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Nykstančio drugio gencijoninio melsvio (Maculinea rebeli) būklė Bielazariškių 

populiacijoje (Neries regioninis parkas) 
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Vilniaus universitetas  

 
Tirti ryšiai tarp dviejų nykstančių rūšių – melsvojo gencijono ir šiuo augalu mintančio gencijoninio melsvio – populiacijų. Kopuliaciniai parametrai 

vertinti pagal ant mitybinio augalo padėtus gencijoninio melsvio kiaušinėlius. Ant 95 iš 582 augančių melsvojo gencijono stiebų rasta 934 drugio 

kiaušinėlių. Nustatyta, kad 93,25 proc. visų kiaušinėlių padėti įvairiose augalo viršutinio menturio vietose. Gencijonai, ant kurių rasti drugio kiaušinėliai, 
vizualiai ryškiai išsiskiria pievos augalijoje. 

Gencijoninis melsvys, melsvasis gencijonas, kiaušinėlių dėjimas, Neries regioninis parkas 

 
Įvadas 

 

Gencijoninis melsvys (Maculinea rebeli Hirschke, 

1904) – Europos žemyne nykstanti Lyacenidae šeimos 

drugių rūšis (Thomas, 1995). Tai kseroterminėms gerai 

saulės įšildomuose šlaituose paplitusioms pievų buveinėms 

prieraiši rūšis, įtraukta į Europos drugių raudonąjį sąraša  

(Van Swaay, Warren, 1999). Iki 5 – 7 dienų gyvenančios 

gencijoninio melsvio patelės deda kiaušinėlius ant 

vienintelio žinomo mitybinio augalo – melsvojo gencijono 

(Gentiana cruciata) žiedų ar viršūninių lapų viršaus 

(Meyer-Hozak, 2000). Iš kiaušinėlių išsiritę vikšrai 

maitinasi augalo žiedpumpuriuose, kuriuose 

besivystydamos keturis kartus neriasi ir siūlu nusileidžia 

arba nukrenta ant žemės dangos (Thomas, 1995). Dėl 

cheminės mimikrijos vikšrus suranda gencijonų aplinkoje 

gyvenančios Myrmica genties skruzdėlės, kurios drugio 

vikšrus nusineša į požeminius skruzdėlynus, kuriuose juos 

maitina ir augina iki lėliukės stadijos (Akino et al., 1999). 

Po 10 – 11 mėnesių vikšrai virsta lėliukėmis ir baigę 

vystimosi ciklą tampa suaugėliais (Thomas et al., 1989). 

Dūkštų apylinkėse (Neries regioninio parko teritorijoje 

P. Ivinskio atliktų tyrimų dėka ) nuo 2001 metų žinomos 

kelios gencijonio melsvio populiacijos (Neries regioninio 

parko ..., 2003). Vėlesnių tyrimų metu parko teritorijoje 

arba arti jo ribų buvo nustatytos keturios Maculinea rebeli 

populiacijos (Švitra, 2007): Dūkštos upės dešiniojo kranto 

slėnyje – Bradeliškės I-osios (koordinatės  – 54°49'33,7''N, 

24°57'08,0''E), Bradeliškės II-osios (54°49'28,0''N, 

24°56'53,6''E) ir Rusėnai (54°50'01,3''N, 24°58'09,8''E) bei 

apie 4 km nutolusios nuo Dūkštos slėnio į  vakarus – 

Bielazariškės (54°49'37,3''N, 24°548'16,6''E). Stambiausia 

gencijoninio melsvio populiacija nustatyta Bielazariškių 

vietovėje: 2007 metų liepos 5 d. aptikti keli tūkstančiai ant 

gencijonų padėtų M. rebeli kiaušinėlių (Švitra, 2007). Iki 

šiol išsamesni M. rebeli ir jo mitybinio augalo ekologinių 

ryšių tyrimai yra atlikti Bradeliškės I-osios ir Bradeliškės 

II-osios vietovėse (Oškinis, 2012; Žilionytė, 2013). Suaugę 

Bielazariškių populiacijos drugiai panaudoti Maculinea 

genties genetiniuose tyrimuose, lyginant Lietuvoje ir Rytų 

Lenkijoje  gyvenančias gencijoninių melsvių populiacijas 

(Sielezniew et al., 2012).  

2015 metais Maculinea rebeli kiaušinėliai ant 

melsvojo gencijono pirmą kartą aptikti naujose Rusėnų 

kaimo apylinkių vietovėse (už Neries regioninio parko 

ribų): abiejose lauko keliuko vedančio į Kačergiškių kaimą 

pusėse (54°49'54''N, 24°58'24''E), Dūkštos paupio kalvos 

pietiniame šlaite kairėje (54°49'57''N, 24°58'20''E) ir 

pievoje dešinėje (54°49'47''N, 24°54'16''E) Dūkštos slėnio 

pusėse.  

Tyrimų tikslas – pagal ant mitybinio augalo – 

melsvojo gencijono (Gentiana cruciata) padėtus 

kiaušinėlius įvertinti retos ir nykstančios drugių rūšies – 

gencijoninio melsvio (Maculinea rebeli) Bielazariškių 

populiacijos būklę (Neries regioninis parkas). 

 

Tyrimų vietovė ir metodika 
 

Tyrimai atlikti Neries regioniniame parke, Kulio 

kraštovaizdžio draustinyje – apie 1,0 km atstumu į 

pietryčius nuo Neries upės pakrantėje esančio 

Bielazariškių kaimo (koordinatės – 54°49'37,3''N, 

24°54'16,6''E). Tirtos teritorijos, kuri priskirta ekosistemų 

apsaugos miško kraštovaizdžio tvarkymo zonai, plotas – 

apie 0,6 ha. Gencijonai su drugio kiaušinėliais aptikti į 

Neries upę tekančio trumpo bevardžio upelio pietinės ir 

pietvakarinės ekspozicijos šlaite.  

Pastaruoju laikotarpiu pievoje neganoma ir  ji 

nešienaujama. Vyksta pievos užaugimas aukštažoliniais 

augalais, krūmais, į ją skverbiasi lapuočiai medžiai ir 

jaunos pušaitės. Išilgai pietinės tiriamos vietovės, kurioje 

auga gencijonai, ribos tęsiasi elektros perdavimo linija. 

Šioje teritorijoje melsvasis gencijonas, ant kurio aptikti 

gencijoninio melsvio kiaušinėliai, auga trijuose pievos 

fragmentuose. 

Tyrimų, atliktų 2015 m. birželio – liepos mėnesiais, 

metu skaičiuoti melsvojo gencijonai kerai, nustatytas juose 

augančių stiebų  skaičius, matuotas stiebų aukštis, 

suskaičiuoti visi plika akimi aiškiai matomi baltos spalvos, 

apvalūs, 1-2 mm skersmens drugio kiaušinėliai ant augalo 

žiedų, žiedpumpurių, lapų, stiebų (Meyer-Hozak, 2000). 

Registruotas drugio kiaušinėlių pasiskirstymas gencijono 

menturiuose ant įvairių augalo struktūrinių dalių (Arnyas et 

al., 2006). Vertintas melsvųjų gencijonų su rastais drugio 

kiaušinėliais buveinių užaugimas žoline augalija bei 

krūmais ir medžiais (Dolek et al., 1998). Suaugusių drugių 

populiacijos gausumas įvertintas pagal literatūroje 

pateikiamus rezultatus (Meyer-Hozak, 2000).  

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Bielazariškių vietovėje skraidantys Maculinea rebeli 

drugiai bei ant melsvųjų gencijonų kiaušinėlius dedančios 

patelės stebėtos prieš vidurdienį saulėtą birželio 28 dieną. 



ISSN 1822-1823 Žmogaus ir gamtos sauga 2016, ASU 

76 

Tačiau tą dieną ant gencijonų tebuvo suskaičiuoti tik 178 

drugio kiaušinėliai. Intensyvesnis kiaušinėlių dėjimo 

procesas vyko pirmomis giedriomis liepos mėnesio 

dienomis. 

Pasibaigus kiaušinėlių dėjimo laikotarpiui pievoje, 

kurioje ant mitybinio augalo žiedų, žiedpumpurių, stiebų 

bei lapų aptikti Europos žemyne retos ir nykstančios 

drugių rūšies – Maculinea rebeli kiaušinėliai, rasta joje 

augančių 210 Gentiana cruciata kerų su 582 stiebais 

(vidurkis – 2,29 stiebo / 1 kerui) (žr. 1 lentelę).  

 
1 lentelė. Gentiana cruciata stiebų ir  Maculinea rebeli kiaušinėlių 

pasiskirstymas keruose su įvairiu stiebų kiekiu 
Table 1. Distribution of  Gentiana cruciata stems and Maculinea rebeli 

eggshells among the clumps with differen number of stems 

 

Stiebai / kere 

Stems/ 

clumps 

Stiebai 

Stems 

Kiaušinėliai 

Eggshells 

Drugio kiaušinėliai /  

1 stiebui 

Number of butterfly 

eggshells per stem 

1-2 187 489 2,61 

3-4 223 386 1,73 

5-6 78 37 0,47 

7-8 57 14 0,25 

9-10 37 8 0,22 

Iš viso 

Total 

582 934 1,60 

 

Maksimalus Gentiana cruciata stiebų skaičius – 10 

registruotas vieninteliame kere. Dažniausiai šioje tiriamoje 

vietovėje aptinkami G. cruciata kerai su dviem stiebais – 

32,8 proc. Daugiausia stiebų augina G. cruciata kerai su 

dviem (23,7 proc.) ir trimis stiebais  (19,1 proc.). G. 

cruciata stiebų aukštis siekia nuo 12 iki 46 cm. 

Dažniausias G. cruciata stiebų aukštis – nuo 15 iki 25 cm 

(44,7 proc.) (žr. 2 lentelę). Gencijonai, aukštesni nei 35 

cm, Bielazariškių vietovėje tesudaro 7,0 proc. Dėl 

skurdesnio biogeninėmis medžiagomis dirvožemio  šioje 

vietovėje gencijonai yra žemesni nei Bradeliškių vietovėje, 

kurioje šlaitai yra žymiai nuožulnesni (Oškinis, 2012; 

Žilionytė, 2013). 

Ant įvairių Gentiana cruciata išorinių organų (žiedų, 

žiedpumpurių, lapų, stiebo) suskaičiuoti 934 Maculinea 

rebeli kiaušinėliai (vidurkis – 1,60 kiaušinėlių /  1 stiebui). 

M. rebeli kiaušinėliai aptikti ant 95 pievoje augančių G. 

cruciata stiebų (16,3 proc. visų šioje vietovėje augančių G. 

cruciata stiebų). G. cruciata stiebams su M. rebeli 

kiaušinėliais vidutiniškai tenka po 9,83 kiaušinėlių /  1 

stiebui. Dažniausiai  M. rebeli kiaušinėlių dėjimui renkasi 

melsvuosius gencijonus su vienu bei dviem stiebais ir 

trimis bei keturiais stiebais (atitinkamai – 2,61 ir 1,73 

kiaušinėlių /  1 stiebui). Pastebima, kad daugėjant G. 

cruciata kere stiebų skaičiui, mažėja ant tokiame kere 

augančio vieno gencijono stiebo padedamų  M. rebeli 

kiaušinėlių (1 lentelė). Nustatyta, kad M. rebeli patelės 

kiaušinėlių dėjimui renkasi aukštesnius nei 15 cm 

gencijonus (nuo 1,61 iki 1,88 kiaušinėlių 1 G. cruciata 

stiebui). Daugiausia kiaušinėlių (52,5 proc.) padedama ant 

skurdžioje pietinės ekspozicijos šlaito augmenijoje 

augančių 15 – 25 cm aukščio melsvųjų gencijonų. 
 

2 lentelė. Maculinea rebeli kiaušinėlių pasiskirstymas įvairaus aukščio 

Gentiana cruciata stiebuose 

Table 2. Height of stems and occurrence of Maculinea rebeli eggshells on 
Gentiana cruciata  

 
Stiebų aukštis (cm) 

Height of stems (cm) 

15 15-25 25-35 35 

Stiebai 

Stems 

34 260 214 41 

Kiaušinėliai 

Eggshells 

27 490 393 66 

Kiaušinėliai / 1 stiebui 

Number eggshells per stem 

0,79 1,88 1,84 1,61 

 

93,25 proc.  visų Maculinea rebeli aptiktų kiaušinėlių 

padedama įvairiose viršutinio (pirmojo) melsvojo 

gencijono menturio vietose (3 lentelė). Dažniausiai M. 

rebeli patelės kiaušinėlius padeda ant melsvojo gencijono 

lapų viršutinio paviršiaus bei žiedų, o jiems nespėjus 

pražysti – žiedpumpurių (atitinkamai  – 72,0 ir 18,5 proc.). 

Tik pavieniai drugio kiaušinėliai randami ant gencijono 

stiebo. Daugiausia M. rebeli kiaušinėlių aptinkama  ant  

pirmajame menturyje augančių lapų išorinio paviršiaus –  

68,0 proc. Dėl vėlesnės gencijonų žydėjimo pradžios 

Bielazariškėse mažiau drugio kiaušinėlių padedama ant 

žiedų ir žiedpumpurių nei pietesnėse M. rebeli arealo 

vietovėse – Lenkijoje ir Vengrijoje (Sielezniew et al., 

2012; Arnyas et al., 2006).  

 
3 lentelė. Maculinea rebeli kiaušinėlių pasiskirstymas Gentiana cruciata menturių dalyse 

Table 3. The number of  Maculinea rebeli eggshells on different parts of the whorls of  Gentiana cruciata  

 
Menturiai / Whorls I II III IV Iš viso / Total 

Žiedai ir žiedpumpuriai / Flowers and buds 151 17 5 0 173 
Stiebas / Stalk 5 1 0 0 6 
Lapo viršutinis paviršius / Upper surface of the leaf 635 26 7 5 673 
Lapo apačia / Underleaf 80 2 0 0 82 
Iš viso / Total 871 46 12 5 934 

 

Gencijonai, ant kurių aptikta daugiausia drugio 

kiaušinėlių, vizualiai ryškiai išsiskiria pievos augalijoje. 

Daugiausiai Maculinea rebeli kiaušinėlių padedama ant 

atvirai pievos augalijoje augančių gencijonų (2,46 

kiaušinėlio / 1 stiebui) bei tose vietose, kurių šiuo metu 

neįtakoja vykstantis buveinės užaugimas krūmais bei 

medžiais (1,85 kiaušinėlio / 1 stiebui). 

Pagal ant melsvųjų gencijonų aptinkamą Maculinea 

rebeli kiaušinėlių skaičių galima teigti, kad lyginant su 

2007 metų duomenimis (Švitra, 2007) šio drugio 

populiacija yra žymiai sumažėjusi. 2015 metais vystimosi 

ciklą iki suaugėlio stadijos sėkmingai praėjo apie 25 – 30 

M. rebeli individų.    
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Gencijoninio melsvio buveinės išsaugojimui 

rekomenduotinos kryptingos gamtotvarkinės 

priemonės:šienavimas, velėnos ardymas gencijonų sėklų 

įsisėjimui, krūmų bei atžalų kirtimas, nušienautos ir 

nukirstos biomasės pašalinimas. 

 

Išvados  

 

1. Ant 95 iš 582 melsvojo gencijono stiebų 

užregistruoti 934 nykstančio drugio Maculinea rebeli 

kiaušinėliai. 

2. Ant vieno melsvojo gencijono stiebo M. rebeli 

vidutiniškai padeda 1,60 kiaušinėlių. 

3.  93,25 proc.  visų M. rebeli aptiktų kiaušinėlių 

padedama įvairiose viršutinio (pirmojo) melsvojo 

gencijono menturio vietose 

4. Gencijonai, ant kurių aptikta daugiausia drugio 

kiaušinėlių, vizualiai ryškiai išsiskiria pievos augalijoje. 

5.  Vystimosi ciklą iki suaugėlio stadijos praėjo apie 

25 – 30 M. rebeli individų. 

6. Lyginant su 2007 metų duomenimis M. rebeli 

populiacija Bielazariškėse yra žymiai sumažėjusi 
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Vytautas Oškinis, Renata Kungytė 
 

The status the endangered  butterfly species Maculinea rebeli in the Bielazariškės population (Neris Regional Park) 
 

Summary 

 
Relationship between the endangered herbaceous plant Gentiana cruciata and its specialist herbivore, the endangered butterfly Alcon Blue, 

Maculinea rebeli, was studied. The size of butterfly population was estimated basing on eggshell counts on the larval host plant. A total of 934 eggshels 

were counted on 95 of 582 G. cruciata stems checked. 93,25% eggs were laid on the organs of the uppermost whorl. Plants selected by females for 
oviposition almost always had a luxuriant growth and most them were higher than the surrounding vegetation. 

Alcon Blue, Croos Gentin, egg deposition, Neris Regional Park 

 
Gauta 2016 m. kovo mėn., atiduota spaudai 2016 m. balandžio mėn.  
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