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Įvadas 
 

Retas ir visame areale nyskatntis drugys gencijoninis melsvys (Maculinea rebeli) ir jo 

mitybinis augalas melsvasis gencijonas (Gentiana cruciata) yra įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą. 

Drugio populiacija Lietuvoje yra prie išnykimo ribos (1 (E) kategorijoje) (Rašomavičius, 2007). M. 

rebeli populiacija Lietuvoje aptikta tik 1998 metais ir nuo 2003 metų yra saugoma. Šiuo metu žinoma 

12 populiacijų Lietuvoje. Šių drugių mažėja taip sparčiai, kad jie gali išnykti bet kuriais metais (Paclt, 

2012). Štai kodėl labai svarbu nuolat stebėti jų populiacijų ir aplinkos būklę bei kaitą.  

Gencijoninis melsvys pasižymi išskirtiniu, parazitiniu vystymosi ciklu.Pasaulyje 

tyrinėjama jų cheminė mimikrija (Schlick-Steiner et al., 2004; Thomas et al., 2013 ir kt.), ekologiniai 

ryšiai su mitybiniu augalu ir buveine (Dolek et al., 1998; Meyer-Hozak, 2000; Arnyas et al., 2006 ir 

kt.), genetika (Sielezniew et al., 2011; Uglevig et al., 2011 ir kt.), sistematika (Paclt, 2012) ir kt. 

Lietuvoje ši rūšis tyrinėta menkai. Tyrimus yra atlikę G.Švitra (2007b), V.Oškinis (2012), apgintas 

R.Žilionytės bakalaurinisdarbas (2013). Daugiausia dėmesio skiriama drugio ir augalo ekologiniams 

ryšiams bei kiaušinėlių dėjimo ypatybėms. Maculinea genties atstovai dėl savo išskirtinumo yra puikus 

objektas evoliucijai ir elgesio ekologijai tirti (Czekes et al., 2013). 

Šie drugiai yra labai jautrūs buveinės kaitai (Sielezniew, Stankiewicz, 2004). Intensyvus 

ganymas kelia grėsmę populiacijos išnykimui (Arnyas et al., 2006), kaip ir neprižiūrimi laukai ir juose 

vykstanti sukcesija (Bačelytė, Oškinis, 2013) gali būti pražūtingi šiai rūšiai. Tinkama žmogaus ūkinė, 

gamtosauginė ir gamtotvarkinė veikla gali sukurti puikias sąlygas šios rūšies klestėjimui mūsų šalyje. 

Atsižvelgiant į gencijoninio melsvio poreikius buveinei yra paruoštas gamtotvarkos planas Neries 

regioninio parko teritorijoje esančioms Bradėliškių populiacijoms (Dūkštų ąžuolyno…, 2012). 

Stebintkaip vykdoma veikla veikia populiaciją ir jos gausumą, ateityje bus galima taikyti tas pačias 

arba patobulintas gamtotvarkines priemonės, kurios užtikrins rūšies išlikimą.  
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1. Darbo tikslas ir uždaviniai 
 

Darbo tikslas – įvertinti dabartinę Lietuvoje aptinkamų gencijoninio melsvio (Maculinea rebeli) 

populiacijų bei jų buveinių būklę ir ekologinius ryšius su mitybiniu augalu melsvuoju gencijonu 

(Gentiana cruciata). 

 

Uždaviniai: 

1. Pagal kiaušinėlių gausumą įvertinti gencijoninio melsvio populiacijų dydį ir 

įvykusius pokyčius; 

2. Nustatyti mitybinio augalo melsvojo gencijonoekologinius parametrus 

drugio buveinėse; 

3. Inventorizuoti Bielazariškių vietovėje augančius melsvuosius gencijonus, 

įvertinti jų anatominius ir ekologinius parametrus; 

4. Nustatyti drugio kiaušinėlių pasiskirstymą ant mitybinio augalo 

vegetatyvinių ir generatyvinių dalių; 

5. Įvertinti,kokius požymius turintys gencijonai yra atraktyviausi gencijoninio 

melsvio patelėms. 
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2. Literatūros apžvalga 
 

2.1. Gencijoninis melsvys Maculinea rebeli 

 

Gencijoninis melsvys (Maculinea rebeli) – tai melsvių (Lycaenidae) šeimai priklausantis 

drugys. Į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytas 2003 metais. Šiuo metu yra 1 (E) kategorijos, tai reiškia, 

kad yra prie išnykimo ribos (Rašomavičius, 2007). Esminis rūšies požymis – pusė patelės priekinio 

sparno mėlyna, pusė juoda. Patelės pasiekia iki 20 mm dydį, o patinai šiek tiek mažesni,18-20 mm, 

tačiau gerokai spalvingesni (Kazlauskas, 2008). 

Maculinea genties rūšys priskiriamos melsvių (Lycaenidae) šeimos  Polyommatinae 

pošeimiui (Uglevig et al., 2011). Šiam drugiui priskiriami net 3 sinonimai: Maculinea rebeli Eecke, 

1915 Glaucopsyche rebeli Hirschke, 1904 ir Phengaris rebeli Doherty, 1891. Ph. rebeli paminėtas 

1891 metais ir po to beveik 100 metų nebuvo vartojamas Lycaenidae šeimą studijavusių autorių.Šiuo 

metu Phengaris ir Maculinea pavadinimai laikomi sinonimais(Fric et al., 2007;Paclt, 2012).Kol kas dar 

diskutuojama, kuriam pavadinimui turėtų būti teikiamas prioritetas. Nors prioriteto taisyklės principu 

pirmenybė turėtų būti teikiama Phengaris pavadinimui, išimtis galima daryti, jeigu tai sukeltų 

nesusipratimų ir maišaties (Paclt, 2012). Todėl Maculinea laikomas prioritetiniu.  

Diskutuojama, ar turėtų būti išskirtos dvi rūšys M. alcon ir M. rebeli, ar tai turėtų būti 

laikoma viena rūšimi, tačiau 2 ekotipais. M. alcon sutinkamas biotopuose su šiltu ir drėgnu dirvožemiu, 

o M. rebeli priešingai – sauso dirvožemio biotopuose.Taip pat skiriasi ir mitybinis augalas: atitinkamai 

Gentiana pneumonanthe ir Gentiana cruciata.Toje pačioje teritorijoje egzistuojant M. alcon ir M. 

rebeli rūšys renkasi ne tik skirtingus mitybinius augalus, bet ir kiaušinėlius deda ant skirtingų augalo 

dalių, M. alcon dažniau renkasi pumpurus, o M. rebeli – lapus (Czekes at al., 2013). Atliekant 

genetinius tyrimus, įvairių mokslininkų rezultatai nesutampa. Vieni teigia esant esminių genetinių 

skirtumų tarp M. alcon ir M. rebeli (Sielezniow et al., 2011), kiti teigia, kad ekotipai yra per daug 

panašūs ir neturi genetinio pagrindo dviejų rūšių išskyrimui (Uglevig et al., 2007). Genetinių tyrimu 

metu taip pat nustatyta, kad ekotipai atsiskyrė jau prieš kelis šimtus tūkstančių metų (Als et al., 2004). 

Siauralapis gencijonas (Gentiana pneumonanthe) taip pat sutinkamas Lietuvoje (Vilkonis, 2008), tačiau 

melsvių kiaušinėlių ant jų iki šiol neaptikta (Švita, 2007b). Mokslinėse publkacijose, siekiant išvengti 

painiavos tarp dviejų ekotipų, pavadinimai M. alcon ir M. rebeli nadojami priklausomai nuo to, ant 

kokio mitybinio augalo randami drugio kiaušinėliai.  
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2.2. Gencijoninio melsvio paplitimas ir populiacijos Lietuvoje 

 

Dėl sudėtingo vystymosi ciklo ir specifinių poreikių buveinei drugys aptinkamas retai, o 

Lietuvos Raudonoji knyga jį nurodo esant prie išnykimo ribos (Rašomavičius, 2007). Šiuo metu šalyje 

yra 12 M. rebeli populiacijų (1 pav.). Pirmą kartą M. rebeli aptiktas 1998 m. Lazdijų ir Jurabarko 

rajone ir dabar žinomas daug platesnis jo paplitimas. Plačiai tai yra tyrinėjęs G.Švitra (Švitra, 2007b). 

 

 

1 pav. Maculinea rebeli radimvietės Lietuvoje (Švitra, 2007b; Bačianskas, 2009; Gliwa, 

Šeškauskaitė, 2009; Švitra et al., 2012). 

 

Kalvių kaime, Jurabarko rajone yra vienas iš M. rebeli populiacijų. 2002 m birželio 20 

dieną buvo stebėta nedidelė drugio populiacija Armenos upės slėnyje (554425,0N, 232115,7E). 

Šeši suaugę individai buvo pastebėti skraidantys pievoje, apsuptoje antropogeninio pušyno. Pievoje 

taip pat aptikta melsvojo gencijono. Tą pačią teritoriją stebint 2005 m. birželio 16 dieną nebuvo rasta 

nei suaugusių individų, nei kiaušinėlių pėdsakų ant G. cruciata. Iškastuose Myrmica genties 

skruzdėlynuose taip pat neaptikta drugio lervų. Tyrimą kartojant tų pačių metų liepos 5 dieną buvo 
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rasta apie 300-400 kiaušinėlių ant žydinčių G. cruciata. Šios teritorijos populiacijai didelę grėsmę kelia 

šalia esančio miško plitimas į pievos teritoriją. Šiai užaugus mišku, populiacija išnyks (Švitra, 2007b). 

Vilniaus rajone, Dūkštos upės slėnyje, Neries regioniniame parke ir šalia jo yra 4 

daugiauar mažiau atskiros G. cruciata populiacijos, kuriose aptikti ir drugiai (2 pav.). Jas galima 

suskirstyti į Bradeliškių I (544933,7N, 245708,0E), Bradeliškių II (544928,0N, 245653,6E), 

Rusėnų (54500,1,3N, 245809,8E) ir Bielazariškių (544937,3N, 245416,6E) populiacijas. 

Bradeliškių I terirorijoje 2007 metų tyrimų duomenimis yra kelios dešimtys augalo kupstų, 

susiskirsčiusių į 4-5 lopinėlius. Bielazariškių II populiacijoje yra kiek daugiau nei 20 augalų, 2-3 

lopinėliuose. Rusėnų teritorijos populiacija yra didesnė. Čia aptikta keli šimtai augalo individų, 

pasiskirsčiusių 3-4 lopinėliuose. Bielazariškių populiacija yra pati didžiausia: 1000-2000 augalų, 

pasiskirsčiusių dviejuose lopinėliuose. Pastarojoje 2007 metų liepos 5 dieną buvo rasti keli tūkstančiai 

drugio kiaušinėlių ant įvairių augalo dalių. Bradeliškių I ir Rusėnų populiacijoms didelę grėsmę kelia 

teritorijos užžėlimas aukšta, velėną formuojančia augalija (Švitra, 2007b). 

 

 

2 pav. Maculinea rebeli populiacijos (Bielazariškės – 1, Bradeliškės II – 2, Bradeliškės I – 3, Rusėnai 

– 4) Neries regioniniame parke ir prie jo (Švitra, 2007a). 

 

Jurbarko rajone prie Seredžiaus, Dubausio upelio slėnyje (Dubausis I, 550512,7N, 

232438,7E) 2005 m birželio 17 dieną aptikti 3 suaugę drugiai ir iškastuose Myrmica schencki 

skruzdėlynuose rastos 4 M. rebeli lervos. Teritorijoje 2005 m. liepos 5 dieną buvo rasta apie 2200 M. 

rebeli kiaušinėlių ant G. cruciata, aptikta dar viena maža populiacija, esanti žemesnėje slėnio dalyje, 
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netoli pirmosios (Dubausis II, 550501,9N, 232436,3E). Čia buvo maždaug 400 kiaušinėlių 

(Švitra, 2007b). 

Dar viena populiacija aptikta prie Upytės upelio, prie Senųjų Bernatonių kaimo, Kauno 

rajone, Nevėžio kraštovaizdžio draustinyje (545912,0N, 234627,0E). 2007 m. rugpjūčio 8 dieną 

rasta apie 400 kiaušinėlių (Švitra, 2007b). 

Kauno rajone, Lapės geomorfologiniame rezervate taip pat yra M. rebeli populiacija 

(545941,8N, 240103,5E). Čia 2007 m. birželio 30 dieną pastebėta 10 suaugusių individų, o liepos 

4 dar 4 (Švitra, 2007b). 

M. rebeli populiacija taip pat pastebėta Maslauskiškių kaime, Raseinių rajone, Kauno 

apskrityje (55°22'05,7"N, 23°19'17,0"E). 2009 metų vasarą čia pastebėta apie 20 individų (Gliwa, 

Šeškauskaitė, 2009), 2011 metų vasarą – taip pat apie 20 individų (Švitra et al., 2012). 

Seredžiuje (5505N, 2324E) esanti populiacija tirta 2005 metais. Tikslus M. rebeli 

individų skaičius nebuvo tirtas (Stankiewicz et al., 2005).  

Bijautonyse (54°49'35"N, 24°18'42''E) aptikta M. rebeli populiacija stebėta kelerius metus. 

2008 metais čia pastebėta 10 suaugusių individų, 2009 – 8 individai (Bačianskas, 2009). Vykdant tyrimą 

individai buvo skaičiuojami vieną dieną, todėl neatspindi tikslių drugio populiacijos gausumo parametrų. 

Paparčiuose (54°54'27,9"N, 24°44'12,8''E) rasta populiacija, kurioje 2008 metais rasti 5 

individai (Bačianskas, 2009).Vykdant tyrimą individai buvo skaičiuojami vieną dieną, todėl neatspindi 

tikslių drugio populiacijos parametrų. 

Maculinea rebeli rūšis yra aptinkama tik Europoje. Negausios populiacijos yra Lenkijoje (3 

pav.), Prancūzijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Rumunijoje (Rakosy, Voda, 2008). Latvijoje neaptinkama nei 

M. rebeli, nei jai gimininga M. alcon rūšis (Wynhoff, 1998). Tai reiškia, kad Lietuva yra šiaurinė M. rebeli 

rūšies papitimo riba. 

 

 

3 pav. M.rebeli buveinės 8 teritorijose pietryčių Lenkijoje (Sielezniew, Dziekanska, 2009). 
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2.3. Gencijoninio melsvio ekologija ir vystymosi ciklas 

 

Drugys pasižymi sudėtingu, tačiau labai įdomiu ir unikaliu vystymosi ciklu. Būtent tai 

kelia didelius reikalavimus tinkamai buveinei. Gencijoninis melsvys yra stipriai specializuotas 

kiekvienoje savo vystymosi stadijoje. 

Suaugę individai buveinėje pradeda skraidyti birželio pradžioje. Tačiau pirmosiomis 

birželio savaitėmis pastebimi tik pavieniai individai. Suaugėlių populiacijoje pastebima protandrija – 

patinai išsirita anksčiau nei patelės, todėl pirmosiomis drugių skraidymo dienomis randami tik patinai. 

Birželio pabaigoje bei liepos pradžioje prasideda pirmasis pikas. Per kelias dienas stipriai pagausėja 

suaugusių individų teritorijoje. Intensyvus skraidymas, priklausomai nuo metų bei meteorologinių 

sąlygų, trunka 1 – 2 savaites. Tuomet stebimas populiacijos gausumo mažėjimas, galimai lemiamas 

lietingų orų. Po to seka antrasis pikas. Jam pasibaigus,suaugusių individų skaičius buveinėje stipriai 

sumažėja ir paskutiniąją savaitę, kaip ir pirmąją, stebimi tik pavieniai individai. Gencijoninio melsvio 

drugių skraidymo sezonas tęsiasi apie 20 – 30 dienų ir baigiasi liepos viduryje bei pabaigoje. Patinai 

vidutiniškai gyvena 3,7 dienas, o patelės 3,5 (Meyer-Hozak, 2000). 

Patelės deda po kelis kiaušinėlius ant G. cruciata augalo viršutinių lapų arba žiedų 

pumpurų. Viena patelė vidutiniškai padeda 100 – 140 kiaušinėlių (Meyer-Hozak, 2000). Pastebėta, kad 

patelės pirmenybę teikia augalams su nepažeistais stiebais ir turinčių žiedus (Arnyas et al., 2006). 

Kiaušinėliai rasti ant augalų su sužalotais stiebais tik tuo atveju, jeigu sveikųjų skaičius yra mažas. Taip 

pat daugiau kiaušinėlių randama ant didesnes grupeles sudarančio mitybinio augalo su daugiau stiebų 

viename kere (Oškinis, 2012). Reikšmės turi ir augalų aukštis – kuo aukštesni, tuo patrauklesni 

patelėms. Svarbus yra mitybinio augalo aukštis su supančia augmenija. Jeigu melsvasis gencijonas yra 

iškilęs aukštai, lyginant su šalia esančiais augalais, tai galime tikėtis ant jo rasti daugiau kiaušinėlių 

(Dolek et al., 1998). Taip pat dažniausiai yra pasirenkamas aukščiausias stiebas iš esančių kere. 

Didesnis žiedų skaičius taip pat yra didelis atraktantas patelėms dėti kiaušinėlius (Arnyas et al., 2009). 

Tai rodo, jog patelės renkasi sveikus, vešlius ir lengvai pastebimus gencijono kerus bei stiebus 

kiaušinėlių dėjimui.  

Kiaušinėlius patelės dažniausiai deda ant tam tikrų augalo dalių. Daugiausia kiaušinėlių 

randama viršutiniuose menturiuose. Tik nedidelė dalis kiaušinėlių yra randama ant stiebų bei pumpurų 

(Arnyas et al., 2006). Taip pat didžioji dalis kiaušinėlių randama ant viršutinės lapo pusės (Oškinis, 

2012). Tokia padėtis gali būti pasirenkama dėl kelių priežasčių. Viršutinė lapų pusė ir viršutiniai 

menturiai yra patogesni ir lengviau prieinami patelėms.Be to, viršutiniuose menturiuose yra daugiau 
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žiedų, būtinų vikšrų vystymuisi. Žinant, kad viena patelė padeda vos kelis kiaušinėlius ant vieno stiebo 

(Kőrösi et al., 2008) ir turi aplankyti daug stiebų, kad padėtų visus kiaušinėlius, toks patelių elgesys yra 

lemiamas augalo ekologinių bei anatominių parametrų.  

Vikšras, prasigraužęs pro kiaušinėlio pagrindą, patenka į žiedą. Jame praleidžia apie 3 

savaites ir maitinasi augalo audiniais. Dažniausiai viename žiede gyvena ir maitinasi vienas vikšras 

(Elmes et al., 1992). Įvykus ketvirtajam nėrimuisi, lerva būna paaugusi vos 2% ir būna 3-4 mm ilgio, 

bei sveria 1-3 mg.Prasigraužus pro augalą, ji patenka į išorę. Ant žemės patenka ausdama šilkinį siūlą 

(Stankiewicz-Fiedurek, 2009). Ant žemėsatsidūrę vikšrai juda labai lėtai ir vangiai, kad neišgąsdintų 

skruzdžių, kurios turi juos įsinešti į savo skruzdėlynus. Vikšrai pasižymi chemine mimikrija – savo 

specialiomis liaukomis išskiria skystį, kuris apgauna skruzdes, ir šios elgiasi taip, lyg tai būtų jų pačių 

peras (Thomas et al., 2012). Įvaikinimas įvyksta tik tada,kaiskruzdėlynas yra nutolęs nedaugiau kaip 2 

m nuo lervos radimo vietos (Steiner et al., 2003). Skruzdėlyne vikšras praleidžia metus, o kartais netgi 

ir du. Čia skruzdėlių maitinamas atryjimo būdu, auga ir toliau saugiai vystosi. 

Esant idealioms sąlygoms 30% lervų, pasiekusių įvaikinimostadiją,yra pasiimamos į 

skruzdėlyną (Sielezniew, Stankiewicz, 2004). Geriausios išgyvenimo sąlygos yra Myrmica schencki 

rūšies  skruzdžių  skruzdėlyne.Vikšrai taip pat aptinkami M. sabuleti, M. specioides, M. scabrinoidis, 

M. lonae skuzdėlynuose(Tartally et al., 2008). Lervų dydis nevienodas, varijuoja nuo 0,3 iki 1,5 cm 

(Meyer-Hozak, 2000). Mažiausios, nepasiekusios reikiamo dydžio,gali likti skruzdėlyne antrus metus, 

kol subręs. 

Pagrindiniais M.rebeli populiaciją ribojančiais veiksniais yra mitybinio augalo melsvojo 

gencijono ir Myrmica genties sruzdžių stoka teritorijoje.Nepaisant didelio kiaušinėlių skaičiaus, kurį 

patelės kasmet padeda, tik nedidelė dalis jų virsta suaugėliais. 

 

2.4. Melsvasis gencijonas Gentiana cruciata 

 

Gencijoninių šeimai priklausantis augalas į Lietuvos saugomų augalų sąrašą įtrauktas dar 

1962 m. ir šiuo metu yra 2 (V) kategorijos, t.y.pažeidžiamas. Paplitęs beveik visoje Europoje, išskyrus 

šiaurinę dalį.Lietuvoje auga daugelyje rajonų, bet iki šiol neaptiktas vakarinėje šalies dalyje 

(Rašomavičius, 2007).Tai daugiametis žolinis augalas, turintis storą šakniastiebį, 1-4 stiebus kere, ant 

kiekvieno gali subrandinti 10-20 tamsiai mėlynų žiedų, susitelkusių į menturius stiebo viršūnėse ir 

viršutinių lapų pažastyse, lapai lancetiški, šviesiai žali, mėsingi, tankūs(Lekavičius, 1989). Gali pasiekti 

iki 50 cm aukštį.Žydi liepos-rugpjūčio mėnesiais (Vilkonis, 2008). Vidutiniškai vaisiuose subrandina 
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apie 100 sėklų ir pagrinde jomis dauginasi (Kery et al., 2001). Būdingas nemaistingo, kalkingo ar 

smėlingo dirvožemio augalas. Auga pavieniui ir grupėmis, retai užimdami nemažus plotus, kuriuose 

gali būti keli šimtai augalo kerų. 

Augalo vystymuisi ir tolimesniam egzistavimui didelę grėsmę kelia teritorijos užaugimas 

krūmais ar medžiais, bei ankštinių ir varpinių žolinių augalų formuojamos velėnos susidarymas, nes 

sėklų plitimui ir įsitvirtinimui reikalinga atvira dirva. Be to, melsvasis gencijonas sunkiai nugali 

konkurenciją su aukštesniais žoliniais augalais ir šie palaipsniui nustelbia jį (Kery et al., 2001). Dėl to 

G.cruciata puikiai įsikuria šienaujamose ar ganomose pievose, kur nuolat trikdoma sukcesija ir ardoma 

besiformuojanti velėna. 

Gencijoninio melsvio kiaušinėliai išsiritę toliau maitinasi žiede. Didesnė drugių 

populiacija turi didesnę įtaką mitybinio augalo vaisių pažeidimui. M.Kery su bendraautoriais atliktame 

tyrime (Kery et al., 2001) buvo nustatyta, kad vaisiai, kuriuose buvo vikšrų, subrandino apie 70 sėklų, 

kai tuo tarpu vaisiuose be vikšrų rasta apie 120 sėklų. Kiekvienas M. rebeli kiaušinėlis sėklų skaičių 

vaisiuje sumažina 8,45 karto. Susiformavusių sėklų skaičius vaisiuje didėja kartu su stiebo aukščiu.Tai 

susiję su didesne apdulkinimo tikimybe stiebams esant aukščiau. Tačiau šis dėsningumasnepasireiškia 

augalams su drugio populiacija. Taigi,kuo didesnė drugių populiacija, tuo stipriau ji pažeidžia melsvojo 

gencijono vaisingumą. 

 

2.5. Kiti melsvuoju gencijonu besimaitinantys žolėdžiai 

 

2008 ir 2009 metais prie Rusėnų esančioje melsvojo gencijono populiacijoje 

pastebėtaauksuotosios šaškytės (Euphydryas aurina) lervos ant G. cruciata stiebų.Tai gana neįprastas 

reiškinys, nes įprastai šio drugio mitybiniu augalu yra pievinė miegalė (Succissa pratensis). Drugių 

skraidymo periodas yra gegužė – birželis. Kiaušinėlius deda ant apatinės lapų pusės – priešingai nei 

melsviai. Be to, vikšrai žiemoja prisikabinę dažniausiai ant apatinių augalo lapų (Švitra, Sielezniew, 

2010). Drugių skraidymo periodai nesutampa ir mitybinio augalo maitinimosi vieta kita, tačiau neaišku, 

kokią įtaką E. aurina padaro gencijoninio melsvio populiacijai. Kadangi M. rebeli dažniausiai 

kiaušinėlius deda ant sveikų ir nepažeistų augalo dalių (Arnyas et al., 2006), tikėtina, kad patelės 

nesirinks augalo, ant kurio yra auksuotoji šaškytė. 

Amaras Aphis gentianae taip pat naudoja melsvąjį gencijonąkaip mitybinį augalą. 

Detalesnių tyrimų apie šio vabzdžio ir melsvojo gencijono sąveiką Lietuvoje nėra, tačiau Vengrijoje 

buvo atliktas detalus tyrimas, kaip amaras lemia M. rebeli patelių mitybinio augalo pasirinkimą. Buvo 



12 

 

nustatyta, kad 90% kiaušinėlių padėti ant amaru neužkrėstų augalų, nors jie tesudarė tik 50% visų 

teritorijoje esančių augalų. Nors ir labainedidelė dalis, tačiau šiek tiek kiaušinėlių aptinkama ir ant 

amarais užkrėstų augalų. Įdomus faktas, kad amarai sudaro mutualistinius ryšius su skruzdėlėmis. Šie 

išskiria medžiagas netgi panašias į nektarą, kuriomis maitinasi skruzdėlės ir už tai šiuos gina nuo 

plėšrūnų (Arnyas et al., 2009). Ši sąveika turėtų būti naudinga gencijoniniams melsviams dėl jų 

vystymosi ciklo. 

Parazitinis grybas rūdė aptinkamas ant melsvojo gencijono. Tačiau šis turi mažai įtakos 

patelių kiaušinėlių dėjimui (Arnyas et al., 2009), nepaisant to, kad užkrėsti stiebai subrandina mažiau 

žiedų, būtinų drugio lervų vystymuisi. 

 

2.6. Pagrindinės grėsmės gencijoninio melsvio ir melsvojo gencijono populiacijoms. 

Rekomendacijos buveinių būklei gerinti 

 

Lietuvoje klimaksinės ekosistemos stadija yra miškas. Todėl, jeigu pievų buveinėje 

nevyksta trikdymas, ji, vykstant sukcesijai, pamažu virsta mišku. Iš pradžių užaugdama aukštažoliniais 

augalais, kurie suformuoja tankią velėna, vėliau – krūmais ir medžiais, kurie formuoja mišką. Būtent 

toks scenarijus yra labai nepalankus mano nagrinėjamoms rūšims. Tai yra pagrindinė grėsmė mažinanti 

jų ir taip nedideles populiacijas. Melsvasis gencijonas yra nepakantus ūksmei, kurią sukuria krūmai bei 

aukštažoliniai augalai (Švitra, 2007a). Taip pat jo sėklų įsitvirtinimui reikia atviro dirvožemio (Kery et 

al., 2001), todėl velėną formuojantys augalai lengvai nukonkuruoja gencijonus. 

Myrmica genties skruzdės, kurios yra būtinos gencijoninio melsvio vystymuisi, taip pat 

yra prieraišios savo buveinei. Skruzdės randamos teritorijose su atviresne, gerai įšildoma ir sausa dirva. 

Šios skruzdės ypač jautrios mikroklimato pokyčiams. Teritorijos su gerai išsivysčiusse velėna, krūmais 

bei medžiais yra netinkama Myrmica genties skruzdėms (Švitra, 2007b). Todėl vyskatnti sukcesija 

gencijoninio melsvio buveinėse dažnai pražūtinga šioms skruzdėms, o tuo pačiu ir melsviui.  

Neries regioninio parko teritorijoje iršalia jos esančioms gencijoninio melsvio 

populiacijoms grėsmę kelia melsvojo gencijono nugraužimas. Šiose teritorijose besilankančios stirnos 

nugraužia gencijonus, dažnai visą stiebą su žiedais ir drugio kiaušinėliais (Švitra, 2007b). Bradeliškių 

populiacijoje 2012 metų vasarą buvo nugraužta 21 % melsvųjų gencijonų (Žilionytė, 2013), 

Bielazariškių populiacijoje – 9 % (Bačelytė, Oškinis, 2013).  

Melsvąjį gencijoną kaip mitybinį augalą naudoja kiti žolėdžiai, tai auksuotoji šaškytė 

(Švitra, Sielezniew, 2010), amarai bei rūdės (Arnyas et al., 2009). Rusėnų populiacijoje gencijoną 
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intensyviai apraizgęs parazitinis augalas smulkusis brantas (Cuscuta epithymum) (Švitra, 2007b). 

Gencijoninis melsvys taip pat turi parazitų. Kol kas pastebėti tik du: Ichneumon balteatus ir Ichneumon 

eumerus, parazituojantys drugio vikšrus (Timus et al., 2013).  

Siekiant išsaugoti gencijoninio melsvio populiacijas, svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas 

mitybiniam augalui melsvajam gencijonui ir Myrmica genties skruzdėms. Tai galima padaryti stabdant 

natūraliai vykstančia sukcesiją:vykdant šienavimą, medžių bei krūmų kirtimą. Svarbu, kad šie veiksmai 

būtų atliekami anksti pavasarį arba vėlai rudenį, kad nebūtų sutrikdyta melsvojo gencijono vegetacija. 

Taip pat reikia dirbtinai ardyti velėną, bei įsėti gencijoną (Dūkštų ąžuolyno..., 2012). Galima vykdyti 

neintensyvų gyvūlių ganymą ne gencijonų vegetacijos metu. Tai stabdytų sukcesiją ir ardytų velėną 

(Meyer-Hozak, 2000; Oškinis, 2012). Neries regioniniame parke svarbu imtis veiksmų prieš gencijono 

nugraužimą. Melsvio populiacijoms pražūtingas būtų žemės paskirties pakeitimas, paverčiant ją 

dirbamais laukais, užsodinant mišku ar perduodant žemę gyvenamųjų namų statybai.  
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3. Teritorijos ir metodika 
 

2013 metų liepos 19 – 21 dienomis buvo tirtos 10 iš 12 Lietuvoje žinomų M. rebeli 

populiacijų, tai Dubausis I (9550512,7N, 232438,7E), Dubausis II (550501,9N, 232436,3E), 

Upytė (545912,0N, 234627,0E), Lapės (545941,8N, 240103,5E), Maslauskiškiai 

(55°22'05,7"N, 23°19'17,0"E), Seredžius (5505N, 2324E), Bradeliškės I (544933,7N, 

245708,0E), Bradeliškės II (544928,0N, 245653,6E), Rusėnai (54500,1,3N, 

245809,8E),Bielazariškės (544937,3N, 245416,6E). Kalvių populiacijos koordinatės 

(55°44′25,0″N, 23°21′15,7″E), nurodytos G.Švitros straipsnyje (Švitra, 2007), yra netikslios. Teigiama, 

kad ši populiacija yra Jurbarko rajone Armenos upės slėnyje, tačiau koordinatės rodo dirbamą lauką 

Šiaulių rajone. Susisiekus su autoriumi, koordinatės buvo patikslintos (55°04'25"N, 23°21'15,7"E). 

Visos populiacijos atvaizduotos žemėlapyje (4 pav.). 

 

 

4 pav. Lietuvos teritorijoje tirtos Maculinea rebeli populiacijos. 
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Teritorijoje buvo įvertina bendra augalija, dangos susivėrimas ir pažaidos, Gentiana 

cruciata gausumas pagal Braun – Blanquet skalę (5 pav.). Gencijono stiebų aukštis nustatytas 

matuojant transektoje rastus stiebus.Suskaičiuoti visi mitybinio augalo augimvietėje rasti M. rebeli 

kiaušinėliai.Pagal kiaušinėlių skaičių prognozuotas suaugusių individų skaičius, nes žinoma, kad viena 

patelė padeda apie 100 – 140 kiaušinėlių, o patinų ir patelių santykis populiacijoje yra vienodas 

(Meyer-Hozak, 2000). 

 

 

5 pav. Braun – Blanquet gausumo ir padengimo skalė (Rašomavičius, 2012). 

 

Bielazariškių (544937,3N, 245416,6E) populiacija tirta 2012 ir 2013 metų liepos 

mėnesiais. Ši teritorija, esanti Vilniaus rajono savivaldybės ribose, yra bevardžio upelio, maždaug už 

250 m nuo bevardžio upelioįtekančio į Neries upę, pietiniame šlaite, arti mažos Bielazariškių 

gyvenvietės. Artimiausios gyvenvietės: Airėnai (1,3 km), Bradeliškės (2,5 km), Dūkštos (4,3 km) (1 

pav.). Gencijonai auga šiuo metu nebeganomoje ir nebešienaujamoje pievoje, tik pietinės, pietrytinės ir 

pietvakarinės ekspozicijos šlaituose. 

Šioje Bielazaiškių vietovėje 2012 metais, siekiant įvertinti melsvojo gencijono 

populiacijos būklę, skaičiuoti jų kerai, nustatytas stiebų skaičius kiekviename kere ir pamatuotas jų 
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aukštis. Registruoti laukinių gyvūnų nugraužti stiebai. Skaičiuoti ant augančių gencijonų (žiedai, 

pumpurai, lapai, stiebai) padėti drugio kiaušinėliai, G. cruciatastiebą skirstant į viršutinį (pirmąjį), 

antrąjį ir žemesnius menturius (6 pav.). 2013 metais tyrimas papildytas G. cruciata stiebus skirstant į 

atvirus (1), tarpinio varianto (2) ir paslėptus (3), lyginant su aplinkine augalija (7 pav.) (Dolek et al., 

1998). Atvirais stiebais laikomi tie, kurie stipriai išsiskiria iš aplinkinės augalijos, yra stipriai aukštesni 

už aplinkinę augaliją. Tarpinio varianto stiebais laikomi tie, kurie yra panašaus aukščio kaip ir 

aplinkinė augalija. Paslėptais stiebais laikomi tie, kurie yra žemesni už aplinkinę augaliją, yra po 

medžiais bei krūmais.  

 

6 pav. Gentiana cruciata stiebo dalys (Arnyas et al., 2006). 

 

  

 

1 – Atviras  2 – Tarpinis  variantas 3 – Paslėptas  

7 pav. Gentiana cruciata lyginimas su aplinkine augalija. 
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4. Rezultatai ir jų aptarimas 
 

4.1. Gencijoninio melsvio populiacijų ir jo buveinių būklė 

 

4.1.1. Maslauskiškių populiacija 

 

Prie Maslauskiškių kaimo esanti Maculinea rebeli populiacija yra ant šlaito. Šlaito 

nuolydis siekia apie 40°, yra pietų ir pietryčių pusėje (8 pav.). Ši teritorija priklauso Dubysos 

regioniniam parkui. Šlaitą tarsi į dvi dalis dalina pažemėjimas, stipriai apaugęs krūmais (9 pav). Žolinė 

danga fragmentuota, bendras dangos susivėrimas apie 80 %. Velėną formuojančių žolinių augalų 

nedaug. Bendras krūmų ir medžių padengimas apie 10 %. Pagal vyraujančią augaliją teritorija gali būti 

įvardinta kaip stepinė pieva. Yra dangos pažaidų, neintensyvių ir nežymių takų, kuriuos,tikėtina, 

padaro laukiniai gyvūnai. 

 

 

8 pav. Maculinea rebeli kiaušinėlių radimo vieta (mėlyna) Maslauskiškių populiacijoje. 

 

Teritorijoje pastebėta stirna. Netoliese yra miškas, taip pat krūmais ir medžiais apaugusios 

juostos sudaro žaliąjį koridorių gyvūnų migracijai iki teritorijos su M. rebeli ir G. 
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cruciatapopuliacijomis. Šie gyvūnai gali vykdyti dangos pažaidas ir stabdyti teritorijoje vykstančią 

sukcesiją. Tačiau yra tikimybė, kad apgraužia ir G. cruciata stiebus su padėtaisM. rebeli kiaušinėliais. 

Melsvojo gencijono populiacija Maslauskiškių teritorijoje nėra gausi. Pamatuoti 23 

augalo stiebai. Vidutinis jų aukštis 26,3 cm. Augalija skurdoka, todėl gencijonai daugelyje vietų 

išsiskiria iš aplinkinės augalijos. Gencijonų padengimas pagal Braun – Blanquet skalę būtų 1.  

Teritorijoje, kurios plotas yra apie 0,97 hektaro, suskaičiuota 550 M. rebeli kiaušinėlių. 

Nepaisant to, kad mitybinio augalo kerų teritorijoje nėra daug, visi jie turėjo daug kiaušinėlių. Ant 

vieno kero aptikta net 50 kiaušinėlių, ant vieno stiebo, kurio aukštis 19 cm, aptikta net 40 kiaušinėlių 

(10 pav.) Tikėtina, kad ši teritorija tinkama skruzdėms, tačiau M. rebeli populiacijos suvešėjimą riboja 

mitybinio augalo stoka. 

 

  

9pav. Maslauskiškių M. rebeli populiacija 

įsiskūrusi ant stataus šlaito. 

10 pav. Gentiana cruciata stiebas su net 40 

kiaušinėlių.  

 

4.1.2. Dubausio populiacijos 

 

Koordinatės (550512,7N, 232438,7E), nurodo Dubausisio I populiaciją, kuri yra ant 

šlaito rytų kryptimi, kurio nuolydis yra apie 30° (11 pav.). Čia yra dangos pažaidų, nors negausių. 

Matosi nedidelis plotas,pažeistas gaisro. Tačiau padengimas medžiais ir krūmais siekia apie 30%. 

Dangos susivėrimas siekia apie 90 %. Vyrauja aukštažoliniai augalai, susidariusi velėna. Dubausisio I 

teritorijoje neaptikta nei melsvojo gencijono nei gencijoninio melsvio kiaušinėlių. 

Dubausio II populiacija taip pat yra ant šlaito (9 pav.). Šis yra statesnis – apie 40°, 

pietryčių krypties. Tai siauras tarpas tarp dviejų, medžiais apaugusių teritorijų. Vyrauja velėną 

formuojantys augalai, dangos susivėrimas apie 95 %, pažaidų nėra. Krūmai menki, pavieniai, jų nedaug, 

padengimas apie 5 %.  
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11 pav. Buvusi Dubausio I Maculinea rebeli populiacija pagal G.Švitrą (žalias taškas) (Švitra, 2007b), 

Dubausio II M. rebeli populiacija (mėlyna). 

 

Teritorijoje, labai nedideliame plotelyje apie 0,02ha, rasta gencijonų su kiaušinėliais. 

Gentiana cruciata padengimas pagal Braun – Blanquet skalę būtų 2. Vidutinis stiebų aukštis 30 cm 

(pamatuota 15 gencijono stiebų).  

Rasti tik 28 M. rebeli kiaušinėliai. Teritorijoje stipriai vyksta sukcesija, ima augti 

aukštažoliniai augalai ir krūmai. Šios sąlygos yra netinkamos Myrmica genties skruzdėms ir 

mitybiniam drugio augalui. Todėl tikėtina, kad ateityje, jei sąlygos nekis, šioje teritorijoje populiacija 

išnyks. 

Dubausis I nepatenka į saugomų teritorijų ribas, tačiau Dubausisio II teritorija patenka į 

Panemunių regioninio parko teritoriją. 

 

4.1.3. Kalvių populiacija 

 

Apžiūrėtas Armenos upės slėnis nurodytoje teritorijoje. Nerasta Gentiana cruciata stiebų. 

Visoje teritorijoje vyrauja aukštieji eutrofinai žolynai. Teritorija drėgna. Gausu medžių ir krūmų (12 

pav.). Tokia augimvietė yra netinkama M. rebeli mitybiniam augalui ir Myrmica genties skruzdėms. 
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12 pav. Armenos upės slėnis, kuriame 2005 metais buvo rasta M. rebeli populiacija. 

 

4.1.4. Lapių populiacija 

 

Šlaitai, kuriuose 2007 metais buvorasta G. cruciata su M. rebeli kiaušinėliais, 2013 metų 

vasarą buvo užaugę aukštažoliniais, velėną formuojančiais augalais. Dangos pažaidų nėra. Augalijos 

susivėrimas siekia apie 95 %. Medžių ir krūmų nėra.G. cruciata kerų šiose teritorijose nerasta (13 pav.). 

Netoli šlaitų esančiame apleistame lauke rasta keletas G. cruciata kerų (14 pav.). Jie 

aukšti ir vešlūs, tačiau neišsiskiria iš aplinkinės augalijos. Teritorijoje dangos pažaidų nėra. Vyrauja 

aukšti žolynai, velėną formuojantys augalai. Teritorijoje ima augti krūmai ir medžiai. 

 

4.1.5. Upytės populiacija 

 

Teritorijoje, kur rasti Gentiana cruciata kerai su Maculinea rebeli kiaušinėliais, dangos 

susivėrimas siekia apie 85 %. Dangos pažaidos nežymios. Padengimas krūmais ir medžiais siekia apie 

10 %. Žolinė danga neaukšta, tačiau yra velėną formuojančių augalų. Šlaito nuolydis apie 30°. Netoli 

yra apleistų sodų bei prižiūrimų sodybų (15 pav). 
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13 pav. Teritorija Lapių geomorfologiniame 

draustinyje, kuriame 2007 metais buvo stebėta 

Maculinea rebeli populiacija. 

14 pav. Buvusi Lapių Maculinea rebeli populiacija 

(žalias taškas) (Švitra, 2007b). Labai negausi 

Gentiana cruciata populiacija (geltona). 

 

 

15 pav. Upytės Maculinea rebeli populiacija (mėlyna). 
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G. cruciata kerai teritorijoje gana gausūs. Pagal Braun – Blanquet skalę įvertinimas būtų 

2. Stiebai labai žemi, tačiau išsiskiria iš aplinkinės augalijos. Pamatuoti 22 stiebai. Jų vidutinis aukštis 

yra 14,8 cm. Suskaičiuota 442 M. rebeli kiaušinėliai. Jie tolygiai pasiskirstę ant mitybinio augalo stiebų. 

 

4.2. Neries regioniniame parke esančios Maculinea  rebeli populiacijos 

 

G.Švitra Neries regioniniame parke išskiria 4 Maculinea rebeli populiacijas (Švitra, 

2007a). Atstumai tarp šių populiacijų yra skirtingi. Jas skiriančios gamtinės sąlygos taip pat yra įvairios. 

Bielazariškių ir Bradeliškių populiacijas skiria 3 km atstumas ir įvairios gamtinės bei antropogeninės 

sąlygos: tai ir miško atkarpa, apleistos bei dirbamos pievos. Bradelišių ir Rusėnų populiacijas skiria 1,5 

km atstumas ir pagrinde miško gamtinės sąlygos bei krašto kelias. Rusėnų ir Bielazariškių populiacijas 

skiria 4,25 km. Bradeliškių teritorijoje yra išskirtos dvi populiacijos: Bradeliškių I ir Bradeliškių II 

populiacijos. Atstumas tarp šių populiacijų yra 0,43 km. Gamtinės sąlygos, skiriančios šias teritorijas, 

pagrinde yra šienaujamos ir apleistos pievos, nedidelė eilė sodybų želdinių, smulki linijinio tipo 

gyvenvietė. M. rebeli migracijos stebėjimai tarp šių teritorijų nebuvo vykdyti. 

 

4.2.1. Rusėnų populiacija 

 

Teritorijoje, kurioje 2005 metais buvo aptikta Maculinea rebeli populiacija, rasti tik G. 

cruciata kerai (16 pav.). Pagal Braun – Blanquet skalę padengimo įvertinimas būtų 2. Kerai sveiki ir 

vešlūs. Dangos pažaidų nėra, danga pilnai susivėrusi (18 pav.). Teritorija nenaudojama jokiems 

ūkiniams tikslams. Nepaisant mitybinio augalo gausos, čia nėra M. rebeli kiaušinėlių. Netoli esančioje 

teritorijoje intensyviai vyksta sukcesija. Teritorija, esanti prie miško, gausiai apaugusi medžiais ir 

krūmais. Teritorijoje arčiau Dūkštos upelio vyrauja velėniniai, aukšti augalai. Gencijonai pavieniai. 

Melsvio kiaušinėlių nerasta. 

Stebint Rusėnų populiacijoje nuo 2007 iki 2013 metų įvykusius pokyčius (17 pav.), 

matome, kad buvusioje melsvio populiacijoje vis dar gausu mitybinio G. cruciata augalo. Tikėtina, kad 

vykstant sukcesijai ir teritorijai užaugant aukšta žole, medžiais bei krūmais, buveinė tapo netinkama 

Myrmica genties skruzdėms dėl pasikeitusių mikroklimatinių sąlygų.  
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16 pav. Maculinea rebeli (mėlyna) ir Gentiana cruciata populiacijos (geltona) prie Rusėnų gyvenvietės. 

Buvusi M. rebeli populiacija (žalias taškas) (Švitra, 2007 b). 

 

 

17 pav. Rusėnų Maculinea rebeli populiacija 2007 metais (Švitra, 2007a). 
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Kitoje, nei nurodyta G.Švitros ataskaitoje (Švitra, 2007a) Dūkštos upelio pusėje rasta 

teritorija su M. rebeli populiacija (16 pav.). Medžių apsuptyje yra nedidelė atvira teritorija. Čia 

esančios kalvos šlaito nuolydis yra apie 30° (19 pav.).Viršuje stipriai pažeista danga. Šlaituose dangos 

susivėrimas apie 95%, tačiau velėną formuojančių augalų gausa nedidelė. Samanų padengimas apie 5-

10%. Melsvojo gencijono kerai išsibarstę šlaite (padengimas pagal Braun – Blanquet skalę būtų 2). 

Būtent šiame nedideliame plote, su palyginti nedidele mitybinio augalo populiacija, rasta net 266 M. 

rebeli kiaušinėliai, išsibarstę ant beveik visų gencijono stiebų. Kerai nėra itin vešlūs, tačiau stiebai 

sveiki ir vešlūs, turintys daug žiedų. Pamatuotų 15 stiebų aukščių vidurkis yra 31,5 cm. 

 

  

18 pav. Teritorija prie Dūkštos upelio netoli 

Rusėnų gyvenvietės, kurioje 2005 metai rasta 

Maculinea rebeli populiacija. 

19 pav. Teritorija netoli Rusėnų gyvenvietės, 

kurioje 2013 metais rasta Maculinea rebeli 

populiacija. 

 

4.2.2. Bradeliškių populiacijos 

 

Melsvojo gencijono padengimas teritorijoje pagal Braun – Blanqet skalę būtų 1. Stiebai 

aukšti, sveiki. Kerai nėra vešlūs (2,25 stiebo viename kere (Oškinis, 2012); 3,31 stiebo kere (Žilionytė, 

2013)). Medžių ir krūmų bei dangos pažaidų nėra. Dangos susivėrimas siekia apie 85 %.  

Gencijoninio melsvio kiaušinėliai pasiskirstę tolygiai teritorijoje ant mitybinio augalo. 

Buveinė yra tinkama tiek G. cruciata augalui, tiek Myrmica genties skruzdėms. Didžiausią grėsmę 

šioje teritorijojeM. rebeli populiacijai kelia sukcesija, teritorijos užaugimas aukštažoliniais augalais, 

medžiais bei krūmais. 

Deja, M. rebeli kiaušinėlių rasta ne visose teritorijose, kuriose jie aptikti 2012 metų 

vasarą R. Žilionytės darbe (20 pav.). Ortofoto nuotraukose taip pat aiškiai matosi kaip pakito buveinė 

nuo 2009-2010 metų iki 2012-2013 metų.  
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A 

 

B 

 

20 pav. 2012 metų Maculinea rebeli radavietės (Žilionytė, 2013) (A) Bradeliškių populiacijoje, 

2013 metų M. rebeli radavietė (B) (mėlyna), raudonai pažymėta neaplankyta teritorija. 

 

4.2.3. Bielazariškių populiacija 

 

Teritorijoje Gentiana cruciata padengimas pagal Braun – Blanquet skalę būtų 2. Dangos 

susivėrimas nevienodas. Šlaito viršuje siekia apie 90%, šlaito apačioje daugiau. Skiriasi ir augalija. 

Šlaito viršuje ji gerokai skurdesnė, vyrauja žemesni augalai. Šlaito apačioje augalai sudaro tankią 

velėną, yra aukšti ir vešlūs. Stiprių dangos pažaidų nėra. Padengimas krūmais ir medžiais siekia apie 

10%.  Teritorijoje suskaičiuoti 635 M. rebeli kiaušinėliai, daugiausia jų rasta šlaito viršuje, kur bendra 

augalija yra daug skurdesnė.  

Šiuo metu prie pat G. cruciata augimvietės su M. rebeli kiaušinėliais yra pastatytas 

medžiojimo bokštelis. Teritorija nepriklauso Neriesregioniniam parkui ir yra jo pakraštyje. 2012 metų 

teritorijos tyrimų duomenimis (Bačelytė, Oškinis, 2013) G. cruciata stiebų nugraužimas siekė 9,3 % 

bendros populiacijos, kai 2013 metų vasarą nugraužtų stiebų buvo 31 % (490 sveikų ir 152 nugraužti 

stiebai). Nugraužtų M. rebeli mitybinio augalo stiebų padaugėjo net 3,3 karto. Tačiau intensyvus 

kanopinių žvėrių lankymasis gali turėti ir teigiamą poveikį, kuris turėtų būti stebimas kitais metais. 

Kanopiniai žinduoliai nuėda ne tik G. cruciata stiebus, bet ir kitus augalus, taip stabdydami sukcesiją ir 

teritorijos užaugimą aukštažoliniais augalais bei medžiais ir krūmais. Taip pat velėnos ardymas, 

vykdomas kanopinių žvėrių, pagerina Myrmica genties skruzdžių įsitvirtinimą teritorijoje. Būten 

Bielazariškių teritorijoje M. rebeli mitybinio augalo populiacija yra gausi, lyginant su kitomis Lietuvoje 

esančiomis teritorijomis, tačiau drugių kiaušinėlių nėra daug. Pagrindine to priežastimi gali būti 

Myrmica genties skruzdžių skruzdėlynų stoka. Jų būvimas yra būtinas gencijoninio melsvio 

populiacijos egzistavimui. 
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Gencijoniniam melsviui tinkama buveinė yra stipriai sumažėjusi. Dalyje buvusios 

buveinės (21 pav.) dar galima rasti pavienius melsvojo gencijono kerus, tačiau didžioji dalis 2013 metų 

vasarą buvo stipriai apaugusi medžiais bei krūmais (22 pav.). Teritorijoje stipriai vyksta sukcesija, 

todėl, keičiantis mikroklimatinėms sąlygoms, Myrmica genties skruzdės nebegali įsitvirtinti. Išnykus 

Myrmica genties skruzdėms, išnyksta ir M. rebeli populiacija.  

 

 

21 pav. Maculinea rebeli populiacija prie Bielazariškių gyvenvietės 2007 metais (Švitra, 2007a). 

          

22 pav. Maculinea rebeli populiacija (mėlyna) prie Bielazariškių gyvenvietės 2013 metais. 
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4.3. Gencijoninio melsvio populiacijų kaitos vertinimas 

 

Stebint M. rebeli populiacijos gausumo kaitą, matomas aiškus populiacijos mažėjimas 

daugelyje tirtų teritorijų (1 lentelė). Blogiausia padėtis yra Lapių populiacijoje. Čia nebelikę net 

mitybinio augalo. Per šešerius metus populiacija išnyko. Labai prasta situacija yra ir su Dubausio 

populiacijomis. Čia išskirtos dvi gretimos populiacijos. Nors atstumas tarp jų nėra didelis – 0,33 km, 

tačiau ir gencijoniniai melsviai vengia skristi toliau nuo mitybinio augalo (Kőrösi et al., 2008), o 

skraidymo arealas sudaro vos šimtą metrų (Timus et al., 2013). Dubausio I populiacija išnykus, o 

Dubausio II populiacija yra prie išnykimo ribos. Per 7 metus populiacija sumažėjo apie 14 kartų. Jeigu 

nebus imtasi labai operatyvių buveinės tvarkymo darbų, populiacija taip pat išnyks per kelerius metus.  

Kalvių ir Rusėnų populiacijų pokyčio vertinimas yra sudėtingas ir keliantis daug diskusijų. 

Kalvių populiacijos neaptikta atliekant stebėjimus 2013 metai. Tačiau, dėl įsivėlusios klaidos 

literatūroje, yra tikimybė, kad nebuvo apžiūrėta idealiai ta pati teritorija, kurioje 2005 metais aptinka M. 

rebeli kiaušinėlių. Neatmetama tikimybė, kad populiacija vis dėltoišnyko. Tais pačiais metais atlikti 

stebėjimai Dubausio II populiacijoje parodė, kad net 6 kartus gausesnė populiacija galėjo išnykti per 

trumpiau nei 7 metus. Teritorijoje, kurioje 2007 metais rasta M. rebeli populiacija, kiaušinėlių neaptikta. 

Tačiau jų rasta netoliese, kitoje Dūkštos upelio pusėje. Joje rasta 266 gencijoninio melsvio kiaušinėliai. 

Šią teritoriją nuo ankstesnės radimvietės skiria nedidelis, vos 150 metrų atstumas, tačiau drugiams 

nepalankios gamtinės sąlygos – miškas ir upelis. Nepaisant to, Rusėnų populiacijos nederėtų laikyti 

išnykusios.  

Maslauskiškių populiacija yra sumažėjusi, tačiau dar geros būklės. Per ketverius metus ji 

sumažėjo apie 2 kartus nuo 20 iki 8-12 suaugusių individų.  

Bielazariškių populiacija yra sumažėjusi, tačiau tikslesnį jos pokyti vertinti yra 

sudėtingadėl literatūrinių duomenų netikslumo. G.Švitra (2007b) nurodo, kad 2007 metų vasarą čia 

buvo keli tūkstančiai kiaušinėlių ir buvo gausiausia iš visų Neries regioniniame parke esančių teritorijų. 

Ši populiacija per 6 metus sumažėjo mažiausiai kelis kartus (nuo 3 iki 14 kartų). 

Upytės populiacija pagausėjo. 2007 metais čia rasta vos 20 kiaušinėlių, tačiau stebėjimai 

atlikti rugpjūčio 8 dieną (Švitra, 2007b). Tokiu metu melsvasis gencijonas būna pradėjęs vysti, ir 

kiaušinėliai pastebimi labai sunkiai. Tačiau 2013 metų sebėjimų duomenys labai džiuginantys – aptikta 

net 442 kiaušinėliai.  

Bradeliškių populiacijos buvo intensyviai tyrinėtos 2011 (Oškinis, 2012) ir 2012 metais 

(Žilionytė, 2013) (2 lentelė). 2011 metais buvo tirta Bradeliškių I populiacija, 2012 metais Bradeliškių 
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I ir Bradeliškių II populiacijos tirtos kartu, jų neišskiriant. Šioje teritorijoje yra daugiausia gencijoninio 

melsvio individų – nuo 18 iki 26.  

Stebimas Maculinea genties drugių mažėjimas tiek atskirose teritorjose, tiek bendrai 

visoje Europoje (Wynhoff, 1998; Steiner at el., 2003). Pagrindine to priežastimi yra tinkamų buveinių 

nykimas ir fragmentacija. 
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1 lentelė. Įvarūs Maculinea rebeli ir Gentiana cruciata populiacijų parametrai, rodantys drugio gausumo kaitą.  

Populiacija 

Literatūros duomenys (Švitra, 2007; Gliwa, 

Šeškauskaitė, 2009) 
G. cruciata 

padengimas pagal 

Braun – Blanquet 

skalę 

Vidutinis 

stiebų 

aukštis, cm 

Dangos 

susivėrimas, 

% 

Padengimas 

medžiais ir 

krūmais, % 

M.  rebeli 

kiaušinėlių 

skaičius 

Prognozuojamas M. 

rebeli individų 

skaičius** 
M. rebeli 

individai 

M. rebeli 

kiaušinėliai 

Tyrimo 

metai 

Maslauskiškiai 20 - 2009 1 26,3 80 10 550 8 – 12  

Dubausis I - 2200 2005 0 - 90 30 - 0 

Dubausis II - 400 2005 2 30 95 5 28 2 

Kalviai - 300 - 400 2005 0 - 75 10 - 0 

Lapės 14 - 2007 0 - 95 0 - 0 

Upytė - 20 2007 2 14,8 85 10 442 6 – 10  

Rusėnai - - - 2 31,5 95 0 266* 4-6 

Bielazariškės - Keli tūkstančiai 2007 2 30,9 95 10 635 10 – 12  

*Gretimoje ankstesnės radimvietės teritorijoje; 

**Pagal Meyer-Hozak (Meyer-Hozak, 2000). 

 

2 lentelė. Bradėliškių populiacijų 2011 ir 2012 metų tyrimų duomenys apie Gentiana cruciata gausumą ir Maculinea rebeli kiaušinėlių skaičių. 

Populiacija Tyrimo metai G. cruciata kerai G. cruciata stiebai G. cruciata žiedai M. rebeli kiaušinėliai 

Bradeliškės I * 2011 283 538 3519 619 

Bradeliškės I ir II ** 2012 268 822 9676 1289 

*(Oškinis, 2012), **(Žilionytė, 2013). 
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4.4. Maculinea rebeli kiaušinėlių dėjimui įtakos turintys Gentiana cruciata 

parametrai 

 

Bielazariškių vietovėje 2012 metais suskaičiuota 150 Gentiana cruciata kerų su 415 

stiebų. Maksimalus stiebų skaičius viename kere – 8. Daugiausiai kerų yra su 2 (32,0 %) ir 1 (20,6 %) 

stiebu, o vienam kerui vidutiniškai tenka 2,76 stiebo (23 pav.). Vidutinis aukščiausio stiebo kere aukštis 

siekia 30,9 cm (nuo 13 iki 58 cm). Stiebų aukštis priklauso nuo aplinkinės augalijos. Ten, kur augalija 

reta ir neaukšta, gencijonų stiebai taip pat yra žemesni. Tai gali būti susiję su dirvos nemaistingumu dėl 

medžiagų išplovimo šlaito viršuje. Ten, kur pievos augalija yra aukštesnė ir tankesnė, G. cruciata 

stiebai taip pat yra aukštesni. Tai gali būti susiję su konkurencija dėl saulės šviesos ir maistingesnio 

biogenais dirvožemio (Arnyas et al., 2006). 

 

23 pav.Gentiana cruciata stiebų skaičius keruose. 

 

Tiriamoje vietovėje 2012 metais suskaičiuoti 2708 gencijonų žiedai. Vienam augalo 

stiebui vidutiniškai tenka 6,5 žiedo. Tačiau žiedų pasiskirstymas gencijono keruose yra labai 

nevienodas. Net 17,3 % kerų buvo su bežiedžiais stiebais. Žiedų skaičius viename kere varijuoja nuo 1 

iki 97. 

Drugio patelėms, renkantis kiaušinėliams dėti tinkamus augalus, labai svarbus yra 

gencijono pastebimumas. Kuo daugiau stiebų kere, tuo augalas atrodo vešlesnis, taigi turėtų būti ir 
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lengviau pastebimas (Mayer-Hozak, 2000). Didesnį kiaušinėlių skaičių ant gencijonų kerų, turinčių 

mažiau stiebų, lėmė tai, jog šių kerų Bielazariškėse yra daugiau. Tačiau paskaičiavus kiaušinėlių 

skaičių, tenkantį vienam kerui, matome, kad patelės kiaušinėlių dėjimui labiau renkasi vešlesnius kerus 

(3 lentelė). 

3 lentelė. Kiaušinėlių pasiskirstymas skirtingus stiebų skaičius turinčiuose G. cruciata keruose 2013 

metais. 

Stiebų skaičius kere 1 2 3 4 5-6 7-8 Viso 

Kerai 31 48 28 26 13 4 150 

Kiaušinėlių skaičius 63 83 85 70 36 11 348 

Vidutinis kiaušinėlių 

skaičius, tenkantis 

vienam  kerui 

2 1,7 3 2,7 2,8 2,8 2,3 

 

Tiriamoje vietovėje 2012 metaisrasti 348 drugio kiaušinėliai (4 lentelė). Vienam 

gencijono stiebui tenka 0,84 kiaušinėlių. 80,0 % kiaušinėlių rasta ant I-ojo menturio lapų. Žemiau II-

ojo menturio rasta tik 1,4 % kiaušinėlių. Ant II-ojo menturio kiaušinėlių rasta 7 kartus mažiau nei ant I-

ojo. Ant pumpurų rasta tik 26 kiaušinėliai (7,5 % visų kiaušinėlių). Viršutinė gencijono dalis yra iškelta 

aukščiausiai ir dažniausiai geriausiai matosi, o taip pat nėra nustelbiama aplinkinės augalijos. Todėl 

patelei padėti kiaušinėlius yra patogiausia viršutiniame menturyje (Arnyas et al., 2006). Be to, žiedų 

daugiau yra viršutiniuose augalo menturiuose, o vikšrų vystymuisi yra būtini žiedai (Mayer-Hozak, 

2000). 

4 lentelė. Kiaušinėlių pasiskirstymas G. cruciata menturiuose. 

Kiaušinėlių 

vieta 
I menturis II menturis 

Žemiau II 

menturio 
Ant pumpurų 

Kiaušinėlių 

skaičius 
278 39 5 26 

   Viso 348 

 

Gencijono aukštis taip pat yra svarbus patelėms dedant kiaušinėlius (Arnyas et al., 2006; 

Oškinis, 2012). Vidutinis aukščiausio stiebo aukštis kere yra 30,9 cm ir matome, kad daugiausia augalų 
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yra nuo 23 iki 31 cm aukščio ir ant jų taip pat yra daugiausia padėtų drugio kiaušinėlių (5 lentelė). Šio 

aukščio augaluose vienam kerui tenka 3,1 kiaušinėlių. Tuo tarpu, ant aukštesnių gencijonų (nuo 32 iki 

40 cm) vienam kerui tenka 2,5 kiaušinėlių. Tokie rezultatai prieštarauja kitų autorių darbams (Arnyas at 

al., 2006, Oškinis, 2012). Todėl 2013 metais buvo įvertinta kaip kiaušinėliai pasiskirsto ant mitybinio 

augalo, priklausomai nuo jį supančios augalijos aukščio (6 lentelė). Didesnį kiaušinėlių skaičių ant 

tarpinio varianto stiebų lėmėšio augimo sąlygų dominavimas teritorijoje. Perskaičiavus kiaušinėlių 

skaičių, tenkantį vienam stiebui, aiškiai matosi, kad atvirose augimo sąlygose augantys stiebai turi 

daugiau kiaušinėlių (24 pav). Tai parodo, kad gencijoninio melsvio patelėms renkantis kiaušinėlių 

mitybinį augalą melsvąjį gencijoną yra svarbu jo pastebimumas, lyginant jį su aplinkine augalija 

(Dolek et al., 1998; Czekes et al., 2013). Iš aplinkinės augalijos išsiskiriantys ir atviri Gentiana 

crucitata kerai,turėjo beveik 8 kartus daugiau kiaušinėlių,nei aplinkinės augalijos užslėpti stiebai.  

5 lentelė. Kiaušinėlių skaičius skirtingo aukščio G. cruciata keruose. 

Aukščiausio stiebo 

aukštis,cm 

Kerų 

skaičius 

Kiaušinėlių 

skaičius 

13-22 26 31 

23-31 57 178 

32-40 47 119 

>41 20 20 

Viso 150 348 

 

6 lentelė.Maculinea rebeli kiaušinėlių skaičius ant Gentiana cruciata kerų pagal augimo sąlygas (1 – 

atviras, 2 – tarpinio varianto, 3 – paslėptas). 

Aplinkinė augalija 1 2 3 

Kiaušinėlių skaičius 121 421 191 

Kerų skaičius 21 191 126 
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24 pav. Kiaušinėlių skaičius, tenkantis vienam stiebui, pagal augimo sąlygas 

Bielazariškių teritorijoje augantys melsvieji gencijonai nukenčia nuo stuburinių žolėdžių. 

Šie nugraužia stiebus, nukąsdami viršutinę stiebų dalį su žiedais ir, greičiausiai, M. rebelikiaušinėliais. 

Šlaito viršuje įrengus medžiojimo bokštelį ir buveinėje vykdant medžiojamųjų gyvūnų šėrimą, G. 

cruciata stiebų nugraužimas padidėjo net 3 kartus (nuo 9,3 % iki 30 %). Tačiau tai gali turėti ir 

teigiamą įtaką tiek M. rebeli, tiek G. cruciata populiacijoms. Žolėdžiai nugraužia ne tik gencijoną, bet 

ir kitus augalus, taip stabdydami sukcesiją, kuri kelia didžiausią grėsmę populiacijų egzistavimui. Taip 

pat kanopiniai žinduoliai ardo velėną, taip gerindami sąlygas įsitvirtinti tiek Myrmica genties skuzdėms, 

tiek plisti gencijono sėkloms (Švitra, 2007a). Tikslią žalą bei naudą galima nustatyti pakartotinai 

vykdant tyrimus kitais metais.  
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5. Išvados 
 

1. Iš aplankytų 10 anksčiau registruotų gencijoninio melsvio (Maculinea rebeli) populiacijų 

Lietuvoje, 3 išnyko (Lapių, Kalvių ir Dubausio I populiacijos), 1 yra prie išnykimo ribos 

(Dubausis II), nes aptikta tik 28 drugio kiaušinėliai, 4 stebėtose populiacijose (Maslauskiškių, 

Dubausio, Rusėnų ir Bielazariškių) vyksta M. rebeli populiacijos mažėjimas, 2 teritorijose 

(Upytės ir Bradeliškių) drugio populiacijos pokyčius vertinti sudėtinga dėl turimų duomenų 

netikslumo. 

2. Gausiausia M. rebeli populiacija yra prie Bradeliškių (1289 drugio kiaušinėliai 2012 metais) ir 

Bielazariškių (635 kiaušinėliai 2013 metais) gyvenviečių. 

3. Gausios drugio mitybinio augalo melsvojo gencijono (Gentiana cruciata) populiacijos yra 

Bielazariškių, Rusėnų ir Upytės teritorijose; Maslauskiškių, Dubausio ir Bradeliškių 

teritorijose mitybinio augalo populiacijos negausios. Mitybinio augalo gausa drugio buveinėje 

nevisada užtikrina gausią M. rebeli populiaciją. 

4. Bielazariškių vietovėje 2012 metais suskaičiuota 150 melsvojo gencijono kerų, kurie turėjo 

415 stiebų. 52,7 % gencijono kerų turėjo ne daugiau dviejų stiebų, o vienam kerui vidutiniškai 

tenka 2,8 stiebų. 

5. Bielazariškių teritorijoje 2012 metais ant melsvojo gencijono rasti 348 gencijoninio melsvio 

kiaušinėliai, iš kurių 278 (80,0 %)aptikti viršutiniame gencijono menturyje. Dažniausiai 

drugio kiaušinėliai dedami gencijono keruose, turinčiuose daugiau stiebų. 58,0 % kiaušinėlių 

rasta ant daugiau nei 3 ir daugiau stiebų turinčių kerų. 

6. Vienam Gentiana cruciata stiebui, stipriai išsiskiriančiam iš aplinkinės augalijos, tenkančių 

kiaušinėlių kiekis yra beveik 8 kartus didesnis, nei stiebui, paslėptam aplinkinės augalijos 

(vidutiniškai 5,76 ir 0,74 kiaušinėlių vienam stiebui).  

7. Bielazariškių populiacijoje pradėjus vykdyti medžiojamųjų gyvūnų šėrimą, G. cruciata stiebų 

nugraužimas padidėjo daugiau nei 3 kartus (9,3% stiebų 2012 metais ir 31 % 2013 metais). 
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7. Santrauka 
 

2013 metų liepos mėnesį tirtas nykstančios drugių rūšies – gencijoninio melsvio 

(Maculinea rebeli) paplitimas dešimtyje radimviečių. Darbo metu registruoti ant mitybinio augalo – 

melsvojo gencijono (Gentiana cruciata) padėti drugio kiaušinėliai, vertintas jų pasiskirstymas augalo 

menturiuose. Taip pat drugio buveinėse vertintas jose augančio G. cruciata padengimas pagal Braun-

Blanquet skalę ir vidutinis augalo stiebų aukštis. Lyginant su literatūriniais duomenimis nustatyta, kad 

3 M. rebeli populiacijos (Lapių, Kalvių ir Dubausio I) šiuo metu yra išnykusios, nes jose neaptiktas 

drugio mitybinis augalas G. cruciata. 1 populiacija (Dubausis II) yra prie išnykimo ribos, o 4 tirtose 

populiacijose (Maslauskiškių, Dubausio II, Rusėnų ir Bielazariškių) nustatytas M. rebeli populiacijos 

mažėjimas, siekiantis nuo 2 iki 14 kartų. Upytės populiacija yra vienintelė, kurioje registruotas M. 

rebeli pagausėjimas. Gausiausios M. rebeli populiacijos buvo Bielazariškių (8 – 12 individų) ir 

Bradeliškių (18 – 26 individų) teritorijose. Gausios mitybinio augalo – G. cruciata populiacijos yra 

Bielazariškių, Rusėnų ir Upytės teritorijose. Mažai G. cruciata auga Maslauskiškių, Dubausio ir 

Bradeliškių populiacijose. 2012 ir 2013 metų liepos mėnesiais Bielazariškių populiacijoje tirti 

ekologiniai ryšiai tarp M. rebeli ir G. cruciata.Nustatyta, kad drugio patelės kiaušinėlių dėjimui renkasi 

vešliusG. cruciata kerus. 58% M. rebeli kiaušinėlių rastiant gencijonų, kurie G. cruciata kere turi 3 ir 

daugiau stiebų. Ant gencijonų, kurie auga atvirose vietose bei savo vešlumu išsiskiria iš aplinkinės 

žolinės augalijos,rasta 8 kartus daugiau M. rebeli kiaušinėlių lyginant su gencijonais, sunkiai 

pastebimais aukštesnėje pievų augalijoje. Drugio patelės kiaušinėlių dėjimui renkasi viršutinę G. 

cruciata dalį. 80 % M. rebeli kiaušinėlių rasta ant pirmojo G. cruciata menturio. 
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8. Summary 
 

Inga Bačelytė 

Alcon Blue (Maculinea rebeli) populiations evaluation in Lithuania and ralationship with host plant 

Cross Gentian (Gentiana cruciata) 

 

In July of year 2013 the spread of endangered species of butterflies – Alcon Blue (Maculinea 

rebeli) in 10 habitats was researched. In the process of research the amount of eggs found on the food 

plant of Maculinea rebeli, the Cros Gentian (Gientiana cruciata) was counted along with the spread of 

the eggs in different food plant whorls. Also in the habitats of the butterfly the coverage of G. cruciata 

was evaluated according to the Braun-Balnquet scale and the average height of the plants calculated. In 

comparison with the literature resources it was evaluated that 3 populations of M. rebeli (Lapių,Kalvių 

and Dubausio I) are extinct due to the fact that the food plant was not found in the mentioned habitats. 

One population (Dubausis II) is threatened to extinction, and 4 populations (Maslauskiškių, Dubausio 

II, Rusėnų and Bielazariškių) a decrease of 2 to 14 times, in the population of M. rebeli, was identified. 

Upytė habitat was the only one where an increase of the M. rebeli population was recorded. The 

biggest populations of M. rebeli were recorded in the Bielzariškių habitat (8 -12 individuals) and 

Bradeliškių habitat (18 – 26 individuals). Extensive populations of the food plant G. cruciata were 

recorded in the habitats of Bielzariškės, Rusėnai and Upytė. Small populations of G. cruciata were 

found in the habitats of Maslauskiškių, Dubausio and Bradeliškių populations. In July of 2012 and 

2013 ecological relationships between M. rebeli ad G. cruciata were researched in the habitat of 

Bielzariškės. It was found that the females of butterfly M. rebeli choose lush G. cruciata plants for egg 

laying. 58% of M. rebeli eggs were found on G. cruciata plants that had 3 or more stalks. The amount 

of eggs found on G. cruciata plants that were standing out from the surrounding grass vegetation and 

grew in open areas was 8 times larger than the amount of eggs found on plants that are hardly visible in 

taller surrounding grass vegetation. The female butterflies choose the top part of G. cruciata for egg 

laying. 80% of eggs were found on the first whorl of the plant. 

 


	Turinys
	Įvadas
	1. Darbo tikslas ir uždaviniai
	2. Literatūros apžvalga
	2.1. Gencijoninis melsvys Maculinea rebeli
	2.2. Gencijoninio melsvio paplitimas ir populiacijos Lietuvoje
	2.3. Gencijoninio melsvio ekologija ir vystymosi ciklas
	2.4. Melsvasis gencijonas Gentiana cruciata
	2.5. Kiti melsvuoju gencijonu besimaitinantys žolėdžiai
	2.6. Pagrindinės grėsmės gencijoninio melsvio ir melsvojo gencijono populiacijoms. Rekomendacijos buveinių būklei gerinti

	3. Teritorijos ir metodika
	4. Rezultatai ir jų aptarimas
	4.1. Gencijoninio melsvio populiacijų ir jo buveinių būklė
	4.1.1. Maslauskiškių populiacija
	4.1.2. Dubausio populiacijos
	4.1.3. Kalvių populiacija
	4.1.4. Lapių populiacija
	4.1.5. Upytės populiacija

	4.2. Neries regioniniame parke esančios Maculinea  rebeli populiacijos
	4.2.1. Rusėnų populiacija
	4.2.2. Bradeliškių populiacijos
	4.2.3. Bielazariškių populiacija

	4.3. Gencijoninio melsvio populiacijų kaitos vertinimas
	4.4. Maculinea rebeli kiaušinėlių dėjimui įtakos turintys Gentiana cruciata parametrai

	5. Išvados
	6. Literatūros sąrašas
	7. Santrauka
	8. Summary

