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Pratarmė

Mieli mokiniai, gerbiami mokytojai, „Jaunojo tyrėjo vadovas“ skirtas jums, jau mokyklo-
je bandantiems pažinti pasaulį moksliniais metodais. Čia rasite įvairių patarimų ir reko-
mendacijų, kaip rinktis įdomią mokslinio darbo temą, kaip planuoti mokslinį tyrimą, kaip 
ugdyti kūrybingumą, ir daug kitos naudingos informacijos. Leidinyje aptarti metodiniai 
mokslinio darbo pagrindai ir pateikti įvairių mokslo krypčių darbų, tinkamų jauniesiems 
tyrėjams, pavyzdžiai. 

„Jaunojo tyrėjo vadovas“ sudarytas iš keturių tomų, kurių kiekvienas suskirstytas į at- 
skirus didesnius ar mažesnius tarpusavyje nesusietus skyrius. Todėl vadovą galima pra-
dėti nagrinėti nuo bet kurio tomo ir nuo bet kurio skyriaus ar pasinaudoti tik vienu iš 
jų. Tikriausiai nė vienam jaunajam tyrėjui ar jo vadovui nebus aktualu aprėpti visą čia 
atspindėtą mokslo įvairovę. Tačiau skyriai, aprašantys bendras įvairioms mokslo kryptims 
metodikas, bus naudingi daugumai.

Atskirų vadovo skyrių autoriai − įžymūs Lietuvos mokslininkai, turintys pedagoginio 
darbo patirties. Tikimės, jų įžvalgos jums bus naudingos.

Tokiais skambiais epigrafo žodžiais, kadaise žmones žadinusiais ir mąstyti kvietusiais, 
kviečiame ir mes skaitytojus į mokslo šviesą: skaitykite, bandykite, tobulėkite!

 
Vladas Vansevičius

„Bralei, seseris, imkiet mani ir skaitikiet
Ir tatai skaitidami permanikiet“

Martynas Mažvydas, „Katekizmas“
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Jau seniai svarbiausia žemės ūkio ken-
kėjų – piktžolių, vabzdžių, įvairių grybų ir 
kt. – gausumo reguliavimo priemone tapo 
sintetiniai pesticidai. Tačiau dėl neteisin-
go jų naudojimo, išsivysčiusio vabzdžių 
atsparumo šioms medžiagoms dažnai 
nepasiekiama norimų rezultatų. O neigia-
mas poveikis gamtai didelis, nes kartu su 
kenkėjais naikinami ir naudingi vabzdžiai, 
skurdinama biologinė įvairovė, teršiama 
aplinka. Gamtos sąlygomis kenkėjų gausą 
reguliuoja jų natūralūs priešai. Ir tik kartais 
nusistovėjusią pusiausvyrą sutrikdo pati 
gamta, pavyzdžiui, ne vienu metu išsirita 
vabzdžių kenkėjai ir jų priešai arba dėl li-
gos ar nepalankių klimato sąlygų sumažė-
ja parazitoidų populiacija. Daug dažniau ši 
pusiausvyra sutrikdoma naudojant chemi-
nius insekticidus, kurie kartais yra pavojin-
gesni kenkėjų priešams nei patiems ken-
kėjams (Daly et al. 1998). 

Pesticidų naudojimas kenkia augalams, 
gyvūnams ir ypač žmonėms – veikia en-
dokrininę ir nervų sistemą, sukelia vėžį, ne-
vaisingumą, apsigimimus, ne iš karto pas-
tebimas ir sunkiai diagnozuojamas lėtines 
ligas (Lorenz 2009). Dėl ūkiuose naudoja-
mų pesticidų žemdirbiams neretai išsivys-

1. Tyrimų aktualumas

to ūmūs sveikatos sutrikimai. Pesticidai il-
gai išlieka aplinkoje ir gali būti dirvožemio 
bei vandens taršos priežastis (Miller 2004). 
Todėl mokslininkai įžvelgia naują globalią 
grėsmę – nuolatinę aplinkos taršą pestici-
dais. JAV atlikti tyrimai liudija, kad kiekvie-
name upelyje ir 90 % šaltinių yra tam tikras 
kiekis pesticidų (Gilliom et al. 2006). To siū-
loma išvengti naudojant alternatyvias che-
miniams insekticidams priemones, tarp jų 
ir fotoinsekticidus.

Taigi tradicinius cheminius insekticidus 
gali pakeisti fotoinsekticidai. Juos naudo-
jant neteršiama aplinka, nes saulės švieso-
je jie greitai suyra – biodegraduoja (Spikes 
1984). Tačiau svarbiausias fotoinsekticidų 
pranašumas – tamsoje jie yra netoksiški 
daugumai organizmų. Tik reikia išspręsti 
labai svarbų klausimą: kaip privilioti vabz-
džius kenkėjus prie masalo, kuriame yra 
fotosensibilizatoriaus? O kaip padaryti, kad 
tokių masalų neėstų vabzdžiai, kuriems 
jie nėra skirti? Galima naudoti naikinamų 
vabzdžių specifinius atraktantus, kurie 
pritrauktų prie fotosensibilizatoriumi pa-
gardinto masalo tik naikinamų rūšių vabz-
džius ir atbaidytų (arba bent nepriviliotų) 
likusius.
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Augalai ir vabzdžiai – artimai susijusios 
organizmų grupės: augalai yra daugelio 
vabzdžių svarbiausias ar net vienintelis 
maisto šaltinis, o vabzdžiai daugeliui au-
galų taip pat naudingi – jie juos apdulkina 
ir taip užtikrina sėkmingą dauginimąsi. Ta-
čiau jei augalais mintančių vabzdžių būtų 
labai daug, pastarieji augalams padarytų 
daug žalos ar net juos išnaikintų. Todėl lai-
kui bėgant augalai susikūrė įvairių apsau-
gos nuo vabzdžių priemonių – cheminių 
(nuodingosios medžiagos, vaškai) ir fizinių 
(kieta mediena, apsauginiai plaukeliai ant 
lapų ir kt.; Radžiutė 2007). Kai kurie auga-
lų antriniai metabolitai padeda jiems ap-
sisaugoti nuo kenkėjų pasitelkiant šviesą. 
Šie organiniai junginiai kaupiasi įvairiuose 
organizmuose, taip pat ir vabzdžiuose, o 
deguonies turinčioje aplinkoje saulės ar 
dirbtinės šviesos suaktyvinti jie reaguoja 
su įvairiomis biologiškai svarbiomis ląstelių 
molekulėmis ir sukelia ląstelių, o kartu – ir 
smulkesnių organizmų žūtį. Žmogus taip 
pat yra jautrus šioms augalų apsisaugo-
jimo priemonėms, tačiau jos dažniausiai 

sukelia tik alerginę odos reakciją (oda atro-
do tarsi nudegusi; Būda, Apšegaitė 2007). 
Tokie šviesai jautrūs organiniai junginiai 
vadinami fotosensibilizatoriais – tai gyvo-
joje gamtoje aptinkami pigmentai ir susin-
tetintos molekulės, sugeriančios regimo-
sios spektro srities šviesą ir perduodančios 
sugertos šviesos energiją aplink jas esan-
čioms biomolekulėms arba organizme 
esančioms deguonies molekulėms. Taigi 
pati gamta sukūrė fotoaktyvių (veikiančių 
šviesoje) cheminių junginių – fotosensi-
bilizatorių, kurie naudojami apsaugai nuo 
vabzdžių kenkėjų, todėl dažnai vadinami 
šviesos aktyvinamais insekticidais arba fo-
toinsekticidais. Pavyzdžiui, jonažolės turi 
pigmento hipericino (1 pav.). Neabejojama, 
kad dėl šio fotoaktyvaus junginio jonažolių 
negraužia vabzdžiai. Fotoaktyvių junginių 
pasigamina ir darželiuose auginami seren-
čiai – šviesoje susidarantis alfa-tertienilas 
(2 pav.) naikina fitopatogeninius grybus, 
nematodus ir vabzdžius. Gėlininkai puikiai 
žino, kad užkasti į dirvą serenčiai ją „dezin-
fekuoja“ (Lukšienė, Būda 2009). 

2. Fotoaktyvūs insekticidai



|   Jaunojo tyrėjo vadovas   D  |  13  |

1 pav. Paprastoji jonažolė sintetina fotosensibilizatorių hipericiną. Sandros Radžiutės nuotrauka
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Augalų gaminami fotosensibilizatoriai 
apsaugo juos nuo kenkėjų, tačiau jei šių jun-
ginių augalai pasigamintų per daug, kiltų 
pavojus patiems gamintojams. Fotoaktyvius 
antrinius metabolitus gamina astrinių, aguo-
ninių, bulvinių, bukinių, dedešvinių, karšuli-
nių, raudinių, rūtinių, rūgtinių, raugerškinių, 
salierinių, stepukinių, pupinių, pasiflorinių, 
varpinių, vėdryninių šeimų kai kurie augalai 
(Būda, Apšegaitė 2007; 1 lentelė).

Augalų gynybos efektyvumą galima 
patikrinti bandymais laboratorinėmis ar 
lauko sąlygomis: į vabzdžių kenkėjų mity-
binę terpę arba į iš maisto medžiagų (pvz., 

sacharidų) paruoštą masalą dedama foto-
sensibilizatoriaus ir stebima bei registruo-
jama, kaip vabzdžiai maitinasi, o rezultatai 
lyginami su kontrolinės grupės (maitinama 
masalu be fotosensibilizatoriaus) tyrimo 
rezultatais. Kaip panaudoti šviesą ir foto-
sensibilizatorius kai kurių vabzdžių popu-
liacijoms reguliuoti, ne kartą buvo tirta tiek 
laboratorinėmis (Heitz 1987, Rebeiz et al. 
1991, Buda et al. 2006, Radžiutė 2009), tiek 
lauko sąlygomis (Lemke et al. 1987, Ben 
Amor et al. 2000). Daugiausia tyrimų atlikta 
su fotoaktyviais policikliniais aromatiniais 
dažikliais, sugeriančiais šviesą, kurios ban-

2 pav. Gvazdikinis serentis sintetina fotosensibilizatorių alfa-tertienilą. Sandros Radžiutės nuotrauka
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gos ilgis artimas ultravioletinės spinduliuo-
tės (UV) bangos ilgiui. Tokiems junginiams 
priskiriami tiofenai, furokumarinai, chino-

nai. Taip pat buvo tirti ir ksanteno dariniai 
(eozinas ir jo analogai), kurie sugeria regi-
mosios spektro srities šviesą (Heitz 1997). 

1 lentelė. Augalų antriniai metabolitai, pasižymintys fotosensibilizatorių savybėmis. Parengta pa-
gal Downum (1992)

Junginių grupė Junginiys Gamina augalai, priklausantys
šeimai (eilei)

acetofenonai encekalinas Asteraceae (Asterales)
acetilenai fenilheptatrienas Asteraceae (Asterales)

benzofenantrenai sanginarinas
Dipsacaceae (Dipsacales)
Papaveraceae (Papaverales)

β-karbolinai harmanas

Graminaeae (Cyperales)
Apocyanaceae (Gentianales)
Solanaceae (Polemoniales)
Passifloraceae (Violales)
Rutaceae (Rutales)
Malpigiaceae (Polygalales)

kumarinai dimetoksikumarinas

Polygonaceae (Polygonales)
Moraceae (Urticales)
Rutaceae (Rutales)
Apiaceae (Araliales)

policikliniai chinonai hipericinas
Hypericaceae (Theales)
Fagaceae (Fagales)

furanochromonai khelinas (Khellin) Apiaceae (Arialiales)

furokumarinai

8-metoksipsoralenas
angelicinas
bergaptenas
ksantotoksinas

Orchidaceae (Orchidales)
Fabaceae (Fabales)
Rutaceae (Sapindales)
Apiaceae (Apiales)
Fagaceae (Fagales)

furanochinolinai diktamninas Rutaceae (Rutales)

izochinolinai berberinas

Rubiaceae (Rubiales)
Juglandaceae (Juglandales)
Berberidaceae (Berberidales)
Ranunculaceae (Ranunculales)
Rutaceae (Rutales)

lignanai
4,4´-(2,3-dimetiltetrametilen)-
dipirokatecholis

Zygophyllaceae (Sapindales)

pterokarpanai pisatinas Fabaceae (Fabales)

chinolinai kamptotecinas
Rubiaceae (Rubiales)
Nyssaceae (Cornales)

seskviterpenai 2,7-hidroksikadalenas Malvaceae (Malvales)
tiofenai α-tertienilas Asteraceae (Asterales)
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Fotosensibilizacijos reiškinį 1900 m. pirma-
sis pastebėjo Miuncheno farmakologijos 
instituto studentas O. Rabas (Raab). Tirda-
mas Paramecia ląstelių kultūros gyvybin-
gumą jis atkreipė dėmesį, kad į kultūrą įdė-
jus kai kurių regimąją šviesą sugeriančių 
junginių (pvz., akridino oranžo) ir apšvie-
tus ląsteles saulės šviesa, jos žūsta. Tokie 
pat tyrimai buvo atlikti naudojant įvairius 
daugialąsčius ir vienaląsčius organizmus. 
Akridino oranžas ir kiti panašių savybių 
junginiai buvo pavadinti fotosensibilizato-
riais. O. Rabo vadovas profesorius H. fon Ta-
peineris (H. von Tappeiner) fotosensibiliza-
toriaus ir šviesos sukeltą poveikį pavadino 
fotodinaminiu. Taip jis norėjo pabrėžti, kad 
šis reiškinys skiriasi nuo fotografinių plokš-
telių sensibilizacijos ir kad fotodinaminis 
procesas vyksta tik kai yra deguonies.

Šių mokslinių tyrimų rezultatai imti 
plėtoti galvojant apie galimą panaudo-
jimą medicinoje – gydymui – ir žemės 
ūkyje – augalų apsaugai. Fotoaktyvių jun-
ginių panaudojimo kenkėjų populiacijoms 
reguliuoti tyrimus pirmasis pradėjo italų 
mokslininkas A. Barbjeris (Barbieri) 1928 m. 
Jis tyrė ksanteno darinių mišinio (fluores-
ceino, eritrozino ir bengalo rožinio) poveikį 
Anopheles ir Aedes uodų lervoms. A. Bar-
bjeris nustatė, kad tik šviesa arba tik foto-
sensibilizatorius nėra toksiški vabzdžiams. 
O bendras šviesos ir fotosensibilizatoriaus 
poveikis – lervicidinis – naikinamos lervos. 

Ksantenų poveikį vabzdžiams, juos ap-
švietus saulės šviesa, išsamiai ištyrė ameri-
kiečių mokslininkas Dž. R. Haicas (J. R. Heitz) 
su bendradarbiais. Jis tyrė, kaip nuo įvairių 

bandymo sąlygų priklauso šių junginių 
fotoinsekticidinis aktyvumas (Heitz 1987, 
1997). Daug daryta bandymų lauko sąly-
gomis – mokslininkai tyrė kelis masalo ir 
ksantenų derinius, ypač kai buvo nustatyta, 
kad šie junginiai vandeninėje terpėje vei-
kiami saulės šviesos greitai biodegraduoja  
(Carpenter et al. 1981). Tuo pačiu metu ki-
tose laboratorijose bandymais nustatyta, 
kad dažikliai, sugeriantys šviesą, kurios ban-
gos ilgis artimas UV ar regimosios šviesos 
bangos ilgiui, priklauso skirtingoms orga-
ninių junginių, galinčių fototoksiškai veik-
ti įvairius vabzdžius, grupėms. Taigi buvo 
suformuluotas teiginys, kad bet koks foto-
aktyvus junginys, kurio gali būti dedama į 
tam tikros rūšies vabzdžiams skirtą masalą 
(neleidžiant prie jo prieiti kitų rūšių vabz-
džiams), gali veikti kaip insekticidas. 

K. A. Rebaizas (C. A. Rebeiz) su bendra-
darbiais pasiūlė porfirinus naudoti kaip 
fotoinsekticidus (Rebeiz et al. 1988). Šie 
mokslininkai tyrė protoporfiriną IX ir jo da-
rinius su Zn(II), nes jie sugeria beveik visą 
UV ir regimąją spinduliuotę. 

Lietuvoje pirmieji fotoinsekticidų tyri-
mai pradėti 2005 m. Buvo tiriamas hema-
toporfirino dimetileterio fotoinsekticidinis 
poveikis Lietuvoje paplitusiam pomidorų 
kenkėjui – bulvinei minamusei Liriomyza 
bryoniae. Bandymų metu nustatyta, kad 
bulvinė minamusė nevienodai maitinasi 
masalais, kurių sudėtyje yra skirtingų fo-
tosensibilizatorių (Lukšienė et al. 2007, 
Radžiutė 2009). Tirtasis hematoporfirino 
dimetileteris neatgrasė vabzdžių nuo ma-
salo (3 pav.).

3. Trumpa tyrimų istorija
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Tiriant hematoporfirino dimetileterio 
poveikį bulvinės minamusės mirtingumui 
nustatyta, kad šis junginys kaupiasi mina-
musės organizme (4 pav.), ir įrodyta, jog jis 
sumažina tirtų vabzdžių išgyvenamumą 
šviesoje, o tamsoje nėra toksiškas (5 pav., 
Lukšienė et al. 2005, Buda et al. 2006).

3 pav. Liriomyza bryoniae maitinimosi masalu su fotosensibilizatoriumi laikas. Fotosensibilizatoriai: 
ALR – 5-aminolevulino rūgštis, AO – akridino oranžas, MM – metileno mėlis, HPde – hematoporfirino 
dimetileteris; K – kontrolė. Raidės virš stulpelių – maitinimosi laiko skirtumo statistinis patikimumas 
tarp tos pačios lyties individų (p < 0,05, Vilkoksono (Wilcoxon) ženklų kriterijus priklausomoms 
imtims), *– statistinis patikimumas tarp skirtingos lyties individų (p < 0,05). Parengta pagal Lukšienė 
et al. (2007).



|  18  |   Jaunojo tyrėjo vadovas   D   | 

4 pav. Bulvinės minamusės organizme susikaupęs hematoporfirino dimetileteris švyti raudonai, ją apšvitinus 
2 mW galios šviesos diodo skleidžiama 349 nm bangos ilgio šviesa. Vertikalios šviesios juostos abipus muselės – 
kiuvetės, kurioje buvo laikoma minamusė, sienelių atspindžiai. Nuotraukos kraštuose matomi lęšių sistemos su-
kurti atšvaitai, nulemti vabzdžio antrinio kūno spinduliavimo. Sandros Radžiutės nuotrauka
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Vabzdžiai (pvz., musės Ceratinis capitata, 
Bactrocera oleae, Liriomyza bryoniae), su 
maistu gavę porfirino darinių, būna jautrūs 
šviesai apie 48 val. (Ben Amor et al. 1998, 

5 pav. L. bryoniae patelių (viršuje) ir patinėlių (apačioje) išgyvenamumas 
po maitinimo hematoporfirino dimetileteriu (HPde). Parengta pagal 
Lukšienė et al. (2005) ir Buda et al. (2006).

Lukšienė et al. 2007). Taip yra todėl, kad 
per 48 val. šie junginiai visiškai pašalinami 
iš vabzdžio organizmo ir vėliau nebegali 
turėti įtakos jo išgyvenamumui.
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Fotosensibilizatorių sužadina šviesa, t. y. jį 
apšvietus molekulės pereina į sužadintą-
ją – didesnės energijos – būseną. Įvairiems 
fotosensibilizatoriams sužadinti reikia skir-
tingo bangos ilgio saulės spinduliuotės 
(Ben Amor, Jori 2000). Regimosios spek-
tro srities įvairių dažnių bangos sukelia 
žmogui tam tikrų spalvų pojūtį: violetinės 
spalvos – 380–435 nm ilgio bangos, mėly-
nos – 435–500 nm, žalios – 500–565 nm, 
geltonos – 565–600 nm, oranžinės – 
600–630 nm ir raudonos – 630–780 nm. 

Galimi du sužadinto fotosensibilizato-
riaus ir biologinio objekto reakcijos tipai. 
Jei fotosensibilizatorius tiesiogiai sąveikau-
ja su biomolekule, tai vyksta pirmojo tipo 
reakcija. Šios sąveikos metu elektronas 
arba vandenilio atomas iš fotosensibiliza-
toriaus molekulės pernešamas į šalia esan-
čias ląstelės molekules ir susidaro laisvieji 
radikalai, kurie yra chemiškai labai reakty-
vūs ir sužadina reakcijas, dėl kurių ir žūsta 
ląstelės arba net visas organizmas (Jori, 
Reddi 1991).

Antrojo tipo reakcijų metu sužadintoji 
fotosensibilizatoriaus energija perduoda-
ma bet kuriai biomolekulei, kurios suža-
dintosios būsenos energija mažesnė už 
sužadintosios būsenos fotosensibilizato-
riaus energiją (Jori, Reddi 1991). Dauguma 
audinių ir ląstelių komponentų negali gau-
ti energijos iš fotosensibilizatoriaus, nes jų 
sužadintosios būsenos energija didesnė 
nei fotosensibilizatoriaus. Išimtis – de-

guonis. Sužadintosios būsenos fotosensi-
bilizatorius gali sąveikauti su molekuliniu 
deguonimi ir perduoti jam sužadinimo 
energiją. Sužadintoji deguonies moleku-
lė (vadinama singletiniu deguonimi, 1O

2
) 

chemiškai labai reaktyvi ir oksiduodama 
svarbias biomolekules gali sutrikdyti ląs-
telės gyvybinę veiklą. Dažnai fotosensibili-
zatoriui sąveikaujant su biomolekulėmis ar 
molekuliniu deguonimi ląstelėse gali susi-
daryti ir laisvieji radikalai, ir singletinis de-
guonis (Wasserman, Murray 1979) (6 pav.).

4. Fotosensibilizacijos mechanizmas

6 pav. Fotosensibilizatoriaus veikimo schema. 
FS – fotosensibilizatorius, FS* – sužadintas 
fotosensibilizatorius. Parengta pagal Hasan et al. 
(2003).
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Išbandytų prieš įvairius vabzdžius kenkėjus 
ir veiksmingai veikiančių fotoinsekticidų 
grupės pateiktos 2 lentelėje. 

5. Fotoinsekticidų veikimas

2 lentelė. Fotosensibilizatoriai, pasižymintys fotoinsekticidinėmis savybėmis

Junginių grupė Fotosensibilizatorius Taikinys Literatūra
ksantenai bengalo rožinis kambarinė musė,

Aedes lervos
Carpenter et al. 1984

eritrozinas B kambarinė musė,
Musca autumnalis

Fairbrother et al. 1981

floksinas B Culex uodų lervos Fondren, Heitz 1979
rodaminas 6G ugninės skruzdėlės Fondren, Heitz 1978

kambarinė musė Heitz 1987
fenotiazinai metileno mėlis persikinis amaras,

kopūstinis baltukas
Lavialle 1983

furokumarinai ksantotoksinas Papilio polyxenes lervos Cunat et al. 1990
angelicinas machaonas Robinson 1983

tiofenai α-tertienilas Aedes uodų, mašalų 
lervos

Guillet et al. 2000

akridinai akridino raudonis žiemsprindžio lervos Robinson 1983
porfirinai hematoporfirinas viduržemio margaspar-

nė, alyvmedžių musė
Ben Amor et al. 1998

musė kandiklė Ben Amor et al. 2000
hematoporfirino dime-
tileteris

bulvinė minamusė Lukšienė et al. 2007

Įvairūs junginiai hipericinas Manduca sexta Samuels, Knox 1989
benzpirenas mašalų lervos Cunat et al. 1990

Ksantenai – viena labiausiai ištyrinė-
tų fotosensibilizatorių grupių, o prie šios 
grupės priskiriamas floksinas B šiuo metu 
jau naudojamas kaip pesticidas (Heitz 
1997). Visi ksantenai geriausiai sugeria 
480–550 nm bangos ilgio šviesą. Šių jun-
ginių fototoksinis veikimas pagrįstas reak-
tyvių deguonies formų (dažniausiai sin- 
gletinio deguonies) susidarymu ląstelėse. 

Ksantenai kaupiasi ląstelių membranose ir 
dažniausiai sutrikdo membranos baltymų 
veiklą (Ben Amor, Jori 2000).

Labai panašiai veikia ir akridinai. Šie 
junginiai sugeria šviesą, kurios bangos ilgis 
apie 550 nm, o jų fototoksinis veikimas 
toks, kaip ksantenų – sąveikaujant su 
biomolekulėmis organizme susidaro 
reaktyvios deguonies formos. Tačiau yra 
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vienas svarbus skirtumas: kai susikaupia 
tam tikras kiekis akridinų, jie suskaldo tam 
tikras ląstelės organeles, pvz., lizosomas, 
arba sąveikauja su dvigubos DNR grandinės 
fosfato grupėmis ir taip pakeičia genetinę 
informaciją (Briviba et al. 1997).

Ir furokumarinai, ir tiofenai sugeria švie-
są, kurios bangos ilgis artimas UV bangos 
ilgiui. Ultravioletinė spinduliuotė blogai 
skverbiasi į daugelį biologinių audinių, to-
dėl šie junginiai daugiausia pažeidžia tik 
paviršinius audinių sluoksnius. Furokuma-
rinai taip pat gali sąveikauti su DNR ir stab-
dyti ląstelės dalijimąsi (Armitage 1998).

Fenotiazinai ir hipericinas sugeria regi-
mojo spektro oranžinę ir raudoną šviesą. 
Abi šios fotosensibilizatorių grupės pažei-
džia audinio sritis, esančias kelių milimetrų 
gylyje nuo paviršiaus, kurį pirmiausia ap-
šviečia šviesa. Kai kurie šiai grupei priklau-
santys junginiai sužadina ypač reaktyvaus 
singletinio deguonies susidarymą (Boyle, 
Dolphin 1996). 

Ypač daug dėmesio buvo skiriama 
porfirinų fotosensibilizacijos ypatybėms. 
Šiems junginiams būdingos savybės, 
kurias galima panaudoti ląstelėms (pvz., 
vėžinėms) ir organizmams (grybeliams, 
bakterijoms, virusams, vabzdžiams) naikinti 
(Ben Amor, Jori 2000). Porfirinai sugeria visų 
bangos ilgių regimojo spektro ir UV šviesą, 
ypač gerai sugeria mėlyną šviesą, kurios 
daugiausia yra vidurdienį (Svaasand et al. 
1990). O porfirinų savybė sugerti raudoną 
šviesą naudinga saulėtekio ir saulėlydžio 
metu. Dažniausiai porfirinai pažeidžia 
ląsteles, nes susidaro singletinis deguonis, 
tačiau šie junginiai dalyvauja ir radikalų 
pernašos reakcijose, kurioms vykstant 
susidaro kenksmingi laisvieji radikalai. 
Porfirinų cheminę struktūrą galima lengvai 
keisti, o kartu ir fizikochemines jų savybes, 

ir taip reguliuoti jų poveikį ląstelėms. 
Pavyzdžiui, vandenyje tirpūs (hidrofiliniai) 
porfirinai nėra veiksmingi fotoinsekticidai. 
Kaip ir kitų fotosensibilizatorių, šių 
junginių fotoaktyvumas didėja didėjant jų 
hidrofobiškumui. Hidrofobiniai porfirinai 
kaupiasi ląstelės membranose, tarp jų ir 
plazminėje, mitochondrijų ir lizosomų 
membranose. Reakcijų metu, dėl kurių 
žūsta ląstelės, genetinė informacija 
nepakinta. Kaip rodo daugumos tyrimų 
rezultatai, porfirinai nesukelia mutageninio 
poveikio, todėl sumažėja tikimybė, kad 
išsivystys ir dėl natūralios atrankos išplis 
fotosensibilizatoriams atsparios ląstelės 
(Bonnett, Berenbaum 1989). Apšviesti 
Saulės ar dirbtinio šviesos šaltinio porfirinai 
greitai degraduoja (Rotomskis et al. 1997). 
Fotodegradacijos produktai nesukelia 
pastebimo toksinio ar fototoksinio poveikio 
daugeliui biologinių objektų. Vadinasi, 
porfirinai nesukelia ilgalaikės taršos. Be 
to, kai kurie porfirinai naudojami kaip 
fototerapinė priemonė. Toksikologiniai 
tyrimai parodė, kad šie junginiai smarkiai 
pažeidžia žmogaus organizmą, kai jų 
koncentracija labai didelė – ne mažesnė 
kaip 100 mg/kg. O vabzdžiams pavojingas 
net ir labai mažas šių medžiagų kiekis, – 
pavyzdžiui, kai kurių rūšių musių staigiai 
žūčiai sukelti, esant tam tikram šviesos 
intensyvumui, užtenka vos kelių nanomolių 
šių junginių (Ben Amor et al. 2000).

Išskirti ar susintetinti (dažnai modifikuo-
jant gamtinius) porfirinus nėra sudėtinga 
(Ricchelli et al. 1995). Todėl ir komercinė šių 
fotoinsekticidų kaina nebūtų labai didelė. 

Kaip fotosensibilizacijos reiškinį panau-
doti vabzdžių kenkėjų populiacijų gau-
sumui reguliuoti, buvo tiriama su įvairiais 
vabzdžiais ir skirtingomis apšvietimo są-
lygomis. Nepaisant bandymų metodinių 
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skirtumų, galima palyginti ir apžvelgti įvai-
rių mokslininkų gautus rezultatus bei da-
ryti kai kurias išvadas apie fotoinsekticidų 
veikimo mechanizmą:
1. Fotosensibilizacijos metu pirmiausia pa-

žeidžiamos vabzdžio žarnyno sienelės 
membranos, todėl sutrinka maitinimasis 
(Ben Amor et al. 1998). Fotoinsekticidai 
taip pat pažeidžia kutikulę, Malpigijaus 
vamzdelius – tas vietas, kur fotosensibi-
lizatoriaus susikaupia daugiausia (Luk-
šienė, Būda 2009).

2. Fotosensibilizatorių paveiktų vabzdžių, 
palyginti su nepaveiktais vabzdžiais, 
labai skiriasi masė, vandens ir baltymų 
kiekis organizme. Tai rodo, kad fotosen-
sibilizatoriaus poveikis vabzdžiui yra mir-
tinas, t. y. letalus (Pimprikar et al. 1980).

3. Fotosensibilizatoriai veikia suaugėlio, lė-
liukės ir lervos fiziologines bei morfolo-
gines savybes. Paveikti suaugėliai deda 
mažiau kiaušinėlių, be to, būna mažiau 
gyvybingi (Sakurai, Heitz 1982), greičiau 
žūsta, kaip ir lervos ar lėliukės. 

4. Keletas fotosensibilizatorių, pvz., ben-
galo rožinis ar kiti ksantenai, vabzdžius 
toksiškai veikia ir tamsoje (Carpenter, 
Heitz 1981). Tačiau šis poveikis kur kas 
silpnesnis nei šviesoje. Tikriausiai toksi-
nis poveikis tamsoje būdingas tik ksan-
tenams, nes darant tyrimus su kitais 
fotosensibilizatoriais – furokumarinais, 
tiofenais ir porfirinais, to nepastebėta – 
bent jau naudojant tokių koncentracijų 
fotosensibilizatorių tirpalus, kurie švie-
soje akivaizdžiai veikia vabzdžius (Cunat 
et al. 1990, Ben Amor et al. 2000).

Taip pat buvo tirta, ar gali išsivysty-
ti fotoinsekticidams atsparūs individai. 
Ksantenų poveikio kambarinėms musėms 

tyrimai parodė, kad laukinės populiacijos 
vabzdžius veikiant fotosensibilizatoriumi 
eritrozinu ir šviesa (poveikis nestiprus, bet 
ilgalaikis – kol pasikeitė 32 musių kartos), 
fotoatsparumas išsivysto. Nustojus vabz-
džius veikti eritrozinu, fotoatsparumas išli-
ko labai ilgai, net ir 20-os tirtos kartos vabz-
džiai buvo atsparūs (Respicio, Heitz 1986). 
Atlikus panašius bandymus su porfirinais, 
vabzdžių fotoatsparumas neišsivystė (Ben 
Amor et al. 2000). Taigi šis specifinis fotoin-
sekticido poveikis greičiausiai yra būdin-
gas tik minėtam fotosensibilizatoriui ir dar 
priklauso nuo apšvietimo.

Fotoinsekticidų veiksmingumas pri-
klauso nuo įvairių veiksnių. Pirmiausia – 
nuo fotosensibilizatoriaus koncentracijos 
ir šviesos intensyvumo. Dažniausiai fo-
toinsekticido poveikis stiprėja didinant 
jo koncentraciją masale. Dauguma tyrėjų 
prisotinimo efekto nepastebėjo, nors tyrė 
net labai didelės koncentracijos fotosen-
sibilizatoriaus poveikį. Vabzdžių mirtingu-
mas didėja ilgėjant apšvietimo trukmei ir 
didėjant šviesos intensyvumui (Ben Amor, 
Jori 2000). 

Sunku palyginti skirtingų fotosensibili-
zatorių veiksmingumą, nes bendras fotoin-
sekticidų poveikis priklauso ir nuo šviesos 
šaltinio spinduliuotės spektro, ir nuo ilgio 
bangų, kurias sugeria fotosensibilizatorius. 
Dažniausiai fotoinsekticidai turi būti nau-
dojami lauko sąlygomis, kur juos aktyvina 
saulės šviesa. Šiomis sąlygomis porfirinai 
yra pranašesni už daugelį kitų fotoinsek-
ticidų, nes sugeria ir regimojo spektro, ir 
UV spinduliuotę. Taip pat numanoma, kad 
porfirinų poveikis pasireiškia ir tada, kai šių 
junginių koncentracija vabzdžių organiz-
me maža (Ben Amor et al. 1998).
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Tyrėjas turi išmanyti entomologijos ir siste-
matikos pagrindus, būti susipažinęs su ti-
riamąja vabzdžių kenkėjų grupe – išmanyti 
jų vystymosi biologiją, maitinimosi ypatu-
mus, aktyvumą dienos ir nakties metu, gy-
venamosios aplinkos sąlygas. Žinios apie 
kenkėjo biologiją ir ekologiją padės įvertinti 
fotoinsekticidų taikymo galimybę. Taip pat 
tyrėjas turi būti susipažinęs su įvairiomis 

Tikslas – patikrinti, ar šviesoje vabz-
džius naikinantis fotosensibilizatorius nėra 
toksiškas tamsoje; išsiaiškinti, ar neveikia-
mas šviesos jis iš organizmo pasišalina ne-
pakenkęs vabzdžiui.

6. Reikalavimai tyrėjui

7. Tyrimo tikslas

fotosensibilizatorių grupėmis, žinoti, kokio 
bangos ilgio šviesa sužadina pasirinktą fo-
tosensibilizatorių. Pradiniams bandymams 
reikia pasirinkti fotosensibilizatorių, kurio 
toksinis poveikis vabzdžiams šviesoje jau 
ištirtas, pvz., vieną iš porfirinų. Tyrėjas tyri-
mų su fotosensibilizatoriais metu turi mū-
vėti guminėmis pirštinėmis ir saugotis, kad 
fotosensibilizatorius nepatektų ant odos. 

Uždaviniai
• Rasti fotosensibilizatorių, kuris neslopina 

tiriamosios rūšies vabzdžių kenkėjų mai-
tinimosi.

• Nustatyti, ar fotosensibilizatorius nėra 
toksiškas vabzdžiams tamsoje.

• Nustatyti, ar fotosensibilizatorius pasi-
šalina iš vabzdžio organizmo jam nepa-
kenkęs.

• Nustatyti, per kiek laiko fotosensibiliza-
torius pasišalina iš organizmo.



|   Jaunojo tyrėjo vadovas   D  |  25  |

Priemonės: guminės pirštinės, automati-
nės pipetės, automatinių pipečių antgaliai, 
stikliniai mėgintuvėliai (vabzdžiams laikyti, 
tirpalams ruošti), porolonas, pincetas, švie-
sos šaltinis (pvz., volframo lempos), opti-
nės sistemos šviesai fokusuoti (pvz., lęšis ar 
sferinis, parabolinis veidrodis, kuris surenka 

8. Įranga ir priemonės

objekto šviesą ir nukreipia į židinį (taikinį), 
optinis filtras UV ir infraraudoniesiems 
spinduliams sugerti, chronometrai.

Medžiagos: fotosensibilizatorius, fizio-
loginis (9 mg/ml NaCl) tirpalas fotosensi-
bilizatoriui tirpinti, sacharozė, distiliuotas 
vanduo.

Bandymai turi būti atliekami visada tuo 
pačiu metu, tomis pačiomis aplinkos sąly-
gomis, todėl tyrimui reikia sukaupti daug 
vienodo amžiaus tiriamųjų vabzdžių (apie 
80 patelių ir apie 80 patinėlių vienam tyri-
mui). Turint reikiamą kiekį vabzdžių, iš sa-
charozės ir distiliuoto vandens ruošiamas 
masalas. Prieš pat tyrimą reikia pagaminti 
tyrimo metodikoje nurodytos koncentra-
cijos fotosensibilizatoriaus tirpalą, kurį iki 
bandymo reikia laikyti tamsoje, šaldytuve. 
Atkreipkite dėmesį, kad kai kurių fotosen-
sibilizatorių tirpalai tinkami naudoti tik ke-
lias paras ar net trumpiau (pvz., paruoštas 
5-aminolevulino rūgšties tirpalas tinkamas 
naudoti tik 24 val.).

9. Tyrimo organizavimas

Pirminiais tyrimais nustatoma, ar vabz-
džiai maitinasi masalu su tiriamuoju foto-
sensibilizatoriumi, ar fotosensibilizatorius 
neslopina vabzdžių maitinimosi (lyginama 
su kontroline grupe – vabzdžiais, kurie 
mito masalu be fotosensibilizatoriaus). Jei 
bandymų metu paaiškėja, kad tiriamasis 
fotosensibilizatorius neslopina vabzdžio 
mitybos, atliekami kiti tyrimai, kuriais nu-
statomas šio fotosensibilizatoriaus povei-
kis vabzdžių išgyvenamumui juos laikant 
tamsoje ir praėjus, pvz., 48 val., po maiti-
nimo fotosensibilizatoriumi bei paveikus 
šviesa (poveikio nebus, jei iš organizmo ši 
medžiaga pašalinama natūraliai).
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10.1. Vabzdžių maitinimosi 
elgesio registravimas

Vabzdžių suaugėliai pradedami stebėti 
iškart po masalo patiekimo ir stebimi 30 
min. Chronometru registruojama, kiek lai-
ko vabzdžiai maitinasi masalu su fotosensi-
bilizatoriumi ir kontroliniu masalu (be foto-
sensibilizatoriaus). Nustatyti, kada vabzdys 
maitinasi, nesunku: jis būna prie pat mais-
to šaltinio (masalo), galva nuleista žemyn, 
o straubliukas (čiulptuvėlis) ištiestas. O jei 
vabzdys ramiai tupi ar juda, vadinasi, tuo 
metu jis nesimaitina. Kiek laiko vabzdys 
maitinasi ar nesimaitina, patogiausia regis-
truoti kompiuteriu. Specialia kompiuterine 
programa galima vienu metu registruo-
ti kelių suaugėlių elgesį. Jei stebimas tik 
vienas suaugėlis, registruoti maitinimosi 
laiką galima paprasčiau − chronometru. 
Vabzdžių mitybos elgesys stebimas esant 
22 ± 1 °C temperatūrai ir tokio bangos 
ilgio šviesai, kuri nesužadina tiriamojo fo-
tosensibilizatoriaus (tada jis masale išlieka 
stabilus). Vabzdžiai maitinami atskiruose 
mėgintuvėliuose. Jiems duodamas ma-
žas porolono gabalėlis, suvilgytas masalo 
tirpalu. Veiksmingoji fotosensibilizato-
riaus koncentracija masale priklauso nuo 
vabzdžių rūšies. Pavyzdžiui, bulvinės mi-
namusės Liriomyza bryoniae suaugėliams 
veiksmingoji fotosensibilizatoriaus hema-
toporfirino dimetileterio koncentracija yra 
2,5 × 10–2 M. Ši fotosensibilizatoriaus kon-
centracija naudojama masalui paruošti: 
150 μl fotosensibilizatoriaus (2,5 × 10–2 M) 
ištirpinama 1 ml sacharozės vandeninio 

tirpalo (sacharozės tirpalo koncentracija 
0,2 g/ml).

Kiekvieną tiriamųjų ir kontrolinių vabz-
džių grupę turi sudaryti ne mažiau kaip 
10 vienos lyties individų. Kiekvienos lyties 
vabzdžius patartina tirti atskirai, nes pa-
telės gerokai ėdresnės nei patinai, − joms 
reikia kur kas daugiau maisto medžiagų 
kiaušinėliams brandinti.

Tiriamosios ir kontrolinės grupių sta-
tistinė maitinimosi skirtumų analizė atlie-
kama statistine programa, pvz., Statistica, 
naudojant Vilkoksono (Wilcoxon) ženklų 
kriterijų priklausomoms imtims.

10.2. Fotosensibilizatorių 
toksiškumas vabzdžiams 

1. Tamsoje. Į mėgintuvėlius su iš lėliukių 
išsiritusiais kontrolinės grupės vabzdžiais 
dedamas porolono gabalėlis, suvilgytas 
sacharozės tirpalu (0,2 g sacharozės ištir-
pinta 1 ml distiliuoto vandens). Tiriamajai 
vabzdžių grupei į sacharozės tirpalą de-
dama fotosensibilizatoriaus. Ir kontrolinė, 
ir tiriamoji vabzdžių grupės maitinamos 
~20–24 val. tamsoje 22 ± 1 °C tempera-
tūroje (ne tik patalpa, bet ir vabzdžiai ne-
apšviečiami!). Po šio bandymo kontrolinės 
ir tiriamosios grupių vabzdžiai visą laiką 
maitinami tik sacharozės tirpalu ir kiekvie-
ną dieną, trumpam uždegus šviesą, kurios 
spektras nežadina pasirinkto tyrimui foto-
sensibilizatoriaus, registruojamas vabzdžių 
išgyvenamumas. Bandymas baigiamas, kai 
nebelieka gyvų vabzdžių.

10. Tyrimo metodika
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Kiekvieną tiriamąją ir kontrolinę 
vabzdžių grupę turi sudaryti ne mažiau 
kaip 10 vienos lyties individų. Su kiekviena 
vabzdžių grupe bandymą reikia pakartoti 
tris kartus. Gauti duomenys analizuojami ir 
rezultatai pateikiamai grafiškai. Standartinę 
paklaidą reikia nurodyti visiems bandymo 
duomenims, ją pažymėti grafikuose. 
Statistinė išgyvenamumo skirtumų 
analizė atliekama naudojant programoje 
Statistica esantį Kokso F (Cox F) testą. 
Šiuo testu įvertinama, ar nustatytas 
kontrolinės ir tiriamosios vabzdžių grupių 
išgyvenamumo skirtumas patikimas.

2. Šviesoje, praėjus 48 val. po vabz-
džių maitinimo fotosensibilizatoriu-
mi. Iš lėliukių išsiritę suaugėliai nemaiti-
nami mažiausiai 8 val. Vėliau vabzdžiams 
duodamas porolono gabalėlis, suvilgytas 
sacharozės tirpalu (0,2 g sacharozės ištir-
pinta 1 ml distiliuoto vandens). Kontrolinė 
vabzdžių grupė maitinama tik sacharozės 
tirpalu, o tiriamoji – sacharozės tirpalu su 
tam tikru kiekiu fotosensibilizatoriaus. Ir 
kontrolinė, ir tiriamoji vabzdžių grupė mai-
tinama ~20–24 val. esant 22 ± 1 °C tempe-
ratūrai tamsoje (jei naktinė vabzdžių rūšis) 
arba šviesoje (jei dieninė vabzdžių rūšis), 
tačiau šviesa turi būti tokio bangos ilgio, 
kad nesužadintų fotosensibilizatoriaus. Po 
to abiejų grupių vabzdžiai 48 val. laikomi 
tamsoje ir maitinami tik sacharozės tirpalu 
(be fotosensibilizatoriaus). Praėjus 48 val. 
vabzdžiai apšviečiami dirbtine šviesa arba 
saulės spinduliais (~30 min. ar 1 val.) Fo-
tosensibilizatoriaus veiksmingumas pri-
klauso nuo šviesos intensyvumo, todėl 
geriau naudoti dirbtinį šviesos šaltinį, kad 
būtų galima apskaičiuoti energinę apšvie-
tą (I). Kai šviesa krinta statmenai paviršiui, 
I (W/m2) = P (W) / S (m2), čia P – šviesos 
šaltinio galia, S – plotas. Apšvieta mažėja 

proporcingai atstumo nuo šviesos šalti-
nio kvadratui. Saulės sukuriamai apšvietai 
išmatuoti reikia specialaus prietaiso. Di-
džiausia Saulės apšvieta vasaros dieną yra 
maždaug 1000 W/m2. Dirbtinis šviesos šal-
tinis gali būti sudarytas iš volframo lempos 
(500 W), optinės sistemos šviesai fokusuoti 
ir optinio filtro UV ir infraraudoniesiems 
spinduliams sugerti (370 nm <λ < 680 nm) 
(Luksienė et al. 2004). Tokio dirbtinio švie-
sos šaltinio sukurta energinė apšvieta ties 
vabzdžio kūnu yra 30 mW/cm2, kai šviesos 
šaltinis yra 8,5 cm atstumu.

Po apšvietimo kontrolinės ir tiriamo-
sios grupių vabzdžiai nuolat maitinami tik 
sacharozės tirpalu, o vabzdžių išgyvena-
mumas registruojamas kiekvieną dieną ir 
bandymas baigiamas, kai nebelieka gyvų 
vabzdžių. Tiriamąją ir kontrolinę vabzdžių 
grupes turi sudaryti ne mažiau kaip 10 vie-
nos lyties individų. Bandymus su visomis 
vabzdžių grupėmis (atskirai su patelėmis 
ir su patinais) reikia pakartoti tris kartus, o 
gautus duomenis analizuoti, kaip ir prieš 
tai aprašyto bandymo.

Tik atlikus statistinę duomenų analizę 
galima daryti išvadas apie fotosensibiliza-
toriaus toksiškumą tamsoje ir jo poveikį 
vabzdžių mitybai. Jei kontrolinės grupės 
vabzdžiai maitinasi ilgiau (statistiškai pa-
tikimai) nei tiriamosios grupės, tiriamasis 
fotosensibilizatorius slopina vabzdžių mi-
tybą. Vadinasi, jis netinka vabzdžių gausu-
mui kontroliuoti, nes maitinimosi metu į 
vabzdžio organizmą gali patekti per maža 
fotosensibilizatoriaus dozė, kurios neužteks 
vabzdžio mirtingumui šviesoje sukelti. 

Jei vabzdžių, maitintų sacharozės tir-
palu su fotosensibilizatoriumi, mitybos 
trukmė statistiškai patikimai ilgesnė arba 
statistiškai patikimai nesiskiria nuo tik sa-
charozės tirpalu maitintų vabzdžių mi-



|  28  |   Jaunojo tyrėjo vadovas   D   | 

tybos trukmės, vadinasi, tiriamasis foto-
sensibilizatorius neatgraso vabzdžių nuo 
maitinimosi ir gali būti naudojamas kaip 
fotoinsekticidas. 

Panašiu principu analizuojami ir vabz-
džių išgyvenamumo rezultatai. Jei kontro-
linės vabzdžių grupės (maitintos tik sacha-
rozės tirpalu) išgyvenamumas patikimai 
nesiskiria nuo tiriamosios vabzdžių grupės 
(maitintos sacharozės tirpalu su fotosen-
sibilizatoriumi) išgyvenamumo, vadinasi, 
fotosensibilizatorius yra netoksiškas vabz-
džiams tamsoje. Tokį fotosensibilizatorių 
galima naudoti vabzdžių kenkėjų gausu-
mui kontroliuoti.
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Kai kurios sąvokos

Biodegradacija – cheminių junginių biologinis skilimas aplinkoje.

Biomolekulė – bet kokia organinio junginio molekulė, kurią gamina gyvasis organizmas.

Fotosensibilizacija – sugertos šviesos energijos pernešimo procesas naudojant cheminę me-
džiagą, sugeriančią šviesą.

Fototoksiškas – toksiškas, veikiant saulės spinduliuotei.

Furokumarinai (arba furanokumarinai) – organiniai junginiai, sudaryti iš furano (penkianario he-
terociklinio junginio, C

4
H

4
O) žiedo, susijungusio su kumarinu (heterociklinis junginys, C

9
H

6
O

2
). 

Juos gamina daugelis augalų.

Hidrofilinis – sąveikaujantis su vandens molekulėmis (vandenyje tirpstantis).

Hidrofobiškas – atsiskiriantis nuo vandens molekulių vandeniniame tirpale (netirpus vandenyje).

Klonas – genetiškai identiška organizmo kopija.

Ksantenai – heterocikliniai junginiai, kurių molekulė sudaryta iš trijų žiedų, viduriniajame žiede – 
deguonies atomas; C₆H₄:(O)(CH₂):C₆H₄.

Lervicidas  – cheminė medžiaga, naikinanti vabzdžių kenkėjų lervas.

Mutageninis poveikis – poveikis, galintis sukelti mutacijas – genų, chromosomų ar chromoso-
mų rinkinio.

Natūralūs vabzdžių kenkėjų priešai – parazitai, parazitoidai, grobuonys, patogeniniai organiz-
mai, sukeliantys gamtinės žalingų organizmų populiacijos atstovų žūtį ar negalavimus.

Parazitoidai – į parazitus panašūs organizmai (čia – vabzdžiai), kurie nuo tikrųjų parazitų skiriasi 
tuo, kad šeimininką, kuriame parazituoja, sunaikina (tuo panašūs į plėšrūnus). Yra suaugėlių 
kiaušinėlių, lervų ir lėliukių parazitoidų.

Pigmentai – spalvoti junginiai, dažantys kitas medžiagas.

Porfirinai – heterocikliniai organiniai junginiai. Vienas geriausiai žinomų porfirinų – raudonųjų 
kraujo kūnelių (eritrocitų) pigmentas hemas.

Regimoji spinduliuotė – spinduliuotė, kurios bangų ilgio diapazonas yra nuo 380 nm iki 
780 nm.

Tiofenai – heterocikliniai junginiai, žiede turintys keturis anglies ir vieną sieros atomą.
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chemoekologinės sąveikos

Rasa Čepulytė-Rakauskienė, Vincas Būda
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Nematodai – tai apvaliosios kirmėlės, patys 
gausiausi daugialąsčiai gyvūnai Žemėje 
(keturi iš penkių daugialąsčių – nematodai; 
Platt 1994). Jie paplitę visuose žinomuose 
planetos biotopuose, apibūdinta daugiau 
kaip 26 000 (Hugot et al. 2001) nemato-
dų rūšių, manoma, kad iš viso jų yra apie 
1 000 000. 

Nematodai turi virškinimo, nervų, ša-
linimo ir dauginimosi, tačiau neturi krau-
jotakos ir kvėpavimo sistemų, jų funkcijas 
atlieka pseudocelomo (pirminės kūno 
ertmės) skystis. Kūnas padengtas kutiku-
le, turi tik išilginius raumenis, kurie leidžia 
nematodui judėti nugaros–pilvo krypti-
mi – panašiai, kaip juda gyvatės. Nemato-

1. Kas yra nematodai?

dai – nesudėtingi organizmai, suaugėliai 
sudaryti iš maždaug 1000 ląstelių. Daž-
niausiai jie maži – nuo 0,1 mm, tačiau pasi-
taiko ir tikrų milžinų – iki 8 m. Jų gyvenimo 
ciklą paprastai sudaro šešios stadijos: kiau-
šinio, keturios jaunatvinės (juvenilinės), 
per kurias išsineria iš kutikulės, ir suaugėlio 
(1 pav.). Kai kurie augalų parazitiniai nema-
todai sudaro cistas. Cista – tai negyva ne-
matodų patelė, kurios viduje žiemoja keli 
šimtai kiaušinių. Žiemoti gali visų minėtų 
vystymosi stadijų nematodai. Gyvenimo 
ciklo trukmė priklauso nuo nematodų rū-
šies ir aplinkos sąlygų, ypač temperatūros 
(kai temperatūra žema, gyvenimo ciklas 
ilgesnis).

1 pav. Nematodų gyvenimo ciklas. Jaunatvinės 
(juvenilinės) stadijos žymimos raide „J“. 
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Dauguma nematodų yra skirtalyčiai, 
tačiau kai kurie yra hermafroditai. Kai 
aplinkos sąlygos nepalankios (pavyzdžiui, 
per daug drėgna, trūksta maisto medžia-
gų), nematodai pereina į ramybės būseną 
(kriptobiozę, Dauerio stadiją ir kt.). 

Nematodai skirstomi į parazitinius ir 
laisvai gyvenančius. Parazitiniai nematodai 
parazituoja gyvūnus: stuburinius, tarp jų ir 
žmogų, bestuburius (vabzdžius, moliuskus 
ir kt.), ir augalus. Laisvai gyvenantys (jūrose, 
gėluose vandenyse ir dirvožemyje) nema-
todai minta dumbliais, bakterijomis, labai 
mažais bestuburiais, tarp jų ir kitais nema-
todais, grybais, yrančiomis organinėmis 
medžiagomis (Kennedy, Harnett 2001).

Pagal nematodų burnos sandarą ga-
lima nustatyti, kuo jie minta. Pavyzdžiui, 
nematodai, kurių burnoje yra kutikulinės 
kilmės dantukų, yra plėšrūs, o bakterijomis 
mintantys nematodai turi plačią šulinė-
lio ar piltuvėlio formos burną (gali praryti 
daugiau maisto medžiagų). Augalų parazi-
tinių nematodų burnoje yra tuščiavidurių 
aštrių vamzdelių: vienoms rūšims būdingi 
stiletai, kitoms – durklai, kuriuos išstumda-
mi ir įtraukdami praduria augalo ląstelę ir 
ima siurbti jos turinį (2 pav.). Tokia burnos 
sandara gali būti ir visaėdžių, pavyzdžiui, 
kai kurių augalų parazitinių nematodų, ga-
linčių misti ir grybais.

2 pav. Nematodo burna: a – bakterijomis mintančio nematodo – šulinėlio formos; b, c – augalų 
parazitinių nematodų, turinčių stiletą (b) arba durklą (c). a nuotrauka © H. Ferris ir NEMAPLEX, 
Kalifornijos universitetas; b nuotrauka © Ulrich Zunke, Hamburgo universitetas, bugwood.org, 
c nuotrauka © Aldo Zullini ir NEMAPLEX, Kalifornijos universitetas. 

 a b c
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Apie pusę žinomų rūšių nematodų pa-
plitę jūrose nuo priekrančių iki kelių šimtų 
metrų gylio. Šie nematodai sudaro apie 
90 % jūros bentoso gyvūnų nuosėdų. Ket- 
virtadalis visų nematodų laisvai gyvena dir-
vožemyje ir gėlame vandenyje, 15 % – yra 
gyvūnų parazitai, 10 % – augalų parazitai 
(Lambert, Bekal 2002; 3 pav.). 

3 pav. Nematodų įvairovė. Parengta pagal 
Lambert, Bekal (2002).

Laisvai dirvožemyje ir gėlame vande-
nyje gyvenantys nematodai, parazitiniai 
augalų ir gyvūnų (kai kurių vystymosi 
stadijų) nematodai aptinkami visų tipų 
dirvožemiuose, tiek aukštai kalnuose, tiek 
giliai žemėje (kai kurie augalų parazitiniai 
nematodai aptinkami net 5 m gylyje). Kai 
kurių rūšių nematodai paplitę visuose že-
mynuose, įvairiose klimato juostose, o kitų 
rūšių nematodai nepaplito dėl geografinių 
ir aplinkos sąlygų. Vieni nematodai gali 
parazituoti daug šeimininkų, o kiti parazi-
tuoja tik tam tikros rūšies organizmus. Visi 

nematodai gyvena drėgnoje aplinkoje ir 
tik tokioje aplinkoje yra aktyvūs. Net ne-
matodai, gyvenantys dirvožemyje, tarp jo 
dalelių juda vandens pripildytais tarpais. 

Manoma, kad nematodai atsirado 
maždaug prieš milijardą metų, – tai vieni 
seniausių gyvūnų, o jų įvairovė labai dide-
lė (Wang et al. 1999). Pirmieji nematodai 
mito mikroorganizmais, gyvenančiais van-
denyne. Seniausios nematodų fosilijos ran-
damos 120–135 mln. m. senumo gintaro 
inkliuzuose kartu su ten įstrigusiais vabz-
džiais. Manoma, nuo tada atsiskyrė mikro-
organizmais, augalais ir gyvūnais mintan-
tys (t. y. parazitiniai) nematodai (Manum et 
al. 1994). Žmogaus žarnyno parazitas aska-
ridė (Ascaris lumbricoides) aprašytas Kinijo-
je dar prieš 4700 metų (Maggenti 1981). 
Manoma, kad ir dabar maždaug ketvir-
tadalis žmonių populiacijos yra užsikrėtę 
šiuo nematodu. Egipte prieš 3500 m. apra-
šytas drakunkuliozę sukeliantis nematodas 
(Dracunculus medinensis). Tai parazitas, kurį 
iš žmogaus žaizdos dar ir dabar kaip anais 
laikais medikai ištraukia vyniodami ant pa-
galiuko (Maggenti 1981). 

Išradus mikroskopą pradėti tirti maži, 
laisvai gyvenantys nematodai. P. Borelis 
(Borellus) 1653 m. pirmasis aprašė laisvai 
gyvenantį nematodą Turbatrix aceti, kurį jis 
aptiko rūgstančioje acto rūgštyje. Jis manė, 
kad būtent dėl to jos skonis toks rūgštus, 
bet vėliau paaiškėjo, kad šie nematodai 
minta acto rūgšties rūgimo procese da-
lyvaujančiomis bakterijomis ir mielėmis. 
1743 m. Dž. T. Nidamas (J. T. Needham) ap-
rašė pirmąjį augalų parazitinį nematodą, 
kurį aptiko kviečių grūduose, – sėklų galinį 
nematodą Anguina tritici. Šiuo nematodu 
užkrėstose varpose vietoj grūdų formuoja-
si juodi galai, kurių viduje tūno nematodai 
(4 pav.).
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4 pav. Vietoj grūdų varpose, užkrėstose sėklų galiniu nematodu Anguina tritici, formuojasi juodi 
galai, kurių viduje tūno nematodai. © Ulrich Zunke, Hamburgo universitetas
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Mokslas apie nematodus skirstomas į hel-
mintologiją ir nematologiją. Helmintolo-
gija – tai mokslas apie nematodus ir kitų 
tipų parazitines kirmėles, parazituojančias 
stuburinius. Nematologija – mokslas apie 
augalų ir bestuburių, pavyzdžiui, vabzdžių, 
parazitus bei laisvai (dirvožemyje, gėluo-

2. Nematodų tyrimai 

5 pav. Laisvai dirvožemyje gyvenantis ir bakterijomis mintantis nematodas 
Caenorhabditis elegans. © A. J. Cann

se vandenyse ir jūrose) gyvenančius ne-
matodus. Nematologai mėgsta juokauti 
sakydami, jog atskira nematologijos šaka 
galima laikyti ir vienos nematodų rūšies – 
laisvai dirvožemyje gyvenančio ir bakte-
rijomis mintančio Caenorhabditis elegans 
(5 pav.) – tyrimus. 
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Šis nematodas kaip modelinis organiz-
mas naudojamas sudėtingesnių organiz-
mų, tarp jų ir žmogaus, vystymosi bei fizio-
logijos tyrimuose. C. elegans buvo pirmasis 
daugialąstis organizmas, kurio genomas 
buvo visiškai sekvenuotas (nustatyta nu-
kleotidų seka DNR grandinėje). Mokslinin-
kams, tyrusiems šį organizmą, įteiktos net 
trys Nobelio premijos.

Dėl svarbos medicinai, veterinarijai 
(gyvūnų parazitiniai nematodai) bei že-
mės ūkiui (augalų parazitai) labiausiai ti-
riami parazitiniai nematodai. Palyginti su 
jais, laisvai gyvenantys nematodai tiriami 
mažai, tačiau tokie tyrimai reikalingi, nes 
šie nematodai svarbūs maisto medžiagų 
mineralizacijos procesams ir yra aplinkos 
bioindikatoriai, pavyzdžiui, pagal nemato-
dų gausą ir įvairovę galima įvertinti dirvo-
žemio būklę (Park et al. 2010).

Gyvūnų parazitiniai nematodai ne tik 
padaro žalos, bet gali būti ir naudingi. Pa-
vyzdžiui, bestuburių parazitiniai nematodai 
naudojami kovai su žemės ūkio kenkėjais – 
vabzdžiais ir moliuskais. Jų gyvenimo cik- 
las labai įdomus: nematodai suranda sau 
tinkamą vabzdį ar moliuską, pro jo kūno 
ertmes (pavyzdžiui, burną) įlenda į vidų ir 
išleidžia iš stemplės ten tūnančias simbi-
ontines bakterijas. Dėl bakterijų poveikio 
vabzdys ar moliuskas žūsta. O nematodai 
minta šiomis bakterijomis ir yrančio vabz-
džio ar moliusko skysčiais. Bakterijos yra 
ne tik nematodų maistas, bet ir išskiria me-
džiagas, kurios apsaugo juos nuo infekcijų. 
Vietoj pesticidų kovai su kenkėjais naudo-
jant nematodus neteršiama aplinka. Tačiau 
nematodų naudojimą riboja jų gyvenimo 
ciklo priklausomybė nuo aplinkos tempe-
ratūros (įvairių rūšių nematodų optimali 
temperatūra skirtinga).
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Augalų parazitiniai nematodai parazituo-
ja visų rūšių augalus (Bird, Koltai 2000) ir 
visas augalo dalis – šaknis, stiebus, lapus, 
žiedus, sėklas. Žinoma daugiau kaip 4000 
augalų parazitinių nematodų rūšių, iš kurių 
apie 100 parazituoja ekonomiškai svarbius 
kultūrinius augalus. Vieni nematodai para-
zituoja augalus gyvendami jų išorėje (ek-
toparazitai), kiti – augalo viduje (endopara-
zitai). Nematodai maitinasi dvejopai: vieni 
tiesiog išsiurbia ląstelės turinį ir keliauja 
link kitos ląstelės toliau maitintis, o kiti iš-
skiria fermentus, kuriais paveikia augalo 
ląsteles taip, kad susilieja kelios ląstelės ir 
susiformuoja viena didelė – maitinančioji 
ląstelė, dar kitaip vadinama gigantiškąja 
ląstele (6 pav.). Tokiomis ląstelėmis ne-
matodai minta visą savo gyvenimą, jiems 

3. Augalų parazitiniai nematodai

nereikia ieškoti kito maisto šaltinio, todėl 
būna sėslūs. Kai kurie augalų parazitai yra 
ir augalams kenksmingų virusų pernešėjai 
(virusus perneša savo stemplėje ir, nema-
todui mintant augalu, jie pro burną paten-
ka į augalą), be to, pažeisdami augalus šie 
nematodai atveria kelius ir kitiems augalų 
patogenams – bakterijoms, grybams ir kt.

Dažniausiai nematodai parazituoja 
augalų šaknis, todėl sutrinka augalo 
vandens ir maisto medžiagų įsisavinimas. 
Augalų parazitiniai nematodai augalus 
pažeidžia panašiai kaip ir kiti patogenai: 
sumažėja augalų šaknų masė, jos išsikraipo, 
nenormaliai padidėja, sunyksta audiniai, 
vysta antžeminė augalo dalis, augalas 
užauga nedidelis, nenormaliai šakojasi, 
sumažėja derlius ar augalas visiškai sunyksta. 

6 pav. Maitinančioji – gigantiškoji ląstelė (GC), susiformavusi paveikus ląsteles 
nematodo (N) išskiriamais fermentais. Paimta iš Davis, Mitchum (2005).

N

GC
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Yra tik keletas požymių, rodančių, kad 
augalą pažeidė nematodai: tai ant šaknų 
esantys galai (7 pav.), cistos (8 pav.), plika 
akimi matomos nematodų sankaupos, 
kitaip vadinamos nematodų vilna (9 pav.), 
ir sėklų galai (4 pav., Lambert, Bekal 2002). 
Apskaičiuota, kad dėl nematodų daromos 
žalos kultūrinių augalų augintojai kasmet 
praranda apie 11 % žemės ūkio produkcijos 

8 pav. Nematodo Globodera 
rostochiensis cistos ant bulvių 
šaknų.  
Rasos Čepulytės-Rakauskienės 
nuotrauka

7 pav. Nematodų 
paveikta augalo 
šaknis – susiformavę 
galai (kairėje) ir sveika 
šaknis (dešinėje). 
Paimta iš Eisenback, 
Zunke (1997, 
1999/2000).

(Agrios 2005). Be to, nematodai gali sukelti 
ir ekologinę katastrofą, pavyzdžiui, pušų 
stiebinis nematodas Bursaphelenchus 
xylophilus, mintantis pušinių augalų sakų 
kanalų epitelinėmis ląstelėmis, taip greitai 
dauginasi, kad šiuos kanalus užkemša, o 
augalai dėl to nudžiūsta. Per vieną vasarą 
šie nematodai gali sunaikinti ištisus 
pušynus (10 pav.).
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a

10 pav. a – nematodo 
Bursaphelenchus 
xylophilus pažeistas 
pušynas, b – ūsuotis 
(Monochamus 
spp.), pernešantis 
nematodą. Vabzdys 
nematodus nuo 
vieno medžio ant kito 
perneša kvėptukuose. 
Jam begraužiant 
spygliuočių ūglius 
nematodai išlenda iš 
kvėptukų, nukeliauja 
link sakų kanalų ir 
pradeda maitintis bei 
daugintis. Vasaros 
pabaigoje naujos kartos 
nematodai suranda 
medienoje žiemojančio 
ūsuočio lervas ir laukia, 
kol išsiritęs suaugėlis 
jas perneš ant kito 
medžio. a nuotrauka © 
USDA Forest Service – 
Region 2 – Rocky 
Mountain Region 
Archive, USDA Forest 
Service, bugwood.org; 
b nuotrauka © Gerald 
J. Lenhard, Louisiana 
State University, 
bugwood.org

9 pav. Nematodo 
Ditylenchus dipsaci 
sankaupos, dar kitaip 
vadinamos nematodų 
vilna, matomos plika 
akimi ant pupelių 
sėklų. © H. Ferris ir 
NEMAPLEX, Kalifornijos 
universitetas

b
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Yra trys svarbiausi kovos su augalų pa-
razitiniais nematodais būdai: tai sėjomaina, 
cheminis ir biologinis ginklai. Paprastai ne-
matodų kontrolei naudojami keli metodai 
iš karto. 

Sėjomaina – tai toks kovos būdas, kai 
keletą metų iš eilės patogeniniais nema-
todais užsikrėtusiame lauke neauginami jų 
mitybiniai augalai. Tada nematodų popu-
liacija sumažėja iki nepavojingo lygio. Šis 
būdas tinka, kai augintojai gali auginti ke-
letą skirtingų kultūrų lauke ir kai nemato-
dai neminta kitų rūšių augalais arba negali 
ilgai išgyventi be mitybinio augalo.

Kova cheminėmis medžiagomis – ne-
matocidais – yra efektyvus metodas, tačiau 
teršia aplinką ir kai kuriose šalyse, tarp jų 
ir Lietuvoje, uždrausta tokias medžiagas 
naudoti. Be to, nematocidai yra brangūs. 

Biologinis kovos būdas – sukuriamos 
nematodams atsparios mitybinių augalų 
veislės. Atsparios nematodams laukinės 
rūšys kryžminamos su kultūrinėmis ir taip 
padidinamas jų atsparumas nematodams. 
Didžiausias šio būdo trūkumas – ilgai už-
trunka nematodams atsparių laukinių au-
galų rūšių paieška ir naujų kultūrinių atspa-
rių veislių kūrimas. Be to, ne visada gamtoje 
yra nematodams atsparių rūšių.

Vienas iš naujausių kovos su augalų 
parazitiniais nematodais biologinių me-
todų galėtų būti jų normalaus gyvenimo 
ciklo sutrikdymas. Į dirvožemio aplinką, kur 

gyvena daugelis augalų parazitinių nema-
todų, augalai išskiria įvairių medžiagų: lais-
vojo deguonies, vandens, fermentų ir kitų 
anglies turinčių pirminių ir antrinių meta-
bolitų (Bais et al. 2006). Jų ypač gausu ties 
jaunų šaknelių galiukais (Hawes, Brigham 
1992). Nematodai turi keletą chemorecep-
torių, kuriais junta aplinkoje esančius che-
minius junginius. Dalį augalo išskiriamų į 
aplinką junginių nematodai atpažįsta kaip 
signalus, informuojančius, ar augalas tin-
ka jų mitybai (Perry 1996). Būtent augalų 
išskiriamos medžiagos lemia, kokį augalą, 
kokią jo vietą mitybai renkasi nematodas ir 
net nematodų vystymąsi, pavyzdžiui, cisti-
nių nematodų ritimąsi iš kiaušinių (Hirsch 
et al. 2003). Visos šios medžiagos priskiria-
mos augalų kairomonams. Dauginimuisi 
priešingos lyties partnerį nematodai (kaip 
ir daugelis kitų gyvūnų) suranda taip pat 
pagal aplinkoje esančias chemines me-
džiagas, tik jas į aplinką išskiria patys ne-
matodai ir šios medžiagos priskiriamos ly-
tiniams feromonams. Žinant šių medžiagų 
sudėtį, būtų galima reguliuoti nematodų 
elgseną. Galima sutrikdyti normalų nema-
todų gyvenimo ciklą, pavyzdžiui, cistinių 
nematodų ritimąsi iš kiaušinių, mitybinių 
augalų aptikimą ar poravimosi partnerių 
suradimą. Nematodus veikiančias medžia-
gas būtų galima įterpti į dirvožemį šalia 
mitybinių augalų arba jas paskleisti prieš 
jų auginimą. 
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Jaunasis tyrėjas turi išmanyti norimų tirti 
nematodų biologiją (gyvenimo ciklą, ko-
kias augalų rūšis, augalo vietas parazituoja), 
jų gyvenamosios aplinkos fizines (drėgmė, 
temperatūra ir kt.) ir chemines savybes. La-
bai svarbu susipažinti su kitų mokslininkų 
darbais, t. y. pasidomėti, kas jau žinoma ne 
tik apie tyrimams pasirinktos rūšies, bet ir 
kitų augalų parazitinių nematodų chemo-
ekologines sąveikas. Pasidomėkite, kokie 
biotestai atlikti, ar jau žinoma, kokios che-
minės medžiagos veikia jus dominančių 
augalų parazitinių nematodų elgseną.

Tyrimo tikslas – nustatyti, kokios au-
galo šeimininko išskiriamos cheminės me-
džiagos vilioja cistinius nematodus.

4. Reikalavimai tyrėjui

5. Tyrimo tikslas

Uždaviniai

• Išritinti nematodus iš kiaušinių, nes tyri-
mams reikės antrosios juvenilinės stadi-
jos (J2) nematodų – būtent šios stadijos 
nematodai dirvožemyje ieško augalo 
šeimininko šaknų.

• Pasirinkti augalo šeimininko skleidžiamą 
cheminę medžiagą atraktyvumo nema-
todams tyrimui.

• Atlikti nematodų atraktyvumo pasirink-
tai cheminei medžiagai biotestą.
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6. Tyrimo metodika

Kokios cheminės medžiagos ir kaip veikia 
augalų parazitinių nematodų elgseną, ti-
riama dviejų tipų biotestais. Jais nustato-
ma, ar tiriamoji cheminė medžiaga vilioja 
(atbaido) nematodus ir kaip ji veikia cisti-
nių nematodų ritimąsi iš kiaušinių (skatina 
ar slopina).

Biotestams atlikti reikia augalų parazi-
tinių nematodų. Cistinius nematodus ga-
lima surinkti nuo augalo šaknų arba išskirti 
iš jais užkrėsto dirvožemio flotacijos meto-
du (dirvožemis su jame esančiomis cisto-
mis maišomas su vandeniu ir lengvesnės 
dalelės, tarp jų ir cistos, iškyla į vandens pa-
viršių, nuo kurio surenkamos). Judrius ne-
matodus išskirti iš augalo audinių (prieš tai 
juos susmulkinus peiliu ar žirklėmis maž-
daug 1 cm dydžio gabaliukais) ar iš dirvo-
žemio galima Bėrmano piltuvėlio metodu 
(dar kartais šis metodas vadinamas Ber-
mano piltuvėlio metodu; Baermann funnel 
method): ant piltuvėlio galo užmaunama 
žarnelė, kuri užspaudžiama spaustuku, 
tada į piltuvėlį dedamas augalo ar dirvo-
žemio mėginys ir užpilama vandeniu. Taip 
mėginys paliekamas nakčiai (jei reikia, ir 
ilgiau). Po to trumpam atleidus spaustuką 
iš žarnelės išteka žarnelėje prie spaustuko 
nusėdę nematodai. Nematodų kultūrų 
galima ir nusipirkti. Labai svarbu išmokti 
palaikyti jau turimų nematodų populiaciją, 
nes biotestams reikia nemažai nematodų 
(kelių šimtų ir daugiau), kad po statistinių 
skaičiavimų būtų galima patikimai įver-
tinti cheminės medžiagos poveikį nema-
todams. Jei reikiamos rūšies nematodų 
mažai, juos galima padauginti užkrečiant 

augalus šeimininkus: tam reikia šiltnamyje į 
vazonus pasodinti augalų šeimininkų, ir, jiems 
sudygus, prie augalų šaknų pipete perkelti ne-
matodus nedideliame vandens kiekyje.

Augalų parazitinių nematodų tyri-
mams būtinas mikroskopas (didinantis 
apie 10–20 kartų), nes augalus parazituo-
jantys nematodai yra apie 1 mm dydžio. 
Tirti galima chemines medžiagas, kurias, 
mokslinės literatūros duomenimis, išskiria 
tiriamojo nematodo mitybiniai augalai. 
Kai nežinoma, kokias chemines medžia-
gas išskiria augalai, galima jas surinkti, pvz., 
nuo augalo šaknų, plonyčiais silikoniniais 
vamzdeliais (Mohney et al. 2009). Apvynioti 
aplink augalo šaknis šie vamzdeliai sugeria 
aplinkoje esančias chemines medžiagas, 
kurios vėliau tirpikliais iš jų išplaunamos, 
gryninamos chromatografijos metodais, 
tiriama, kaip į jas reaguoja nematodai. Po 
visų šių tyrimo etapų veikliosios cheminės 
medžiagos identifikuojamos. Jei tiriami 
feromonai, nematodai nuplaunami ir ti-
riamoji medžiaga patenka į skystį, kuriuo 
buvo plauti nematodai. 

Visi biotestai tūri būti atliekami esant 
kuo mažesniam apšvietimui, kad nema-
todams būtų sudarytos kuo natūralesnės 
aplinkos sąlygos. Nuo to priklauso ir bio-
testų rezultatai. Svarbu išmokti nematodus 
perkelti (pipete ar entomologine adatėle) 
iš vienos terpės į kitą jų nepažeidžiant, nes 
pažeisti nematodai gali žūti arba neadek- 
vačiai reaguoti į cheminę medžiagą. Be to, 
svarbu, kad aplinka būtų kuo švaresnė, nes 
bet kokios pašalinės cheminės medžiagos 
gali turėti įtakos nematodų elgsenai. 



|   Jaunojo tyrėjo vadovas   D  |  49  |

Atraktantų tyrimai. Kaip buvo minė-
ta, visiems nematodams būtina drėgmė: ir 
tiems, kurie gyvena mitybinio augalo audi-
niuose, ir tiems, kurie tarpsta šalia augalų 
ar tarp dirvožemio dalelių. Dėl šios prie-
žasties atraktyvumo biotestams paprastai 
ruošiamos vandeninės terpės – dažniausiai 
agaro (Zhao et al. 2007). Ant agaro terpės 
paviršiaus ar joje nematodai laisvai juda, 
juos lengva stebėti. Biotestus galima atlikti 
ir smulkaus drėgno smėlio terpėse (Zhao 
et al. 2000). Dažniausiai tyrimams naudo-
jamos įvairaus skersmens Petri lėkštelės 
(11 pav.).

Ant terpės tam tikroje vietoje užlašina-
ma tiriamosios cheminės medžiagos tirpa-
lo (dažniausiai ruošiami vandeniniai tirpa-
lai). Po kurio laiko dėl cheminės medžiagos 
difuzijos susidaro tam tikras koncentraci-
jos gradientas (medžiaga pasiskirsto ant 
terpės). Kad laki tiriamoji medžiaga lėčiau 
garuotų, uždengiama filtravimo popieriu-
mi (Rühm et al. 2003) ar agaro plokštele 
(Robinson, Saldana 1989). Lakiąsias me-
džiagas galima leisti nedideliu srautu pro 
plonytį kapiliarą į terpę ar paskleisti virš jos 
(Robinson 1995).

Atsižvelgiant į tiriamųjų cheminių me-
džiagų savybes, nematodai į terpes perke-

11 pav. Augalų parazitinių nematodų atraktantų tyrimai: antrosios juvenilinės stadijos (J2) cistinio 
nematodo reakcija į augalo šeimininko išskiriamą cheminę medžiagą. Rasos Čepulytės-Rakauskienės 
nuotrauka

liami prieš paskleidžiant tirpalą ant terpės 
ar po to. 

Tiriant nematodus vandeninėje terpėje 
po tam tikro laiko (dažniausiai nuo kelioli-
kos min. iki paros) pro mikroskopą stebima 
nematodų reakcija: nematodų sankaupos 
(Spence et al. 2008), judėjimo kryptis, judė-
jimo kelias. Iš nematodų reakcijos spren-
džiama, kokį poveikį tiriamoji medžiaga 
turi nematodų elgsenai (Spiegel et al. 
2003). Nematodų reakciją į tiriamąją me-
džiagą galima fotografuoti (12 pav.; Riddle, 
Bird 1985) arba filmuoti (Pline, Dusenbery 
1987). Vienas iš galimų nematodų atrak-
tantų tyrimų pavaizduotas 11 paveiksle. 

a b c
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Jei cheminės medžiagos poveikis ne-
matodams tiriamas smėlio terpėse (po 
paros ar ilgiau smėlio terpėse nematodai 
juda lėčiau), iš vietos, kurioje buvo paskleis-
ta tiriamosios medžiagos tirpalo, paimama 
smėlio. Jis išplaunamas (Bėrmano piltu-
vėlio metodu), suskaičiuojami nematodai 
ir palyginama, kiek tiriamoji ir kontrolinė 
(dažniausiai tirpiklis be tiriamosios medžia-
gos) medžiagos priviliojo nematodų (Zhao 
et al. 2000).

12 pav. Petri lėkštelė su agaro terpe. Ant 
terpės (mėlyna spalva) paskleidžiama tiriamoji 
(kairėje) ir kontrolinė (dešinėje) medžiagos, o 
po to paskleidžiami nematodai. Prie tiriamosios 
medžiagos matyti nematodų palikti takai, iš 
kurių sprendžiama, kad tiriamoji medžiaga 
viliojo nematodus. © Jamie White, University of 
Utah

Nematodų elgesys gali būti tiriamas su 
medžiagomis, į kurias reaguoja nematodų 
uoslės ar skonio chemoreceptoriai, t. y. su 
medžiagomis, kurias šie organizmai junta. 
Elektrofiziologinių tyrimų metu nemato-
das fiksuojamas kapiliare ir prie jo galvos 
prijungiami mikroelektrodai. Tiriamasis ne-
matodas nardinamas į tirpalą su tiriamąja 
chemine medžiaga ir registruojamas elek-

trinis receptorių atsakas (Riga et al. 1997). 
Ryškus receptorių atsakas į dirginimą rodo, 
kad nematodas tiriamąją medžiagą junta. 
Ar jos sukelia elgesio reakcijas ir kokias, nu-
statoma biotestais.

Ritimosi biotestai. Ritimosi biotestais 
nustatoma, kokios cheminės medžiagos 
sukelia cistinių nematodų ritimąsi iš kiau-
šinių. Tam cistos su juose esančiais kiauši-
niais panardinamos į indus – Petri lėkšte-
les (Pridannikov et al. 2007) ar šulinėlius 
(Byrne et al. 2001) su tiriamųjų medžiagų 
tirpalais (pavyzdžiui, 1×10–3 M koncentraci-
jos). Indai su nematodais laikomi  tamsoje, 
optimalioje temperatūroje. Stebint pro 
mikroskopą nustatoma, kiek nematodų 
išsirito šulinėliuose su tiriamąja medžiaga 
ir kiek šulinėliuose su tirpikliu; rezultatai 
palyginami statistiškai.

Ritimosi biotestus galima daryti ir va-
zonuose su augalais. Cistos dedamos į 
maišelius, pro kuriuos patenka cheminės 
medžiagos, ir užkasamos šalia tiriamojo 
augalo šaknų. Po kelių savaičių maišelis iš-
kasamas ir nustatomas ritimosi intensyvu-
mas (LaMondia 1995). 

Nustačius, kokios cheminės medžiagos 
ar medžiagų mišiniai veikia augalų para-
zitinių nematodų elgseną, galima ban-
dymus su minėtomis medžiagomis atlikti 
lauko sąlygomis, t. y. įterpti jas į dirvožemį 
šalia mitybinių augalų arba paskleisti prieš 
jų auginimą. Po to reikia įvertinti, ar jos vei-
kia nematodų elgseną lauko sąlygomis. Jei 
veikia, reikia nustatyti poveikį augalams 
šeimininkams, jų derliui. 
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Nematodų parengimas tyrimui. Cistos 
padedamos ant distiliuotu vandeniu sudrė-
kinto filtravimo popieriaus. Tada filtravimo 
popierius su cistomis dedamas į Petri lėkš-
telę, kurią 7 paras reikia laikyti termostate 
21 °C temperatūroje, kad iš cistoje esančių 
kiaušinių išsiristų J2 stadijos nematodai. 
Termostate Petri lėkštelės laikomos tamso-
je, palaikoma pastovi drėgmė. Po to cistos 
perspaudžiamos vandens laše ant objekti-
nio stiklelio po binokuliariniu mikroskopu ir 
visas cistos turinys su išsiritusiais J2 stadijos 
nematodais ir kiaušiniais nedideliu kiekiu 
vandens (~50 µl) nuplaunamas nuo stiklelio 
į 60 mm skersmens Petri lėkštelę, kurioje jau 
yra iš anksto paruošta 1–2 mm storio agaro 
(1,5 %) terpė. Tada Petri lėkštelė vėl dedama 
į termostatą (21 °C) ir laikoma tamsoje. Kai 
vanduo susigeria į agarą (po kelių valandų), 
aktyviai judantys nematodai lenkta ento-
mologine adatėle perkeliami į Petri lėkštelę, 
kur atliekamas biotestas.

Biotestas (11 pav.). Biotestas atliekamas 
32 mm skersmens Petri lėkštelėje su 1–2 mm 
storio agaro (1,5 %) terpės sluoksniu. 
1. Petri lėkštelės centre užlašinama 1 µl ži-
nomos koncentracijos (pvz., nuo 1 × 10–1 M 
iki 1 × 10–7 M) tiriamosios cheminės me-
džiagos tirpalo (11 pav.). Po kurio laiko su-
sidaro medžiagos koncentracijos gradien-
tas (dryžuotas plotas). 
2. Keturi J2 nematodai vienodu atstumu 
vienas nuo kito dedami 1,1 cm atstumu 
nuo centro prieš tai ant Petri lėkštelės 
dugno pažymėtuose taškuose (toks 
atstumas pasirenkamas, kad Petri lėkštelės 
plotas būtų padalytas į dvi lygias dalis – 
vidinis plotas su tiriamąja medžiaga, išorinis 
plotas – be tiriamosios medžiagos). 

3. Po pasirinkto laiko (pavyzdžiui, 30 arba 60 
min.) binokuliariniu mikroskopu analizuoja-
ma nematodo padėtis – judėjo link tiriamo-
sios medžiagos, judėjo priešinga kryptimi 
ar visai nejudėjo. Norint nustatyti tam tikros 
koncentracijos medžiagos poveikį nemato-
dams, tyrimus reikia atlikti su maždaug 100 
nematodų. Kontroliniams tyrimams naudo-
jamas distiliuotas vanduo (tiriamosios me-
džiagos tirpiklis) ir augalo šeimininko šaknų 
nuoplova (žinoma, kad ji yra atraktyvi). 

Rezultatai. Atlikus biotestą, suskaičiuo-
jama, kiek nematodų judėjo link kiekvienos 
tiriamosios medžiagos šaltinio, kiek judėjo 
priešinga kryptimi ir kiek visai nejudėjo. Pas-
tarųjų skaičius tyrimo rezultatams apskai-
čiuoti nenaudojamas. Rezultatų apdoroji-
mui pasirenkama tinkama statistinė analizė 
(pavyzdžiui, t-testas, chi-kvadratas) – ieško-
ma, ar nematodų reakcijos į tiriamąją ir kon-
trolinę medžiagas skirtumas yra statistiškai 
patikimas. Jei nustatoma, kad reakcijos 
skirtumas statistiškai patikimas, teigiama, 
kad tam tikros koncentracijos tiriamosios 
cheminės medžiagos tirpalas nematodus 
vilioja. Jei statistinių skirtumų nenustatoma, 
teigiama, kad ši medžiaga – neatraktyvi. 
Nebūtinai visų koncentracijų medžiagos tir-
palai gali vilioti. Jei koncentracija per maža, 
nematodas gali jos tiesiog nejusti, o jei per 
didelė, gali pasireikšti atstūmimo reakci-
ja, kaip į kiekvieną pernelyg stiprų dirgiklį. 
Kontroliniams tyrimams naudojama ir au-
galo šeimininko šaknų nuoplova, nes žino-
ma, kad ji yra atraktyvi. Jeigu nematodai į ją 
nereaguoja, kažkas jiems nutiko (netinkama 
drėgmė, temperatūra, į terpę pateko nuo-
dingųjų medžiagų ar kt.). Būtina rasti prie-
žastį, ją pašalinti ir tik tada tęsti bandymus.

7. Cheminių medžiagų poveikis nematodams
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Kai kurios sąvokos

Atraktantai – tai medžiagos, viliojančios organizmus (šiuo atveju – augalų parazitinius nemato-
dus).

Bentoso gyvūnai – organizmai, gyvenantys vandens telkinių dugne ar priedugnyje.

Biotestas – tai tyrimo metodas, kurio esmė – pasinaudojant fiziologine arba kitokia organizmo 
reakcija įvertinti tiriamųjų medžiagų, jų tirpalų ar sintetintų gamtinių aktyviųjų medžiagų 
analogų aktyvumą.

Biotopas – aplinka, kurios reikia tam tikros rūšies organizmui išgyventi. 

Chemoekologinė sąveika – organizmų tarpusavio sąveika cheminėmis medžiagomis, kuriomis 
vienas organizmas kitam perduoda informaciją.

Dauerio stadija (Dauer stage) – laisvai dirvožemyje gyvenantiems nematodams, pvz., 
Caenorhabditis elegans, būdinga būsena, į kurią jie pereina dėl nepalankių aplinkos sąlygų – 
temperatūros pokyčių, maisto trūkumo ir kt. Šią būseną sukelia paties nematodo išskiriamas 
feromonas, vadinamas dauerio feromonu (dauer pheromone). Organizmo metaboliniai 
procesai labai sulėtėja, o tai padeda išgyventi nepalankų laiko tarpsnį.

Ektoparazitai – parazitai, didesnę gyvenimo dalį praleidžiantys šeimininko išorėje.

Endoparazitai – parazitai, kenkiantys šeimininkui tūnodami jo viduje, o ryšį su išorine aplinka 
palaiko per šeimininko organizmą.

Feromonai – cheminės medžiagos, kuriomis informacija perduodama tarp vienos rūšies individų. 

Kairomonai – cheminės medžiagos, dažniausiai antriniai metabolitai, išskiriamos vieno organiz-
mo (šiuo atveju augalų) bei naudingos jų signalą gaunantiems kitiems organizmams. 

Kriptobiozė – organizmo būsena, į kurią jis pereina nepalankiomis aplinkos sąlygomis, pvz., dėl 
neįprastų temperatūros pokyčių, deguonies sumažėjimo, maisto trūkumo. Tada nevyksta jo-
kie organizmo metaboliniai procesai. Tokios būsenos organizmas gali išbūti tol, kol vėl susi-
daro jam palankios aplinkos sąlygos.

Kutikulė – gyvūnų, augalų ir grybų išorinio ląstelių sluoksnio dangalas.

Patogenai – organizmai (virusai, bakterijos, grybai ir kt.), sukeliantys žmogaus ir gyvūnų ligas.

Simbiontinės bakterijos – su kitu organizmu gyvenančios bakterijos, kai jų tarpusavio sąveika 
naudinga tam organizmui ir bakterijoms.



Medicininės dėlės moksliniams 
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|  56  |   Jaunojo tyrėjo vadovas   D   | 



|   Jaunojo tyrėjo vadovas   D  |  57  |

Turinys

1 . Įvadas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

2 . Neurobiologiniai tyrimai  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

3 . Ekotoksikologiniai tyrimai   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69

4 . Reikalavimai tyrėjui  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75

5 . Tyrimo tikslas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76

6 . Įranga ir priemonės  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76

7 . Tyrimo organizavimas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77

8 . Tyrimo metodika  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79

9 . Galimi rezultatai  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83

Smalsiesiems   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83

Literatūra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84

Kai kurios sąvokos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85



|  58  |   Jaunojo tyrėjo vadovas   D   | 



|   Jaunojo tyrėjo vadovas   D  |  59  |

Lietuviškas ir lotyniškas medicininės dėlės 
(Hirudo medicinalis) pavadinimai liudija, 
kad šios rūšies gyvūnai naudojami medici-
noje. Jau žinoma, kad šie mažieji vandens 
gyventojai gamina apie šimtą biologiškai 
aktyvių medžiagų (kiekviena dėlė – tikras 
farmacijos fabrikėlis!), pasižyminčių gydo-
mosiomis savybėmis. Bet tai dar ne viskas, – 
neabejojama, kad bus atrasta dar daugiau 
medicinai svarbių medžiagų, kurias gami-
na dėlės. Biologiškai aktyvias medžiagas 
dėlės įšvirkščia į aukos kraują, kai godžiai 
siurbia nedažnai pasitaikantį skanėstą. Šios 
medžiagos naudingos ne tik pačioms dė-
lėms (palengvina kraujo siurbimą), bet ir 
žmogui, nes plečia kraujagysles, neleidžia 
susidaryti kraujo krešuliams, tirpdo sklero-
tines plokšteles, skystina kraują. Ir dar daug 
kitų naudingų dalykų daro šios medžiagos, 
tik ne viską žinome, ne viskas gerai ištirta. 
Gal jūs nuspręsite tyrinėti dalykus, kuriais 
labai domisi ne tik biochemikai, bet ir hiru-
dologai, hirudoterapeutai ir farmakologai. 
O gal sukursite naujų veiksmingų vaistų? Iš 
medicininių dėlių veikliųjų medžiagų ga-
minami ne tik vaistai, be jų neapsieinama 
ir gaminant įvairias kosmetikos priemones. 
Nemažai jų sukurta, bet įvairovei ir tobulu-
mui ribų nėra. Be to, šios priemonės bran-
gios, gal jūs imsite ir sugalvosite ką nors 
daug pigesnio.

Dėlėms „paaukoti“ šiek tiek kraujo nau-
dinga, net jei mainais žmogaus organiz-
mui jos nieko nepaliktų. Jau seniai paste-
bėta, kad retkarčiais nuleisti šiek tiek kraujo 
sveika. Dabar jau žinoma, kad tai skatina 
kraujo gamybą, o šviežias kraujas būna 

kokybiškesnis. Viduramžiais kraują nuleis-
davo kirpėjai, turėję gerai išgaląstus šiam 
tikslui naudojamus įrankius, arba gydytojai 
su specialiais įrankiais ar taurėmis, kuriose 
būdavo įtaisytas aštrus strypelis. Juo pra-
durdavo odą tam tikrose vietose, ten pri-
tvirtindavo taurę ir į ją tekėdavo kraujas. 
Bet grįžkime į šiuos laikus. Turbūt nedaug 
kas žino, jog medicininės dėlės rūpi ne tik 
medikams, bet ir daugelio kitų mokslo sri-
čių tyrėjams. Jas, kaip modelinius gyvūnus, 
savo tyrimuose naudoja etologai, fiziolo-
gai, neurobiologai, histologai, mikrobiolo-
gai, genetikai, farmakologai, toksikologai, 
biochemikai ir kt.

Kas yra modelinis gyvūnas? Tai pato-
gus eksperimentatoriaus darbo „įrankis“. 
Tyrimai, kuriuos labai sudėtinga arba net 
neįmanoma atlikti su kitais gyvūnais (daž-
niausiai – su aukštesniaisiais), galimi su mo-
deliniais gyvūnais. Todėl tinkamai pasirin-
kęs modelinį gyvūną tyrėjas gali greičiau ir 
paprasčiau išsiaiškinti tiek specifinius, tiek 
ir bendriausius biologinius dėsningumus. 
Apie mokslo sritis, kuriose naudojamos 
dėlės, pakalbėsime kitame skyriuje, o čia 
aptarsime, kuo ypatinga medicininė dėlė. 

Dar neseniai buvo manoma, kad apie 
medicininių dėlių sistematiką žinoma be-
veik viskas. Ne taip seniai (2005 m.) Ukrai-
nos mokslininkas S. Utevskis (Utevsky) 
iškėlė lyg ir labai paprastą klausimą: ar me-
dicininėmis dėlėmis vadiname išties vienos 
rūšies organizmus? Panašūs klausimai kil-
davo ir kitiems mokslininkams, bet jų gin-
čuose vis laimėdavo seniai susiformavusi 
nuomonė, kad medicinos tikslams yra nau-

1. Įvadas
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dojama vienintelė rūšis Hirudo medicinalis, 
tik šios rūšies individai gali būti gana skir-
tingi: gali skirtis kūno spalva, nugarėlės ir 
pilvelio margumas, o šiuos skirtumus lemia 
dėlės gyvenamoji vieta. Manyta, kad tai tos 
pačios rūšies skirtingos morfologinės for-
mos, kurios vadinamos: Hirudo medicinalis 
f. officinalis, H. medicinalis f. serpentina ir 
H. medicinalis f. orientalis. Tačiau šiuolai-
kiniams sistematikos tyrimams naudoja-
mi molekuliniai metodai (juos ir naudojo 
S. Utevskis), kuriais gaunami nenuginčija-
mi objektyvūs faktai, leidžiantys patikrinti 
jau seniai kilusias abejones dėl rūšių. Jei 
tapsite mokslininkais, abejokite viskuo, 
netgi tuo, kas, atrodytų, abejonių nekelia – 

tik taip atrandami nauji dėsniai ir naujos 
seniai žinomų reiškinių savybės. S. Utevskis 
pasiūlė patikrinti prielaidą, kad visos trys 
anksčiau minėtos dėlių morfologinės for-
mos yra ne vienos rūšies formos, bet trys 
skirtingos rūšys. Šią prielaidą patvirtino 
bendri keturių šalių (Ukrainos, Lietuvos, 
Rusijos, Slovėnijos) mokslininkų komandų 
2006–2008 m. atlikti tyrimai. Dabar jau ži-
noma, kad tai, kas anksčiau buvo laikoma 
tik skirtingomis H. medicinalis formomis, iš 
tiesų yra trys rūšys. Tai Hirudo medicinalis 
(1 pav.), Hirudo verbana (2 pav.) ir Hirudo 
orientalis (3 pav.) (Utevsky et al. 2009, Pe-
trauskienė et al. 2009).

1 pav. Medicininė dėlė Hirudo medicinalis: kūno raštas nugarinėje pusėje (kairėje) ir pilvinėje pusėje 
(dešinėje). Parengta pagal Petrauskienė et al. (2009).
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2 pav. Medicininė dėlė Hirudo verbana: kūno raštas nugarinėje pusėje (kairėje) ir pilvinėje pusėje 
(dešinėje). Parengta pagal Petrauskienė et al. (2009).

3 pav. Medicininė dėlė Hirudo orientalis: kūno raštas nugarinėje pusėje (kairėje) ir pilvinėje pusėje 
(dešinėje). Parengta pagal Petrauskienė et al. (2009).
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Tyrimais nustatyta, kad skiriasi šių dėlių 
seilių liaukų sekreto (sekretas yra išskyros 
su veikliosiomis medžiagomis, kurias dėlė 
įšvirkščia į aukos kraują) sudėtis (Baskova 
et al. 2008), kariotipai – chromosomų 
skaičius (H. medicinalis turi 14, H. verbana – 
13, H. orientalis – 12 chromosomų; Utevsky 
et al. 2009). Šių skirtingų rūšių individai 
tarpusavyje kryžminasi daug blogiau nei 
tos pačios rūšies individai (Petrauskienė 
et al. 2009). Be to, hibridų mirtingumas 
didesnis. Tai rodo, kad tarp rūšių jau yra 
reprodukcinė izoliacija, tačiau ji nėra 
visiška, nes, matyt, šios rūšys evoliucijos 
metu atsiskyrė nuo bendro protėvio ne taip 
seniai. Gamtoje ši izoliacija net stipresnė 
nei pastebima laboratorijos sąlygomis, – 
vandens telkiniuose, kur gyvena dviejų 
rūšių dėlės (rūšių arealai iš dalies sutampa; 

4 pav.), gamtininkai hibridų aptinka labai 
retai.

Šiek tiek painu, kai kelios rūšys 
vadinamos tuo pačiu vardu ir nevartojami 
lotyniški terminai. Tačiau lietuviams tai 
neturėtų kelti didelių rūpesčių, nes mūsų 
krašte natūraliai veisiasi tik viena rūšis – 
H. medicinalis (4 pav.). 

Norėtųsi priminti, kad visada reikia glo-
boti vietines rūšis. Jei medicininiams tiks-
lams nusipirkote H. verbana (biofabrikuose 
dažniausiai auginama būtent ši rūšis), o 
vėliau apsigalvojote ir nusprendėte, kad 
hirudoterapeutais nebūsite, neišleiskite 
šios rūšies medicininių dėlių į Lietuvos 
vandenis. Įsikūrusi svetimkraštė rūšis gali 
būti pavojinga vietinei rūšiai ir net visiškai 
ją išstumti iš jos arealo. 

4 pav. Medicininių dėlių paplitimas. Raudona spalva pažymėta sritis, kurioje 
aptinkama H. medicinalis; mėlyna – H. verbana, geltona – H. orientalis, žalia 
spalva – H. troctina (jau XIX a. buvo žinoma, kad tai yra atskira dėlių rūšis). 
Pilkais taškais pažymėtos vietos, kuriose aptinkama kitų rūšių Hirudo genčiai 
priklausančių dėlių. Parengta pagal Utevsky et al. (2010).
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Kaip jau minėjome įvade, medicininės dė-
lės yra daugelio mokslinių tyrimų modeli-
niai gyvūnai. Kodėl jos tokios populiarios? 
Visų pirma, jos „nekaprizingos“ – joms ne-
reikia daug erdvės, apsieina be tekančio 
vandens, labai retai „prašo“ valgyti – suau-
gusią dėlę pakanka pamaitinti 2–3 kartus 
per metus.

Dažniausiai medicininės dėlės 
naudojamos neurobiologiniams tyrimams. 
Daugelis dėlės neuronų yra dideli ir išsidėsto 

2. Neurobiologiniai tyrimai

paketo glijos ląstelė

ganglijuje taip, jog galima registruoti jų 
bioelektrinį aktyvumą. Neuronų kūnai 
nukreipti į ganglijo išorę, o visi neuronų 
tarpląsteliniai ryšiai yra ganglijo viduje, t. y. 
neuropilyje (5 pav.). 

Į ląstelę įbedami mikroelektrodai ne-
pažeidžia ryšių tarp ląstelių ir galima vienu 
metu registruoti kelių tarpusavyje susijusių 
ląstelių bioelektrinį aktyvumą. Neuronų 
ganglijuje yra gana nedaug – apie 400 
ląstelių. Dauguma jų jau identifikuoti, t. y. 

5 pav. Medicininės dėlės segmentinio ganglijo skersinio pjūvio schema. 
Parengta pagal Deitmer et al. (1999).
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tyrėjai juos atpažįsta pagal jų padėtį gan-
glijuje, individualią „kalbą“, kurią nesunku 
išgirsti prijungus biopotencialų stiprintu-
vą prie garsiakalbio (kiekvienas neuronas 
„šneka“ savitai). Vieni neuronai tikri darbš-
tuoliai – stropiai ir nuolat kalena savo me-
lodiją, kiti (tingesni ar protingesni?) dirba 
su pertraukomis – impulsų pliūpsnis, po 
to pertrauka, po to vėl viskas iš naujo. Per-
traukų tarp pliūpsnių trukmė skiriasi, o tai 
sukuria gana lengvai atskiriamą neurono 
melodiją. Yra neuronų tylenių, kurie visai 
„nenori“ kalbėti su tyrėju, tik labai supy-
kę išleidžia vieną vienintelę impulsų seri-
ją, kai mikroelektrodas įsibrauna į ląstelę. 
Bet ir pagal tą vienintelę tik tam neuronui 
būdingą impulsų seriją įgudusi neurofi-
ziologo ausis skiria, su kokia ląstele jis turi 
reikalų. Dažnas neurofiziologas sako, kad 
neuronų muzika – pati gražiausia pasau-
lyje. O jei nė karto jos negirdėjote, galime 
išduoti paslaptį, kad dažniausiai ji panaši į 
lietaus lašų teškenimą – kartais raminanti, 
kartais skubri, nervinga, tarsi prieš audrą. 
Jeigu nuspręsite tyrinėti neurobiologinius 
reiškinius pasitelkę medicininių dėlių neu-
ronus, žinokite, kad muzikinė klausa jums 
irgi pravers.

Dar XIX amžiuje švedų citologas G. Re-
cijus (Retzius) identifikavo pirmuosius neu-
ronus. Dvi pačios didžiausios (ir gražiau-
sios!) porinės ląstelės, esančios viename 
dėlės ganglijuje, pavadintos Recijaus vardu 
(žymimos raide „R“). Visi kiti neuronai buvo 
identifikuoti gerokai vėliau, kai patobulėjo 
atskirų ląstelių dažymo ir elektrinio aktyvu-
mo registravimo metodai bei mikroskopai. 
Nicholls, Baylor (1968) bei Stuart (1970) 
darbai buvo daugybės puikių eksperimen-
tinių tyrimų pradžia. 

Identifikuoti neuronai žymimi 
numeriais arba raidėmis – kaip žymėti, 

pasiūlo neuronus tyrę mokslininkai. Kai 
kurie neuronai žymimi ir raide, ir numeriu, 
nes juos nustatę keli autoriai skirtingai 
pažymėjo. Žymėjimas raidėmis dažniausiai 
susijęs su ląstelės funkcija, pvz., raide „P“ 
žymimos ląstelės, reaguojančios į stiprų 
odos spaudimą (angl. press), raide „T“ (angl. 
touch) – reaguojančios į lengvą prisilietimą 
tam tikrame odos plote.

Daugelio identifikuotųjų neuronų 
žinoma ne tik padėtis ganglijuje, jų 
elektrinės ir cheminės savybės, bet 
ir tarpusavio ryšiai bei inervuojami 
receptoriniai laukai, kaip neuronų ataugos 
šakojasi neuropilyje ir už jo (neuronų 
geometrija). O kad kiekvienam tyrėjui 
nereikėtų iš naujo vargti ieškant norimų 
ląstelių, yra sudaryti neuronų žemėlapiai, 
kuriuose parodyta visų identifikuotųjų 
neuronų padėtis ganglijuje. Taigi, žinant, 
kur ir kokios nervinės ląstelės yra, kokie jų 
ansambliai (neuronų grupės, atsakingos 
už tam tikras funkcijas), dėles puikiausiai 
galima naudoti kaip modelinius 
organizmus įvairiausių nervinių reiškinių 
tyrimams. Pavyzdžiui, žinoma, kad 
dėlės nervų sistemoje labai paplitusios 
elektrinės sinapsės. Kai kurių ląstelių 
elektrinių sinapsių ryšys toks stiprus, kad 
iš vienos (pirmosios) ląstelės į kitą (antrąją) 
sklindantis signalas antrojoje ląstelėje 
atsiranda praktiškai vienu metu kaip ir 
pirmojoje. Todėl dėlių neuronai labai tinka 
elektrinių sinapsių savybėms ir elektrinių 
signalų sklidimo bei perdavimo iš vienos 
ląstelės į kitą mechanizmams tirti.

Geriausiai ištirtos Recijaus neurono fi-
ziologinės bei biocheminės savybės. Šios 
ląstelės naudojamos membranų pralai-
dumui, signalų perdavimo iš vienos ner-
vinės ląstelės kitai (sinapsinio perdavimo) 
mechanizmams tirti ir kt. Recijaus ląsteles 
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tiria histologai ir morfologai norėdami išsi-
aiškinti neurono ultrastruktūrą ir išbandyti 
naujas ląstelių dažymo medžiagas. Juk no-
rint jas tirti būtina žinoti neurono geome-
triją. Šios žinios padeda įvertinti dažymo 
efektyvumą ir išsiaiškinti, ar dažai patenka į 
ploniausias nervinės ląstelės ataugėles. 

Medicininės dėlės taip pat naudojamos 
nervų sistemos vystymosi ypatybėms bei 
mechanizmams tirti. Kaip tiksliai susidaro 
ryšiai tarp neuronų vystantis nervų siste-
mai? Kaip auganti neurono ataugėlė „suži-
no“, kur ji turi skverbtis ir su kuriuo neuronu 
susijungti, kur sudaryti sinapsę? Į šį funda-
mentalų klausimą bando atsakyti daugybė 
pasaulio mokslininkų. Atliekant šiuos tyri-
mus be medicininių dėlių neapsieinama. 
Palyginti su stuburiniais gyvūnais, dėlės 
dauginasi greitai, jų reprodukcijos ciklas 
trumpas, o tai labai svarbu tiriant vystymo-
si dėsningumus.

Kaip augantys neuritai (neurono 
ataugos) suranda savo taikinius? Šį 
sudėtingą neurito „elgesį“ mokslininkai 
pavadino labai vaizdžiai – navigacija. Kad 
pasiektų būtent jiems skirtą taikinį, augantys 
neuritai turi „navigacijos įrenginį“ – 
augimo kolbą. Tai neurito galelyje esanti 
struktūra, kuri turi judrius išsitempiančius 
amebos pavidalo pirštelius – filopodijas. 
Filopodijos sąveikauja su aplinka ir tempia 
augimo kolbą, kartu ir neuritą, į priekį. 
Augimo kolba turi prisikabinti prie ją 
supančių ląstelių ir neląstelinės matricos, 
kad galėtų judėti. Neląstelinė matrica – tai 
neląstelinė medžiaga, esanti beveik visuose 
audiniuose. Ją išskiria audinio, kuriame 
ta matrica yra, ląstelės. Dėlių matricos 
pagrindinė sudedamoji dalis yra kolagenas 
(kaip ir stuburinių gyvūnų). Kapsulės, 
supančios dėlės pilvinę nervų grandinėlę, 
pagrindinis komponentas taip pat yra 

kolagenas. Matricoje dar gali būti įvairių 
medžiagų, pvz., laminino, kuris skatina 
neuritus prisikabinti prie neląstelinės 
matricos ir jų augimą (matricoje esančių 
medžiagų svarba neuritų augimui taip 
pat tiriama pasitelkiant dėlių nervų 
sistemą). Be to, neląstelinėje matricoje, 
per kurią keliauja augantys neuritai, yra 
ir signalinių molekulių, dar vadinamų 
chemotropinėmis molekulėmis. Jos gali 
pritraukti augimo kolbą arba, atvirkščiai, 
ją atstumti. Neuritų augimo kolbose 
yra specialūs receptoriai, atpažįstantys 
chemotropines molekules. Jas atpažinusi 
augimo kolba keičia augimo kryptį. Neuritų 
augimą sudaro dvi stadijos: augimo ir 
susitraukimo. Augdami neuritai savo kelyje 
sutinka kitų neuritų galūnėles, kurios gali 
jiems signalizuoti, kad ši vieta jau užimta, 
tad jie turi trauktis. Tyrėjai gali stebėti, kaip 
vystosi medicininių dėlių neuronai, nes jie 
yra dideli ir juos nesudėtinga nudažyti, kad 
puikiai matytųsi.

Labai svarbi neurobiologijos sritis – 
nervų sistemos regeneracija. Stuburinių 
gyvūnų centrinės nervų sistemos regene-
racinės savybės labai ribotos. Stuburo ar 
galvos smegenų pažeidimai dažnai suke-
lia įvairių funkcijų (sensorinės, motorinės 
ir kt.) sutrikimų, kurie gali išlikti visą likusį 
gyvenimą. O medicininės dėlės centrinės 
nervų sistemos kai kurių neuronų pažeis-
ti neuritai atauga ir atkuriamos sutrikusios 
funkcijos. Atlikus bandymus tiek su visu 
gyvūnu, tiek su izoliuotais ganglijais ar 
net su izoliuotais neuronais (auginamais 
kultūroje), paaiškėjo, kad dažnai ryšiai tarp 
neuronų atkuriami labai tiksliai ir tuo pačiu 
atkuriama pažeistoji funkcija. Dėlės nervų 
sistemos regeneraciją galima tirti ląstelės 
(galima stebėti, kaip atkuriama pažeista 
neurono dalis) arba molekuliniu (aiškinan-
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tis, kokie genai ir kaip veikia regeneruojan-
čių ir neregeneruojančių neuronų ląstelė-
se) lygmeniu.

Regeneracijos tyrimai susiję su nervų 
sistemos vystymosi tyrimais: ne tik formuo-
jantis ir augant neuronui, bet ir regeneraci-
jos procesų metu neuronai turi atrasti savo 
taikinius, sudaryti su jais ryšius. 

Šiuo metu nervų sistemos regenera-
cijos tyrimai yra viena iš sparčiausiai besi-
vystančių neurobiologijos mokslo sričių. 
Darbų apie dėlių nervų sistemos regene-
racijos procesus taip pat yra labai daug. 
Specifiniams ir bendriausiems regenera-
cijos procesų mechanizmams tirti labai 
praverčia ši dėlės neuronų savybė: iš gan-
glijo išimti (izoliuoti) ir laikomi specialioje 
mitybinėje terpėje neuronai ima auginti 
neuritus. Neuritai ne tik auga, bet ir sudaro 
kontaktus ir sinapses (jei kartu auginamos 
dvi ar daugiau nervinių ląstelių). Įdomu, 
kad pati pirmoji sinapsė, aptikta 1979 m. 
auginant neuronus kultūroje, buvo būtent 
medicininės dėlės neuronų sinapsė. Šis at-
radimas paskatino tolesnius regeneracijos 
procesų tyrimus. Kultūroje dėlių neuronai 
gali išgyventi ištisas savaites ir išlaikyti ner-
vinėms ląstelėms būdingas elektrofiziolo-
gines savybes (ramybės ir veikimo poten-
cialą, pastarajam būdingą formą ir trukmę), 
todėl puikiai tinka tyrimams.

O štai pavyzdys, bylojantis apie ne-
paprastą dėlės neuronų gyvybingumą. Į 
kolageno gelį įdėjus izoliuotą konektyvos 
atkarpėlę, joje esančios nervinės ląstelės 
ataugos – aksonai – pradeda augti iš abie-
jų tos atkarpėlės galų. Matyt, kai kurie pra-
diniai regeneracijos procesai gali būti val-
domi ne komandomis iš ląstelės kūno, t. y. 
tam nereikia neurono kūne esančių genų 
transkripcijos.

Gal kada nors ištyrus regeneracijos me-
chanizmus (tam, be jokios abejonės, daug 
pasitarnaus bandymai su dėlėmis), pana-
šias gyvybines reakcijas galima bus sukelti 
ir žmogaus organizme.

Daug kartų minėjome, kad medicininės 
dėlės yra modeliniai gyvūnai. O štai neuro-
etologiniais tyrimais aiškinantis judėjimo 
mechanizmus, medicininė dėlė yra tiesiog 
topmodelis. Mokslininkai jau nustatė dėlės 
neuronų ansamblius, ištyrė neuronų sąvei-
ką ansamblyje ir ansamblių, koordinuojan-
čių plaukimo judesius, sąveiką, žino, kokios 
galvos ganglijo neuronų komandos slopi-
na ir skatina plaukimo judesius, bei daugy-
bę kitų dalykų. 

Mokslininkus seniai domina vandens 
gyvūnų elektrotaksio (kryptingo judėjimo 
elektros lauke, kai juos veikia elektros sro-
vė) mechanizmai. Ypač įdomus žuvų elek-
trotaksio mechanizmas, bet žuvų nervų 
sistema kur kas mažiau ištirta nei dėlių, o 
ir eksperimentinis darbas su žuvų neuro-
nais labai sudėtingas. Buvo iškeltos kelios 
elektrotaksio mechanizmo hipotezės, pa-
grįstos ne tiesioginiais žuvų ar kitų bestu-
burių nervų sistemos tyrimais, o tik elgesio 
reakcijomis ir teoriniais samprotavimais 
apie nervų sistemos atsaką į dirgiklius. Ti-
riant elektrotaksio mechanizmą ir vėl pasi-
tarnavo medicininės dėlės nervų sistema.              

Veikiant nuolatinei elektros sro-
vei skatinami dėlės plaukimo judesiai 
link katodo, o judesiai priešinga kryp-
timi, link anodo, slopinami (6 pav.).

Ištyrus daugelio dėlės identifikuotųjų 
neuronų atsaką į elektros srovę, pastebėta, 
kad šis atsakas priklauso nuo elektros sro-
vės krypties (7 pav.). 

Buvo žinoma, kaip tiriami neuronai ša-
kojasi ganglijuje, kokia jų padėtis elektros 
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6 pav. Medicininių dėlių elektrotaksis: a – dėlių pasiskirstymas 
akvariume neveikiant elektros srove, b – įjungus silpną 
nuolatinę elektros srovę (dėlės susirenka prie katodo, kai 
elektrinio lauko stipris yra 0,3 V/cm, o elektros srovės tankis 
1,26 μA/mm2). Parengta pagal Petrauskienė (2008a).

lauke, todėl nesunku buvo nustatyti, kad 
dėlės neuronai elektros lauke reaguoja 
priešingai, nei manė ankstesni elektrotak-
sio mechanizmo aiškintojai. Dėlės neuro-
nai aktyvinami, kai anodas yra nervinės 
ląstelės kūno pusėje, o slopinami – kai 
toje pusėje yra katodas. Anksčiau buvo 

manyta, kad elektros lauke pirmiausia 
sužadinami tie neuronai, kurių projekcija 
elektros lauke yra ilgiausia, t. y. į neuronus 
buvo žiūrima kaip į paprastus elektros 
laidininkus ir neatsižvelgiama į jų fiziolo-
gines savybes. Tačiau vėlesni tyrimai pa-
rodė, kad daug svarbesnis veiksnys – neu-
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rono fiziologinės savybės. Fonoaktyvius 
neuronus (tuos, kuriuos anksčiau minė-
jome kaip „plepius“) aktyvina daug kar-
tų silpnesnė elektros srovė, nei tylinčius 
neuronus, nors pastarųjų projekcija elek-
tros lauke gali būti ilgesnė. Buvo žinomos 
dėlės identifikuotųjų neuronų funkcijos, 
todėl buvo galima sudaryti elektrotak-

sio mechanizmo schemą (Петраускене 
1987).

Taigi kuo išsamiau išnagrinėtas nervų 
sistemos veikimas, t. y. kuo geresni pama-
tai pakloti tolesniems tyrimams, tuo svares-
nes naujų tyrimų išvadas galima padaryti 
ir greičiau bei tiksliau išaiškinti nežinomus 
procesų mechanizmus. 

7 pav. Medicininės dėlės identifikuotųjų neuronų (neuronai 301 ir AE) ataugų šakojimasis 
segmentiniame ganglijuje (a) ir šių neuronų atsakas į dirginimą nuolatine elektros srove (b). Elektros 
srovės kryptis parodyta rodyklėmis dešinėje. Parengta pagal Petrauskienė (2008a).

a  b
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Visiems ankstesniame skyriuje minėtiems 
tyrimams nereikia daug dėlių. Tyrėjai gali 
jų nusipirkti iš biofabrikų (medicininės dė-
lės įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą, 
todėl gamtoje – vandens telkiniuose – jų 
gaudyti negalima). Tačiau norint nustatyti 
vandens ar bet kurio telkinio dugne slūg-
sančio dumblo užterštumą gyvybei pa-
vojingais teršalais, tyrimams prireiks gana 
daug tiriamųjų gyvūnų. Jų reikia daug, 
nes tiriama, kaip gyvūnus veikia skirtingos 
koncentracijos teršalai, kaip tas poveikis 
priklauso nuo veikimo trukmės, registruo-
jamas ne tik mirtingumas, bet ir elgesio bei 
fiziologinių reakcijų pokyčiai. 

Seniau įvairūs toksikologiniai ir farma-
kologiniai tyrimai labai dažnai buvo atlie-
kami su dėlėmis (Sawyer 1986). Dabar 
tokiems tyrimams dažniausiai naudojami 
kiti kirmėlių pasaulio atstovai: nematodai, 
polichetai, oligochetai ir kai kurių labiau 
paplitusių rūšių dėlės, pvz., žuvinės dėlės 
(Piscicola geometra). Medicinines dėles 
naudoti šiems tyrimams gali tik tie tyrėjai, 
kurie arba patys jas veisia, arba gali jų pigiai 
nusipirkti iš biofabrikų. Pastarąjį dvidešimt- 
metį Ekologijos institute (dabar – Gamtos 
tyrimų centras) buvo veisiamos medici-
ninės dėlės ir atlikta daug toksikologinių 
tyrimų, pritaikyti nauji, anksčiau nenaudoti 
toksinio poveikio stiprumo vertinimo me-
todai (Petrauskienė 2003, 2004, 2008a, b). 

Kodėl medicininės dėlės naudojamos 
toksikologiniams ir ekotoksikologiniams 
tyrimams? Pirmoji priežastis – visapusiš-
kam vandens bei dugno nuosėdų užterš-
tumui įvertinti turi būti naudojami įvairaus 

filogenetinio išsivystymo gyvūnai, įvairių 
mitybos grandžių atstovai. Juk vieni gyvū-
nai jautresni vienoms medžiagoms, kiti – 
kitoms. Antroji priežastis yra ekonominė: 
labai svarbu, kad atlikti bandymus būtų 
nesunku, įranga būtų kuo paprastesnė, o 
piniginės ir laiko sąnaudos būtų kuo ma-
žesnės. Trečioji priežastis – bioetikos reika-
lavimai, kurie riboja aukštesniųjų gyvūnų 
(netgi šaltakraujų, kuriems priklauso ir žu-
vys) naudojimą bandymams. Visa tai lemia, 
kad dažnai bandymams pasirenkamos dė-
lės, bet plačiau apie tai – skyriuose Tyrimo 
metodika ir Galimi rezultatai.

Prieš kalbant apie dėlių panaudojimą 
ekotoksikologiniams tyrimams, susipažin-
kime su keliais pagrindiniais toksikologinių 
tyrimų principais. Norint įvertinti įvairiose 
pasaulio laboratorijose tiriamų toksikantų 
ir toksinų poveikį, mokslininkams reikėjo 
susitarti dėl kai kurių standartinių metodų, 
kad galėtų palyginti gautus duomenis ir 
kad būtų aišku, kaip vertinti cheminių me-
džiagų (grynų arba esančių įvairiose ter-
pėse, pvz., vandenyje) toksiškumą. Sutarta, 
kad pirmiausia reikia nustatyti, kaip orga-
nizmo išgyvenamumas priklauso nuo tiria-
mojo toksikanto koncentracijos (paprastai 
reikalaujama tirti ne mažiau kaip šešių le-
talių (mirtinų) koncentracijų tirpalų poveikį 
organizmams) ir apskaičiuojama mediani-
nė letali koncentracija, kuri mokslinėje lite-
ratūroje žymima simboliu LC50 arba LC50

 
(LC – angliškų žodžių lethal concentration 
pirmosios raidės). Tai medžiagos koncen-
tracija, kuri sukelia 50 % tiriamųjų organiz-
mų žūtį. Pagal poveikio trukmę nustatoma 

3. Ekotoksikologiniai tyrimai
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24 (24 h LC50), 48 (48 h LC50) arba 96 (96 h 
LC50) valandų LC50. Vėliau išsamiai tiria-
mas mažesnės, subletalios (nesukeliančios 
mirties) koncentracijos toksikantų povei-
kis gyvūnams, gauti rezultatai aprašomi ir 
nurodoma, kokią LC50 koncentracijos dalį 
sudaro tirtoji subletali koncentracija. 

Organizmus veikiant subletalių koncent- 
racijų medžiaga, nustatoma ir efektyvioji 
koncentracija (EC50). Tai tokia medžiagos 
koncentracija, kuri sukelia pusės (50 %) tirtųjų 
organizmų elgsenos, fiziologines ar kitas re-
akcijas (kokias – parenka tyrėjas). Išsiaiškina-
ma ir NOEC (angl. no effect concentration) – 
didžiausioji neveiklioji koncentracija, t. y. 
bandymais nustatyta didžiausioji toksinės 
medžiagos koncentracija, nesukelianti pas-
tebimo neigiamo poveikio organizmams. 
Taip pat nustatoma mažiausioji veiklio-
sios medžiagos koncentracija (LOEC, angl.  
lowest effective concentration) – tai koncent- 
racija, kuri dar neigiamai veikia organizmą. 
LOEC ir NOEC geometrinį vidurkį sutarta 
vadinti didžiausiąja organizmui dar priim-
tina koncentracija (angl. MATC – maximal 
acceptible concentration). Būtent pagal jos 
vertę lyginamas įvairių rūšių gyvūnų jautru-
mas veikliosioms medžiagoms ir atrenkami 
jautriausi test-objektai, dar kitaip vadinami 
test-organizmais.

Ekotoksikologiniai tyrimai leidžia nusta-
tyti ir didžiausiąją leistiną veikliosios me-
džiagos koncentraciją (MPC – angl. maximal 
possible concentration) aplinkoje – tai kon-
centracija, kuri ten gyvenantiems tiriamajai 
medžiagai jautriausiems organizmams ne-
sukelia nepageidaujamo poveikio (nusta-
toma pagal jautriausią rodiklį). Kaip tik dėl 
to reikia ištirti kuo daugiau įvairių rūšių gy-
vūnų. Beje, visas šias išvardytas koncentra-
cijas būtina nustatyti į aplinką patekus nau-
joms toksinėms medžiagoms. Tačiau net ir 

tada, kai didžiausioji leistina koncentracija 
yra nustatyta bei valstybinių aplinkos ap-
saugos įstaigų oficialiai patvirtinta, ekotok-
sikologų tyrimai nenutrūksta: tobulinami 
tyrimų metodai, ieškoma jautresnių povei-
kio rodiklių, tiksliau atskleidžiančių toksinių 
medžiagų neigiamo poveikio pasekmes. 
Atradus naujų faktų, oficialiai patvirtinti 
normatyvai turi būti keičiami. 

Ekotoksikologai tiria ne tik įvairios kon-
centracijos veikliųjų medžiagų poveikį 
organizmams, bet ir kaip tas poveikis pri-
klauso nuo veikimo trukmės. Be to, anali-
zuoja įvairius tiriamųjų organizmų gyvybi-
nės veiklos rodiklius. Kad rezultatai tiksliau 
atspindėtų toksikantų veikimą gamtinėje 
aplinkoje, tiriamas ne tik pavienių chemi-
nių junginių, bet ir įvairių jų mišinių povei-
kis, nes mišinio – „kokteilio“ – poveikis gali 
būti arba stipresnis nei pavienių medžiagų 
(sinerginė medžiagų sąveika), arba silpnes-
nis (antagonistinė sąveika). 

Ilgą laiką buvo manyta, kad medicini-
nės dėlės, taip pat daugelis kitų bestuburių 
gyvūnų, yra ne tokie jautrūs toksikantams 
kaip žuvys, nes jų 96 h LC50 vertė dažniau-
siai yra didesnė nei nustatyta žuvims. Ta-
čiau, jei toksikanto koncentracija yra maž-
daug LC50 eilės, žuvys dažniausiai žūsta 
per 96 valandas. Vėliau galima registruoti 
tik subletalų toksikantų poveikį. Vandens 
ekotoksikologiniai tyrimai buvo pradėti su 
žuvimis, todėl buvo priimta nustatyti 96 h 
LC50. Daug vėliau paaiškėjo, kad tai per 
trumpas laikotarpis toksikantų poveikiui 
bestuburiams aptikti. Toksikantų letalus 
poveikis dėlėms nustatomas per daug il-
gesnį laikotarpį nei žuvims (Petrauskienė 
2008b). Suaugusios medicininės dėlės, 30 
parų veikiamos sunkiųjų metalų Cu arba 
Zn jonais, žūsta, net jei šių metalų jonų 
koncentracija nedidelė (1 lentelė).
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1 lentelė. Medicininių dėlių suaugusių individų mirtingumas, kai vandenyje yra vario ir cinko 
jonų (Petrauskienė 2008b)

Metalas Poveikio trukmė LC50, mg/l Pasikliautinasis intervalas, mg/l

Cu

96 h 0,84 0,55–1,28

10 d. 0,38 0,27–0,53

20 d. 0,17 0,12–0,22

30 d. 0,09 0,07–0,13

Zn

96 h 15,83 11,36–22,08

10 d. 6,89 4,89–9,60

20 d. 3,22 2,59–3,99

30 d. 3,00 2,33–3,87

Iš 1 lentelės matyti, kad 96 h LC50 yra 
5–9 kartus didesnė nei 30 d. LC50. Jei ver-
tintume dėlių jautrumą tik pagal nustatytą 
96 h LC50 vertę, prieitume išvadą, kad dė-
lės yra nejautrios ir net labai atsparios tok-
sikantų poveikiui. Tačiau iš 30 d. LC50 ver-
tės matyti, kad jas veikia ir maža toksikantų 
koncentracija, tik šis poveikis pasireiškia 
gerokai vėliau.

Medicininėms dėlėms ir vaivorykšti-
niams upėtakiams nustatytos LC50 vertės 
pateiktos 2 lentelėje. Lašišinės žuvys, ku-

rioms priklauso ir upėtakiai, yra jautriausios 
toksikantų poveikiui. Palyginus 96 h LC50 
vertes matyti, kad dėlės ne tokios jautrios 
cinko poveikiui kaip vaivorykštiniai upėta-
kiai, tačiau 30 d. LC50 vertė yra mažesnė už 
suaugusių upėtakių 96 h LC50 vertę. Dė-
lės jautresnės variui nei suaugę upėtakiai 
net tada, kai poveikio trukmė 96 valandos, 
o 30 d. LC50 vertė net 10 kartų mažesnė 
už 96 h LC50 vertę, nustatytą suaugusiems 
upėtakiams.
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2 lentelė. LC50 vertės, nustatytos medicininėms dėlėms (Petrauskienė 2008b) ir vaivorykšti-
niams upėtakiams (Marčiulionienė et al. 2002)

Metalas Poveikio trukmė

LC50, mg/l

Medicininės dėlės
Vaivorykštiniai upėtakiai

Suaugusios žuvys Lervutės

Zn
96 h 15,83 5,3 0,59

30 d. 3,00 – –

Cu
96 h 0,84 0,93 0,43

30 d. 0,09 – –

Kai reikia greitai sužinoti, ar teršalai tok-
siški, nustatoma tik 96 h LC50. Tada apskai-
čiuojama nepavojingoji medžiagos kon-
centracija – LC50 vertė padauginama iš 
koeficiento (0,1 – kai mirtingumas mažas, 
0,01 – kai mirtingumas didelis). Ilgalaikiai 
bandymai su dėlėmis ir kitais bestuburiais 
rodo, kad LC50 testas turi trūkumų, todėl 
LC50 metodu gauti įverčiai kartais vadi-
nami naiviu rizikos vertinimu (spėjimu), 
nenusakančiu, kaip iš tikrųjų toksikantai 
veikia gyvuosius organizmus.

Subletalios koncentracijos toksikantų 
poveikį sunkiau nustatyti, nors jis ne ma-
žiau pavojingas – gali pablogėti gyvūno 
fizinė būklė, sumažėti reprodukcija, padau-
gėti apsigimimų ir kt. Norint nustatyti, kaip 
gyvūnus veikia subletalios koncentracijos 
toksikantai, ieškoma, pagal kokias gyvū-
no reakcijas būtų galima greitai ir tiksliai 
įvertinti neigiamą toksikantų poveikį, taip 
pat kitų rodiklių, atspindinčių ilgalaikį tok-
sikantų poveikį. Bandymai su medicininė-
mis dėlėmis parodė, kad pagal daugelį jų 
elgsenos bei fiziologinių reakcijų galima 
spręsti apie vandens kokybę.

Rusijos mokslininkai pastebėjo, kad le-
talios kai kurių pesticidų koncentracijos su-
kelia dėlių kūno formos pokyčius – defor-
macijas (8 pav.). Net buvo iškelta hipotezė, 
kad pagal šiuos pokyčius galima spręsti 
apie vandens užterštumą tam tikrais tok-
sikantais. Tačiau vėlesni tyrimai hipotezės 
nepatvirtino – nepastebėta, kad kurie nors 
toksikantai sukeltų specifinius kūno formos 
pokyčius (Petrauskienė 2003, 2004, 2008a). 
Be to, dėlės kūnas deformuojasi, kai toksi-
kantų koncentracija yra ne tik letali, bet ir 
subletali. Kai koncentracija subletali, tokie 
kūno formos pokyčiai gali būti trumpalai-
kiai ir grįžtami – tai atsiranda, tai vėl išnyks-
ta, o letali koncentracija sukelia ilgalaikius 
kūno formos pokyčius.

Kokį toksinį poveikį rodo dėlės kūno 
pokyčiai? Rusijos mokslininkai nustatė, kad 
jų atsiradimas susijęs su fermento acetil-
cholinesterazės sintezės slopinimu. Kad 
raumuo susitrauktų, jis turi gauti signalą iš 
atitinkamo – motorinio – neurono, o tam 
iš neurono aksono galūnėlėje esančios si-
napsės į tarpsinapsinį plyšį turi būti išski-
riamas acetilcholinas. Kai jis patenka ant 
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raumens skaidulos ir ją paveikia, raumuo 
susitraukia. Po to išskiriama acetilcholin- 
esterazė, kuri skaido acetilcholiną, ir rau-
muo vėl atsipalaiduoja. Sutrikus acetil-
cholinesterazės sintezei, acetilcholinas 
nebeskaidomas, todėl raumuo lieka susi-
traukęs.

Matyt, pradinėse apsinuodijimo stadi-
jose dėlės organizme acetilcholinestera-
zės sintezė sutrinka tik vieno ar kelių kūno 
segmentų ganglijuose – tuomet išryškėja 
kūno sąsmaukos. Jos būna didelės, mažos, 

gali būti tik iš vienos kūno pusės, apimti 
visą kūno segmentą ar kelis gretimus seg-
mentus (9 pav.). Kūno sąsmauka reiškia, kad 
šioje kūno vietoje yra nuolat susitraukę žie-
diniai raumenys. Taip pat dažnai pasiriečia 
ir dėlės siurbtukai (dažniau – užpakalinis; 
9 pav.), tuomet gyvūnas nebegali jais pri-
sitvirtinti prie substrato, sunkiau juda. Kai 
pariečiamas priekinis siurbtukas, gyvūnui 
sunku maitintis. Pariesti siurbtukai reiškia, 
kad šioje kūno dalyje yra nuolat susitrau-
kę pilvinės dalies išilginiai raumenys. Taigi 

8 pav. Medicininės dėlės kūno formos ir padėties pokyčiai, kai chlorofoso koncentracijos letalios 
(mirtinosios). Koncentracija didėja iš kairės į dešinę ir iš viršaus žemyn. Parengta pagal Лапкина, 
Флеров (1979).
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dėlės kūno formos pokyčiai rodo, kad jos 
organizme sutriko fermentinės reakcijos. 
Pasižiūrite į dėlės kūną ir galite pasakyti, 
kas dedasi jos viduje. Dėlių tyrėjas turi būti 
dėlių biologijos žinovas, nes trumpalaikės 
sąsmaukos gali atsirasti ir tuomet, kai dėlė 
ne iki galo išsineria iš išaugtų savo „drabu-
žėlių“ – kutikulės sluoksnio, kuris suspau-
džia kūną. 

9 pav. Būdingiausi medicininės dėlės kūno 
formos pokyčiai. Viršuje – kelių segmentų kūno 
sąsmauka (autorės nuotrauka), apačioje – 
pariestas užpakalinis siurbtukas. Parengta pagal 
Лапкина, Флеров (1979).

Apie toksikantų poveikį galima spręsti 
ir iš dėlės judrumo pokyčio (tai liudija, jog 
dėlė jaučia diskomfortą arba sutriko cen-
trinės nervų sistemos veikla), vengimo 
reakcijos (tai apsauginė gyvūno reakcija, 
padedanti jam pabėgti iš užterštos zonos), 
mitybos elgsenos, masės pokyčio, šalini-
mo procesų greičio ir kt.
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Tyrėjas turi išmanyti medicininių dėlių 
biologiją, ypač jų elgesį ir fiziologiją. Tik 
tuomet iš tyrimų galėsite sužinoti kur kas 
daugiau, nei manote. Pavyzdžiui, tiriate 
vengimo reakciją ir pastebite, kad po ku-
rio laiko ji susilpnėja. Jei į jokius kitus po-
žymius nekreipsite dėmesio, padarysite 
išvadą, kad gyvūnas prisitaikė prie toksi-
kanto poveikio, nustojo jo vengti ir kad ši 
toksikanto koncentracija jam nepavojinga. 
Jei jau gerai perpratote šį gyvūnėlį, galite 
pastebėti, kad keičiant vandenį dėlė labai 
kabinasi prie tinklelio ar jūsų rankos (labai 
sustiprėjusi prikibimo reakcija rodo, kad 
gyvūnas yra streso būsenos), arba atvirkš-
čiai – visai nekimba (nebelieka prikibimo 
reakcijos), dėlės kūnas yra suglebęs. Tai 
reiškia, kad dėlė nebeturi jėgų vengimo 
reakcijai – iššliaužti iš vandens ir prisitvir-
tinti prie indo sienelės. Tada dėlę reikėtų 
pasverti ir patikrinti, ar nepakito jos masė, 
bei atidžiau pasižiūrėti, ar yra ne iškart ma-
tomų kūno formos pokyčių ir kt.

Reikia išmanyti dėlių ekologiją, žinoti, 
kokia temperatūra yra optimali tiriamie-
siems gyvūnams, kokioje temperatūroje 
jie buvo laikomi prieš pradedant bandy-
mą. Jei labai skirsis vandens, kuriame prieš 
bandymą buvo laikomos dėlės, ir tiriamųjų 
tirpalų temperatūra, gyvūnai patirs tem-
peratūros šoką, o tai iškraipys bandymo re-

zultatus (šoko ir normalios būsenos dėlės 
reakcijos nėra vienodos). Keičiant vandenį 
naujas tirpalas turi būti tos pačios tempe-
ratūros kaip vanduo, kuriame dėlės buvo 
laikomos. Dėles geriausia laikyti prietemo-
je. Visi tiriamieji gyvūnai turi būti laikomi 
vienodai apšviestuose induose. Dėlės ne-
mėgsta triukšmo, vibracijos, reaguoja į ju-
dantį šešėlį, todėl tiriant dėlių judrumą ar 
vengimo reakciją kambaryje turi būti ramu. 
Jūs taip pat turite judėti atsargiai, nedary-
dami staigių judesių, pašaliniai žmonės 
neturėtų vaikščioti patalpoje, kuroje tiriami 
šie gyvūnai. Bandymams atlikti turi būti 
parenkama rami vieta, toli nuo dundančių 
geležinkelio bėgių ar gatvės triukšmo.

Reikia žinoti tiriamųjų medžiagų che-
mines ir toksines savybes, jų laikymo sąly-
gas, apsaugos priemones. Taip pat svarbu 
žinoti, ar šios medžiagos vandenyje tirps-
ta, ar greitai skyla, ar sudaro kompleksus, 
kompleksonus, ar iškrinta nuosėdomis 
(per kiek laiko), kaip keičiasi vandenyje iš-
tirpusios medžiagos koncentracija bėgant 
laikui. Tyrėjas turi būti susipažinęs su van-
dens, kuriame atliks bandymus, fizikinėmis 
ir cheminėmis savybėmis, nes nuo jų labai 
priklauso cheminių medžiagų toksinis po-
veikis (ypač nuo pH ir kalcio jonų koncen-
tracijos vandenyje). Tai žinodami geriau 
galėsite paaiškinti tyrimų rezultatus. 

4. Reikalavimai tyrėjui
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Tikslas – įvertinti gamyklos, technologi-
niams procesams naudojančios vandenį, 
nuotekų kokybę. 

Sakykime, jūsų paprašė nustatyti, ar 
gamyklos išleidžiamos į vandens telkinį 
nuotekos yra kenksmingos gyvūnams. Pir-
miausia reikia nustatyti, kaip gyvūnus vei-
kia tokios koncentracijos nuotekos, kokios 
yra gamyklos išleidžiamame vandenyje, 
ar nuotekos nėra toksiškos. Jei nuotekos 

Neapsieisite be kompiuterio duome-
nims analizuoti. Taip pat reikės:
• šaldytuvo – tyrimams skirtam vandeniui 

laikyti
• šaldiklio – kraujui, kuriuo maitinsite dė-

les, laikyti (geriau maitinti šviežiu krauju) 
• būgnelių dėlėms maitinti (išpjovus kon-

servų dėžutės dugną, užtempiama karvės 
aklosios žarnos vidinė plėvelė, kuriai ap-
džiūvus galima dėti dėles – jos maitinasi 
tik prisikabinusios ir tik per membraną)

• stiklinių ar plastikinių indų tiriamam van-
deniui laikyti (12 valandų iki tyrimo van-

5. Tyrimo tikslas

toksiškos, reikia nustatyti, kiek kartų rei-
kia jas skiesti, kad jos nebūtų pavojingos 
vandenyje gyvenantiems organizmams. 
Tarkime, kad neskiestų nuotekų koncen-
tracija 100 %. Po to kiekvienąkart tirpalą 
skiedžiant per pusę paruošiama keletas 
mažesnės koncentracijos tirpalų: 50 %, 
25 %, 12,5 %, 6,25 %, 3,13 % ir 1,56 %. Šiais 
tirpalais ir bus veikiami tiriamieji organiz-
mai – medicininės dėlės. 

6. Įranga ir priemonės

duo laikomas patalpoje, kur bus atlieka-
mas bandymas)

• indų, kuriuose darysite bandymus 
    (0,5–1 litro – priklauso nuo dėlių dydžio) 
• dubens kraujui pašildyti iki 37 °C (indas 

su krauju dedamas į šiltą vandenį) 
• įvairaus dydžio graduotų stiklinių ir mė-

gintuvėlių 
• svarstyklių dėlėms sverti (1–10 mg tiks-

lumu)
• laikrodžio (geriau su dideliu ciferblatu) 
• fotokameros ar kino kameros bandymų 

eigai fiksuoti.
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Pirmiausia aptarsime svarbiausius dalykus, 
kuriuos turi žinoti kiekvienas tyrėjas, nu-
sprendęs tirti dėles. Bandymai su dėlėmis 
daromi netriukšmingoje pritemdytoje pa-
talpoje. Vandens, kuriame laikomos dėlės, 
temperatūra turi būti pastovi ir tokia, kokia 
yra vandens telkiniuose dėlių aktyviuoju 
metų laiku.

Prieš pradedant tyrimus reikia nuspręs-
ti, kiek dėlių grupių tirsite, iš anksto atrinkti 
gyvūnus, sudėti juos į indus, kuriuose bus 
atliekamas bandymas (tuose induose kol 
kas vanduo turi būti grynas). Ir nepamirški-
te kontrolinės dėlių grupės, kurią visą laiką 
laikysite gryname vandenyje. Sakykime, kad 
tirsime nuotekų poveikį dėlių jaunikliams – 
beveik visų vandens gyvūnų jaunikliai yra 
jautresni teršalams, o mums reikia išsiaiš-
kinti, kokia jų koncentracija nepavojinga. 
Geriausia tirti neseniai iš kokonų išsiritusius 

jauniklius (10 pav.). Jie yra jautriausi, be to, 
iki pirmojo maitinimo dažniausiai būna 
nejudrūs, laikosi indo dugne, tad paveikus 
teršalais lengva vertinti jų judrumą ir paste-
bėti atsiradusią vengimo reakciją.

Kiekvienos koncentracijos nuotekų po-
veikiui nustatyti reikia bent 2 gyvūnų gru-
pių, todėl iš viso reikės 14 gyvūnų grupių. 
Kiekvieną grupę turi sudaryti 10 dėlių, tad 
iš viso reikės 140 dėlių. Jei tiek dėlių šiuo 
momentu neturite, bandymus pradėkite 
su didesnės koncentracijos nuotekomis, 
pvz., 50 %, 25 %, 12,5 % ir 6,25 %. Gali būti, 
kad didžiausioji neveiklioji koncentracija 
yra 6,25 %, tada nereikės daryti bandymų 
su mažesnės koncentracijos nuotekomis. 
O per tą laiką gal išsiris daugiau dėlių. Ban-
dymams su ką tik išsiritusioms dėlėmis už-
teks 0,5 l talpos indų, o gryno vandens ar 
tiriamųjų nuotekų juose turi būti 250 ml. 

7. Tyrimo organizavimas

10 pav. Medicininės dėlės jauniklis ritasi iš kokono. Astos Slučkaitės nuotrauka
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Dėlės turi būti panašaus amžiaus, ilgio ir 
masės (tą pačią dieną išsiritusių dėlių vi-
sai serijai bandymų vargu ar pavyks gau-
ti). Dėles reikia pasverti ir sudėti į bandy-
mams skirtus indus. Ant kiekvieno indo 
užrašykite, kokios koncentracijos nuote-
kos jame bus.

Prieš pradedant bandymą dėlės šiuose 
induose turi pabūti bent 1–2 paras gryna-
me vandenyje, kad priprastų prie naujos 
aplinkos. Kaip minėta, tiriamieji tirpalai 
keičiami kiekvieną dieną, todėl reikia pasi-
ruošti tokios pat talpos indų, kuriuose bus 
laikomas vanduo senajam vandeniui pa-
keisti. Tik nepadarykite klaidos, kaip viena 

nepatyrusi tyrėja: „Ar nuotekas reikia skiesti 
distiliuotu vandeniu?“ – paklausė ji. Žino-
ma, kad ne. Nuotekos skiedžiamos tokiu 
vandeniu, kokiame laikomos dėlės. 

Distiliuotas vanduo naudojamas tik 
koncentruotiems teršalų tirpalams gamin-
ti, t. y. tokiems, kuriuos skiedžiant gaunami 
reikiamos koncentracijos tirpalai. Koncen-
truoto tirpalo koncentracija turi būti tokia, 
kad jo reikėtų nedaug mažesnės koncen-
tracijos tirpalui paruošti. Pavyzdžiui, 250 ml 
tirpalo paruošti reikėtų ne daugiau kaip 
10 ml koncentruoto tirpalo. Antraip gy-
vūną veiks ne tik toksikantai, bet ir pakitęs 
osmosinis slėgis.
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Nuotekų poveikį galima įvertinti eks-
pres-metodais (tyrimo rezultatai paaiškėja 
jau po 24 valandų) ir ilgalaikiais metodais 
(tiriama 10 ir daugiau parų). 

Judrumas. Medicininių dėlių jaunikliai 
labai tinka judrumo tyrimams, nes nuo iš-
siritimo iš kokonų iki pirmojo maitinimo 
būna beveik nejudrūs. Kai juos paveikia ter-
šalai, jie ima judėti. Dėlių judrumą galima 
įvertinti paprastai – suskaičiuojama, kiek jų 
judėjo per tam tikrą laiką. Žinoma, judru-
mą galima registruoti kiekvieną stebėjimo 
dieną ir sekti, kaip jis kinta, bet paprasčiau 
tai daryti kas tam tikrą trumpesnį laikotar-
pį. Paveikus dėles teršalais, 2 valandas kas 
10 minučių registruojamas dėlių judrumas, 
apskaičiuojama, kiek dėlių (procentais) ju-
dėjo kiekvienu laiko momentu. Taip pat 
judrumas registruojamas praėjus 24 valan-
doms, vėliau po 4 ir 10 parų. Nepamirškite 
tuo pačiu laiku stebėti ir kontrolinių grupių 
judrumo bei keisti vandens, kuriame jos 
laikomos. Visa tai reikalinga mechaninio 
dirgiklio – vandens keitimo – poveikiui 
įvertinti. Registruoti dėlių judrumą būtina 
tuo pačiu paros metu. Tai ypač svarbu, jei 
tiriate suaugusias dėles, kurių aktyvumas 
priklauso nuo paros laiko. Gauti duome-
nys apdorojami kompiuterine programa 
Statistica, apskaičiuojamas kiekvieną dieną 
gautų duomenų vidurkis, paklaidos, pagal 
Meno-Vitnio (Mann-Whitney) U testą paly-
ginami tiriamųjų ir kontrolinės grupių ty-
rimų rezultatai. Taip sužinoma, ar dėl tirtų 
teršalų padidėjo dėlių judrumas. Jei gyvū-
nų judrumas labai pakinta jau pirmąją parą, 
tai rodo, kad tiriamosios koncentracijos ter-

šalai juos labai veikia. Judrumo ir vengimo 
reakcijos tyrimai priskiriami ekspres-meto-
dams, kuriais nustatoma vandens kokybė, 
bet jie tinka ir ilgalaikiam teršalų poveikiui 
įvertinti.

Vengimo reakcija. Tuo pačiu metu, 
kai stebite dėlių judrumą, užsirašykite ir 
tirpalo vengusių dėlių skaičių – kiek jų iš-
šliaužia iš vandens ir laikosi prisikabinusios 
prie indo sienelių. Tokia elgsena vadinama 
vengimo reakcija. Iš vandens iššliaužusių 
dėlių skaičių taip pat išreikškite procentais. 
Jei jau per pirmąją veikimo teršalais valan-
dą pastebėsite, kad labai padidėjo dėlių 
judrumas ir po kelių minučių sustiprėjo 
vengimo reakcija (visų inde esančių dėlių, 
o dalis jų net stengiasi pabėgti iš indo), be-
veik galite būti tikri, kad teršalų koncentra-
cija yra letali (11 pav.). Vengimo reakcijos 
tyrimo duomenis apdorokite kaip ir judru-
mo tyrimo duomenis.

Kūno formos pokyčiai (deformaci-
jos) registruojami kiekvieną dieną – su-
skaičiuojama, kiek yra dėlių, kurių kūno 
forma pakito. Toksikologų priimta laikyti, 
kad poveikis yra patikimas, jei organizmų 
tiriamosios grupės rodiklis (šiuo atveju – 
kūno formos pokyčiai) skiriasi nuo kon-
trolinės grupės rodiklio ne mažiau kaip 
15–30 %. Kartais ir kai kurių kontrolinės 
grupės dėlių kūno forma pakinta, to-
dėl nustatytas pokytis bus patikimas, jei 
skirsis nuo kontrolinės grupės 30 %. Dė-
lių kūno forma pakinta gana greitai – po 
24 val., tačiau kinta ir vėliau, todėl pagal 
šį rodiklį galima vertinti ir ilgalaikį teršalų 
poveikį.

8. Tyrimo metodika
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Kūno masės pokyčiai. Prieš bandymą 
reikia pasverti dėles. Po 10 dienų veikimo 
teršalais vėl reikia pasverti visų grupių dė-
les ir įvertinti, kaip pakito jų masė. Masės 
pokytis vertinamas t-testu nepriklauso-
miems kintamiesiems. Nenustebkite, jei 
masės pokyčiai bus dvejopi: vienų dėlių 
masė padidės, kitų – sumažės. Veikiant 
teršalais daugelis organizmo funkcijų iš 
pradžių pagreitėja (kai teršalų koncentra-
cija maža arba kai didelė, bet veikia trum-
pai), o vėliau sulėtėja (kai koncentracija 
didelė ir veikia ilgai). Organizmo funkcijų 
sulėtėjimas rodo stiprų toksinį poveikį. Jei 
organizmo funkcijos pagreitėja ir po to 
sulėtėja, tai dažniausiai rodo, kad teršalų 
koncentracija subletali. Kai koncentracija 
letali, masė gali kisti dar sudėtingiau, bet 
apie tai čia nekalbėsime, nes mes masės 
pokyčius naudojame subletalios koncen-

tracijos poveikiui įvertinti. Veikiant suble-
talios koncentracijos teršalais dažniausiai 
dėlės masė pakinta po 7–10 ar daugiau 
dienų, todėl šis metodas tinka ilgalaikiam 
teršalų poveikiui įvertinti.

Mitybos elgsena. Mitybos elgsenos 
pokyčiai naudojami ilgalaikiam teršalų po-
veikiui vertinti. Ją registruoti galima keliais 
būdais. Paprasčiausias – įvertinti, kiek dėlės 
prisiurbė kraujo. Dėles pasverkite prieš pat 
jų maitinimą (po 10 dienų veikimo terša-
lais) ir tuoj po jo. Apskaičiuokite, kiek jos 
prisiurbė kraujo. Dėlės tikros apsirijėlės, jų 
masė po maitinimo įspūdingai padidėja 
(12 pav.), tad gana lengvai galima įvertinti, 
kiek jos prisiurbė kraujo, t. y. kaip teršalai 
paveikė jų apetitą. Tik turėkite omenyje, 
kad kuo didesnė dėlė, tuo daugiau ji pri-
sisiurbia kraujo, todėl masės pokytį reikia 
išreikšti santykiniu dydžiu, t. y. apskaičiuoti, 
kiek procentų padidėjo dėlės masė (prisi-
siurbusios kraujo dėlės masę padalykite iš 
dėlės masės prieš maitinimą ir gautą vertę 
padauginkite iš 100). Pamatysite, kad dė-
lių apetitas pagerėja, kai teršalų koncen-
tracija maža (detoksikacijai reikia daugiau 
energijos), o apetitas pablogėja, kai teršalų 
koncentracija didelė (organizme jau įvyko 
įvairių pavojingų pokyčių).

Kitu būdu įvertinti mitybos elgseną 
užtrunka ilgiau – reikia stebėti patį maiti-
nimosi procesą. Padėkite dėlę ant maitini-
mosi membranos ir stebėkite, per kiek lai-
ko ji prisitvirtins prie membranos ir pradės 
siurbti kraują. Tai pastebėsite iš dėlės kūno 
peristaltinių judesių, kai siurbiamą kraują ji 
perstumia į žarnyno ataugas (kišenes) ir jas 
užpildo. Sveika dėlė labai greitai prikimba 
prie membranos ir pradeda misti, o pa-
veikta teršalų ilgiau juda ant membranos, 
todėl prisisiurbia negreitai. Gali sutrikti ir jų 
mityba – prisikabinusios prie membranos 

11 pav. Medicininių dėlių jauniklių vengimo 
reakcija 0,5 mg/l vario jonų tirpale. Laimos 
Petrauskienės nuotrauka
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pradeda siurbti kraują, bet tuoj nustoja 
tai daryti. Dėlės lyg užmiega, guli nejudė-
damos ir nors kraujo nebesiurbia, neatsi-
kabina nuo membranos. Kai kurios dėlės 
visai nekimba prie membranos. Laikoma, 
kad prikibimo refleksas yra sulėtėjęs, jei 
dėlės per 30 sekundžių neprisikabina prie 
membranos, o jei neprisikabina per 5 mi-
nutes – prikibimo refleksas yra užslopintas. 
Suskaičiuokite dėles (procentais), kurių mi-
tybos elgsena sutrikusi ir kurių prikibimo 
refleksas užslopintas. Dėlės maitinasi labai 

retai, todėl prikibimo reflekso užslopinimas 
joms labai pavojingas. Jei mitybos elgsena 
skiriasi, palyginti su kontroline grupe, apie 
15 %, šis pokytis jau patikimas.

Šalinimo procesų greitis. Po mitybos 
iš dėlės organizmo greitai šalinami 
prisiurbti skysčiai ir druskos, ji greitai 
blogsta. Taip yra todėl, kad prisiurbto 
kraujo ir dėlės organizmo skysčių 
osmosinis slėgis skiriasi. Kraujas, kuriuo 
dėlė mito, yra hiperosmosinis, todėl reikia 
greitai pašalinti druskų perteklių. Be to, 
dėlės virškina tik kraujo kūnelius ir serume 
esančius baltymus, visa kita turi būti greitai 
pašalinta. Dėlės prisisiurbia 3–8, o kartais 
net iki 10 kartų daugiau kraujo, nei pačios 
sveria. Praėjus valandai po maitinimosi 
dėlės išskiria net 8 kartus daugiau šlapimo 
nei įprastai. Todėl jos labai sparčiai blogsta 
ir per trumpą laiką (1–2 savaites) praranda 
net iki 40–50 % masės (13 pav.). Iš masės 
pokyčio galima įvertinti šalinimo procesų 
greitį. Tam dėles reikia sverti kas tam 
tikrą laiką. Kuo daugiau dėlė prisisiurbė 
kraujo, tuo daugiau laiko reikės jos kūno 
skysčių įprastai pusiausvyrai atstatyti. 
Suaugusioms dėlėms reikia apie 2 savaičių, 
o jaunikliams – savaitės ar net mažiau. 
Todėl jei tyrimus darote su jaunikliais, 
geriausia juos sverti praėjus savaitei po 
maitinimo. Turite įvertinti, keliais procentais 
sumažėjo dėlių masė: iš po dėlių maitinimo 
nustatytos masės reikia atimti dėlių masę, 
nustatytą praėjus savaitei po maitinimo. 
Gautą dydį padalykite iš masės, nustatytos 
tuoj po maitinimo, ir padauginkite 
iš šimto procentų. Šis dydis parodo 
šalinimo procesų greitį. Gautus duomenis 
analizuokite programa Statistica (t-testu 
nepriklausomiems kintamiesiems). 

Jei norite kuo tiksliau nustatyti, kiek dėlė 
prisisiurbė kraujo, koks šalinimo procesų 

12 pav. Medicininė dėlė prieš maitinimą 
(viršuje) ir po jo (apačioje). Laimos Petrauskienės 
nuotrauka
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greitis, dėles reikia sverti iškart po maitinimo, 
nes jos dar siurbdamos kraują ir iškart po to 
labai gausiai išskiria šlapimą, todėl visuomet 
bus tam tikra paklaida. Kuo greičiau dėles 
pasversite, tuo mažesnė bus paklaida. 

Įvertinus visus rodiklius, jų patikimu-
mą, apskaičiuojama didžiausioji neveiklioji 
nuotekų koncentracija ir mažiausioji vei-
klioji koncentracija. Šių koncentracijų  geo-
metrinis vidurkis yra didžiausioji priimtina 
teršalų koncentracija. Didžiausiajai leistinai 
koncentracijai nustatyti reikia tirti teršalų 
poveikį ne vien tik medicininėms dėlėms, 
bet ir kitiems gyvūnams.

O pabaigai – galvosūkis. Jei atidžiau 
pažiūrėsite į 13 paveikslą, pastebėsite 
dar vieną labai įdomų dalyką: kai dėlės 
masė nustoja kisti, tokia ji išlieka labai 
ilgai. O juk per tą laiką dėlė ir juda, ir kvė-
puoja – tam reikia energijos ( ji per tą lai-
ką neminta!). Dėlė energiją vartoja labai 
taupiai. Tokia nuostabi medžiagų apykai-
ta dar nedaug tirta. Gal norite patyrinė-
ti? O gal pagal dėlės medžiagų apytakos 
ypatumus išrasite fiziologinį perpetuum 
mobile?

13 pav. Medicininės dėlės masės kitimas: –1 – dėlės masė prieš maitinimą, 0 – iškart po maitinimosi, 
toliau – dienos po maitinimo. Parengta pagal Petrauskienė (2008a).
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Medicininės dėlės jautriai reaguoja į 
aplinkos pokyčius, vandens taršą, o jų reak-
cijas nesudėtinga stebėti, todėl nesunkiai 
galima: 
1. Pagal medicininių dėlių fiziologines ir el-

gesio reakcijas įvertinti vandens ir dum-
blo kokybę (užterštumą). 

2. Pagal medicininių dėlių elgesio reakcijas 
įvetinti trumpalaikį ir ilgalaikį teršalų po-
veikį. 
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Kai kurios sąvokos

Adaptacija – organizmo prisitaikymas prie pakitusių aplinkos sąlygų.

Adityvus veikimas – medžiagų mišinio poveikis, kuris yra toks pat kaip ir atskirų mišinį sudaran-
čių medžiagų.

Antagonistinis veikimas – kelių medžiagų poveikis, kai jų mišinio poveikis toks kaip pavienių 
mišinį sudarančių medžiagų.

Biotestavimas – poveikio vertinimas pagal gyvūno (test‑organizmo) reakcijas. 

Bioindikatoriai – organizmai, kurie labai jautrūs aplinkos taršai. Jei bioindikatoriai išnyko iš aplin-
kos, kurioje jie ilgą laiką gyveno, tai rodo, jog aplinka yra užteršta. O jei po kurio laiko šie 
bioindikatoriai toje aplinkoje vėl atsirado, tai reiškia, kad aplinkos būklė pagerėjo.

Ekotoksikologija – mokslas apie gamtoje esančių ir į ją dėl žmogaus ūkinės veiklos patekusių 
nuodingųjų medžiagų poveikį gyviesiems organizmams, jų populiacijoms, ekosistemoms.

Elektrotaksis – kryptingas gyvūnų arba ląstelių judėjimas elektros lauke.

Hidrobiontai – vandenyje gyvenantys organizmai.

Hirudologija – zoologijos mokslo šaka, kurios tyrimų objektas – dėlės.

Hirudoterapija – gydymas medicininėmis dėlėmis.

Konektyva – nervų grandinėlės dalis, jungianti šalia esančius ganglijus. Joje yra tik neuronų akso-
nai. Dėlės organizme konektyvos yra porinės, t. y. susideda iš dviejų atskirų konektyvų, kurias 
gaubia vienas apvalkalas.

Letali koncentracija – koncentracija, sukelianti gyvūnų žūtį.

Neuroetologija – mokslas, nagrinėjantis gyvūnų elgesio nervinius mechanizmus.

Receptorinis laukas – juntamojo (receptorinio) neurono inervuota sritis.

Reprodukcinė izoliacija – negalėjimas tarpusavyje kryžmintis.

Sinapsė – nervinio signalo perdavimo vieta (iš vieno neurono į kitą neuroną, iš neurono į raume-
ninę skaidulą ir kt.).

Sinergizmas – kelių medžiagų poveikis, kai jų mišinio poveikis stipresnis nei atskirų medžiagų, 
t. y. medžiagos mišinyje sustiprina viena kitos poveikį.

Subletali koncentracija – koncentracija, nesukelianti gyvūno žūties, bet galinti neigiamai jį paveikti.

Sunkieji metalai – metalai, kurių tankis 20 °C temperatūroje yra didesnis nei 4 g/cm3.

Test‑organizmai, arba test‑objektai – augalai, gyvūnai ar net atskiros jų ląstelės, naudojamos 
aplinkos ar kito poveikio įvertinimui.

Toksikologija – mokslas, tiriantis nuodus, jų savybes, poveikį gyviesiems organizmams, apsinuo-
dijimo priežastis, diagnostiką, gydymą ir profilaktiką.

Toksinas – gamtinės kilmės nuodas. Susidaro daugelyje bakterijų, nuodingųjų augalų ir gyvūnų.

Toksikantas – nebiogeninės kilmės nuodingoji medžiaga, sukurta žmogaus, susidariusi dėl jo 
ūkinės veiklos ar esanti negyvojoje gamtoje, pvz., glūdinti kai kuriose uolienose (iš ten gali 
būti išplauta ir patekti į hidrobiontų gyvenamąją aplinką).
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Gyvūnų mokymas (dresavimas) žinomas 
nuo labai senų laikų ir visada traukė tyrėjų 
dėmesį. Daugelio šalių mokslininkai tyrinė-
jo, kaip įvairių rūšių gyvūnai geba išmokti 
atpažinti įvairius dirgiklius (garsą, vaizdą, 
kvapą), kokie procesai vyksta jų organizme 
mokymosi metu ir kt. Gyvūnų mokymosi 
pagrindą sudaro nesąlyginiai ir sąlyginiai 
refleksai. Nesąlyginiai refleksai susidaro 
embrioninėje stadijoje ir yra paveldimi, o 
sąlyginiai refleksai susiformuoja per gyve-
nimą nesąlyginių refleksų pagrindu (pla-
čiau apie sąlyginius refleksus McFarland 
1998). Daugeliui gerai žinomi XIX a. rusų 
fiziologo Ivano Pavlovo (Pavlov) su šuni-
mis atlikti tyrimai. Mokslininkas šuns sei-
lių išsiskyrimą susiejo su garsu. Akivaizdu, 
kad pamačius maistą, alkanam šuniui ima 
skirtis seilės, – tokia yra nevalinga reakci-
ja ruošiantis ėsti, ji vadinama nesąlyginiu 
refleksu. Tačiau jeigu prieš šuniui duodant 
maisto jis veikiamas kokiu nors neutraliu 
dirgikliu, pvz., garsu, ir tai kelis kartus pa-
kartojama, jau vien garsas (tapęs sąlyginiu 
dirgikliu) sukelia seilių išsiskyrimą (sąlyginį 
atsaką), kurį anksčiau sukeldavo maistas 
(Pavlovas 1952). 

XX a. pradžioje mokslininkai atkrei-
pė dėmesį į smulkesniųjų gyvūnų, pvz., 
vabzdžių, gebėjimus. Tyrėjų dėmesį trau-
kė ir naminės bitės. Jos yra vienos iš ne-
daugelio gyvūnų, kurių bendruomeninė 
struktūra puikiai išvystyta. Po daugybės 
mokslininkų atliktų stebėjimų ir bandymų 
žinoma, kad bitėms būdingos labai įvairios 
elgesio formos (vienos – renka nektarą, ki-
tos – prižiūri, maitina perus, dar kitos siuva 

1. Įvadas

korius, eina sargybą prie lakos), sudėtin-
gas tarpusavio bendravimas. Šie vabzdžiai 
puikiai išmoksta atpažinti spalvas, formas, 
kvapus, geba greitai ir tiksliai orientuotis 
aplinkoje. 

Pirmasis hipotezę apie bičių gebėjimą 
mokytis 1900 m. iškėlė vokiečių biolo-
gas H. B. fon Butelis-Rėpenas (von Buttel- 
Reepen). Po keliolikos metų pasirodė pir-
mieji austrų etologo K. fon Frišo (von Frisch) 
darbai (1914 m.), atskleidę bičių darbinin-
kių gebėjimą atpažinti įvairius dirgiklius ir 
perduoti informaciją kitoms šeimos bitėms. 
Pirmuosius bandymus jis atliko su laisvai 
skraidančiomis darbininkėmis, lankančio-
mis gamtoje augančių augalų žiedus arba 
dirbtines penėtuves – indelius su bičių 
mėgstamu cukraus sirupu. Šalia indelių su 
sirupu arba į sirupą buvo dedama kvapio-
sios medžiagos. Tokia penėtuvė tapdavo 
panaši į didelį dirbtinį augalo žiedą – kve-
piantį ir skanų. Atskridusios maitintis bitės 
buvo žymimos. Po kurio laiko penėtuvėse 
indelius pakeisdavo: padėdavo indelius su 
sirupu, tačiau be kvapiosios medžiagos, 
išskyrus vienintelį. Stebint žymėtas bites 
buvo nesunku nustatyti, kad bitės renkasi 
būtent tą vienintelį kvapųjį indelį, t. y. jos 
išmoko susieti kvapą su maisto šaltiniu. 
Panašiai buvo tiriamas bičių gebėjimas 
susieti maistą su spalva ir nustatyta, ko-
kias spalvas bitės skiria (1 pav.). Taip buvo 
išaiškintas bičių jautrumas ultravioletinei 
spinduliuotei (šios spektro srities bangų 
žmogus nemato), jų trichromatinė (spalvi-
nė) rega, komunikacija šokiais ir dar daug 
kitų dalykų (Frisch 1965). 
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1921 m. amerikiečių biologas D. E. Mi-
nikas (Minnich) pastebėjo, atrodytų, maža-
reikšmį faktą: cukraus sirupui patekus ant 
musių, drugių ir bičių antenų ar priekinių 
kojų, šie gyvūnai iškiša liežuvėlį (2 pav.). 
Ir šis mažytis atradimas buvo pritaikytas. 
Frings (1944) tokią reakciją panaudojo bičių 
uoslės sąlyginiam refleksui išugdyti. Bitės 
antenas (jose yra uoslės organai) apipūtus 
kvapiąja medžiaga, o po to davus palaižyti 
cukraus tirpalo ir kelis kartus tai pakartojus, 
bitė, vos tik pajutusi tos medžiagos kvapą, 

iškiša liežuvėlį. Nuo tada bičių mokymosi 
tyrimai supaprastėjo – buvo pradėtos tirti 
ne skraidančios, bet specialiuose laikikliuo-
se įtvirtintos bitės.

Vareschi (1971) šį metodą automatiza-
vo – sukūrė bičių uoslės tyrimams specia- 
lų įrenginį – ratą (3 pav.), kuriuo galima 
greičiau ir patikimiau tirti bičių uoslės ypa-
tumus. Nors šiuo įrenginiu buvo galima 
per trumpą laiką ištirti bičių gebėjimą iš 
daugelio kvapų atpažinti žinomą kvapą, ši 
naujovė plačiai neprigijo. 

1 pav. Bičių regos (spalvų matymo, jų atpažinimo) testą sukūrė K. fon Frišas (von Frisch). Didžioji dalis 
bičių skrenda prie indo su sirupu mėlyname fone, nes būtent prie tokios spalvos fono jos anksčiau 
buvo maitintos. Vadinasi, bitės geba atpažinti mėlyną spalvą. Parengta pagal Karl von Frisch (1965).

2 pav. Bitės liežuvėlio iškišimo 
reakcija antenas apipūtus oro 
srove su kvapiąja medžiaga. 
Laimos Blažytės-Čereškienės 
nuotrauka
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3 pav. Bičių tyrimo įrenginys (kairėje) ir bitės laikiklis (dešinėje). BiRad – ratas su 8 bičių laikikliais, 
DrMa – magnetas, KoSch – kontaktai, leidžiantys registruojančiam prietaisui atskirti tiriamosios bitės 
numerį, LiSch – fotoelementas, registruojantis liežuvėlio iškišimą, LoSt – prietaisas, registruojantis 
reakciją, Luft – nuolatinė oro srovė, nukreipta į bitės galvą, M1 – variklis, judinantis stūmoklį, 
kuris stumia oro srautą su lakiosiomis medžiagomis, M2 – variklis, sukantis švirkštų su lakiosiomis 
medžiagomis ratą, M3 – variklis, sukantis ratą su laikikliuose įtvirtintomis bitėmis, MiSch – 
mikrojungiklis, N – kniedės, leidžiančios registruojančiam prietaisui atskirti veikiančio švirkšto 
numerį, Sp – švirkštai su tiriamosiomis medžiagomis, SpRad – ratas su švirkštais, StGe – valdymo 
įrenginys, ZuWa – pipetė su cukraus sirupu, BiHalter – bitės laikiklis, Di – diodas (šviesos šaltinis). 
Parengta pagal Vareschi (1971).
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Mokant bites atpažinti kvapiąsias medžia-
gas pastebėta, kad tam tikri veiksniai turi 
įtakos jų gebėjimui justi aplinkos dirgiklius 
ir veikia mokymo proceso sėkmę. Į šiuos 
veiksnius turėtų atkreipti dėmesį kiekvie-
nas tyrėjas, kuris imsis tyrimų, susijusių su 
bičių mokymu(si).

Dirgiklių pateikimo seka. Mokant 
gyvūnus nesąlyginis dirgiklis – maistas – 
susiejamas su sąlyginiu dirgikliu, kuris 
iki tol nebuvo susijęs su mityba (pvz., su 
kvapu). Tarp nesąlyginio ir sąlyginio dirgi-
klių formuojasi laikinasis ryšys. Laiko tar-
pas tarp dirginimų šiais dviem dirgikliais 
lemia ryšio stiprumą. Yra nustatyti tokie 
veikimo dirgikliais dėsningumai. Pirmasis: 
tikimybė, kad gyvūnas išmoks atpažinti 
dirgiklį, didesnė, kai sąlyginis dirgiklis pa-
teikiamas keliomis sekundėmis anksčiau 
nei nesąlyginis. Antrasis: kai laiko tarpas 
tarp veikimo vienu ir kitu dirgikliu artėja 
prie nulio, išmokimo tikimybė mažėja. 
Trečiasis: kai sąlyginis dirgiklis pateikia-
mas po nesąlyginio dirgiklio, sąlyginis 
dirgiklis veikia kaip inhibitorius – gyvūnai 
neišmoksta atpažinti dirgiklio (Menzel, 
Bitterman 1983).

Bičių mokymo(si) tyrimuose taip pat la-
bai svarbi dirgiklių pateikimo seka ir laiko 
tarpas tarp jų bei galioja visi anksčiau išvar-
dyti dėsningumai. Pavyzdys – buvo tirtos 
dvi bičių grupės. Skyrėsi sąlyginio (kvapo) 
ir nesąlyginio dirgiklio (cukraus sirupo) pa-
teikimo seka ir laiko tarpas tarp veikimo 
šiais dviem dirgikliais: 

1) pirmiausia bitės buvo dirginamos 
kvapiąja medžiaga, o praėjus 5, 8, 10, 12 ir 

20 sekundžių joms buvo duodama cukraus 
tirpalo;

2) pirmiausia bitėms buvo duodama 
cukraus tirpalo, o po 3, 5, 7 ir 15 sekundžių 
jos buvo veikiamos kvapiąja medžiaga.

Tyrimų rezultatai parodė (4 pav.), kad 
geriausia prieš duodant bitėms cukraus tir-
palo, paveikti jas kvapiąja medžiaga, o laiko 
tarpas tarp dirginimo šiais dviem dirgikliais 
turi būti 1–5 sekundės. Net kai cukraus tir-
palo duodama praėjus 8–12 sekundžių po 
veikimo kvapiąja medžiaga, pastarąjį dir- 
giklį išmoksta atpažinti apie 50–60 % bičių 
darbininkių. Jei bitės dirginamos kvapiąja 
medžiaga po to, kai gavo cukraus tirpalo, 
labai mažai bičių išmoksta atpažinti dirgiklį 
(Blažytė-Čereškienė 2003). 

Pastiprinimų skaičius. Dar vienas la-
bai svarbus veiksnys, į kurį reikia atkreipti 
dėmesį mokant bites, yra pastiprinimų 
cukraus tirpalu (atlygio) skaičius. Įvairūs 
mokslininkai mokydami bites skirtingai pa-
stiprina jų elgesį. Frings (1944) bites veikė 
sąlyginiu dirgikliu ir maitino cukraus tirpa-
lu tiek kartų, kiek bitės mito. Takeda (1961) 
10 kartų duodavo bitėms cukraus tirpalo, 
o Menzel ir Bitterman (1983) – 4 arba 8. 
Dažnai net vos vieną kartą po dirginimo 
bitėms darbininkėms davus atlygio, tiki-
mybė, kad jos iškiš liežuvėlį, padidėja nuo 
10 iki 60 %. Jei bitės tris kartus veikiamos 
dirgikliu ir kiekvieną kartą po to duodama 
cukraus tirpalo, tikimybė, kad bitės išmoks 
atpažinti dirgiklį, yra apie 80 % ir vėliau ne-
sikeičia. Tačiau kiekvieną kartą naudojant 
kitus dirgiklius ir norint pasiekti geriausią 
rezultatą, pastiprinimų skaičius gali kisti.

2. Kas veikia bičių mokymąsi?
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4 pav. Sąlyginio (SS) ir nesąlyginio (NS) dirgiklių pateikimo reikšmė bičių gebėjimui išmokti 
atpažinti dirgiklį. a – pirmiausia veikiama SS (kvapiąja medžiaga) ir po nurodyto x ašyje laiko – NS 
(50 % cukraus vandeniniu tirpalu), b – pirmiausia veikiama NS ir po nurodyto x ašyje laiko – SS; 
ištisinė linija – veikimo sąlyginiu dirgikliu trukmė (5 s); SR – išmokusios atpažinti dirgiklį bitės; pagal 
Meno-Vitnio (Mann-Whitney) kriterijų stulpeliai, pažymėti skirtingu žvaigždučių skaičiumi (*, **, ***), 
tarpusavyje statistiškai patikimai skiriasi.

SR
, %

a

b
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Badavimo trukmė. Žinoma, kad kai 
nesąlyginis dirgiklis (atlygis) yra maistas, 
alkio ir sotumo jausmas gyvūnų mokymo-
si rezultatams turi didelės reikšmės. Alka-
nas bites pavyksta išmokyti greičiau negu 
sočias. Taigi bitės turėtų pabadauti prieš 
mokant jas atpažinti dirgiklį. Įvairūs tyrėjai 
bites be maisto laiko nevienodą laiką: vie-
ni jas tiria, kai tik darbininkės visiškai atsi-
gauna po šaldymo procedūros (maždaug 
praėjus pusvalandžiui, – o bitės šaldomos, 
kad jos kurį laiką nejudėtų ir būtų galima 
jas įtvirtinti laikikliuose; Gerber et al. 1996), 
kiti jas pamaitina ir po to dar tam tikrą lai-
ką (nuo 2 iki 18 valandų) palieka badauti 
(Menzel, Bitterman 1983). Badavimo truk- 
mė gali būti įvairi, tačiau būtina patikrinti, 
ar po šaldymo atsigavusios bitės reaguoja 
į cukraus tirpalą. Nereaguojančios bitės to-
liau netiriamos.

Metų laikas. Vienas svarbių veiksnių, 
turintis įtakos bičių elgesiui, yra jų gyveni-
mo sąlygos. Medunešės bitės yra bendruo-
meniniai vabzdžiai, kurių šeimą sudaro skir-
tingo amžiaus ir išsivystymo suaugusios 
bitės darbininkės, tranai ir bičių motina. 
Mūsų klimato juostoje bitės žiemoja per- 
ėjusios į nevisiškos anabiozės būseną. Jos 
ant korių susirenka į kamuolį ir taip šildosi – 
palaiko reikiamą temperatūrą. Pavasarį šei-
moje atsiranda vis daugiau jaunų darbinin-
kių, kurių skaičius per sezoną kinta. Menzel 
(1990) iškėlė hipotezę, kad bičių gebėjimas 
išmokti atpažinti tam tikrą dirgiklį priklau-
so nuo metų laiko. Netrukus buvo įrodyta, 
kad taip yra iš tiesų: geriausiai bitės darbi-
ninkės mokosi rudenį, pavasarį mokymosi 
geba maža, o nuo liepos vėl pradeda didėti 
(Ray, Ferneyhough 1997, Blažytė-Čereškie-
nė 2003; 5 pav.). Tad per visus metus bičių 

5 pav. Išmokusių atpažinti motinos feromono kvapą bičių darbininkių (Apis mellifera carnica 
Pollm.) skaičiaus kitimas per metus. Pažymėtais viena žvaigždute (*) mėnesiais gebėjimas mokytis 
statistiškai patikimai skiriasi nuo mokymosi mėnesiais, pažymėtais dviem (**) žvaigždutėmis 
(Meno-Vitnio kriterijus). Parengta pagal Blažytė-Čereškienė (2003).
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6 pav. Skraidymo kambarys: a – apšvietimo lempos, b – audinys, išsklaidantis šviesą, c – ženklai bičių 
orientavimuisi, d – avilys su bičių šeima, e – kontaktinis termometras, f – šildytuvas, g – žiedadulkių 
vonelė, h – vandens vonelė drėkintuvas, i – gertuvė, k – maitinimo stalas. Parengta pagal Renner (1955).

šeimoje vykstantys pokyčiai (pavasarį – 
pradeda skraidyti nektaro, rudenį – ruošia-
si žiemoti) turi reikšmės bičių mokymuisi 
ir į tai reikia atkreipti dėmesį tiriant bičių 
mokymąsi atpažinti dirgiklius. O bičių dar-

bininkių, kurios gali ištisus metus skraidyti 
ir gyvena šeimoje su motina, visus metus 
dedančia kiaušinėlius (tokios sąlygos yra 
skraidymo kambariuose, kuriuose specialiai 
tyrimams laikomos bičių šeimos (6 pav.),  
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ar klimato juostose, kur nėra ryškaus sezo-
niškumo), mokymuisi metų laikas reikšmės 
neturi. Šios bitės darbininkės geba mokytis 
ištisus metus (Ray, Ferneyhough 1997). 

Bičių amžius. Prieš keliolika metų buvo 
paskelbti pirmieji darbai, kuriais aiškintasi, 
ar bičių mokymasis susijęs su jų amžiumi. 
Įvairių autorių gauti rezultatai labai 
prieštaringi. Vieni teigia, kad išsiritusios 
bitės blogai mokosi tik pirmą parą, o antrą 
ar trečią parą atpažįsta kvapus kaip ir 
vyresnės bitės (Menzel 1990). Kiti teigia, kad 
bičių amžius neturi reikšmės mokymuisi, 
o svarbiausias mokymo procese yra 
genotipas (Bhagavan et al. 1994). Prancūzų 
mokslininkų (Pham-Delegue et al. 1990) 
tyrimai parodė, kad tikimybė išugdyti 
sąlyginį refleksą palaipsniui didėja nuo 2 
iki 20 paros po išsiritimo. Panašius tyrimų 
rezultatus pateikia ir anglų tyrėjai (Ray, 
Ferneyhough 1997). Jie teigia, kad jaunos 
(nuo 1 iki 10 parų) bitės darbininkės mokosi 
blogai, vyresnių (nuo 16 paros) mokymasis 
gerėja, o geriausiai mokosi nektarą ir 
žiedadulkes renkančios bitės darbininkės.

Bičių motinos buvimas šeimoje. Il-
gai nekreiptas dėmesys į motinos vaidme-
nį bičių šeimoje, tačiau yra daug duomenų, 
leidžiančių daryti prielaidą, kad motinos 
buvimas šeimoje gali turėti reikšmės bičių 
mokymuisi, ypač ką tik išsiritusių bičių dar-
bininkių. Uoslės receptorių elektrofiziologi-
niai tyrimai parodė, kad bičių motinos bu-
vimas šeimoje turi įtakos jaunų darbininkių 
jautrumui bičių motinos feromonui (Skir-
kevičienė 1991). Kurios bitės darbininkės 
avilyje aplink motiną sudaro palydą (7 pav.), 
priklauso nuo jų amžiaus (Vaitkevičienė et 
al. 1991). Manoma, kad darbininkių reakcija 
į motinos feromonus formuojasi vystantis 
su uosle susijusiai nervų sistemai (Masson, 
Arnold 1984). Todėl tiriant, kaip bičių mo-

kymasis susijęs su bičių darbininkių amžiu-
mi, buvo atkreiptas dėmesys ir į motinos 
buvimą bičių šeimoje.

7 pav. Bičių motina (pažymėta žydru 
skrituliuku) su ją supančia palyda. © Helga 
Heilmann, BeeGroup Würzburg

Norėdami sužinoti, koks yra bičių moti-
nos feromonų poveikis skirtingo amžiaus 
darbininkių gebėjimui išmokti atpažinti 
kvapus, mokslininkai stebėjimo aviliuose 
(8 pav.) tyrė nedideles bičių šeimas: su mo-
tina ir be jos. Formuojant šeimas kas antrą 
dieną į kiekvieną avilį buvo įleidžiama nuo 
50 iki 300 per naktį termostate išsiritusių 
jaunų bičių darbininkių. Koriai su uždeng-
tais perais (bičių lervomis) laikomi termos-
tate (9 pav.) 32–33 °C temperatūroje (tokia 
temperatūra palaikoma avilyje). 
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kymasis susijęs su bičių darbininkių amžiu-
mi, buvo atkreiptas dėmesys ir į motinos 
buvimą bičių šeimoje.

7 pav. Bičių motina (pažymėta žydru 
skrituliuku) su ją supančia palyda. © Helga 
Heilmann, BeeGroup Würzburg

Norėdami sužinoti, koks yra bičių moti-
nos feromonų poveikis skirtingo amžiaus 
darbininkių gebėjimui išmokti atpažinti 
kvapus, mokslininkai stebėjimo aviliuose 
(8 pav.) tyrė nedideles bičių šeimas: su mo-
tina ir be jos. Formuojant šeimas kas antrą 
dieną į kiekvieną avilį buvo įleidžiama nuo 
50 iki 300 per naktį termostate išsiritusių 
jaunų bičių darbininkių. Koriai su uždeng-
tais perais (bičių lervomis) laikomi termos-
tate (9 pav.) 32–33 °C temperatūroje (tokia 
temperatūra palaikoma avilyje). 

8 pav. Stebėjimo avilys: 1 – tunelis, jungiantis stebėjimo avilį su lango rėme padaryta anga,  
2 – bičių darbininkių girdykla (sudrėkintas vandeniu porolonas), 3 – termometras, rodantis 
temperatūrą avilyje, 4 – rėmas (205 × 130 mm) su koriu, 5 – žymėtos darbininkės, 6 – dirbtinis 
maistas (kandi), 7 – kontaktinis termometras. Laimos Blažytės-Čereškienės nuotrauka

9 pav. Rėmas su koriu, kur iš bičių lervų ritasi 
bitės darbininkės: 1 – jauna, ką tik išsiritusi bitė 
darbininkė, 2 – uždengti perai. Laimos Blažytės-
Čereškienės nuotrauka
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Kasdien išsiritusios jaunos bitės buvo 
žymimos vis kita spalva, kad vėliau būtų 
galima nustatyti jų amžių (10 pav.). Buvo 
tiriamos tik ką išsiritusios (2–3 valandų), 
pusės paros (išsiritusios naktį) ir 1–20 parų 
bitės darbininkės. Nustatyta, kad tik ką iš-
siritusių darbininkių išmokyti atpažinti kva-
pus nepavyksta. Tačiau jas mokyti galima 
nuo pirmosios paros. Tikimybė, kad bitės 
išmoks atpažinti dirgiklį, sparčiai didėja mo-
kant bites, kurių amžius nuo pirmosios iki 
ketvirtosios paros, nes tuo metu kinta bičių 
uoslės sistema (Winnington et al. 1996). 

.

Bitei bręstant jos mokymosi geba ge-
rėja, tačiau tam didelės reikšmės turi bičių 
motinos buvimas šeimoje, kurioje vystosi 
tik ką išsiritusios darbininkės. Darbininkių, 
gyvenusių šeimoje su motina, gebėjimas 
išmokti atpažinti dirgiklius skiriasi nuo 
gyvenusių be jos (11 pav.). Jeigu su bitė-
mis darbininkėmis motina negyvena, jų 
mokymosi geba iki 10 paros didėja lėčiau 
nei gyvenančių su ja (11 pav.). Nustatyta, 
kad motinos pašalinimas iš bičių šeimos 
paveikia jaunų darbininkių centrinės 
nervų sistemos uoslės centro vystymąsi 

10 pav. Žymėtos bitės darbininkės prie motinos feromono šaltinio. Laimos Blažytės-Čereškienės  
nuotrauka
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(Morgan et al. 1998) ir kad motinos fero-
monas veikia bičių darbininkių endokri-
ninę sistemą (Pankiw et al. 1998). Visa tai 
rodo, kad motinos feromonas, veikdamas 
uoslės sistemos brendimą, gali sukelti 
minėtus darbininkių gebėjimo mokytis 
skirtumus. 

11 pav. Bičių darbininkių (Apis mellifera carnica) amžiaus ir motinos buvimo šeimoje reikšmė bičių 
darbininkių mokymuisi. Parengta pagal Blažytė-Čereškienė (2003). 

Apibendrinant galima pasakyti, jog ti-
riant, kaip bitės išmoksta atpažinti kvapus, 
būtina atkreipti dėmesį, kad šiam proce-
sui didelės reikšmės turi bičių darbininkių 
savybės, fiziologinė su jų amžiumi susijusi 
būklė, darbininkės brendimo aplinka ir bi-
čių šeimoje per metus vykstantys pokyčiai.



|  102  |   Jaunojo tyrėjo vadovas   D   | 

Tiriant bičių gebėjimą išmokti atpažinti 
dirgiklius išaiškinami ne tik paties moky-
mosi ir atminties formavimosi mechaniz-
mai (Menzel, Müller 1996), bet ir organiz-
mo fiziologinės būsenos pokyčių (Mercer,  
Menzel 1982, Blažytė-Čereškienė et al. 
2007), genetinių veiksnių reikšmė moky-
mosi procesui (Brandes, Menzel 1990). 

Dėl puikios uoslės, gebėjimo greitai iš-
mokti atpažinti kvapus bitės naudojamos 
ir labai mažai su biomedicina susijusiose 
srityse. Per pastarąjį dešimtmetį labai daug 
diskutuota apie bičių kaip biojutiklių panau-
dojimą įvairioms medžiagoms aptikti. Ne-
paprasti bičių kvapų atpažinimo gebėjimai 
pradėti naudoti aplinkos toksinams, spro-
giosioms medžiagoms aptikti (Lighthart et 
al. 2000, Blažytė-Čereškienė, Būda 2007). 
Bitės užuodžia automobiliuose paslėptus 
sprogmenis, pakelėse padėtas bombas ir 
diržus, kuriuos naudoja savižudžiai sprog-
dintojai. Mokslininkai teigia vabzdžius iš-
mokę atpažinti labai įvairias medžiagas – 
nuo dinamito ir plastiškųjų sprogmenų C4 
iki haubicų sprogiosios medžiagos grūde-
lių, naudojamų savadarbiams sprogstamie-
siems įtaisams Irake1. Jie taip pat nustatė, 
kad bitės gali aptikti sprogiąsias medžiagas 
net kai yra medžiagų, trukdančių jas užuos-
ti, pavyzdžiui, kosmetinio vandens, variklio 
tepalo ar vabzdžių repelentų2.

Britų mokslininkai sukūrė nedidelį ne-
šiojamą batų dėžutės dydžio rankinį detek-
torių, į kurį dedama kasetė su dresuotomis 

1  http://www.msnbc.msn.com/id/15938954 
2  http://www.physorg.com/news83944407.html 

bitėmis (12, 13 pav.). Šį įrenginį bandoma 
naudoti kaip eksperimentinį sprogme-
nų detektorių – tikrinamas bagažas oro 
uostuose, kelių patikrinimo postuose, jį 
taip pat galima įtaisyti į išminavimo robo-
tą. Jeigu yra bent menkiausias sprogiųjų 
medžiagų pėdsakas, bitės reaguoja iškiš-
damos liežuvėlį. Nedidelė vaizdo kamera 
dėžės viduje užfiksuoja šiuos bičių jude-
sius ir siunčia informaciją į kompiuterį, kur 
ši reakcija parodoma ekrane. Britų moksli-
ninkai ir bendrovė Inscentinel užpatentavo 
aprašomą įrenginį. Kiekviena bitė kvapams 
atpažinti naudojama apie savaitę, po to ji 
nesužalota grąžinama į avilį.

Skraidančias bites mokslininkai siūlo 
naudoti ieškant nesprogusių sprogmenų, 
lauko minų. Kelių ar keliolikos tūkstančių 
bičių šeima per vieną valandą gali būti 
išmokyta skristi ieškoti lauke sprogmenų. 
Joms nereikia pasaito kaip šunims ir nėra 
pavojaus susprogdinti minų. Kaip ir šunys, 
bitės gali užuosti ir atskiras sprogiąsias 
medžiagas, ir jų mišinius. Pradiniai tyrimų 
rezultatai parodė, kad bitės užuodžia me-
džiagą, kurios koncentracija tokia maža, 
jog ji nenustatoma daugeliu prietaisų. 
Bičių uoslė prilygsta šunų uoslei – jos 
gali užuosti trilijonąsias (ppt, 10–12) ar dar 
mažesnes kvapiosios medžiagos koncen-
tracijos dalis. Lauke atlikti bandymai pa-
rodė, kad maždaug 98 % išmokytų bičių 
užuodžia 2,4-dinitrotolueną (DNT), kai jo 
koncentracija 10 ppt. Jos gali surasti DNT 
pėdsakus 200 m2 ploto vietovėje mažiau 
kaip per vieną valandą. Operatoriui su ju-
tikliu „Fido“ tokiai užduočiai atlikti reikėtų 

3. Fenomenali bičių uoslė
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a

b

12 pav. a – bitė specialiame laikiklyje, 
b – biodetektoriaus kasetė su bitėmis.  
© Inscentinel Ltd.

13 pav. Biodetektorius. © Inscentinel Ltd.
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kelių valandų ar dienų (Bromenshenk et 
al. 2003). Siekiant susekti bitės skridi-
mo kelią, prie jos pritvirtinamas pusės 
ryžio grūdo dydžio radijo siųstuvas (14, 
15 pav.). Stebima, kada bitė palieka avilį, 
kur ir kiek laiko skraido. Specialus jutiklis 
avilyje registruoja, kokias medžiagas bitė 
parsinešė ant savo kūno. Kalbant apie 
metodo trūkumus, reikia pastebėti, kad 
bitės neskraido naktimis, kai lyja ir kai šal-
ta (mažiau kaip 8 °C; Bromenshenk et al. 
2003).

14 pav. Skraidančių bičių mokymas atpažinti kvapus. © Sandia National Laboratories/Randy Montoya

15 pav. Bitė darbininkė su pritvirtintu lazeriniu radaru – LIDAR. Parengta pagal Anderson et al. (1999).

Manoma, kad ateityje bitės galėtų būti 
naudojamos nelegaliems vaistams ar nar-
kotikams, tabako kontrabandai aptikti, li-
goms nustatyti, pavyzdžiui, tuberkuliozei, 
vėžiui, – bitės užuostų sergančiojo kraujy-
je, šlapime ar iškvepiamame ore medžia-
gas, kurios liudija, kad žmogus serga tam 
tikra liga. Taip pat atliekami tyrimai, kaip 
panaudoti bites tikrinant maisto kokybę. 
Manoma, kad jos galėtų nustatyti maisto 
kokybę ir šviežumą dar gerokai prieš pasi-
rodant akivaizdiems gedimo požymiams.
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Kiekvienas tyrėjas prieš tirdamas bites turė-
tų sužinoti, ar nėra alergiškas bičių įgėlimui. 
Alergiški gali būti ne tik tie, kurie serga įvai-
riomis alerginėmis ligomis, bet ir tie, kurie 
niekad nejautė jokių alergijos simptomų. 
Įgeldama bitė į žmogaus audinius įšvirkščia 
išskyrų, kurias sudaro įvairios baltyminės 
medžiagos. Paprastai jos sukelia vietinę 
reakciją: įgeltą vietą skauda, niežti, perš-
ti, degina. Visi šie simptomai dažniausiai 
jaučiami ne ilgiau kaip 24 valandas. Bičių 

4. Reikalavimai tyrėjui

nuodams alergiškiems žmonėms įgėlimas 
gali sukelti sunkią alerginę reakciją, todėl 
juos gali imti kankinti dusulys, pykinimas, 
vėmimas, viduriavimas, spazminiai pilvo 
skausmai, gali sumažėti kraujo spaudimas, 
sutrikti širdies ritmas, prasidėti traukuliai, 
paralyžius, žmogus gali netekti sąmonės. 

Taip pat reikalingos bendros biologijos 
žinios, tyrėjas turėtų išmanyti sąlyginių ref-
leksų susidarymo mechanizmą, medune-
šių bičių biologiją. 
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Darbo tikslas – nustatyti, kokios koncen-
tracijos lakiąją medžiagą bitės darbininkės 
užuodžia ir atpažįsta geriausiai.

Tyrimui reikalinga nedidelė bičių šei-
ma, kuri gyvens stebėjimo avilyje (8 pav.). 
Į narvelį įleidžiama 10 bičių darbininkių. 
Geriausia tyrimus daryti su bitėmis, ku-
rios jau skraido laukuose. Bitės pirmiausia 
trumpam atšaldomos ir tada įtvirtinamos 
laikikliuose – atšaldytos bitės būna ramios 
ir negelia. Šaldymui naudojama ledo vone-
lė, į kurią statomi mėgintuvėliai su bitėmis, 
arba šaldymo kamera (šaldiklis), į kurią bi-
tės (narvelyje) dedamos kelioms minutėms 
(5–10 min., priklauso nuo bičių fiziologinės 
būsenos, oro temperatūros ir kt.).

Nejudrios bitės lengvai įtvirtinamos 
laikikliuose. Bičių tvirtinimo būdų yra įvai-
rių, kiekvienas tyrėjas renkasi jam pato-
giausią. Bites galima įtvirtinti nupjautuose 
vamzdeliuose siaura lipnia juostele (Giurfa 
2007), specialiais laikikliais už sparnų (Bla-
žytė-Čereškienė 2003) ar naudoti specia-
liai pagamintas kasetes (16 pav.). Bandymą 
galima pradėti ne anksčiau kaip praėjus 30 
minučių nuo įtvirtinimo, nes tik tada bitės 
visiškai atsigauna po šaldymo procedūros. 
Pirmiausia vertinama nesąlyginė bičių reak- 
cija – ar bitės iškiša liežuvėlį palietus jų an-
tenas cukraus tirpalo (nesąlyginio dirgiklio) 
lašeliu. Bitės, nereaguojančios į cukraus tir-
palą, toliau netiriamos. 

Dirgiklių paruošimas. Bičių mokymui 
pasirinkus dominančias lakiąsias medžia-
gas, paruošiami jų keturių koncentracijų 
tirpalai. Iš pradžių pagaminamas pradinis 

tirpalas: 1 g medžiagos ištirpinama 1 ml 
tirpiklio. Mažesnės koncentracijos tirpalas 
gaunamas dešimt kartų praskiedus pradi-
nį tirpalą, po to dešimt kartų skiedžiamas 
tirpalas, paruoštas iš pradinio, ir t. t. Gauna-
mi tirpalai: 1 ml tirpiklio ištirpinta 1 g, 0,1 g, 
0,01 g ir 0,001 g medžiagos. 

10 μl medžiagos tirpalo užlašinama ant 
„V“ raide sulankstyto filtravimo popierėlio 
(ilgis 40 mm, plotis 5 mm). Išgaravus tirpik- 
liui popierėlis dedamas į Pastero pipetę, 
pro kurią reikiamu momentu paleidžiama 
oro srovė. 

Mokymo eiga. Bičių mokymui kaip 
nesąlyginis dirgiklis naudojamas 30–50 % 
cukraus vandeninis tirpalas (dar vadinamas 
atlygiu, pastiprinimu), kuriuo palietus bitės 
antenas sukeliama nesąlyginė reakcija: bitė 
nukreipia antenas į priekį, praveria žandus 
(mandibules) ir iškiša liežuvėlį. Naudojant 
vieną paskui kitą nesąlyginį (cukraus tirpa-
lą) ir sąlyginį dirgiklį (pvz., kvapą) formuoja-
si laikinasis ryšys tarp abiejų dirgiklių. Taip 
galima tik kvapu sukelti nesąlyginę reakci-
ją – liežuvėlio iškišimą. 

Traukos spintoje laikiklyje įtvirtinta bitė 
laikoma priešais vamzdelį (skersmuo apie 
0,6 cm), pro kurį pučiama nuolatinė gryno 
oro srovė (oro srautas apie 20 ml/s). Į vamz-
delyje esančią angą įstatoma Pastero pipe-
tė, pro kurią reikiamu momentu leidžiama 
oro srovė (greitis apie 6 ml/s). Į Pastero pi-
petę dedama filtravimo popieriaus juostelė 
su užlašinta lakiąja medžiaga – mokymui ar 
tyrimui skirtu dirgikliu (17 pav.). Paprastai 
bitė dirginama 6 sekundes. Oro srautas iš 
Pastero pipetės susilieja su pagrindiniu oro 

5. Metodika
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srautu ir vamzdeliu nunešamas prie bitės 
antenų. Praėjus 3 s nuo dirginimo pradžios 
bitei duodamas atlygis – prie antenų pri-
nešama cukraus tirpale pamirkyta lazdelė 
ir duodama bitei ją laižyti, kol nustojamas 
tiekti oras Pastero pipete (3 s). Visa tai trunka 
apie 6 s. Kiek kartų bitę dirginti lakiąja me-
džiaga ir duoti jai atlygio, nusprendžia pats 
tyrėjas (pvz., 4 kartus), tik reikia daryti per-
trauką tarp veikimo abiem dirgikliais. Kokia 
bus pertraukos trukmė, taip pat nuspren-

džia pats tyrėjas, tačiau ji neturi būti trum-
pesnė kaip 7 min. Po mokymo etapo visada 
reikia patikrinti, kaip bitės reaguoja į gryno 
oro srovę, t. y. orą be lakiosios medžiagos, ir 
taip pat kaip reaguoja į tirpiklį, kuriame buvo 
ištirpinta medžiaga. Tiriant, ar bitės išmoko 
atpažinti dirgiklį, pertrauka tarp veikimo są-
lyginiu ir nesąlyginiu dirgikliais turi būti to-
kios trukmės, kaip ir pertrauka mokant bites. 
Ar bitė išmoko atpažinti kvapą, nustatoma 
pagal jos reakciją (liežuvėlio iškišimą) apipū-

© Los Alamos National Laboratory

Laimos Blažytės-Čereškienės nuotrauka

© Inscentinel Ltd.

© Martin Giurfa

16 pav. Bičių tvirtinimo būdai
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tus antenas oro srove su lakiąja medžiaga. 
Bitė darbininkė liežuvėlį turi iškišti per 5 s, ir 
jis turi kirsti įsivaizduojamą liniją tarp atver-
tų mandibulių. Bandymus su visomis tiria-
momis įvairių koncentracijų medžiagomis 
reikia atlikti ne mažiau kaip penkis kartus ir 
kiekvienąkart reikia tirti bent 10 bičių. 

Duomenų analizė. Tyrimų duomenys 
analizuojami statistine duomenų apdoroji-
mo programa (Excel, Statistica, SPSS ar kt.). 

Bičių darbininkių, kurias pavyksta išmokyti 
atpažinti tiriamąsias medžiagas, skaičius 
išreiškiamas procentais. Apskaičiuojamas 
vidurkis, standartinė paklaida, mediana, 
standartinis nuokrypis. Ar gauti duome-
nys skiriasi statistiškai patikimai, nustato-
ma Kraskalio-Voliso (Kruskal-Wallis) (H) 
ranginiu kriterijumi nepriklausomoms im-
tims arba Fridmeno (Friedman) kriterijumi 
priklausomoms imtims. Dviejų nesusijusių 

17 pav. Bičių mokymo ir tyrimo schema. 
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18 pav. Bičių mokymo atpažinti tiriamąsias medžiagas rezultatų pateikimas „mokymosi kreivėmis“. 
Skirtingomis raidėmis pažymėti taškai reiškia statistiškai patikimus skirtumus, vienodomis – 
skirtumas nepatikimas. 

imčių skirtumo patikimumas įvertinamas 
Meno-Vitnio (Mann-Whitney) (U) rangų 
sumų kriterijumi, o kai imtys susijusios – 
Vilkoksono (Wilcoxon) kriterijumi. Apskai-
čiuoti pagal visus šiuos kriterijus galima 
kompiuterine programa Statistica. 

Rezultatai ir išvados. Tyrimų rezulta-
tai pateikiami grafiškai. Gyvūnų gebos iš-
mokti atpažinti tam tikrus dirgiklius tyrimo 

rezultatai dažnai vaizduojami „mokymosi 
kreivėmis“ (18 pav.), kurių x ašyje nurodo-
mas mokymų skaičius, o y ašyje – išmoku-
sių individų skaičius procentais. 

Atsižvelgiant į gautus rezultatus formu-
luojamos išvados. Pavyzdžiui, pagal 18 pav. 
pavaizduotus rezultatus galima teigti, kad 
medžiagą A bitės išmoko atpažinti greičiau 
negu kitas dvi medžiagas B ir C. 
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Kai kurios sąvokos

Anabiozė – laikinas organizmo (augalo, gyvūno) medžiagų apykaitos sulėtėjimas, padedantis iš-
likti nepalankiomis gyvenimo sąlygomis. Pasikeitus sąlygoms organizmo gyvybiniai procesai 
vėl ima spartėti ir organizmas grįžta į normaliąją būseną (biozę). Bitėms būdinga nevisiška 
anabiozė.

Atraktantai – cheminiai junginiai, priviliojantys gyvūnus. 

Bičių motinos feromonai – bičių motinos išskiriami biologiškai aktyvūs cheminiai junginiai, ku-
riais bendrauja bičių šeimos nariai ir kurie keičia kitų šeimos narių elgesį ir fiziologines reak-
cijas. 

Elektrofiziologiniai tyrimai (vabzdžių) – tai nervinių ląstelių, susijusių su uosle ar kita jusle, elek-
trinio aktyvumo registravimas. Registruoti galima pavienių nervinių ląstelių aktyvumą arba 
daugelio vienu metu (suminis aktyvumas). 

Inhibitorius – medžiaga, lėtinanti arba stabdanti reakciją (šiuo atveju elgesio atsaką).

Kandi – tešlos konsistencijos maistas bitėms iš smulkaus cukraus ir medaus.

Motinos palyda – avilyje bičių motiną nuolat supanti jaunų bičių darbininkių grupė; jas privilioja 
motinos gaminami feromonai. 

Refleksas – vidaus arba išorės dirgiklių sukelta viso organizmo arba kai kurių jo dalių (organų, au-
dinių) reakcija. Reiškiasi kokios nors veiklos atsiradimu, sustiprėjimu arba išnykimu. Refleksai 
palaiko organizmo dinaminę pusiausvyrą su aplinka, jo struktūros ir funkcijų, vidaus terpės 
sudėties ir savybių dinaminį pastovumą.



Drugių tyrimo metodika
Remigijus Noreika, Agnė Šimkevičiūtė
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Vienas iš esminių XXI amžiaus iššūkių yra 
biologinės įvairovės dokumentavimas bei 
jos masto ir pokyčių suvokimas (kol tai dar 
padaryti nevėlu), nes žmogaus poveikis 
gamtai didžiulis ir dažnai žalingas.

Kasmet aprašoma daugiau kaip po 18 
tūkstančių naujų mokslui gyvūnų rūšių 
(Zhang 2008). Vabzdžiai sudaro didžiau-
sią biologinės įvairovės dalį, o drugiai yra 
vienas gausiausių vabzdžių būrių, kuriam 
priklauso apie 160 000 (Kristensen et al. 
2007) visame pasaulyje paplitusių rūšių, 
priskiriamų 124 šeimoms. Todėl drugių 
taksonominiai tyrimai, susiję su naujų rū-
šių bei informacijos apie rūšių diagnostikai 
svarbius dalykus paieška, ypač reikšmingi. 
Yra nuomonių, kad šis vabzdžių būrys, pa-
lyginti su kitais būriais, yra kone geriausiai 
ištyrinėtas (Gaston 1991) ir taip yra dau-
gelyje pasaulio regionų, tačiau ne visuose 
(Kristensen 2003). Vis dar labai menkai iš-
tyrinėti pietinio Žemės pusrutulio drugiai, 
ypač patys mažiausieji (Puplesis, Diškus 
2005; Sruoga, De Prins 2009). Vykdant in-
tensyvius tyrimus, drugių rūšių skaičius 
kasmet papildomas naujai atrastomis ir 
aprašytomis rūšimis, todėl spėjama, kad 
ateityje aprašytų drugių rūšių skaičius gali 
padidėti daugiau kaip 100 000 (Heppner 
1998; Puplesis 2002). Nors drugių būrį su-
daro gana panašios sandaros vabzdžiai, 
tačiau didelė jų rūšinė įvairovė apsunkina 
bendrą jų apibūdinimą, nes skiriasi jų mor-
fologijos, gyvenimo būdo ir kt. ypatumai 
(Scoble 1992, Kristensen et al. 2007). 

Lietuvoje drugiai pradėti tyrinėti XIX a. 
pirmojoje pusėje. Šioje srityje tuo metu 

1. Įvadas

daugiausia nuveikė Tadas Ivanauskas. 
1919 m. jo iniciatyva įsteigtas Kauno zoo-
logijos muziejus, kuris yra didžiausia gyvū-
nų mokslinių kolekcinių rinkinių saugykla 
Lietuvoje. Šiais rinkiniais, kaip pavyzdžiais, 
rėmėsi visi vėlesnio laikotarpio entomolo-
ginių rinkinių sudarytojai. 

Vienas pirmųjų metodinius patarimus, 
kaip paruošti gamtinės medžiagos rin-
kinius, 1927 m. paskelbė Vincas Ruzgas 
savo darbe „Gamtos rinkinių gaminimas“, 
kuriame nurodė, kaip tvarkyti surinktą me-
džiagą atsižvelgiant į mokymo tikslus, bet 
nerašė apie jos tyrimo būdus. Vėliau dar-
bų apie vabzdžių rinkimo ir tyrimo būdus 
paskelbė R. Kazlauskas, P. Ivinskis, J. Augus-
tauskas (Kazlauskas 1984; Ivinskis, Augus-
tauskas 2004) ir kt. mokslininkai.

Daugumą drugių galima lengvai api-
būdinti pagal jų sparnų piešinį. Tačiau yra 
ir tokių, ypač mažųjų drugių, rūšių, kurioms 
apibūdinti nepakanka vien išorinių drugio 
požymių. Dažniausiai rūšys nustatomos 
pagal suaugėlių genitalinių struktūrų po-
žymius, kurie, palyginti su kitomis morfo-
loginėmis struktūromis, yra savičiausi. Nors 
drugių genitalinių struktūrų reikšmė iden-
tifikuojant rūšis buvo suprasta dar prieš 
80 metų (Petersen 1930; Pierce, Metcalfe 
1935), tačiau tikslių duomenų apie dauge-
lio rūšių drugių genitalinių struktūrų ypa-
tumus dar labai trūksta. 

Kadangi drugius pažinti galima tik 
tiesiogiai juos tiriant, šioje mokymo prie-
monėje pateikiami paprasti, bet labai rei-
kalingi patarimai pradedantiems drugių 
tyrimus, taip pat nurodymai, kokiais bū-
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dais tirti, – tyrėjas galės pasirinkti priimti-
niausią. Manome, kad pateikta informacija 
apie drugių rinkimo ir preparavimo meto-
diką bus naudinga jauniesiems tyrėjams ir 
mokytojams, organizuojantiems mokinių 
gamtos tyrimo darbus.

Tyrėjas turi būti:

• geros fizinės būklės, ištvermingas, netu-
rėti didelių regos sutrikimų, nes atliekant 
drugių tyrimus reikia daug vaikščioti, 
juos rinkti įvairiu paros metu, pvz., naktį 
(naktinėmis gaudyklėmis);

• kruopštus, nes drugių kolekcijų sudary-
mas – daug laiko ir pastangų reikalau-
jantis darbas. Sudarius rinkinį darbas ne-
sibaigia: dar reikia drugius apibūdinti ir 
galutinai sutvarkyti medžiagą. Jei reikia, 

2. Reikalavimai tyrėjui

daromi drugio genitalinio aparato mik- 
ropreparatai, kurie reikalauja ypatingo 
kruopštumo ir kantrybės;

• ypač atsakingas ir sąžiningas – neregist- 
ruoti tų rūšių, kurių negali patikimai api-
būdinti; 

• įgijęs drugių tyrėjo kvalifikaciją. Turi 
nuolat ją tobulinti: stengtis kuo geriau 
pažinti drugių rūšis, nuolat domėtis nau-
jausiais drugių tyrimo metodais;

• išmokęs naudotis drugių tyrimo įranga 
ir priemonėmis.
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3.1. Įranga ir priemonės

Drugių rinkimas ir kolekcionavimas yra vie-
nas iš svarbiausių drugių pažinimo etapų. 
Bet koks drugių rinkinys (nesvarbu jo dy-
dis ar paskirtis) turi būti apsaugotas nuo 
kenkėjų ir tiesioginių saulės spindulių. Visi 
rinkiniai turi turėti etiketę su radimo vieta, 
data, radėjo pavarde ir apibūdinimo etike-
tę, kurioje įrašomas mokslinis organizmo 
pavadinimas. 

Drugių apskaitos metu tyrėjas pri‑
valo turėti:
• laikrodį ar kitą laiko rodymo prietaisą, 

nes atliekant drugių tyrimus pageidau-
tina nurodyti, kiek laiko truko apskaita 
maršrute;

• entomologinį tinklelį, nes tai pagrindinė 
suaugusių drugių rinkimo priemonė; 

• iš anksto tinkamai paruoštą entomologi-
nę dėžutę. Pageidautina, kad ji nebūtų 
labai didelė ir būtų lengvai atidaroma;

• entomologinių smeigtukų rinkinį. Patar-
tina juos susidėti taip, kad esant reikalui 
būtų galima lengvai paimti;

• įvairių indelių, maišelių, kuriuos būtų ga-
lima panaudoti drugių vikšrams, kiauši-
nėliams saugoti ekspedicijų metu;

• rašymo priemones, patartina kelias. Ge-
riau rinktis nerašalinius rašiklius, kad suli-
jus tekstas nesusilietų;

• užrašų bloknotą kietu pagrindu, kad 
būtu patogu rašyti duomenis. Keletą 
lapų popieriaus (ne didesnio kaip A4 

3. Pasirengimas tyrimui ir jo
 organizavimas

formato), kuriuos būtų galima panau-
doti pametus ar sušlapus pagrindiniams 
užrašams;

• naktinę drugių gaudyklę (automatinę 
arba slankų ekraną) ir kilnojamąjį nedi-
delį elektros generatorių (jei reikia). Ap-
sirengti reikia taip, kad nesugeltų krauja-
siurbiai vabzdžiai.

Rekomenduojama turėti:
• geografinių koordinačių nustatymo 

prietaisą (GPS) maršrutui nustatyti (ypač 
jei tyrimai atliekami nelabai žinomoje 
vietovėje arba reikia parinkti naujus aps-
kaitos taškus maršrute);

• fotoaparatą su mikro ir makroobjekty-
vais, blykste ir filtrų rinkiniais;

• termometrą lauko temperatūrai matuo-
ti;

• drėgmėmatį lauko drėgmei matuoti; 
• vadovą drugiams pažinti;
• tiriamos vietovės žemėlapį.

Aptarsime tyrimų įrangą ir priemones 
bei jų taikymo ypatumus. Fotoaparatas 
(veidrodinis ar skaitmeninis) su mikroob- 
jektyvu, kuriuo drugius galima fotografuo-
ti iš toli, ypač reikalingas fotografuoti, pvz., 
retos ir saugotinos rūšies drugiams, kurių 
rinkti negalima, ar ypatingai informacijai 
dokumentuoti. Fotoaparatas su makroob- 
jektyvu labai naudingas įvairiems drugių 
daromiems pažeidimams užfiksuoti, nes 
kai kurias mikrodrugių rūšis galima apibū-
dinti ir pagal daromus pažeidimus lapuose 
(minas, jų formą, ekskrementų išsidėsty-
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mą). Todėl tokios informacijos kaupimas 
yra labai svarbus rūšims nustatyti. Gautas 
nuotraukas itin paranku analizuoti kom-
piuteriu. Geros kokybės nuotraukos turi 
didelę mokslinę ir išliekamąją vertę.

Jei drugį, kurį reikia apibūdinti, imame 
į rankas, turime tai daryti labai atsargiai. 
Drugiai nufotografuojami ir paleidžiami 
jų nepažeidus. Galutiniam surinktos me-
džiagos tvarkymui ir jos dokumentavimui 
naudojami įvairūs mikroskopai su vaizdo 
kameromis, leidžiančiomis duomenis fik-
suoti ne tik aukštos kokybės skaitmeniniu 
būdu, bet ir gilinti tyrimą, atlikti matavimus 
bei palyginti jų metu gautus duomenis. 

Sistemingas drugių tyrimas – vienas 
efektyviausių apskaitos metodų. Tiriamos 
vienodo dydžio teritorijos, tyrimų trukmė 
turi būti vienoda, todėl apskaitos rezulta-

tus galima lyginti tarpusavyje. Tokio tipo 
tyrimams naudojamos tokios pat prie-
monės kaip ir atsitiktiniams stebėjimams. 
Jei tiriamoji teritorija nedidelė, jos dydžiui 
įvertinti galima naudoti žingsniamatį ar 
matavimo liniuotę. 

Prieš pradedant tirti drugius pirmiausia 
reikia susipažinti su pagrindiniais entomo-
loginiais instrumentais ir jų naudojimo spe-
cifika. Tai – entomologinis tinklelis, ekshaus-
teris, dėžutės, smeigtukai, gaudyklės ir kt.

Entomologinis tinklelis yra tradicinė 
ir bene pagrindinė entomologų naudoja-
ma vabzdžių rinkimo priemonė. Ją galima 
lengvai pasigaminti namie. Pagrindinės 
tinklelio dalys: rankena (kotas), kilpa ir kū-
gio formos drobinis arba sintetinio audinio 
maišelis (1 pav.). 

1 pav. Entomologinis tinklelis: a – bendras vaizdas, b – kilpa ir jos pritvirtinimo prie koto būdai.
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Rankena turi būti tvirta ir gana lengva. 
Prie jos tvirtinama kilpa, kuri paprastai 
daroma iš 3 mm storio ir 40 cm ilgio plie-
ninės vielos. Jos galai tvirtai spirale apvy-
niojami ant koto taip, kad vielos lankas ir 
kotas sudarytų tvirtą konstrukciją. Tinklelis 
gaminamas iš plonos, lengvos permato-
mos medžiagos. Keturi medžiagos gabalai 
tarpusavyje susiuvami taip, kad sudarytų 
kūgio formos maišą. Jį prie vielos galima 
pritvirtinti keliais būdais. Vienas iš jų – kai 
maiše padaroma kilpa vielai įverti (tada 
tinklelis yra pastovios konstrukcijos, ne-
išmontuojamas) arba medžiaga tiesiog 
užlenkiama ant vielos ir pritvirtinama prie 
koto. 

Tokiu entomologiniu tinkleliu gaudomi 
ir stambūs, ir smulkūs drugiai. Atsargiai iš 
šono tinkleliu braukiama per augalą, ant 

kurio tupi drugys. Jam pakliuvus, tinklelis 
staigiu rankos mostu pasukamas taip, kad 
užsidarytų jo anga. Smulkūs drugiai iš tink- 
lelio išrenkami ekshausteriu (aspiratoriu-
mi), kuris paprastai gaminamas iš stiklinio 
vamzdelio ir užkemšamas kamščiu su 2 
skylėmis (2 pav.). 

Ekshausteris būna apie 5 cm skersmens 
ir 15 cm ilgio. Abu jo galai paliekami atviri. 
Išlenkti stiklinį vamzdelį galima liepsnoje 
pakaitinus norimą lenkti jo vietą. Į antrą 
ekshausterio skylę įspraudžiamas trumpas 
10 cm ilgio stiklinis vamzdelis. Šio vamz-
delio vidinis galas uždengiamas dvigubu 
marlės sluoksniu, pro jį turi lengvai praei-
ti oras, bet nepralįsti drugiai. Naudojant 
ekshausterį patartina turėti daugiau tokių 
indų, tik be skylių, kad prireikus (prisipildė 
daug drugių) būtų galima pakeisti į tuščią. 

2 pav. Ekshausteris (a) ir kamštis (b), kuriuo su nuodijamosiomis medžiagomis 
užkemšamas pilnas vabzdžių ekshausteris.

a                     b
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Drugiams marinti ekshausterio viduje ga-
lime pritvirtinti marlės tamponėlį su nuo-
dijamosiomis medžiagomis. Ekshausteriu 
galima paimti drugį nuo ekrano ar tinkle-
lio, renkamojo vamzdelio galą priartinus 
prie drugio ir pro žarnelę staiga stipriai 
trūktelėjus oro. Renkamojo vamzdelio 
gale susidaro stipri įsiurbianti oro srovė, 
kuri nuneša drugį į stiklinį ekshausterio 
indą.

Entomologinės dėžutės skirtos dru-
giams laikyti. Drugių rinkiniams daromos 
specialios entomologinės dėžutės ir laiky-
mo spintos, kad jų nesunaikintų kenkėjai, 
nenublukintų tiesioginiai saulės spinduliai 
(3 pav., a–c). Todėl svarbu naudoti san-
darias dėžutes. Geriausios yra medinės 
entomologinės dėžutės, gali būti įvai-
raus dydžio. Dėžutės dugnas išklojamas 
1 cm storio putplasčio sluoksniu tam, kad 
smeigtukai gerai laikytųsi, išklijuojama bal-
tu ar kitokios spalvos popieriumi (spalva 
parenkama pagal laikomą objektą). Labai 
svarbu pasidaryti tikslią popierinę iškarpą, 
kurios kraštai priklijuojami prie vidinių dė-
žutės šonų. Popierius dėžutėje klijuojamas 
nenukerpant išklotinės kampų, kad nelik-
tų plyšių (patartina klijuoti lėtai džiūstan-
čiais klijais, tada galima pataisyti iškarpą). 
Dėžutė naudojama tik tada, kai klijai gerai 
išdžiūsta. Prie dėžutės kraštų pageidauti-
na pritvirtinti nedidelį stiklinį mėgintuvė-
lį, į kurį būtų galima įdėti cheminių prie-
monių kenkėjams naikinti, nes putplastis 
nors ir patogus pagrindas, nuo cheminių 
priemonių ištirpsta. Entomologinės dėžu-
tės turi būti ne žemesnės kaip 5 cm, kad 
dangtis nekliudytų smeigtukų ir ant jų pri-
tvirtintų drugių. Demonstracinės dėžutės 
viršus paprastai daromas stiklinis, bet gali 
būti medinis, kartoninis ar kitoks. 

3 pav. Entomologinės dėžutės.

a

b

c
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Smeigtukai. Entomologijoje plačiai 
naudojami įvairaus dydžio smeigtukai, ku-
rie žymimi numeriais 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 
5. Patys smulkiausi žymimi nuliais. Geriausi 
yra smeigtukai iš balto ar juodinto plieno 
(pagaminti Austrijoje). Patiems mažiau-
siems drugiams persmeigti naudojami 
maži smeigtukai – minucijos. Jie yra apie 
0,15 mm storio ir 1 cm ilgio. Minucijomis 
persmeigti drugiai paprastai prismeigiami 
prie stačiakampės kaladėlės (≈2 mm plo-
čio, 15 mm ilgio), išpjautos iš beržinio pin-
tenio (Piptoporus betulinus) vaisiakūnio gry-
bienos (tramos), ir kaladėlė persmeigiama 
pirmo numerio entomologiniu smeigtuku.

Naktinių drugių gaudyklės. Jomis 
gaudomi naktį aktyvūs drugiai. Naktinės 
gaudyklės būna automatinės arba tai tie-
siog slankus baltos spalvos audeklas (ekra-
nas). Gaudyklė įrengiama pasirinktoje vie-
toje (patartina, kad vieta nebūtų vėjuota). 
Vertikaliai ištiesiamas baltas apie 3 × 4 m 
dydžio audeklas – ekranas (4 pav.). 

4 pav. Naktinė drugių gaudyklė: a – lempa, b – 
ekrano viršus, c – ekrano audeklas.

Viršutinis audeklo kraštas užlenkiamas 
apie 2 cm ir prisiuvamas taip, kad į susida-
riusį plyšį būtų galima lengvai įverti virvę. 
Virvės ilgis turėtų būti apie 30 metrų, kad 
ją būtų galima ištempti kad ir tarp atokiau 
vienas nuo kito augančių medžių. Vėliau 

ekranas įtempiamas virve ir akmenimis ar 
kitais sunkiais daiktais prispaudžiamas jo 
apatinis kraštas. Apatinis ekrano kraštas 
ant žemės užlenkiamas, todėl lengviau 
pastebėti ir surinkti nukritusius drugius. 
Lempa pritvirtinama ties ekrano viršutinio 
krašto viduriu, 15 cm nuotoliu nuo jo, kad 
jai įkaitus ekranas neužsidegtų. Gaudyklei 
gali būti naudojamos įvairios lempos (daž-
niausiai 160 W galingumo). Tačiau, kad ir 
ką pasirinktume, reikia turėti bent 2 vieno-
das to paties gamintojo lempas, kad suge-
dus vienai ją būtų galima pakeisti kita. Nuo 
ekrano smulkūs drugiai nuimami mažais 
(maždaug 5 mm skersmens ir 3 cm ilgio) 
stikliniais mėgintuvėliais, kurie užkemša-
mi nedideliu vatos gabalėliu, kad sugauti 
drugiai neiškristų iš mėgintuvėlio ir kad jų 
žvyneliai kuo mažiau nusitrintų. Kiekvienas 
taip sugautas drugys dedamas į atskirą 
mėgintuvėlį.

Mėgintuvėlis su drugiu tuoj pat de-
damas į nuodytuvą – bet kokį sandariai ir 
lengvai uždaromą indą, geriau stiklinį, nes 
kitoks indas gali reaguoti su medžiagomis 
drugiams nuodyti – ir būtų sugadinta visa 
surinkta medžiaga. Į nuodytuvo dugną de-
damas 5 cm storio vatos įklotas. Ruošiant 
nuodytuvą, ant apatinio vatos paviršiaus 
užpurškiama ar užpilama drugių marinimo 
skysčio. Daugumai drugių geriausiai tinka 
etilacetatas, bet galima naudoti ir chloro-
formą ar dietileterį. Skysčio turi būti tiek, 
kad užtektų drugiams numarinti. Tačiau 
viršutinis vatos sluoksnis turi būti sausas, 
kad drugiai nesudrėktų. Ant vatos dar ga-
lima uždėti keletą sulankstytų filtravimo 
popieriaus juostelių, sugeriančių drėgmės 
perteklių. Panaudojus nuodytuvą jį reikia 
gerai išplauti ir išdžiovinti.

Dabar plačiai naudojamos ir automati-
nės vabzdžių gaudyklės (5 pav.). Gaudyk- 
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lė, kurios lempą iš viršaus dengia stogelis, 
jungiama prie maitinimo šaltinio. Po lempa 
pritvirtinamas nukreipiamasis piltuvas, o 
apačioje – surinktuvas, į kurį patenka į švie-
są atskridę vabzdžiai. Į surinktuvo dangtelį 
įstatomas buteliukas su nuodais, todėl at-
skridę drugiai užmigdomi chloroformo ga-
rais. Kad į surinktuvą nepatektų vandens, 
jo dugne išgręžiama skylė ir įstatomas pil-
tuvas. Tokia gaudyklė automatiniu režimu 
(jei yra fotoelementas) gali veikti savaitę. 
Vakare ji automatiškai įjungiama, ryte – 
išjungiama. Tokios gaudyklės pagrindinis 
pranašumas tas, jog nereikia praleisti prie 
jos visos nakties, trūkumas – užmigdomi 
visi vabzdžiai. 

Kad ir kokią gaudyklę pasirinktumėte, 
su lempa ir visu gaudyklės įrenginiu reikia 

elgtis labai atsargiai, laikytis bendrųjų sau-
gaus elgesio su elektros prietaisais taisyk- 
lių. Lempą ir maitinimo šaltinį jungiantis 
laidas turi būti gerai izoliuotas. Laidą patar-
tina pakelti nuo žemės, o jei tam neturite 
specialių priemonių, lauko sąlygomis gali 
tikti ir medžių šakelės. Didėjant drėgmei, 
pvz., kaupiantis rasai ant žolės, elektros 
nuotėkis gali būti labai pavojingas. Įkaitu-
sias lempas, baigus darbą, reikia atvėsinti, 
negalima jų liesti plikomis rankomis. Rei-
kėtų naudoti lempą su apsauginiu rėmu. 
Gali tikti ir universalios nešiojamosios lau-
ko lempos, turinčios apsauginį rėmą ir ran-
keną. Bet kokią lempą reikia saugoti nuo 
lietaus, nes nuo lietaus lašų staigiai atšalusi 
lempa gali perdegti ir jūsų tyrimas gali pa-
sibaigti anksčiau nei tikėjotės.

3.2. Surinktų drugių laboratorinis 
apdorojimas

Surinkti drugiai persmeigiami entomologi-
niais smeigtukais. Drugys smeigiamas per 
nugarėlės centrą taip, kad 1/3 smeigtuko 
liktų virš drugio (6 pav.). 

6 pav. Teisingai persmeigti ir etiketuoti drugiai: 
a – entomologiniu smeigtuku per krūtinės 
centrą persmeigtas drugys, b – minucija 
persmeigtas mikrodrugys, c – etiketės.

5 pav. Automatinė vabzdžių gaudyklė:  
a – stogelis, b – atšvaitai šviesai nukreipti,  
c – lempa, d – nukreipiamasis piltuvas,  
e – drugių surinktuvas, f – piltuvas vandeniui 
nuleisti.

a

b

c
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Mikrodrugiai smaigstomi apie 1–1,5 cm 
ilgio mikrosmeigtukais (minucijomis). 
Smaigstymo taisyklės tos pačios – 1/3 
smeigtuko lieka virš drugio ir 2/3 – po dru-
giu. Šį mikrosmeigtuką (su persmeigtu dru-
giu) įsmeigiame į siaurą tvirto popieriaus 
juostelę ar į mažą stačiakampę kaladėlę, 
išpjautą iš išdžiovinto beržinio pintenio 
vaisiakūnio, kurią persmeigiame ilgu, apie 
4,3 cm ilgio, entomologiniu smeigtuku. 
Taip persmeigti drugiai skleidžiami skleis-
tuvuose, etiketuojami ir dedami į sandarias 
kolekcines dėžes.

Skleistuvai drugiams skleisti. Dau-
giausia laiko reikia norint visiškai sutvarkyti 
surinktą medžiagą (drugius). Drugiai sklei-
džiami iš medžio ar putplasčio pagamin-
tuose skleistuvuose, kuriuose jie išdžiūsta 
(7 pav.). 

7 pav. Drugių skleistuvas.

Skleistuvas gaminamas taip, kad tarp jo 
dviejų plokštumų būtų kelių laipsnių kam-
pas, nes drugiams išdžiūvus jų sparnai šiek 
tiek nusvyra žemyn. Paprastai skleistuvas 
gaminamas iš putplasčio, bet galima dary-
ti ir iš minkštos medienos, nes skleidžiant 

drugius į jį bus smeigiamos adatėlės. Patar-
tina skleisti ką tik sugautus drugius, kol jie 
dar neapdžiūvę. Jei surinkta daug drugių ir 
greitai nepavyksta visų sutvarkyti, likusius 
galima įdėti į šaldiklį, kad nedžiūtų. Drugys 
entomologiniu smeigtuku smeigiamas per 
krūtinės vidurį 90° kampu. Toks pat kam-
pas turi būti ir tarp apatinių sparno kraš-
tų ir kūno. Drugys skleistuve įsmeigiamas 
taip, kad sparnai priglustų prie skleistuvo 
sienelių. Į reikiamą padėtį sparnai nukrei-
piami smeigtuku atsargiai užkabinus už 
stambiausios gyslos, tada prispaudžiami 
popieriaus juostelėmis. Taip sutvarkytas 
drugys skleistuve laikomas 7–10 dienų. 

Drugių etiketės. Visi surinkti drugiai 
turi būti etiketuoti, nes kitaip jie praranda 
mokslinę vertę. Etiketė daroma iš balto 
popieriaus, maža, bet joje užrašyta infor-
macija turi būti lengvai įskaitoma. Etiketėje 
nurodoma pagrindinė informacija: dru-
gio sugavimo vieta, data, drugį sugavusio 
žmogaus pavardė (8 pav.). Etiketėje gali 
būti naudojami sutrumpinimai „leg.“ – su-
rinko ir „det.“ – apibūdino. 

8 pav. Drugių etikečių pavyzdžiai.

Etiketė centre persmeigiama tuo pačiu 
smeigtuku, kuriuo persmeigtas drugys. Tai 
nėra vienintelė etiketė, jei reikia, dar gali 
būti pridedama drugio apibūdinimo etike-
tė, kurioje nurodomas drugio rūšies pava-
dinimas ir ją apibūdinusio žmogaus pavar-
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dė (9 pav.). Paprastai apibūdinimo etiketė 
smeigiama po pirmąja.

Phyllonorycter caspia
Noreika

Det. R. Noreika

9 pav. Drugio apibūdinimo etiketės pavyzdys.

3.3. Suaugėlių auginimas iš 
minuojančių vikšrų

Daugumą drugių galima išauginti iš vikšrų. 
Šis būdas yra labai informatyvus, nes gali-
ma sužinoti ne tik drugio rūšį ir skraidymo 
laiką, bet ir mitybinį vikšro augalą, vysty-
mosi ypatumus ir kt. Daugumos drugių 
vikšrai aptinkami ant augalų lapų, lapų vi-
duje, rečiau – stiebuose. Radus vikšro pa-
žeistą lapą, reikia jį apžiūrėti prieš šviesą ir 
įsitikinti, ar minoje yra vikšras ir ar jis gyvas. 
Geriausia paimti visą lapą. Tokį augalą ar jo 
dalį galima nešti įdėtą į polietileno maiše-
lį arba indą. Indas ar maišelis trumpą laiką 
gali būti uždaras, bet uždarų jų patartina 
ilgai nelaikyti. Augalus su minomis galima 
laikyti sudėtus į įvairaus dydžio indus, bet 
viename inde lapų neturi būti labai daug, 
bet to užtenka (ypač jei vikšrai tuoj virs lė-
liukėmis), kad vikšrai sudarytų kokoną. Drė-
gmės neturi būti per daug, nes gali atsirasti 
pelėsis, kuris labai pablogina vikšrų augini-
mo sąlygas arba visai juos sunaikina. Vikšrų 
auginimo indas turi būti labai švarus, kad 
neįsiveistų pelėsis. Auginant vikšrus patar-
tina kuo mažiau liesti augalus, keisti jų pa-
dėtį ar vartyti indą. Pasirodę drugiai išima-

mi ir marinami. Į mėgintuvėlius paimtus 
drugius galima marinti aukšta temperatū-
ra. Tereikia mėgintuvėlį su drugiu kelioms 
sekundėms įmerkti į ką tik užvirusį vandenį 
arba palaikyti virš liepsnos ir drugys iškart 
žūsta. Žuvusį drugį reikia tuoj pat iškratyti, 
nes ilgiau pabuvęs įkaitusiame mėgintu-
vėlyje jis greit sudžiūsta ir pasidaro labai 
trapus. Neatmirkius tokio drugio, jo spar-
nų neįmanoma išskleisti, sunku persmeigti 
smeigtuku, nes greitai nulūžta jo kojos ar 
kitos kūno dalys. 

Daugumą smulkių drugių sunku atskirti 
pagal išorės požymius. Todėl norint teisin-
gai juos apibūdinti, dažnai reikia naudoti 
genitalinių struktūrų preparatus. Preparatai 
pagal jų pagaminimo metodiką skirstomi į 
laikinuosius ir pastoviuosius.

3.4. Drugių genitalinių struktūrų 
laikinieji preparatai

Preparavimo adata, atsargiai ją judinant 
aukštyn ir žemyn, nulaužiamas drugio 
pilvelis. Tai daroma virš balto popieriaus 
lapo – taip galima lengviau rasti nulauž-
tą pilvelį. Pilvelis įdedamas į mėgintuvėlį, 
kuriame yra apie 5 ml 10 % kalio šarmo 
(KOH), ir verdamas kol tampa skaidrus. 
Natrio šarmas (NaOH) preparatams ruošti 
netinka, nes jame verdamas pilvelis nors 
ir tampa skaidrus, bet genitalinės struktū-
ros labai sutvirtėja, todėl jas sunku tyrinėti. 
Jei mėgintuvėlis kaitinamas atvira liepsna 
(pvz., spiritinės lemputės), jį reikia nuolat 
judinti, nes šarmas užverda staiga ir gali „iš-
šauti“ iš mėgintuvėlio. Kaitinti mėgintuvėlį 
vandens vonelėje saugiau, nes šarmas ne-
įkaista iki virimo temperatūros ir „neiššau-
na“, bet preparatas verda ilgiau. Pasirinkus 
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pastarąjį virimo būdą patartina kas kelias 
minutes pakratyti mėgintuvėlį, kad ant pil-
velio liktų kuo mažiau žvynelių. Kai drugio 
pilvelis tampa skaidrus, šarmą išpilame į 
mažą Petri lėkštelę (po lėkštele padėjus 
balto popieriaus, pilvelis geriau matomas), 
o pilvelį preparavimo adatėle perkeliame 
į kitą lėkštelę su distiliuotu arba virintu 
vandeniu. Ant objektinio stiklelio (geriau-
siai tinka objektinis stiklelis su duobute) 
užlašiname lašą glicerolio, į kurį preparavi-
mo adatėle įdedame vandeniu perplautą 
pilvelį. Preparavimo adatėle atsargiai nu-
valome ant jo likusius žvynelius. Kadangi 
drugių (ypač mažųjų) genitalijos yra gana 
smulkios, preparatą stebime stereoskopi-
niu mikroskopu. Apibūdinus drugį, genita-
lijos įdedamos į iškirptą specialią juostelę 
su duobute, kuri pripildoma glicerolio. Ši 
juostelė persmeigiama tuo pačiu smeig-
tuku, kuriuo persmeigtas ir drugys. Laikant 
genitalijas glicerolyje, reikia nepamiršti, 
kad jis per ilgesnį laiką išgaruoja, todėl bū-
tina laiku jo papildyti. Genitalijas taip pat 
galima laikyti cukraus laše. Ant popieriaus 
juostelės (persmeigtos smeigtuku) užlaši-
namas mažas cukraus sirupo lašas, į kurį 
panardinamos genitalijos. Sirupas prilimpa 
prie popieriaus ir kristalizuojasi. Norėdami 
vėl tyrinėti genitalijas, popieriaus juostelę 
su preparatu įdedame į vandenį, cukrus iš-
tirpsta ir genitalijų struktūros vėl pasidaro 
paslankios.

3.5. Drugių genitalinių struktūrų 
pastovieji preparatai

Drugių genitalinės struktūros paprastai 
yra mažai kintančios ir specifiškos, todėl 
jos yra svarbus morfologinių požymių 

kompleksas, be kurio dažnai neįmanoma 
tiksliai identifikuoti rūšį (ypač mažųjų dru-
gių). Mikropreparatai ruošiami iš nulaužto 
suaugusio drugio pilvelio arba iš lėliukės, 
tačiau pastarasis būdas nelabai patikimas, 
nes ankstyvųjų stadijų lėliukėse genitalijos 
dar nebūna visiškai išsivysčiusios. Todėl la-
bai sunku nustatyti rūšį, o kartais visiškai 
neįmanoma.

Genitalinių struktūrų mikropreparatai 
ruošiami naudojant plačiai lepidopterolo-
gijoje1 taikomą metodiką (Robinson 1976; 
Landry, Landry 1994), kuri, priklausomai 
nuo tiriamos grupės, gali būti modifikuota 
(jos aprašas pateikiamas toliau).

Genitalinių mikropreparatų ruošimo 
etapai:
1. Preparavimo adatėle, žiūrint pro stere-

oskopinį mikroskopą, nulaužiamas sau-
so drugio pilvelis; tai daroma virš balto 
popieriaus lapo, nes lengviau pamatyti, 
kur nukrito pilvelis (jis labai mažas).

2. Nulaužtas pilvelis preparavimo adatėle 
(ją prieš tai suvilgius gliceroliu ar van-
deniu) perkeliamas į mėgintuvėlį, į kurį 
įlašinama maždaug 2 ml 10 % KOH tir-
palo.

3. Mėgintuvėlio turinys kaitinamas virš spi-
ritinės lemputės liepsnos nuolat kratant, 
kol pilvelis tampa skaidrus.

4. Mėgintuvėlio turinys išpilamas į švarią 
Petri lėkštelę ir preparavimo adatėle 
perkeliamas į kitą lėkštelę su distiliuo-
tu vandeniu kalio šarmo likučiams nu-
plauti.

5. Ant švariai nuvalyto objektinio stiklelio 
su duobute užlašinamas glicerolio lašas 
ir iš dalies uždengiamas dengiamuoju 
stikleliu.

1 Entomologijos šaka, tirianti drugius.
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6. Distiliuotame vandenyje nuplautas pil-
velis perkeliamas į glicerolį ir atsargiai 
pakišamas po dengiamuoju stikleliu 
(pilvelis turi būti įspraustas tarp objek-
tinio ir dengiamojo stiklelio ventraline2 
puse į viršų).

7. Saugoti toks laikinasis mikropreparatas 
(kalio šarme nuskaidrintas drugio pilve-
lis) perkeliamas į specialioje juostelėje 
esančią duobutę, kurioje yra glicerolio; 
arba pilvelis įdedamas į prisotinto cuk- 
raus tirpalo lašą, kuris uždedamas ant 
plonos popieriaus juostelės.

8. Ruošiant pastovųjį mikropreparatą, 
genitalinis drugio aparatas dar kartą 
perplaunamas distiliuotu vandeniu.

9. Genitalinės struktūros perkeliamos ant 
švariai nuvalyto objektinio stiklelio su 
duobute, kurioje yra 30 % etilo alkoho-
lio tirpalo.

10. Stebint pro stereoskopinį binokuliarinį 
mikroskopą, preparavimo adatėlėmis 
pilvelis atskiriamas nuo genitalinės 
kapsulės.

11. Pilvelis dažomas Chlorazol Black dažų 
spiritiniu tirpalu užlašinus labai mažą 
jo lašelį.

12. Iš genitalinės kapsulės ir atskirto pilve-
lio vanduo pašalinamas užlašinus 70 % 
ir po to 96 % etilo alkoholio.

13. Ant kito švariai nuvalyto objektinio stik- 
lelio užlašinamas nedidelis euparalio3 
lašelis.

14. Genitalinės struktūros ir pilvelis per-
keliami į euparalio lašą, preparavimo 
adatėle nuo genitalinės kapsulės at-
skiriamas aedeagus ir įdedamas į šalia 

2  Ventralinis – pilvinis (organas arba anatominis da-
rinys, esantis pilvo pusėje).
3  Euparalis – pusiau sintetinė preparavimo terpė.

esantį (ant to paties objektinio stikle-
lio) kitą euparalio lašą.

15. Genitalinis aparatas preparate fiksuoja-
mas ventraline puse į viršų.

16. Euparalio lašas su genitaline kapsule 
ir pilveliu uždengiamas 10 mm skers-
mens apvaliu dengiamuoju stikleliu, o 
lašas su aedeagus – 7 mm stikleliu.

17. Preparatas etiketuojamas, o etiketė su 
preparato numeriu persmeigiama tuo 
pačiu smeigtuku, kuriuo persmeigta iš 
beržinio pintenio vaisiakūnio išpjauta 
stačiakampė kaladėlė su drugiu. 

18. Padaryti preparatai apie 2 mėnesius 
džiovinami džiovinimo spintoje (75 °C 
temperatūroje) arba 6 mėnesius kam-
bario temperatūroje.

19. Išdžiovinti mikropreparatai registruo-
jami preparatų kataloge: pažymimas 
preparato numeris, rūšies pavadini-
mas, data, pastabos (jei yra). Saugomi 
specialiose dėžutėse arba dėkluose 
(10 pav.).
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Paskutinis pastoviųjų mikropreparatų 
ruošimo etapas – preparatų etiketavimas. 
Ant padaryto preparato reikia užklijuoti dvi 
etiketes (11 pav.), kuriose nurodoma tokia 
informacija: 

1 etiketė
• preparuoto drugio rūšis
• autorius, aprašęs rūšį, ir rūšies aprašymo 

metai
• medžiagos surinkimo vietovė
• žmogaus, surinkusio medžiagą, pavardė

2 etiketė
• preparato numeris ir simbolis, nurodan-

tis, ar preparatas yra patelės (♀), ar pati-
no (♂)

• preparato padarymo data
• medžiaga, kurioje buvo fiksuotos geni-

talinės struktūros
• žmogaus, padariusio preparatą, vardo 

inicialas ir pavardė

10 pav. Preparatų dėklas.

11 pav. Drugio genitalinis preparatas.
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Susipažinus su drugių tyrimo entomologi-
niais instrumentais, jų naudojimo specifika 
ir tinkamais surinktos medžiagos tvarky-
mo būdais, prasideda kitas tyrimų etapas. 
Pasirenkamas konkretus tyrimų objektas 
ir vietovė. Pagrindinis atrankos kriterijus – 
mažas ištirtumas. Paprastai pasirenkama 
saugoma teritorija (regioninis parkas ar kt.), 
bet galima pasirinkti ir kitą vietovę, jei apie 
tiriamą objektą iš jūsų pasirinktos teritorijos 
nėra duomenų arba tyrimai atlikti seniai. 
Norint, kad jūsų tyrimai būtų aktualūs, ne-
reikėtų pasirinkti gerai ištyrinėtų objektų, 
apie kuriuos paskelbta daug naujos moks-
linės informacijos. Tokie tyrimai tikslingi tik 
tada, kai jūs gerai žinomiems objektams 
tirti naudojate naujausius mokslinius me-
todus ir gaunate rezultatus, kurie anksčiau 
nebuvo žinomi.

Pasirinkus tyrimų objektą pirmiausia 
reikia numatyti konkretų tikslą ir aiškius už-
davinius, kuriuos įgyvendinus bus pasiek-

tas numatytas tyrimų tikslas. Toliau patei-
kiamas konkretus tyrimų tikslas, uždaviniai 
ir surinktos medžiagos analizavimo būdai.

Tyrimo tikslas __ ištirti Kurtuvėnų regi-
oninio parko dieninių drugių bendrijas.

Tyrimo uždaviniai
1. Sudaryti Kurtuvėnų regioninio parko 

dieninių drugių sistematinį sąrašą. 
2. Įvertinti dieninių drugių rūšių bendrijų 

įvairovę Kurtuvėnų regioninio parko bu-
veinėse. 

3. Nustatyti retas, pagal Europos Sąjungos 
buveinių direktyvą saugomas ir į Lietu-
vos raudonąją knygą įtrauktas Kurtuvėnų 
regioninio parko dieninių drugių rūšis.

4. Remiantis drugių paplitimo Lietuvoje 
analize, nustatyti ieškotinas dieninių dru-
gių rūšis Kurtuvėnų regioniniame parke.

5. Taikant Džoli ir Seberio (Jolly-Seber) me-
todą įvertinti pasirinktų rūšių populiaci-
jų dydžius. 

4. Tyrimo tikslas ir uždaviniai
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5.1. Drugių apskaitos formų 
reikalavimai

Pasirinktoje teritorijoje atliekamų drugių 
įvairovės tyrimų duomenys rašomi ranka į 
užrašus arba į iš anksto parengtą apskaitos 
formą (nusprendžia tyrėjas). Jei atliekami, 
pvz., dieninių drugių įvairovės tyrimai, re-
komenduojame apskaitos formą pasida-
ryti MS Excel programa. Apskaitos lape pri-
valoma nurodyti visas šiuo metu žinomas 
dieninių drugių rūšis Lietuvoje, kad einant 
numatytu maršrutu lape reikėtų tik pažy-
mėti surinktas rūšis. Privaloma pažymėti 
ne tik rūšį, bet ir rūšies individų skaičių (lan-
geliuose rašomas rūšies individų skaičius).

Apskaitos forma daroma tik tada, kai 
maršrutas (kiek ir kokios buveinės bus ti-
riamos) gerai apgalvotas ir suplanuotas. 
Apskaitos lape turi būti nurodoma konkre-
čios buveinės, kuriose vyks apskaita, ir lai-
kas (data: metai, mėnuo, diena), kada buvo 
atlikti tyrimai maršrute. Apskaitos lape už-
rašoma, per kiek laiko nuėjote maršrutą, 
kada pradėjote ir kada baigėte. Nurodo-
ma tyrimų vietovė ir maršruto ilgis. Pagei-
dautina, kad tyrimų maršrutas būtų tiksliai 
pažymėtas žemėlapyje. Kiekvieną kartą 
atliekant drugių apskaitą rekomenduotina 
turėti naują (neužpildytą) apskaitos lapą. 
Visus sukauptus duomenis patartina ir pa-
geidautina išsaugoti skaitmeniniu formatu 
keliose laikmenose. 

Surinkti duomenys analizuojami atsi-
žvelgiant į tyrimo metu iškeltus uždavi-
nius.

5.2. Drugių rinkimas maršruto 
metodu

Atliekant apskaitą, dieniniai drugiai regis-
truojami nuo balandžio mėnesio vidurio 
iki spalio mėnesio pabaigos. Vykdant die-
ninių drugių įvairovės tyrimus, maršrutas 
turi būti parinktas taip, kad apimtų kuo 
daugiau skirtingų buveinių. Maršrutą pri-
valo sudaryti vienodo ilgio buveinės, t.y. 
norint, kad apskaitos duomenys būtų kuo 
tikslesni ir juos būtų galima apdoroti sta-
tistiniais metodais, kiekvienoje buveinėje 
reikia užtrukti vienodą laiką. 

Einant maršrutu, drugiai registruojami 
4–4,5 m pločio teritorijoje, dairantis į abi 
puses ir stebint drugius. Ėjimas maršrutu 
neturėtų užtrukti daugiau kaip 4 valandas. 
Rekomenduotina, kad ėjimas maršrutu (ir 
jų pakartojimai) vyktų nuo 11 val. iki 15 ar 
15 val. 30 min., nes dieninių drugių akty-
vumas įvairiu paros metu yra nevienodas. 
Maršrute tyrimai yra vykdomi kiekvienų 
tyrimo metų visą sezoną kas 1–2 savaites. 
Per vieną tyrimų sezoną paprastai jie pa-
kartojami 20–22 kartus.

Stebėjimo metu gauti duomenys ra-
šomi ranka į apskaitos formą (1 priedas). 
Gauti duomenys tvarkomi pagal darbo 
pradžioje iškeltus uždavinius. Privaloma 
pateikti gautus tyrimo rezultatus ir analizę. 
Turite suformuluoti gautas išvadas, kurios 
turėtų atitikti darbo pradžioje iškeltus už-
davinius. Užpildytos apskaitos formos nėra 
jūsų rezultatai; tai tik pradinė medžiaga, 
kurią reikia įvertinti ir apibendrinti. Aps-

5. Drugių tyrimo metodika
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kaitos formas galima panaudoti kaip pa-
pildomą informaciją (prieduose), kad būtų 
išsamiau parodyta atlikto tyrimo svarba ir 
informatyvumas. 

5.3. Surinktų duomenų 
apdorojimas ir analizė

Surinkti duomenys apdorojami ir analizuo-
jami atsižvelgiant į darbo tikslą ir uždavi-
nius. Pradinis surinktų duomenų tvarkymo 
etapas yra visų duomenų suvedimas. Aps-
kaitos metu gauti duomenys (visų imčių), 
turi būti surašyti į vieną bendrą lentelę. Jei 
tyrimai atliekami kelerius metus, kiekvienų 
metų duomenys surašomi į atskiras len-
teles. Privaloma suskaičiuoti visas užregis-
truotas rūšis ir rūšis skirtingose bendrijose 
atskirai. Reikia suskaičiuoti ne tik visus ty-
rimų metu užregistruotus individus, bet ir 
atskirų rūšių individus. Taip sutvarkyti aps-
kaitos metu gauti skaičiai paruošiami išsa-
mesniems skaičiavimams. 

Viso tyrimo metu gauti duomenys, pa-
teikti bendroje lentelėje (2 priedas), rodo 
svarbią informaciją apie tiriamos vietovės 
drugių buveinių rūšinę įvairovę, individų 
skaičių ir tose buveinėse aptinkamas tas 
pačias rūšis. Tyrimų metu (2007–2009) 
buvo užregistruotos 63 rūšys, iš viso 12 191 
individas. Didžiausias rūšių (49) ir individų 
(10 072) skaičius nustatytas pievose. An-
troje vietoje pagal rūšių ir individų skaičių 
buvo miško buveinė, kurioje nustatytos 24 
drugių rūšys ir 1480 individų. Tyrimų metu 
mažiausias rūšių (4) ir individų (639) skai-
čius buvo užregistruotas pelkės buveinėje 
(12 pav.). 

Tyrimų metu nustatytas atskirų rūšių in-
dividų skaičius leidžia įvertinti rūšių santy-
kinį gausumą bendrijoje (Laštůvka 1999). 
Pagal santykinį gausumą bendrijoje rūšys 
skirstomos į tokias ekologinio dominavimo 
grupes: eudominantines rūšis, jų santyki-
nis gausumas didesnis kaip 10 % visų in-
dividų bendrijoje, dominantines – 5–10 %, 
subdominantines – 1,0–4,9 %, recedenti-
nes – 0,1–0,9 %, subrecedentines – mažiau 

12 pav. Buveinių rūšinė įvairovė.



|   Jaunojo tyrėjo vadovas   D  |  133  |

nei 0,1 %. Eudominantinės, subdominanti-
nės ir dominantinės dieninių drugių rūšys 
apibūdina drugių bendriją, nes tai nuolat 
bendrijoje aptinkamos rūšys.

Dieninių drugių faunos tyrimai Kurtu-
vėnų regioniniame parke rodo, kad miško 
buveinėje per visą tyrimų laikotarpį buvo 
užregistruotos 24 rūšys, kurias sudarė 1480 
individų. Norint sužinoti konkrečios rūšies 
ekologinio dominavimo indeksą, reikia ži-
noti, kiek iš viso buvo užregistruota indivi-
dų buveinėje ir konkrečios rūšies individų 
skaičių joje. Miško buveinėje buvo užre-
gistruota 217 miškinio storgalvio individų. 
Norint sužinoti šios rūšies dominavimo in-
deksą bendrijoje, jį reikia apskaičiuoti pa-
gal triskaitę taisyklę:

1480 (individai miško buveinėje) – 100 %

217 (miškinio storgalvio individai) – X %

X = 14,6 %  
(ekologinio dominavimo indeksas)

Pagal ekologinio dominavimo indeksą 
miškinis storgalvis priklauso eudominanti-
nių drugių dominavimo klasei. Taip apskai-
čiuojamas kiekvienos rūšies dominavimo 
indeksas ir apibūdinama bendrija.

Po to atliekama surinktų duomenų 
analizė, skirta tirtų bendrijų panašumui 
nustatyti. Bendrijas galima palyginti koky-
biniu ir kiekybiniu būdu. Lyginant bendri-
jas kokybiniu būdu naudojamas kokybinis 
Sorenseno koeficientas. Šis koeficientas 
apskaičiuojamas pagal bendras buveinių 
rūšis (Krebs 1999). Sorenseno koeficientas 
yra kokybinis panašumo koeficientas, kuris 
įgyja reikšmes nuo 0,0 (lyginamos imtys vi-
siškai nepanašios) iki 1,0 (lyginamos imtys 
vienodos).

SS
 = 2a / (2a + b + c),

čia S
S
 – Sorenseno panašumo koeficientas, 

a – bendrų rūšių skaičius A ir B imtyse, b – 
specifinių rūšių skaičius A imtyje, c – speci-
finių rūšių skaičius B imtyje. 

Pvz., lyginamos pievos ir miško buvei-
nės jų tarpusavio panašumui nustatyti ar 
skirtumams išryškinti. Tyrimų metu buvo 
užregistruota 49 drugių rūšys, aptiktos miš-
ko ir pievos buveinėse, iš jų 11 rūšių buvo 
aptiktos abiejose buveinėse. Miško buvei-
nėje dar papildomai buvo užregistruota 13 
rūšių, kurios būdingos tik miško buveinei, 
ir 38 rūšys, būdingos tik pievos buveinei. 
Išanalizavę duomenis, surašytus lauko kor-
telėse, galime apskaičiuoti šių dviejų ben-
drijų Sorenseno panašumo koeficientą: 

Ss
 = (2 ×11) / (2×11 + 13 + 38) ≈ 0,30.

Gautas rezultatas rodo, jog kokybinis 
panašumo koeficientas yra per mažas 
(0,30), kad galėtume teigti, jog šios buvei-
nės labai panašios (1 lentelė). Pelkės buvei-
nėje nėra jokių bendrų rūšių nei su miško, 
nei su pievos buveinėmis, todėl Sorenseno 
panašumo koeficientas lygus 0. 

1 lentelė. Dieninių drugių bendrijų palygini-
mas pagal Sorenseno panašumo koeficientą

Buveinė Miškas Pieva Pelkė

Miškas – 0,30 0

Pieva 0,30 – 0

Pelkė 0 0 –
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Bendrijų įvairovei palyginti naudojamas 
procentinis panašumo koeficientas – kieky-
binis koeficientas, įgyjantis reikšmes nuo 0 
(nėra panašumo) iki 100 (imtys vienodos): 

P = ∑ min (p
1i
, p

2i
), čia P – procentinis pa-

našumo koeficientas, p
1i 

– rūšies i procen-
tinis gausumas pirmoje imtyje, p

2i
 – rūšies i 

procentinis gausumas antroje imtyje.
Norint apskaičiuoti procentinį bendrijų 

panašumą, atrenkamos rūšys, būdingos 
abiem lyginamoms bendrijoms (kaip ir nu-
statant Sorenseno panašumo koeficientą). 
Nustatomas bendrų rūšių procentinis dy-
dis bendrijoje (kiekvienoje imtyje atskirai). 
Palyginkime bendriją pagal vieną bendrą 
rūšį, kad lengviau būtų suprasti. Buvo ima-
mos 4 imtys pievos bei miško buveinėse ir 
nustatyta, kiek procentų tiriama rūšis suda-
ro (visų buveinėje nustatytų rūšių) konkre-
čioje buveinėje (2 lentelė).

Nustačius rūšies procentinį dydį, pro-
centinį panašumo koeficientą P galima 
apskaičiuoti sudedant mažiausias imčių 
reikšmes iš lyginamų bendrijų:

P = 5 + 7 = 12 %.

Gautas rezultatas rodo, kad lyginamų 
bendrijų procentinis panašumo koeficien-
tas lygus 12 %. Lyginamų bendrijų procen-
tinis panašumas yra mažas. 

Vienas iš būdų nustatyti populiacijos 
dydį yra individų žymėjimas, jų paleidimas 

ir pakartotinis pažymėtų individų sugavi-
mas. Taip gautiems duomenims įvertinti 
entomologai dažniausiai naudoja Džoli ir 
Seberio metodą, skirtą atviroms populia-
cijoms, kurių dydis įvertinamas gaudant 
ne mažiau kaip tris kartus (Rollinson 2004; 
Lewis et al. 1997). 

Šio populiacijos dydžio nustatymo me-
todo esmė: sugauti dalį populiacijos indivi-
dų, pažymėti juos (nepažeidžiant), paleisti 
ir pakartotinai sugavus pažymėti užrašuo-
se, kiek iš antrą kartą sugautų individų jau 
yra pažymėti. Gautus duomenis galima 
apskaičiuoti pagal šią formulę:  

N = n (M / R),

čia N – populiacijos dydis, n – pažymėtų 
individų skaičius, M – pirmosios imties pa-
gautų individų skaičius, R – pirmą kartą pa-
žymėtų individų skaičius.

Pasirinkus šį drugių tyrimo būdą, gau-
nama labai svarbi informacija apie rūšių 
populiacijos dydį, todėl itin svarbu, kad 
drugių žymėjimas būtų sistemingas. 

Pvz., pasirenkama konkreti rūšis (miš-
kinis storgalvis), maršruto metu tiriamoje 
buveinėje pažymimi visi sugauti šios rū-
šies individai (20 individų) ir paleidžiami. 
Antrą kartą einant tuo pačiu maršrutu (po 
7 dienų) vėl registruojami. Pažymima, kiek 
sugauta (10 individų) ir kiek iš jų (5 indivi-
dai) jau buvo pažymėti pirmą kartą. Ne-

2 lentelė. Miškinio storgalvio procentinis santykis pievos ir miško buveinėse

Rūšis
Imtys

1 2 3 4
Rūšies procentinis santykis pievos buveinėje

Miškinis storgalvis
5 % 12 % 10 % 15 %

Rūšies procentinis santykis miško buveinėje
12 % 15 % 11 % 7 %
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pažymėti pažymimi ir vėl paleidžiami. Po 
savaitės apskaita vėl kartojama. Iš gautos 
informacijos galima nustatyti tirtos rūšies 
populiacijos dydį, kuris apskaičiuojamas 
pagal šią formulę: 

N = 20 (10 / 5) = 40.

Gautas skaičius rodo, kad tiriamos rū-
šies populiaciją tyrimo laikotarpiu sudarė 
40 individų.

Tiriant drugius pasirinktoje teritorijo-
je būtina atkreipti dėmesį ir į saugotinas 
drugių rūšis. Patartina pateikti išsamią in-
formaciją apie šiuos drugius, nurodant jų 
rūšinę įvairovę, rūšies individų skaičių, tiks-
lią radavietės informaciją. Išsamiai pateik-
ta tokia informacija leidžia giliau suprasti 
nykstančių rūšių padėtį. 

Lietuvoje yra nemažai dieninių drugių 
rūšių, bet tyrimų metu aptinkamos ne 
visos. Dalis jų paplitusios tik tam tikrose 

vietovėse arba retos, kitos – nors ir papli-
tusios visoje Lietuvoje, tačiau dėl mažo iš-
tirtumo ar kitų priežasčių neužregistruotos 
jūsų tiriamoje teritorijoje. Galima sudaryti 
tiriamos teritorijos ieškotinų drugių sąra-
šą. Pagrindiniai atrankos kriterijai: rūšys yra 
plačiai paplitusios aplink tiriamą teritoriją, 
kai kurios rūšys yra nustatytos ir parkui pri-
klausančiuose rajonuose, augalai, kuriais 
minta drugių vikšrai, taip pat plačiai ir gau-
siai paplitę tirtoje teritorijoje. Atsižvelgiant 
ir į tai, kad suaugėliai gali aktyviai migruoti 
į gretimas buveines, ir į tai, kad kasmet nu-
statomos naujos drugių rūšių radavietės, 
galima daryti prielaidą apie šių rūšių buvi-
mą tiriamoje teritorijoje. 

Galutinis tyrimo etapas turėtų pasibaig-
ti mokslinėmis išvadomis. Išvadų turėtų 
būti tiek, kiek darbo metu buvo iškelta už-
davinių (gali būti daugiau, bet ne mažiau). 
Išvados turėtų atsakyti į darbo metu iškeltus 
uždavinius. Toliau pateikiami išvadų pavyzdžiai.
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6. Išvados

1. Tyrimų metu Kurtuvėnų regioniniame parke nustatytos 63 dieninių drugių rūšys, ku-
rios sudaro 51 % visų šiuo metu Lietuvoje aptiktų dieninių drugių rūšių. 

2. Įvertinus miškinio storgalvio santykinį gausumą nustatyta, kad pagal ekologinio domi-
navimo indeksą miškinis storgalvis priklauso recedentinei drugių dominavimo klasei.

3. Nustatytos 7 Europos Sąjungoje saugomos dieninių drugių rūšys, keturių iš jų – nauji 
paplitimo rajonai. Aptiktos 8 drugių rūšys įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Iš jų ke-
turios priskiriamos 3-ai (R) retumo kategorijai, keturios – 4-ai (I) retumo kategorijai. 

4. Remiantis Lietuvos dieninių drugių paplitimo analize, Kurtuvėnų regioninio parko teri-
torijoje nustatyta 10 ieškotinų dieninių drugių rūšių.

5. Nustatyta, kad miškinio storgalvio populiaciją sudaro 40 individų.

Taip sutvarkyti ir išanalizuoti tyrimų duomenys įgauną svarbią mokslinę vertę. Koks 
bus numatytas tyrimų tikslas, uždaviniai ir kokie bus pasirinkti analizės metodai, – tai yra 
tyrėjo apsisprendimo ir įžvalgumo reikalas, tačiau nuo tinkamai pasirinktų tyrimo meto-
dų ir jų įgyvendinimo priklauso darbo mokslinė vertė. 
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Kai kurios sąvokos

Aberacija – bet koks morfologinis individo pakitimas, retkarčiais aptinkamas visame rūšies pa-
plitimo areale.

Abiogenezė – savaiminis gyvybės atsiradimas, kilimas iš negyvosios medžiagos. 

Adaptacija – organizmo prisitaikymas tam tikrai funkcijai atlikti.

Aedeagus – vamzdelio ar panašios formos, dažnai stipriai sklerotizuotas kopuliacinis organas, 
pratęsiantis ir apjuosiantis išmetamąjį kanalą. 

Aklimatizacija – gyvūnų prisitaikymas prie naujų klimato ar gyvenimo, buvimo  sąlygų.

Arealas – rūšies, genties ir kito sistematinio taksono paplitimo sritis. 

Biotipai – savo savybėmis ir požymiais bei struktūrų visuma labai artimų vienos rūšies individų, 
turinčių giminingus genotipus, grupė. Šie individai užima bendrą mikroarealą, turi bendrą 
vystymosi istoriją, gyvena teritorijoje arba akvatorijoje, atitinkančioje rūšies arealą. 

Biotopas – tam tikros organizmų bendrijos buveinė, kuriai būdingos daugmaž vienodos sąly-
gos.

Būrys  – gyvūnų sistematikos taksonominė kategorija, apimanti giminingas šeimas. 

Bursa – maišo formos patelių lytinių takų išplatėjimas. 

Dalinė metamorfozė – vabzdžių pogemalinio vystymosi forma. Iš kiaušinėlio išsiritusi lerva arba 
jaunas vabzdys turi tiek pat kūno segmentų ir kojų kaip ir suaugęs. Akys sudėtinės (jei jas 
turi suaugę vabzdžiai). Sparnų pradmenys atsiranda po kelių nėrimųsi. Jaunikliai intensyviai 
maitinasi, auga, keletą kartų neriasi ir virsta imagu. Dalinėje metamorfozėje nėra nesimaiti-
nančios stadijos – lėliukės (išskyrus skydamarių patinus). 

Diapauzė – laikina gyvūno fiziologinės ramybės būsena, pasireiškianti laikinu augimo ir kitimo 
procesų žymiu sulėtėjimu. Padeda prisitaikyti prie nepalankių žiemos, sausros sąlygų. 

Dimorfizmas – tai dviejų formų, besiskiriančių spalva, dydžiu, išvaizda, būdingumas tos pačios 
rūšies gyvūnams. Skiriami lytinis, sezoninis dimorfizmas.

Ekzuvijus – vabzdžių (vikšrų) dangalas, numetamas neriantis. 

Entomofagai – gyvūnai, mintantys vabzdžiais. 

Entomologija – mokslas apie vabzdžius. 

Euribiontai – gyvūnai, sugebantys išgyventi įvairiomis aplinkos sąlygomis. 

Facetinė akis – sudėtinė akis – daugumos nariuotakojų regėjimo organas, sudarytas iš daugelio 
akelių – omatidijų.

Feromonai – gyvūnų išskiriamos biologiškai aktyvios medžiagos, savitai veikiančios kitų tos pa-
čios rūšies individų elgseną ir vystymąsi. 

Holarktinė sritis – zoogeografinė sritis, apimanti Europą, Šiaurės Afriką, Šiaurės bei Centrinę Azi-
ją ir Šiaurės Ameriką iki Meksikos kalnyno pietinės ribos.
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Imagas, imago – galutinė vabzdžių ir kitų nariuotakojų vystymosi stadija; lytiškai subrendęs, su-
augęs vabzdys.

Insektariumas – indas ar patalpa vabzdžiams veisti ar laikyti. 

Kserofilai – augalai ir gyvūnai, prisitaikę gyventi sausose vietose ir ilgą laiką apseiti be vandens. 

Oligofagai – gyvūnai, mintantys tik keliomis kt. organizmų rūšimis. 

Palearktis – holarktinės zoogeografinės srities dalis. Apima Europą, Aziją be Indijos ir Indokinijos, 
Šiaurės Afriką. 

Polifagai – gyvūnai, mintantys įvairiu gyvūniniu ir augaliniu maistu. 

Psamofilai – organizmai, prisitaikę gyventi smėlyje. 

Termofilai – organizmai, gyvenantys aukštos temperatūros sąlygomis. 
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Priedai

Auksuotoji šaškytė (Euphydryas aurinia). Daliaus Dapkaus nuotrauka

Auksuotoji šaškytė (Euphydryas aurinia). Daliaus Dapkaus nuotrauka
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Baltajuostis melsvys (Aricia eumedon). Daliaus Dapkaus nuotrauka

Didysis auksinukas (Lycaena dispar). Daliaus Dapkaus nuotrauka
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Didysis perlinukas (Boloria eunomia). Daliaus Dapkaus nuotrauka

Karpytūnė (Polygonia c‑album). Daliaus Dapkaus nuotrauka



|  144  |   Jaunojo tyrėjo vadovas   D   | 

Nymphalidae šeimos drugys – Spungė (Inachis io). Agnės Šimkevičiūtės nuotrauka

Perlinukas siauralapės saulašarės (Drosera anglica) spąstuose. Remigijaus Noreikos nuotrauka 
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Pievinis perlinukas (Boloria selene). Daliaus Dapkaus nuotrauka

Tamsioji šaškytė (Melitaea diamina). Daliaus Dapkaus nuotrauka
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1 priedas

Imtis (pirma); data (2007-06-03); ėjimo maršrutu laikas (1100–1500)

Tyrimų vietovė: Kurtuvėnų regioninis parkas

Maršruto ilgis: 100 m

Rūšys Individų 
skaičius pievos 

buveinėjeLietuviškas pavadinimas Lotyniškas pavadinimas

Juodoji hesperija Erynnis tages (Linnaeus, 1758)4  

Pietinė hesperija Carcharodus floccifera (Zeller, 1847)  

Didžioji hesperija Pyrgus carthami (Hubner, 1813)  

Mažoji hesperija Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) 5

Smiltyninė hesperija Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)  

Margoji hesperija Pyrgus alveus (Hubner, 1803)  

Viksvinė hesperija Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) 7

Rudmargė hesperija Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)  

Geltonmargė hesperija Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829)  

Juodabuožis storgalvis (Gels-
vasis storgalvis)

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
13

Raudonbuožis storgalvis 
(Geltonasis storgalvis) 

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)
10

Gelsvažalis storgalvis Hesperia comma (Linnaeus, 1758) 6

Miškinis storgalvis Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)  

Juodasis apolonas Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)  

Podalirijus (Sklandūnas) Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)  

Machaonas Papilio machaon Linnaeus, 1758 8

Paprastoji garstytė Leptidea sinapis (Linnaeus 1758)  

Netikroji garstytė Leptidea reali Reissinger, 1990 8

Aušrelė Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) 4

Šliaudrys (Gudobelinis bal-
tukas)

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
7

Kopūstinis baltukas Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 6

Ropinis baltukas Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 12

Griežtinis baltukas Pieris napi (Linnaeus, 1758) 15

Stepinis baltukas Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)  

4 Drugių rūšį aprašiusio ir mokslinėje spaudoje tai paskelbusio mokslininko pavardė ir aprašymo metai.
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2 priedas

Rūšys Individų skaičius buveinėse

Lietuviškas pavadinimas Lotyniškas pavadinimas Pieva
Miš-
kas

Pel-
kė

Iš
viso

Juodoji hesperija Erynnis tages (Linnaeus, 1758)    0

Pietinė hesperija Carcharodus floccifera (Zeller, 1847)    0

Didžioji hesperija Pyrgus carthami (Hubner, 1813)    0

Mažoji hesperija Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) 97   97

Smiltyninė hesperija Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)    0

Margoji hesperija Pyrgus alveus (Hubner, 1803)    0

Viksvinė hesperija
Heteropterus morpheus (Pallas, 
1771)

91   91

Rudmargė hesperija
Carterocephalus palaemon (Pallas, 
1771)

   0

Geltonmargė hesperija
Carterocephalus silvicola (Meigen, 
1829)

   0

Juodabuožis storgalvis 
(Gelsvasis storgalvis)

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 
1808)

180   180

Raudonbuožis storgal-
vis (Geltonasis storgal-
vis) *

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) 38 3  41

Gelsvažalis storgalvis Hesperia comma (Linnaeus, 1758) 106   106

Miškinis storgalvis Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)  217  217

Juodasis apolonas
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 
1758)

   0

Podalirijus (Sklandūnas)
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 
1758)

   0

Machaonas * Papilio machaon Linnaeus, 1758 80 8  88

Paprastoji garstytė Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)    0

Netikroji garstytė Leptidea reali Reissinger, 1990 9   9

Aušrelė
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 
1758)

75   75

Šliaudrys (Gudobelinis 
baltukas)

Aporia crataegi (Linnaeus,1758)
13   13

Kopūstinis baltukas Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 945   945

Ropinis baltukas * Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 799 87  886

Griežtinis baltukas Pieris napi (Linnaeus, 1758) 809   809

Stepinis baltukas Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)    0

Pelkinis gelsvys Colias palaeno (Linnaeus, 1761)   245 245

Imtis (bendras visų imčių skaičius (66 imtys)); data (2005–2007); ėjimo maršrutu laikas (1100–1500)

Tyrimų vietovė: Kurtuvėnų regioninis parkas

Maršruto ilgis (vienos imties): 100 m
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Rūšys Individų skaičius buveinėse

Lietuviškas pavadinimas Lotyniškas pavadinimas Pieva
Miš-
kas

Pel-
kė

Iš
viso

Stepinis gelsvys Colias croceus (Fourcroy, 1785)    0

Pietinis gelsvys Colias myrmidone (Esper, 1781)    0

Dirvinis gelsvys  * Colias hyale (Linnaeus, 1758) 433 20  453

Pietinis dirvinis gelsvys Colias alfacariensis Ribbe, 1905    0

Citrinukas
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 
1758)

520   520

Pavasarinis margūnas Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)    0

Mažasis auksinukas Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)  197  197

Šiaurinis auksinukas
Lycaena helle (Denis & 
Schiffermuller, 1775)

   0

Didysis auksinukas Lycaena dispar (Haworth, 1802) 48   48

Ugninis auksinukas
Lycaena virgaureae (Linnaeus, 
1758)

86   86

Tamsusis auksinukas Lycaena tityrus (Poda, 1761) 339   339

Čiobrelinis auksinukas* 
Lycaena alciphron (Rottemburg, 
1775)

119 3  122

Žvilgantysis auksinukas
Lycaena hippothoe (Linnaeus, 
1761)

116   116

Beržinis zefyras Thecla betulae (Linnaeus, 1758)  28  28

Ąžuolinis zefyras Favonius quercus (Linnaeus, 1758)    0

Žalsvasis varinukas Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)    0

Guobinis uodeguotis Satyrium w‑album (Knoch, 1782)  7  7

Slyvinis uodeguotis Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)  16  16

Žydrataškis uodeguotis
Satyrium spini (Denis & 
Schiffermuller, 1775)

   0

Ąžuolinis uodeguotis Satyrium ilicis (Esper, 1779)    0

Mažasis melsvys Cupido minimus (Fuessly, 1775)    0

Uodeguotasis melsvys Cupido argiades (Pallas, 1771)  16  16

Žydrasis melsvys Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)  169  169

Pušyninis melsvys 
Pseudophilotes vicrama (Moore, 
1865)

   0

Žalsvasis melsvys Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)    0

Juodataškis melsvys Phengaris arion (Linnaeus, 1758)    0

Kraujalakinis melsvys
Phengaris teleius (Bergstrasser, 
1779)

   0

Gencijoninis melsvys
Phengaris alcon (Denis & 
Schiffermuller, 1775)

   0

Akiuotasis melsvys * Plebejus argus (Linnaeus, 1758) 142 5  147

lentelės tęsinys
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Rūšys Individų skaičius buveinėse

Lietuviškas pavadinimas Lotyniškas pavadinimas Pieva
Miš-
kas

Pel-
kė

Iš
viso

Žaliaakis melsvys Plebejus idas (Linnaeus, 1761) 147   147

Žydraakis melsvys
Plebejus argyrognomon 
(Bergstrasser, 1779)

111   111

Pelkinis melsvys Plebejus optilete (Knoch, 1781)   160 160

Baltajuostis melsvys Aricia eumedon (Esper, 1780)    0

Geltontaškis melsvys
Aricia agestis (Denis & 
Schiffermuller, 1775)

   0

Rudasis melsvys Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793) 21   21

Pilkasis melsvys 
Cyaniris semiargus (Rottemburg, 
1775)

179   179

Smiltyninis melsvys
Polyommatus dorylas (Denis & 
Schiffermuller, 1775)

   0

Didysis melsvys
Polyommatus amandus (Schneider, 
1792)

82   82

Dirvinis melsvys
Polyommatus icarus (Rottemburg, 
1775)

527   527

Pietinis melsvys
Polyommatus bellargus 
(Rottemburg, 1775)

   0

Stepinis melsvys Polyommatus coridon (Poda, 1761)    0

Didysis perlinukas Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)  130  130

Žalsvasis perlinukas Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)  175  175

Juodakis perlinukas
Argynnis adippe (Denis & 
Schiffermuller, 1775)

286   286

Pušyninis perlinukas Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) 128   128

Rausvasis perlinukas * Argynnis laodice (Pallas, 1771) 34 1  35

Sidabrinis perlinukas Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) 232   232

Gelsvasis perlinukas Brenthis ino (Rottemburg, 1775) 93   93

Pietinis perlinukas
Brenthis daphne (Bergstrasser, 
1780)

   0

Stepinis perlinukas
Brenthis hecate (Denis & 
Schiffermuller, 1775)

   0

Pelkinis perlinukas Boloria eunomia (Esper, 1799)    0

Miškapievis perlinukas
Boloria euphrosyne (Linnaeus, 
1758)

  62 62

Alpinis perlinukas
Boloria titania (Esper, 1793)

   0

Pievinis perlinukas
Boloria selene (Denis & 
Schiffermuller, 1775)

226   226

Mažasis perlinukas Boloria dia (Linnaeus, 1767) 54   54

Šiaurinis perlinukas Boloria frigga (Becklin, 1791)    0

lentelės tęsinys
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Rūšys Individų skaičius buveinėse

Lietuviškas pavadinimas Lotyniškas pavadinimas Pieva
Miš-
kas

Pel-
kė

Iš
viso

Palinis perlinukas Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)    0

Admirolas Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 349   349

Usninukas Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 475   475

Spungė Aglais io (Linnaeus, 1758) 143   143

Dilgėlinukas Aglais urticae (Linnaeus, 1758) 558   558

Karpytūnė
Polygonia c‑album (Linnaeus, 
1758)

7   7

Mažasis dilgėlinukas Araschnia levana (Linnaeus, 1758) 191   191

Šeirys
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 
1758)

  172 172

Daugiaspalvė pleštekė
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 
1758)

   0

Raudonjuostė pleštekė
Nymphalis xanthomelas (Esper, 
1781)

   0

Baltataškė pleštekė
Nymphalis vaualbum (Denis & 
Schiffermuller, 1775)

   0

Baltmargė šaškytė
Euphydryas maturna (Linnaeus, 
1758)

   0

Auksuotoji šaškytė
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 
1775)

   0

Rudgelsvė šaškytė Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)    0

Didžioji šaškytė
Melitaea phoebe (Denis & 
Schiffermuller, 1775)

   0

Smiltyninė šaškytė Melitaea didyma (Esper, 1778)    0

Tamsioji šaškytė Melitaea diamina (Lang, 1789)    0

Mažoji šaškytė Melitaea aurelia Nickerl, 1850    0

Margoji šaškytė
Melitaea britomartis Assmann, 
1847

   0

Paprastoji šaškytė *
Melitaea athalia (Rottemburg, 
1775)

115 2  117

Didysis juodmargis Limenitis populi (Linnaeus, 1758)  38  38

Mažasis juodmargis Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)  115  115

Puošnioji vaiva
Apatura ilia (Denis & Schiffermuller, 
1775)

 9  9

Kilnioji vaiva * Apatura iris (Linnaeus, 1758) 2 23  25

Margasis satyras
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

   0

Gelsvamargis satyras
Lasiommata megera (Linnaeus, 
1767)

   0

lentelės tęsinys
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Rūšys Individų skaičius buveinėse

Lietuviškas pavadinimas Lotyniškas pavadinimas Pieva
Miš-
kas

Pel-
kė

Iš
viso

Mažasis rudasis satyras
Lasiommata petropolitana 
(Fabricius, 1787)

   0

Rudasis satyras *
Lasiommata maera (Linnaeus, 
1758)

1 180  181

Akiuotasis satyras Lopinga achine (Scopoli, 1763)  29  29

Pievinis satyriukas Coenonympha tullia (Muller, 1764)    0

Krūminis satyriukas
Coenonympha arcania (Linnaeus, 
1761)

134   134

Tamsusis satyriukas
Coenonympha glycerion 
(Borkhausen, 1788)

126   126

Rudaakis satyriukas
Coenonympha hero (Linnaeus, 
1761)

58   58

Gelsvasis satyriukas
Coenonympha pamphilus 
(Linnaeus, 1758)

413   413

Tamsusis satyras
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 
1758)

113   113

Paprastasis jautakis 
satyras

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)    0

Dirvoninis satyras
Hyponephele lycaon (Rottemburg, 
1775)

200   200

Tamsioji erebija Erebia ligea (Linnaeus, 1758)    0

Šilinė erebija Erebia aethiops (Esper, 1777)    0

Juodasis satyras *
Hipparchia hermione (Linnaeus, 
1764)

22 2  24

Pušyninis satyras Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)    0

Pietinis satyras
Hipparchia statilinus (Hufnagel, 
1766)

   0

Pelkinis satyras Oeneis jutta (Hubner, 1806)    0

Iš viso: 10072 1480 639 12191

*  bendros rūšys pievos ir miško buveinėms

lentelės pabaiga
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Svetimkraščiai vėžiagyviai  
Lietuvoje 

Vytautas Rakauskas, Vincas Būda
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Visais laikais vėžiai ir krevetės buvo deli-
katesas. Pastaruoju metu žmonės maistui 
vėžiagyvių suvartoja daugiau kaip 10 mln. 
tonų per metus. Ne visi vėžiagyviai valgo-
mi, bet ir nevalgomi yra naudingi, nes yra 
ypač svarbi gėlavandenių žuvų maisto da-
lis. Todėl praeitame šimtmetyje, norint pa-
didinti vėžiagyvių bei žuvų kiekį vandens 
telkiniuose, buvo introdukuoti kituose re-
gionuose paplitę vėžiagyviai. Tačiau intro-
dukuoti vėžiagyviai ne tik praturtina žuvų 
mitybą, bet ir sukelia daugybę neigiamų 
padarinių. Jie konkuruoja dėl maisto ar 
gyvenamosios vietos su vietiniais vėžia-
gyviais, todėl išnyksta kai kurios vietinės 
vėžiagyvių rūšys. Invaziniai vėžiagyviai taip 
pat neretai lemia didelius zooplanktono 
bei zoobentoso organizmų įvairovės po-
kyčius, todėl keičiasi ežeruose gyvenančių 
organizmų mitybos tinklo struktūra. Dėl 
invazinių vėžiagyvių sukeltų mitybos tin-
klų pokyčių kinta ir jais mintančių vietinių 
žuvų mityba. 

1.1. Vėžiagyviai

Vėžiagyviai – kas jie? Pavadinimas kilęs 
iš lotynų kalbos (lot. crusta – kiautas). 
Terminą „vėžiagyvis“ (lot. Crustacea, 
angl. Crustacean) pirmą kartą paminėjo 
prancūzų gamtininkai P. Belonas 
(Pierre Belon, 1517–1564) ir G. Rondelė 
(Guillaume Rondelet, 1507–1566), tačiau 
vėliau mokslininkai šio termino nevartojo, 
pavyzdžiui, K. Linėjus (C. von Linne,  

1. Įvadas

1707–1778) savo garsiajame veikale  
Systema naturae vėžiagyvius priskyrė 
prie besparnių nariuotakojų. Pirmą 
rimtą sistematikos darbą, kuriame buvo 
pavartotas terminas „vėžiagyvis“, – Zoologiae 
Fundamenta, – parašė danų zoologas  
M. T. Briunichas (Morten Thrane Brünnich, 
1737–1827). Jis terminu „vėžiagyviai“ 
vadino daugiau įvairių gyvūnų nei priimta 
vadinti dabar: jiems priskyrė ir chelicerinius 
nariuotakojus (dabar tai – chelicerinių 
nariuotakojų potipis Chelicerata). Šiandien 
vėžiagyviai laikomi primityviausia 
šiuolaikinių nariuotakojų vandens gyvūnų 
grupe, priskiriama Crustacea potipiui.

Pasaulyje žinoma apie 75 000 vėžiagy-
vių rūšių, bet manoma, kad iš viso jų yra 
apie 150 000 (Hugot et al. 2001). Vėžia-
gyviai žinomi jau nuo ankstyvojo kambro 
(prieš 600 mln. m.). Šių gyvių fosilijos labai 
dažnos, aptikta ir tokių vėžiagyvių, kurie 
sėkmingai gyvuoja iki šiol. Toks „gyvos“ fo-
silijos pavyzdys – ir Lietuvoje gyvenantis 
vasarinis skydvėžis (Triops cancriformis). Be-
veik nepakitę šie skydvėžiai randami Triaso 
periodo nuogulų sluoksniuose. Vasarinis 
skydvėžis – viena seniausių rūšių pasauly-
je – gyvuoja jau apie 200 mln. metų. 

Vėžiagyviai sudaro gana nedidelę 
nariuotakojų dalį. Tai krabai, vėžiai, 
šoniplaukos, mizidės ir kt. Nors 
vėžiagyviai yra tik trečias pagal rūšių 
gausą nariuotakojų potipis (nusileidžia 
vabzdžiams ir voragyviams), tačiau jų formų 
įvairovė didesnė už vabzdžių ir voragyvių 
kartu sudėjus. Didžiausias ir mažiausias 
pasaulyje žinomi nariuotakojai taip pat 
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yra vėžiagyviai. Didžiausias nariuotakojis – 
japoninis vorinis krabas (Macrocheira 
kaempferi). Atstumas tarp ištiestų jo kojų 
yra 4,3 metro, o sveria iki 20 kg. Mažiausias 
nariuotakojis – Stygotantulus stocki, jo 
ilgis tėra 0,1 mm. Dauguma vėžiagyvių 
yra vandens gyvūnai (gyvena jūrose ar 
gėluose vandenyse), tačiau kai kurie 
prisitaikę gyventi sausumoje, pavyzdžiui, 
Lietuvoje gyvenantis paprastasis vėdarėlis 
(Oniscus asellus; 1 pav.). Tarp vėžiagyvių 
yra ir parazitų, kurie gyvena prisitvirtinę 
prie šeimininko. Pavyzdžiui, Lietuvoje 

aptinkamas žuvų žiaunų parazitas Ergasilus 
sieboldi (2 pav.). Taip pat yra vėžiagyvių, 
kurie gyvena sėsliai, prisitvirtinę prie 
substrato. Toks yra Lietuvoje aptinkamas 
invazinis vėžiagyvis jūros gilė (Balanus 
improvisus). Kaip ir daugelis nariuotakojų, 
vėžiagyviai turi išorinį skeletą (egzoskeletą), 
iš kurio augdami neriasi. Vėžiagyviai nuo 
kitų nariuotakojų skiriasi tuo, jog turi dvi 
poras antenų, o galūnės dvišakos. Vorų ar 
vabzdžių galūnės nešakotos. 

1 pav. Paprastasis vėdarėlis (Oniscus asellus). © André Karwath
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2 pav. Ergasilus sieboldi. © А. И. Набережной, 
Herald Hydrology, 
http://hydrobiologist.wordpress.com 

Europoje gyvenantys vėžiagyviai 
skirstomi į keturias klases: žiaunakojus 
vėžiagyvius (Branchiopoda), žandakojus 
(Maxillopoda), kiautuotuosius vėžiagyvius 
(Ostracoda) ir aukštesniuosius vėžiagyvius 
(Malacostraca)1. Visų šių klasių atstovų 
galima aptikti Lietuvoje. Lietuvos 
vidaus vandenyse apsigyvenusių 
visų svetimkraščių vėžiagyvių rūšys 
priklauso aukštesniųjų vėžiagyvių klasei 
(Malacostraca). Plačiau apie vėžiagyvių 
įvairovę bei jiems būdingas savybes galima 
rasti Budrys (2004). 

1  Fauna Europaea; http://www.faunaeur.org

1.2. Gyvūnų invazijos

Svetimkraščių rūšių invazijos kelia didelį 
pavojų biologinei įvairovei. Dėl biologi-
nių invazijų ne tik išnyksta vietinės rūšys 
ir pakinta ekosistema, – jos taip pat gali 
pridaryti ir ekonominių nuostolių. Tad ne-
nuostabu, kad svetimkraščių rūšių invazijų 
grėsmė – tarptautinė problema, o šalių 
atsakingosios institucijos stengiasi užkirsti 
kelią nepageidaujamiems organizmams 
plisti, kontroliuoja ir mažina neigiamą bio-
loginių invazijų poveikį. 

Pasaulio mastu vandens ekosistemo-
se daugiausia problemų kelia invazinės 
rūšys, atkeliavusios su laivų balastiniais 
vandenimis, nes šį invazinių rūšių pli-
timo būdą kol kas sunku kontroliuoti. 
Pavyzdžiui, Europos laivų balastiniuose 
vandenyse rasta net 14 rūšių šoniplaukų 
(Gollasch et al. 2002). O į vidaus vandenis 
invaziniai vėžiagyviai dažniausiai paten-
ka dėl introdukcijos ir kanalų įrengimo 
(Bij de Vaate et al. 2002). Nustatyta, kad 
maždaug 30 % visų Baltijos jūros regio-
no svetimkraščių rūšių atkeliavo iš Pon-
to-Kaspijos regiono ir Šiaurės Amerikos, 
18 % – iš rytų Azijos, apie 10 % – iš likusios 
Ramiojo vandenyno dalies. Manoma, kad 
53 % visų šių rūšių atkeliavo laivais, 26 % 
išplito dėl tikslingos introdukcijos siekiant 
pagerinti žuvų mitybą, o 16 % invazinių 
rūšių paplitimas naujose teritorijose susi-
jęs su akvakultūra. Svetimkraščiai gyvūnai 
geriausiai įsitvirtina naujuose regionuose, 
kai jų klimato sąlygos panašios į gimtojo 
regiono. Manoma, kad todėl Ponto-Kas-
pijos regiono rūšys taip paplito Baltijos 
jūros regione. Abu regionai priklauso 
Atlanto borealinei klimato zonai (Bij de 
Vaate et al. 2002). 
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Invazinių vėžiagyvių poveikis vietinėms 
ekosistemoms gali būti įvairus, tačiau daž-
niausiai:
1.  Pakinta nusistovėjusi rūšių sąveika, 

todėl pasikeičia ir mitybos tinklai. 
Pavyzdžiui, reliktinių mizidžių (Mysis 
relicta) introdukcija Šiaurės Amerikos 
bei Švedijos ežeruose sukėlė ryškius 
juose gyvenančių organizmų mitybos 
tinklų pokyčius. Introdukuotos mizidės 
tapo planktonu mintančių žuvų 
konkurentėmis (Lasenby et al. 1986). 
Kitas pavyzdys – Ponto-Kaspijos kilmės 
šakotaūsiai vėžiagyviai Cercopagis 
pengoi, kurie paplito Baltijos jūroje ir 
dėl maisto konkuruoja su planktonu 
mintančiomis žuvimis (Vanderploeg et 
al. 2002).

2.  Pernešami parazitai ir ligos. Pavyzdžiui, 
invaziniai rainuotieji (Orconectes limosus) 

ir žymėtieji (Pacifastacus leniusculus) 
vėžiai perneša vėžių marą (Aphanomyces 
astaci), nuo kurio Europoje masiškai 
žūsta vietinių rūšių vėžiai2.

3. Pakinta buveinių struktūra. Pavyzdžiui, 
Lietuvos upėse paplitę rainuotieji vėžiai 
keičia ekosistemos fizinę struktūrą, nes 
spartina upės dugno smėlio ar žvyro 
išplovimą. Todėl pakinta bendrijų rūšinė 
sudėtis, struktūra ir funkcionavimas 
(Statzner et al. 2003).

4.  Invazinės rūšys kelia grėsmę žmonių 
sveikatai ir sukelia ekonominių 
nuostolių. Pavyzdžiui, apželtkojis krabas 
Eriocheir sinensis (3 pav.) ne tik užkemša 
drėkinimo sistemų vamzdžius, bet 
yra Azijoje paplitusio plaučių parazito 

2 Global invasive species database; 
 http://www.issg.org/database

3 pav. Apželtkojis krabas (Eriocheir sinensis). Kęstučio Arbačiausko nuotrauka 
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Paragonimus westermani, kurio galutiniu 
šeimininku gali būti ir žmogus, antrasis 
tarpinis šeimininkas. Visaėdės invazinės 
šoniplaukos Gammarus tigrinus 
apgraužia žvejybos tinkluose pagautas 
žuvis ir šios praranda prekinę išvaizdą 
(MacNeil et al. 1999). 

Pastebėta, kad dažnai į naują regioną 
patekusios svetimkraštės rūšys padeda 
vienos kitoms įsitvirtinti naujoje teritori-
joje. Pavyzdžiui, dreisenos Ponto-Kaspijos 
kilmės šoniplaukoms suteikia slėptuves ir 
aprūpina maistu (Palmer, Ricciardi 2004). 
Taip pat pastebėta, kad svetimkraščių 
rūšių populiacijos naujuose regionuose 
būna gausesnės nei natūraliame jų area-
le (Bij de Vaate et al. 2002). Matyt, taip yra 
todėl, kad naujose bendrijose sveitmkraš-
tės rūšys bent jau iš pradžių turi nedaug 
priešų (plėšrūnų, parazitų), reguliuojančių 
jų populiacijų gausą (MacNeil et al. 2003, 
Colautti et al. 2004). 

Naujų galimų invazinių rūšių poveikį 
sunku prognozuoti, o kartais ir neįmano-
ma. Tačiau įmanoma nuspėti, kokios sve-
timkraštės rūšys ir kokiuose regionuose 
gali plisti (Olenin 2005). Šiuolaikinė tarp-
tautinė prekyba neapsieina be laivų, to-
dėl didelė tikimybė, kad šalyse, į kurias ir 
iš kurių prekės plukdomos laivais, apsigy-
vens svetimkraščiai organizmai. Labiausiai 
reikia atkreipti dėmesį į rūšis, kurios labai 
paplitusios savo gimtajame regione (gau-
sios populiacijos), euribiontus (organiz-
mus, gyvenančius įvairiomis, dažnai labai 
skirtingomis aplinkos sąlygomis) ir (arba) 
eurifagus (gyvūnus, mintančius augaliniu 
ir gyvūniniu maistu, gyvenančius įvairio-
se ekosistemose ir plačiame areale) bei 
rūšis, kurioms būdingas didelis genetinis 
kintamumas. Invazinėms rūšims taip pat 

būdinga greita kartų kaita (trumpa gene-
racijos trukmė), ankstyva branda, jos grei-
tai auga, gausiai veisiasi, gyvena grupėmis, 
greitai plinta natūraliai ir padedant žmogui 
(Ricciardi, Rasmussen 1998). JAV invazinių 
rūšių plitimo prevencijai kasmet išleidžia-
ma maždaug po 160 milijonų JAV dolerių. 
Liūdniausia, kad invazinių rūšių padarytos 
žalos net neįmanoma įkainoti, nes dažnai 
išnyksta vietinės rūšys.

Išnaikinti invazinius vėžiagyvius, kai jie 
naujoje vietoje jau suformavo tvarias po-
puliacijas, yra beveik neįmanoma arba taip 
brangu, jog tai tiesiog neįgyvendinamas 
uždavinys. Todėl daugiausia dėmesio rei-
kia skirti invazinių rūšių plitimo prevencijai. 
Lietuvoje svetimkraščių rūšių introdukciją 
riboja įstatymai, todėl naujų vėžiagyvių rū-
šių dėl tikslingos introdukcijos nebeturėtų 
atsirasti. Atlikti tyrimai parodė, kad Lietu-
voje invaziniai vėžiai plinta dėl tikslingos, 
tačiau nereglamentuotos introdukcijos. 
Žmonės vėžius perkelia į naujus vandens 
telkinius ne iš piktos valios, bet dėl nežino-
jimo. Būtent žinių trūkumas skatina atsitik-
tines (nesąmoningas) introdukcijas. Todėl 
labai svarbu gyventojus supažindinti su 
svetimkraščių rūšių daroma žala vietinei 
biotai, su galimomis neigiamomis sociali-
nėmis ir ekonominėmis invazijų pasekmė-
mis. 

Apibendrinant galima pasakyti, kad 
svarbiausioji vėžiagyvių invazijų priežas-
tis – tikslinga ar nesąmoninga žmonių 
veikla, o invazinių rūšių poveikis vietinėms 
ekosistemoms sunkiai nuspėjamas. 
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1.3. Invazinės vandens gyvūnų 
rūšys

Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos 
narės, įsipareigojo pagal išgales saugoti 
vietinę biologinę įvairovę, kurios nykimą 
spartina svetimkraščių rūšių invazija, daryti 
šios srities mokslo tyrimus, vengti invazi-
jų ir jas kontroliuoti. Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro įsakymu 2002 m. buvo 
patvirtinta introdukcijos, reintrodukcijos 
ir perkėlimo programa (2006 m. parengta 
nauja tvarka bei sudaryta nauja invazinių 
organizmų rūšių kontrolės tarnyba), inva-
zinių rūšių organizmų kontrolės ir naikini-
mo tvarka, o 2004 m. patvirtintas invazinių 
rūšių Lietuvoje sąrašas (1 lentelė). Šiame 
sąraše yra vos 10 vandens gyvūnų rūšių. 

Kodėl būtent šios rūšys pripažintos invazi-
nėmis, nėra aišku. Lietuvos invazinių rūšių 
duomenų bazėje3 pateikiamas platesnis 
mūsų vandenyse gyvenančių invazinių rū-
šių sąrašas. Iš viso nurodomos 33 rūšys, iš jų 
24 rūšys aptinkamos vidaus vandenyse ir 
23 – Baltijos jūros priekrantėje. Tačiau šioje 
bazėje neįrašyti rainuotasis bei žymėtasis 
vėžiai, kurie įtraukti į invazinių rūšių sąrašą 
minėtu įsakymu. Taigi, kiek iš tiesų invazi-
nių gyvūnų rūšių gyvena Lietuvos vidaus 
vandenyse, nesutariama. Tačiau galima 
teigti, kad šiuo metu Lietuvos vidaus van-
denyse gyvena apytikriai 27 svetimkraščių 
rūšių gyvūnai. 

3 Lietuvos invazinių rūšių duomenų bazė; 
 http://www.ku.lt/lisd/lithuanian

1 lentelė. Lietuvoje gyvenančių invazinių rūšių sąrašas (patvirtintas 2004 m.) 

Nr . Gyvūnai Rūšys

1
Žinduoliai (Mammalia)

Mangutas (Nyctereutes procyonoides)

2 Kanadinė audinė (Mustela vison)

3
Žuvys (Pisces)

Nuodėgulinis grundalas (Perccottus glenii)

4 Grundalas rubuilis (Neogobius melanostomus)

5

Vėžiagyviai (Crustacea)

Rainuotasis vėžys (Orconectes limosus)

6 Žymėtasis vėžys (Pacifastacus leniusculus)

7 Apželtkojis krabas (Eriocheir sinensis)

8 Spygliuotoji vandens blusa (Cercopagis pengoi)

9 Ežerinė mizidė (Paramysis lacustris)

10 Kietašarvė šoniplauka (Pontogammarus robustoides)

11 Jūros gilė (Balanus improvisus)

12 Moliuskai (Mollusca) Dreisena (Dreissena polymorpha)

                Augalai

13 Kleviniai (Aceraceae) Uosialapis klevas (Acer negundo)

14 Salieriniai (Apiaceae) Sosnovskio barštis (Heracleum sosnovskyi)

15 Pupiniai (Fabaceae) Gausialapis lubinas (Lupinus polyphyllus)

16 Spriginiai (Balsaminaceae) Smulkiažiedė sprigė (Impatiens parviflora)
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2.1. Svetimkraščių vėžiagyvių 
atsiradimas

Visi Lietuvos vidaus vandenyse aptinkami 
svetimkraščiai vėžiagyviai priklauso šoni-
plaukų (Amphipoda), mizidžių (Mysida) 
ar dešimtkojų vėžiagyvių (Decapoda) bū-
riams. Vietinė šių vėžiagyvių grupių fauna 
Lietuvoje nėra gausi. Mūsų vidaus vande-
nyse gyvena tik šešių vietinių rūšių šoni-
plaukos, vienos rūšies mizidės bei vienin-
telės vietinės rūšies vėžiai – plačiažnypliai 
vėžiai (4 pav.). Toliau apžvelgsime Lietuvos 
svetimkraščių vėžiagyvių grupes, jų atsira-
dimą ir paplitimą. 

Svetimkraštės šoniplaukos. Šo-
niplaukos yra jūriniai vėžiagyviai, tačiau 
daug jų gyvena ir gėluose vandenyse. Tai 
nedideli iš šonų suploti vėžiagyviai. Pilvelio 
segmentai laisvi, su nariuotomis kojomis 
(5 pav.). Dauguma Lietuvos gėluose vande-
nyse gyvenančių šoniplaukų yra bentoso 
gyvūnai, didžiąją savo gyvenimo dalį pra-
leidžiantys vandens telkinio dugne. Pirmo-
sios svetimkraštės šoniplaukos į Lietuvos 
vandenis pateko 1768 m. Oginskio kanalu 
sujungus Dniepro ir Nemuno baseinus, 
nes susidarė palankios sąlygos šių baseinų 
faunos maišymuisi. Taip praeito šimtmečio 
pradžioje į Nemuną ir Kuršių marias atke-

2. Svetimkraščiai vėžiagyviai

4 pav. Plačiažnyplis vėžys (Astacus astatus). Vytauto Rakausko nuotrauka
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liavo pirmoji Ponto-Kaspijos regiono šoni-
plauka Chelicoropium curvispinum, o kiek 
vėliau aptikta ir Chaetogammarus ischnus. 
Pirmoji rūšis iki šiol veisiasi mariose ir Ne-
mune, o antroji rūšis pastaruoju metu ne-
aptinkama (Arbačiauskas 2005b). 

Pirmą kartą šoniplaukos sąmoningai 
perkeltos į Lietuvos vidaus vandenis 
1960–1961 metais. Biologo Ipolito Gasiūno 
iniciatyva iš Dniepro ir Simferopolio vandens 
saugyklų į Kauno marias buvo perkelta 
trijų rūšių mizidžių ir trijų rūšių šoniplaukų. 
Vietinių rūšių šoniplaukų ežeruose, ypač 
dirbtiniuose vandens telkiniuose, buvo 
palyginti nedaug, o šie gyvūnai yra puikus 
žuvų maistas. Todėl buvo nuspręsta 
pagerinti žuvų mitybos sąlygas ir perkelti 
į Lietuvos vandenis Ponto-Kaspijos regio- 
no vėžiagyvių. Perkeltos šių trijų 

rūšių šoniplaukos: Pontogammarus 
robustoides, Obesogammarus crassus ir 
Chaetogammarus warpachowskyi. Visų 
perkeltųjų rūšių šoniplaukos prisitaikė 
prie naujų klimato ir gyvenimo sąlygų ir 
suformavo gausias populiacijas Kauno 
mariose. Jau 1964 metais introdukuotosios 
šoniplaukos (P. robustoides ir O. crassus) 
sudarė daugiau kaip 90 % visų tyrimų 
metu pagautų šoniplaukų. Introdukuoti 
vėžiagyviai nukeliavo Nemunu į Kuršių 
marias, kur 1963 metais buvo pirmą 
kartą sugauti. 1969 metais šoniplaukos 
P. robustoides aptiktos net Baltijos jūroje. 
Vėžiagyviams sėkmingai prisitaikius prie 
naujų sąlygų, buvo siūloma šių rūšių 
vėžiagyvių paleisti ir į kitus Lietuvos bei 
kaimyninių valstybių vandens telkinius. 
Vėžiagyviai buvo perkelti į beveik 100 

5 pav. Ežerinė šoniplauka (Gammarus lacustris). Kęstučio Arbačiausko nuotrauka
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Lietuvos ežerų ir keletą vandens saugyklų 
(Gasiūnas 1972). 

Praėjus dešimtmečiui, kai pirmą kartą 
šoniplaukos P. robustoides buvo paleistos 
į Lietuvos vandenis, paaiškėjo, kad būtent 
šios rūšies šoniplaukos geriausiai prisitaikė 
prie naujų aplinkos sąlygų ir yra dažniausiai 
aptinkamos svetimkraštės šoniplaukos. 
P. robustoides suformavo populiacijas 
devyniuose ežeruose bei Antalieptės, 
Elektrėnų ir Kauno mariose (Gasiūnas 
1972). Atsekti, keliuose ežeruose ši rūšis 
prigijo po 1970–1998 metų (per šį laikotarpį 
ji buvo daug kartų introdukuota), gana 
sunku, nes dažniausiai buvo nurodomas 
ne atskirų rūšių, o bendras svetimkraščių 
vėžiagyvių paplitimas. Dabar manoma, 
kad šoniplaukos P. robustoides gyvena 
visose minėtose vandens talpyklose bei 
9 ežeruose. Kitų dviejų introdukuotų 
rūšių šoniplaukos taip gausiai nepaplito 
mūsų vidaus vandenyse. O. crassus ir 
C. warpachowskyi aptinkamos Kauno ir 
Elektrėnų mariose bei Dusios, Metelio ir 
Daugų ežeruose. C. warpachowskyi, be 
jau minėtų vandens telkinių, dar veisiasi 
Seirijo, Obelijos ir Žeimenio ežeruose 
(Arbačiauskas 2002, 2005b). 

Palyginti neseniai, 2004 metais, užre-
gistruota dar viena svetimkraštė iš Šiaurės 
Amerikos Atlanto vandenyno pakrančių 
kilusi šoniplaukų rūšis – tigrinė šoniplauka 
(G. tigrinus). Šios šoniplaukos gyvena tiek 
gėluose, tiek sūriuose vandenyse, o Lie-
tuvoje aptinkamos Kuršių mariose, jūrinio 
vandens poveikio zonoje (Daunys, Zettler 
2006). 

Lietuvoje dažnai aptinkamų introdu-
kuotų šoniplaukų skiriamieji požymiai pa-
teikti 6 paveiksle. 

Svetimkraštės mizidės. Mizidžių ge-
rai išvystyta galvakrūtinė suaugusi su tri-
mis pirmais krūtinės segmentais, o kitus tik 

dengia. Turi dvi akis ant stiebelių. Pilvelis 
be kojelių, plonas (7 pav.). Lietuvos eže-
ruose gyvena vienintelės vietinės rūšies 
Mysis relicta mizidės, o ežeruose, upėse ir 
mariose aptikamos trijų svetimkraščių rū-
šių mizidės.

1960–1961 m. kartu su šoniplaukomis 
buvo introdukuotos ir trijų Ponto-Kaspijos 
regiono rūšių mizidės: Paramysis lacustris, 
Limnomysis benedeni ir Hemimysis 
anomala. Pirmiausia jos perkeltos į Kauno 
marias, o pamačius, kad mizidės prisitaikė 
prie naujų gyvenimo sąlygų, jos perkeltos į 
daugiau kaip šimtą Lietuvos ežerų ir kelias 
vandens talpyklas (Gasiūnas 1972), tačiau 
prigijo ne visur. Visų trijų introdukuotų rūšių 
mizidžių iki šiol aptinkama Kauno mariose. 
H. anomala gyvena tik Kauno mariose, 
o P. lacustris – Elektrėnų bei Antalieptės 
mariose ir 11 ežerų, L. benedeni – Elektrėnų 
mariose ir 2 ežeruose. 2006 m. tyrimai 
parodė, kad mizidės P. lacustris veisiasi 
ir Drūkšių ežere. Lietuvoje gyvenančių 
introdukuotų mizidžių skiriamieji požymiai 
pateikti 8 paveiksle. 

Svetimkraščiai vėžiai. Šiuo metu 
Lietuvos gėluose vandenyse aptinkami 
keturių rūšių vėžiai. Žymėtasis vėžys 
(Pacifastacus leniusculus) ir rainuotasis 
vėžys (Orconectes limosus) yra nevietiniai. 
Siauražnyplis vėžys (Astacus leptodactylus) 
XX amžiaus pradžioje į Rytų Lietuvos 
vandenis buvo perkeltas iš Baltarusijos, 
Latvijos ir Lenkijos (Arbačiauskas 2008), 
tačiau Lietuvos vidaus vandenyse smarkiai 
nepaplito ir dabar nebelaikomas invazine 
rūšimi. Taigi plačiažnyplis vėžys (Astacus 
astatus) yra vienintelis vietinės Lietuvos 
vėžių faunos atstovas. Nors atpažinti 
Lietuvoje gyvenančių vėžių rūšis nėra 
sudėtinga, tačiau vis dar nedaug kas jas 
skiria, todėl 2 lentelėje pateikiame požymius, 
pagal kuriuos galima atpažinti vėžius.
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6 pav. Lietuvos vidaus vandenyse aptinkamų Ponto-Kaspijos šoniplaukų Pontogammarus 
robustoides (1), Obesogammarus crassus (2) ir Chaetogammarus warpachowskyi (3) skiriamieji 
požymiai. Šias šoniplaukas galima atskirti pagal šiuos požymius: penktos poros pereiopodų 
bazipoditą, be to, O. crassus ant urosomos II narelio turi 2 spyglius, o P. robustoides – 4 ar daugiau 
spyglių. A1 ir A2 – antenos I ir II, P5 – pereiopodas V, Us – urosoma, Cox1 – pirma koksalinė plokštelė. 
Parengta pagal Arbačiauskas (2007). 
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7 pav. Ežerinė mizidė (Paramysis lacustris). Kęstučio Arbačiausko nuotrauka 

8 pav. Mizidės: patinas (viršuje) ir patelė (apačioje) (1), Paramysis lacustris (2) ir  
Limnomysis benedeni (3) galvos ir telsonų galai. Parengta pagal Arbačiauskas (2007).
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Žymėtieji (P. leniusculus) ir rainuotieji (O. 
limosus) vėžiai (9–10 pav.) atsirado Lietuvos 
vandenyse skirtingai. 1972 m. žymėtieji vė-
žiai buvo atvežti iš Švedijos ir suleisti į du 
ežerus, bet išliko tik Nevardo ežere. Vėliau 
jie buvo užveisti dar keliuose izoliuotuose 
ežeruose. Nustačius, kad žymėtieji vėžiai 
perneša vėžių marą, dėl kurio žūsta plačia- 
žnypliai vėžiai, buvo uždrausta juos perkelti 
į naujus vandens telkinius. Tačiau žmonės, 
nesuprasdami invazinių vėžių keliamos 
grėsmės, ir toliau perkeldavo žymėtuo-
sius vėžius iš vieno vandens telkinio į kitą. 
O rainuotieji vėžiai į Lietuvą atplito patys. 
Pirmą kartą į Europą jie buvo introdukuoti 
1890 m. – į Oderio baseiną (Vokietija). Iš čia 
rainuotieji vėžiai pateko į Oderio ir Elbės 
upių baseinus ir pasiekė net Reiną, Mainą 
ir jų intakus. Šiuo metu jie paplitę visoje Vi-

durio ir Vakarų Europoje, taigi ir Lenkijoje 
(Souty-Grosset et al. 2006). Iš čia rainuotieji 
vėžiai atkeliavo ir į Lietuvos vandenis. Pir-
mą kartą Lietuvoje jie rasti 1994 m. gana 
netikėtoje vietoje – nedideliame nepra-
takiame Ruškio ežerėlyje Plungės rajone. 
1995 m. jie buvo aptikti Lazdijų rajone, kur 
pirmiausia ir turėjo apsigyventi. Rainuotieji 
vėžiai buvo rasti Baltosios Ančios baseine, 
kuri įteka į Nemuną. Baltarusijoje į Nemu-
ną įteka kitas didelis intakas, kuriame rai-
nuotieji vėžiai buvo paplitę. Taigi nekyla 
abejonių, kad rainuotieji vėžiai į Lietuvos 
vidaus vandenis atplito Nemunu. Kaip 
rodo tyrimų duomenys, rainuotieji vėžiai 
jau įsitvirtino Nemune bei jo didžiuosiuo-
se intakuose ir net Kuršių mariose, o dėl to, 
kad žmonės perkeldavo iš vieno telkinio į 
kitą, – ir daugelyje Lietuvos ežerų. 

2 lentelė. Lietuvoje gyvenančių vėžių skiriamieji požymiai (Arbačiauskas 2005a)

Nr . Požymiai Vėžys

1.
Ant pilvelio nugarinės pusės tamsiai raudonos skersinės 
juostos (dėmės)

Rainuotasis vėžys

2.
Ant pilvelio nugarinės pusės raudonų juostų (dėmių) 
nėra Žymėtasis vėžys

3. Ant žnyplės paslankiosios dalies yra balta dėmė

4. Ant žnyplės baltos dėmės nėra

Siauražnyplis vėžys
5.

Galvakrūtinės skydo paviršius grublėtas (daug mažų 
spyglių pavidalo kauburėlių) 

6.
Žnyplės nepaslankiosios dalies vidinis kraštas be dan-
ties pavidalo išaugos, lygus

7.
Galvakrūtinės skydo paviršius lygesnis (spyglių pavidalo 
kauburėlių beveik nėra) 

Plačiažnyplis vėžys

8.
Žnyplės nepaslankiosios dalies vidinis kraštas su danties 
pavidalo išauga
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10 pav. Rainuotasis vėžys (Orconectes limosus). Kęstučio Arbačiausko nuotrauka

9 pav. Žymėtasis vėžys (Pacifastacus leniusculus). Vytauto Rakausko nuotrauka
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Svetimkraščiai krabai. Lietuvoje vie-
tinių krabų niekada nebuvo, tačiau šiuo 
metu Kuršių mariose gyvena apželtkojis 
krabas Eriocheir sinensis (3 pav.). Šios rū-
šies krabai į Lietuvos vandenis atkeliavo iš 
Šiaurės jūros per Baltijos jūrą. Apželtkojis 
krabas nėra dažnas Lietuvoje, dar tiksliai 
neįvertintas šių vėžių paplitimas, gausa ar 
galimas poveikis vietinėms bendrijoms. 

Apibendrinus svetimkraščių vėžiagy-
vių plitimo būdus galima teigti, kad svar-
biausia šoniplaukų bei mizidžių atsiradimo 
Lietuvoje priežastis – tikslinga introdukci-
ja siekiant praturtinti žuvų mitybą. Vėliau 
Ponto-Kaspijos regiono mizidės ir šoni-
plaukos plito savaime. 

2.2. Introdukuotų vėžiagyvių 
vieta mitybos tinkluose

Lietuvoje gyvenantys introdukuoti vė-
žiagyviai priskiriami bentoso gyvūnams. 
Dauguma jų yra visaėdžiai. Toliau aptaria-
mi svetimkraščių vėžiagyvių mitybos ypa-
tumai pagal jų grupes: vėžiai, šoniplaukos 
ir mizidės. 

Vėžiai yra visaėdžiai bentoso gyvūnai, 
minta ir augalais (dumbliais, vandens 
augalais, pavyzdžiui, maurabragiais 
(Chara), plūdėmis (Potamogeton), nertimis 
(Ceratophyllum), ir gyvūnais (vandens 
vabzdžių lervomis ir suaugėliais, kitais 
vėžiagyviais, moliuskais ir žuvimis).

Šoniplaukos gyvena įvairių vandenų 
priedugnyje, aptinkamos po akmenimis, 
ant povandeninių augalų lapų, šaknų, 
panirusių kelmų, dreisenų (Dreissena 
polymorpha) kolonijose, įsiraususios 
į smėlėtą dugną, tarp sąnašų bangų 
mūšos zonoje. Šoniplaukos yra vertingas 

žuvų maistas (4 kcal/g; Gasiūnas 1972). 
Šoniplaukos kaip ir vėžiai yra visaėdės: 
minta gyvūnais, augalais ir detritu (kai kurių 
rūšių šoniplaukos gali filtruoti dumblius 
ir organinių medžiagų daleles). Invazinės 
šoniplaukos Corophium curvispinum 
daugiausia minta detritu, tačiau gali filtruoti 
fitoplanktoną ir organinių medžiagų 
daleles, suspenduotas vandenyje. 
Pontogammarus robustoides jaunikliai yra 
augalėdžiai (fitofagai), o suaugėliai minta ir 
augaliniu, ir gyvūniniu maistu (Platvoet et 
al. 2006). Nustatyta, kad Pontogammarus 
robustoides suaugėliai medžioja lašalus, 
vandens asiliukus, žirgelių lervas, apsiuvas, 
vandens blakes ir net dėles (Dick et al. 
2002, Panov, Berezina 2002). 

Mizidės gyvena įvairiuose vandens tel-
kiniuose, tarp jų ir gėlavandeniuose eže-
ruose. Jos yra labai svarbus gėlavandenių 
bendrijų mitybos tinklų komponentas. Mi-
zidės minta fitoplanktonu, detritu, verpetė-
mis bei smulkiais šakotaūsiais ir irklakojais 
vėžiagyviais. Jos gali „rinkti“ dumblius van-
dens storymėje, gaudyti įvairius planktono 
gyvius ar „ganytis“ priedugnio vandenyse. 
Augdamos mizidės keičia maisto objektus: 
jaunikliai daugiausia minta fitoplanktonu ir 
verpetėmis, o vėliau pradeda misti šakota-
ūsiais ir irklakojais vėžiagyviais (Viherluoto 
2001). Šiais vėžiagyviais minta daugelis 
didesnių plėšrūnų – bestuburiai, įvairios 
žuvys ir net paukščiai. Jos yra mėgstamas 
ir vertingas žuvų maistas (5,21 kcal/g; Ga-
siūnas 1972). Manoma, kad rudenį, kai 
mizidės daugiau minta zooplanktonu, jos 
dėl jo gali konkuruoti su zooplanktonu 
mintančiomis žuvimis. Mizidės svarbios 
kai kurių plėšriųjų žuvų jauniklių (pvz., star-
kio Sander lucioperca) mitybai, ypač tuo 
jų amžiaus periodu, kai metabolizmui su-
naudojamai energijai kompensuoti neuž-
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tenka zooplanktono, o maitintis kitų žuvų 
jaunikliais jie dar būna per maži (Bubinas, 
Bukelskis 1998). 

Svarbu suprasti, kaip invazinės rūšys 
gali pakeisti mitybos tinklus, nes jų orga-
nizacija ir struktūra yra susijusi su bendrijos 
išlikimu ir ją sudarančių rūšių išsaugojimu. 
Pavyzdžiui, vieni mitybos tinklai, įsiterpus 
invazinėms rūšims, išlieka stabilūs ir neiš-
nyksta senosios bendrijos rūšys, o kiti mi-
tybos tinklai yra nestabilūs ir dėl naujųjų 
rūšių poveikio išnyksta kai kurios rūšys. 
Perpratus mitybos tinklų organizacijos 
dėsningumus galima būtų tiksliau prog- 
nozuoti invazinių rūšių poveikį ekosiste-
moms ir išsaugoti nykstančias rūšis. Taigi, 
kaip keičiasi mitybos tinklai po invazinių 
rūšių atsiradimo? Manoma, kad atsiradus 
naujų rūšių vandens ekosistemų mitybos 
tinkluose, padaugėja ir mitybos sąveikų, o 
mitybos grandinių ilgis atsiradus naujoms 
rūšims nepakinta (Krebs 2001). 

2.3. Introdukuotų vėžiagyvių 
svarba žuvų mitybai

Kauno mariose atlikti žuvų mitybos tyrimai 
parodė, kad ten, kur yra daug Ponto-Kaspi-
jos kilmės šoniplaukų ir mizidžių, įvairių rū-
šių žuvys jų daug ir suėda. Introdukuotomis 
mizidėmis daugiausia minta žuvų jaunikliai, 
o šoniplaukomis – žuvų suaugėliai. Pon-
to-Kaspijos kilmės vėžiagyviai sudaro di-
džiausią ešerinių žuvų mitybos raciono dalį.

Duomenų, kaip minta žuvys, gyvenan-
čios ežeruose, kuriuose prisitaikė gyventi 
Ponto-Kaspijos kilmės vėžiagyviai, nėra 
daug. 1998 m. aštuoniuose Lietuvos eže-
ruose buvo tirta, kuo minta žuvų jaunikliai 
(1–3 metų amžiaus). Nustatyta, kad šoni-

plaukomis ir mizidėmis minta tik ešeriai ir 
pūgžliai. Tyrimai parodė, kad žuvys ėda tiek 
vietinius, tiek introdukuotus vėžiagyvius, o 
jų reikšmė mitybai priklauso nuo mitybos 
objektų gausos. Pagal 2002 m. atliktus ty-
rimus, Dusios ežere introdukuotomis šoni-
plaukomis minta karšiai, pūgžliai ir ešeriai, 
o Ponto-Kaspijos kilmės mizidėmis minta 
dvejų metų amžiaus pūgžliai ir dyglės. 
Žuvų mityba tirta stabiliųjų izotopų me-
todais ir nustatyta, kad Ponto-Kaspijos kil-
mės mizidės Paramysis lacustris turėtų būti 
ypač svarbios ešerių mitybai. Taip pat jas 
turėtų ėsti pūgžliai, lynai ir dyglės, o karšių, 
kirtiklių ir kuojų mitybai mizidės P. lacustris 
nėra tokios svarbios. Introdukuotas mizi-
des tikrai ėda ešerių ir pūgžlių jaunikliai bei 
dyglės, o introdukuotomis šoniplaukomis 
minta daugiau rūšių žuvų ir jos yra svar-
bios didesnių žuvų mitybai (Arbačiauskas 
2002). Lietuvoje dar netirta, kaip invaziniai 
vėžiai veikia žuvų mitybą, nors žinoma, kad 
invaziniais rainuotaisiais vėžiais, kurie su-
formuoja labai gausias populiacijas, plėš-
riosios žuvys noriai minta. 

2.4. Invazinių vėžiagyvių poveikis 
bendrijoms

Siekiant išsiaiškinti, ar reikia stabdyti tolesnį 
invazinių vėžiagyvių plitimą, svarbu žinoti, 
kaip jie gali paveikti vietines gyvūnų ben-
drijas. Šiuo metu neabejojama, kad invazi-
nės vandens bestuburių rūšys neigiamai 
veikia vietinę fauną. Dar daugiau – bet 
kurių svetimkraščių rūšių plitimas yra vie-
na didžiausių grėsmių bendrijų biologinei 
įvairovei. O kas žinoma apie Lietuvoje ap-
tinkamų invazinių vėžiagyvių daromą žalą 
vietinėms bendrijoms?
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Ponto-Kaspijos kilmės šoniplaukos, ypač 
kietašarvė šoniplauka (Pontogammarus 
robustoides), išstumia vietines šoniplaukas 
(ežerinę Gammarus lacustris, upinę 
Gammarus pulex) ir vandens asiliukus 
(Asellus aquaticus) iš vietų, kur suformuoja 
gausias populiacijas. Ežerų litoralės bendrijų 
tyrimai parodė, kad kietašarvė šoniplauka 
neigiamai veikia bendrijų įvairovę ir 
beveik visų vietinių bentoso bestuburių 
rūšių paplitimą ir gausą (Gumuliauskaitė, 
Arbačiauskas 2008). Toks pat invazinių 
šoniplaukų poveikis tikėtinas ir upių 
bestuburių bendrijoms. Dar nenustatytas 
Ponto-Kaspijos mizidžių poveikis vietinei 
faunai, tačiau manoma, kad ten, kur jų 
yra daug, jos neigiamai veikia vietines 
bestuburių bendrijas (Arbačiauskas 2008). 

Rainuotojų vėžių ir žymėtųjų vėžių po-
veikis Lietuvos faunai taip pat dar never-
tintas, tačiau visi vėžiai priskiriami svarbiau-
sioms bendrijų rūšimis, todėl manoma, kad 
jų poveikis vietinėms bendrijoms taip pat 
neigiamas. Žinoma, kad rainuotieji vėžiai 
gali reguliuoti dreisenų, kuriomis jie noriai 
minta, populiacijų gausą iš ežerų ištekan-

čiose upėse. Invaziniai vėžiai gali paveikti ir 
atskirų rūšių vandens makrofitų gausą. Kita 
vertus, rainuotieji vėžiai upėse gali sukelti 
geomorfologinių pokyčių – spartindami 
upės dugno smėlio ar žvyro išplovimą gali 
keisti ekosistemos fizinę struktūrą. Dėl to-
kių pokyčių kinta ir bendrijų rūšinė sudėtis, 
struktūra ir funkcionavimas (Statzner et al. 
2003). Kitas svetimkraščių vėžių keliamas 
pavojus vietinei faunai – vėžių maras. Abie-
jų svetimkraščių iš Šiaurės Amerikos kilusių 
rūšių vėžiai yra atsparūs vėžių marui, tačiau 
jį perneša (Souty-Grosset et al. 2006). Todėl 
svetimkraščiams vėžiams patekus į van-
dens telkinius, kuriuose gyvena saugotini 
vietiniai plačiažnypliai vėžiai (A. astatus), 
pastarieji išnyksta, o atkurti jų populiaciją, 
kai yra svetimkraščių vėžių, nebeįmanoma. 
Invaziniai vėžiai tiesiogiai konkuruoja su 
vietiniais vėžiais dėl maisto, todėl pasta-
rieji gana greitai išstumiami. Vėžiai dažnai 
konkuruoja ir dėl slėptuvių, o nuo jų kiekio 
priklauso vėžių populiacijų gausa. Vietiniai 
ir invaziniai vėžiai gali ir netiesiogiai konku-
ruoti dėl maisto, jei jo yra nedaug. Be to, 
rainuotieji vėžiai labai greitai veisiasi. 
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Norint įvertinti invazinių vėžiagyvių povei-
kį vietinėms ekosistemoms būtina nusta-
tyti bentoso bestuburių įvairovę bei gausą 
ir ištirti bendrijos mitybos tinklą. Bentoso 
bestuburių įvairovės ir gausos tyrimai paro-
do, kiek paplitę invaziniai vėžiagyviai eko-
sistemoje. Iš kokybinių bentoso organiz-
mų tyrimų sužinoma, kur ir kokie invaziniai 
vėžiagyviai paplitę, o kiekybiniais tyrimais 
nustatoma šių vėžiagyvių gausa įvairiuo-
se Lietuvos vidaus vandenyse ir kokiems 
bentoso organizmams jie daro didžiausią 
poveikį. Iš bendrijų mitybos tinklų tyrimų 
sužinoma, kokią mitybos nišą užima nau-
jos rūšys, kuo jos minta, kas minta jomis, 
su kuo konkuruoja dėl maisto išteklių, kaip 
pasikeičia mitybos tinklas ir ar kinta mity-
bos grandinės atsiradus invaziniams gyvū-
nams, kaip pakinta energijos perdavimas 
aukštesniuose mitybos lygmenyse esan-
tiems gyvūnams. 

Pavyzdžiui, galimas toks svetimkraščių 
vėžiagyvių tyrimas. 

Tikslas – nustatyti, kiek Lietuvos vidaus 
vandenyse paplitę svetimkraščiai vėžiagy-
viai, ir įvertinti jų daromą poveikį vietinėms 
bendrijoms. 

Uždaviniai
• Ištirti invazinių vėžiagyvių paplitimą ir 

gausą Lietuvos vidaus vandenyse.
• Įvertinti ir palyginti zoobentoso bendri-

jų rūšinę įvairovę vandens telkiniuose, 
kurie skiriasi invazinių vėžiagyvių gausa. 

• Nustatyti vandens telkinyje vyraujančių 
žuvų (kuojų, ešerių, pūgžlių ir kt.) maisto 
komponentus bei mitybos įvairovę ir ar 
visa tai priklauso nuo introdukuotų vė-
žiagyvių buvimo vandens telkinyje. 

• Nustatyti vėžiagyvių introdukcijos po-
veikį žuvų mitybai.

• Pateikti rekomendacijas invazinių rūšių 
plitimui riboti ir neigiamam poveikiui 
vietinėms bendrijoms mažinti.

3. Invazinių vėžiagyvių poveikio 
bendrijoms tyrimai
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Zoobentoso įvairovės nustatymas van‑
dens telkinyje. Norint nustatyti, kokią dalį 
ežero ar upės bentoso organizmų bendri-
jos sudaro invaziniai vėžiagyviai, renkami 
bentoso mėginiai. Dugno makrobestubu-
riai gaudomi rankiniu tinklu (angos dydis 
25 × 25 cm) ir surenkami į prie graibšto 
rėmo pritvirtintą tinklą. Tinklo maišo aky-
tumas 0,5 mm. Kiekvienoje tyrimo vietoje 
tinklu gaudoma visuose įmanomuose bio- 
topuose, kur gali gyventi svetimkraščiai 
vėžiagyviai ir kiti bentoso gyvūnai. Bendrą 
mėginį sudaro 20 mėginių, paimtų iš įvai-
rių dugno substratų. Kiekvienas individua-
lus mėginys surenkamas nuo 25 × 25 cm 
ploto dugno pasroviui pastatytu graibštu. 
Atsižvelgiant į upės, ežero plotį ir dugno 
mikrobuveinių įvairovę tiriama tam tikra 
upės dalis. Tačiau mėginiai turi atspindėti 
tiriamos upės mikrobuveinių įvairovę. Ben-
drą mėginį sudaro gyvūnai, pagauti apytik- 
riai 1,25 m2 dugno plote. Mėginiai imami 
iki saugaus įbristi gylio. Lietuvos sąlygomis 
tinkamiausias dugno bestuburių tyrimams 
laikas – pavasaris (kovas–gegužė) ir ruduo 
(rugsėjis–lapkritis), kai daugumos rūšių in-
dividai jau yra paaugę ir galima nustatyti jų 
rūšį (Arbačiauskas 2009). Norint nustatyti, 
ar tyrimų vietoje gyvena introdukuotos mi-
zidės, papildomai gaudoma 70 cm pločio 
nektobentoso draga (11 pav.). Nerūšiuota 
surinkta medžiaga lauko sąlygomis fiksuo-
jama 4 % formaldehido tirpalu. Laborato-
rijoje visi gyvūnai rūšiuojami, sveriami ir 
dedami į 60 % spiritą. Vėliau svetimkraščiai 
gyvūnai apibūdinami, suskaičiuojami ir 
pasveriami. Įvertinama jų gausa. Daugiau 

apie bentoso makrobestuburių tyrimo 
metodus Arbačiauskas (2009). 

Nustačius zoobentoso gyvūnų rūšinę 
sudėtį sužinoma, ar tame telkinyje gyvena 
invaziniai vėžiagyviai. Apskaičiavus, kokią 
bendrijos bentoso organizmų procenti-
nę dalį sudaro svetimkraščiai vėžiagyviai, 
įvertinamas jų paplitimas tame vandens 
telkinyje. Turint duomenų apie invazinių 
vėžiagyvių gausą galima palyginti įvairių 
vandens telkinių užkrėstumą invazinėmis 
rūšimis (biologinį užterštumą). Nustačius 
bentoso gyvūnų biomasę galima apskai-
čiuoti tos tyrimų vietos (vandens telkinio) 
zoobentoso įvairovę, vėliau gautus rezulta-
tus palyginti su kitų vietų tyrimų rezultatais. 
Mažesnė zoobentoso organizmų įvairovė 
invaziniais vėžiagyviais užkrėstuose van-
dens telkiniuose rodo pastarųjų neigiamą 
poveikį vandens ekosistemų priekrantės 
bioįvairovei. 

Tokiais tyrimais jaunieji tyrėjai prisidėtų 
prie invazinių vėžiagyvių tyrimų ir surink-
tų mokslui svarbios informacijos. Vandens 
telkinių, kuriuose paplitę invaziniai vėžia-
gyviai, registravimas labai svarbus mokslui. 
Naudodami standartinę dugno makrobes-
tuburių tyrimų metodiką pradedantieji ty-
rėjai gali įvertinti ir vietos bendrijų ekologi-
nę būklę, ir biologinę taršą. 

Vėžių gaudymas. Norint nustatyti, kiek 
introdukuoti vėžiai paplitę ežeruose bei 
upėse, vėžiai dažniausiai gaudomi bučiais 
(vėžių gaudyklėmis, 12 pav.). Tai pasyvus 
vėžių gaudymo būdas. Įprastų vėžių gau-
dyklių galima įsigyti žvejybos reikmenų 
parduotuvėse. Dažniausiai kiekviename 

4. Tyrimo metodika
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vandens telkinyje naudojama 25–30 bučių 
(pagal Lietuvoje galiojančias mėgėjiškos 
žūklės taisykles, vienas žvejys gali gaudyti 
vėžius vienu metu ne daugiau kaip 5 bu-
čiais, o jei nori daugiau, turi gauti specialų 
leidimą). Galima naudoti ir mažiau gaudyk- 
lių, nes sugautų vėžių skaičius apskaičiuo-
jamas vienam bučiui. Tik naudojant mažiau 
gaudyklių iškyla grėsmė nesugauti vėžių 
ten, kur jų yra nedaug. Vėžius, ypač rainuo-
tuosius, galima gaudyti ir aktyviuoju būdu. 
Jie gaudomi panašiai kaip ir bestuburiai 
gyvūnai – standartiniu 25 × 25 cm angos 
dydžio rankiniu tinklu. Vėžių tyrimui upėse 
ir ežeruose būtina pasirinkti tinkamą buvei-
nę. Daugumos rūšių vėžių buveinės yra ten, 
kur jie gali turėti slėptuvių. Vėžių slėptu-
vėms tinka dideli akmenys, nuskendę rąs-
tai, lentos, senos valtys, apsemtos medžių 
šaknys ar statūs krantai, kuriuose rausiami 
urvai. Vėžius tirti galima nuo gegužės iki 
spalio mėnesio, kol vandens temperatū-
ra gana aukšta ir vėžiai yra aktyvūs, tačiau 
geriausias laikas – nuo liepos iki spalio mė-

nesio, kai jaunikliai atsiskiria nuo patelių ir 
pradeda gyventi savarankiškai. Po pirminės 
apžiūros sugautus vietinius vėžius priva-
loma paleisti atgal į vandens telkinį, – taip 
prisidėsite prie vietinės vėžių populiacijos 
išsaugojimo. O invazinius vėžius reikia su-
naikinti (tinka maistui). Daugiau apie vėžių 
gaudymo metodiką Arbačiauskas, Rakaus-
kas (2009). 

Sugavus vėžių nustatoma, kokių rūšių 
vėžiai gyvena tiriamame vandens telkinyje. 
Įvertinus vėžių gausą sužinoma, kiek van-
dens telkinyje paplitę vietiniai ir svetim-
kraščiai vėžiai. Tai labai svarbu norint atkur-
ti vietinių vėžių populiaciją. Nenustačius, ar 
telkinyje yra invazinių vėžių, sunkus ir ilgas 
vietinių vėžių populiacijos atkūrimo darbas 
nueina perniek. Įvertinus vėžių gausą ir zoo- 
bentoso organizmų įvairovę panašiuose 
vandens telkiniuose, kuriuose yra invazinių 
vėžių ir kuriuose jų nėra, galima įvertinti in-
vazinių vėžių poveikį vandens ekosistemų 
priekrantės bioįvairovei. 

11 pav. Nektobentoso draga. Kęstučio Arbačiausko nuotrauka
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Invazinių gyvūnų įtaka žuvų mity-
bai. Invazinių vėžiagyvių poveikio žuvų 
mitybai tyrimams reikia bentoso makro-
bestuburiais mintančių žuvų (ešerių, pūgž-
lių, karšių, kuojų ir kt.). Manoma, kad jos 
minta invaziniais vėžiagyviais. Tyrimams 
reikalingų žuvų galima nusipirkti iš žvejų, 
tik svarbu, kad jos būtų neseniai pagautos. 
Patartina tirti priekrantėje pagautas žuvis, 
nes ten veisiasi invaziniai vėžiagyviai, todėl 
didesnė tikimybė, kad sugautos žuvys jais 
mito. Tiriamos žuvys pamatuojamos, pa-
sveriamos. Norint nustatyti, kokio amžiaus 
žuvys daugiausia minta invaziniais vėžia-
gyviais, tiriami žvynai. Žuvų amžius nusta-
tomas panašiai kaip medžių – pagal žvynų 
sutankėjimą – metinius žiedus (žr. Bukels-
kis, Kublickas 1988). Žuvys skrodžiamos, 
žuvų skrandžiai fiksuojami 4 % formalde-
hido tirpalu, o vėliau laboratorijoje pasve-
riami. Stebint pro binokuliarą ir mikroskopą 
žuvų virškinamajame trakte rastas maistas 
identifikuojamas iki žemiausio įmanomo 
nustatyti taksonominio lygmens. Skirtingos 
objektų grupės sveriamos atskirai. Daugiau 

apie žuvų mitybos tyrimų metodiką rasite 
ichtiologijos laboratorinių darbų santrau-
koje (Bukelskis, Kublickas 1988). Tokiais tyri-
mais sužinoma, kuo minta žuvys ir kokią jų 
mitybos dalį sudaro invaziniai vėžiagyviai. 
Ši informacija labai vertinga norint atsa-
kyti į klausimą, kaip invaziniai vėžiagyviai 
gali veikti žuvų produkciją. Jei naujakuriai 
svetimkraščiai vėžiagyviai išvengia plėšrių 
žuvų, jie, suvartodami dalį žuvų maisto ištek- 
lių ir netapdami jų maistu, sumažina mais-
to medžiagių kiekį, tenkantį žuvims, t. y. su-
mažina žuvų produkciją. Gal taip yra ir su 
invazinėmis šoniplaukomis ar vėžiais, kurie, 
tikėtina, mažina Lietuvos ežerų bioįvairovę, 
tačiau nėra daug duomenų, jog sudaro 
didelę žuvų mitybos dalį. Jei ežeruose yra 
invazinių vėžiagyvių, žuvys nebūtinai jais 
minta, bet jų maisto racionas gali pasikeisti, 
palyginti su racionu žuvų, gyvenančių eže-
ruose, kuriuose nėra invazinių vėžiagyvių. 
Bentosu mintančių žuvų mitybos tyrimai 
panašiuose ežeruose, kuriuose yra invazi-
nių vėžiagyvių ir kuriuose jų nėra, įgalina įvertinti, 
kaip keičiasi žuvų mityba po vėžiagyvių invazijos. 

12 pav. Bučius vėžiams gaudyti. Vytauto Rakausko nuotrauka
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Kai kurios sąvokos

Bentofagai – bentosu mintantys gyvūnai.

Bentoso gyvūnai (zoobentosas) – organizmai, gyvenantys vandens buveinių dugne ar priedug- 
nyje. 

Bentoso makrobestuburiai – bestuburiai gyvūnai, gyvenantys gėlavandenių buveinių dugne ar 
priedugnyje, matomi plika akimi (didesni nei 2–3 mm).

Biologinės invazijos (bioinvazijos) – natūralaus rūšies arealo plėtimasis dėl gamtinių priežasčių 
ir/arba dėl žmogaus veiklos.

Detritas – negyvos organinės medžiagos dalelės, pakibusios vandenyje ar nusėdusios vandens 
telkinio dugne.

Galvakrūtinė – suaugusi galva ir krūtinės segmentai. 

Introdukcija – žmogaus sukeltas sąmoningas ar atsitiktinis tam tikros rūšies organizmų perneši-
mas už jų natūralaus paplitimo ribų.

Invazija – spartus savaiminis svetimkraščių organizmų plitimas ir skverbimasis į naują teritoriją.

Invazinė rūšis – svetimų kraštų sparčiai plintanti rūšis, veikianti vietinių bendrijų struktūrą ar eko-
sistemų procesus bei sukelianti ekonominių nuostolių ir (ar) žalą žmonių sveikatai.

Natūralizacija – procesas, kurio metu svetimkraštė rūšis prisitaiko prie naujų aplinkos sąlygų, su-
daro tvarias populiacijas ir ima plisti į pažeistas, pusiau natūralias ar natūralias buveines.

Planktobentofagai – gyvūnai, mintantys planktono ir bentoso organizmais. 

Planktofagai – planktonu mintantys gyvūnai. 

Svarbiausios bendrijos rūšys (angl. keystone species) – rūšys, kurių santykinis poveikis bendrijos 
organizacijai yra didesnis nei toje bendrijoje pagal kiekybinius rodiklius jų užimama dalis.

Svetimkraštė rūšis, introdukuota rūšis, nevietinė rūšis, svetimžemė rūšis – rūšis, patekusi už jos 
natūralaus dabartinio ar praeities arealo ribų. Dažniausiai taip įvardijama tik rūšis, patekusi į 
naują vietą dėl žmogaus sąmoningos ar atsitiktinės introdukcijos. 

Telsonas – aukštesniųjų vėžiagyvių paskutinis plokščias pilvelio segmentas.

Zooplanktonas – gėlųjų ar jūros vandenų smulkių gyvūnų, kurie skendi vandens masėje nešio-
jami vandens srovės, visuma.
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XX amžiaus pabaigoje spaudoje daug ra-
šyta apie tai, koks bus naujasis XXI amžius. 
Mokslinėje konferencijoje, kurioje buvo 
nagrinėjami geologinio laikotarpio, tebesi-
tęsiančio nuo paskutiniojo ledynmečio iki 
mūsų laikų – holoceno – klausimai, vienas 
mokslininkas pasiūlė naują, dabartinę pa-
saulio būklę labiau atitinkantį laikotarpio 
pavadinimą – antropocenas. Šis mokslinin-
kas buvo jau labai plačiai žinomas mokslo 
pasaulyje (kartu su kolegomis apdova-
notas Nobelio premija už azoto junginių 
žalos ozono sluoksniui tyrimus) olandų 
chemikas P. Krucenas (Crutzen). Kiek vėliau 
(2002 m.) jis antropoceno terminą pavar-
tojo straipsnyje, išpausdintame Nature. Šis 
terminas vartojamas dabartinei epochai 
apibūdinti. Paskutinieji dešimtmečiai pa-
sižymėjo didžiausiu vienos rūšies – žmo-
gaus – globaliu poveikiu visoms planetos 
sferoms. 

Mūsų planetos gyventojų labai greitai 
daugėja ir netrukus jų bus daugiau kaip 
septyni milijardai. XVII amžiuje Žemėje 
gyveno tik apie 500 mln. žmonių, o XX 
amžiuje pirmą kartą žmonijos istorijoje gy-
ventojų skaičius didėjo taip sparčiai, jog tai 
buvo pavadinta demografiniu sprogimu. 
Per vieno žmogaus gyvenimą (palyginti 

su ekosistemų raida, tai labai trumpas lai-
ko tarpas) gyventojų skaičius Žemėje ėmė 
dvigubėti. Kaip teigia biologas E. O. Vil-
sonas (Wilson), žmonių biomasė jau apie 
šimtą kartų viršija bet kurios kitos kada nors 
buvusios sausumos gyvūnų rūšies bioma-
sę. Labai taikliai praėjusį amžių apibūdino 
garsus vandenynų tyrinėtojas prancūzų 
mokslininkas Ž. I. Kusto (J.-Y. Cousteau): ,,jei 
anksčiau Gamta baugino žmogų, tai šian-
dien žmogus baugina Gamtą…“.

Knygos apie globalius pokyčius auto-
rė amerikiečių žurnalistė E. Kolbert (2006) 
nurodo kelias esmines tokios sparčios de-
mografinės plėtros ir dėl to daromo globa-
laus poveikio aplinkai priežastis. Šį poveikį 
lemia didėjantis gyventojų skaičius, siekis 
gerovės, kuriai sukurti reikia vis daugiau ir 
daugiau įvairiausių jau seniai sukauptų ir 
naujai kuriamų išteklių bei energijos, vis 
tobulesnių technologijų, kurios skatina 
vartojimą. Dėl šių priežasčių kasmet didėja 
neigiamas žmonijos poveikis biosferai.

XXI amžius bus įsimintinas ne tik rekor-
diniu gyventojų skaičiumi (2011 metais 
Žemėje jau gyvena septyni, o amžiaus vi-
duryje – devyni milijardai žmonių), bet ir 
tuo, kad daugelis lokalių ekologinių pro-
blemų bus globalios…
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Net ir senos, regis, jau pamirštos proble-
mos vėl iškyla, tik jau kitokiu pavidalu – 
kažkada jos buvo lokalios, svarbios kokiam 
nors regionui, o dabar jau tapo globalios. 
Tai – antropoceno epochos bruožas.

Žemdirbystė buvo ir yra žmogaus iš-
gyvenimo, gerovės, socialinės raidos ir 
pažangos ramstis, bet kartu – ir viena iš 
veiklų, labiausiai veikiančių mus supančią 
aplinką (plečiami dirbamos žemės plotai, 
mažėja miškų, per ilgus amžius sukauptų 
išteklių, alinamas dirvožemio humusinga-
sis sluoksnis, mažėja biologinė įvairovė, o 
riboti gėlo vandens ištekliai naudojami 
dirbamiems laukams drėkinti). Žinoma ne-
mažai pavyzdžių, kai dėl neapgalvoto be-
saikio vartojimo praradus biologinius ar ki-
tus svarbius išteklius žlugo didieji miestai, 
valstybės ar net galingos imperijos – visa 
tai pražudė kilę vidiniai socialiniai neramu-
mai arba karai.

Žmonijai visada buvo svarbu apsirū-
pinti maistu. Todėl būtina apsaugoti gy-
vulių bandas ir auginamų kultūrų derlių 
nuo įvairiausių kenkėjų (mikroorganizmų, 
grybelių, piktžolių, vabzdžių, ligų sukėlėjų 
ir pernešėjų), dėl kurių poveikio kasmet 
prarandama nemaža maisto išteklių dalis. 
Žemdirbiai jau seniai naudoja įvairias ap-
saugos priemones ir tam tikru laikotarpiu 
atrodė, kad cheminės apsaugos priemo-
nės yra veiksmingiausios. Tuo metu jau 
buvo prasidėjęs pramonės ir naujų tech-
nologijų plėtros laikotarpis: labai sparčiai 
buvo naudojami Žemės ištekliai, greitai 

vystėsi pramonė, augo vartojimas ir beveik 
nebuvo kreipiama dėmesio į vis didėjan-
čias ekologines problemas. Vadovautasi 
antropoceno epochai būdinga mąstymo 
logika: viena biosferoje vyraujanti rūšis ko-
voja su visa Gamta.

Štai viena tokios kovos su Gamta isto-
rijų, kuri dar nesibaigė… 1873 m. pirmą 
kartą buvo susintetintas cheminis jungi-
nys dichlordifeniltrichloretanas (1 pav.). 
Jį susintetino austrų chemikas O. Caidle-
ris (Zaidler). Apie tai po metų mokslinė-
je spaudoje pasirodė tik trumpa žinutė, 
o po to pusę amžiaus šis junginys buvo 
pamirštas. Tik po 64 metų Bazelyje (Basel, 
Šveicarija), chemijos laboratorijoje, vienas 
jaunas mokslininkas atsitiktinai pastebėjo, 
kad musės, nutūpusios ant dėžutės su di- 
chlordifeniltrichloretanu, labai greitai stim-
pa. Jis atliko keletą bandymų su musėmis, 
kitais bestuburiais ir įsitikino: kad žūtų vi-
sos vieno kvadratinio centimetro plote 
ropinėjančios musių lervos, užtenka mili-
jardinės šio cheminio junginio gramo da-
lies. Vieno hektaro ploto vandens telkinio 
maliarinių uodų lervoms sunaikinti prireikė 
tik 125 g dichlordifeniltrichloretano! Išmir-
kyti vandenyje su šiuo cheminiu junginiu 
skalbiniai net aštuonis kartus išskalbti ir 
išlyginti buvo mirtinai pavojingi į juos pa-
kliuvusioms blusoms, blakėms ir utėlėms! 
Tas junginys sutrumpintai buvo pavadin-
tas DDT, jo savybes atradusiam  šveicarui  
P. H. Miuleriui (Müller) 1942 m. buvo išduo-
tas patentas, o 1948 m. jis buvo apdovano-

1. Ekologinės problemos niekur 
 nedingsta…
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tas Nobelio fiziologijos ir medicinos premi-
ja už DDT – prieš kai kuriuos nariuotakojus 
labai veiksmingo nuodo – atradimą. 

 

ClCl

Cl
Cl

Cl

1 pav. DDT (C
14

H
9
Cl

5
) struktūrinė formulė. 

DDT yra geriausiai pasaulyje žinomas 
chloro organinių junginių grupės pestici-
das. Šios grupės junginiai kovai su kenkė-
jais buvo naudojami 1940–1970 m. Per An-
trąjį pasaulinį karą DDT naudojo ir armija, 
ir civiliai gyventojai apsaugai nuo vabzdžių 
platinamų ligų (šiltinės ir maliarijos) protrū-
kio. Po karo DDT kaip insekticidas pradėtas 
naudoti pasėlių apsaugai nuo kenkėjų, 
buityje – apsaugai nuo parazitų, krauja-
siurbiams vabzdžiams, galvijams ir žmo-
nėms pavojingų ligų pernešėjams naikinti. 
Naudojant DDT buvo sunaikinti maliarijos 
židiniai Europoje ir Šiaurės Amerikoje. 

Išnykus šiai ligai net pradėta manyti, 
kad maliarija – tik atogrąžose paplitusi liga. 
Tačiau tai – tik nuoseklios daugiametės 
kovos su maliarija rezultatas. Maliarija 
šimtmečius reguliavo pasaulio gyventojų 
skaičių. Manoma, kad šia baisia liga 
žmonės serga jau daugiau kaip 50 000 
metų. Gerai žinoma, kad Kinijoje ja žmonės 
sirgo jau 2700 metų prieš Kristų. Ligos 
pavadinimas kilo iš viduramžių italų kalbos 
(mala aria – blogas oras), o seniau ji dar 
buvo vadinama pelkių karštine, nes buvo 
siejama su pelkynais. Manyta, kad maliarija 

serga žmonės, gyvenantys nepalankiomis 
klimato sąlygomis, ir iš dalies tai tiesa. Iš tiesų 
maliariją sukelia kraujyje apsigyvenantys 
vienaląsčiai sporagyviai (Haemosporidia), 
priklausantys protistams, – maliariniai 
plazmodijai (Plasmodium). Jie sukelia 
roplių, paukščių ir daugelio žinduolių 
maliariją. Žmonėms maliariją sukelia kelių 
rūšių maliariniai plazmodijai: Plasmodium 
malariae sukelia keturdienę maliariją, 
Plasmodium ovale – ovalinę maliariją, 
Plasmodium vivax – trečiadienę maliariją, 
Plasmodium falciparum – tropinę maliariją. 
Pavojingiausi pastarųjų dviejų rūšių 
maliarijos sukėlėjai. 

Šios maliarinių plazmodijų rūšys viena 
nuo kitos skiriasi morfologinėmis ir biolo-
ginėmis savybėmis, vystymosi žmogaus 
organizme trukme ir sukeliamos ligos po-
žymiais. Jų galutinis šeimininkas yra malia-
riniai uodai (Anopheles), o tarpinis šeiminin-
kas – žmogus. Pastarasis užsikrečia įgėlus 
užkratą nešiojančiam uodui. Kartu su uodo 
seilėmis į žmogaus kraują patenka plazmo-
dijai, kurie išnešiojami po visą organizmą ir 
įsiskverbia į kepenų ląsteles, kur jie ir vysto-
si. Užkrėsti žmonės po kurio laiko pradeda 
negaluoti: staiga pakyla temperatūra, krečia 
drebulys (nes ima plyšti eritrocitai, kuriuose 
dauginasi parazitai). Tokie negalavimų ciklai 
kartojas kas tam tikrą laiką. Parazitai daugi-
nasi raudonuosiuose kraujo kūneliuose ir 
sukelia anemijos simptomus (svaigsta gal-
va, trūksta oro, dažnai plaka širdis ir kt.), taip 
pat simptomus, panašius į gripo (žmogus 
karščiuoja, jį krečia drebulys, pykina), o kar-
tais sukelia net komą ir mirtį. Chronišką ma-
liariją sukelia Pl. vivax ir Pl. ovale: regis, jau iš-
gydyta liga gali atsinaujinti praėjus keliems 
mėnesiams ar metams po uodo įgėlimo, 
nes su uodo seilėmis į kraują patekę para-
zitai išlieka kepenyse. Todėl net išnaikinus 
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visus ligonio kraujyje buvusius parazitus, 
nereiškia, kad ligonis visiškai pasveiko. Il-
giausias žinomas inkubacinis P. vivax infek-
cijos periodas – net 30 metų. Veiksmingų 
skiepų nuo maliarijos kol kas nėra. O kad 
sumažėtų infekcijos grėsmė, nuolat reikia 
vartoti profilaktinius vaistus. Deja, tai per 
brangu žmonėms, gyvenantiems silpnai 
ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse, esančio-
se galimų epidemijų regionuose. 

Efektyviausias būdas kovoti su malia-
rija – naikinti užkratą pernešančius krau-
jasiurbius vabzdžius. Tam kaip labai veiks-
minga (ir santykinai pigi) priemonė buvo 
naudojamas DDT. Taip maliarija iš esmės 
buvo išnaikinta didžiuliuose regionuose. 

Iki praeito amžiaus aštuntojo dešimt- 
mečio Vakarų Europos, JAV ir daugelio kitų 
valstybių mokslininkų ir gamtosaugininkų 
pastangomis buvo ištirta ir visuomenei pa-
aiškinta DDT keliama grėsmė aplinkai, bio- 
loginei įvairovei ir pačiam žmogui. Todėl 
imta riboti šio pesticido naudojimą, nors 
visiškai jo atsisakyta nebuvo. DDT buvo ir 
tebėra naudojamas kai kuriose Europos 
(Rusijos, Baltarusijos), Azijos, Afrikos, Vidurio 
ir Pietų Amerikos valstybėse maistinėms ir 
techninėms kultūroms drėkinamose terito-
rijose apsaugoti nuo kenkėjų. DDT prepa-
ratų atsargos buvo milžiniškos, todėl nie-
kas nenorėjo jų naikinti ir patirti materialių 
nuostolių. Be to, naujo veiksmingo, bet ne-
keliančio pavojaus aplinkai ir žmogui pes-
ticido kaina būtų nepakeliama ekonominė 
našta daugeliui Azijos, Afrikos valstybių, kur 
DDT buvo vienintelis veiksmingas kovos su 
mirtinomis infekcinėmis ligomis ginklas. 
Štai keletas pavyzdžių. Prieš pradedant 
DDT naikinti maliarinius uodus, Indijoje per 
vienus metus nuo maliarijos mirdavo apie 
800 000 žmonių. Kova su maliariniais uodais 
tęsėsi dešimtmetį (1950–1960), kol žmonių 
nuo maliarijos mirdavo labai mažai. Įvertin-

ta, kad dėl DDT veiksmingumo kovojant 
su maliarija ir kitomis kraujasiurbių perne-
šamomis ar sukeliamomis ligomis (gelto-
nuoju drugiu, encefalitu) buvo išsaugota 
per 75 mln. žmonių gyvybių. Jei Šri Lankoje 
per metus (1934–1935) iš 1,5 milijono ma-
liarija sergančių žmonių mirė 80 000, tai po 
intensyvaus uodų naikinimo DDT prepa-
ratu 1963 metais užfiksuota tik 17 mirties 
atvejų. Nustojus naudoti DDT, 1968 m. Šri 
Lankoje maliarijos epidemija atsinaujino – 
ja susirgo daugiau kaip 600 000 žmonių, 
nors dauguma suaugusiųjų epidemijos 
apimtose teritorijose jau buvo šiek tiek at-
sparūs ligos sukėlėjui. Deja, įgytas atsparu-
mas laikui bėgant mažėja, todėl žmonės, 
gyvenantys teritorijose, kurios šiuo metu 
jau neepideminės, ilgainiui gali tapti ma-
liarijos aukomis. Dabartiniame globalizaci-
jos amžiuje, kai toli ir labai greitai keliauja 
ne tik informacija, bet ir žmonės, prekės, o 
kartu – įvairių biologinių rūšių atstovai, tarp 
jų ir kraujasiurbiai vabzdžiai, maliarijos pre-
vencija tampa dar aktualesnė problema. 
Skubių ir veiksmingų (jau išbandytų) prie-
monių arsenalą vėl gali tekti panaudoti. Ar 
tik neprasidės DDT istorija iš naujo?

Dar iki galo neįveikus maliarijos iškilo 
nauja problema – atsirado ne tik insektici-
dams atsparios maliarinių uodų populia-
cijos, bet ir plazmodijų (P. falciparum) po-
puliacijos, atsparios cheminėms maliarijos 
profilaktikos priemonėms. Pasaulio sveika-
tos organizacija (PSO) asmenims, vykstan-
tiems į teritorijas, kuriose galima užsikrėsti 
maliarija, profilaktikai rekomenduodavo 
vartoti keletą preparatų. Po kurio laiko pa-
aiškėjo, kad kai kuriuose maliarijos papli-
timo regionuose maliariniai plazmodijai 
pasidarė atsparūs keliems iš šių preparatų, 
susiformavo meflokvinui ir chlorokvinui at-
sparios plazmodijų populiacijos. 
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PSO duomenimis, nuo maliarijos žmo-
nės vis dar miršta ir šiandien ir yra daugiau 
kaip 100 šalių, kuriose galima užsikrėsti 
maliarija. Kasmet maliarija suserga apie 
650 mln. žmonių. Vien tik Vidurio Afri-
kos šalyse nuo šios ligos kasmet miršta  
1,5–3 mln. gyventojų. Kiekvienais metais 
atogrąžų maliarija suserga daugiau kaip 10 
tūkstančių turistų, iš kurių apie 1 % mirš-
ta. Paprastai maliarija siejama su skurdu, 
tačiau dažnai ji pati yra skurdo priežastis, 
ekonominio augimo trukdis. Nors kova su 
infekcinėmis ligomis, pavyzdžiui, maliarija, 
buvo sėkminga, tačiau lig šiol DDT naudo-
jimu piktnaudžiaujama. Todėl įvairiose ša-
lyse beveik tuo pačiu metu pastebėtas dar 
vienas reiškinys, šiandien dažnesnis tarp 
virusų, bakterijų ir grybų: labai greitai paki-
to kenkėjų genomas ir atsirado naujų DDT 
preparatui atsparių (rezistentiškų) popu-
liacijų (2 pav.). Nuo XX a. vidurio labai pa-
daugėjo insekticidams atsparių vabzdžių – 
kenkėjai jau atsparūs ir chloro organiniams 
insekticidams, daugiausia DDT ir jo skilimo 
produktams.

Šiandien atsparumas cheminiams pre-
paratams – įprastas reiškinys, tačiau pa-
didėjo atsparių gyvybės formų įvairovė ir 
adaptacijos greitis (lėčiau prisitaiko bestu-
buriai, greičiausiai – virusai ir bakterijos). 
Žmogui pavojingų organizmų atsparumas 
vaistams tapo labai rimta medicinos prob- 
lema (Shen et al. 2005).

DDT ir ypač jo tarpiniai skilimo pro-
duktai yra labai patvarūs ir kaupiasi or-
ganizmų audiniuose (Gold, Brunk 1984). 
Todėl šio insekticido daugiau susikaupia 
aukštesniojo mitybos lygmens vartotojų 
organizme (3 pav.). DDT (ar jo metabolitai) 
randamas netgi labai toli nuo tų vietų, kur 
buvo naudojamas: Arktyje – baltųjų lokių, 
Antarktyje – krabaėdžių ruonių, Misisipė-
je – aligatorių, Gango upėje – delfinų, palei 
išdžiūvusį Aralo ežerą besiganančių saigų 
riebaliniame audinyje. 

Nuo chloro organinių junginių povei-
kio ypač nukentėjo paukščiai. Šie tolimieji 
skraidančių dinozaurų proproprovaikaičiai 
turi labai silpną vietą, kurią lengvai pažei-
džia DDT. Paukščiai, prasidėjus veisimosi 

2 pav. Insekticidams atsparių žemės ūkio kenkėjų populiacijų skaičiaus 
augimas per šešiasdešimt metų: 1 – bestuburių (vabalų), 2 – kraujasiurbių 
(maliariniai uodai, erkės, blakės). Parengta pagal The Global (2000) ir 
World Conservation Strategy (1980).
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laikotarpiui, deda kiaušinius. Susikaupę 
paukščių (ypač plėšriųjų, esančių mity-
bos piramidės viršuje) patelių organizme 
chloro organiniai junginiai sutrikdo liaukų, 
svarbių kiaušinio lukšto formavimui, veik- 
lą. Todėl paukščiai deda ir bando perėti 

minkštalukščius kiaušinius, kurie tiesiog 
subliūkšta jiems tupiant į lizdą. Negana to, 
išlikusiuose sveikuose kiaušiniuose būna 
didelis DDT ar jo metabolitų kiekis, ir šios 
medžiagos nužudo vos pradedančio vys-
tytis jauniklio gemalą.

3 pav. DDT dalyvauja ežero ekosistemos gyvųjų organizmų medžiagų apykaitoje. Kai kurie DDT 
metabolitai net pavojingesni gyviesiems organizmams, nei DDT. Stanislovo Sinkevičiaus iliustracija. 
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4 pav. Baltųjų gandrų (Ciconia ciconia) svarbiausieji migracijos keliai (raudona) iš perimviečių 
(geltona) į žiemojimo vietas (mėlyna). © Bamse, parengta pagal http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:White_Stork_migration_map-en.svg.

Paaiškėjo, kad paukščiams DDT kelia-
mas pavojus ligi šiol nesumažėjo. Kasmet 
dalis paukščių kurį laiką gyvena tuose že-
mynuose ar regionuose, kur DDT tebėra 
naudojamas kovai su kraujasiurbiais vabz-
džiais ir erkėmis. Ten šio junginio, sukaupto 
ekosistemų komponentuose (dažniausiai 
maisto objektuose), yra gana daug. Taip 
DDT patenka į paukščio organizmą ir jame 
kaupiasi. Dažnai tai vyksta žiemavietėse, 
pvz., Afrikoje (4 pav.).
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ūmiais apsinuodijimo simptomais, sutri-
kusia elgesio reakcija, gyvybinių organų 
funkcijų sutrikimais, koma ir net mirtimi. 
Tokia nūdienos realybė. 

Lietuvoje nuo 1993 m. vykdomas aplin-
kos monitoringas, stebima, vertinama ir 
prognozuojama:
• fizinio, radiacinio, cheminio, biologinio ir 

kitokio antropogeninio poveikio šaltiniai 
bei jų poveikis aplinkai;

• oro taršos, kritulių, paviršinio vandens 
(upių, ežerų, tvenkinių, Kuršių marių, Bal-
tijos jūros), dirvožemio, žemės gelmių, 
biotos būklė;

• natūralių ir antropogeniškai veikiamų 
gamtinių komponentų (pelkių, natūralių 
ir kultūrinių pievų, miškų ir kt.) būklė;

• aplinkoje vykstančių globalių procesų 
kaita ir tendencijos (rūgštieji krituliai, 
ozono sluoksnio kitimas, šiltnamio efek-
tas ir kt.).
Aplinkos pokyčiai įvertinami pagal 

pagrindinių ekosistemos elementų – dir-
vožemio, dirvožemio vandens, gruntinio 
vandens – cheminės sudėties pokyčius. 
Įvertinami teršalų srautai ir kaip jie keičia-
si gamtiniams vandenims sunkiantis per 
dirvožemį į gruntinius vandenis ir upeliais 
patenkant į paviršių. Analizuojant šiuos 
duomenis kartu su kritulių duomenimis, 
vertinami į Lietuvos teritoriją patenkantys 
teršalai (kaip patenka, kaupiasi ir pakinta 
dirvožemyje), nustatomas medžiagų išplo-
vimo iš dirvožemio režimas, judėjimo keliai 
ir teršalų patekimas į gruntinį ir paviršinius 
vandenis. Šie duomenys naudingi kurti 
modeliams, pagal kuriuos įvertinamas an-

2. Teršalai ir jų kokteiliai

Nuo XX a. vidurio lig šiol susintetinti ir pra-
dėti vartoti tūkstančiai naujų junginių. Kai 
kurie jų (ksenobiotikai) pavojingi aplinkai, 
biologinei įvairovei ir pačiam žmogui. Tai 
viena iš daugelio mūsų epochos grėsmių – 
globali ekosistemų tarša įvairiais ksenobio- 
tikais (gyvojoje gamtoje nesutinkamais, 
bet naujai žmogaus sukurtais cheminiais 
junginiais). Taip iškilo dar viena problema 
ir nauja grėsmė – naujai atsiradusių įvairių 
teršalų, jų kokteilių neigiamas sinerginis 
poveikis biologinei įvairovei. Dalis jų (pvz., 
chloro organiniai junginiai, tarp jų ir DDT) 
patvarūs arba yra labai ilgai, o yrant ne-
retai susidaro nauji, tačiau ne mažiau pa-
vojingi junginiai. Palaipsniui šie pavojingi 
junginiai patenka į gyvuosius ekosistemų 
komponentus (dumblius, augalus, gyvū-
nus – į jų mitybos grandis) ir ,,pajuda“ link 
mitybos piramidės viršūnės. Taip grobuo-
nių organizmuose vis daugiau ir daugiau 
susikaupia skirtingų, bet pavojingų koktei-
lio komponentų. Ir čia kyla nauja grėsmė: į 
organizmą patenka tokie teršalai (toksinės 
medžiagos, sunkieji metalai, radionuklidai 
ir kt.), kurių bendras (sinerginis) poveikis 
daug pavojingesnis nei pavienių teršalų. 
Poliaromatiniai angliavandeniliai, sunkieji 
metalai, alkilfenoliai sukelia organizmo ląs-
telių membranų pokyčių, turi įtakos kan-
cerogeninių procesų eigai, jų poveikis gali 
būti toksinis ar genotoksinis – gali turėti 
įtakos įvairių ligų atsiradimui, mirtingumo 
padidėjimui, ištisų populiacijų reprodukci-
jos sumažėjimui. Kiekvieno individo reak- 
cija gali skirtis (priklauso nuo junginio, 
jo poveikio ir organizmo): gali pasireikšti 

˜
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tropogeninės veiklos poveikis natūralioms 
ekosistemoms ir prognozuojama jų būklė 
ateityje. Sukauptus natūralių ekosistemų 
monitoringo duomenis galima naudoti 
kaip atskaitos tašką vertinant regioninę ir 
globalią taršą, žmogaus poveikį aplinkai.

Aplinkos monitoringo duomenys pasi-
telkiant matematinį modeliavimą naudo-
jami prognozei. Remiantis modeliais, nu-
matoma didžiausioji teršalų dozė, kuri dar 
nesukelia negrįžtamų ekosistemos ir jos 
elementų pokyčių. Sąlygos keičiasi, tobu-
lėja modeliai, todėl jie tikslinami, kad gali-

ma būtų kuo efektyviau lyginti ir nustatyti, 
ar prognozės tikslios.

Šiandien žinoma, kad aplinkoje dar yra 
seniai naudotų junginių, kurie vis dar pavo-
jingi (pvz., DDT grupės junginių), taip pat ir 
neseniai pradėtų naudoti. Patekę į gyvuosius 
organizmus, teršalai kelia pavojų sveikatai, o 
net iš nelabai pavojingų komponentų su-
daryti kokteiliai gali būti mirtinai pavojingi. 
Vis kintančių teršalų bei jų mišinių sinerginis 
poveikis gamtinių sistemų komponentams, 
biologinei įvairovei Lietuvoje ir pasaulyje 
kol kas dar mažai tyrinėtas (5 pav.). 

5 pav. Įvairių teršalų sinerginis poveikis margasparnėms musinukėms (Ficedula hypoleuca) ir 
didžiosioms zylėms (Parus major). Parengta pagal Krutinytė (2006).
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Yra keli teršalų sinerginio poveikio bio- 
loginei įvairovei tyrimo lygiai (pagal tai 
pasirenkami tyrimo metodai): molekuli-
nis-genetinis, individų-populiacijų, buvei-
nių-ekosistemų. Ne visada teršalai sukelia 
greitą ir akivaizdų biologinių sistemų atsa-
ką. Gyvieji ekosistemų komponentai „žino“ 
daugybę būdų, kaip išvengti ar pasiprie-
šinti atsiradusiam neigiamam poveikiui. 

Žmogus taip pat neretai galėtų padėti 
gyvūnams ar augalams, jei iš anksto žinotų 
apie kylančią grėsmę vienos ar kitos rūšies 
populiacijai. 

Nereikia pamiršti, kad vienas biologinės 
įvairovės in situ tyrimo reikalavimų – kuo 
mažiau pakenkti esamai įvairovei. Primin-
tini bioetikos (humaniško elgesio su gyvū-
nais) reikalavimai, kurių reikia laikytis tiriant 
gamtoje gyvenančius ir laboratorijoje au-
ginamus gyvūnus. Tyrimams gamtoje rei-
kia pasirinkti tokius tyrimo metodus, kad 
nereikėtų žudyti gyvūnų, ypač kai tiriamos 
retos stuburinių ar kitų gyvūnų rūšys. Kai 
kurioms retoms ir saugomoms rūšims tirti 
reikia gauti specialų gamtosaugos institu-
cijų leidimą.
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Viena iš greitai nepastebimų ir plika akimi ne-
matomų teršalų sinerginio poveikio grėsmių 
yra pirminės molekulinės-genetinės – cito-
genetinės pažaidos. Vienas iš būdų greitai 
aptikti galimas taršos keliamas grėsmes – ti-
riamojo gyvūno periferinio kraujo tyrimai. 

Citogenetinių pažaidų analizė yra jau-
trus ir informatyvus metodas aplinkos ter-
šalų poveikiui gyvūnų ląstelėms įvertinti. 
Taršos poveikis tiriamas ir genotoksikologi-
niais metodais. Jais daugiau sužinoma apie 

Aplinkos genotoksiškumą galima įvertinti 
naudojant biožymenis. Jie gali būti įvai-
rių organizmų ląstelėse atsirandančios 
branduolio pažaidos. Šis metodas dažnai 
naudojamas, nes juo galima greitai ir pa-
prastai atlikti tyrimus, o be to, yra jautrus. 
Tyrimo metodika paprasta, tinka tirti įvai-
rias organizmų ekologines grupes, rūšis, 
audinius. Mikrobranduolių (MB) testu 
galima įvertinti organizmo atsaką į ge-
notoksinių junginių ar jų mišinių (įvairios 
koncentracijos, trukmės) poveikį, jį ga-
lima naudoti ir pradiniam foniniam (kai 

3. Nematomoji poveikio pusė

bendrosios taršos pasekmes. Kartu šie me-
todai padeda nustatyti reikalingas aplin-
kos apsaugos priemones. Analitiniams  
in vitro (objektas – ląstelių kultūros) ir  
in vivo (objektas – gyvieji organizmai) ty-
rimams naudojami skirtingi biožymenys. 
Mes daugiau dėmesio skirsime eritrocitų 
mikrobranduolių testui – tai vienas pa-
prasčiausių metodų genotoksinų povei-
kiui vertinti.

4. Mikrobranduolių testas

nėra tiriamųjų teršalų) aplinkos poveikiui 
vertinti. 

Pirmiausia MB testu, kaip citogenetinių 
pažaidų indikatoriumi, buvo tirtos žinduo-
lių ląstelės. Kiek vėliau jis pradėtas naudoti 
įvairių organizmų populiacijų aplinkos ge-
notoksiškumui tirti. Didžioji teršalų dalis 
vienaip ar kitaip patenka į vandenį, todėl 
tyrėjai susidomėjo poveikio vandens orga-
nizmams (hidrobiontams) tyrimais. Aplin-
kos genotoksiškumui įvertinti MB testu jau 
tirti net 32 rūšių vandens organizmai, jų 
skaičius nuolat auga.
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Prieš pradedant genotoksinio poveikio 
organizmams tyrimus reikia surinkti visą 
galimą informaciją apie tos vietovės tar-
šą (biologinę, cheminę, radioaktyviąją). 

5. Metodika

Tai padės atrinkti tyrimams tinkamiau-
sias gyvūnų grupes (moliuskus, žuvis, 
varliagyvius, paukščius, žinduolius ar kt.; 
6 pav.).
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6 pav. Galimi genotoksikologinio tyrimo objektai (žuvys, varliagyviai, paukščiai, 
peliniai graužikai). Stanislovo Sinkevičiaus nuotraukos
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Pasirinkus užterštą teritoriją, pavyzdžiui, 
stovinčio vandens telkinius (kūdras, tven-
kinius, nedidelius ežerus), tekančius ter-
šiamus vandenis (upelius, upes), automa-
gistralių šalikeles, buvusią pesticidų ar kitų 
pavojingų aplinkai medžiagų sandėliavimo 
teritoriją, senų ar savavališkų pramonės ir 
kitų pavojingų atliekų sąvartynų teritori-
jas, pirmiausia reikia vizualiai nustatyti, o 
jei galima, ir kiekybiškai įvertinti biologinę 
įvairovę. Tuomet galima išsirinkti tinkamas 
populiacijas tolesniems citogenetiniams 
tyrimams. 

Tokius darbus geriausia atlikti grupelei 
bendraminčių: viena grupelė tirtų mo-
liuskų, kita – žuvų, dar kita – varliagyvių, 
paukščių ar žinduolių būklę. Tiriamoje vie-
toje turi būti pakankamai tiriamųjų objek-
tų (tos pačios rūšies organizmų), kad gauti 
rezultatai būtų patikimi. Kiekvieną tiriamą-

ją grupę turi sudaryti daugiau kaip dešimt 
individų. Iš kiekvieno individo paimtų ke-
lių kraujo lašų iškart gaminami ne mažiau 
kaip penki ar septyni preparatai (tepinėliai 
ant objektinių stiklelių). 

Tyrimams reikia kontrolinių tos pačios 
rūšies gyvūnų, gyvenančių švarioje ar kuo 
mažiau užterštoje teritorijoje. Iš kontrolinių 
gyvūnų paimama kraujo ir pagaminama 
tiek pat preparatų.

Po preparatų parengimo (fiksavimo, 
džiovinimo, dažymo, pakartotinio džiovi-
nimo) analizei, tyrimo mikroskopu ir MB 
skaičiavimo visų tyrėjų gauti rezultatai 
analizuojami kartu ir duomenys apiben-
drinami. Tokie darbai galėtų būti įdomūs 
ir naudingi vertinant teritorijos taršą pagal 
genotoksinį poveikį (molekuliniu-geneti-
niu lygmeniu) vietinėms gyvūnų populia-
cijoms, o kartu ir biologinei įvairovei.
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Mikrobranduolių pažaidų analizei naudo-
jama bet kokių gyvūnų (žinduolių, paukš-
čių, roplių, amfibijų, žuvų ar kt.) periferinis 
kraujas, dvigeldžių moliuskų žiaunų ir he-
molimfos ląstelės. 

Iš kurios gyvūno vietos imti kraujo, pri-
klauso nuo tiriamojo gyvūno rūšies. Pavyz-
džiui, žinduolių, paukščių kraujo imama 
iš geriausiai matomos venos galūnėse (iš 
posparninės venos ar žinduolio kojos vidi-
nėje pusėje esančios venos), žuvų – iš uo-
degos venos. Paimami keli lašai kraujo ir už-
lašinami ant objektinio stiklelio. O iš roplių ir 
varliagyvių kraujo paimama įkirpus vienos 
iš galūnių pirštelio narelį. Kad tyrimams 
reikalingas periferinis kraujas nesukrešėtų, 
jo paimama heparino tirpalu praskalautu 
švirkštu su adata. Pro plyšį iš moliuskų kiau-
tų suveriamojo raumens švirkštu paimama 
hemolimfos ir iš jos paruošiami tepinėliai 
ant objektinio stiklelio. Jei paimamas vienas 
žiaunų lapelis, jis dedamas ant objektinio 
stiklelio, kur užlašinta specialaus – Karnua – 
fiksatoriaus (ledinės acto rūgšties ir meta-
nolio mišinys santykiu 1:3). Švelniai pincetu 
purtant žiaunų lapelį gaunama ląstelių sus-
pensija, kuri tolygiai paskirstoma ant objek-
tinio stiklelio. Ji ir bus tolesnės eritrocitų 
mikrobranduolių (7 pav.) ir kitų branduolio 
pažaidų analizės objektas.

Paruošti žinduolių, paukščių, amfibijų, 
žuvų ar moliuskų ląstelių preparatai džio-
vinami laikant objektinį stiklelį horizontaliai 
ir fiksuojami metanoliu (ne trumpiau kaip  
10–15 min.). Visiškai išdžiūvę preparatai 
dažomi 4 % Gimzos dažų tirpalu. Dažams 
ruošti naudojamas fosfato buferinis tirpalas 

(pH 7). Preparatai dažomi 20–60 min. speci-
aliose stiklinėse vonelėse kamerose. Nuda-
žyti preparatai nuplaunami silpna vandens 
srovele ir vėl išdžiovinami. Tada prepara-
tus galima tirti, analizuoti. Tam reikalingas 
optinis stereomikroskopas (su papildomu 
apšvietimu ir imersiniu objektyvu – mi-
kroskopo optine sistema, kurios erdvė tarp 
bandinio ir pirmojo lęšio pripildyta skysčio), 
leidžiantis padidinti vaizdą apie 1000 kartų. 

Tyrimų metu stebima 2000 kraujo ląste-
lių (iš vieno preparato), vertinamas mikro-
branduolių (MB) dažnis. Galima skaičiuoti 
ir branduolio pumpurų (BP), fragmentuotų 
apoptozinių (FA) ir dvibranduolių (DB) ląs-
telių, branduolio pumpurų, susijungusių 
su branduoliu nukleoplazminiu ryšiu (BPs), 
bei dvibranduolių eritrocitų, kurių bran-
duoliai susijungę nukleoplazminiu tiltu 
(DBt), dažnius.

Ląsteles, kurių branduoliai pažeisti, bū-
tina fotografuoti. Tam tinka mikroskopams 
pritaikytos skaitmeninės kameros. Geno-
toksinės (mikrobranduolių ir branduolio 
pumpurų) ir citotoksinės (fragmentuotos 
apoptozinės ir dvibranduolės ląstelės) pa-
žaidos nustatomos pagal nustatytus krite-
rijus (Fenech et al. 2003). 

Iš pradžių galima apsiriboti mikrobran-
duolių apskaita. Preparatus reikia stebėti 
pro mikroskopą ir užrašyti stebėjimų duo-
menis. Mikrobranduoliai nuo pagrindinio 
branduolio skiriasi tik dydžiu (paprastai jie 
sudaro nuo 1/5 iki 1/20 branduolio dydžio). 
Vėliau galima analizuoti ir kitas branduolio 
pažaidas, pvz., branduolio pumpurus, frag- 
mentuotas apoptozines ir dvibranduoles 

6. Branduolio pažaidų analizė
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7 pav. Mikrobranduolių susidarymo schema. Parenga pagal: a – Fenech (2007);  
b – Szczerbal et al. (2006).

a

b
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ląsteles. Pagal šias pažaidas vertinamas 
organizmą supančios aplinkos genotok-
siškumas, jos poveikis tiriamiesiems orga-
nizmams, jų populiacijoms. Atkreipiame 
dėmesį, kad gautų rezultatų objektyvu-
mas labai priklauso nuo ištirtų organizmų 
kiekio, t. y. tyrimo imties. Jei žinoma teršalų 
koncentracija, galima tiksliau nustatyti ir 
įvertinti genotoksinį (pagal mikrobran-
duolių ir branduolio pumpurų susiforma-
vimą) ir citotoksinį (pagal dvibranduolių ir 
fragmentuotų apoptozinių ląstelių dažnį) 
poveikį (Baršienė et al. 2004, Adreikėnaitė 
2010).

Mikrobranduolių identifikavimas 
ir jų apskaita:
• identifikuojamos atskiros ryškaus kon-

tūro sferinės dalelės citoplazmoje. Jų 
skersmuo gali būti nuo 1/3 iki 1/20 bran-
duolio skersmens;

• palyginama šių dalelių ir branduolio 
struktūra ir spalva;

• nustatoma, ar jos nesiliečia su ląstelės 
branduoliu.

Kitos trys branduolio pažaidų gru-
pės. Manoma, kad branduolio pumpurai 
formuojasi dauginantis ekstrachromoso-
minei DNR ir vykstant DNR trūkių atkūrimo 
(reparacijos) procesams. 

Branduolio pumpurų (BP) identifi-
kacija:
• išsiliejusio iš branduolio chromatino 

struktūra ir spalva tokia kaip branduolio;
• panašūs į mikrobranduolį, tačiau juos 

sieja regimas nukleoplazminis ryšys su 
branduoliu.
Manoma, kad apoptozė yra būdas pa-

šalinti iš organizmo genetiškai pažeistas 
ląsteles. Pasiūlyti morfologiniai kriterijai, 

pagal kuriuos vizualiai vertinamos apop-
tozinės ląstelės. Apoptozinėse ląstelėse 
kondensuojasi chromatinas, bet citoplaz-
mos ir branduolio sienelė lieka nepažeista. 
Toliau vykstant branduolio fragmentacijai 
citoplazminė membrana taip pat išlieka 
nepažeista (Fenech 2000). 

Fragmentuotų apoptozinių ląstelių 
(FA) identifikacija:
• ankstyvosiose apoptozės stadijose išryš-

kėja branduolyje esantis chromatinas, o 
citoplazminė branduolio membrana lie-
ka nepažeista;

• vėlyvosiose apoptozės stadijose bran-
duolys skyla į atskirus darinius, tačiau ci-
toplazminė membrana lieka nepažeista.
Suformuluoti kriterijai, pagal kuriuos re-

komenduojama vertinti ir kitas branduolio 
pažaidas (Fenech, Crott 2002). 

Dvibranduolės ląstelės (DB) identi-
fikacija:
• aptiktos dvibranduolės ląstelės, kurių 

branduolių skersmuo panašus, o kon-
tūrai ryškūs. Branduoliai apsupti vienos 
citoplazmos ir padengti bendra ląstelės 
membrana;

• abu branduoliai vienodos struktūros ir 
spalvos;

• branduolius gali jungti nukleoplazminis 
tiltas, kurio skersmuo ne didesnis kaip ¼ 
branduolio skersmens;

• abu branduoliai gali liestis, tačiau negali 
vienas kito dengti;

• dvibranduolių ląstelių citoplazma ar 
membrana negali viena kitos dengti ir 
turi būti atsiskyrusi nuo gretimų ląstelių.
Duomenims analizuoti gali būti naudo-

jamas PRISM ar kitas statistinės duomenų 
analizės programų paketas. 
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Kai kurios sąvokos

Abiotiniai veiksniai – fiziniai (temperatūra, atmosferos slėgis, spinduliuotė) ir cheminiai (atmos-
feros, vandens, grunto cheminė sudėtis) veiksniai, veikiantys gyvuosius organizmus.

Antropogeninė tarša – netinkamos (kartais net pavojingos) žmogaus veiklos sukelta aplinkos 
tarša, neigiamai veikianti ekosistemas, jų komponentus, žmonių sveikatą. 

 Aplinkos tarša – kenksmingų medžiagų ar objektų, pavojingų sveikatai, patekimas į aplinką.

Aplinkos veiksnys (kartais vadinamas ekologiniu veiksniu) – bet koks aplinkos elementas, turintis 
tiesioginį ar netiesioginį poveikį organizmams, jų populiacijoms, rūšims, ekosistemoms.

Apoptozė – fiziologinis procesas, kurio metu iš organizmo pašalinamos pažeistos arba nereika-
lingos ląstelės. 

Bioakumuliacija – procesas, kurio metu aplinkoje esantys cheminiai junginiai (gali būti ir nuo-
dingosios medžiagos) kaupiasi organizme. Kuo didesnė cheminio junginio pusėjimo trukmė, 
tuo didesnis chroniško apsinuodijimo pavojus, net jei nuodingosios medžiagos koncentra-
cija aplinkoje yra maža. 

Biokoncentracija – organizmui žalingų cheminių junginių kaupimasis (koncentracijos didėjimas) 
organizme. Junginiai į organizmą patenka iš aplinkos, kurioje tas organizmas gyvena. 

Biomagnifikacija – biokoncentracijos ir bioakumuliacijos rezultatas, kai cheminės medžiagos 
koncentracija organizmo audiniuose labai padidėja jai ,,praėjus“ per kelias mitybos grandis. 
Dažniausiai didelis cheminių medžiagų kiekis randamas plėšrūnų (esančių mitybos pirami-
dės viršūnėje) organizmuose.

Biotiniai (biologiniai) veiksniai – gyvųjų organizmų poveikis kitiems organizmams. Vienas svar-
biausių biotinių veiksnių – konkurencija dėl maisto medžiagų. 

Biožymenys – biologinės būklės indikatoriai.

Cheminės augalų apsaugos priemonės – cheminiai preparatai, naudojami augalų apsaugai 
nuo ligų sukėlėjų, kenkėjų ir piktžolių, taip pat augimo reguliatoriai. 

Citogenetiniai tyrimai – genetinių tyrimų dalis, susijusi su ląstelės (ypač – su branduolio, chro-
mosomų) sandara ir funkcijomis.

Ekosistemos rezistentiškumas ir stabilumas – ekosistemos gebėjimas išsaugoti savo funkcijas, 
atsigauti po sutrikdymo, atsparumas pokyčiams.

Ex situ apsauga – biologinės įvairovės komponentų apsauga už gamtinių buveinių ribų. 

Genotoksinai – įvairūs junginiai, veikiantys genetines struktūras ir sukeliantys jų pokyčių (pavel-
dimų arba nepaveldimų).

Genotoksiškumas – ksenobiotinių medžiagų gebėjimas sąveikauti su genetinėmis struktūromis 
ir sukelti žalingų jų pokyčių (paveldimų, nepaveldimų).

Insekticidai – cheminių medžiagų preparatai, naudojami kultūriniams augalams apsaugoti nuo 
žalingų vabzdžių. 
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In situ apsauga – ekosistemų, gamtinių buveinių, biotopų, populiacijų, rūšių išsaugojimas ir atkū-
rimas jų gamtinėje aplinkoje.

Ksenobiotinės medžiagos, ksenobiotikai – biologinei sistemai svetimos medžiagos. Dažniau-
siai ksenobiotikais vadinamos visos žmogaus susintetintos anksčiau gamtoje neegzistavu-
sios medžiagos. 

Mikrobranduoliai – ląstelės citoplazmoje esantys chromatino dariniai, apsupti membrana ir ne-
turintys ryšio su ląstelės branduoliu. Tai struktūros, kurias sudaro chromosomos ar jų frag- 
mentai, ląstelės dalijimosi metu nepatekusios į normalius dukterinius branduolius ir sudaran-
čios vieną ar kelis branduolėlius, mažesnius už tikruosius branduolius. 

Monitoringas – nuoseklus aplinkos bei jos komponentų būklės stebėjimas, antropogeninio po-
veikio vertinimas ir prognozavimas. 

Mutacija – bet kokie paveldimi genetinės medžiagos pokyčiai. 

Mutagenai – veiksniai, galintys pakeisti DNR struktūrą. Jie yra trijų tipų: fiziniai (rentgeno spindu-
liai, UV, jonizuojančioji spinduliuotė, temperatūra ir kt.), cheminiai (alkilinančios medžiagos, 
peroksidai ir kt.) ir biologiniai (virusinės infekcijos ir kt.). 

Pesticidai – medžiagos, skirtos kovai su nepageidaujamais organizmais. Pesticidai gali būti 
gamtiniai ir sintetiniai. Daugelis pesticidų yra nuodingi, pavojingi  ir kitiems šiltakraujams 
gyvūnams. Pesticidai pagal paskirtį skirstomi į grupes: herbicidai – skirti kovai su piktžolėmis, 
fungicidai – kovai su grybais, zoocidai – kovai su gyvūnais (daugiausia šiltakraujais), insekti-
cidai – kovai su vabzdžiais, akaricidai – kovai su erkėmis, moliuskicidai – kovai su moliuskais, 
nematocidai – kovai su nematodais, rodenticidai – kovai su graužikais, baktericidai – kovai su 
bakterijomis, virucidai – kovai su virusais.

Populiacija – visi vienos rūšies individai, gyvenantys tam tikroje teritorijoje.

Sinerginis poveikis – reiškinys, kai kelių kartu veikiančių veiksnių poveikis yra didesnis, nei tų 
pačių atskirai veikiančių veiksnių suminis poveikis. 

Toksinis poveikis – toksinių medžiagų poveikis, sukeliantis organizmo pokyčius: biocheminius 
(fermentų aktyvumas), degeneracinius (audinių senėjimas), neurologinius (nervų uždegimai, 
centrinės nervų sistemos pakenkimas), imuninės sistemos (įjautrinimas, užslopinimas), repro-
dukcijos (sterilumas, vaisiaus apsinuodijimas, žūtis), organų (ląstelių išvešėjimas, piktybiniai 
navikai) ir kt.

Toksiškumas – medžiagos savybė sutrikdyti normalią organizmo (žmogaus, gyvūno ar augalo) 
gyvybinę veiklą.



Gluosniai (Salix L.) energetikai ir 
pynimui 

Remigijus Noreika
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Didelę dalį žaliavos energetikos pramonei 
teikia natūraliai augantys ir specialiai au-
ginami augalai. Iš jų svarbiausią gamtinių 
išteklių dalį sudaro miškai. Medienos reikia 
daug, tačiau dauguma miško augalų bran-
dą pasiekia tik po šimto ar daugiau metų. 
O gluosniai auga greitai.

Šiuo metu ieškoma įvairių gluosnių 
taksonų1, kurie per trumpą laiką išaugin-
tų didelę fitomasę. Gluosnių žaliava pla-
čiai taikoma. Iš gluosnių žievės gaunami 
augaliniai taninai ir salicinas. Iš vienmečių 
atžalinių ūglių (vytelių) pinami įvairūs ga-
miniai. Gluosnių biomasė naudojama kaip 
energetinė žaliava, o mediena tinka celiu-
liozės gamybai. Be to, gluosniai yra vertingi 
dekoratyviniai, medingieji ir eroduojamas 
dirvas sutvirtinantys augalai (Smaliukas 
1996). Prieš pusšimtį metų pramonės rei-
kalams gluosnių žaliava buvo ruošiama iš 
natūralių augaviečių, tačiau dėl įvairios ant- 
ropogeninės veiklos natūralūs gluosnynų 
plotai mažėja. Pastaraisiais metais jų vis 
daugiau auginama specialiems tikslams.

Lietuvoje natūraliai auga 21 gluosnių rū-
šis ir rūšių skaičiumi yra gausiausia sumedė-
jusių augalų gentis. Iš jų 18 yra savaiminės 
rūšys, o 3 – introdukuotos. Be to, Lietuvoje 
aptinkami tokie gluosnių floros vidurūšiniai 
taksonai: 7 porūšiai, 16 varietetai2, 67 for-

1 Bet kuri taksonominė augalų grupė (klasė, eilė, šei-
ma, gentis, rūšis, porūšis, varietetas, forma).
2 Vidurūšinis taksonas, užimantis rangą tarp porūšio 
ir formos.

mos3 ir 31 hibridas4. Nemažai gluosnių rū-
šių, hibridų ir formų (apie 20) introdukuota 
praktiniais tikslais (Smaliukas 1996; Norei-
ka, Smaliukas 2004).

Šiuo metu naudojamos gluosnių augi-
nimo technologijos dar nevisiškai ištobu-
lintos. Auginant gluosnius iškyla nemažai 
spręstinų klausimų. Iš jų bene svarbiau-
sias – tinkamiausių auginti plantacijose 
gluosnių taksonų parinkimas. Auginami 
gluosnių taksonai turi pasižymėti derlin-
gumu, aukšta vytelių kokybe, būti atsparūs 
ligoms, kenkėjams ir šalčiams. Todėl dau-
gelyje Europos šalių, taip pat ir Lietuvoje, 
atliekami moksliniai tyrimai, kurių tikslas – 
rasti produktyviausius, išauginančius labai 
kokybišką žaliavą gluosnių taksonus. Taip 
pat siekiama ištirti jų augimo intensyvu-
mą, produktyvumą, tobulinti šios kultū-
ros auginimo technologiją, selekcionuoti 
vertingas genetines formas. Perspektyvių 
formų ir hibridų įdiegimas praktikoje gali 
gerokai  padidinti gluosnių plantacijų pro-
duktyvumą ir augalinės žaliavos kokybę.

Manome, kad jaunieji tyrėjai, vado-
vaujami bei konsultuojami mokslininkų ar 
tam pasirengusių mokytojų, gali tirti, kokie 
gluosnių (Salix L.) taksonai tiktų energeti-
niams želdiniams veisti.

3 Vidurūšinis žemesnio rango už varietetą taksonas.
4 Mišrus, nevienodos kilmės, mišrūnas (augalas arba 
gyvūnas).

1. Įvadas
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Pinti daiktai ir pynimo menas žinomi nuo 
seno. Archeologų radiniai Artimuosiuose 
Rytuose ir Europoje rodo, kad pinti daiktai 
iš žolių, nendrių, papiruso buvo naudojami 
jau neolito laikotarpiu. Antikos laikais py-
nimui buvo plačiai naudojamos medžių ir 
krūmų šakelės, žievė ir šaknys, ypač gluos-
nių. Mūsų laikus pasiekė rašytiniai šaltiniai, 
datuojami 400 m. pr. m. e. Iš jų žinome, kad 
Teofrastas patarė savo tautiečiams augin-
ti gluosnius ir naudoti jų vyteles pynimui. 
Aprašė, kaip nupinti skydą, kuris būtų leng- 
vesnis už geležį ir leistų kariui būti vikres-
niam. Graikas Pedanijus Dioskoridas aprašė 
įvairių daiktų pynimo techniką, o romėnas 
Plinijus Vyresnysis savo raštuose pateikė 
atskirų gluosnių rūšių aprašymus. Jis siūlė 
gluosnius auginti plantacijose (Mirinaus-
kas 1939).

Naujaisiais laikais Europoje pirmieji iš 
gluosnių vytelių įvairius daiktus pradėjo 
pinti prancūzai. Jais pasekė ir kitos Euro-
pos tautos, o Vokietijoje susiformavo atski-
ra pramonės šaka (Саутин et al. 1986). Pir-
mieji (1840–1855) gluosnius selekcionavo 
vokiečiai M. Vichura (Wichura) ir F. Vimeris 
(Wimmer) (Chmelař, Meusel 1976). Pagal 
gluosnių žaliavos panaudojimo paskirtį se-
lekcijoje išryškėjo keletas jų atrankos kryp-
čių: medienai, vytelėms, tanidams, kurui, 
dekoratyviniams tikslams ir kt. Atsiradus 
didžiulei pintų gaminių paklausai, kilo po-
reikis gauti kuo daugiau žaliavos pynimui. 
Tuo tikslu buvo pradėtos kurti pramoninės 
monokultūrinės gluosnių plantacijos. Pir-

mosios plantacijos įveistos Prancūzijoje, 
bet daugiausia gluosnių buvo auginama 
Vokietijoje ir Danijoje (Chmelař, Meusel 
1976). Plantacijose buvo auginami tų rū-
šių gluosniai, kurių gyvašakės buvo ima-
mos iš natūralių augaviečių. Populiariausi 
buvo purpurinis karklas (Salix purpurea L.) 
ir vytinis gluosnis (S. viminalis L.). Be minė-
tųjų, plantacijose buvo auginama blindė  
(S. caprea L.), virbis (S. pentandra L.), krantinis 
(S. triandra L.), pelkinis (S. rosmarinifolia L.), 
baltasis (S. alba L.) karklai ir gluosniai 
(Chmelař, Meusel 1976).

XX a. 5-ajame dešimtmetyje, sumažė-
jus pintų dirbinių paklausai, pramoninės 
gluosnių plantacijos buvo apleistos. Tik 
septintajame dešimtmetyje, atsinaujinus 
pynimo pramonei, pradėtos kurti įvairios 
paskirties gluosnių plantacijos ir toliau 
vykdomi selekcijos darbai. Domėjimasis 
gluosnių kultūra vis didėjo ir jų paklausa 
nuolat augo. Esant dabartiniam mechani-
zacijos lygiui, gluosnius auginti plantacijo-
se yra pelningiau nei eksploatuoti natūra-
lias augavietes.

Kiekvienos gluosnių rūšies ekologinės, 
biologinės ir techninės savybės yra indi-
vidualios (Скворцов 1968), todėl tikslinė 
kuriamos plantacijos paskirtis nulemia joje 
auginamų rūšių įvairovę, agrotechniką, žalia-
vos nuėmimo laiką, produkcijos paruošimo 
technologiją ir kita. Gluosniais, kurie duoda 
didelę biomasę, ypač susidomėjo energe-
tikai. Морозов (1966) nuomone, energeti-
kos tikslams įveistose plantacijose gluosniai 

2. Gluosnių (karklų, žilvičių) tyrimų,
 selekcijos ir auginimo raida
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išaugina 2–3 kartus didesnę biomasę nei 
tuopos ar eglės. Tokios plantacijos produk-
tyvumas kasmet siekia 30–50 t/ha. Pasirin-
kus plantacijos paskirtį ir gluosnių rūšių kie-
kį, reikia nustatyti plantacijos dydį (Саутин 
et al. 1986). Jis nustatomas pagal reikalingą 
produkcijos kiekį. Tam reikia turėti duome-
nis apie pasirinktų gluosnių rūšių produkty-
vumą ir eksploatavimo ilgalaikiškumą.

Didelę reikšmę įrengiant gluosnių plan-
taciją turi dirvos sandara, reljefas, topografi-
nė padėtis, gruntinis vanduo (Саутин et al. 
1986). Dirvos, kurioje bus auginami gluos-
niai, reljefas turi būti be didelių aukščio skir-
tumų, griovių ir erozinių darinių (Морозов 
1966, Саутин et al. 1986). Parenkama der-
linga dirva, ilgiau neužlaikanti vandens, o 
gruntinis vanduo turi būti iki 1 metro gyly-
je. Optimalus dirvožemio pH 5–7.

Didžiausias gluosnių plantacijos derlius 
gaunamas 5–6 auginimo metais ir per 10 
auginimo metų daugmaž nekinta. Gluosnių 
plantacijos, taikant poilsio periodus, buvo 
eksploatuojamos apie 30 metų (Chmelař, 
Meusel 1976, Саутин et al. 1986).

Lietuvoje pirmosios žinios apie gluos-
nius aptinkamos senojo Vilniaus universi-
teto botanikų Ž. E. Žilibero (I. E. Gilibert), 
S. B. Jundzilo (Jundziłł), J. Pabrėžos, K. Rė-
gelio (C. Regel) darbuose. Pirmąsias žinias 
lietuvių kalba apie gluosnių auginimą 
ir pynimą pateikė K. Mirinauskas (1939). 
D. Smaliukas atliko išsamius Lietuvoje 
augančių gluosnių taksonominius, biolo-
ginius, fitocenologinius5 ir biocheminius 
tyrimus (Smaliukas 1996, Smaliukas et al. 
2007a, 2007b, 2008).

5 Fitocenologija – mokslas apie augalų bendrijas.
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3.1. Gluosnių auginimas pynimo 
pramonei

Lietuvoje pynimo pramonė susiformavo 
prieš kelis dešimtmečius, tačiau jau didelė 
dalis pintų gaminių eksportuojami ir rea-
lizuojami užsienyje. Pintų baldų, indų, pa-
puošalų ir kitos paskirties gaminių paklau-
sa nuolat augo. Taip didėjant paklausai, 
reikėjo spręsti, iš kur gauti žaliavos. Kaune 
sukurtos stambios meno dirbinių įmonės 
„Žilvitis“ vadovų iniciatyva buvo įsteigtos 
gluosnių plantacijos Seredžiuje (Kauno r.) 
ir Noreikupyje (Šakių r.). Gluosnių plantaci-
jas yra įrengę daug pavienių pintų gami-
nių gamintojų, bendrovių. Dabar Lietuvo-
je veikia nemažai privačių įmonių, kurios 
pintiems gaminiams naudoja kultūrinėse 
plantacijose išaugintą žaliavą.

1979 m. Vilniaus pedagoginio instituto 
(nuo 1992 Vilniaus pedagoginis universite-
tas, VPU) Botanikos katedros mokslininkai 
Šakių rajone, Noreikupyje įrengė perspek-
tyvių pynybai ir energetinėms miško plan-
tacijoms vietinės floros ir introdukuotų 
gluosnių taksonų lauko kolekcijas. Buvo 
vykdyti ir lauko kolekcijose, ir gamybiniuo-
se plotuose augusių gluosnių mineralinės 
mitybos, gluosnių atžalinių ūglių augimo 
intensyvumo bei produktyvumo, rizoge-
nezės6, medienos anatominės struktūros, 
entomofaunos7, fitopatologinių mikroor-
ganizmų ir kiti tyrimai. Apibendrinti tyrimų 
rezultatai paskelbti moksliniuose darbuose 

6 Rizogenezė – augalo šaknų formavimasis.
7 Entomofauna – vabzdžių rūšių visuma.

(Kmitienė, Smaliukas 1995; Kmitienė 1993; 
Smaliukas, Banienė 1998; Markevičius, 
Smaliukas 1995; Noreika, Smaliukas 1996).

1990 m. produktyvias gluosnių planta-
cijas įrengė bendrovė „Vilda“ Alytaus rajo-
ne Miroslavo apylinkėse. Šioje gamybinių 
plantacijų bazėje VPU Botanikos katedros 
mokslininkai įveisė gluosnių taksonų lauko 
kolekcijas, kuriose daroma gamybai svarbių 
gluosnių taksonų kloninė atranka. Tęsiami 
gluosnių biologijos, morfologijos, medienos 
anatominės struktūros, dendrometriniai, en-
tomologiniai, fitopatologiniai ir mikorizinių 
grybų8 tyrimai. Sprendžiami kai kurie gluos-
nių auginimo technologijos klausimai.

Gluosnių kultūra taip pat domisi pra-
monininkai ir energetikai, nes gluosniai 
per trumpą laiką išaugina didelę biomasę. 
Perspektyvių energetinėms miško planta-
cijoms gluosnių rūšių tyrimai vykdomi Lie-
tuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo institu-
te. Gluosnius, kaip energetikos reikmėms 
skirtą miško objektą, tyrė A. Gradeckas 
(1998).

3.2. Gluosnių auginimas 
energetinių želdinių veisimui

Energetiniais želdiniais vadinamos greitai 
augančių medžių ir krūmų labai trumpos ro-
tacijos9 kultūros, skirtos kurui tinkamai bio- 

8 Mikoriziniai grybai – simbiozę su augalais suda-
rantys grybai.
9 Šiuo atveju nepertraukiamas ciklas nuo gluosnių 
pasodinimo iki jų nupjovimo.

3. Gluosnių tyrimų aktualumas
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masei greičiau išauginti, taikant tinkamą 
agrotechniką ir naudojant selekciškai pa-
gerintą sodinamąją medžiagą. Pasaulinėje 
praktikoje energetinėms plantacijoms10 
įveisti iš įvairių greitai augančių lapuočių 
medžių ir krūmų dažniausiai naudojami 
gluosniai, nes per trumpiausią laiką šie au-
galai sukaupia didžiausią biomasę. 

Energetinių miško plantacijų tyrimai pa-
saulyje pradėti plėtoti XX a. 8-ojo dešimt- 
mečio pabaigoje, po to, kai 1978 metais ke-
lios šalys, Tarptautinės energetikos agentū-
ros (International Energy Agency, IEA) narės 
(Švedija, Anglija, Vokietija, Suomija ir kt.), 
pasirašė vykdomąjį susitarimą, kurio tikslas 
buvo paremti miškų ūkio energetikos tyri-
mus, vystymą ir demonstravimą. 1986 me-
tais buvo pasirašytas naujas susitarimas, 
pagal kurį ketinama atlikti išsamius daug 
biomasės išauginančių augalų energeti-
nius tyrimus. Prie pastarosios sutarties pri-
sijungė 15 valstybių. Ši Tarptautinės ener-
getikos agentūros veiklos sritis vadinama 
„Energetinio miškų ūkio produkcijos siste-
momis“ (Energy forestry production systems) 
(Gradeckas 1998).

Šiuo metu energetinių plantacijų augi-
nimo tyrimus plėtoja ir kitos tarptautinės 
organizacijos – Tarptautinė miškų moksli-
nių tyrimų organizacijų sąjunga (Internatio‑
nal Union of Forest Research Organizations, 
IUFRO), Jungtinių Tautų maisto ir žemės 
ūkio organizacija (The Food and Agricul‑
ture Organization of the United Nations, 
FAO). Rytų Europos šalyse, kaip ir Lietuvoje, 
energetinėse plantacijose dažniausiai au-
ginami gluosniai. Daugiausia energetinių 
gluosnių plantacijų veisiama ir jie tiriami 
Švedijoje, Anglijoje, Vokietijoje, Suomijoje, 

10 Žemės sklypai, kuriuose auginami energetiniai 
želdiniai.

Belgijoje, Italijoje, taip pat jų daug Kanado-
je, JAV, Naujojoje Zelandijoje. 

Švedijos mokslininkai nustatė, kad 
viena tona sausos medienos ekvivalenti 
~450 l žalios naftos (Ledin, Alriksson 1992). 
Deginant biokurą, išsiskiria mažiau anglies 
dioksido dujų, nei deginant iškastinį kurą – 
gamtines dujas ir naftą. Biokuras, kaip at-
sinaujinantis energijos šaltinis, kur kas ma-
žiau teršia atmosferą nei iškastinis kuras. 
Taigi mediena yra alternatyvi ekologiškai 
švaresnė energetinė žaliava.

Išskiriami šie svarbiausi gluosnių ener-
getinių plantacijų technologijos etapai 
(Sennerby-Forsse 1986):

1. Dirvožemio parinkimas. Parenkama 
gana derlinga dirva, kuri ilgiau neužlaiko 
vandens.

2. Žemės dirbimas. Kadangi plantaci-
jos veisiamos dažniausiai žemės ūkio 
naudmenose, todėl taikomi įprastiniai 
žemės dirbimo metodai. Prastesnį dir-
vožemį reikia kalkinti ir tręšti, padidinti 
jame humuso kiekį.

3. Sodinamosios medžiagos paruoši‑
mas. Sodinamąją medžiagą sudaro Salix L. 
genties įvairių karklų ir gluosnių klonų 
gyvašakės (20–25 cm ilgio vienmečių 
ūglių sumedėję auginiai). Selekcijos 
metodais pagerinti klonai (genetiškai 
tapatūs individai), palyginti su natūraliai 
paplitusiomis gluosnių rūšimis, yra daug 
produktyvesni ir atsparesni ligoms bei 
kenkėjams.

4. Sodinimas. Sodinama daugiaeilėmis 
sodinimo mašinomis arba rankomis 
pavasarį nuo ∼15 000 iki 20 000–30 000 
gyvašakių hektarui tankumu.

5. Agrotechninė priežiūra. Įveisimo me-
tais plantacija turi būti apsaugota nuo 
bet kokių žolių konkurencijos. Naudoja-



|  214  |   Jaunojo tyrėjo vadovas   D   | 

mos mechaninės ir cheminės apsaugos 
priemonės.

6. Tręšimas. Tręšiama remiantis agroche-
minių analizių duomenimis. Trąšų rūšys 
ir kiekiai priklauso nuo dirvožemio, plan-
tacijos eksploatavimo laiko, taip pat nuo 
to, kiek maisto medžiagų išnešama su 
nuimtu derliumi.

7. Nupjovimas. Energetinės plantacijos 
pjaunamos rudenį ir žiemą, nukritus 
lapams, kas 3–4 metai. Pavasarį karklai 
gausiai atželia iš kelmų.

8. Skiedrų gamyba. Gluosnių krūmai lau-
ko sąlygomis specialiu agregatu smul-
kinami į skiedras, kurios surenkamos į 
traktoriaus priekabą ir išvežamos į san-
dėlius arba vartotojams.

Žinoma, kad efektyviai atželia maž-
daug iki 20–24 metų amžiaus gluosnių 
kelmai. Vėliau atžėlimo pajėgumas mažė-
ja, todėl pjaunant kas 4 metus plantacijo-
se dažniausiai įgyvendinamos 6 rotacijos. 
Po to kelmus galima išrauti arba susmul-
kinti ir palikti kaip trąšą, o plantaciją veisti 
iš naujo.

Energetinės plantacijos, kur auginama 
vien kurui skirta biomasė, veisiamos že-
mės ūkio naudmenose, sukultūrintuose 
dirvožemiuose, tręšiamos mineralinėmis 
trąšomis. 

Pastaruoju metu vis didesnį susido-
mėjimą kelia gluosnių energetinių žel-
dinių auginimas gamtosaugos tikslais, 
pvz., gluosniai įvairiuose nutekamųjų 
vandenų valymo įrenginiuose naudoja-
mi kaip biofiltrai. Šiam tikslui gluosnių 
energetiniai želdiniai gali būti naudojami 
dvejopai – želdinius drėkinant ar laistant 
nutekamaisiais vandenimis ir tręšiant iki 
įvairaus drėgnio nusausintomis vanden-
valos nuosėdomis. Gluosnių želdiniai 

nutekamaisiais vandenimis drėkinami 
įrenginiuose su griovių arba lagūnų sis-
temomis šalia nedidelių gyvenviečių ar 
miestelių Didžiojoje Britanijoje, Danijoje, 
Suomijoje, Švedijoje, Belgijoje, Lenkijoje, 
Estijoje. Kitas gluosnių tręšimo nusausin-
tomis vandenvalos nuosėdomis būdas – 
mechanizuotas jų paskleidimas gluosnių 
plantacijose. Švedijoje, Danijoje, Didžiojo-
je Britanijoje, Kanadoje pradėti tokio tręši-
mo būdo tyrimai.

Švedijoje gluosnių energetinėms 
plantacijoms rekomenduojami dviejų ka-
tegorijų klonai – specialiai atrinkti ir veis-
liniai, kurie paprastai, be klono numerio, 
turi veislės statusą atitinkantį pavadinimą 
(pavyzdžiui, ‘Eva’, ‘Tora’, ‘Tordis’. Perspekty-
viausi, vadinamieji komerciniai klonai pa-
teikiami rinkai. 

Pasaulyje kaip trumpos rotacijos ener-
getiniai gluosnių želdiniai dažniausiai au-
ginami: gluosnis žilvitis (Salix viminalis) ir 
ilgalapis gluosnis (Salix dasyclados), taip 
pat baltasis gluosnis (Salix alba), šverino 
gluosnis (Salix schwerinii) ir kai kurios kitos 
rūšys.

Remiantis daugiamete gluosnių augi-
nimo patirtimi ir atliktais tyrimais, Lietuvos 
sąlygomis tinkamiausios energetiniams 
želdiniams veisti yra šios gluosnių rūšys, jų 
veislės ir klonai: 

1. Ilgalapis gluosnis. Ypač vertingas 
mūsų introdukuotas ir adaptuotas jo klo-
nas 9977.

2. Gluosnis žilvitis, klonai 9822, 9817.
3. Gluosnis žilvitis, jo veislės ‘Americana’ 

klonai 9872, 9876.
Kai kurių energetiniams želdiniams se-

lekcionuotų gluosnių rūšių, veislių ir klonų 
morfobiologinių savybių ir produktyvumo 
įvertinimas pateiktas 1 lentelėje.
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1 lentelė. Ilgalapio ir gluosnio žilvičio morfobiologinės savybės* 

Rūšis, veislė, klonas

Bendras 
krūmų 
aukštis, 

cm

Stiebų skai-
čius krūme, 

vnt .

Stiebų skers-
muo drūtga-

lyje, cm

Vieno krūmo 
vidutinė žalių 
stiebų masė, 

g

Žalių stiebų 
masė, t/ha

Ilgalapis gluosnis kl. 9977 398 5,0 1,7 891,5 50,8

Gluosnis žilvitis kl. 9822 268 10,1 0,9 472,8 26,9

Gluosnis žilvitis kl. 9817 325 6,7 0,9 530,0 30,2

Gluosnis žilvitis ‘Americana’ 
kl. 9811

321 6,1 0,9 422,0 24,0

* Augalų kelmelių amžius 3 metai, krūmų – 1 metai; hektare auginta 57,1 tūkst. krūmų.

Energetinių želdinių auginimo idėja iš 
pirmo žvilgsnio atrodo labai patraukli, tačiau, 
pagal kai kurių šalių patirtį, juos auginti ne 
visada ekonomiškai tikslinga, reikia subsidi-
jų. Daug perspektyviau auginti energetinius 
želdinius tręšiant vandenvalos nuosėdo-
mis – šis būdas leidžia ne tik gerokai padi-
dinti biomasės prieaugį, bet ir spręsti van-
denvalos nuosėdų utilizavimo klausimus. Šia 
linkme yra nemažai nuveikęs A. Gradeckas. 
Jis rekomendavo energetinėms plantaci-
joms perspektyviausias gluosnių rūšis veisti 
šiam tikslui tinkamiausių tipų dirvožemiuo-
se, parengė auginimo tręšiant ekologiškai 
leistinomis vandenvalos nuosėdų dozėmis 
technologiją (Gradeckas 1998).

Lietuvoje energetinių želdinių veisi-
mo klausimai palyginti mažai tirti, o apie 
energetinėms plantacijoms veisti pers-
pektyvius gluosnių klonus turime paly-
ginti mažai duomenų. Bene pirmieji apie 
karklų produktyvumą kultūrinėse plan-
tacijose rašė Daujotas, Kirklys (1978). Šio 
pobūdžio darbai tęsiami VPU Botanikos 
katedroje (Smaliukas et al. 2004, 2006; 
Smaliukas, Noreika 2005) ir Lietuvos miš-
kų institute (Gradeckas 1998). Todėl jau-
nųjų tyrėjų darbai šia tematika labai rei-
kalingi ir perspektyvūs – galėtų pateikti 
mokslui originalių, o pramonei – praktinių 
rezultatų.
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Tyrėjas turi būti:
• fiziškai ištvermingas, nealergiškas žieda-

dulkėms, neturėti didelių regos sutrikimų. 
Tiriant gluosnius, ypač atrenkant perspek-
tyvius jų klonus, augančius natūraliose au-
gavietėse, tenka įveikti didelius atstumus, 
kartais permainingomis oro sąlygomis;

• kruopštus. Gluosnių apibūdinimas – 
daug laiko ir pastangų reikalaujantis dar-
bas. Ypač sunkiai apibūdinami gluosnių 
hibridai ir kai kurios introdukuotos rūšys. 
Gluosnius reikia ne tik apibūdinti, bet ir 
kruopščiai parengti herbariumo pavyz-
džius, tinkamai juos apiforminti ir saugoti;

• ypač atsakingas ir sąžiningas. Įvertinant 
lauko bandymų kolekcijos tiriamų gluos-
nių taksonų ir jų klonų morfobiologinės 
savybes tenka atlikti šimtus matavimų, 
daugelį jų pakartoti laikantis griežto dar-
bų laiko grafiko. Per vegetacijos periodą 
surenkamus duomenis reikia tvarkingai 
užrašyti ir vesti tikslią apskaitą; 

• turi norėti įgyti kvalifikaciją arba toliau 
ją tobulinti, nes gluosnių pažinimas ir jų 
klonų atranka reikalauja laiko, kryptingų 
pastangų. Stengtis kuo geriau pažinti 
gluosnių rūšis, nuolat domėtis naujau-
siais mokslininkų pasiekimais, nauja lite-
ratūra ir tyrimo metodais.
Vykdant kloninę natūraliai augančių ar 

auginamų gluosnių atranką tyrėjas privalo 
turėti:
• tikslų tiriamos vietovės žemėlapį, kom-

pasą, lupą, žiūronus, peilį, žirklutes, seka-
torių11;

11 Sodo žirklės.

• botaninį presą paimtiems herbariumo pa-
vyzdžiams išsaugoti ekspedicijos metu;

• popieriaus lapelius laikinam surinktų 
gyvašakių pavyzdžių, skirtų sodinimui ar 
herbariumui, etiketavimui12;

• kuprinę bei įvairių indelių, polietileninių 
maišelių, špagato, lipnios juostos paim-
toms gluosnių gyvašakėms supakuoti ir 
transportuoti;

• rašymo priemonių (patartina turėti ke-
lias). Geriau rinktis pieštuką ar kitą nera-
šalinį rašiklį;

• užrašų sąsiuvinį, geriau kietais viršeliais, 
kad būtu patogu rašyti duomenis. Visa-
da pravartu turėti atsarginį bloknotą, jei 
sušlaptų pagrindiniai užrašai;

• geografinių koordinačių nustatymo 
prietaisą (GPS) maršrutui nustatyti ir vie-
tos, kurioje surinkta medžiaga, tikslioms 
koordinatėms pažymėti; 

• skaitmeninį (geriau veidrodinį) fotoapa-
ratą su mikro- ir makroobjektyvais, blyks-
te ir filtrų rinkiniais; tai reikalinga fiksuoti 
rūšims, įrašytoms į Raudonąją knygą, au-
gavietėms, įdomiems individams, želdi-
niams ir kt., taip pat tai reikalinga tiksliam 
rūšies apibūdinimui bei svarbių morfo-
biologinių požymių aprašymui. Tokias 
nuotraukas labai patogu analizuoti 
kompiuteriu. Kita vertus, tokia medžiaga 
įgyja neįkainojamą mokslinę vertę;

• vadovą gluosniams pažinti;
• elektronines svarstykles biomasei nusta-

tyti, sveriančias 0,005 kg tikslumu (pvz., 
SK-10K/10 kg × 0,005 kg).

12 Duomenų apie augalo radimo vietą, laiką, taksono 
pavadinimą ir kt. surašymas. 

4. Reikalavimai tyrėjui
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Norint pradėti išsamius mokslinius gluos-
nio (Salix L.) genties augalų tyrimus, pir-
miausia reikia gerai susipažinti su tiriamuo-
ju objektu: išsiaiškinti sistematinę gluosnio 
genties padėtį visos augalijos sistemoje, 
susipažinti su genties sistema, išnagrinėti 
Lietuvoje natūraliai augančias ir plačiausiai 
paplitusias introdukuotas rūšis, išmokti at-
pažinti tas gluosnių rūšis ar kito rango tak-
sonus, kuriuos ketinama tirti.

Tuo tikslu būtina sukaupti ir išnagrinėti 
naujausią ta tema paskelbtą informaciją – 
vadovus, atlasus, floristines monografijas, 
mokslinius straipsnius ir kitą panašaus po-
būdžio literatūrą.

5.1. Bendra gluosnio genties 
apžvalga

Europoje gluosnių rūšis XVIII a. pirmasis iš-
samiai aprašė K. Linėjus (C. Linné), kurio dar-
bus vėliau tęsė kiti mokslininkai: E. L. Volfas 
(Wolf ), E. G. Kamiu (Camus), J. Chmelaržas 
(Chmelař), G. Hėgis (Hegi), O. Holmbergas 
(Holmberg), K. H. Rechingeris (Rechinger), 
P. Lakševičius (Лакшевич), L. Komarovas 
(Комаров), P. Krylovas (Крылов), M. Naza-
rovas (Назаров), D. Skvorcovas (Скворцов), 
D. Smaliukas.

Gluosnių gentis (Salix L.) priklauso 
gluosninių (SALICACEAE Mirbel.) šeimai. 
Tai didelė šeima, kurią sudaro ~400 rūšių, 
dauguma iš kurių paplitusios Palearkties 

srityje. Gluosninių šeimai priklauso tuopos 
(Populus L.), gluosnio (Salix L.) ir čiozenijos 
(Chosenia Nac.) gentys. Gausiausia iš jų – 
gluosnių (žilvičių, karklų) gentis, kurią su-
daro apie 350 rūšių (Skvorcov 1968).

Paleobotanikų duomenimis, gluosnių 
genties augalai augo prieš 100 milijonų 
metų, kreidos periodu. Pleistoceno pabai-
goje Europos, Kaukazo ir Sibiro teritorijoje 
augo artimos šiuolaikinėms gluosnių rūšys. 
Iš to galima spręsti, kad gluosnių gentis yra 
labai sena. Dabar gluosniai auga Europo-
je, Azijoje, Amerikoje ir Afrikoje. Gluosniai 
būna medžio, medžio-krūmo, krūmo ir 
šliaužiančio krūmo formos.

Gluosniai išaugina dviejų rūšių ūglius: 
ilguosius ir trumpuosius. Ilgieji ūgliai turi 
daug pumpurų ir gana ilgus tarpubamb- 
lius. Sužalojus pagrindinį augalo stiebą ar 
jį nupjovus, tokie ūgliai paprastai išauga 
iki 2–2,5 metrų (jie vadinami atžaliniais 
ūgliais). Šia gluosnių biologine savybe 
grindžiamas ilgų ir plonų ūglių išauginimas 
plantacijose. Trumpieji ūgliai turi trumpus 
tarpubamblius ir suartėjusius pumpurus. 
Senesniuose medžiuose ir krūmuose yra 
tik trumpi ūgliai, o ilgųjų ūglių pasitaiko 
tik kamieno apačioje ar prie storesnių šakų 
pagrindo. Ant vienmečių ūglių žievės pava-
sarį būna gausių karpučių pavidalo iškilu-
mų – žievės lęšiukų, per kuriuos palaikoma 
dujų apykaita, augalai gauna oro. Vienos 
ir tos pačios gluosnių rūšies vienamečių 
ūglių žievės spalva kinta priklausomai nuo 
metų laiko ir apšvietimo. Ūgliai yra matiniai 

5. Pasirengimas tyrimui ir jo 
 organizavimas 
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ar blizgantys, pliki ar plaukuoti. Ūglių plau-
kuotumas dažnai keičiasi priklausomai nuo 
metų laiko ir gluosnių amžiaus.

Gluosnių pumpurai lapų pažastyse ant 
ūglio išsidėstę pavieniui. Jie padengti vienu 
žvynu. Pumpurai ant ūglio išsidėstę spira-
liškai. Priešinis pumpurų išsidėstymas būna 
tik purpurinio karklo (Salix purpurea L.) vir-
šutinėje ūglių dalyje. Žiemą gluosnių ūglių 
pumpurų pagrinde matomi pusmėnulio 
formos lapų randeliai. Daugelis gluosnių 
rūšių laparandžio šonuose turi du priela-
parandžius, likusius nukritus lapeliams. Ant 
ūglių išsidėstę žiediniai ir lapiniai pumpu-
rai. Ūglių viršūnėse pumpurai visuomet 
yra stambesni negu prie pamato. Žiediniai 
pumpurai taip pat būna stambesni. Viršuti-
nis pumpuras dažniausiai žūsta.

Lapai kotuoti, paprasti, lancetiški ar 
kiaušiniški, linijiški ar ovalūs, ištisiniai ar 
pražanginiai su prielapiais ar be jų. Tos 
pačios rūšies gluosnių lapų forma ir dydis 
priklauso nuo augalo bei ūglio amžiaus 
ir augimo sąlygų. Ant ilgųjų ūglių išauga 
didesni lapai, o ant trumpųjų – mažesni. 
Kai kurių rūšių prielapiai greitai nukrinta. 
Lapų žiotelės susitelkusios apatinėje lapo 
pusėje. Priklausomai nuo drėgmės režimo, 
žiotelės gali susidaryti ir viršutinėje, ir apa-
tinėje lapo pusėje.

Gluosniai ir karklai – dvinamiai augalai, 
nors pasitaiko ir vienanamių. Žiedai smul-
kūs, be apyžiedžių, sutelkti į tankius varpos 
pavidalo žiedynus, vadinamus žirginiais. 
Skirtingų rūšių gluosniai viename žiedyne 
išaugina nuo 19 iki 192 žiedų. Žirginiai išau-
ga iš pernykščių ūglių šoninių pumpurų la-
pams skleidžiantis arba prieš jų skleidimąsi, 
o kartais – lapams išaugus. Žiedai vienaly-
čiai, pavieniui išsidėstę ant žirginio pavida-
lo ašies. Žiedų formulės: ♂ * A2, 3, 5 (12), 
♀ * G (2). Vyriškas (kuokelinis) žiedas suda-

rytas iš pažiedės žvynelio, vienos ar dviejų 
nektarinių ir kuokelių. Pažiedės su ilgais 
plaukeliais, vienspalvės ar dvispalvės. Pagal 
kuokelių skaičių Lietuvos floros gluosniai 
skirstomi į 3 grupes: 2, 3, 5 (12) kuokelių 
turinčias rūšis. Kuokeliai laisvi, sudaryti iš 
siūlinio kotelio ir dvilizdės dulkinės. Mote-
riškas (piestelinis) žiedas sudarytas iš pa-
žiedės, nektarinių ir piestelės. Ji sudaryta iš 
dviejų suaugusių vaislapių. Mezginė viršu-
tinė, vienalizdė su vienu trumpu liemenė-
liu ir dviem purkomis, kurios būna sveikos, 
dviskiautės ar keturskiautės. Žydėjimas, 
priklausomai nuo rūšies ir meteorologinių 
sąlygų, trunka 7–10 dienų. Gluosnių žiedus 
apdulkina vabzdžiai (entomofilija).

Vaisius – daugiasėklė, vienalizdė, dviem 
sąvaromis atsidaranti dėžutė. Kiekvienoje 
dėžutėje, priklausomai nuo gluosnio rū-
šies, būna nuo 3 iki 22 sėklų. Sėklos labai 
smulkios, plikos, turi ilgus sidabrinės spal-
vos plaukelių formos skristukus. Gluosnių 
sėklos greitai (per 1–3 mėn.) praranda dai-
gumą, tik gluosnio virbio (S. pentandra) sėk- 
los būna daigios beveik metus.

Gluosniai plinta sėklomis arba daugi-
nami vegetatyviškai: atlankomis, žaliaisiais 
auginiais, gyvašakėmis, sumedėjusiais au-
giniais, gyvakuoliais. Jie greitai auga, dau-
gelis rūšių lengvai dauginasi vegetatyviniu 
būdu, gana atsparūs šalčiams. Daugelis 
rūšių tarp savęs lengvai kryžminasi sudary-
damos natūralius hibridus.

5.2. Energetikos reikmėms 
tinkamų gluosnių taksonų 
botaninė charakteristika

Ne visos gluosnių rūšys tinkamos energe-
tinei žaliavai. Energetinėms plantacijoms 



|   Jaunojo tyrėjo vadovas   D  |  219  |

tinkami gluosnių taksonai ir jų klonai turi 
kiek galima geriau atitikti šiuos atrankos 
kriterijus:
• atitikti dirvožemį;
• gerai įsišaknyti juos dauginant gyvaša-

kėmis;
• išauginti daug biomasės;
• ypač sparčiai augti pirmais metais po 

nupjovimo; 
• išlaikyti ilgą atsinaujinimo (atžėlimo) pa-

jėgumą po kelių derliaus nuėmimų;
• būti atsparūs kenkėjams ir ligoms mo-

nokultūros auginimo sąlygomis;
• būti atsparūs šalnoms, atitikti klimato są-

lygas; 
• turėti tinkamus medienos kokybės rodi-

klius (šilumingumą, savitąją masę, drėgnį).

Trumpos rotacijos energetinių gluos-
nių plantacijose dažniausiai auginami šių 
gluosnių rūšių klonai arba hibridai: gluos-
nis žilvitis (S. viminalis L.), ilgalapis gluosnis 
(S. dasyclados Wimm.), minkštasis gluos-
nis (S. mollissima Her.), šverino gluosnis 
(Salix schwerinii). Taip pat perspektyvūs 
gluosnio (Salix L.) genties medžių – balto-
jo (S. alba L.), trapiojo (S. fragilis L.), blindės 
(S. caprea L.), ilgalapio (S. dasyclados Wimm) 
ir kitų gluosnių rūšių hibridai.

Tačiau energetikos tikslams naudin-
giausi gluosnio žilvičio (S. viminalis L.) ir 
ilgalapio gluosnio (S. dasyclados Wimm.) 
klonai bei hibridai. Jie Europoje auginami 
dažniausiai.

Gluosnis žilvitis (Salix viminalis L.)13

Jo arealas apima Vakarų, Vidurio ir Rytų Eu-
ropą, Rusiją (išskyrus šiaurės vakarų krašti-

13 Lietuviški sinonimai: žilvitkarklis (Raukt.), baltkarklis 
(Mln.), vytolis (B.), vicinė blindė (Pabr.), karklas žilvitis 
(Nav.).

nius šiaurinius ir pietinius rajonus), Vakarų 
Sibirą (išskyrus šiaurinę dalį), Altajų, Rytų Si-
birą, Kazachstaną, Mongoliją, Vakarų Kiniją, 
Japoniją, Indiją, Šiaurės ir Pietų Ameriką. 
Lietuvoje labai dažnas visoje teritorijoje.

Tai 3–6 (10) m aukščio krūmas arba me-
dis, laja dažniausiai išsidraikiusi, netaisyklin-
ga. Šaknų daug ir jos gana giliai prasiskver-
bia į dirvožemį. Lengvuose dirvožemiuose 
vystosi liemeninė šaknis su gausiomis šo-
ninėmis pirmos, antros ir trečios eilės šak- 
nimis. Stiebų žievė žalsvai pilka, senesnių 
pilka, lygi, nestora, su gausiomis lenticelė-
mis14. Luobo žievė žalsva. Metūgliai pilkai 
žali, gelsvi arba rudi, ištisai arba tik viršū-
nėje plaukuoti, liauni – 3,8 mm skersmens, 
gausiai lapuoti. Senesnės šakelės plikos. 
Vegetatyviniai pumpurai 1,0 × 1,0 mm, o 
generatyviniai – 3,7 × 1,9 mm dydžio, pri-
gludę prie šakelių.

Vegetatyviniai pumpurai sprogsta ba-
landžio mėnesio antroje–trečioje dekado-
je (04 16–04 23 d.). Lapai lancetiški arba li-
nijiškai lancetiški, ilgi ir siauri, 10 (8–20) cm 
ilgio ir 1,1 (0,5–1,5) cm pločio, pleištiškais 
pamatais, beveik lygiakraščiai, neryškiai iš-
lankstytais, paprastai žemyn užsiraičiusiais 
kraštais, baltais šilkiškais plaukeliais gausiai 
apaugusia apatine ir nežymiai plaukuota 
žalia viršutine puse. Lapai rudenį prieš nu-
krisdami kiek susisuka. Lapalakštyje vidu-
tiniškai išsidėsto 12,2 porų gyslų. Lapkotis 
0,6 cm ilgio. Prielapiai lancetiški arba pjau-
tuviški, 5,6 × 1,0 mm, greitai nukrinta.

Žiedynai išauga prieš lapų skleidimąsi, 
kuokeliniai 2,8 × 1,3 cm, o piesteliniai – 
2,4 × 0,8 cm dydžio, pažiedės abipus plau-
kuotos, 2,9 × 1,2 mm dydžio, pailgai kiau-

14 Lęšiukų arba karpučių pavidalo iškilimai sumedė-
jusio stiebo paviršiuje, sudaryti iš puraus sukamš-
tėjusio audinio; pro lenticeles stiebas palaiko dujų 
apykaitą, gauna oro.
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šiniškos, šviesiai rusvos, viršūnėje juosvos. 
Nektarinė viena, siaurai linijiška, atlenkta 
atgal. Kuokeliai 2, laisvi, pliki, 6,5 mm ilgio; 
dulkinės gana plačios, 0,9 mm, geltonos. 
Piestelė 4,3 mm ilgio, bekotė arba beveik 
bekotė; mezginė plaukuota, liemenėlis – 
1,0 mm; purka gana ilga (0,9 mm), siūliška, 
ištisinė, rečiau – įskelta.

Žydi balandžio mėnesio antroje–trečio-
je dekadoje – 04-26 (04-23–04-30).

Vaisiai prinoksta gegužės mėnesio ant- 
roje–trečioje dekadoje 05-26 (05-18–05-
28). Visiškai subrendęs vaisynas ištįsta iki 
6,2 cm ilgio. Jame subręsta vidutiniškai 
89,8 dėžutės. Dėžutė 7,2 mm, o jos kote-
lis – 1,5 mm ilgio, kūgiška, smaila, apaugusi 
tankiais, šilkiškais plaukeliais. Joje subręsta 
vidutiniškai 8,4 sėklos, 0,9 × 0,3 mm dydžio, 
jų absoliuti masė – 0,0856 g.

Dauginasi sėklomis. Šviežiai surinktų 
sėklų daigumas – 98–100 %. Laikant sėk- 
las įprastinėmis sąlygomis, jos daigumą 
visiškai praranda per 29 dienas. Gluosnio 
žilvičio sėklų dygimo energija labai didelė, 
jos visiškai sudygsta per dvi dienas. Dau-
ginamas gyvašakėmis, gyvakuoliais, žaliai-
siais auginiais. Gyvašakės visiškai įsišaknija 
per 16–18 dienų. Nukirtus stiebus, iš likusių 
kelmelių gerai atželia atžaliniai ūgliai.

Iš sėklų auginami augalai pirmaisiais 
metais išauga iki 20–40 cm. Daug inten-
syviau auga augalai, padauginti vegeta-
tyviniu būdu, – sumedėjusiais auginiais 
(gyvašakėmis). Pirmaisiais metais iš gyva-
šakės išauga 1–3 ūgliai, kurie vegetacijos 
pabaigoje siekia 70–90 cm aukštį. Ketvir-
tais auginimo metais krūmai siekia 3–4 m 
aukštį. Derėti pradeda 3–5 metais. Gausiai 
dera kasmet.

Dirvožemiui nereiklus, nors geriau 
auga drenuojamuose priesmėlio ir prie-
molio dirvožemiuose. Šviesiamėgis. Atspa-

rus šalnoms ir šalčiams bei pavasariniams 
potvyniams. Auga upių, rečiau ežerų, grio-
vių, dirbtinių vandens telkinių pakrantėse. 
Kaip nurodyta literatūroje (Navasaitis ir 
kt. 2003), yra Salicetum triandro‑viminalis 
Lohm. 1952 asociacijos dominantas. Aukš-
tu pastovumo laipsniu gluosnis žilvitis 
aptinkamas visose minėtos asociacijos 
bendrijose: su didžiąja dilgėle, nendriniu 
dryžučiu, paprastąja gervuoge. Krūmų 
arde gausiai auga krantinis gluosnis, kiek 
mažesniu pastovumo laipsniu – purpuri-
nis karklas ir trapusis gluosnis. Gluosnių ir 
karklų stiebų skaičius hektare svyruoja nuo 
9 725 iki 15 300 vienetų, o krūmų aukštis 
nuo 3,5 iki 6,0 m.

Gluosnio žilvičio lapus ir augimo kūge-
lį pažeidžia įvairūs drugių (Lepidoptera), 
vabalų (Coleoptera) ir plėviasparnių  
(Hymenoptera) būrių vabzdžiai; iš jų daž-
niausi ir žalingiausi – pelėdgalvis (Earias 
chlorana), alksninis paslėptastraublis (Cryp‑
torhynchus lapathi), lapgraužiai vabalai 
(Phratora vulgatissima, Ph. vitellinae, Phyllo‑
pertha horticola bei Chrysomela saliceti), o 
jaunus metūglius kartais užpuola amarai. 
Antroje vasaros pusėje ant lapų neretai atsi-
randa rūdgrybių (Melampsora larici‑epitea).

Auga greitai; per trumpą laiką išaugina 
daug biomasės; perspektyvus auginti kaip 
trumpos rotacijos želdinys. Augalas deko-
ratyvus, medingas. Atžaliniai ūgliai (vyte-
lės) naudojamos pintų gaminių gamybai. 
Vytelių išeiga kultūrinėse plantacijose sie-
kia 500–800 tūkst. vnt. iš hektaro. Žievėje 
susikaupia 9,6 (7,2–11,1) % tanidų, kurių 
kokybė – 46,0 (38,2–49,0) %; fenolinių gli-
kozidų – 6,8 %, antocianinų, katechinų. 
Orasausės žievės išeiga iš hektaro siekia 
1,4–2,2 t. Medienoje susikaupia 46,7 % ce-
liuliozės, 21–28 % lignino, o žievėje 21,6 % 
celiuliozės. Mediena lengva, minkšta, balta. 
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Ji naudojama kurui. Dar naudojamas upių 
ir ežerų krantams sutvirtinti, gyvatvorėms. 

Gluosnio žilvičio lapai greitai supūva ir 
gausina humuso kiekį dirvožemyje, taip 
pat praturtina jį maisto medžiagomis. La-
puose susikaupia makroelementų (%): 
azoto – 3,43, kalio – 1,06, fosforo – 0,38, kal-
cio – 0,93, magnio – 0,27; mikroelementų 
(mg/kg): geležies – 160, vario – 15,5, man-
gano – 265, cinko – 185, boro – 20,5.

Gluosnis žilvitis yra polimorfinė rūšis. 
Varijuoja pagal lapų dydį, formą, plaukuo-
tumą, lapų gyslų kiekį, pumpurų formą, 
taip pat pagal piestelės morfologinius po-
žymius ir žydėjimo laiką.

Lietuvoje rasti ir aprašyti tokie vidurūši-
niai taksonai ir hibridai (Smaliukas 1996):
ssp. viminalis Rasinš. – pumpurų viršūnė 

smaili. Lapų pamatas pleištiškas. Lieme-
nėlio ilgis sudaro daugiau nei pusę mez-
ginės ilgio. Dažnas.

var. viminalis – lapai lancetiški, lapo lakšto 
ilgio (kitimo intervalas nurodytas skliaus-
teliuose) ir pločio santykis (6,5–18,5) : 1. 
Dažnas.

f. viminalis (f. typica Bech.) – lapų ilgio ir 
pločio santykis (8,0–1,8) : 1. Dažnas.

f. pellita Görz. – lapai platesni, jų ilgio ir plo-
čio santykis (5,5–8,2) : 1; apatinė pusė 
baltai veltiniškai plaukuota. Dažnas.

f. splendens Anderss. – lapai pailgi elipsiš-
ki arba siauri lancetiški, jų ilgio ir pločio 
santykis (8,0–12,8) : 1. Dažnas.

f. angustifolia (Hoffm.) Tausch. (f. tenuifo‑
lia Kern.) – lapai beveik linijiški, jų ilgio ir 
pločio santykis (11,2–20,3) : 1. Dažnas.

ssp. rosica (Nas.) Hyl. – pumpurų viršūnė 
buka. Lapų pamatas apskritas. Liemenėlis 
siekia vos trečdalį mezginės ilgio. Dažnas.

Lietuvoje gluosnis žilvitis kryžminasi su 
krantiniu ir ilgalapiu gluosniu, blinde, pur-
puriniu ir pilkuoju karklu.

Lietuvoje auginamas S. viminalis ‘Ame-
ricana’ išsiskiria labai intensyviu augimu, 
išaugina didelį kiekį kokybiškų vytelių. Jis 
taip pat tinka trumpos apyvartos miško 
želdiniams veisti, nes per trumpą laiką iš-
augina didelį biomasės kiekį. Gana atspa-
rus ligoms ir kenkėjams.

Ilgalapis gluosnis (Salix dasyclados 
Wimm.)15

Jo arealas tęsiasi per Vidurio ir Rytų Euro-
pą, Rusiją, Tolimuosius Rytus, Kazachstaną, 
Mongoliją. Lietuvoje apyretis. Auga didžių-
jų Lietuvos upių pakrantėse. Dažnesnis Ši-
lutės rajone, Nemuno deltos upių – Skirvy-
tės, Atmatos, Minijos, taip pat ten gausių 
kanalų pakrantėse. Nurodoma, kad ilgala-
pio gluosnio paplitimo tyrimus Lietuvoje 
būtina tęsti (Smaliukas 1996). 

Tai 3,5–7 (12) m aukščio krūmas arba 
medis. Krūmų laja plati, išsidraikiusi, me-
džių – siaura, kūgiška. Stiebų žievė žalsvai 
pilka ar tamsiai pilka, senesnių stiebų ar 
kamieno šiek tiek išilgai pleišėjanti. Met- 
ūgliai gana stori – 4,2 mm skersmens, gau-
siai apaugę juosvai rudais plaukeliais. Tar-
pubambliai – 2,3 cm ilgio. Vegetatyviniai 
pumpurai – 1,6 × 1,6 mm dydžio, o gene-
ratyviniai – 5,9 × 3,0 mm, kiaušiniški, tan-
kiai plaukuoti bei šeriuoti, beveik visiškai 
prigludę prie šakelių.

15 Lietuviški sinonimai: ilgalapis karklas (Nav.), gau-
ruotasis gluosnis (Sn.).
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Vegetatyviniai pumpurai sprogsta ba-
landžio mėnesio antroje–trečioje dekado-
je. Lapai lancetiški ar plačiai lancetiški, ilga, 
smailia viršūne, užsilenkusiais pakraščiais, 
lygiakraščiai arba dantyti, 11,2 (10–24) cm 
ilgio ir 3,7 (2–4,5) cm pločio; jauni lapai abi-
pus plaukuoti, vėliau viršutinė pusė beveik 
plika, tamsiai žalia, odiška, su įspausta gels-
va centrine gysla, apatinė lapų pusė pilka, 
šilkiškai plaukuota. Lapkočiai 1 cm ilgio. 
Prielapiai stambūs – 4,1 × 5,3 mm dydžio, 
pjautuviški arba pjautuviškai lancetiški, 
pjūkliškai dantytais pakraščiais.

Žiedynai išauga prieš lapų skleidimąsi. 
Kuokeliniai žiedynai – 4,3 × 1,9 cm dydžio. 
Kuokeliai 2, laisvi, pliki, dulkinės geltonos, 
pažiedė 3,1 × 1,0 mm dydžio, atvirkščiai 
kiaušiniška, smaili, su tamsia viršūnėle, 
apaugusi ilgais plaukeliais. Piesteliniai žie-
dynai kotuoti, cilindriški 3,5–5,0 cm ilgio ir 
apie 1,5 cm skersmens, pažiedė atvirkščiai 
kiaušiniška, buka, su tamsiai ruda beveik 
juoda viršūnėle ir rusva pamatine dalimi, 
abipus apaugusi ilgais plaukeliais. Mezgi-
nė trumpakotė, plaukuota, purka geltona, 
linijiška. Nektarinė dukart ilgesnė už mez-
ginės kotelį.

Žydi balandžio mėnesio antroje–tre-
čioje dekadoje. Vaisiai prinoksta gegužės 
mėnesio pabaigoje. Sėklos cilindriškos, 
0,8 mm ilgio ir apie 0,3 mm skersmens.

Dauginasi sėklomis. Dauginamas gyva-
šakėmis, gyvakuoliais, žaliaisiais auginiais. 
Nukirtus stiebus gerai atželia atžaliniai 
ūgliai. Iš sėklų auginami sėjinukai pirmais 
metais auga lėtai. Gerokai intensyviau auga 
augalai, padauginti vegetatyviniu būdu, – 
sumedėjusiais auginiais (gyvašakėmis). 
Pirmaisiais metais iš gyvašakės išauga 1–3 
ūgliai, kurie vegetacijos pabaigoje pasiekia 
80–110 cm aukštį. Labai intensyviai auga 
antrais–ketvirtais augimo metais ir krūmai 

pasiekia 4–4,5 m aukštį. Derėti pradeda 
3–5 metais. Dera gana gausiai.

Mėgsta drenuojamus humusingus 
priesmėlio ir priemolio dirvožemius. Švie-
siamėgis. Atsparus šalnoms ir šalčiams bei 
pavasariniams potvyniams. Auga upių ir 
vandens kanalų pakrantėse kartu su kran-
tiniu gluosniu, gluosniu žilvičiu, purpuriniu 
karklu. Nemuno žemupyje aptikti gluosnių 
ir karklų sąžalynai, kur medžių ir krūmų ar-
duose vyrauja ilgalapis gluosnis. Žolių arde 
dominuoja didžioji dilgėlė, paprastoji ger-
vuogė, nendrinis dryžutis.

Ilgalapio gluosnio lapus ir augimo kū-
gelį dažniausiai pažeidžia drugys pelėd-
galvis Earias chlorana. Kartais (ypač augi-
namus) apninka amarai. Antroje vasaros 
pusėje ant lapų neretai matomi rūdgrybiai 
(Melampsora larici‑epitea). Ilgalapį gluosnį 
pažeidžia kempininiai grybai: kaštoninė 
skylėtbudė (Polyporus badius), plokščia-
sis blizgutis (Ganoderma lipsiense), kietoji 
kempinė (Phellinus igniarius).

Ilgalapio gluosnio žievėje susikaupia 
9,2 (5,5–12,0) % tanidų. Medienoje su-
sikaupia iki 47,0 % celiuliozės. Atžaliniai 
ūgliai (vytelės) naudojami pintų gaminių 
gamybai. Auga greitai, per trumpą laiką 
išaugina daug biomasės, – tai viena pers-
pektyviausių trumpos rotacijos miško 
želdinių rūšių. Mediena lengva, minkšta, 
balta. Ji naudojama kurui. Augalas deko-
ratyvus, medingas. Tinka upių ir vandens 
saugyklų krantams sutvirtinti. Ilgalapio 
gluosnio lapuose susikaupia makroele-
mentų (%): azoto – 3,16, kalio – 1,01, fos-
foro – 0,46, kalcio – 1,28, magnio – 0,36. 
Lapai greit supūva ir praturtina dirvą 
maisto medžiagomis.

D. Smaliuko (1996) duomenimis, Lietu-
voje rastos ir aprašytos tokios formos:
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f. baltica Rasinš (f. glabrescens Kupf., f. denu‑
data Nasarov) – apatinė lapo pusė apau-
gusi retais plaukeliais. Dažnas.

f. argentea Rasinš. – apatinė lapo pusė gau-
siai plaukuota, sidabrinės spalvos. Retas.

Ilgalapis gluosnis kryžminasi su gluos-
niu žilvičiu ir pajūriniu gluosniu. Ilgalapis 
gluosnis labai dažnai painiojamas su Lie-
tuvoje plačiai paplitusiu hibridu S. vimina‑
lis × S. caprea.

5.3. Energetinių gluosnių želdinių 
bandymo kolekcijų įkūrimas

Energetinių gluosnių kolekcinių sklypų, 
skirtų tyrimams, įkūrimo reikalavimai yra 
tokie patys kaip ir pramoninėms gamybi-
nėms plantacijoms. Kolekcinių sklypų įren-
gimo pagrindiniai technologiniai etapai:
1. Vietos kolekciniam tiriamajam sklypui 

parinkimas.
2. Dirvos paruošimas.
3. Sodinamosios medžiagos paruošimas.
4. Gyvašakių sodinimas.
5. Agrotechninė priežiūra.
6. Tręšimas.
7. Vienmečių ūglių nupjovimas.
8. Apželdintų bandymo sklypų priežiūra 

antraisiais, trečiaisiais ir vėlesniais augi-
nimo metais.

9. Kolekcinio tiriamojo sklypo (plantacijos) 
auginimo trukmė (kirtimų apyvarta).

Vietos kolekciniam tiriamajam 
sklypui parinkimas. Gluosniams tin-
kamiausi derlingi dirvožemiai su metiniu 
600–700 mm kritulių kiekiu. Paplitusi tyri-
mais nepagrįsta nuomonė, kad gluosnių 
plantacijas reikia auginti žemės ūkiui ne-

tinkamuose nederlinguose dirvožemiuo-
se. Mūsų turima patirtis rodo, kad vyte-
lėms gluosnius galima sėkmingai auginti 
ir nelabai derlinguose dirvožemiuose, pri-
taikius jiems tinkamiausias gluosnių rūšis 
ir atitinkamą agrotechniką, tačiau geresni 
rezultatai gaunami juos auginant derlin-
guose dirvožemiuose. Todėl energetines 
gluosnių plantacijas veisti rekomenduoti-
na derlinguose dirvožemiuose. 

Gluosniai gana jautriai reaguoja į dir-
vožemio pH. Optimalus dirvožemio pH 
5,5–7,0. Netinkami nuolat per drėgni dir-
vožemiai. Optimalu, kai gruntinis vanduo 
yra 1,0–1,5 m gylyje. Gluosnių negalima 
sodinti ant drenažo trasų, nes gluosnių šak- 
nys ilgainiui jį užkemša. 

Tinkamiausi lygaus reljefo, ne didesnio 
kaip 5° nuolydžio plotai. Auginant nelygaus 
reljefo plotuose, labiausiai tinka pietiniai ir 
pietrytiniai šlaitai. Gluosniai – šviesiamė-
giai augalai, todėl sklypui parenkamos ge-
rai apšviestos vietos. Nerekomenduojama 
gluosnių plantacijų veisti pamiškėse, ypač 
šiaurinėje miško pusėje.

Dirvos paruošimas. Dirvos paruoši-
mo būdą lemia dirvos struktūra ir esama 
būklė (dirvonas, pieva, pūdymas, dirbama 
žemė). Tačiau visais atvejais būtina  kiek 
įmanoma padidinti dirvožemio aeraciją ir 
derlingumą. Giliai ir gerai įdirbta dirva – 
pagrindinė sėkmingo gluosnių auginimo 
sąlyga. Dirbamus žemės plotus pakaktų 
suarti 40–50 cm gyliu, po to kultivuoti 
ir išakėti. Gerus rezultatus duoda vienus 
metus laikomas juodasis pūdymas. Jei su-
dygsta daug piktžolių, plotas pakartotinai 
ariamas 25–30 cm gyliu, kultivuojamas, 
akėjamas. 

Viena iš svarbiausių užduočių ruošiant 
plotus gluosniams auginti – piktžolių nai-
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kinimas. Ypač svarbu ir būtina, kad iš dirvos 
prieš sodinimą būtų pašalintos šakniastie-
binės piktžolės – varpučiai, mėtos, rūgšty-
nės, rūgtys ir kt. 

Ruošiantis atlikti mokslinius tyrimus 
bandomuosiuose sklypuose, būtina atlikti 
agrocheminę dirvožemio analizę – ištirti 
augalų mitybinių medžiagų kiekį dirvože-
myje. Tai galima padaryti specializuotose 
laboratorijose Botanikos institute ar kitur. 
Rekomenduojama dėmesį kreipti ne tik į 
makroelementų, bet ir į mikroelementų 
kiekį dirvožemyje.

Norint nuolat gauti gausų derlių ir iš-
saugoti plantacijas ilgą laiką, būtina dirvoje 
sukaupti reikiamą organinių medžiagų kie-
kį. Yra keli dirvos praturtinimo organinėmis 
medžiagomis būdai. Vienas jų – kai neder-
lingus žemės plotus po juodojo pūdymo 
užima žaliasis pūdymas. Žaliajai trąšai la-
biausiai tinka lubinai, rapsai. Jie užariami 
per blizgančių ankščių, ankštarų16 fazę. 
Antras būdas – tai tręšimas organinėmis 
trąšomis. Tinkamiausia organinė trąša – 
perpuvęs mėšlas, jo norma 20–30 t/ha. 
Jo pakaitalas gali būti durpių kompostas. 
Jo panaudojama 1,0–1,5 karto daugiau 
nei mėšlo. Dirvą organinėmis trąšomis gali 
praturtinti ir žemapelkių durpės. 

Iš rudens dirvas reikia patręšti fosforo (P) 
ir kalio (K) trąšomis, taip pat, jei dirvožemiai 
rūgštūs, dirvas kalkinti. Fosforo norma 60, 
o kalio – 80 kg/ha veikliosios medžiagos. 
Kalkių norma nustatoma ištyrus dirvože-
mio pH. Kalkinimui tinka klintmilčiai, dolo-
mitmilčiai, degtos kalkės, gesintos kalkės ir 
kt. Gera kalkinė žaliava – skalūnų pelenai, 
turintys ir mikroelementų. Visais atvejais 
pavasarį prieš sodinimą dirvą reikia kulti-
vuoti ir akėti.

16 Ankštara – dvilizdis kryžmažiedžių augalų vaisius.

Sodinamosios medžiagos paruo-
šimas. Gluosnių plantacijos veisiamos 
sumedėjusiais auginiais, gyvašakėmis. 
Gyvašakės ruošiamos rudenį iš 2–7 metų 
amžiaus plantacijose išaugintų gluosnių 
vienmečių atžalinių ūglių (stiebų vytelių). 
Gyvašakes galima ruošti pavasarį. Jas reikia 
nupjauti iki pumpurų sprogimo. Sodina-
majai medžiagai parenkami tik stipriausi 
ir gyvybingiausi atžaliniai ūgliai (stiebai) 
iš sveikų, grybinių ligų nepažeistų augalų 
krūmų. 

Gyvašakėms ruošti tinka ½ ūglio stor-
galio. Nustatyta, kad užsodinant sklypą iš 
viršutinės ūglio dalies paruoštomis gyva-
šakėmis gaunamas 1,5–2,0 kartus mažes-
nis derlius. Pavasariniam sodinimui rudenį 
paruošti gyvašakių ryšuliai sustatomi į 40–
50 cm gylio tranšėjas, apkasami žemėmis ir 
uždengiami eglišakėmis. Sodinant rudenį, 
ūgliai iki gyvašakių ruošimo laikomi šaltoje 
(–4 °C), vėdinamoje patalpoje. Geriausiai 
auga ir didžiausias derlius gaunamas sodi-
nant 20–25 cm ilgio gyvašakes (1 pav.). Ne-
galima naudoti plonų gyvašakių. Gluosnio 
žilvičio gyvašakės turėtų būti ne mažesnio 
kaip 10–15 mm skersmens.

Gyvašakės pjaustomos tik labai aštriu 
peiliu. Supjaustytos jos rišamos į ryšulė-
lius po 100, 200, 500 plonagaliais į vieną 
pusę, pridedama etiketė, kurioje užrašo-
ma gluosnio rūšis, veislė, klono numeris. 
Paruoštos gyvašakės apkasamos žeme ar 
laikomos rūsyje, kad neišdžiūtų. Naudinga 
į ryšulėlius surištų gyvašakių viršutinius ga-
lus pamerkti 1–2 cm gyliu į kalkių skiedinį 
ar į baltus aliejinius dažus. Taip apsaugoma 
nuo klaidų sodinant, mažiau išdžiūsta gy-
vašakių galai. 

Prieš sodinimą svarbu labai gerai išly-
ginti dirvos paviršių. Tinkamas gyvašakių 
sodinimo laikas – rudenį nuo spalio mėn. 
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vidurio iki dirvos įšalimo, tačiau sodinant 
rudenį kyla pavojus, kad žiemą šaltis so-
dinukus gali iškilnoti (išskyrus atvejus, kai 
sodinama specialiomis sodinimo mašino-
mis ir gyvašakė tiesiog „įkalama“ į dirvą). 
Pavasarį pradedama sodinti išėjus pašalui 
ir baigiama balandžio mėn. pabaigoje. 
Pavasarinis sodinimas, palyginti su rudeni-
niu, turi nemažai pranašumų, todėl reikia 
stengtis sodinti pavasarį. Tačiau rudeninis 
sodinimas ne toks rizikingas.

Gyvašakės gerai prigyja prieš sodinimą 
jas apdorojus augimą skatinančiu hete-
roauksino (3-indolilacto rūgšties) tirpalu. 
Heteroauksinas užtikrina labai gerą, beveik 
100 % gyvašakių prigijimą, spartina rizo-

genezę, kartu ir stiebų augimą bei inten-
syvesnį krūmų formavimąsi. Bandymais 
nustatyta, kad efektyviausiai veikia 100–
125 mg/l heteroauksino koncentracijos tir-
palas. Tirpalas paruošiamas taip: 12 g hete-
roauksino ištirpinama nedideliame kiekyje 
etanolio arba karšto vandens. Po to gautas 
heteroauksino tirpalas praskiedžiamas 
100 l vandens. Paprastai tai daroma spe-
cialiai tam paruoštoje vonioje. Vonioje su 
paruoštu tirpalu gyvašakių ryšulėliai drūt-
galiais sustatomi ant dugno. Pageidautina 
paruošti tiek tirpalo, kad būtų apsemta 
1/3–1/2 gyvašakių ilgio (jei gyvašakės su-
karpytos 20–25 cm ilgio gabalais). Gyvaša-
kės heteroauksino tirpale mirkomos 20–24 

1 pav. Sodinimui skirtų gluosnių gyvašakių ėmimo nuo krūmo schema.

1,0–2,5 cm

20–25 cm

20–25 cm
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valandas. Paruošto tirpalo pakanka gyvaša-
kėms pamirkyti du kartus. Išimtos iš tirpalo 
gyvašakės pridengiamos, kad neapdžiūtų. 
Jei nėra galimybių jų apdoroti augimo sti-
muliatoriais, prieš sodinimą gyvašakes bū-
tina pamirkyti vieną parą vandenyje.

Gyvašakių sodinimas. Krūmų išdės-
tymas kolekciniuose bandymų laukeliuose 
gali būti įvairus. Tai priklauso nuo augina-
mų želdinių paskirties ir auginamos gluos-
nių rūšies. Gyvašakės želdiniuose, skirtuose 
pynimo vytelėms auginti, sodinamos eilė-
mis (2 pav., a). Auginant purpurinį karklą 
(Salix purpurea) vytelėms, daromi 70 cm 
tarpai tarp eilių, o eilėse tarp krūmų 25 cm. 
Tokio tipo plantacijos hektare auginama 
57,1 tūkst. krūmų.

Gamybiniai energetiniai želdiniai daž-
niausiai auginami poruojant eiles (2 pav., b). 
Tarpueilis dvigubose eilėse 75 cm, tarpuei-
liai tarp dvigubų eilių – 150 cm, o atstumai 
eilėse tarp krūmų – 45 cm. Tokio tipo plan-
tacijose auginama apie 20 tūkst. krūmų hek-
tare. Pasirenkamą tarpueilių plotį taip pat są-

lygoja turima tarpueilių purenimo technika. 
Plantacijų produktyvumas labai priklauso 
nuo hektare auginamų krūmų skaičiaus. 

Eilės turi būti tiesios, jos pažymimos 
ženklintuvu. Sodinama rankiniu būdu ar 
specialiomis mašinomis. Gyvašakės sodi-
namos statmenai ar truputį gulsčiai. Plona-
galiai turi būti neiškilę virš dirvos paviršiaus 
arba išsikišę ne daugiau kaip 2–3 cm. Sodi-
nant rudenį, plonagaliai turi būti išsikišę ne 
daugiau kaip 1–2 cm.

Sodinant rankiniu būdu, būtina pasiga-
minti metalinį sodintuvą (3 pav.).

Labai svarbu, kad kiekviena pasodinta 
gyvašakė būtų kruopščiai prispausta. Ne-
prigijusios gyvašakės kuo skubiau atsodi-
namos rankiniu būdu. 

Agrotechninė priežiūra. Pirmiausias 
darbas pasodinus gyvašakes – lauko ravė-
jimas ir tarpueilių purenimas. Purenimo ir 
ravėjimo tikslas – pagerinti dirvos aeraciją 
ir sunaikinti piktžoles. Augalų apsauga nuo 
piktžolių pirmaisiais auginimo metais yra 
labai svarbi, neatidėliotina plantacijų prie-

2 pav. Galimi gluosnių sodinimo variantai tiriamuosiuose sklypuose arba gamybinėse plantacijose.
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žiūros užduotis, reikalaujanti nemažų dar-
bo sąnaudų. 

Kai gyvašakės prigyja, ūgliukai paauga 
bent 5–10 cm ir išryškėja eilutės, būtina 
pradėti purenti tarpueilius mechaninėmis 
priemonėmis. Eilutėse piktžolės ravimos 
rankiniu būdu. Pirmojo ravėjimo metu 
reikia stengtis neiškilnoti dar silpnai įsitvir-
tinusių gyvašakių. Tarpueilių purenimo ir 
ravėjimo dažnumas priklauso nuo dirvos 
pobūdžio ir lauko piktžolėtumo. 

Pirmaisiais auginimo metais būtina ra-
vėti du kartus. Sausros ypač pavojingos, kai 
gyvašakes pasodinti kiek pavėluota ir dirva 

išdžiūsta. Taigi nesuspėjusioms įsišaknyti 
gyvašakėms sausros yra pavojingos. Lau-
keliai gelbėjami juos laistant. 

Tręšimas. Pirmametė plantacija tręšia-
ma azoto trąšomis. Tręšiama ją nuravėjus, 
prasidėjus intensyviam augimui, kai ūgliai 
pasiekia 10–20 cm aukštį: gegužės mėne-
sio pabaigoje–birželio pradžioje. Azoto 
trąšų norma 40–60 kg veikliosios medžia-
gos vienam želdinių hektarui. Rekomen-
duojama tręšti pasirinktinai tokiais azoto 
junginiais: natrio salietra, amonio salietra, 
amonio sulfatu, karbamidu (šlapalu). 

Vegetacijos pabaigoje plantacija tręšia-
ma kalio ir fosforo trąšomis. Fosforo trąšų 
norma 60 kg/ha veikliosios medžiagos. 
Rekomenduojama pasirinktinai naudoti 
miltinį arba granuliuotą superfosfatą. Ka-
lio trąšų norma 80 kg/ha veikliosios me-
džiagos. Rekomenduojama pasirinktinai 
naudoti kalio chloridą, kalio druską, kalio 
sulfatą. 

Apsauga nuo kenkėjų. Neretai vege-
tacijos antroje pusėje pirmametėms plan-
tacijoms žalos padaro lapgraužiai kenkėjai 
(Noreika, Smaliukas 2005). Apsaugai nuo 
jų reikia naudoti insekticidus. 

Vienmečių ūglių nupjovimas. Pir-
maisiais auginimo metais kiekviena pa-
sodinta gyvašakė išaugina 1–3 stiebus 
(ūglius). Stiebus nupjovus, priklausomai 
nuo gluosnio rūšies, antraisiais auginimo 
metais atželia 5–8 stiebai. Formuojasi krū-
mai. Pirmamečių plantacijų stiebus reikia 
pjauti kiek galima vėliau. Tai daryti reikia 
atidžiai, siekiant nepažeisti dar ne taip stip- 
riai įsitvirtinusių šaknų. Dėl to pirmamečius 
stiebelius rekomenduojama pjauti ranki-
niu būdu. Efektyvu pjauti tuomet, kai dir-

3 pav. Sodintuvas gluosniams sodinti rankiniu 
būdu.
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va būna bent kiek įšalusi. Nupjauti stiebelį 
reikia kuo arčiau gyvašakės, stengtis palikti 
ne aukštesnį kaip 2–3 cm kelmelį. Labai 
svarbu nupjauti aštriu peiliu. Reikia stebėti, 
kad būtų kuo mažiau kelmelių iškilimų ir 
pažeistos žievės. Minėti pažeidimai mažina 
kitų metų atžalinių ūglių augimo intensy-
vumą. Nupjautus vienmečius stiebelius 
reikia surinkti. Lauke jų palikti negalima, 
nes pūdami gali tapti grybinių ligų plitimo 
židiniais. Stiebelius galima panaudoti py-
nybai.

Apželdintų bandymo sklypų priežiū-
ra antraisiais ir vėlesniais auginimo 
metais

Tręšimas mineralinėmis trąšomis. Rei-
kalinga trąšų norma nustatoma atlikus 
agrocheminę dirvožemio analizę, rodančią 
jame esančių mitybinių medžiagų atsar-
gas. Gluosnių želdinius antraisiais ir kitais 
auginimo metais rekomenduojama tręš-
ti laikantis tokių normų: N – 40–60 kg/ha 
(azoto normą energetinėse plantacijose 
galima būtų padidinti, tačiau azoto trą-
šos labai skatina ir piktžolių augimą), P – 
50–60 kg/ha ir K – 70–80 kg/ha veikliosios 
medžiagos. Fosforo ir kalio trąšos visuomet 
įterpiamos į dirvą rudenį, tačiau gausesnis 
derlius gaunamas azoto trąšas išbarstant 
du kartus. Tokiu atveju pirmą kartą azo-
to trąšomis tręšiama, kai ūgliai pasiekia 
5–8 cm aukštį (trąšų norma 20–30 kg/ha), 
antrą – kai ūgliai pasiekia 40–50 cm aukštį 
(20–30 kg/ha veikliosios medžiagos).

Tarpueilių purenimas. Pavasarį, pra-
džiūvus dirvoms, pradedami purenti tarpu-
eiliai. Pagrindinės gluosnių šaknys išsidės-
čiusios 50–60 cm gylyje, tačiau jų gausu ir 
paviršiniame dirvos sluoksnyje. Dėl to tar-

pueilius purenti reikia sekliai, ne didesniu 
kaip 7–10 cm gyliu, kad kuo mažiau būtų 
pažeidžiamos šaknys. Purenant tarpueilius 
naudinga kartu apkaupti ir krūmelius – tai 
skatina naujų šaknų susidarymą. Tarpueilių 
purenimo dažnumas priklauso nuo plan-
tacijos dirvos būklės, patartina juos purenti 
2–4 kartus per vegetacijos periodą. Eilutė-
se piktžolės naikinamos rankiniu būdu.

Apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Augi-
nami gluosniai kartais serga grybinėmis 
ligomis. Tačiau energetiniams želdiniams 
veisti mūsų rekomenduotos gluosnių rū-
šys ir jų klonai yra gana atsparūs daugeliui 
grybinių ligų. Dažniausiai gluosnį žilvitį ir 
ilgalapį gluosnį pažeidžia rūdgrybiai, ta-
čiau nustatyta, kad didesnės žalos augalų 
augimui šie grybai nepadaro. Svarbu ve-
getacijos periodo metu nuolat stebėti ir 
kontroliuoti plantacijų būklę, o pastebė-
jus ligų arba kenkėjų židinius, diagnozuoti 
pažeidimų sukėlėjus ir naudoti reikiamus 
fungicidus ir insekticidus. Plantacijose au-
ginamoms rūšims didžiausią žalą padaro 
lapgraužiai, lapsukiai ir minuojantys vabz-
džiai, tačiau apsaugai nuo jų yra efektyvių 
insekticidų. 

Kolekcinio tiriamojo sklypo (plantaci-
jos) auginimo trukmė 

Pirmaisiais auginimo metais tinkamai įveis-
toje energetinėje gluosnių plantacijoje, 
švedų mokslininkų duomenimis (Senner-
by-Forsse 1986), hektaro plote išauginama 
4–8 tonos sausos biomasės (4 pav.). Antrai-
siais auginimo metais, sustiprėjus šaknų 
sistemai ir taikant optimalias agrotechni-
nes priemones, intensyviai auga stiebai. 
Augalų augimo ir vystymosi intensyvumas 
padidėja 40–50 %. Labai svarbu, kad antrai-
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siais auginimo metais iš kiekvieno kelmelio 
išaugtų keletas stiprių, sparčiai augančių 
stiebų. Trečiaisiais ir ketvirtaisiais auginimo 
metais stiebai tįsta lėčiau, tačiau biomasė 
kaupiasi sparčiau dėl krūmų šakojimosi ir 
stiebų augimo. 

20

10

0

4 pav. Energetinių plantacijų sausos biomasės dinamika pagal L. Senerbiu-Forsė (Sennerby-Forsse 
1986).

Iš 4 pav. pateiktų duomenų matyti, kad 
pirmoji rotacija įvyks po ketverių auginimo 
metų, tolesnės – kas treji metai. 

Plantacijų ilgalaikiškumas priklauso 
nuo daugelio veiksnių: dirvožemio ir kli-
mato sąlygų, agrotechnikos lygio, augina-
mos gluosnio rūšies ar jos klono. Dėl to 
net atskirų planatacijos sklypų naudojimo 
trukmė gali būti nevienoda. Žinoma, kad 
vytinio gluosnio (Salix viminalis) plantacija 
buvo eksploatuota net 25 metus.
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Gluosnio genties rūšims būdingas didelis 
morfologinių požymių įvairumas. Dau-
gelis iš natūraliose augavietėse augančių 
Salix L. rūšių kultūrinėse plantacijose išlai-
ko stabilius morfobiologinius, atsparumo 
ligoms ir kenkėjams požymius. Tai leidžia 
daryti išvadą, kad gluosniams būdin-
gas genetinis polimorfizmas (Smaliukas 
1996). Siekiant išnaudoti Salix L. genetinį 
potencialą praktiniams poreikiams, būti-
na tirti genties botaninę įvairovę, vykdyti 
kloninę taksonų atranką ir įvertinti jų pro-
duktyvumą auginant kolekciniuose ban-
domuosiuose sklypuose.

Darbo tikslas – ištirti trumpos rota-
cijos energetiniams želdiniams ir pynybai 
perspektyvių gluosnio (Salix L.) genties 

6. Tyrimo tikslas ir uždaviniai

taksonų ir jų klonų Salix mollissima kl. 9868, 
Salix schwerinii ‘Tordis’ kl. 04137, Salix dap‑
hnoides f. latifolia kl. 9904, Salix schweri‑
nii x S. dasyclados kl. 0671 morfologinių 
savybių ir produktyvumo tyrimus lauko 
bandymų kolekcijose antraisiais ir trečiai-
siais antros rotacijos metais.

Darbo uždaviniai
1. Įvertinti kai kurių Salix L. taksonų ir jų 

klonų, auginamų lauko bandymų ko-
lekcijose, kai kurias morfobiologines 
savybes.

2. Ištirti atžalinių ūglių augimo į ilgį inten-
syvumą vegetacijos periodo metu.

3. Įvertinti atžalinių ūglių produktyvumą 
pagal išauginamų ūglių kiekį antraisiais 
ir trečiaisiais auginimo metais.
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Tikslus darbo metodikos aprašymas būti-
nas duomenų patikimumo kontrolei, kad 
kitas tyrinėtojas galėtų pakartoti jūsų eks-
perimentą, patikrinti gautus duomenis ir 
suformuluotas išvadas arba galėtų atlikti 
tokį pat eksperimentą ar tyrimą pasirinkęs 
kitą objektą (Noreika ir kt. 1997).

Būtina nurodyti tokius duomenis:

1. Kiek laiko (intervalas) vykdyti tyrimai.
2. Kokiu laiku (metų, sezono, paros) vykdy-

ti tyrimai. Jei tyrimas daromas laborato-
rijoje ir nesusijęs su sezoniškumu, tada 
tai nėra taip svarbu.

3. Tiksli vieta (regionas, valstybė, rajonas, 
miestas, miškas, kvartalas, upė, ežeras, 
laboratorija ir t. t.), kur buvo surinkta 
medžiaga, atliktas eksperimentas ar ste-
bėjimai, taip pat naudota kartografinė 
medžiaga, nurodant mastelį ir išleidimo 
metus. Jei tai specializuotas „taškinis“ 
tyrimas, galima nurodyti, pvz.: 10 km į 
šiaurę nuo Varėnos.

4. Surinktos ir ištirtos medžiagos (vabz-
džių, herbariumo ir fungariumo pavyz-
džių, dirvožemio ar vandens mėginių, 
matavimų skaičius ir pan.) kiekis. Reko-
menduojama nurodyti kolekcijos ar eg-
zempliorių laikymo vietą, jei tirti egzemp- 
lioriai turi išliekamąją vertę.

5. Pagrindiniai įrankiai, prietaisai, įrenginiai, 
medžiagos, panaudotos duomenims 
gauti bei ištirti.

6. Kompiuterinės programos, taikyti statis-
tiniai ir kiti matematiniai duomenų ap-
dorojimo metodai.

7. Jei objektams apibūdinti buvo naudo-
jama speciali literatūra, o tiriamo objek-
to sistematika nenusistovėjusi, reikėtų 
nurodyti literatūrą, kuria buvo remtasi.

8. Nurodoma, kieno papildomai duomeni-
mis buvo pasinaudota (jei buvo).

9. Jūsų asmeninis įnašas į parengtą darbą.

Ne visada būtina viską smulkiai rašyti; 
jeigu metodas plačiai žinomas, pvz., au-
galų projekcinio padengimo nustatymas 
pagal Brauno ir Blankė (Braun-Blanquet) 
skalę, tuomet pakanka tik nurodyti šaltinį, 
kuriame jis išsamiai aprašytas. 

8–10 skyriuose pateiktas konkretaus ty-
rimo aprašymas.

7.1. Gamtinė ir geografinė tyrimų 
vietovės charakteristika

Aprašymas pateikiamas konkrečiu pa-
vyzdžiu. Gluosnių kolekcinis sklypas yra 
Alytaus r. Miroslavo seniūnijoje, 12 km į 
pietvakarius nuo Alytaus. Alytaus r. pri-
klauso Pietų Lietuvos fiziniam geografi-
niam rajonui.

Šiame plote vyrauja velėniniai jauri-
niai nederlingi priesmėlio dirvožemiai 
(Basalykas 1965). Dirvožemio mėginių 
cheminę analizę ir pH tyrimus atliko 
Gamtos tyrimų centro Botanikos institu-
tas (2 lentelė).

7. Tyrimo vieta, medžiaga ir metodika 
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Žinoma, kad augalų produktyvumas ir 
derliaus kokybė priklauso nuo dirvožemy-
je esančių makroelementų (azoto, kalio, 
fosforo, kalcio, magnio, geležies, natrio, 
silicio, aliuminio) ir mikroelementų (man-
gano, boro, cinko, vario, molibdeno, kobal-
to, jodo). Kiekvienas iš minėtų elementų 
augale atlieka savo funkcijas ir negali būti 
pakeistas kitu (Dagys 1974). 

Azotas. Jo daug turi jauni lapelių ūgliai, 
lapai ir aktyviosios šaknys. Lietuvos dirvo-
žemiai turi mažai azoto – tik 0,2–0,3 %. Ko-
lekciniuose laukeliuose jo rasta tik 0,18 %, 
todėl sumedėję augalai tokiose dirvose 
labiausiai reaguoja į azoto trąšas. Ypač azo-
to trūksta medžiams, kurie auga smėlio, 
priesmėlio, žemapelkės tipo durpžemiuo-
se ir jauriniuose dirvožemiuose.

Kalio daugiausia kaupiasi jaunuose 
organuose ir audiniuose, kur vyksta inten-
syviausia medžiagų apykaita. Nuo kalio 
priklauso augalų produktyvumas, krūmiji-
masis. Jei trūksta kalio, sutrinka vandens re-
žimas, O2

 asimiliacija, celiuliozės ir baltymų 
sintezė, sumažėja atsparumas grybinėms 
ligoms, sausrai, žemai temperatūrai. Kalio 
trūkumą rodo rusvos dėmelės ant lapų 
(Dagys 1974). Kalio įsisavinimas priklauso 

nuo pH. Palankiausia silpnai rūgšti ar neut- 
rali reakcija. Kolekciniame sklype, kuriame 
buvo auginti mūsų tiriamieji augalai, jud-
raus K2

O yra 20 mg/kg, todėl remdamiesi 
3 lentele galime teigti, kad kolekcinio skly-
po dirvožemis priklauso labai nederlingų 
dirvožemių grupei.

3 lentelė. Dirvožemių grupavimas pagal P
2
O

5
 

ir K
2
O kiekį 

Dirvožemio grupė
P2O5,  

mg/kg
K2O,  

mg/kg

I (labai mažai) Iki 25 Iki 40

II (mažai) 25–50 40–80

III (vidutiniškai) 50–100 80–120

IV (daugiau nei vidu-
tiniškai)

100–150 120–170

V (daug) 150–250 170–250

VI (labai daug) > 250 > 250

Fosforas įeina į fermentų ir kofermen-
tų sudėtį, dalyvauja angliavandenių ir bal-
tymų sintezėje. Skatina šaknų augimą ir 
kitų elementų įsisavinimą. Kai trūksta fos-
foro, lapai parausta, jų pakraščiai susisuka, 

2 lentelė. Dirvožemio elementinė sudėtis ir pH

Profilis
Dirvože-
mio tipas

D
irv

ož
em

io
 h

or
iz

on
ta

s

Pa
vy

zd
ži

ų 
ėm

im
o 

gy
lis

pH
Pagrindiniai elementai, mg/kg

Mikroelementai, 
mg/kg

N sum . 
%

P2O5 K2O Ca Mg Fe Zn Mn B Cu

Lauko 
kolekcinis 
sklypas

Velėniniai 
jauriniai

A 25 6,2 0,18 99 20 137,7 20 44 1,5 0,4 0,6 1,1
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ima džiūti ir kristi (Bluzmanas ir kt. 1991). 
Iš 3 lentelės matyti, kad kolekcinio sklypo 
dirvožemis pagal fosforo kiekį yra viduti-
niškai derlingas, nes 1 kg dirvožemio yra 
99 mg P

2
O

5
.

Kalcis reguliuoja angliavandenių ir 
baltymų apykaitą, įeina į ląstelių sienelių 
sudėtį. Daugiausia jo naudoja lapuočiai 
medžiai ir krūmai. Kolekcinio sklypo dirvo-
žemyje kalcio yra 137,7 mg/kg.

Magnis įeina į chlorofilo sudėtį, akty-
vina daugelį fermentų, reguliuoja anglia-
vandenių, riebalų ir baltymų apykaitą. Jei 
trūksta magnio, apatinių lapų gyslos lieka 
žalios, o parenchima17 pagelsta. Kolekci-
niame sklype magnio kiekis yra 20 mg/kg.

Siera įeina į aminorūgščių sudėtį. Sie-
ros augalai reguliariai pasipildo iš kritulių, 
superfosfato. Trūkstant sieros pagelsta 
lapų gyslelės, o parenchima lieka žalia. 
Lauko kolekciniame sklype sieros kiekis yra 
2,2 mg/kg.

Geležis būtina chlorofilui susidaryti. 
Kai per mažai geležies, augalai suser-
ga chloroze18. Ilgesnį laiką negaudami 

17 Augalų pagrindinis audinys iš gyvų ląstelių.
18 Augalo lapų pageltimas dėl nepakankamos mity-
bos (S, N, Fe, Mg trūkumo).

geležies, augalai nustoja augti, jų lapai 
paruduoja ir apmiršta, pradedant kraš-
tais. Dirvoje geležies paprastai netrūksta 
(Bluzmanas ir kt. 1991). Kolekciniuose 
sklypuose geležies kiekis pakankamas – 
44 mg/kg.

Manganas turi įtakos fotosintezei ir 
azoto įsisavinimui iš dirvožemio. Rūgščiose 
dirvose jo kiekis dažniausiai pakankamas. 

Iš 4 lentelėje pateiktų duomenų matyti, 
kad pagal judrių elementų kiekį kolekcinis 
sklypas priskiriamas vidutiniškai gausaus 
įsotinimo mikroelementais dirvožemių 
grupei.

Boras dalyvauja angliavandenių ir bal-
tymų apykaitoje. Teigiamai veikia sumedė-
jusių augalų augimą ir vystymąsi (Dagys 
1974). Palyginę 2 ir 4 lentelių duomenis 
matome, kad kolekciniame sklype boro 
pakanka – jo yra 0,6 mg/kg.

Varis įeina į fermentų, baltymų sudė-
tį. Didina augalų atsparumą grybinėms 
ligoms. Dėl vario poveikio padaugėja chlo-
rofilo ir jis būna patvaresnis. Augalams 
vario reikia dešimt kartų mažiau negu 
mangano ar boro. Pagal judraus vario kie-
kį lauko bandymų dirvožemis priskiriamas 
negausaus įsotinimo variu dirvožemių 
grupei, nes jame yra tik 1,1 mg/kg vario.

4 lentelė. Dirvožemio grupavimas pagal judrių mikroelementų kiekį

Dirvožemio įsotinimas Boras, mg/kg Varis, mg/kg Manganas, mg/kg Cinkas, mg/kg

Labai negausus 0,1 0,3 1,0 0,2

Negausus 0,1–0,2 0,3–1,5 1,0–10,0 0,2–2,0

Vidutiniškai gausus 0,2–0,5 1,5–4,0 10,0–50,0 2,0–3,0

Gausus 0,5–1,0 4,0–7,0 50,0–100,0 3,0–5,0

Labai gausus 1,0 7,0 100,0 5,0
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Cinkas įeina į daugelio fermentų sudė-
tį, svarbus kvėpavimui, fotosintezei. Cinko 
stokojantys augalai lėčiau auga. Cinko yra 
1,5 mg/kg, todėl pagal judraus cinko kiekį 
lauko kolekcinio sklypo dirvožemis priski-
riamas cinko negausių dirvožemių grupei.

7.2. 2009–2010 m. temperatūros 
ir kritulių rodikliai

Temperatūra ir kritulių kiekis turi didelę 
reikšmę augalų augimui, todėl svarbu ap-
tarti jų svyravimus ir nuokrypius nuo nor-
mos. Lietuva priklauso vidutinių platumų 
klimato juostai, kur vidutiniškai iškrinta 
550–850 mm kritulių per metus (Tomkus 
1992). Kritulių pasiskirstymas per metus 
netolygus. Didžioji jų dalis (57–75 % me-
tinės normos) iškrinta šiltuoju metų laiku, 
balandžio–spalio mėnesiais. Vidutinė me-
tinė temperatūra Lietuvoje yra 6 °C. Šilčiau-
sias metų mėnuo – liepa (16,5–17,5 °C ).  
Lietuvoje vegetacijos periodas yra gana 
ilgas. Gluosnių vegetacijai turi įtakos tem-
peratūra ir kritulių kiekis. 

5 ir 6 pav. pateikti Alytaus rajono 2009 ir 
2010 metų temperatūros ir kritulių balan-
so rodikliai (Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybos duomenys). 

2009 m. gegužės mėnesio vidutinė 
temperatūra buvo 12,8 °C, o 2010 m. trimis 
laipsniais aukštesnė ir siekė 15,8 °C. 2009 m. 
kritulių gegužės mėnesį, palyginti su dau-
giamete kritulių norma (61 mm), iškrito 
daug – 84 mm, o 2010 m. labai mažai – tik 
26 mm (5, 6 pav.). Vidutinė mėnesio oro 
temperatūra birželį 2001 m. buvo 14,0 °C, 
o kritulių kiekis 71 mm ir buvo artimas dau-
giametei kritulių normai (77 mm). 2010 m. 
birželio mėnesį buvo kiek šilčiau, vidutinė 

temperatūra siekė 16,8 °C, tačiau kritulių 
kiekis, palyginti su daugiamete kritulių 
norma (77 mm), buvo mažas (49 mm). Iš 
5 paveiksle pateiktų duomenų matyti, kad 
šilčiausia buvo liepos mėnesiais tiek 2009, 
tiek 2010 metais – atitinkamai 20,8 °C ir 
20,3 °C). Iš 6 paveiksle pateiktų duome-
nų  matyti, kad daugiausia kritulių iškrito 
2009 m. liepos mėnesį – net 165 mm, o 
2010 m. liepos mėnesį kritulių iškrito daug 
mažiau – tik 61 mm. Todėl gluosnių vege-
tacijai palankesni buvo 2009 m. birželio ir 
liepos mėnesiai. 

2009 m. rugpjūčio mėnesio vidutinė 
temperatūra buvo 17,8 °C, o 2010 m. ji buvo 
aukštesnė ir siekė 20,0 °C. Daugiametė šio 
mėnesio temperatūra 16,2 °C, todėl 2009–
2010 m. buvo gerokai šilčiau. 2009 m. kri-
tulių iškrito vidutiniškai 60 mm, o 2010 m. 
rugpjūtį kritulių, palyginti su daugiamete 
kritulių norma šį mėnesį (73 mm), iškrito 
labai mažai, tik 15 mm (6 pav.).

Todėl galime teigti, kad gluosnių ve-
getacijai palankūs buvo visi 2009 m. va-
saros mėnesiai (birželis, liepa ir rugpjūtis), 
2010 m. rugpjūtis vegetacijai buvo nepa-
lankus. 

7.3. Tyrimui reikalingos 
medžiagos, įranga ir priemonės 

Gluosniams tirti reikalinga tokia įranga 
ir priemonės: atrinkta sodinamoji medžia-
ga (paruošti gluosnių sodinukai), sekato-
rius, peilis, rankinis medžio pjūklas, am-
žiaus grąžtas (25 cm), aukščiamatis, žerglės 
medžių storiui matuoti, gluosnių sodinimo 
įrankis, kauptukas, matavimo juosta, elek-
troninis slankmatis, skaičiuotuvas, žievės 
storio matuoklis, GPS imtuvas, vertikalioji 
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matavimo liniuotė (5 m), matavimo liniuo-
tė (0,5 m), dirvožemio rūgštingumo ma-
tuoklis, kompasas, elektroninės svarstyk- 
lės, mikrotomas, polietileniniai maišeliai, 
špagatas, lipni juosta, sąsiuvinis apskaitai 
vesti, rašymo priemonės.

5 pav. Alytaus rajono temperatūros rodikliai 2009–2010 metais. 

6 pav. Alytaus rajono kritulių rodikliai 2009–2010 metais.
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7.4. Tyrimo metodika

Lauko bandymai vykdyti ir tyrimai atlikti 
2009–2010 metais bendrovės „Vilda“ lauko 
bandymų kolekciniuose sklypuose.

Buvo tiriami šie Salix L. taksonai: Salix 
mollissima kl. 9868; Salix schwerinii ‘Tordis’ 
kl. 04137; Salix daphnoides f. latifolia kl. 
9904 ir Salix schwerinii x S. dasyclados kl. 
0671.

Sodinamoji minėtų rūšių ir jų klonų 
medžiaga buvo sukaupta 2007 metais. 
2008 m. pavasarį (balandžio mėnesį) Salix L. 
taksonų ir jų klonų sumedėję auginiai 
buvo pasodinti. 25 cm ilgio gyvašakės so-
dintos eilėmis. Tarpai tarp eilių – 70 cm, o 
eilėse tarp gyvašakių – 25 cm. Rudenį lau-
kas patręštas kalio ir fosforo, o pavasarį – 
azoto trąšomis. Trąšų norma: N – 50, K – 80, 
P – 60 kg veikliosios medžiagos hektarui. 
Augalai buvo prižiūrimi mechanizuotai: 
pavasarį purenti tarpueiliai, augalų apsau-
gai nuo ligų ir kenkėjų naudotos cheminės 
medžiagos.

Morfologiniams tyrimams imti trys vie-
no taksono krūmai. Naudojant ruletę buvo 
išmatuotas bendras krūmų aukštis ir visų 
jų atžalinių ūglių ilgis. Liniuote išmatuotas 
tarpubamblių ilgis, 30 lapų, paimtų nuo 
vidurinės ūglio dalies, ilgis (be lapkočio) ir 
plotis bei lapkočio ilgis. Vytelių nulaibėji-
mui įvertinti elektroniniu slankmačiu išma-
tuotas atžalinių ūglių skersmuo prie pama-
to ir 100 cm aukštyje, taip pat  medienos 
ir šerdies skerspjūvio plotis. Elektroninėmis 
svarstyklėmis pasverti atžaliniai ūgliai (be 
lapų), perskaičiuojant jų masę 1 hektarui. 
Suskaičiuoti atžaliniai ūgliai krūme bei įver-
tintas jų šakotumas. Krūmų augimo greičio 
pokyčiams (intensyvumui) per vegetacijos 
periodą įvertinti buvo matuotas antrųjų 

(2009) ir trečiųjų (2010) auginimo metų 
(kelmelių amžius 2 ir 3 metai atitinkamai) 
krūmų aukštis. Pirmą kartą jie buvo matuo-
ti 2009 m. gegužės 4 d., o 2010 m. – ge-
gužės 3 d. Vėliau matavimai buvo pakartoti 
liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio mėnesiais. 
Gauti matavimų duomenys apdoroti ma-
tematiškai pagal Songailienės, Ženausko 
(1985), Zaicevo (1990), A. Stancevičiaus, 
Arvaso (1997) metodinius leidinius.

Visi pagal pasirinktą metodiką numa-
tyti matavimai atliekami lauko bandymų 
kolekciniuose sklypuose, o pirminiai duo-
menys kruopščiai surašomi lauko sąlygo-
mis į specialias iš anksto paruoštas lenteles 
(5 lentelė).

Vėliau laboratorijoje analizuojami lauko 
sąlygomis surinkti duomenys apie gluos-
nio taksonų kiekvieną tiriamąjį paramet- 
rą. Surašomos visų trijų išmatuotų krūmų 
atžalinių ūglių ilgių reikšmės (6 lentelė; 
238 psl.) ir surandama didžiausia ir mažiau-
sia tiriamo parametro reikšmė. 

Po to sudarome skaičių grupes su vie-
nodu intervalu i. Nustatant grupių skaičių 
k iš visų išmatuotų atžalinių ūglių skai-
čiaus (esamu atveju – 25; 6 lentelė) iš-
traukiama kvadratinė šaknis. Pavyzdžiui: 
buvo išmatuotas gluosnio Salix mollissima  
kl. 9868 trijų krūmų atžalinių ūglių ilgis 
(n = 25 vnt. atžalinių vytelių). Tai k =√25 = 5. 
Pageidautina, kad grupių būtų ne mažiau 
kaip 5 ir ne daugiau kaip 10. Intervalas i  
nustatomas taip:

 ;
. 

minmax

k
R

skgrupi
xx

i =
−

=  (1)

čia R – skirtumas tarp didžiausio x
max 

ir ma-
žiausio x

min
 skaičiaus:

x
max

 = 252 cm, o x
min

 = 125 cm,
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5 lentelė. Tiriamojo klono skiriamieji morfologiniai požymiai ir produktyvumo įvertinimas

Lauke-
lio Nr .

Taksonas
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Atžalinių ūglių 
skersmuo, cm

Atžalinio 
ūglio plotis 

skerspjūvyje, 
cm
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ūm

o 
ža

lių
 a

tž
al

in
ių

 ū
gl

ių
 

m
as

ė 
(b

e 
la

pų
), 

g

drūt-
galyje

1,3 m 
aukš-
tyje

medie-
nos

šerdies

139 Salix  
mollissima  

kl. 9868

125 2 10 3 5,12 3,36 1,75 1,17 600

139 6,24 3,70 2,08 1,14

161 6,25 4,12 2,44 1,05

164 6,69 4,45 2,57 1,0

189 7,05 5,21 2,73 1,25

188 8,38 5,60 3,06 1,93

219 10,30 6,60 4,12 1,31

221 10,32 7,50 4,20 1,49

250 12,15 8,56 4,96 1,86

252 13,40 9,70 5,40 1,5

139 170 2 7 1 7,25 5,75 2,61 1,37 430

203 8,90 6,80 3,37 1,44

190 8,21 5,70 2,93 1,33

222 11,63 8,02 4,59 1,6

206 9,20 7,14 3,58 1,57

221 10,58 7,90 3,94 1,3

221 11,25 8,88 4,41 1,71

139 251 2 8 2 13,01 9,16 5,31 1,51 510

232 12,30 8,49 5,00 1,47

210 10,46 7,24 4,10 1,69

200 9,15 7,10 3,81 1,14

187 8,42 5,36 3,02 1,7

169 7,01 5,01 2,24 1,44

151 6,58 3,66 2,04 1,54

127 5,57 3,06 1,75 1,3

 Darbas vyko 2009-10-10 

* Vertinimo balai: 1 – nešakoti, 2 – mažai šakoti, 3 – vidutiniškai šakoti, 4 – labai šakoti.
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cm4,25
5

125252 =−==
k
Ri .

Duomenys surašomi į 7 lentelę pagal 
apskaičiuotą intervalą i – grupėmis.

Vidurkis grupėse  apskaičiuojamas 
taip: grupės mažiausios ir didžiausios reikš-
mės suma padalijama iš dviejų:

 
cm.65,137

2
3,1500,125

2
maxmin =+=

+
= ii xx

x i

Salix mollissima kl. 9868 vidutinis atža-
linių ūglių ilgio vidurkis  apskaičiuojamas 
taip:

cm54,193
25

45,48381 ==
⋅

=
∑

=

n

xf
x

k

i
ii

 , (2)

čia   ir f
i
 – atskirų grupių nuo i = 1 iki k vi-

durkiai bei grupių dažniai, k – grupių skai-
čius, n – duomenų skaičius.

Tada skaičiuojamas standartinis nuo-
krypis s:

n
fxx

s ii∑ −
±=

2)(
, kai n > 30, (3)

6 lentelė.  Salix mollissima kl. 9868 krūmo atžalinių ūglių ilgis

2009 m .

Laukelio Nr . Taksonas Atžalinių ūglių ilgis (cm)

139 Salix mollissima kl. 9868
125; 139; 161; 164; 189; 188; 219; 221; 250; 252; 170; 
203; 190; 222; 206; 221; 221; 251; 232; 210; 200; 187; 
169; 151; 127.

7 lentelė. Salix mollissima kl. 9868 vidutinio atžalinių ūglių ilgio vidurkio ir paklaidos skaičiavimas 

Požymių kitimas

Dažniai  
fi

Vidurkio ir  
dažnio  

sandauga  

 fi

Nuokrypis 
nuo 

vidurkio

(x
i
 – )

Nuokrypių 
nuo vidurkio 

kvadratai  

(x
i
 – )2 

(x
i
 – )2 fi intervalas i 

grupėse
vidurkis 

grupėse 

125,0 – 150,3 137,65 3 412,95 -55,89 3123,69 9371,08

150,4 – 175,7 163,05 5 815,25 -30,49 929,64 4648,20

175,8 – 201,1 188,45 5 942,25 -5,09 25,91 129,54

201,2 – 226,5 213,85 8 1710,80 20,31 412,50 3299,97

226,6 – 252,0 239,30 4 957,20 45,76 2093,98 8375,91

Suma Σ 25 4838,45
∑(x

i
 – )2 f

i  
= 

=25824,70
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, kai n < 30, (4)

čia ∑ – sumos simbolis, f –dažnis, n – atliktų 
matavimų skaičius.

Tiriamuoju atveju Salix mollissima 
kl. 9868 atžalinių ūglių ilgio standartinis 
nuokrypis yra toks:

Kiekvienas vidurkis turi standartinę pa-
klaidą, kurią galima apskaičiuoti įvairiais 
būdais. Jei variacijos eilė didelė n > 30, 
naudojame šią formulę:

 
.

2n
sxm =  (5)

Kai variacijos eilė maža, naudojame for-
mulę:

 
 

,
)1(2 −

=
n
sxm  (6)

čia m  – standartinė paklaida; s – standar-
tinis nuokrypis; n – atliktų matavimų skai-
čius. 

Apskaičiuosime ir Salix mollissima kl. 
9868 vidutinio atžalinių ūglių ilgio standar-
tinę paklaidą:
 

cm.73,4
)125(2

8,32 =
−

=xm

Apskaičiavus paklaidą galima sužinoti 
standartinio nuokrypio tikslumą, t. y. pa-
tikimumą (P). Vidurkis pakankamai tiks-
lus, kai patikimumas (įvertinimo tikslumo 

rodiklis) yra ne didesnis kaip 5 %. Jei pa-
tikimumas yra didesnis kaip 5 %, tai reikia 
patikslinti metodiką ir tiksliau atlikti visus 
tyrimus, arba jis gali būti didesnis, jei tiria-
mojo objekto yra mažai variantų.

Patikimumas apskaičiuojamas šitaip:

 
 

,100⋅=
x
xmP  (7)

čia P – patikimumas (%), m  – išmatuotų 
ūglių ilgių (arba kito matuojamo dydžio 
reikšmės) standartinė paklaida (cm),  – 
vidutinis atžalinių ūglių ilgio vidurkis  (cm).

Apskaičiavę Salix mollissima kl. 9868 vi-
dutinio atžalinių ūglių ilgio matavimo pati-
kimumą gauname:

 
%≈=⋅=⋅= 4,244,2100

54,193
73,4100

x
xmP ,    

    

Skaičius 2,4 % rodo, kad vidurkis gana 
patikimai nustatytas, o skaičiavimai atlikti 
teisingai.

Atliekant tyrimus dar vienas svarbus ro-
diklis yra variacijos koeficientas.

Variacijos koeficientas – tai procentinis 
standartinio nuokrypio ir vidurkio santykis. 
Kuo variacijos koeficientas didesnis, tuo 
tiriamų objektų variacijos eilė dinamiškes-
nė, joje yra ir tinkamų selekcijai, ir prastų 
individų.

Mažas, prie nulio artėjantis variacijos 
koeficientas rodo, kad tiriamasis objek-
tas yra be ryškesnių individualių ypatybių 
skirtumų, visi vienodi, nėra iš ko daryti at-
rankos.

Rodiklio kitimas (variacija) nedidelis, kai 
variacijos koeficientas mažesnis nei 10 %, 
vidutinis, kai 10–20 %, didelis – kai daugiau 
kaip 20 %.

cm.8,32
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70,25824
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Variacijos koeficientas V apskaičiuoja-
mas pagal šią formulę:

 ,100⋅=
x
sV  (8)

čia V – variacijos koeficientas (%), s – stan-
dartinis nuokrypis,  – vidurkis.

Salix mollissima kl. 9868 vidutinio krū-
mo atžalinių ūglių ilgio variacijos koefici-
entas

%.95,16100
54,193
80,32100 =⋅=⋅=

x
sV

Tai rodo, kad variacijos koeficientas vidu-
tinio didumo, taigi tiriamasis objektas pasi-
žymi nedideliais individualiais skirtumais.

Atlikus visus matematinius skaičiavi-
mus, į lenteles surašomi duomenys – kiek- 
vienam matuotam morfologiniam tiriamo-
jo gluosnio taksono parametrui atskirai. Į 
lenteles surašomos kiekvieno išmatuoto 
parametro reikšmės:
a) vidurkis  (cm) ir jo paklaida m  (cm),
b) patikimumas P (%),
c) variacijos koeficientas V (%).

Tada pagal gautus duomenis nubraižo-
mos lyginamosios diagramos ir atliekama 
galutinė kiekvieno gluosnių taksono ma-
tuoto parametro interpretuojamoji gautų 
faktų analizė.
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8.1. Atžalinių ūglių vidutinis ilgis

Gana svarbus rodiklis gamybai yra atžali-
nių ūglių (vytelių) vidutinis ilgis. Kiekvie-
name krūme išauga įvairaus ilgio atžaliniai 
ūgliai, tačiau kuo aukštesnis krūmas, tuo 
didesnis būna jo atžalinių ūglių vidutinis 
ilgis. Kai kurių gluosnių taksonų krūmai iš-
augina labai daug atžalinių ūglių, bet da-
lis jų būna trumpi. Krūmo atžalinių ūglių 
vidutinis ilgis apibūdina taksono arba jo 
klono vertę. 

Antrieji auginimo metai (2009). Ant- 
raisiais auginimo metais atlikti atžalinių 

ūglių vidutinio ilgio tyrimai apibendrinti  
8 lentelėje ir 7 paveiksle. Tirtų Salix L. takso-
nų ir jų klonų vidutinis atžalinių ūglių (vy-
telių) ilgis svyruoja nuo 182,59 cm (S. daph‑
noides f. latifolia) iki 238,93 cm (S. schwerinii 
x S. dasyclados kl. 0671). 

Tretieji auginimo metai (2010). At-
žalinių ūglių vidutinio ilgio tyrimai trečiai-
siais auginimo metais apibendrinti 8 len-
telėje ir 7 paveiksle. Tirtų Salix L. taksonų ir 
jų klonų vidutinis atžalinių ūglių (vytelių) 
ilgis svyruoja nuo 288,12 cm (S. mollissima  
kl. 9868). iki 373,95 cm (S. schwerinii  
‘Tordis’). 

8. Gluosnių morfologinių ir biologinių
 savybių tyrimai 

8 lentelė. Tiriamų gluosnių (Salix L.) taksonų ir jų klonų atžalinių ūglių vidutinis ilgis antraisiais ir 
trečiaisiais auginimo metais

Eil . 
Nr .

Lau-
kelio
Nr .

Taksono pavadinimas

Vidutinis atžalinių ūglių ilgis, cm

2009 m . 2010 m .

 ± m V % P %  ± m V % P %

1 139
Salix mollissima
 kl. 9868

193,58 ± 4,54 16,60 2,35 288,12 ± 7,25 21,04 2,52

2 137
Salix schwerinii ‘Tordis’ 
kl. 04137

214,99 ± 5,25 17,96 2,44 373,95 ± 8,20 14,88 2,19

3 125
Salix daphnoides f. 
latifolia kl. 9904

182,59 ± 4,49 15,14 2,68 306,69 ± 11,87 25,09 3,87

4 71
Salix schwerinii x 
S. dasyclados kl. 0671

238,93 ± 7,01 14,97 2,94 326,67 ± 7,42 16,38 2,27
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Naudojantis pateiktomis metodiko-
mis taip pat galima nustatyti daugelį kitų 
tiriamų gluosnių taksonų morfometrinių 
rodiklių: atžalinių ūglių lapų morfologi-
nę charakteristiką, atžalinių ūglių (krūmų) 
aukštį jų vegetacijos pabaigoje, atžalinių 
ūglių skersmenį, taip pat įvertinti: atžalinių 
ūglių medienos ir šerdies skersmenį, atža-
linių ūglių tarpubamblių ilgį, rizogenezės 
(gyvašakių įsišaknijimo) intensyvumą, at-
sparumą ligoms ir kenkėjams. Kuo dau-
giau parametrų ištiriama ir įvertinama, tuo 
tikslesnės rekomendacijos, kurie gluosnių 
taksonai ar jų klonai tinkami auginti kaip 
energetiniai želdiniai, o kurie – pynybai. 

8.2. Atžalinių ūglių lapų 
morfologinė charakteristika

Gluosnių lapai kotuoti, paprasti, lancetiški 
arba kiaušiniški, pražanginiai su prielapiais 
ar be jų. Vyraujanti lapo lakšto forma – 
lancetinė. Lapų dydis ir forma kinta nuo 
padėties ant ūglio. Ūglio pamate išauga 
nevisiškai išsivystę lapai (lot. cataphylla). 
Jie greitai nukrinta. Pagal išsidėstymą ant 
ūglių skiriami žemutiniai, viduriniai ir vir-
šutiniai lapai. Viduriniai lapai yra tipiškiau-
si rūšiai ar kitam taksonui, todėl atlikome 
vidurinių lapų (dar vadinami ordinariniais) 
biometrinius tyrimus. Atžalinių ūglių lapai 
nėra būdingi rūšiai, ypač savo parametrais, 
tačiau jie svarbūs apibūdinant ir aprašant 
taksonų ir jų klonų morfologines savybes 
(8 pav.).

x

7 pav. Lauko kolekcijose auginamų ir tiriamų Salix L. taksonų ir jų klonų atžalinių ūglių vidutinis ilgis 
antraisiais ir trečiaisiais auginimo metais.
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8.3. Atžalinių ūglių (krūmų) 
aukštis vegetacijos pabaigoje

Krūmų aukštis – tai biologinė rūšies ar 
kito taksono savybė. Skirtingų gluosnių 
rūšių krūmai išauga nevienodo aukščio. 
Tai lemia daugelis veiksnių: dirvožemio 
mechaninė ir cheminė sudėtis, meteo-
rologinės sąlygos (ypač intensyviausio jų 
augimo laikotarpiu), dirvožemio drėgmės 
režimas (gruntinio vandens lygis), stiebų 
skaičius krūme, atsparumas ligoms ir ken-
kėjams.

8.4. Atžalinių ūglių skersmuo

Literatūroje nurodoma (Smaliukas 1996), 
kad įvairių rūšių gluosniams būdingas tam 
tikras metūglių skersmuo. Atžalinių ūglių 
skersmuo mažai tirtas, nors tai labai svar-
bus rodiklis selekcionuojant klonus pyny-
bai. Taip pat labai svarbus rodiklis yra atža-
linių ūglių nulaibėjimo pobūdis. Labiausiai 
vertinami nedidelį nulaibėjimą turintys 
atžaliniai ūgliai. Atžalinių ūglių skersmuo 
buvo matuojamas prie drūtgalio ir 1 m 
aukštyje.

8.5. Atžalinių ūglių medienos ir 
šerdies skersmens įvertinimas

Labai svarbus pynybai perspektyvių gluos-
nių taksonų atrankos kriterijus – medienos 
spalva, pašalinus žievę, taip pat nedidelis 
stiebo storis. Nulupus žievę, gluosnių me-
diena būna balta, baltai žalsva arba gelsva. 
Džiūdama kai kurių rūšių mediena darosi 
rusva. Selekcionuojant pynybai ir trumpos 
rotacijos miško želdiniams skirtus gluos-
nius, stebima, kad medienos kiekis atžali-
nio ūglio ar stiebo skerspjūvyje būtų kuo 
didesnis. Taigi, vertingesni tie klonai, kurių 
šerdies skersmuo yra nedidelis.

8.6. Atžalinių ūglių tarpubamblių 
ilgis

Tarpubamblių ilgio įvertinimas svarbus ne 
tik kaip diagnostinis ir augimo intensyvu-
mo rodiklis, bet įdomus ir morfologiškai. 
Skirtingoms gluosnių bei karklų rūšims 
būdingi skirtingi tarpubamblių ilgiai, todėl 
šio požymio parametrai padeda nustatyti 
taksono rangą, ypač apibūdinant tarprūši-
nius hibridus.
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Atžalinių ūglių produktyvumas priklauso 
nuo taksono biologinių savybių, dirvože-
mio pobūdžio, auginimo metų meteo-
rologinių sąlygų, augalų priežiūros ir kitų 
veiksnių. Ypač didelę reikšmę vytelių pro-
duktyvumui ir kokybei turi meteorologi-
nės sąlygos, optimali augalų mineralinė 
mityba. Vytelių išeigą lemia plantacijoje 
auginamų krūmų skaičius ir krūmo išaugi-
namas atžalinių ūglių skaičius. Tankesnėse 
plantacijose vytelių išeiga didesnė, bet jos 
būna trumpesnės.

Lietuvoje kultūrinėse gluosnių plan-
tacijose pynimui dažniausiai auginamas 
purpurinis karklas (S. purpurea). Antrasis 
pagal užimamus plotus yra labai derlingas 
kultivaras S. viminalis ‘Americana’. Jo vyte-
lės gerokai stambesnės už S. purpurea, yra 
tiesios, ilgos, gana lanksčios, nešakotos, 
medienos paviršius, nulupus žievę, rusvas. 
Trimečiai, keturmečiai stiebai išaugina pui-
kią karkasinę žaliavą pintiems baldams ga-
minti. Šios rūšies vytelės labai tinka pluoš-
to gamybai. S. viminalis ‘Americana’ gana 
atsparus ligoms, tik labiau nukenčia nuo 
lapgraužių, lapsukių ir minuojančių vabz-
džių (Phratora vitellinae, Ph. vulgatissimae, 
Melasoma populi, Chrysomela vigintipunc‑
tata, Lochmaea capreae) (Noreika, Smaliu-
kas 1996).

Vietinis S. purpurea x S. viminalis hibri-
das yra derlingas, jo vytelės labai tinka 
pintiems baldams gaminti. Jis atsparus 
ligoms ir kenkėjams (Smaliukas 1996). Tai-
gi, gluosnių augintojai šiuo metu turi tam 
tikrą auginamų gluosnių rūšių ir jų hibridų 
sortimentą. Tačiau būtina ieškoti produk-

tyviausių ir kokybiškesnę žaliavą teikiančių 
gluosnio Salix L. genties taksonų.

Toliau aptariamas šių trumpos rotacijos 
miško želdiniams ir pynybai perspektyvių 
gluosnio (Salix L.) genties taksonų ir jų 
klonų produktyvumas. Tai: Salix mollissi‑
ma kl. 9868, Salix schwerinii ‘Tordis’ kl. 04137, 
Salix daphnoides f. latifolia kl. 9904, Sa‑
lix schwerinii x S. dasyclados kl. 0671.

9.1. Atžalinių ūglių skaičius 
krūme ir išeiga iš hektaro

Vienas iš svarbiausių rodiklių yra vytelių 
(ypač pynimo pramonėje) atžalinių ūglių 
išeiga tūkst. vnt./ha. Pagal J. Dagį (1985), 
ūglis yra nešakotas stiebas su visais lapais. 
Vienmetė šakelė, išaugusi per vieną vegeta-
cijos periodą, vadinama metūgliu. Metūg- 
liai būna ilgaūgliai ir trumpaūgliai. Ilgaū-
gliai išauga stiebų, kartais – pirmos eilės 
šakų viršūnėse ir iš miegančiųjų pumpurų. 
Jiems būdingi ilgesni tarpubambliai, stam-
besni lapai, prielapiai bei pumpurai. Trum-
paūgliai išauga ant senesnių antros, trečios 
eilės šakų ir išaugina būdingus rūšiai lapuo-
tus ūglius. Nukirtus gluosnių stiebus, iš kel-
melių sparčiai išauga daug atžalinių ūglių. 
Jų skaičius krūme yra labai svarbus rodiklis 
ir biologiniu, ir ūkiniu požiūriu. Kuo dau-
giau atžalinių ūglių yra krūme, tuo didesnis 
taksono produktyvumas. Skirtingų taksonų 
krūmai išaugina nevienodą atžalinių ūglių 
skaičių. Ypač tai išryškėja, kai krūmai pasie-
kia didžiausio produktyvumo brandą. 

9. Gluosnių taksonų produktyvumas
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Atlikti atžalinių ūglių skaičiaus krūme 
tyrimai antraisiais ir trečiaisiais auginimo 
metais ir gauti duomenys apibendrinti 9 
lentelėje bei 9 paveiksle. Atžalinių ūglių 
masės rodikliai pateikti 10 lentelėje ir 11 
paveiksle – jų vertės perskaičiuotos vie-
nam hektarui, atsižvelgiant į tai, kad 1 ha 
buvo auginama po 20 000 krūmų. Atžali-
nių ūglių išeigą iš hektaro lemia klono bio- 
loginės savybės, agrotechnika (atstumai 
tarp krūmų), dirvožemio pobūdis, meteo-
rologinės sąlygos.

Antrieji auginimo metai (2009). At-
žalinių ūglių skaičius krūme svyravo nuo 
4,48 vnt. iki 8,93 vnt. Daugiausia atžali-
nių ūglių krūme išaugino Salix schwerinii 
‘Tordis’ kl. 04137 – 9,93 vnt. O mažiausiai – 
Salix schwerinii x S. dasyclados kl. 0671, tik 
4,48 vnt.

Tretieji auginimo metai (2010). Ūglių 
skaičius krūme svyravo nuo 5,25 vnt. (Sa‑
lix daphnoides f. latifolia kl. 9904) iki 9,25 
(Salix mollissima kl. 9868). 

Apibendrinus 2009–2010 auginimo 
metų visų tirtų gluosnių taksonų ir jų klo-
nų duomenis išryškėja, kad tirtieji gluos-
nio genties taksonai ir jų klonai pagal 
krūmo išauginamų atžalinių ūglių kiekį 
gana ryškiai skiriasi – tai yra klono gene-
tinė savybė. Trečiaisiais auginimo metais 
pagal krūmo išauginamų atžalinių ūglių 
kiekį matomi ryškūs skirtumai tarp atskirų 
rūšių klonų. Iš 9 lentelėje pateiktų duo-
menų matyti, kad S. mollissima kl. 9868 vi-
sada išaugina daugiau atžalinių ūglių nei 
kiti tirtieji klonai.

9 lentelė. Lauko bandymų kolekcijose auginamų ir tiriamų Salix L. taksonų ir jų klonų atžalinių 
ūglių skaičius krūme

Eil . 
Nr .

Lau-
kelio
Nr .

Taksono pavadinimas

Krūmo atžalinių ūglių skaičius, vnt .

2009 m . 2010 m .

 ± m V % P %  ± m V % P %

1 139
Salix mollissima
 kl. 9868

8,44  ± 0,33 9,67 3,95 9,25  ± 0,15 4,68 1,66

2 137
Salix schwerinii ‘Tordis’  
kl. 04137

8,93  ± 0,44 12,20 4,98 5,63 ± 0,08 3,85 1,36

3 125
Salix daphnoides f. 
latifolia kl. 9904

5,48 ± 0,11 4,97 2,03 5,25 ± 0,15 8,25 2,92

4 71
Salix schwerinii x 
S. dasyclados kl. 0671

4,48 ± 0,11 6,07 2,48 6,63 ± 0,08 3,27 1,16
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Iš 10 pav. pateiktų duomenų matyti, kad antraisiais auginimo metais (2009) di-
džiausia atžalinių ūglių išeiga pasižymėjo S. mollissima kl. 9868 – 185,0 tūkst. vnt./ha ir 
S. schwerinii x S. dasyclados kl. 0671 – 132,6 tūkst. vnt/ha, trečiaisiais auginimo metais 
(2010) – Salix schwerinii ‘Tordis’ kl. 04137, išauginęs 178,6 tūkstančiūs vytelių hektare ir 
S. mollissima kl. 9868 – 148,8 tūkst. vnt./ha, o mažiausias produktyvumas buvo S. schweri‑
nii x S. dasyclados kl. 0671 – 89,4 tūkst. vnt/ha. 

9 pav. Lauko bandymų kolekcijose auginamų ir tiriamų Salix L. taksonų ir jų klonų vieno krūmo 
vidutinis atžalinių ūglių skaičius antraisiais ir trečiaisiais auginimo metais.

10 pav. Lauko bandymų kolekcijose auginamų ir tiriamų Salix L. taksonų ir jų klonų vidutinė 
atžalinių ūglių išeiga tūkst. vnt./ha antraisiais ir trečiaisiais auginimo metais, kai 1 ha buvo auginama 
20 000 gluosnių krūmų.

x

x
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Apibendrinus 2009–2010 auginimo 
metų visų tirtų gluosnių taksonų ir jų klonų 
duomenis išryškėja, kad tirtieji taksonai ir 
jų klonai pagal išauginamų atžalinių ūglių 
skaičių gerokai skiriasi. Tačiau ne visada tre-
čiaisiais auginimo metais gaunama dides-
nė vytelių išeiga nei antraisiais auginimo 
metais. Galima manyti, kad atžalinių ūglių 
krūmai, išaugantys ant trimečių kelmelių, 
turėtų išauginti daugiau atžalinių ūglių 
(vytelių). Tačiau trečiaisiais auginimo me-
tais kai kurių taksonų vytelių išeiga buvo 
mažesnė nei antraisiais auginimo metais. 
Viena iš priežasčių − meteorologinės sąly-
gos – 2010 m. buvo pernelyg sausa vasa-
ra ir drėgmės stygius negalėjo neatsiliepti 
gluosnių produktyvumui. Kita vertus, tre-
čiaisiais ir vėlesniais krūmų auginimo me-
tais pastebėta, kad ūglių krūme mažėjo dėl 
natūralaus jų žuvimo.

9.2 Atžalinių ūglių masė

Energetinėms plantacijoms tinka tie gluos-
nių taksonai, kurie per trumpą laiką išaugina 
didelę stiebų masę, todėl vykdant jų kloni-
nę atranką keliami tokie reikalavimai: jie turi 
gerai įsišaknyti juos dauginant gyvašakėmis 
(nes atsodinimas neduoda reikiamų rezul-
tatų), produkuoti daug ir stambių stiebų, 
ypač intensyviai augti pirmais metais po 
nupjovimo, gerai atželti po kelių derliaus 
nuėmimų, būti atsparūs kenkėjams ir li-
goms vienas prie kito tankiai susodinti, būti 
atsparūs šalnoms, atitikti klimato sąlygas, 
turėti tinkamus medienos kokybės rodiklius 
(šilumingumą, savitąją masę, drėgnį). 

Tiriant bandomuosiuose lauko skly-
puose augančių gluosnių produktyvumą, 
pirmiausia apskaičiuojama kiekvieno tiria-
mo gluosnio taksono vidutinė vieno krū-
mo biomasė (be lapų) gramais; sveriama 
elektroninėmis svarstyklėmis (± 0,5 g tiks-
lumu) (10 lentelė ir 11 paveikslas). 

10 lentelė. Lauko bandymų kolekcijose auginamų ir tiriamų Salix L. taksonų ir jų klonų vidutinė 
vieno krūmo masė (be lapų)

Eil . 
Nr .

Lau-
kelio
Nr .

Taksono pavadinimas

Vidutinė vieno krūmo masė (be lapų), g

2009 m . 2010 m .

 ± m V % P %  ± m V % P %

1 139
Salix mollissima
 kl. 9868

511,79 ± 18,89 9,04 3,69 1812,50 ± 116,23 18,14 6,41

2 137
Salix schwerinii ‘Tordis’ 
kl. 04137

510,66 ± 25,56 12,26 5,00 4267,50 ± 188,71 12,51 4,42

3 125
Salix daphnoides f. 
latifolia kl. 9904

621,41 ± 21,11 8,32 3,40 2137,50 ± 92,37 12,22 4,32

4 71
Salix schwerinii x 
S. dasyclados kl. 0671

1235,75 ± 
38,89

7,71 3,15 1515,00 ± 62,76 11,72 4,14



|   Jaunojo tyrėjo vadovas   D  |  249  |

Vėliau gautus duomenis perskaičiuojame kilogramais (11 lentelė ir 12 pav.), nes daž-
nai mokslinėje literatūroje pateikiami duomenys būtent tokia išraiška, todėl savo gautus 
tyrimų duomenis bus lengviau palyginti su kitų autorių gautais rezultatais.

11 pav. Lauko bandymų kolekcijose auginamų ir tiriamų Salix L. taksonų ir jų klonų vidutinė vieno 
krūmo masė (be lapų).

x

11 lentelė. Lauko bandymų kolekcijose auginamų ir tiriamų Salix L. taksonų ir jų klonų vidutinė 
vieno krūmo masė (be lapų)

Eil . 
Nr .

Lau-
kelio
Nr .

Taksono pavadinimas

Vidutinė vieno krūmo masė (be lapų), kg

2009 m . 2010 m .

 ± m V % P %  ± m V % P %

1 139
Salix mollissima
 kl. 9868

0,51 ± 0,02 9,04 3,69 1,81  ± 0,12 18,14 6,41

2 137
Salix schwerinii ‘Tordis’ kl. 
04137

0,51  ± 0,03 12,26 5,00 4,27 ± 0,19 12,51 4,42

3 125
Salix daphnoides f. latifo‑
lia kl. 9904

0,62  ± 0,02 8,32 3,40 2,14 ± 0,09 12,22 4,32

4 71
Salix schwerinii x 
S. dasyclados kl. 0671

1,24 ± 0,04 7,71 3,15 1,52 ± 0,06 11,72 4,14
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Tačiau verslininkams ir gamybininkams svarbiau žinoti gluosnių plantacijos produk-
tyvumą 1 ha, todėl galiausiai duomenys perskaičiuojami 1 ha pagal šiame ploto vienete 
augintų gluosnių krūmų skaičių – šiuo atveju 20 000 vienetų (12 lentelė ir 13 paveiks-
las).

12 pav. Lauko bandymų kolekcijose auginamų ir tiriamų Salix L. taksonų ir jų klonų vidutinė vieno 
krūmo masė (be lapų).

x

12 lentelė. Lauko bandymų kolekcijose auginamų ir tiriamų Salix L. taksonų ir jų klonų krūmų 
vidutinė produkuojama masė (be lapų) antraisiais ir trečiaisiais auginimo metais, kai 1 ha buvo 
auginta 20 000 gluosnių krūmų

Eil . 
Nr .

Lau-
kelio
Nr .

Taksono pavadinimas

Vidutinė produkuojama krūmų masė (be lapų), t/ha

2009 m . 2010 m .

 ± m V % P %  ± m V % P %

1 139
Salix mollissima
 kl. 9868

10,24  ± 0,38 9,04 3,69 36,25 ± 2,32 18,14 6,41

2 137
Salix schwerinii ‘Tordis’ 
kl. 04137

10,21 ± 0,51 12,26 5,00 85,35 ± 3,77 12,51 4,42

3 125
Salix daphnoides f. 
latifolia kl. 9904

12,43 ± 0,42 8,32 3,40 42,75 ± 1,85 12,22 4,32

4 71
Salix schwerinii x 
S. dasyclados kl. 0671

24,72 ± 0,78 7,71 3,15 30,30 ± 1,26 11,72 4,14
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13 pav. Lauko bandymų kolekcijose auginamų ir tiriamų Salix L. taksonų ir jų klonų krūmų vidutinė 
produkuojama masė (be lapų) t/ha antraisiais ir trečiaisiais auginimo metais, kai 1 ha buvo auginama 
20 000 gluosnių krūmų.

x
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1. Ištyrus Salix mollissima kl. 9868, Salix schwerinii ‘Tordis’ kl. 04137, Salix daphnoides f. lati‑
folia kl. 9904, Salix schwerinii x S. dasyclados kl. 0671 taksonų ir jų klonų, auginamų lauko 
bandymų kolekcijose, morfologines savybes (krūmų aukštį, lapų parametrus, atžalinių 
ūglių skaičių krūme, atžalinių ūglių ilgį, jų skersmenį ir nulaibėjimo pobūdį, masę) an-
traisiais ir trečiaisiais auginimo metais, nustatyta, kad kiekvienam tirtam taksonui ir jo 
klonui būdinga savita morfologinė sandara; atrinktus klonus galima įvardyti tirtų tak-
sonų genotipais. 

2. Visų kloninės atrankos būdu gautų klonų krūmai išsiskiria sparčiu augimu ir trečiaisiais 
auginimo metais; perspektyviausių tirtų taksonų vienmečių atžalinių ūglių krūmai ve-
getacijos pabaigoje pasiekė 373,95 cm (S. schwerinii ‘Tordis’) ir 326,67 cm (S. schweri‑
nii x S. dasyclados kl. 0671) aukštį. 

3. Didžiausią atžalinių ūglių kiekį 1 ha antraisiais auginimo metais išaugino S. mollissi‑
ma kl. 9868 – 185,0 tūkst. vnt./ha ir S. schwerinii x S. dasyclados kl. 0671 – 132,6 tūkst. vnt/ha; 
trečiaisiais auginimo metais didžiausiu produktyvumu pasižymėjo Salix schwerinii ‘Tor-
dis’ kl. 04137, išauginęs 178,6 tūkst. vnt./ha ir S. mollissima kl. 9868 – 148,8 tūkst. vnt./ha, 
o mažiausias produktyvumas buvo S. schwerinii x S. dasyclados kl. 0671 – 89,4 tūkst. 
vnt/ha. 

4. Didžiausią atžalinių ūglių (be lapų) biomasę 1 ha antraisiais auginimo metais sukaupė 
S. schwerinii x S. dasyclados hibrido klono 0671 – 24,72 t; trečiaisiais auginimo metais 
daugiausia biomasės sukaupė Salix schwerinii  ‘Tordis’ kl. 04137 – 85,35 t/ha, o ma-
žiausiai produktyvus hibrido S. schwerinii x S. dasyclados kl. 0671 išaugino 30,30 t/ha 
biomasės. 

10. Išvados
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Kai kurios sąvokos

Amžiaus grąžtas – instrumentas medžio amžiui, prieaugiui ir kokybei nustatyti; gali būti naudo-
jamas medžio puviniui nustatyti, taip pat užterštumui, medžio tankumui, chemikalų įsigėri-
mui kontroliuoti.

Antocianinai – raudoni, violetiniai arba mėlyni pigmentai, aptinkami augalų ląstelių sultyse.

Arealas – kurio nors gyvūnų sistematinio vieneto (pvz., rūšies, genties, šeimos) paplitimo plotas.

Atlanka – atlenktas ir prie žemės prismeigtas stiebas, kuris vėliau išleidžia šaknis ir išauga naujas 
augalas.

Augaliniai hormonai – augalų augimą ir vystymąsi reguliuojančios medžiagos (fitohormonai) 
(pvz., heteroauksinas, arba 3-indolilacto rūgštis).

Augavietė – vieta, kur augalas natūraliai auga.

Augimas – negrįžtamas tūrio ir masės didėjimas, susijęs su naujų struktūrinių vienetų susidarymu.

Augimo kūgelis – kūgiškos formos meristeminis audinys, esantis stiebų ir šaknų viršūnėje (viršū-
ninė meristema).

Auginys – nupjauta augalo dalis, tinkanti vegetatyviniam dauginimui. Būna stiebų, šaknų ir lapų 
auginiai.

Bamblys – sustorėjusi stiebo dalis, prie kurios laikosi vienas ar keli lapai.

Chromosoma – lazdelės, siūlo ar kamuolėlio pavidalo struktūros ląstelės branduolyje, turinčios 
paveldimumo faktorius – genus. Chromosomų forma ir skaičius būdingi kiekvienai rūšiai.

Fitopatologija – mokslas, tiriantis augalų ligas.

Flora – istoriškai susiformavusi kurios nors teritorijos augalų rūšių visuma.

Gentis – sistematikos vienetą sudaranti organizmų grupė, apimanti artimas, bendrą protėvį turin-
čias rūšis; gentis gali būti sudaryta iš vienos arba daugiau rūšių.

Gyvašakė – šakelės pavidalo auginys, naudojamas vegetatyviniam dauginimui, įsmeigiant į žemę 
arba skiepijant.

Humusas – organinė dirvožemio dalis, susidaranti dėl augalinių ir gyvūninių liekanų skilimo bei 
biologinio ir biocheminio kitimo. Į sudėtį įeina įvairūs junginiai, tarp jų humuso rūgštys – 
svarbiausias dirvožemio derlingumo veiksnys. Humuse yra svarbiausių augalų mitybos ele-
mentų, kuriuos mikroorganizmų veikla daro prieinamus augalams. Daugiausia humuso turi 
juodžemis.

Klonas – vegetatyviniai palikuonys, kilę iš vieno augalo, dauginant jį ūgliais, gumbais, šakniastie-
biais ir pan.

Lapas – augalo pagrindinis anglies asimiliacijos organas.

Mediena – sudėtingas audinys vandeniui išnešioti po visą augalą; sudarytas iš ląstelių sumedė-
jusiomis sienelėmis.

Meristema – besidalijantis augalo audinys.
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Mikrotomas – prietaisas augalo ar gyvūno audinių ploniems preparatams (dažniausiai skirtiems 
tirti mikroskopu) ruošti atpjaunant.

Morfologija – mokslas apie organizmų išorinę formą ir apie organų sandaros dėsningumus.

Paleobotanika – mokslas, tiriantis iškastinius augalus, jų liekanas, fosilijas, įvairių geologinių pe- 
riodų augalų pasiskirstymą Žemėje.

Polimorfizmas – reiškinys, kai ta pati organizmų rūšis turi kelias viena nuo kitos besiskiriančias 
formas.

Prielapiai – maži, paprastai poriniai lapeliai, išaugantys kai kurių augalų lapkočių pagrinde po 
vieną iš abiejų pusių.

Rizogenezė – augalo šaknų formavimasis.

Rūšies pavadinimas – mokslinis rūšies rango taksono pavadinimas.

Rūšių apibūdinimas – organizmų rūšių nustatymas, atpažinimas, lyginant ar gretinant jų esmi-
nius taksonominius požymius.

Sistematinis sąrašas – kurio nors regiono organizmų grupės rūšių mokslinis sąrašas, sudarytas 
remiantis rūšių giminingumo principu.

Stiebas – stuomeninių augalų ašinis organas nuo šaknies kaklelio iki viršūnės.

Šaknis – augalo mitybos ir įsitvirtinimo dirvožemyje organas.

Šeima – sistematikos vienetas, jungiantis artimas (giminiškas) gentis.

Taksonas – įvardyta bet kokio sistematinio rango (rūšies, genties, šeimos, būrio, klasės ar pan.) 
organizmų grupė.

Tarpubamblis – stiebo dalis tarp gretimų bamblių.

Žiedas – žiedinių augalų dauginimosi organas.

Žievė – paviršinis kamieno ar šaknų sluoksnis, dengiantis medieną.
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Priedai

Baltojo gluosnio (S. alba ssp. alba) klonas 
Nr. 04115 išsiskiria ryškiai geltona vienmečių 
atžalinių ūglių spalva

Tyrimams perspektyvus natūralus trapiojo ir 
baltojo gluosnių (S. fragilis x Salix alba) hibrido 
klonas Nr. 04138

Pajūrinio gluosnio plačialapės formos (Salix 
daphnoides f. latifolia) klonas Nr. 9904

Blindės ir vytinio gluosnio (Salix caprea x Salix 
viminalis) hibrido klonas Nr. 04117
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Vytinio gluosnio (Salix viminalis) krūmai 4-aisiais auginimo metais

Bendras gluosnių lauko bandymų kolekcijų vaizdas



|   Jaunojo tyrėjo vadovas   D  |  259  |

Tuopinis lapgraužis (Melasoma populi) – daug 
žalos padarantis purpurinio gluosnio kenkėjas

Paprastasis grambuolys (Melolontha 
melolontha) – dažnas gluosnių kenkėjas

Purpurinio karklo (Salix purpurea ) veislės 
‘Gracilis’ krūmas išaugina iki 200 vytelių

Purpurinio karklo (Salix purpurea) veislės ‘Lutea’ 
klonas Nr. 9727 ypač plačiai auginamas pynimo 
pramonei skirtose plantacijose
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Dalinai nupjauta purpurinio gluosnio (Salix purpurea) pynimo pramonei skirta gamybinė plantacija

Pynimo pramonei auginamo gluosnio Salix integra x Salix kochiana hibrido ūgliai yra ilgi, bet mažai 
nulaibėję
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Energetiniams želdiniams ypač perspektyvus 
ilgalapio gluosnio (Salix dasyclados) klonas 
Nr. 7799

Energetinėse plantacijose auginamo ilgalapio ir 
pajūrinio gluosnių (S. dasyclados x S. daphnoides) 
hibrido išauginti vieno kelmelio stiebai

Salix viminalis veislės 
‘Americana’  žaliažievės 
formos klonas Nr. 9972
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Švedų mokslininkų sukurtos Šverino gluosnio (Salix schwerinii) ‘Tora’ veislės klonas Nr. 04137 
sukaupia ypač didelę biomasę. Šie gluosniai jau auginami Lietuvoje kaip energetiniai želdiniai.

Remigijaus Noreikos nuotraukos
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