba 1 peržiemojęs individas/ha. (Teritorija, kurioje laikyta, kad gyvena šios inkiluose aptiktos
miegapelės (20 ha), vakaruose apribota upės, rytuose – pievos, o šiaurinė ir pietinė jos ribos 11 pav.
pažymėtos punktyrine linija).
Didžiausias Latvijoje užfiksuotas peržiemojusi miegapeli tankumas siekė 20 individ šimtui
inkil , arba 12 individ šimtui inkil , tiriant š rodikl didesnėje teritorijoje. (Tačiau tai nėra tipiškas
ši miegapeli gausumas Latvijoje, o nustatytas pačioje tinkamiausioje j paplitimo vietoje ir ypač
gausaus lazdyn riešut derliaus metais (2008), kai miegapeli čia aptikta daugiau nei paprastai.)
(Pilats et al., 2009).
Kai kurie autoriai skaičiuoja populiacij

tankum

ir atskirais mėnesiais, kada randama

daugiausiai miegapeli . Slovėnijoje taip paskaičiuotas tankumas buvo – 23,5, 25,8 ir 47,8 suaugusi
individ šimtui inkil (atitinkamai 1999, 2000 ir 2001 m. liepos ar rugpj čio mėnesiais). (Kryštufek
et al. 2003). Norint palyginti Airėn duomenis su šiais, jie atitinkamai perskaičiuoti pagal rugpj čio
pirmoje pusėje stebėt peržiemojusi individ skaiči (n=16). Paskaičiuotas gausumas buvo 48,5
suaugusi individ šimtui inkil . Rumšiški miške 1990-1998 m. rugsėjo mėnesiai buvo randama
nuo 4 iki 28 individ /100 inkil

(Juškaitis, 2000). 2009 m. rugsėj Rumšiški

miške stebėtas

peržiemojusi miegapeli gausumas buvo 30 individ /100 inkil .
Airėn radimvietėje nustatytas populiacijos tankumas tris kartus didesnis nei tinkamiausioje ši
miegapeli

buveinėje Latvijoje. Tankumas nustatytas naudojimosi inkilais piko laikotarpiu

palygintinas su analogišku rodikliu pietinėje arealo dalyje – Slovėnijoje.
Tai, kad nustatytas didelis tankumas, gali takoti tyrim Airėnuose trumpalaikiškumas. Panaš s
tyrimai Slovėnijoje parodė didelę tankumo variacija skirtingais metais (Kryštufek et al. 2003). Gali
b ti, kad ši populiacija išties nelabai gausi, bet tik lokaliai labai tanki dėl tinkam gyvenimo s lyg
nedidelėje apribotoje teritorijoje.
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5.2.3 Amžin ir lytin populiacijos strukt ra Air n radimviet je
Tyrimo metu užfiksuota 117 miegapeli radimo inkiluose atvej . Nustatyta, jog tai buvo bent
39 (iki 52) individai. Iš j bent: 17 suaugę, 3 – pirmamečiai, 19 – savarankiški jaunikliai. Stebėtos
penkios jaunikli

vados ( jose ≥3 jaunikliai rasti 1 kart , ≥ 4 – 1 kart , 4 – 2 kartus). Viso

nesavarankišk jaunikli rasta bent 15.
Neišskiriant populiacijos amžiaus grupes, stebimas statistiškai nepatikimas (χ2=0,231, df: 1,
p=0,631) nežymus pateli dominavimas (18 pateli : 21 patinas) (10 pav.). Vienameči individ
grupėje stebėtos tiktai patelės, tačiau tai tikriausiai lėmė ne išskirtinė lytinė strukt ra, o mažas šios
amžiaus grupės individ (ar j aptikim inkiluose) skaičius. Maž šios amžiaus grupės gausum
galėjo lemti negausus dauginimasis 2008 m. arba jauniki nesėkmingas žiemojimas (tačiau 2008 m.
ruden inkiluose žuvusi jaunikli neaptikta, o ruduo buvo ilgas ir šiltas, tad jaunikliai turėjo spėti
pasiekti pakankam žiemojimo svor ).
Tuo tarpu Rumšiški miške vienameči individ grupė buvo gausi: 2009-09-12 d. čia rastos net
33 miegapelės: 2 suaugę, 13 vienameči

bei 3 jaunikli

vados (5, 6 ir 7 individai). Airėn

radimvietėje šiuo metu jaunikliai jau gyveno savarankiškai ir j buvo rasta nedaug. Rumšiškėse
aptikta mažiau jaunikli vad , tačiau jos buvo gausesnės nei Airėnuose.
Vokietijoje Palyginus 3 subpopuliacij amžinę strukt r skirtingose buveinėse (vienalyčiame
buk miške, vaismedži giraitėje ir gyvatvorėje), pasirodė, jog jos patikimai (Mann-Whitney testas:
p=0.001) skyrėsi tarpusavyje (lytinė j

strukt ra varijavo, bet patikimai nesiskyrė). Airėn

radimvietėje stebėta amžinė populiacijos strukt ra panaši trijose skirtingose radimvietėse (mišriame
su spygliuočiais miške, bukyne ir gyvatvorėje) centrinėje Vokietijoje nustatyt : vienameči
miegapeli

mažiau nei suaugusi

radimvietė primena vien ir tirt

ir jaunikli
buveini

(Bieber et al. 2006; Bieber, Ruf, 2009). Airėn
– gyvatvores. Jos buvo išskirta kaip buveinė, kur

mitybiniai ištekliai pastovesni (ne taip pulsuojantys per eilę met ), bet mažesnės energetinės vertės.
Čia stebėtos subpopuliacijos gausumas per eilę met

buvo pastovesnis, bet mažesnis nei

vaismedži giraitėje ar vienalyčiame bukyne. Gyvatvorėse stebėtas prastesnis dauginimasis (Bieber,
Ruf, 2009). Norint nustatyti populiacijos gausumo svyravimus Airėn

radimvietėje, reikalingi

ilgalaikiai tyrimai.
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populiacijos struktūra Airėnų radim vietėje
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10 pav. Airėn radimvietėje stebėta didži j miegapeli lytinė ir amžinė populiacijos strukt ra.
5.3 Naudojimosi inkilais ypatumai
5.3.1 Pasiskirstymas inkiluose
Vienuolikoje inkil tikrinimo metu miegapeli rasta nebuvo (11 pav.). 6 inkiluose rasta po 1
miegapelę. Po 2 miegapeles rasta 4 inkiluose. 3 inkiluose rastos 3-4 miegapelės. 5 ir daugiau
miegapeli rastos 9 inkiluose. Ne po vien dienojančios peržiemojusios miegapelės rastos 10, 13-16,
18, 27, 30, 32 ir 33 inkiluose. Pasitaikė atvej , kai buvo rasti net 3 kartu dienojantys patinai.
Lietuvoje toki atvej kol kas stebėta nebuvo, tačiau užsienio literat roje yra užsimenama, kad
miegapelės gali dienoti kartu, kai dauginimosi periodu stipriai persidengia j individualios teritorijos
(Ściński, Borowski, 2008). Italijoje veisimosi periodu kartais dvi patelės naudojasi ta pačia dreve ar
inkilu ir kartu r pinasi savo jaunikliais (Marin, Pilastro, 1994). Latvijoje stebėti keli atvejai, kai
inkile dienojo du suaugę (≥1 m.) individai (Pilats et al., 2009). Tai rodo didel miegapeli tankum ir
galb t tinkam slėptuvi tr kum konkrečioje vietovėje.
Jaunikliai vesti 1, 14, 20, 27 inkiluose ir kažkur netoli nuo 33 inkilo miške (šiame inkile rasti
pa gėję jaunikliai, kuri amžius viršijo laikotarpio tarp inkil tikrinim trukmę). Pagal individ
radimo gausum ir jaunikli vedimo vietas, išsiskyrė dvi tankiau miegapeli gyvenamos teritorijos
(maždaug ties 13-16 ir ties 30-33 inkilais), tačiau norint išsiaiškinti netolyg
lemiančius faktorius reikalingi atskiri buveini

pasiskirstym

tyrimai. Didžiosios miegapelės, priešingai nei,

pavyzdžiui, lazdyninės miegapelės, neprisiriša prie konkreči inkil ir tais pačiais inkilais paprastai
naudojasi keli individai (tai gerai atsispindi žemiau pateiktame žemėlapyje).
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11 pav. 2009 m. Netoli Airėn rast didži j miegapeli individ pasiskirstymas inkiluose.
Pakartotinai pagaut žym t individ migravimas tarp inkil
17 individ sugauti pakartotinai. 12 miegapeli rastos po 2-3 kartus tuose pačiuose inkiluose, 5
individai pakartotinai rasti kituose inkiluose nei pirm kart . Inkilai, tarp kuri buvo migruojama,
vieni nuo kit

buvo nutolę 50-100 m. atstumu. Užfiksuotas domus atvejis, kai kartu migravo

suaugęs patinas ir vienametė patelė: rugpj čio pradžioje jie rasti 16 inkile, o po dviej savaiči – 17.
Po mėnesio 17 inkile vėl rasta suaugęs patinas ir vienametė patelė, kurie pagal svor galėjo b ti tie
patys anksčiau aptinki individai, tik jau išsišėrę ir todėl žymė nepastebėta. Tai domus atvejis arba
tiesiog atsitiktinumas, nes literat roje neradau, kad suaugę individai laikyt si kartu.
Žymint miegapeles kailiuko iškirpimo b du paaiškėjo, jog jos šeriasi rugsėjo antroje pusėje.
(09-09-14 d. žymė buvo nebe tokia ryški, o 09-09-21 d. žymė vos matėsi, kailiukas buvo beveik
pasikeitęs.) Tai nesusiję su tyrimo tikslai, bet pateikiu ši informacij , nes duomen apie kailiuko
keitim Lietuvoje ligi šiol nesurinkta.
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5.3.2 Naudojimosi inkilais sezoniškumas
Inkil

užimtumas skiriasi skirtingais sezonais. Didžiosios miegapelės pasirodė inkiluose

birželio pirmoje pusėje (Airėnuose anksčiausiai rasta miegapelė birželio 9 d.) ir juose aptinkamos iki
spalio vidurio (Airėnuose vėliausiai inkiluose rastos spalio 12 d.). Airėnuose peržiemojusi
miegapeli naudojimosi inkilais pikas stebėtas liep -rugpj t , jaunikli – rugsėjo pabaigoje-spalio
pradžioje (8 pav.). Aktyviojo sezono pabaigoje inkiluose aptinkami tik jaunikiai. Jie rugsėj pradeda
gyventi savarankiškai ir pasklinda užimdami daugiau inkil .
5.3.3 S veika su paukščiais
Inkiluose miegapelės susiduria su paukščiais (ypač aktyviojo sezono pradžioje, kai paukščiai
peri, o nubudusioms miegapelėms tr ksta augalinio maisto) (Juškaitis, 2006). 33 stebėtuose
inkiluose paukščiai 2009 m. buvo susisukę 17 lizd . Nuo miegapeli

3 atvejais nukentėjo

margasparnės musinukės (suėsti kiaušiniai, jaunikliai, suaugęs paukštis), didžiosios zylės,
gr žiagalvė (išgerti kiaušiniai). Margasparnė musinukė jauniklius užaugino sėkmingai 1 atveju, o
didžiosios zylės – 6 atvejais. Viso miegapelės sunaikino 29% (5) paukšči lizd . Pasitaikė po vien
atvej , kai didžiosios zylės nukentėjo nuo kiaunės ir gr žiagalvės.
Dažniausiai nuo miegapeli

nukentėjo musinukės, kaip ir kitose radimvietėse Lietuvoje

(Juškaitis, 2006) bei didelėje dalyje likusio arealo (Adamik, Kral, 2008; Gatter, 2007 )
5.4 Mitybos racionas ir sezonin dinamika
Tikrinant inkilus netoli Airėn kaimo esančioje didži j miegapeli radimvietėje 2009 m.,
mitybos likuči aptikta 27 inkiluose viso 55 kartus. Mitybiniai objektai buvo pasirenkami tikslingai
(χ2: 96,88, df: 16, p<0,0001). Tyrim metu gauti rezultatai, susiję su mityba, pateikiami 2 lentelėje.
Užfiksuota 19 skirting maisto objekt (12 j grupi , jei skirtingos paukšči ir bestuburi r šys
apjungiamos) (12 pav.). Didelę rast mitybos likuči dal , ypač aktyviojo sezono pabaigoje, sudarė
kriaušės ir obuoliai (13 pav.). Miegapelės dažniausiai išėsdavo tik vaisi (obuoli , kriauši ) sėklas
(14 pav.), tačiau spalio mėnes pasitaikė atvej , kai buvo ėstas ir apyvaisis. Kriaušės neretai buvo
randamos dideliais kiekiais (iki trečdalio inkilo t rio). Lazdyno riešutai buvo rasti tik 3 kartus (visais
atvejais tik po 1-2 vienetus) ir sudarė nereikšming naudoto maisto dal . Rasti karpot j ožekšni ,
gudobeli vaisiai, avieči uogos, žuolo gilės ir mažalapi liep riešutėliai papildė racion nuo
liepos mėnesio.
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radimo inkiluose atvejų skaičius

Didžiųjų miegapelių mityba 2009m. Airėnai

lazdyno riešutai

inkilų tikrinimo laikotarpis

12 pav. Didži j

miegapeli

mitybos vairovė (skirtung

r ši

paukčiai bei bestuburiai

apjungti).

radimo atvejų inkiluose skaičius

16
ožekšniai, gudobelės,
liepos, avietės
kriaušės, obuoliai

14
12
10

riešutai, gilės

8
6

bestuburiai

4

paukščiai (suaugę,
jaunikliai, kiaušiniai)

2
0

birželis

rugpjūtis

spalis

Skirtingo m aisto dalis dietoje

13 pav. Skirtingo tipo maisto kiekio kitimas didži j miegapeli racione.
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2 lentel . Didži j miegapeli mityba Neries RP, radimvietėje prie Airėn , pagal inkiluose
rastus maisto likučius. Indeksai I ir II rodo pirmoje ar antroje mėnesio pusėje surinkti atitinkami
duomenys. Jei negalime b ti tikri, kad žymes paliko miegapelės, duomenys vesti pilka spalva.

Didžioji zylė

Parus major

Spalis I

Rugsėjis II

Spalis II
Rast likuči dalis
(pagal aptikim
skaiči ) 2008 m.
Rast likuči dalis
(pagal aptikim
skaiči ) 2009 m.
-

2%

Jaunikliai

1

-

2%

Kiaušiniai

1

-

2%

7%

-

-

2%

-

2%

4%

-

4%

2%

Suaugę
individai

2
1

Gr žiagalvė

Jynx torquilla

kiaušiniai

Paukščiai

nenustatyta

jaunikliai

1

kiaušiniai

1

Pilvakojis
moliuskas

Rugsėjis I

1

kiaušiniai

Karkvabalis

Rugpj tis II

Suaugę
individai

Rugpj tis I

Ficedula
hypoleuca

Liepa I

Margasparn
ė musinukė

Aptikim inkiluose skaičius atitinkamais laikotarpiais

Birželis I

Lotyniškas
Naudota
pavadinimas dalis

2008 spalis

Rasti
mitybos
elementai

1

Melolontha
melolontha
Gastropoda

Žaliasis
žiogas

Tettigonia
viridissima

Paprastasis
lazdynas

Corylus
avellana

riešutai

20

Paprastasis
žuolas

Quercus robur

gilės

1

Miškinė
kriaušė

Pyrus pyraster

Sėklos,
minkštimas

Miškinė
obelis

Malus
sylvestris

Sėklos,
minkštimas

Gudobelė

Crataegus

Apyvaisis

Karpotasis
ožekšnis

Euonymus
verrucosus

Vaisiai,
(žiedai?)

Mažalapė
liepa
Paprastoji
avietė

Tilia cordata

riešutėliai

Rubus idaeus

vaisiai

1
1

1

-

4%

1

1

-

4%

-

2%

71%

6%

4%

4%

-

34%

1
1

1

1
1

1

1

3

1

2

1

1

1
1

4

9

1

3

11%

20%

1

1

-

4%

1

1

-

6%

-

2%

-

2%

2

3
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14 pav. Didži j miegapeli apgraužti obuoliukai (išėstos sėklos).
Buko riešutėliai, žuol gilės, lazdyn riešutai pasižymi aukšta maistine-energetine verte: 24,6
kJ/g (pvz. buko sėklose: riebalai-42%; angliavandeniai-10%; baltymai-23%). Vaisi

maistinė-

energetinė vertė žymiai mažesnė: 2,2 kJ/g (pvz. šviežiuose obuoliuose: riebalai-1%, angliavandeniai70%, baltymai-0,3%) (Bieber, Ruf, 2009; Fietz et al. 2005).
Pirm

kart

Lietuvoje užfiksuotas atvejis, kai didžiosios miegapelės išgėrė gr žiagalvės

kiaušinius (1998-2003 m. D kštos upelio slėnyje jos užėmė 4 gr žiagalvi naudotus inkilus, tačiau
dėtys ar jaunikliai suėsti nebuvo (Letukaitė, 2004).
Daugelio autori tyrim rezultatai rodo, jog gyv ninis maistas svarbesnis aktyviojo sezono
pradžioje, kai dar tr ksta augalinio maisto (Bieber, 1998; Hürner, Michaux, 2009; Letukaitė, 2004),
tam neprieštarauja ir šio tyrimo rezultatai, tačiau birželio – liepos mėnesiais surinkta mažai
duomen , tad gyv ninio mitybos komponento svarbos dinamikos tiksliai vertinti nagalime.
Kad paukščius papjovė ir kiaušinius išgėrė didžiosios miegapelės – abejoni nekyla (kai kur jos
daro rimt žal musinukėms (Gatter, 2007; Adamik, Král, 2008), tačiau dėl bestuburi negalime b ti
tikri, nes juos galėjo atsinešti paukščiai ar geltonkaklės pelės. Tačiau ant vieno karkvabalio
antsparni ryškiai matėsi graužiko kandimo žymės. Lietuvoje užfiksuota pora atvej kuomet šios
miegapelės mito bestuburiais: Molio nelaisvėje auginta miegapelė neėdė mėšlavabali ir sraigi , bet
suėdė vor (Molis, 1992), ant inkilo stogelio buvo rastas išėstos sraigės kiautelis (Letukaitė, 2004).
Kai kuriose šalyse (Lenkijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Rusijoje) miegapelės neabejotinai minta
bestuburiais (Hürner, Michaux, 2009;

p., 1990; Nowakowski, Godlewska, 2006; Sailer,

Fietz, 2009).
Vien kart inkilai tikrinti 2008 m. (rugsėjo 27 d.). Jie buvo nevalyti nuo 2005 m. Šio tikrinimo
metu (28 inkilai) rasti didži j miegapeli mitybos likučiai: lazdyn riešutai (20 (71%) inkil ),
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obuoliai (3 (10%) inkiluose), papjautos suaugę zylės (2 (7%) inkiluose), suėsti paukšči jaunikliai
bei kiaušiniai, žuolo gilės (po 1 inkil ). Šio tikrinimo rezultat negalime lyginti su vėliau surinktais
duomenimis, nes inkilai buvo nevalyti kelis metus ir mitybos likučiai susikaupę per t laikotarp , o
jie yra nevienodu greičiu (pvz.: riešut kevalai išlieka ilgiau). Tačiau nekyla abejoni , jog bent 2008
m. miegapelės tikrai neėdė tiek daug kriauši ir obuoli kaip 2009 m. Obuoli likuči buvo išlikę tik
3 inkiluose ir po nedaug, o kriauši

nerasta nei viename inkile. Lazdyn

derėjimo (2008) ir

nederėjimo (2009) metais mityba stipriai skyrėsi.
Nelaisvėje augintas šioje vietovėje sugautas didžiosios miegapelės jauniklis ėdė laukinius
obuolius ir kriaušes, liep riešutėlius, avieči , šermukšni , gudobeli , ožekšni , baltašakni , iev
vaisius, visiškai neėdė gryb

(Molis, 1992). Tačiau laisvėje iki šiol nebuvo užfiksuota, jog

miegapelės ėst gudobeli ir ožekšni vaisius.
Kaip per tok trump laikotarp , nustatyta gan daug mitybos komponent . Manau, ir šie metai ir
vieta buvo dėkingi mitybos vairumo (bet ne tipiškos mitybos) tyrimui. Kadangi nederėjo lazdynai,
miegapelės turėjo rinktis alternatyvius mitybos šaltinius, o dėl vairiar šio trako, jos turėjo iš ko
pasirinkti ir mito vairesniu maistu. Tikriausiai kai gausiai dera lazdynai, šie nustatyti mitybiniai
elementai papildo didži j miegapeli mitybos racion , bet sudaro mažesnę jo dal ir b t sunkiau
juos nustatyti. Miegapelės be reikalo nenutolsta nuo dienojimo vietos ir, jei šalia gausu maisto,
maitinasi to paties medžio lajoje ar greta augančiuose medžiuose bei kr muose (Morris, 1997). Jei
yra galimybė – pasirenkamas energetiškai vertingesnis maistas, o jei nėra – ėdami mažesnės
energetinės vertės objektai. Belovežo girioje nustatyta, jog skrobl
užimamos teritorijos buvo patikimai didesnės, nei

žuol

derėjimo metais individ

(kurie energetiškai vertingesni nei

skroblai) derėjimo (Ściński, Borowski, 2008).
Mityba glaudžiai susijusi su dauginimusi. Svarbu pastebėti, jog beveik visame savo paplitimo
areale didžiosios miegapelės dauginasi tik pagrindinio j mitybinio augalo derėjimo metais (Bieber,
Ruf, 2004, Bieber et al., 2006; Fietz et al., 2009; Pilastro et al., 2003). Tuo tarpu šioje radimvietėje
jos sėkmingai dauginosi ir lazdyn nederliaus metais. Tai rodo, jog čia susidariusios joms palankios
mitybinės s lygos.
5.5 Svorio kitimas aktyviojo sezono metu
Tyrim metu miegapelės buvo pasvertos 86 kartus (86 svėrimo atvejai). Suaugusios miegapelės
buvo pasvertos viso 35 kartus, vienmetės – 9, ši metiniai jaunikliai – 38. Iš 38 žymėt individ , 15
buvo sugauti pakartotinai (iki 3 kart ) ir sverti daugiau nei po vien kart . Vis svėrim rezultatai
pateikiami grafike (15 pav.).
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15 pav. Didži j

miegapeli

svoriai (punktyrine linija sujungti po ilgo laiko pakartotinai

pagaut individ svoriai).
Svoriai statistiškai patikimai skyrėsi tarp skirting amžiaus grupi individ (16 pav.). (MannWhitney testas: Tarp suaugusi

ir vienameči

individ

p=0,02, tarp suaugusi

ir jaunikli

p<0,0001.) Tarp vienameči individ ir jauniki stebėtas svorio skirtumas statistiškai nepatikimas
(Mann-Whitney testas: p=0,168), k tikriausiai takojo maža pirmameči individ imtis (13 grafike
skirtumas tarp ši amžiaus grupi individ svorio akivaizdus). Per vis tyrim laikotarp patin
svorio vidurkis buvo 90,4, o pateli – 80,2 gram , tačiau svoriai skyrėsi statistiškai nepatikimai
(Mann-Whitney testas: p=0,253). Statistiškai nepatikimai didesnis patin
daugelyje tyrim

svoris užfiksuotas

vairiose didži j miegapeli paplitimo arealo dalyje. Trim atvejais nepavyko

nustatyti ar sveriami individai pirmamečiai ar suaugę. Ši svėrim rezultat ne traukti

atskir

amžiaus grupi

svori

svorio palyginim , bet traukti

peržiemojusi

miegapeli

ir jaunikli

palyginim .
Sunku gautus rezultatus lyginti su kit

šali miegapeli

svoriais, nes daugelyje straipsni

(Bieber, 1998; Bieber, Ruf, 2009; Fietz et al., 2009) pateikiami vidutiniai metiniai skirting amžiaus
grupi individ svoriai, o norint paskaičiuoti šiuos rodiklius, turim duomen nepakanka. Taip pat
neaišku, kokio svorio miegapelės nubudo po žiemojimo, nes šiuo laikotarpiu nesurinkta duomen .
Apskritai svoriai yra šiek tiek mažesni, nei piečiau esančiose šalyse (pvz. Vokietijoje (Bieber,
Ruf, 2004), Slovėnijoje sunkiausias sugautas individas svėrė 338 gr. (Kryštufek, Flajšman, 2007),
bet didesni nei Rumšiški miške (Letukaitė, 2004).
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amžiaus grupių svorių vidurkiai
160,0

145

74

48

40,0

Vienmečiai

63

60,0

Jaunikliai

11

20,0

Suaugę

56

80,0

102

100,0

115

120,0

94

svorių vidurkis (gr)

140,0

0,0
Liepa

Rugpjūtis

Rusėjis

Spalis

16 pav. Skirting amžiaus grupi miegapeli svorio kitimas aktyviojo sezono metu.
Liepos mėnes suaugusi ir vienameči miegapeli svoriai skyrėsi statistiškai labai patikimai
(p=0,0004) (svori vidurkiai atitinkamai 94 ir 48 gramai). Pavasar -vasaros pradžioje svor galima
naudoti norint nustatyti ar miegapelė suaugusi ar vienametė. Pirmieji jaunikliai atsivesti liepos
paskutinėmis dienomis (nustatant apytiksl jaunikli amži rėmiausi

(2001) pateikiamais

aprašymais). Jaunikli svoris didėjo lėčiau nei Vokietijoje (buk miške) tirt miegapeli jauniki .
Lietuvoje jaunikli

aktyvumo laikas buvo ilgesnis, o pasiektas žiemojimo svoris mažesnis nei

Vokietijoje. Prieš žiemojim
Rumšiški

Airėn

radimvietėje sunkiausias sugautas jauniklis svėrė 96 g.,

miške – 71 g., Vokietijoje – apie 121 g. (Bieber, Ruf, 2004). Skyrėsi ir jaunikli

vidutiniai svoriai Airėnuose ir Rumšiški miške, atitinkamai: rugsėjo antroje pusėje 60,4 ir 58 g.,
spalio pirmoje pusėje – 74 ir 64,5 g. (Letukaitė, 2004).
Rugsėjo mėnes suaugusi ir pirmameči miegapeli svoriai supanašėjo (Mann-Whitney testas:
p=0.029), nors vidutinis svoris skyrėsi net 30 gram . Vienameči miegapeli buvo pasverta nedaug,
tad j vidutiniai svoriai ne tokie tiksl s kaip suaugusi ir jaunikli . Letukaitės darbe pateikiami
vidutiniai peržiemojusi miegapeli (neišskiriant j

vienametes ir suaugusias) svoriai atskirais

mėnesiais. Airėn miegapeli atitinkamu b du paskaičiuoti svoriai didesni (liepos mėnes Airėnuose
– 86,6 g., Rumšiškėse – 68 g, rugpj čio mėnes abejose radimvietėse svėrė apie 100 g., rugsėj
Airėnuose – 130 g., Rumšiškėse – 119 g.). Sunkiausias individas Lietuvoje pasvertas Rumšiškėse –
197 g. (Juškaitis, 2010) (Airėnuose sunkiausias individas svėrė – 163 g.). (Sunkiausia didžioji
miegapelė sugauta Slovėnijoje ir svėrė 338 gr. (Kryštufek, Flajšman, 2007).
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Norint tiksliau nustatyti svorio dinamik met eigoje, reikėt jas sverti dažniau. Pateiktuose
grafikuose atsispindi tik bendra svorio kitimo tendencija, tačiau nesimato mažesni

svori

svyravim , kurie turėt pasireikšti peržiemojusi miegapeli lytinio aktyvumo metu. Patin svoris
paprastai šiek tiek sumažėja poravimosi metu, kuomet jie užima dideles teritorijas, o pateli svoris
sumažėja atsivedus jaunikius ir kol juos maitina pienu. Tuo tarpu kit amžiaus grupi miegapeli
svoris nuolat tik didėja (Bieber, 1998).
Užfiksuotas vienos pakartotinai sugautos suaugusios patelės svoris 08-03 d. 122 g. ir 09-14 d.
126 g. (8 pav. pavaizduota punktyrine horizontalia žalia kreive) išsiskiria iš kit . Tai tikriausiai
jauniklius vedusi patelė, tačiau svorio pakilimo ir kritimo bangos nematome, nes tuo laikotarpiu ji
nebuvo pagauta.
Peržiemoję individai buvo aktyv s iki rugsėjo pabaigos ir užmigo sverdami atitinkamai apie
130 ir 150 gram . Jaunikliai aktyv s iki spalio vidurio ir užmigo sverdami apie 85 gramus (pateikti
svoriai nesutampa su svorio vidurkiais atitinkamais mėnesiais, nes jei miegapelė paskutin aktyvumo
mėnes pasverta kelis kartus, artimiausias mygiui svoris bus nustatytas paskutinio svėrimo metu, o
kitus svėrimus galima atmesti).
Taigi, tirtoje radimvietėje, tiek jaunikliai tiek ir peržiemoję miegapelės svėrė nežymiai daugiau
nei Rumšiški miške, bet mažiau negu didžiojoje arealo dalyje. Tai rodo, jog Lietuvoje Miegapelėms
susidarę prastesnės gyvenimo s lygos negu piečiau, kur auga bukai, skroblai, tačiau tikriausiai
Airėnuose gyvenimo s lygos geresnės nei Rumšiški miške.
Rugsėjo pirmoje pusėje inkilai tikrinti ir Rumšiški miške. 2009-09-12 d. čia pasverta 30, o
Airėn radimvietėje – 9 miegapelės. Airėn radimvietėje vis amžiaus grupi miegapelės svėrė
nežymiai daugiau, nei Rumšiški miške (17 pav.), tačiau skirtumas statistiškai nepatikimas (tarp
suaugusi

individ

Mann-Whitney testas: p=0,081, tarp vienameči

p=0,686, tarp jaunikli

p=0,663)..
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svorių vidurkių palyginim as 2009.09.09-14 d.

80

94

100

100

svoris (gr.)

120

112

140

144

160

Airėnuose

60

Rumšiškėse

20
0

suaugę

vienamečiai

29

36

40

jaunikliai

m iegapelių am žius

17 pav. 2009.09.09-14 d. rast didži j miegapeli (Airėnuose n=9, Rumšiškėse n=30) svori
vidurki palyginimas.
5.6 Lizdin s medžiagos pasirinkimo ypatumai
Didži j miegapeli lizd ar pavieni j atnešt lap rasta 30 inkil (vienas inkilas tyrimo
laikotarpiu buvo perkeltas kit med ir laikyta, tad iš viso suneštas 31 lizdas) ir tik 3 inkiluose j
nebuvo. Dažniausiai (61% atvej ) lizdams naudota daugiau nei vienos medži

r šies lapai (3

lentelė). Medžio, kuriame keltas inkilas lapai naudoti 55 % atvej , tačiau 42 % lizd sudėtyje buvo
ir kit medži r ši lapai.
3 lentel . Didži j miegapeli lizd (n=31) statybinės medžiagos sudėtis
Didži j miegapeli lizdinės medžiagos sudėtis
Didži j miegapeli lizdai (n)
Vien to medžio, kuriame keltas inkilas, lapai
Yra ir to medžio kuriame keltas inkilas, ir kit
medži r ši lap
Nėra to medžio, kuriame keltas inkilas, lap
Visi lapai tos paties augalo r šies
Keli r ši augal lapai
Yra to medžio, kuriame keltas inkilas, lap

Atvej
skaičius
ir
atitinkam lizd gausumas (%)
31 (100%)
5 (16%)
13 (42%)
8 (26%)
12 (39%)
19 (61%)
17 (55%)

Dažniausiai lizdams naudota lazdyno (42%), klevo (32%), liepos (26%), uosio (26%), kriaušės
(23%), rečiau ožekšnio (13%), obels (10%) ir gudobelės (10%) lapai. Po vien kart (po 3%)
lizduose rasti šunvyšnės, žuolo, guobos, šaltekšnio lapai (19 pav.). Lizdinė medžiaga pasirenkama
tikslingai, o ne sunešama atsitiktinai (χ2=36,8, df: 11, p=0,0001). Konkreči r ši augal naudojimo
lizd statybai ypatumai aptariami 4 lentelėje.
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lazdynas

3%

klevas

3%

mažalapė liepa

3%

uosis
miškinė kriaušė

3%
10%

10%

karpotasis ožekšnis

42%

miškinė obelis

13%

gudobelė
šunvyšnė

23%

32%
26%

26%

ąžuolas
šaltekšnis
guoba

18 pav. Didži j miegapeli lizd statybai naudoti augal lapai Airėn radimvietėje (n=31)
(dauguma lizd mišr s, todėl aptikimo dažni suma daugiau nei 100%).
Šie rezultatai gerokai skiriasi nuo ilgameči stebėjim metu Rumšiški miške ir D kštos upelio
slėnyje gaut rezultat . Rumšiški miške 1990-2003 m. rasti 191 lizdai iš lap . Lizd statybai
daugiausiai naudoti lazdyno (68,7%),

žuolo (15%), liepos (14,9%), pavieniais atvejais –

šermukšnio, skroblo, skirpsto lapai. Iš skirting medži r ši lap buvo sukrauti tik 3 rasti lizdai
(2,2%). 2 lizdai (1,5%) sukrauti iš lap ir plauš arba žoli .
D kštos upelio slėnyje lapiniams lizdams (n = 19) daugiausia naudota liep (36,8%), mažiau
lazdyno (26,3%) lapai. Rastas vienodas skaičius inkil su žuolo, skroblo ir laukinės obels lap
lizdais. Lizdai buvo nešami tik iš vienos medži r šies lap (Letukaitė, 2004).
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4 lentel . Skirting r ši augal panaudojimo miegapeli lizd statybai ypatybės
Lizd
statybai
naudoti
augalai
lazdynas

Radim
lizduose
skaičius
13

Šios r šies
medžiuose/kr
muose kelt
inkil skaičius
6

klevas

10

1

mažalapė
liepa
uosis

8

3

8

6

kriaušė

7

6

karpotasis
ožekšnis

4

0

obelis

3

5

gudobelė

3

0

šunvyšnė

1

0

žuolas

1

0

šaltekšnis

1

1

guoba

1

1

Skirting augal r ši lap pasirinkimo ypatybės

Kai inkilas lazdyne, jo lap inkile nebuvo tik 1
atveju. Dažnai nešasi j lapus greta esančius
medžius.
Klev lapus dažnai nešas, nors j arti nėra. Klevo
lapus nešės nors arčiau buvo guoba
Mėgsta liepas. Nešas ir tuomet, kai arčiau yra kit
r ši augalai
Mėgsta uosi lapus, bet kartais uosy keltam
inkile jo lap neb na, nes jie aukščiau nei kit
augal . Bet kartais ir iš toliau atsineša
jei inkilas kriaušėj, tai visada neša ir jos lapus, bet
lizdas dažniausiai vairi lap
Ožekšni lapai dažniausiai atnešami su
smulkiomis šakelėmis. Tikriausiai todėl, kad ant
ši šakeli b na išsidėstę žiedai/vaisiai, kuriais
jos minta.
Obel nemėgsta. Niekada neneša obels lap , jei
inkilas ne obelyje, bet ji auga šalia.
Šios r šies lapai naudoti tuomet, kai jie buvo arti
inkilo (arčiau nei to medžio, kuriame kaba
inkilas, lapai. Taip pat mista gudobeli vaisiais.
Šios r šies lapai naudoti tuomet, kai jie buvo arti
inkilo (arčiau nei to medžio, kuriame kaba
inkilas, lapai).
Greta neaugo. Ši lap dalis lizde buvo
nedidelė.
Šios r šies lapai naudoti tuomet, kai jie buvo arti
inkilo (arčiau nei to medžio, kuriame kaba
inkilas, lapai).
Šios r šies lapai naudoti tuomet, kai jie buvo arti
inkilo (arčiau nei to medžio, kuriame kaba
inkilas, lapai).

Literat roje yra nedaug duomen apie kituose rajonuose lizdams naudojam medžiag , todėl
gaut duomen ne manoma palyginti. Tačiau akivaizdu, kad lizdo medžiaga skirsis priklausomai
nuo medyn sudėties. Rumšiški miške auga daug žuol , pomiškyje randama skroblai, liepos. Šioje
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teritorijoje dauguma lizd buvo sunešti b tent iš ši medži lap . D kštos upelio slėnyje pavieniais
atvejais rasti lizdai iš laukinės obels, klevo lap , bet dažniausiai - taip pat iš lazdyno, žuolo ir liepos
lap .
Airėn

radimvietėje lizdinė medžiaga vairesnė nei Rumšiški

miške ar D kštos slėnyje.

Sutampa tai, jog visose trijose vietovėse dažniausiai lizdams naudotas lazdynas ir gan dažnai naudoti
liepos lapai,o kiti elementai ar j proporcijos skiriasi. Be to, Airėnuose daugiau nei pusė lizd buvo
iš keletos r ši medži ar kr m lap , o Rumšiški miške ir D kštos slėnyje iš 153 lapini lizd
toki pasitaikė tik 3. vairesnę lizdinę medžiag Airėnuose lėmė didesnė trako r šinė vairovė,
(galb t ir geresnis laj susisiekimas, didesnis j persidengimas).
Tai, jog Letukaitėse aprašomose vietovėse miegapelės dažniausiai lizdui naudojo lazdyn
lapus, rečiau - žuol ir liep (pavieniais atvejais – klev , šermukšni , skirpst lapus), galima
paaiškinti tuo, kad dauguma inkil čia iškabinti ant lazdyn . Literat roje nurodoma, jog didžiosios
miegapelės dažniausiai lizdus neša iš to medžio lap , ant kurio pakabintas inkilas (

, 1970;

я ц, 1983). Tačiau Airėnuose, specialiai norint patikrinti š teigin , fiksuota ne tik lizdinė
medžiaga, bet ir kok med pakabintas inkilas. Bent jau Airėn radimvietėje, didžiosios miegapelės
dažnai (77 % lizd ) nešėsi lapus ir iš kit medži nei keltas inkilas.
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6. IŠVADOS
1. Pietrytinėje Neries RP dalyje ištyrus 72 miško sklypus, nustatyta, kad didžiosios miegapelės
gyvena 39 sklypuose (91 ha plote, 50% tirtos teritorijos). Iki šiol Neries RP žinota triskart mažesnė
j

gyvenama teritorija (28 ha). rodyta, kad didžiosios miegapelės tikrai gyvena j

apsaugai

steigtame Semeniuk teriologiniame draustinyje, tačiau j veiklos žymi rasta tik 64% draustinio
teritorijos ir negausiai. D kšt girininkijos 75 kvartalo 9 sklype, nustatyta nauja didži j miegapeli
gyvenama vieta.
2. Neries slėnyje ties Airėnais gyvenančios didžiosios miegapelės populiacijos maksimalus
santykinis gausumas buvo 48,5 peržiemoję individai/100 inkil , t.y. žymiai didesnis nei kitose tirtose
Lietuvos populiacijose. Patin

ir pateli

santykis suaugusi

miegapeli

ir jaunikli

tarpe buvo

artimas 1 : 1. Ruden inkiluose daugiausiai aptikta savarankišk jaunikli (48,7 %) ir suaugusi
miegapeli (43,6 %), o vienameči miegapeli rasta nedaug (7,7 %).
3. Sprendžiant pagal inkiluose rastas maisto liekanas, didži j

miegapeli

mityba skyrėsi

lazdyno derėjimo (2008 m.) ir nederėjimo (2009 m.) metais. 2009 m. didži j miegapeli raciono
dal sudarė miškini kriauši (34% aptikt maisto likuči ) ir obuoli (20%) sėklos. Kiti maisto
objektai – liep riešutėliai, ožekšni , gudobeli ir avieči vaisiai, lazdyno riešutai bei žuolo gilės –
sudarė nežymi raciono dal . Gyv ninis maistas (suaugę paukščiai, j kiaušiniai ir jaunikliai) buvo
svarbesnis aktyviojo sezono pradžioje. 2008 m. ruden net 71% inkil rasta lazdyn riešut keval
(neretai ir dideliais kiekiais).
4. Tirtoje populiacijoje, ruden tiek jaunikliai, tiek ir suaugusios miegapelės svėrė truput
daugiau nei Rumšiški miške, bet mažiau negu piečiau esančiose arealo dalyse. Prieš žiemos myg
vyresnės (bent du kartus peržiemoję) didžiosios miegapelės paliko inkilus rugsėjo pabaigoje,
vidutiniškai sverdamos 145 g, o jaunikliai – spalio viduryje, vidutiniškai sverdami 85 g. Lazdyn
nederėjimo metais, didžiosios miegapelės dauginasi ir prieš žiemos myg sukaupia pakankamas
riebal atsargas.
5. Inkiluose suneštiems lizdams didžiosios miegapelės naudojo 12 r ši medži ar kr m
lapus: dažniausiai lazdyno (aptikta 42% vis lizd ), klevo (32%), liepos (26%), uosio (26%) ir
miškinės kriaušės (23%). 59% lapini

lizd

rasta daugiau nei vienos r šies augalo lap . Dėl

vairiar šio medyno ir trako, didži j miegapeli lizd medžiaga čia vairesnė nei kitose Lietuvoje
tirtose populiacijose.
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7. S NTRAUKA
Tyrimo metu, pagal veiklos žymes vertintas didži j miegapeli paplitimas atskirose Neries
regioninio parko dalyse. Rasta nauja didži j miegapeli gyvenama vieta. rodyta, jog miegapelės
gyvena j

apsaugai steigtame Semeniuk

teriologiniame draustinyje, kuriame ankstesnės j

paieškos buvo nesėkmingos. Nustatyta 91,2 ha didži j

miegapeli

gyvenam

viet

Lietuvoje žinota 179,5 ha j gyvenam viet ). Sudarytas tirtos teritorijos miegapeli

(iki šiol
paplitimo

žemėlapis.
Šiaurinėje Neries RP dalyje (Airėn

radimvietėje) tirti kai kurie didži j

miegapeli

populiacijos strukt ros aspektai (gausumas, amžinė ir lytinė strukt ra), mityba bei svorio kitimas,
naudojimosi inkilais ir lizdinės medžiagos pasirinkimo ypatybės.
Užregistruoti bent 39 miegapeli individai. Suaugusi miegapeli gausumas siekė net 60,6
individ

šimtui inkil

radimvietėse). Lazdyn

(stebėtas populiacijos gausumas didesnis, nei kitose Lietuvoje tirtose
nederėjimo metais didži j

raciono dal sudarė kriaušės ir obuoliai

(daugiausia j sėklos), o viso nustatyta 19 skirting mitybos objekt . Net lazdyn nederliaus metais
jos pasiekė normal žiemojimo svor (suaugusios – 145 g, vienametės – 130 g, jaunikliai – 85g) ir
dauginosi. Lapiniuose lizduose dažniausiai rasta daugiau nei vienos r šies medži ar kr m lapai.
Dažniausiai naudojo lazdyno, klevo, liepos, uosio ir miškinės kriaušės lapus.
Visi tirti rodikliai rodo s lyginai ger populiacijos b klę Airėn radimvietėje. Tai tikriausiai
lemia tinkama buveinė, pasižyminti didele sumedėjusi augal r šine vairove.
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8. SUMMARY

Aspects of the fat dormouse (Glis glis) ecology in the Neris Regional Park
J. Pivoraitė
During the research the distribution of edible dormice (Glis glis) was investigated in separate
parts of Neris Regional Park. The investigation was based on the traces of G. glis activities, namely
traces of teeth on hazelnut shells and marks of living in specially for the species erased nest boxes.
Previously unknown G. glis location was found. Furthermore, was proved that the dormice live in
Semeniukai Teriological Reserve, which was established specially for their protection, however,
previous efforts to find the dormice there were unsuccessful. In total 91.2 ha of G.glis inhabited
places were ascertained (before the research 179.5 ha of G.glis inhabited places were known). The
map of G. glis distribution in the researched localities was made.
In the northern part of Neris RP (Airenai locality) G. glis diet and variation of weight during
the year, usage of the nest boxes and the choice of nest materials were investigated as well as some
aspects of the population structure such as abundance, density, age and gender structure. At least 39
G. glis individuals in this part of RP were registered. The abundance of adult G.glis here reached
even 60.6 individuals for 100 nest boxes (it shows that this population is bigger than in the other
investigated Lithuanian localities). In the years lean for hazelnuts the biggest part of the dormice diet
was constituted by seeds of pears and apples (in total 19 different nourishment objects were
identified). Even in the years lean for hazelnuts G. glis were reproducing and managed to reach
normal weight needed for hibernation (adults – 150 g, yearlings – 130 g, offspring – 85 g). In the
foliaceous nests more than one species of leaves of trees and bushes were found. The most common
leaves were the ones of common hazel (Corylus avellana), norway maple (Acer platanoides), smallleaved lime (Tilia cordata), ash tree (Fraxinus excelsior), wild pear (Pyrus pyraster). All the
investigated indicators show relatively good state of Airenai population of edible dormouse. It is
determined by the most suitable locality, which is characterised by wide variety of ligneous plants.
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