Niūriaspalvio auksavabalio (Osmoderma eremita) monitoringas BAST teritorijoje
Dūkštų ąžuolynas ir Dūkštos up÷s sl÷nis
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Monitoringo vieta ir metodika
Monitoringas buvo atliekamas BAST teritorijoje Dūkštų ąžuolynas ir Dūkštos up÷s sl÷nis. Atliekant
apskaitą buvo remiamasi 2008 m. G. Švitros vykdyto monitoringo ataskaitoje pateikta informacija.
Tikrinamos visos ataskaitoje pažym÷tos potencialios ir tinkamos drev÷s. Taip pat, papildomai buvo
ieškoma naujų drevių potencialiai tinkamų auksavabaliui. 2008 m. monitoringas atliktas BAST
teritorijoje Dūkštų ąžuolynas. 2009 m. prie Dūkštų ąžuolyno prijungus Dūkštos up÷s sl÷nį BAST
teritorijos ribos buvo pakeistos. Tod÷l 2011 m. Niūriaspalvio auksavabalio monitoringo vykdymas
numatytas ir Dūkštos up÷s sl÷nyje. Siekiant atlikti naujų drevių paiešką visoje BAST teritorijoje
pavasarį buvo inventorizuojami drev÷ti ąžuolai. Šiam tikslui visa monitoringuojama teritorija buvo
padalinta į transektas - 1 miško kvartale 6 transektos (1 pav.), kuriose fiksuojami visi pasteb÷ti
ąžuolai su drev÷mis, pažymint medžių koordinates žiniaraštyje bei išsaugant GPS imtuve. Drev÷tų
medžių paieška atlikta pavasarį, kol medžiai ir trakas be lapų. D÷l labai tankaus trako (lazdynai,
ievos) drevių paieška atsiradus lapijai tampa labai neefektyvi. V÷liau buvo atrinktos potencialiai
Osmoderma eremita tinkamos drev÷s bei sužym÷tos kartografin÷je medžiagoje (naudojant ArcMap
programą). Monitoringas vykdytas liepos bei rugs÷jo m÷nesiais, tikrinant iš anksto žinomas dreves.
Drevių apžiūrai naudotos kop÷čios, iš drev÷s išimtų trūn÷sių sijojimo tinklelis bei įrankis medžio
trūn÷siams išimti. Drev÷je aptikus Osmoderma eremita veiklos žymių (ekskrementai, lervos),
radimviet÷ pažymima kaip tinkama vabalui. Drev÷s kuriose veiklos p÷dsakų nerasta, tačiau jose
aptiktas didelis kiekis sutrūnijusios medienos, drev÷ tinkamos formos, gylio, neišplyšusi, esanti
tinkamame aukštyje (ne prie pat žem÷s) buvo žymimos

1 pav. transektų pavyzdys

kaip potencialios. Neatitinkančios šių kriterijų žymimos
kaip

netinkamos.

Drev÷ti

medžiai

kurių drev÷s

nepasiekiamos, apžiūr÷ti aplink kamienus apačioje.
Radus pribyr÷jusių Osmoderma eremita ekskrementų
aplink medžio kamieną radimviet÷ pažymima kaip
tinkama vabalui (aptikta Osmoderma eremita veiklos
p÷dsakų). Aplink tinkamus auksavabaliui medžius 300
m. spinduliu sužymimi visi pasteb÷ti drev÷ti medžiai (3
pav.)
Pagal monitoringo metodikos reikalavimus užpildyta
apskaitos forma, nurodant monitoringo rezultatus,
gr÷smes buveinei, pateiktos rekomendacijos buveinių
būkl÷s pagerinimui.
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Rezultatai
Monitoringo metu viso apžiūr÷ti 55 drev÷ti medžiai, iš jų 32 su potencialiomis auksavabaliui
drev÷mis, 13 su tinkamomis drev÷mis, 10 netinkamų.
2 pav. drevių tinkamumas
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13 drevių rasta Niūriaspalvio auksavabalio veiklos p÷dsakų, dvejose iš jų rasta ir auksavabalio lervų
(44 taškas – 3 lervos, 22 taškas – 1 lerva). 5 vietose rasta Osmoderma ekskrementų aplink medžio
kamienus (apačioje) (taškai – 11, 33, 39, 48, 34). 8 radimviečių ekskrementai rasti drevių viduje
(taškai - 13, 22, 23, 24, 36, 41, 42, 44).
3 pav. radimviet÷s su Osmoderma eremita veiklos p÷dsakais
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300 m. spinduliu aplink medžius, kurių drev÷se rasta Niūriaspalvio auksavabalio veiklos p÷dsakų,
randami vidutiniškai 4 drev÷ti medžiai.
4 pav. drev÷tų medžių išsid÷stymas 300 m. spinduliu aplink radimvietes
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Rezultatų aptarimas, rekomendacijos
2011 m. atlikus Niūriaspalvio auksavabalio monitoringą Dūkštų ąžuolyne bei Dūkštos up÷s sl÷nyje
aptikta 13 drevių su auksavabalio veiklos p÷dsakais. Lyginant su 2008 m. vykdyto monitoringo
rezultatais, tai bent 4 kartus didesnis radimviečių skaičius (2008 m. nustatytos 3 radimviet÷s su
auksavabalio veiklos p÷dsakais, 2011 – 13 vietų).
1 lentel÷. Niūriaspalvio auksavabalio radimviečių skaičiaus palyginimas 2011 m. ir 2008 m.

Eil. Taško
Nr. Nr.
1.
-

Koordinat÷s

2.

40.

561223, 6077196

D÷l įsikūrusių širšių
drev÷s patikrinti
nebuvo galimyb÷s.

3.

11.

562638, 6079320

Drev÷to medžio
apačioje rasta
Osmoderma eremita
lervų ekskrementų

4.

22.

561924, 6078491

Osmoderma eremita
veiklos p÷dsakų nerasta

5.

23.

561744, 6078030

6.

24.

561555, 6078052

7.

34.

561339, 6077878

8.

36.

560853, 6077292

Drev÷je rasta
Osmoderma eremita
lerva ir eksrementai
Drev÷je rasta
Osmoderma eremita
lervų ekskrementų
Drev÷to medžio
apačioje rasta
Osmoderma eremita
lervų ekskrementų
Drev÷to medžio
apačioje rasta
Osmoderma eremita
lervų ekskrementų
Drev÷je rasta
Osmoderma eremita
lervų ekskrementų

9.

41.

561319, 6077238

Osmoderma eremita
veiklos p÷dsakų nerasta

10.

42.

561286, 6077274

11.

43.

560191, 6076767

Drev÷je rasta
Osmoderma eremita
lervų ekskrementų
Drev÷je rasta
Osmoderma eremita
lervų ekskrementų
Drev÷je rastos 3
Osmoderma eremita
lervos ir ekskrementai

560852, 6077467

2011 m. rasti vabalo
veiklos p÷dsakai
-

2008 m. rasti vabalo
veiklos p÷dsakai
Rasta į Osmoderma
eremita lervų
ekskrementus panašių
ekskrementų
Steb÷tas ir sugautas
Osmoderma eremita
suaugęs patinas.Drev÷je
lervų ekskrementų
nebuvo rasta.
Rastas Osmoderma
eremita antsparnis, lervų
ekskrementų

Pastabos
2011 m. monitoringo
metu drev÷ nebuvo
rasta.
Drev÷ išlieka labai
potenciali
auksavabaliui.

Osmoderma eremita
veiklos p÷dsakų nerasta

Medis dvikamienis,
drev÷ esanti 4 m.
aukštyje įplyšusi,
drev÷s dugno pasiekti
n÷ra galimyb÷s.
2008 m. drev÷ įvardinta
kaip potenciali vabalui,
tačiau maža
2008 m. drev÷ įvardinta
kaip labai tinkama

Osmoderma eremita
veiklos p÷dsakų nerasta

2008 m. drev÷ įvardinta
kaip potenciali vabalui

Osmoderma eremita
veiklos p÷dsakų nerasta

2008 m. drev÷ įvardinta
kaip potenciali vabalui

Rastos Osmoderma
eremita 3 lervos, daug
lervų ekskrementų

2010 m. patikrinus
drevę buvo rastos 3
lervos ir daug
ekskrementų
2008 m. drev÷ įvardinta
kaip labai tinkama
vabalui
2008 m. drev÷ nebuvo
aptikta

-

-

2008 m. drev÷ nebuvo
aptikta. 2010 m.
drev÷je rasta
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12.

48.

559536, 6076192

13.

13.

562489, 6079371

14.

33.

561123, 6078132

15.

39.

561060, 6077397

Drev÷to medžio
apačioje rasta
Osmoderma eremita
lervų ekskrementų
Drev÷je rasta
Osmoderma eremita
lervų ekskrementų
Drev÷to medžio
apačioje rasta
Osmoderma eremita
lervų ekskrementų
Drev÷to medžio
apačioje rasta
Osmoderma eremita
lervų ekskrementų

-

Osmoderma eremita
lervų ekskrementų,
drev÷ įvardinta kaip
labai tinkama
2008 m. drev÷ nebuvo
aptikta

-

2008 m. drev÷ nebuvo
aptikta

-

2008 m. drev÷ nebuvo
aptikta

-

2008 m. drev÷ nebuvo
aptikta

Tačiau, lyginant rezultatus reik÷tų atsižvelgiant į tai, kad 2008 m. buvo išžvalgyta mažesn÷ teritorija
(5,6,8,10 ąžuolyno kvartalai nebuvo tikrinami, ar tikrinami tik paviršutiniškai (G. Švitra 2008)), be
to 2009 m. prie Dūkštų ąžuolyno prijungtas Dūkštos up÷s sl÷nis. 2008 m. viso patikrintos 17 drevių
(G. Švitra 2008), 2011 nemažiau 30 drevių (kurios buvo pasiekiamos). Atsižvelgiant į šias
aplinkybes teigti jog Niūriaspalvio auksavabalio populiacija Dūkštų ąžuolyne ir Dūkštos up÷s
sl÷nyje did÷ja negalima. Auksavabalio buveinių būkl÷s kokyb÷ išlieka bloga. Medyne stipriai
suveš÷jęs trakas (lazdynai, ievos) – daug kliūčių vabalo migracijai, be to tankus trakas užtamsina
buveines (nepraleidžia šviesos, šilumos). Auksavabaliui potencialiai tinkamų drevių nedaug, o
tinkamų dalis džiūsiančiuose medžiuose.
Buveinių kokyb÷s gerinimui taikytinas trako šalinimas, retinimas aplink žinomas dreves. Tai leistų
prašviesinti buveines, būtų sudarytos geresn÷s sąlygos vabalų migracijai tarp drev÷tų medžių. 2011
m. parengtas Dūkštų ąžuolyno ir Dūkštos up÷s sl÷nio gamtotvarkos plano aprašas. Tačiau šis planas
dar n÷ra patvirtintas. Plane numatyta priemon÷ – optimizavimas sąlygų Niūriaspalvio auksavabalio
apgyvendintų ąžuolų aplinkoje, iškertant užtamsinimą sukeliančius krūmus ir medžius. Numatyta
aplink tokius ąžuolus 15-20 m. spinduliu iškirsti krūmus ir medžius. Palaikant tokią būklę ir
ateityje, tik÷tina, kad buveinių kokyb÷ pager÷s.
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10.20

11 taškas

Steb÷jimų Steb÷jimų
laikas
vieta

(I)
0

(L)
0

(IL)
0

(E)
Didelis
kiekis

Steb÷tų vienetų skaičius
÷miniuose

Teritorijos kodas: LTVIN0007
Teritorijos pavadinimas: Dūkštų ąžuolynas IR Dūkštos
up÷s sl÷nis
Rūšies lietuviškas, lotyniškas pavadinimas:
Niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita)
Data: 2011-07-18
Oro sąlygos: giedra ir šilta

5

3

Drev÷ 4 m. aukštyje, dvikamienio medžio
išsišakojime. Išplyšusi, išilgin÷, labai gili.
Pasiekti drev÷s dugno n÷ra galimyb÷s. Aplink
medį rasta ekskrementų pagal dydį ir išvaizdą
atitinkančių Osmoderma eremita lervų
ekskrementus. Medyne, aplink drevę, stipriai
išveš÷jęs trakas (lazdynai, ievos). Drev÷s vieta
užtamsinta trako. 300 m. spinduliu rasti 3
medžiai su drev÷mis potencialiai tinkamomis
auksavabaliui ir 1 drev÷ (13 taškas) tinkama
vabalui.
Pagrindin÷s gr÷sm÷s – tinkamų vabalui gyventi
medžių drev÷tų medžių stoka, tankus pomiškis.
Primon÷s vabalo gyvenamoms vietoms pagerinti
– trako, pomiškio valymas aplink drev÷tus
medžius, drev÷tų, tinkamų/potencialiai tinkamų
vabalui medžių išsaugojimas (kirtimų ribojimas).

El. paštas: ekologija@neriesparkas.lt
Steb÷jimuose dalyvavusių vykdytojų sąrašas:
Dr÷v÷tų
Vietos
medžių
savybių
Pastabos
skaičius
išsaugojimo
300 m
laipsnio
spindulio
įvertinimas
zonoje

Tel.: 867763238

Puslapis__1___iš___14___puslapių
Už monitoringą atsakingas asmuo: Aivaras Jefanovas
Adresas: Vilniaus g. 3, Dūkštos, Vilniaus raj.

1 Priedas. Niūriaspalvio auksavabalio
apskaitos forma

10.40

13 taškas

Steb÷jimų Steb÷jimų
laikas
vieta

(I)
0

(L)
0

(IL)
0

(E)
Didelis
kiekis

Steb÷tų vienetų skaičius
÷miniuose

Teritorijos kodas: LTVIN0007
Teritorijos pavadinimas: Dūkštų ąžuolynas IR Dūkštos
up÷s sl÷nis
Rūšies lietuviškas, lotyniškas pavadinimas:
Niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita)
Data: 2011-07-18
Oro sąlygos: giedra ir šilta

4-5

3

Drev÷ 1 m. aukštyje, atvira, gili. Viduje daug
sutrūnijusios medienos. Tinkama Niūriaspalviui
auksavabaliui. Drev÷je rasta ekskrementų pagal
dydį ir išvaizdą atitinkančių Osmoderma eremita
būdingus ekskrementus. Medyne, aplink drevę,
stipriai išveš÷jęs trakas (lazdynai, ievos). Drev÷s
vieta užtamsinta trako. 300 m. spinduliu rasti 2-3
medžiai su drev÷mis potencialiai tinkamomis
auksavabaliui ir viena drev÷ tinkama vabalui (11
taškas).
Pagrindin÷s gr÷sm÷s – tinkamų vabalui gyventi
medžių drev÷tų medžių stoka, tankus pomiškis.
Primon÷s vabalo gyvenamoms vietoms pagerinti
– trako, pomiškio valymas aplink drev÷tus
medžius, drev÷tų, tinkamų/potencialiai tinkamų
vabalui medžių išsaugojimas (kirtimų ribojimas).

El. paštas: ekologija@neriesparkas.lt
Steb÷jimuose dalyvavusių vykdytojų sąrašas:
Dr÷v÷tų
Vietos
medžių
savybių
Pastabos
skaičius
išsaugojimo
300 m
laipsnio
spindulio
įvertinimas
zonoje

Tel.: 867763238

Puslapis__2___iš___14___puslapių
Už monitoringą atsakingas asmuo: Aivaras Jefanovas
Adresas: Vilniaus g. 3, Dūkštos, Vilniaus raj.

12.15

22 taškas

Steb÷jimų Steb÷jimų
laikas
vieta

(I)
0

(L)
1

(IL)
0

(E)
Didelis
kiekis

Steb÷tų vienetų skaičius
÷miniuose

Teritorijos kodas: LTVIN0007
Teritorijos pavadinimas: Dūkštų ąžuolynas IR Dūkštos
up÷s sl÷nis
Rūšies lietuviškas, lotyniškas pavadinimas:
Niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita)
Data: 2011-07-25
Oro sąlygos: debesuota, be lietaus

3

4

Drev÷ 4-5 m. aukštyje, labai tinkama
Niūriaspalviui auksavabaliui. Viduje daug
sutrūnijusios medienos. Drev÷je rasta
auksavabalio lerva ir ekskrementai. Medis
su dreve randasi šalia kelio – kvartalin÷s,
tod÷l šiaur÷s rytin÷ pus÷ atvira, priešingoje
pus÷je išveš÷jęs trakas (lazdynas, ievos).
300 m. spinduliu aplink drev÷tą medį kitų
potencialiai tinkamų auksavabaliui drevių
nerasta. Primon÷s vabalo gyvenamoms
vietoms pagerinti – trako, pomiškio valymas
aplink drev÷tus medžius, drev÷tų,
tinkamų/potencialiai tinkamų vabalui medžių
išsaugojimas (kirtimų ribojimas).

El. paštas: ekologija@neriesparkas.lt
Steb÷jimuose dalyvavusių vykdytojų sąrašas:
Dr÷v÷tų
Vietos
medžių
savybių
Pastabos
skaičius
išsaugojimo
300 m
laipsnio
spindulio
įvertinimas
zonoje

Tel.: 867763238

Puslapis__3___iš___14___puslapių
Už monitoringą atsakingas asmuo: Aivaras Jefanovas
Adresas: Vilniaus g. 3, Dūkštos, Vilniaus raj.

10.15

23 taškas

Steb÷jimų Steb÷jimų
laikas
vieta

(I)
0

(L)
0

(IL)
0

(E)
Didelis
kiekis

Steb÷tų vienetų skaičius
÷miniuose

Teritorijos kodas: LTVIN0007
Teritorijos pavadinimas: Dūkštų ąžuolynas IR Dūkštos
up÷s sl÷nis
Rūšies lietuviškas, lotyniškas pavadinimas:
Niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita)
Data: 2011-07-25
Oro sąlygos: debesuota, be lietaus

4

4

Drev÷ aukštai, apie 6 m. aukštyje, gili, viduje
daug sutrūnijusios medienos. Drev÷je rasta
ekskrementų pagal dydį ir išvaizdą
atitinkančių Osmoderma eremita būdingus
ekskrementus. Drev÷ randasi šalia
kvartalin÷s linijos, tod÷l pietvakarin÷ dalis
atviresn÷, priešingoje pus÷je užtamsinta
(tankus trakas). 300 m. spinduliu rasti 3
medžiai su drev÷mis potencialiai tinkamomis
auksavabaliui ir 1 medis su dreve (24
taškas), kurioje rasta auksavabalio veiklos
p÷dsakų. Primon÷s vabalo gyvenamoms
vietoms pagerinti – trako, pomiškio valymas
aplink drev÷tus medžius, drev÷tų,
tinkamų/potencialiai tinkamų vabalui medžių
išsaugojimas (kirtimų ribojimas).

El. paštas: ekologija@neriesparkas.lt
Steb÷jimuose dalyvavusių vykdytojų sąrašas:
Dr÷v÷tų
Vietos
medžių
savybių
Pastabos
skaičius
išsaugojimo
300 m
laipsnio
spindulio
įvertinimas
zonoje

Tel.: 867763238

Puslapis__4___iš___14___puslapių
Už monitoringą atsakingas asmuo: Aivaras Jefanovas
Adresas: Vilniaus g. 3, Dūkštos, Vilniaus raj.

11.00

24 taškas

Steb÷jimų Steb÷jimų
laikas
vieta

(I)
0

(L)
0

(IL)
0

(E)
Didelis
kiekis

Steb÷tų vienetų skaičius
÷miniuose

Teritorijos kodas: LTVIN0007
Teritorijos pavadinimas: Dūkštų ąžuolynas IR Dūkštos
up÷s sl÷nis
Rūšies lietuviškas, lotyniškas pavadinimas:
Niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita)
Data: 2011-07-25
Oro sąlygos: debesuota, be lietaus

4

4

Drev÷ 10 m. aukštyje, nepasiekiama.
Potenciali vabalui gyventi. Drev÷to medžio
apačioje rasta ekrementų pagal dydį ir
išvaizdą panašių į Osmoderma eremita lervų
ekskrementus. Aplink drevę išveš÷jęs
trakas, užtamsinta.
300 m. spinduliu rastas 1 medis (tas pats
kaip ir aplink 23 tašką) su dreve potencialiai
tinkama auksavabaliui bei 2 medžiai (23, 24
taškai) su drev÷mis, kuriose rasta
auksavabalio givybin÷s veiklos p÷dsakų.
Primon÷s vabalo gyvenamoms vietoms
pagerinti – trako, pomiškio valymas aplink
drev÷tus medžius, drev÷tų,
tinkamų/potencialiai tinkamų vabalui medžių
išsaugojimas (kirtimų ribojimas).

El. paštas: ekologija@neriesparkas.lt
Steb÷jimuose dalyvavusių vykdytojų sąrašas:
Dr÷v÷tų
Vietos
medžių
savybių
Pastabos
skaičius
išsaugojimo
300 m
laipsnio
spindulio
įvertinimas
zonoje

Tel.: 867763238

Puslapis__5___iš___14___puslapių
Už monitoringą atsakingas asmuo: Aivaras Jefanovas
Adresas: Vilniaus g. 3, Dūkštos, Vilniaus raj.

12.00

33 taškas

Steb÷jimų Steb÷jimų
laikas
vieta

(I)
0

(L)
0

(IL)
0

(E)
Didelis
kiekis

Steb÷tų vienetų skaičius
÷miniuose

Teritorijos kodas: LTVIN0007
Teritorijos pavadinimas: Dūkštų ąžuolynas IR Dūkštos
up÷s sl÷nis
Rūšies lietuviškas, lotyniškas pavadinimas:
Niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita)
Data: 2011-07-25
Oro sąlygos: debesuota, be lietaus

4

4

Apžiūros metu drev÷s neaptikta, drev÷ gali
būti aukštai, tačiau d÷l tankios trako lapijos
nepastebima. Apačioje rasta prikritusios
sutrūnijusios medienos ir ekskrementų pagal
dydį ir išvaizdą atitinkančių Niūriaspalvio
auksavabalio lervų ekskrementus. Trakas
aplink medį labai tankus, užtamsinta. 300 m.
spinduliu rasti 3 medžiai su drev÷mis
potencialiai tinkamomis auksavabaliui.
Primon÷s vabalo gyvenamoms vietoms
pagerinti – trako, pomiškio valymas aplink
drev÷tus medžius, drev÷tų,
tinkamų/potencialiai tinkamų vabalui medžių
išsaugojimas (kirtimų ribojimas).

El. paštas: ekologija@neriesparkas.lt
Steb÷jimuose dalyvavusių vykdytojų sąrašas:
Dr÷v÷tų
Vietos
medžių
savybių
Pastabos
skaičius
išsaugojimo
300 m
laipsnio
spindulio
įvertinimas
zonoje

Tel.: 867763238

Puslapis__6___iš___14___puslapių
Už monitoringą atsakingas asmuo: Aivaras Jefanovas
Adresas: Vilniaus g. 3, Dūkštos, Vilniaus raj.

12.20

34 taškas

Steb÷jimų Steb÷jimų
laikas
vieta

(I)
0

(L)
0

(IL)
0

(E)
Didelis
kiekis

Steb÷tų vienetų skaičius
÷miniuose

Teritorijos kodas: LTVIN0007
Teritorijos pavadinimas: Dūkštų ąžuolynas IR Dūkštos
up÷s sl÷nis
Rūšies lietuviškas, lotyniškas pavadinimas:
Niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita)
Data: 2011-07-25
Oro sąlygos: debesuota, be lietaus

2

4

Drev÷ 1,5 m. aukštyje, labai didel÷, išplyšusi.
Gili, dugnas nepasiekiamas, tod÷l n÷ra
galimyb÷s patikrinti ar viduje yra Osmoderma
eremita veiklos p÷dsakų. Apačioje aplink medį
rasta prikritusių auksavabalio lervų ekskrementų
(atitinka pagal dydį ir išvaizdą). Trakas iš rytin÷s
pus÷s ne toks tankus kaip priešingoje pus÷je.
Tam įtakos turi šalia esantis pažintinis takas.
300 m. spinduliu rastas 1 medis (tas pats kaip ir
aplink 24 tašką) su dreve potencialiai tinkama
auksavabaliui bei 1 medis (24 taškas) su dreve,
kurioje rasta auksavabalio givybin÷s veiklos
p÷dsakų. Primon÷s vabalo gyvenamoms
vietoms pagerinti – trako, pomiškio valymas
aplink drev÷tus medžius, drev÷tų,
tinkamų/potencialiai tinkamų vabalui medžių
išsaugojimas (kirtimų ribojimas).

El. paštas: ekologija@neriesparkas.lt
Steb÷jimuose dalyvavusių vykdytojų sąrašas:
Dr÷v÷tų
Vietos
medžių
savybių
Pastabos
skaičius
išsaugojimo
300 m
laipsnio
spindulio
įvertinimas
zonoje

Tel.: 867763238

Puslapis__7___iš___14___puslapių
Už monitoringą atsakingas asmuo: Aivaras Jefanovas
Adresas: Vilniaus g. 3, Dūkštos, Vilniaus raj.

10.10

36 taškas

Steb÷jimų Steb÷jimų
laikas
vieta

(I)
0

(L)
0

(IL)
0

(E)
Didelis
kiekis

Steb÷tų vienetų skaičius
÷miniuose

Teritorijos kodas: LTVIN0007
Teritorijos pavadinimas: Dūkštų ąžuolynas IR Dūkštos
up÷s sl÷nis
Rūšies lietuviškas, lotyniškas pavadinimas:
Niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita)
Data: 2011-07-26
Oro sąlygos: giedra ir šilta

4

4

Drev÷ labai tinkama vabalui. Drev÷ 3-4 m.
gili, tačiau viduje sutrunijusios medienos
beveik nerasta. Medis sudžiuvęs. Drev÷s
vidus užpildytas auksavabalio lervų
ekskrementais. Apžiūros metu lervų ar
suaugelių neaptikta. 2010 m. tikrinant drevę
buvo aptiktos 3 Osmoderma eremita vabalo
lervos. Medis randasi šalia kelio į
Bradeliškio malūną, tod÷l vakarin÷ pus÷
atvira neužtamsinta tankaus trako.
Priešingoje pus÷je išveš÷jęs trakas. 300 m.
spinduliu rasti 3 medžiai su drev÷mis
potencialiai tinkamomis auksavabaliui bei 1
medis (39 taškas), aptikta auksavabalio
veiklos p÷dsakų). Primon÷s vabalo
gyvenamoms vietoms pagerinti – trako,
pomiškio valymas aplink drev÷tus medžius,

El. paštas: ekologija@neriesparkas.lt
Steb÷jimuose dalyvavusių vykdytojų sąrašas:
Dr÷v÷tų
Vietos
medžių
savybių
Pastabos
skaičius
išsaugojimo
300 m
laipsnio
spindulio
įvertinimas
zonoje

Tel.: 867763238

Puslapis__8___iš___14___puslapių
Už monitoringą atsakingas asmuo: Aivaras Jefanovas
Adresas: Vilniaus g. 3, Dūkštos, Vilniaus raj.

drev÷tų, tinkamų/potencialiai tinkamų
vabalui medžių išsaugojimas (kirtimų
ribojimas). Primon÷s vabalo gyvenamoms
vietoms pagerinti – trako, pomiškio valymas
aplink drev÷tus medžius, drev÷tų,
tinkamų/potencialiai tinkamų vabalui medžių
išsaugojimas (kirtimų ribojimas).

10.30

39 taškas

Steb÷jimų Steb÷jimų
laikas
vieta

(I)
0

(L)
0

(IL)
0

(E)
Didelis
kiekis

Steb÷tų vienetų skaičius
÷miniuose

Teritorijos kodas: LTVIN0007
Teritorijos pavadinimas: Dūkštų ąžuolynas IR Dūkštos
up÷s sl÷nis
Rūšies lietuviškas, lotyniškas pavadinimas:
Niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita)
Data: 2011-07-26
Oro sąlygos: giedra ir šilta

7-8

3

Kelios išplyę drev÷s 8 m. aukštyje. Medis su
atšokusia žieve. Apačioje aplink medį rasta
prikritusių auksavabalio lervų ekskrementų
(atitinka pagal dydį ir išvaizdą). Medyne
stipriai išveš÷jęs trakas, užtamsinta. 300 m.
atstume rasti 5 medžiai (tie patys kaip ir
aplink 36, 41, 42 taškus) su potencialiomis
auksavabaliui drev÷mis bei 2-3 medžiai (36,
41, 42 taškai) su drev÷mis, kuriose aptikta
vabalo veiklos p÷dsakų. Primon÷s vabalo
gyvenamoms vietoms pagerinti – trako,
pomiškio valymas aplink drev÷tus medžius,
drev÷tų, tinkamų/potencialiai tinkamų
vabalui medžių išsaugojimas (kirtimų
ribojimas).

El. paštas: ekologija@neriesparkas.lt
Steb÷jimuose dalyvavusių vykdytojų sąrašas:
Dr÷v÷tų
Vietos
medžių
savybių
Pastabos
skaičius
išsaugojimo
300 m
laipsnio
spindulio
įvertinimas
zonoje

Tel.: 867763238

Puslapis__10___iš___14___puslapių
Už monitoringą atsakingas asmuo: Aivaras Jefanovas
Adresas: Vilniaus g. 3, Dūkštos, Vilniaus raj.

11.00

41 taškas

Steb÷jimų Steb÷jimų
laikas
vieta

(I)
0

(L)
0

(IL)
0

(E)
Didelis
kiekis

Steb÷tų vienetų skaičius
÷miniuose

Teritorijos kodas: LTVIN0007
Teritorijos pavadinimas: Dūkštų ąžuolynas IR Dūkštos
up÷s sl÷nis
Rūšies lietuviškas, lotyniškas pavadinimas:
Niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita)
Data: 2011-07-26
Oro sąlygos: giedra ir šilta

3

4

Didel÷ drev÷ 3 m aukštyje. Viduje daug
sutrunijusios medienos liekanų. Drev÷je
rasta Osmoderma eremita lervų
ekskrementų (atitinka pagal dydį ir išvaizdą).
Medyne išveš÷jęs trakas. 300 m. atstumu
rasti 2medžiai (tie patys kaip ir aplink 39, 42
taškus) su potencialiomis auksavabaliui
drev÷mis bei 2 medžai (39, 42 taškai) su
drev÷mis, kuriose aptikta auksavabalio
gyvybin÷s veiklos p÷dsakų. Primon÷s
vabalo gyvenamoms vietoms pagerinti –
trako, pomiškio valymas aplink drev÷tus
medžius, drev÷tų, tinkamų/potencialiai
tinkamų vabalui medžių išsaugojimas
(kirtimų ribojimas).

El. paštas: ekologija@neriesparkas.lt
Steb÷jimuose dalyvavusių vykdytojų sąrašas:
Dr÷v÷tų
Vietos
medžių
savybių
Pastabos
skaičius
išsaugojimo
300 m
laipsnio
spindulio
įvertinimas
zonoje

Tel.: 867763238

Puslapis__11___iš___14___puslapių
Už monitoringą atsakingas asmuo: Aivaras Jefanovas
Adresas: Vilniaus g. 3, Dūkštos, Vilniaus raj.

11.20

42 taškas

Steb÷jimų Steb÷jimų
laikas
vieta

(I)
0

(L)
0

(IL)
0

(E)
Didelis
kiekis

Steb÷tų vienetų skaičius
÷miniuose

Teritorijos kodas: LTVIN0007
Teritorijos pavadinimas: Dūkštų ąžuolynas IR Dūkštos
up÷s sl÷nis
Rūšies lietuviškas, lotyniškas pavadinimas:
Niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita)
Data: 2011-07-26
Oro sąlygos: giedra ir šilta

4

4

Didel÷ gili drev÷ 1,5 m. aukštyje. Viduje
daug sutrūnijusios medienos. Drev÷je rasta
Osmoderma eremita lervų ekskrementų
(atitinka pagal dydį ir išvaizdą). Medyne
išveš÷jęs trakas. 300 m. atstumu rasti 2
medžiai (tie patys kaip ir taškuose Nr. 39,
41) su potencialiomis auksavabaliui
drev÷mis bei 2 medžai su drev÷mis (39, 41
taškai) kuriose aptikta auksavabalio
gyvybin÷s veiklos p÷dsakų. Primon÷s
vabalo gyvenamoms vietoms pagerinti –
trako, pomiškio valymas aplink drev÷tus
medžius, drev÷tų, tinkamų/potencialiai
tinkamų vabalui medžių išsaugojimas
(kirtimų ribojimas).

El. paštas: ekologija@neriesparkas.lt
Steb÷jimuose dalyvavusių vykdytojų sąrašas:
Dr÷v÷tų
Vietos
medžių
savybių
Pastabos
skaičius
išsaugojimo
300 m
laipsnio
spindulio
įvertinimas
zonoje

Tel.: 867763238

Puslapis__12___iš___14___puslapių
Už monitoringą atsakingas asmuo: Aivaras Jefanovas
Adresas: Vilniaus g. 3, Dūkštos, Vilniaus raj.

10.15

44 taškas

Steb÷jimų Steb÷jimų
laikas
vieta

(I)
0

(L)
3

(IL)
0

(E)
Didelis
kiekis

Steb÷tų vienetų skaičius
÷miniuose

Teritorijos kodas: LTVIN0007
Teritorijos pavadinimas: Dūkštų ąžuolynas IR Dūkštos
up÷s sl÷nis
Rūšies lietuviškas, lotyniškas pavadinimas:
Niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita)
Data: 2011-07-28
Oro sąlygos: giedra ir šilta

1

4

Drev÷ labai tinkama Niūriaspalviui
auksavabaliui. Daug sutrūnijusios medienos,
drev÷ 3 m. aukštyje. Aptiktos 3 auksavabalio
lervos ir daug ekskrementų. Trakas aplink
drevę retesnis nei Dūkštų ąžuolyne, vieta
n÷ra stipriai užtamsinta. 300 m. spinduliu
rastas 1 medis su auksavabaliui potencialiai
tinkama dreve. Primon÷s vabalo
gyvenamoms vietoms pagerinti – trako,
pomiškio valymas aplink drev÷tus medžius,
drev÷tų, tinkamų/potencialiai tinkamų
vabalui medžių išsaugojimas (kirtimų
ribojimas).

El. paštas: ekologija@neriesparkas.lt
Steb÷jimuose dalyvavusių vykdytojų sąrašas:
Dr÷v÷tų
Vietos
medžių
savybių
Pastabos
skaičius
išsaugojimo
300 m
laipsnio
spindulio
įvertinimas
zonoje

Tel.: 867763238

Puslapis__13___iš___14___puslapių
Už monitoringą atsakingas asmuo: Aivaras Jefanovas
Adresas: Vilniaus g. 3, Dūkštos, Vilniaus raj.

12.00

48 taškas

Steb÷jimų Steb÷jimų
laikas
vieta

(I)
0

(L)
0

(IL)
0

(E)
Didelis
kiekis

Steb÷tų vienetų skaičius
÷miniuose

Teritorijos kodas: LTVIN0007
Teritorijos pavadinimas: Dūkštų ąžuolynas IR Dūkštos
up÷s sl÷nis
Rūšies lietuviškas, lotyniškas pavadinimas:
Niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita)
Data: 2011-07-28
Oro sąlygos: giedra ir šilta

3

4

Didel÷s drev÷s, viršutin÷ 10 m aukštyje,
apatin÷ atvira. Drev÷s išplyšusios, apačioje
pribir÷ję sutrūnijusios medienos. Apačioje
rasta daug ekskrementų pagal dydį ir
išvaizdą atitinkančių Osmoderma eremita
lervų ekskrementus. Trakas aplink dreves
tankus. 300 spinduliu rasti trys medžiai su
potencialiai auksavabaliui tinkančiomis
dev÷mis. Primon÷s vabalo gyvenamoms
vietoms pagerinti – trako, pomiškio valymas
aplink drev÷tus medžius, drev÷tų,
tinkamų/potencialiai tinkamų vabalui medžių
išsaugojimas (kirtimų ribojimas).

El. paštas: ekologija@neriesparkas.lt
Steb÷jimuose dalyvavusių vykdytojų sąrašas:
Dr÷v÷tų
Vietos
medžių
savybių
Pastabos
skaičius
išsaugojimo
300 m
laipsnio
spindulio
įvertinimas
zonoje

Tel.: 867763238

Puslapis__14___iš___14___puslapių
Už monitoringą atsakingas asmuo: Aivaras Jefanovas
Adresas: Vilniaus g. 3, Dūkštos, Vilniaus raj.

Koordinat÷s LKS
94
561784, 6078942
561809, 6078979
562386, 6079018
562392, 6079027
562433, 6078976
562444, 6079069
562441, 6079055
562441, 6079002
562578, 6079114
562493, 6079294
562693, 6079267
562489, 6079371
562638, 6079320
562057, 6079472

562489, 6.079371
562264, 6079664
562137, 6079832

562277, 6078759
562216, 6078468
562173, 6078526
561990, 6078477

561924, 6078491
561744, 6078030

561555, 6078052

561851, 6077777
561733, 6077748

561525, 6077923
561634, 6077525

Drev÷s
Nr.
1
2
3
4
5
7
8
6
9
12
10
13
14
15

11
16
17

18
19
20
21

22
23

24

25
26

27
28

Potenciali drev÷
Potenciali drev÷

Potenciali drev÷
Potenciali drev÷

Tinkama drev÷

Tinkama drev÷
Tinkama drev÷

Potenciali drev÷
Netinkama drev÷
Netinkama drev÷
Netinkama drev÷

Tinkama drev÷
Potenciali drev÷
Potenciali drev÷

Tinkamumas
Potenciali drev÷
Netinkama drev÷
Potenciali drev÷
Potenciali drev÷
Potenciali drev÷
Potenciali drev÷
Netinkama drev÷
Netinkama drev÷
Potenciali drev÷
Potenciali drev÷
Netinkama drev÷
Tinkama drev÷
Potenciali drev÷
Potenciali drev÷

Nerasta
Nerasta

Nerasta
Nerasta

Rasta lervų ekskrementų

Netikrinta
Netikrinta

Netikrinta
Netikrinta

Netikrinta

Tikrinta
Tikrinta

Tikrinta
Netikrinta
Tikrinta
Tikrinta

Tikrinta
Netikrinta
Tikrinta

Rasta lervų ekskrementų
aplink medį
Nerasta
Nerasta
Nerasta
Nerasta
Nerasta
Nerasta
Rasta lerva ir
ekskrementai
Rasta lervų ekskrementų

Ar tikrinta drev÷
Tikrinta
Tikrinta
Tikrinta
Tikrinta
Tikrinta
Tikrinta
Netikrinta
Netikrinta
Tikrinta
Tikrinta
Tikrinta
Tikrinta
Netikrinta
Tikrinta

Veiklos p÷dsakai
Nerasta
Nerasta
Nerasta
Nerasta
Nerasta
Nerasta
Nerasta
Nerasta
Nerasta
Nerasta
Nerasta
Rasta lervų ekskrementų
Nerasta
Nerasta

Drev÷ 4-5 m. aukštyje
Drev÷ 6 m. aukštyje
Drev÷ 10 m. aukštyje. Nepasiekiama. Apatin÷je drev÷je, rasta ekskrementų
panašių į Osmoderma
Dvi trys drev÷s 10 m. aukštyje. Nepasiekiamos. Medis sutrūnijęs, nulaužta
viršūne
Drev÷ 10 m. aukštyje, nepasiekiama. išilgin÷
Drev÷ 2 m. aukštyje. maža nepasiekiama. Ateityje gali būti potenciali, šiuo
metu skruzd÷lynas
Drev÷ 10 m. aukštyje, nedidel÷, nepasiekiama

Gera drev÷, bet tuščia. Yra mulmo, kiek atviroka
Per maža
Tuščia drev÷, daug mulmo, įsikūręs skruzd÷lynas
Tuščia drev÷
Mažai mulmo drev÷je
Drev÷je daug mulmo, tačiau nieko nerasta
Drev÷ nepasiekiama, nedidel÷
Drev÷ labai aukštai
Didele drev÷, bet mažai mulmo
Drev÷ sausame medyje su nudžiuvusia viršūne. Mulmo vidutiniškas kiekis
Senos kelios drev÷s ištrūniję
6 cm ilgio ekskrementai, daug mulmo, drev÷ atvira 1 m. aukštyje
Besiformuojanti drev÷, patekti į vidų nepavyko
Dvi drev÷s, išilgin÷s. Vienam ir kitam medžio šone
Išilgin÷, labai didel÷ drev÷, viršuje atvira dvikamienio ąžuolo išsišakojime.
Gili drev÷, dugnas nepasiekiamas. Aplink medi rasta Osmoderma
ekskrementų
Drev÷ nepasiekiama, labai didel÷, atvira
Didel÷ atvira drev÷, daug mulmo. medis sudžiuvęs, su nulūžusia viršūne
Medis sudžiuvęs be viršūn÷s, 3-4 drev÷s iškaltos genio. Daug mulmo,
ateityje gali būti potenciali drev÷
Drev÷ labai aukštai, nepasiekiama
Drev÷ nestorame medyje, sudžiuvusiam be viršūn÷s. Drev÷ atvira
Drev÷ 70 cm aukštyje, išilgin÷

Pastabos

Priedas Nr. 2
drev÷s

560191, 6076766
559711, 6076252
559710, 6076210
559720, 6076195

559536, 6076192
560414, 6076584
560209, 6076298
560167, 6076265
560088, 6076175
560077, 6076123
561211, 6077291

48
49
50
51
52
53
54

560853, 6077292
560809, 6077266
560782, 6077309
561060, 6077397

36
37
38

44
45
46
47

561339, 6077878
560867, 6077287

34
35

561224, 6077196
561319, 6077238
561286, 6077274
560526, 6077056

561123, 6078132

33

39
40
41
42
43

561396, 6078256
561346, 6078330
561201, 6078174
561182, 6078184

29
30
31
32

Tinkama drev÷
Potenciali drev÷
Potenciali drev÷
Netinkama drev÷
Potenciali drev÷
Potenciali drev÷
Potenciali drev÷

Tinkama drev÷
Potenciali drev÷
Potenciali drev÷
Potenciali drev÷

Tinkama drev÷
Potenciali drev÷
Tinkama drev÷
Tinkama drev÷
Netinkama drev÷

Tinkama drev÷
Potenciali drev÷
Potenciali drev÷

Tinkama drev÷
Potenciali drev÷

Tinkama drev÷

Netinkama drev÷
Potenciali drev÷
Potenciali drev÷
Potenciali drev÷

Rasta lervų ekskrementų
Nerasta
Nerasta
Rasta lervų ekskrementų
aplink medį
Nerasta
Rasta lervų ekskrementų
Rasta lervų ekskrementų
Nerasta
Rastos 3 lervos ir
ekskrementai
Nerasta
Nerasta
Nerasta
Rasta lervų ekskrementų
aplink medį
Nerasta
Nerasta
Nerasta
Nerasta
Nerasta
Nerasta

Nerasta
Nerasta
Nerasta
Nerasta
Rasta lervų ekskrementų
aplink medį
Rasta lervų ekskrementų
aplink medį
Nerasta

Tikrinta
Netikrinta
Netikrinta
Netikrinta
Tikrinta apatin÷
drev÷
Netikrinta
Netikrinta
Netikrinta
Tikrinta
Tikrinta
Netikrinta

Netikrinta
Netikrinta
Tikrinta
Tikrinta
Netikrinta

Tikrinta
Tikrinta
Netikrinta

Tikrinta
Tikrinta

Netikrinta

Tikrinta
Netikrinta
Tikrinta
Tikrinta

Didel÷s drev÷s, viršutin÷ 10 m. aukštyje, apatin÷ drev÷ išplyšusi
Drev÷ užimta vapsvų. N÷ra galimyb÷s patikrinti
Drev÷ 2-3 m. aukštyje, šonin÷ nudžiūvusi šaka su dreve
Drev÷ 10-15 m aukštyje, išplyšusi, labai didel÷, atvira
Drev÷ 2 m aukštyje, didel÷, daug mulmo
Išilgin÷ drev÷, gili, dugnas nepasiekiamas
Drev÷ 10 m. aukštyje, nepasiekiama

Labai tinkama, tipiška drev÷ 3 m. aukštyje
Drev÷ aukštai, nepasiekiama
Drev÷ aukštai, nepasiekiama
Drev÷ aukštai, nepasiekiama

Išilgin÷ drev÷, 2-3 m. aukštyje. Mažai mulmo, negili
Išilgin÷ drev÷, labai aukštai 10-15 m. Nepasiekiama
Labai tipiška drev÷ pasiekiama, tačiau tuščia
Labai tipiška drev÷, išilgin÷ 5-8 m. aukštyje siaura. Daug mulmo
Drev÷s neaptikta, gali būti ji aukštai nematoma d÷l tankios lapijos. aplink
medį apačioje rasta prikritusių osmoderma lervų ekskrementų
Išilgin÷, labai didel÷ gyli drev÷. išplyšusi. mulmas labai giliai,
nepasiekiamas. Aplink medį apačioje prikritę osmoderma ekskrementų
Drev÷ išilgin÷, pasiekiama. Labai gili, n÷ra galimyb÷s pasiekti mulmo
Drev÷je rasta daug lervų ekskrementų, mulmo beveik n÷ra. 2010 m. drev÷je
rasto lervos
Drev÷ išilgin÷, nemaža, gili. 1,5 m. aukštyje. Daug mulmo, tuščia
2 nedidel÷s drev÷s, 10 m. aukštyje. Nepasiekiamos
Drev÷s 8-10 m. aukštyje, išplyšę. Apačioje, aplink kamieną rasta lervų
ekskrementų
Drev÷ užimta vapsvų. N÷ra galimyb÷s patikrinti
Didele drev÷ 3 m. aukštyje. Daug mulmo, yra lervų ekskrementų
Didel÷, gili drev÷, 1,5 m. aukštyje. Daug mulmo, yra lervų ekskrementų
Drev÷ užimta širšių

Priedas Nr. 3 Purpurinio
plokščiavabalio radimviet÷s

Niūriaspalvio auksavabalio monitoringo metu buvo apžiūr÷tos pasitaikančios Purpurinio
plokščiavabalio buvein÷s (stovintys medžiai (ąžuolai, guobos) su atšokusia žieve). Aptiktos Cucujus
cinnaberinus radimviet÷s užregistruotos, pažymint koordinates.
Eil.
Nr.
1.

Koordinat÷s (LKS 94)

Rasta/Nerasta

561810, 6078965

Rasta lervų, panašių į
Cucujus cinnaberinus
Rasta Cucujus
cinnaberinus lerva

2.

562333, 6079733

3.

562530, 6079412

Rastos 2 Cucujus
cinnaberinus lervos

4.

562186, 6078416

Nerasta

5.

562447, 6078853

6.

562381, 6079483

7.

561523, 6077766

Rastos 2 Cucujus
cinnaberinus lervos
Rastos 5 Cucujus
cinnaberinus lervos
Rasta Cucujus
cinnaberinus lerva

Pastabos

Potenciali vieta Purpuriniam
plokščiavabaliui, aplink nemažai tinkamų
medžių (guobos, ąžuolai) su atšokusia,
išdžiuvusia žieve.
Potenciali vieta Purpuriniam
plokščiavabaliui, aplink nemažai tinkamų
medžių (guobos, ąžuolai) su atšokusia,
išdžiuvusia žieve.
Potenciali vieta Purpuriniam
plokščiavabaliui. Nors patikrinus kelis
medžius su atšokusia žieve lervų neaptikta,
tačiau vieta išlieka potenciali. Aplink daug
stovinčių sudžiūvusių guobų, ąžuolų su
atšokusia žieve. Vieta užtamsinta tankaus
trako (lazdynai, ievos), tačiau vietomis
šviesu.
Mažai plokščiavabaliui tinkamų medžių.
Potenciali vieta Purpuriniam
plokščiavabaliui.
Potenciali vieta Purpuriniam
plokščiavabaliui, 15-20 m. spinduliu
nemažai tinkamų medžių su atšokusia
žieve.

