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Senų ąžuolų drevėse gyvena tūkstantis įvairių 
organizmų. Jei dings drevėti ąžuolai, išnyks ir 
organizmai, kurie juose gyvena. Tai būtų 
ekologinė katastrofa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drevėti ąžuolai yra pilni gyvybės. (ScienceNordic nuotr.) 
 
Praeitame šimtmetyje ėmė sparčiai mažėti senų ąžuolų 
skaičius. Kaip išsaugoti šias svarbias retų 
gyvių buveines? 
 
Europos aplinkosaugininkai nusprendė, kad reikia 
saugoti vieno organizmo rūšį. Šią rūšį gamtininkai 
vadina skėtine rūšimi: išsaugojus jos buveines bus 
išsaugotos ir buveinės šimtams kitų retų organizmų. 

Niūriaspalvis auksavabalis. (wikipedia nuotr.) 
 

Skėtine rūšimi parinko niūriaspalvį 
auksavabalį. Europos sąjungos narės, jų tarpe ir Lietuva, 
rūpinasi šio vabalo išsaugojimu. Tam darbui jau išleido 
milijonus eurų. 
 
Auksavabaliai mėgsta šilumą. Todėl pavėsyje stovintis 
drevėtas ąžuolas nėra jam tinkama buveinė. Lietuvos 
gamtosaugininkai planuoja apgenėti šalia senų ąžuolų 
augančius krūmus, kad auksavabaliai vėl drevėse galėtų 
įsikurti. 
 

 
Mokslininkas tikrina ąžuolus ieškodamas auksavabalio buveinių. 

(delfi.lt nuotr.) 
 
Aplinkosaugininkai ieško auksavabalių. Kai randa juos, 
paskelbia jų buveinę saugojama vieta. Ten draudžiama 
kirsti medžius. Tuo būdu jie tikisi sukurti senų medžių 
tinklą, kad šie vabalai galėtų daugintis, o jų 
populiacija gausėtų. 

 
 

Saugojamoje teritorijoje iškirsti ąžuolai. (delfi.lt nuotr.) 
 
Vasarį aplinkosaugininkai saugojamoje vietoje rado 
iškirstus ąžuolus. Ąžuolų rąstuose rado niūriaspalvį 
auksavabalį. Už medžių iškirtimą savininkas turės 
mokėti baudą. 
 
Aplinkosaugininkams pavyko su savininkais susitarti, 
kad seni drevėti ąžuolai būtų jiems perduoti. Drevėtų 
medžių rąstus pervežė į Verkių regioninį parką. Ten 
auksavabaliai galės gyventi ir daugintis. 
 
Ar tau buvo įdomu skaityti apie niūriaspalvį 
auksavabalį? 
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Žodynėlis 

drevė: skylė medyje; hollow of a tree 

katastrofa: didelė nelaimė; catastrophe 

buveinė: namai, gyvenama vieta; habitat  

skėtinė rūšis: indikatorinė rūšis, kurios klestėjimas nurodo daugelio kitų retų rūšių klestėjimą; bioindicator, indicator 
species 
 
aplinkosaugininkas: kuris rūpinasi aplinkos priežiūra, apsauga; environmentalist 
 
niūriaspalvis auksavabalis: hermit beetle 
 
Europos sąjunga: Europos Sąjunga (ES) yra dvidešimt septynių valstybių ekonominė ir politinė bendrija. Jai gali 
priklausyti tik Europos valstybės. Pirmininko pozicija rotaciniu būdu eina iš vieno krašto į kitą kas šešis mėnesius. ES 
narės padeda viena kitai piniginiais ir kitais būdais; European Union 
 
euras: Europos sąjungos doleris; euro 
 
pavėsis: šešėlis; shade 
 
apgenėti: apkarpyti; to trim 
 
gausėti: augti; to increase 
 
rąstas: nukirstas ir nugenėtas storas medis; log 
 
bauda: mokestis; fee, fine 


