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Gencijoninio melsvio (Maculinea rebeli, Lepidoptera) melsvojo gencijono (Gentiana 

cruciata) ir ekologiniai ryšiai 
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Vilniaus universitetas 

 
Gencijoninio melsvio (Maculinea rebeli) – retos ir nykstančios drugių rūšies visame jos paplitimo areale obligatiniu mitybiniu augalu yra melsvasis 

gencijonas (Gentiana cruciata). Abi rūšys yra įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą. Tirtoje teritorijoje ant melsvojo gencijono rasti 348 gencijoninio 

melsvio kiaušinėliai.  80,0 proc. drugio kiaušinėlių buvo rasta G. cruciata viršutiniame menturyje. Daugiausia kiaušinėlių rasta G. cruciata  keruose, 

turinčiuose nuo 3 ir daugiau stiebų bei  pasiţyminčiuose ilgesniais stiebais. Nustatyta, kad kiaušinėlių skaičius lyginant su 2007 metais sumaţėjo ne 
maţiau kaip 10 kartų. 

Melsvasis gencijonas, gencijoninis melsvys,  kiaušinėlių dėjimas, Neries regioninis parkas 

 
Įvadas  

 

Gencijoninis melsvys (Maculinea rebeli), priklausantis 

melsvių šeimai (Lycaenidae) – reta ir nykstanti rūšis 

visame jos paplitimo areale, 2003 metais įrašyta į Lietuvos 

raudonąją knygą. Ji prsikirta 1 (E) kategorijai, tai reiškia, 

kad rūšis yra prie išnykimo ribos (Lietuvos...., 2007). 

Įvairūs autoriai šią drugio rūšį daţnai priskiria kitoms 

gentims, pvz. Glaucopsyche  (Švitra, 2007), Phengaris  

(Oškinis, 2012), o kai kada M. rebeli laikoma kitos 

gencijoninio melsvio rūšies M. alcon porūšiu arba ekotipu 

(Arnyas et al., 2006). M. rebeli obligatinis mitybinis 

augalas melsvasis gencijonas (Gentiana cruciata), 

priklausantis gencijoninių šeimai (Gentianaceae), taip pat 

įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą ir prsikirtas 2 (V) 

kategorijai, tai reiškia, kad rūšis yra paţeidţiama. Tai 

sausų pievų augalas, aptinkamas tik nemaistinguose, 

kalkinguose ar smėlinguose dirvoţemiuose (Grubičic et al., 

1995).  

Pirmą kartą Lietuvoje M. rebeli aptiktas 1998 metais 

(Švitra, 2007). Šiuo metu šalyje ţinoma apie 12 radaviečių 

(Švitra, 2007; Švitra et al., 2011). Drugio populiacijų 

aptikimui trukdo sudėtingas jo vystimosi ciklas. Suaugėliai 

drugiai, skraidantys trumpą laiko tarpą – nuo birţelio 

mėnesio vidurio iki liepos mėnesio vidurio (Stankiewicz et 

al., 2005), pasiţymi trumpa vidutine gyvenimo trukme: iki 

3,5 (patelės) bei 3,7 (patinai) dienų (Mayer-Hozak, 2000). 

Patelės kiaušinėlius deda tik ant melsvojo gencijono įvairių 

dalių. Iš kiaušinėlio išsiritęs vikšras patenka į ţiedą. Jame 

praleidţia apie 3 savaites ir maitinasi augalo audiniais. Iki 

ketvirtojo nėrimosi jis paauga tik 2 proc. iki 3 – 4 mm ilgio 

bei sveria 1 – 3 gramus (Stankiewicz-Fiedurek, 2009). Po 

ketvirtojo nėrimosi drugio vikšras nusileidţia ant ţemės, 

kur jis privalo prisivilioti Myrmica genties skruzdeles, 

kurios jį nusineša į skuzdėlyną, kuriame vikšras jų 

maitinamas per metus arba du uţbaigia vystymosi ciklą. 

Vikšrai pasiţymi chemine mimikrija ir dėl jų išskiriamų 

lakiųjų medţiagų, skruzdelės apsigauna, manydamos, kad 

tai jų peras (Thomas, Settele, 2004).  

Didelę grėsmę M. rebeli ir G. cruciata populiacijoms 

kelia spartūs buveinių pokyčiai. Augalo įsitvirtinimui 

buveinėje reikia atviros dirvos arba veiksnių, kurie ardytų 

velėną. Deja, daugelyje radaviečių, kuriose aptinkamas 

gencijoninis melsvys, nustojus ūkininkauti atviros pievos 

uţţelia tankia ţole, o vėliau ir krūmais. Pasikeitusi 

buveinės aplinka netinkama saulės šviesai reikliam augalui 

(WallisDeVreis, 2004). Drugio vystymuisi būtinos 

Myrmica genties skruzdelės, kurios taip pat gyvena 

buveinėse, kuriose nėra tankios velėnos. Todėl norint 

išsaugoti abi retas rūšis reikia vykdyti įvairias 

gamtotvarkines priemones, siekiant neleisti išnykti 

tinkamai buveinei.  

Neries regioninio parko teritorijoje aptiktos keturios 

Maculinea rebeli populiacijos: Bradeliškės I, Bradeliškės 

II, Rusėnai ir Bielazariškės (Švitra, 2007). 2007 metais ant 

Gentiana cruciata padėtų kiaušinėlių skaičiumi išsiskyrė 

Bielazariškių populiacija (keli tūkstančiai kiaušinėlių ant 

1000 – 2000 gencijonų). 2011 metais  Bradeliškių I 

populiacijoje ant 248 iš 536 augančių G. cruciata stiebų 

rasta 619 drugio kiaušinėlių (Oškinis, 2012). Gencijonai, 

ant kurių rasti drugio kiaušinėliai, pasiţymėjo vešlumu ir 

augumu bei ryškiai išsiskyrė pievos augalijoje. 

Darbo tikslas – įvertinti ant G. cruciata padėtų Ph. 

rebeli kiaušinėlių gausumą Bielazariškių populiacijoje ir 

nustatyti pagal kokius poţymius drugio patelės pasirenka 

gencijonus kiaušinėlių dėjimui.  

 

Tyrimų metodika 
 

Tyrimai atlikti 2012 metų liepos mėnesį, pasibaigus 

drugių skraidymo laikotarpiui, vienoje iš Neries regioninio 

parko teritorijoje aptinkamų gencijoninio melsvio 

populiacijų – Bielazariškėse (54 49 37,3 N, 

24 54 16,6 E). Ši teritorija, esanti Vilniaus rajono 

savivaldybės ribose, yra bevardţio upelio, maţdaug uţ 250 

m įtekančio į Neries upę, pietiniame šlaite, arti maţos 

Bielazariškių gyvenvietės. Artimiausios gyvenvietės: 

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

Gencijonai auga šiuo metu nebeganomoje ir 

nebešienaujamoje pievoje, tik pietinės, pietrytinės ir 

pietvakarinės ekspozicijos šlaituose.  

Tyrimų vietovėje, siekiant įvertinti melsvojo gencijono 

populiacijos būklę, skaičiuoti jų kerai, nustatytas stiebų 

skaičius kieviename kere bei išmatuotas jame augančio 

aukščiausio stiebo aukštis. Stiebų aukščiai pagal ilgį 

sugrupuoti į grupes. Registruoti laukinių gyvūnų nugrauţti 

stiebai. Skaičiuoti ant augančių gencijonų (ţiedai, 

pumpurai, lapai, stiebai) padėti drugio kiaušinėliai, G. 

cruciata  stiebą  skirstant į viršutinį (pirmąjį), antrąjį ir 

ţemesnius menturius (1 pav.) . 
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1 pav. G. cruciata stiebo dalys (Arnyas et al., 2006). 

Fig 1. Parts of G. cruciata stems (Arnyas et al., 2006). 

 

Rezultatai ir aptarimas  

 

Bielazariškių vietovėje suskaičiuota 150 G. 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 (1 

lent.). Vidutinis aukščiausio stiebo kere aukštis siekia 30,9 

cm (nuo 13 iki 58 cm). Stiebų aukštis priklauso nuo 

aplinkinės augalijos. Ten, kur augalija menka ir neaukšta 

gencijonų stiebai taip pat yra ţemesni. Tai gali būti susiję 

su dirvos nemaistingumu dėl medţiagų išplovimo šlaite. 

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 maistingesnės 

biogenais dirvoţemio (Arnyas et al., 2006).  

 
1 lentelė. Gentiana cruciata stiebų skaičius keruose. 
Table 1. Gentiana cruciata number of stemps per clump. 

 
Stiebų skaičius 

kere 
Stems per clump 

1 2 3 4 5-6  7-8 Viso 

Kerai 

Clumps 
31 48 28 26 13 4 150 

Bendras stiebų 

skaičius 

Total of stemps 

31 96 84 104 71 29 415 

 

Tiriamoje vietovėje suskaičiuoti 2708 gencijonų 

ţiedai. Vienam augalo stiebui vidutiniškai tenka 6,5 ţiedo. 

Tačiau ţiedų pasiskirstymas gencijono keruose yra labai 

nevienodas. Net 17,3 % kerų buvo su beţiedţiais stiebais. 

Ţiedų skaičius viename kere varijuoja nuo 1 iki 97.  

Dalis gencijonų Bielazariškių vietovėje nukenčia nuo 

laukinių ţvėrių. 9,3 % gencijonų kerų turėjo nugrauţtų 

stiebų. Iš viso tirtoje teritorijoje buvo nugrauţti 26 stiebai 

(6,26 %).   

Drugio patelėms, renkantis kiaušinėliams dėti 

tinkamus augalus, labai svarbus yra gencijono 

pastebimumas. Kuo daugiau stiebų kere, tuo augalas atrodo 

vešlesnis, taigi turėtų būti ir lengviau pastebimas (Mayer-

Hozak, 2000). Didesnį kiaušinėlių skaičių ant gencijonų 

kerų, turinčių maţiau 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 

(2 lent.).   

 
2 lentelė. Kiaušinėlių pasiskirstymas skritingus stiebų skaičius 

turinčiuose G. cruciata keruose. 
Table 2. Eggs distribution on G. cruciata clumps with different 

number of stems. 

 
Stiebų skaičius 
kere 

Stems per clump 

1 2 3 4 5-6 7-8 Viso 

Kerai  
Clumps 

31 48 28 26 13 4 150 

Kiaušinėlių 

skaičius  

Number of eggs 

63 83 85 70 36 11 348 

Kiaušinėlių 

skaičius kerui 

Number of eggs 
per clump 

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

 

Tiriamoje vietovėje nustatyti 348 drugio kiaušinėliai (3 

lent.). Vienam gencijono stiebui tenka 0,84 kiaušinėlių. 

80,0 % kiaušinėlių rasta ant I-ojo menturio lapų. Ţemiau 

II-ojo menturio rasta tik 1,4 % kiaušinėlių. Ant II-ojo 

menturio kiaušinėlių rasta 7 kartus maţiau nei ant I-ojo. 

Ant pumpurų rasta tik 26 kiaušinėliai (7,5 % visų 

kiaušinėlių). Viršutinė gencijono dalis yra iškelta 

aukščiausiai ir daţniausiai geriausiai matosi, o taip pat nėra 

nustelbiama aplinkinės augalijos. Todėl patelei padėti 

kiaušinėlius yra patogiausia viršutiniame menturyje. Be to 

ţiedų daugiau yra viršutiniuose augalo menturiuose, o 

vikšrų vystymuisi yra būtini ţiedai (Mayer-Hozak, 2000).  
 

3 lentelė. Kiaušinėlių pasiskirstymas G. cruciata menturiuose. 
Table 3. Eggs in diferent whorls of G. cruciata. 

 

Kiaušinėlių 

vieta 
Eggs place 

I 
menturis 

First 

whorl 

II 
menturis 

Second 

whorl 

Ţemiau 

II 
menturio 

Under 

second 
whorl 

Ant 

pumpurų 
On buds 

Kiaušinėlių 

skaičius 
Number of 

eggs 

278 39 5 26 

   
Viso 
Total 

348 

 

Gencijono aukštis taip pat yra svarbus patelėms dedant 

kiaušinėlius (Arnyas et al., 2006). Vidutinis aukščiausio 

stiebo aukštis kere yra 30,9 cm ir matome, kad intervale 

nuo 23 iki 31 cm yra daugiausia augalų ir ant jų padėtų 

drugio kiaušinėlių (4 lent.). Šiame intevale vienam kerui 

tenka 3,1 kiaušinėlių. Tuo tarpu, ant aukštesnių gencijonų 

(nuo 32 iki 40 cm) vienam kerui tenka 2,5 kiaušinėlių. 

Nors skirtumas tarp šių dviejų intervalų nėra didelis, reikia 

nepamiršti, kad aukštesni gencijonai daţniausiai yra 

supami ir aukštesnės augalijos, todėl jų matomumas ir 

išskirtinumas iš aplinkos nėra toks didelis.  
 

 

 

 

 

 



ISSN 1822-1823 Žmogaus ir gamtos sauga 2013, ASU 
 

70 

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

Table 4. Number of eggs on diferent heigh clumps of G. cruciata.. 

 
Aukščiausio stiebo aukštis 

cm 
The highest stem in clump 

cm 

Kerų skaičius 

Number of 

clumps 

Kiaušinėlių 

skaičius 

Number og eggs 

13-22 26 31 

23-31 57 178 

32-40 47 119 

>41 20 20 

Viso 
Total 

150 348 

 

Atlikti tyrimai parodė, kad nuo 2007 metų 

(Švitra,2007) Maculinea rebeli populiacijos būklė 

Bielazariškių vietovėje labai pablogėjo. Drugio padėtų 

kiaušinėlių skaičius sumaţėjo ne maţiau kaip 10 kartų. 

Tam įtakos turi, kad šiose pievose pastaruoju metu 

neganoma ir nešienaujama. Susiformavusi velėna blogina 

gencijonų augimo sąlygas, o taip pat blogėja ekologinės 

sąlygos Myrmica genties skruzdėlėms, kurios taip pat 

dalyvauja M. rebeli vystimosi cikle. 2011 metais didesnis 

kiaušinėlių skaičius yra registruotas Bradeliškių I 

populiacijoje (Oškinis, 2012), nors 2007 m Bielazariškėse 

M. rebeli populiacija Neries regioniniame parke buvo pati 

gausiausia. 

 

Išvados  

 

1. Bielazariškių vietovėje 2012 metais augo 150  

melsvojo gencijono kerų, kurie turėjo 415 stiebų. 52,7 % 

gencijono kerų turėjo ne daugiau dviejų stiebų. 

2. Tirtoje teritorijoje rasti 348 gencijoninio melsvio 

kiaušinėliai. 80,0 % kiaušinėlių rasta viršutiniame 

gencijono menturyje. 

3. Daţniausiai drugio kiaušinėliai dedami tuose 

gencijono keruose, kurie pasiţymi didesniu stiebų 

skaičiumi (nuo 3 iki 8). 

4. Drugio patelės kiaušinėlių dėjimui renkasi 

aukštesnius gencijonus (nuo 23 cm), išsiskiriančius pievos 

augalijoje. 
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Inga Bačelytė, Vytautas Oškinis 
 

Ecological interaction between Gentiana cruciata and Maculinea rebeli 
 

Summary  

 
Mountain Alcon Blue (Maculinea rebeli) is rare and endangered butterfly in all its distributing area. M. rebeli and its host plant Cros Gentian (G. 

cuciata) are in Lithuania ren list. In research field on G. cruciata 348 of eggs was found. 80 % of eggs were on first whorl. More eggs were in G. cruciata 

clumps with more than 3 stems and on clumps with higher stemps. It‘s been determined that the number of eggs are 10 times less compare with 2007.  

Cros gentian,  Mountain Alcon blue,  egg deposition, Neris Regional Park. 

 
Gauta 2013 m. kovo mėn., atiduota spaudai 2013 m. balandžio mėn.  
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