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Santrauka 

Pavieniui gyvenančios, negyvos medienos ertmėse lizdus įrengiančios bitės, vapsvos ir jų 

gamtiniai priešai sudaro plėviasparnių lizdavietėse-gaudyklėse įsikuriančių vabzdžių bendriją, 

pasižyminčią augalėdžių biologinės kontrolės, augalų apdulkinimo bei bioindikacijos 

funkcijomis. Šio darbo tikslas – ištirti Lietuvoje lizdavietėse-gaudyklėse įsikuriančių vabzdžių 

bendrijos sudėtį ir įvertinti antropogeninių veiksnių įtaką jai. Ištyrus 377 lizdaviečių-gaudyklių 

ėminių iš 117 miško vietovių duomenis, nustatyta bendrijos sudėtis iš 94 lizdus įrengiančių bičių, 

vapsvų ir jų gamtinių priešų rūšių bei 126 mitybinio tinklo sąveikos. Įvertinus 1465 gamtinių 

priešų auksavapsvių Chrysis ignita komplekso individų molekulinius, morfologinius ir 

mitybinius skirtumus, patvirtintas 15 tirtų rūšių antrininkių savarankiškumas. Iš molekulinių 

žymenų tinkamiausi šių rūšių atskyrimui yra mtDNR ATP8, ATP6, CO3 ir ND3 genai. Taikant 

dvinarę logistinę regresiją, bendrųjų tiesinių modelių ir pagrindinių komponenčių analizes 

nustatyta, jog visi skirtingo erdvinio masto antropogeniniai veiksniai (žemės ūkio naudmenų 

plotų didėjimas, miško buveinių plotų mažėjimas ir fragmentacija, ankstyvesnių sukcesijos 

stadijų įsigalėjimas, miško eksploatacija) turi poveikį dalies tirtų bendrijos rūšių apsigyvenimo 

tikimybei ir gausumui. Iš jų išsiskyrė voravapsvė Dipogon subintermedius, savo santykiniu 

gausumu tinkamiausia natūralių miško ekosistemų bioindikacijai. Didžiausia bendrijos rūšių 

patelių dalimi ir santykinai didžiausiu lervų svoriu pasižymėjo seni medynai, kas tikėtinai 

atspindi didesnį bendrijai būtinų išteklių kiekį juose ar gretimose buveinėse.  
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