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Žemėje nėra nė vienos organizmų grupės, kuri prilygtų vabzdžiams savo įvairove ir rūšių gausa. Tūkstančiai rūšių gyvena Lie-

tuvoje, o egzotiniuose kraštuose (paatogrąžiuose ir ypač atogrąžose) – jų dar daugiau. Kitoje knygoje, numatytoje išleisti 2012 m. 

(Diškus, Stonis, rengiama spaudai) yra rašoma apie egzotinį gyvalazdžių būrį, o šioje knygoje spausdinama medžiaga apie kitus 

egzotinius vabzdžių būrius: maldininkus, tarakonus, termitus, akmenropas, gladiatorius, tinkluočius ir trūnėsinukus. Knygoje pa-

teikiama patarimų norintiems auginti gyvalazdes namų, mokyklos ar laboratorijos insektariumuose.

Tai pirmasis leidinys apie egzotinius vabzdžių būrius lietuvių kalba. Šioje knygoje pirmą kartą skelbiami daugelio vabzdžių su-

norminti ir sukirčiuoti lietuviški vardai, taip pat pateikiama daugybė naujų pavadinimų.

Leidinys skirtas įvairiai auditorijai: studentams, biologijos mokytojams, žmonėms, kurie domisi vabzdžiais, biologine įvairove ar 

tiesiog gamta. Mokomoji knyga padės universitetinių biologijos studijų studentams sužinoti apie įvairius, daugiausia šiltuosiuose 

kraštuose paplitusius vabzdžių būrius, jų gyvenimo ir paplitimo bruožus, leis geriau suvokti vabzdžių sistemą ir taksonominių gru-

pių įvairovę, praplės žinias apie kai kuriuos svarbesnius atstovus, supažindins su kai kurių egzotinių vabzdžių priežiūros ir auginimo 

ypatybėmis, pateiks naudingų patarimų.

Tikimės, kad šis leidinys ne tik talkins susipažįstant su gyvalazdžių įvairove, įtvirtins lietuviškų entomologijos terminų vardų 

vartoseną, bet ir paskatins domėtis šiais įdomiais, tačiau nepakankamai žinomais vabzdžiais ir apskritai pasaulio gamta.
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Lietuviška entomologijos terminija dar 

nėra nusistovėjusi, o didžioji dalis vabz-

džių vardų (pavadinimų) iki šiol nesu-

kurti, netinkami arba tiesiog neprigiję 

kalboje (Stonis ir kt., 2009). Ypač daug 

netinkamų vabzdžių vardų galima rasti 

biologijos paskaitų konspektuose, išgirs-

ti kalbant, netaisyklingi vabzdžių vardai 

nuolatos vartojami internete, populia-

riojoje literatūroje, įvairiuose žurnaluose 

apie gamtą ar šalies dienraščiuose.

Pabrėžtina, kad iki šiol dauguma egzo-

tiniams būriams priklausančių vabzdžių 

rūšių ir šeimų neturėjo lietuviškų vardų 

arba taksonų vardai buvo nesunorminti. 

Įvairių vabzdžių vardų ir entomologinių 

terminų norminimo darbai Lietuvoje 

buvo pradėti 2003 m. ir yra atliekami iki 

šiol. Pavyzdžiui, kartu su šiuo leidiniu 

apie daugelį egzotinių būrių parengtas ir 

gyvalazdžių aiškinamasis vardynas (Diš-

kus, Stonis, rengiama spaudai). Neseniai 

buvo publikuoti Lietuvos žirgelių (Odo-

nata) ir blakių (Hemiptera, Heteroptera) 

lietuviškų vardų sąrašai (Stonis ir kt., 

2009, 2010), o šiuo metu „Edukologi-

jos“ leidykloje rengiamas spaudai blakių 

(Hemiptera: Heteroptera) vardynas (Sto-

nis ir kt., rengiamas spaudai).

Egzotinių vabzdžių vardyno projektas 

(kaip ir visi kiti vabzdžių vardų normi-

nimo darbai) buvo vykdomas Valstybinės 

lietuvių kalbos komisijos užsakymu kaip 

nedidelė VLKK programos „Terminijos 

norminimas ir sklaida“ dalis. Egzotinių 

vabzdžių terminijos norminimo dar-

bus atliko prof. habil. dr. J. R. Stonis ir 

dr. A. Auksoriūtė, talkino dr. A. Diškus. 

Norminant šiuolaikinius gyvalazdžių var-

dus ypač naudingi buvo ir mūsų kolegų 

siūlymai bei pastabos. Vabzdžių vardus 

kirčiavo redaktorė Adelė Noreikaitė 

(Lietuvių kalbos institutas, Terminolo-

gijos centras), o entomologinius termi-

nus – Vera Mauricaitė (Lietuvos eduko-

logijos universitetas, Lietuvių kalboty-

ros katedra Fonetikos ir akcentologijos 

laboratorija).

Terminų kūrimo ir norminimo dar-

bui buvo rengiamasi ir jis dirbamas va-

dovaujantis bendraisiais terminologijos 

principais. Buvo suformuluota normi-

KAIP LIETUVIŠKAI VADINTI EGZOTINIŲ VABZDŽIŲ SISTEMINES GRUPES IR JŲ ATSTOVUS?

(J. R. Stonis, A. Auksoriūtė)

J. R. Stonis ir A. Auksoriūtė
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nimo kryptis ir strategija. Visais kalbos 

klausimais konsultavo kompetentinga 

kalbininkė terminologė, Lietuvių kalbos 

instituto Terminologijos centro vado-

vė ir VLKK Terminologijos pakomisės 

pirmininkė dr. A. Auksoriūtė. Projekto 

metu buvo laikomasi Valstybinės lietu-

vių kalbos komisijos (VLKK) nutarimų. 

Norminant arba kuriant vabzdžių vardus 

buvo atsisakyta barbarizmų ir vengta 

lietuvių kalbos normų arba tradicijų ne-

atitinkančių vardų. Taip pat pradėta vie-

nodinti ir vabzdžių vardų daryba. Iki šiol 

tiek lietuvių, tiek ir kai kuriose užsienio 

kalbose (pavyzdžiui, anglų) pasitaiko ap-

rašomojo pobūdžio vabzdžių šeimos pa-

vadinimų iš 3 ar 4 žodžių. Šiame projekte 

griežtai vadovautasi principu, kad lietu-

viški vabzdžių šeimų ir aukštesnio rango 

taksonų vardai būtų arba vienažodžiai, 

arba sudaryti iš dviejų žodžių. Skirtin-

gai negu lietuviškoji botanikos termi-

nija (kuri jau yra sunorminta ir toliau, 

vadovaujantis tik binarinės nomenklatū-

ros principais, kuriami egzotinių augalų 

vardai), daugybė vabzdžių rūšių vardų 

iki šiol tebėra aprašomojo pobūdžio. Tai 

labai apsunkina vartoseną ir neatitinka 

tarptautinės binarinės nomenklatūros 

principų, todėl tokie vabzdžių vardai, 

kurie buvo sudaryti iš daugiau nei 2 žo-

džių, pakeisti trumpesniais.

Tarp knygoje aprašytų vabzdžių yra ži-

noma daugybė labai artimų, sunkiai at-

skiriamų genčių. Jeigu rūšys lietuvių kal-

boje įgytų pavadinimus, kurių pirmasis 

žodis įvardytų gentį, terminologinė įvai-

rovė būtų tokia didelė, kad nepaprastai 

apsunkintų vardų vartoseną (įsiminimą ir 

orientavimąsi sistemoje). Projekto metu 

buvo laikomasi principo, kad pirmenybė 

turėtų būti teikiama aukštesnio rango ir 

reikšmingesniems taksonams – šeimoms. 

Apsispręsta, kad daugumos vabzdžių 

genčių įvardijimas lietuvių kalboje netu-

ri ypatingos svarbos: 1) vabzdžių genčių 

ViViVisasasasaisisis k kalalbobobobos 

mpmpetetentitingngnga a 

etuvuviųių k kalalbobos s s 

enentrtro vavavavadododododo----

s papakomimimimisėsėsėsėsėsėsėsėsėsėsėsėsėsėsėsės s s s s s 

iūtė. . PrProjekekekekekekekekekekektototototototototototototototototo   

tybibinėnėnėnės s lietetetetetetetetetetuuuuuuuuuuu----

KK) nunutatataririririmųmųmųmųmų. . 

zdžižių ų vavardrdususus  

mų ir r vevengtata 

 traradidicicijųjų ne-

 p praradėdėtata v vieie-

rybaba. . IkIki i šišiolol 

Iki šiol ne visi maldininkai turi 
pavadinimus lietuvių kalba
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taksonomija yra gana greitai kintanti ir 

nevisuotinai pripažinta; 2) išoriniai mor-

fologiniai skirtumai tarp vabzdžių genčių 

neretai yra menki ir nespecialistams daž-

niausiai būtų sunku (arba neįmanoma) 

identifikuoti vabzdžių gentis; 3) prak-

tiniu (vartosenos) požiūriu aiški rūšių 

priklausomybė konkrečioms šeimoms 

yra svarbiau nei priklausomybė gentims. 

Projekto metu buvo vadovautasi nusi-

stovėjusia entomologinių vardų prakti-

ka (tradicijomis) – šiuo metu daugiau-

sia sunormintoje ir pačioje didžiausioje 

vabzdžių sistematinėje grupėje – vabalų 

būryje – gentys lietuvių kalboje taip pat 

neįvardijamos. Genčių neįvardijimo tra-

dicijų buvo laikomasi ir atliekant žirgelių 

(Stonis ir kt., 2009), blakių (Stonis ir kt., 

2010) bei kitų vabzdžių būrių (Diškus, 

Stonis, rengiama spaudai) terminologi-

jos norminimo darbus. Išimtis padaryta 

tik akmenropų būryje, norint pabrėžti 

lẽdropų (Grylloblatta) ir žémslėpių (Gal-

loisiana) genčių skirtingumą.

Taip pat apsispręsta ir toliau nuosekliai 

laikytis vabalų būrio ar blakių pobūrio 

terminijoje jau susiklosčiusių tradicijų ir 

todėl gyvalazdžių antšeimio rango vie-

nažodžius taksonus lietuvių kalboje var-

toti tik su priesaga -inis. Siekiant išvengti 

taksonominių dviprasmybių, vartoti šią 

priesagą buvo atsisakyta šeimų varduose.

Leidinyje egzotinių vabzdžių vardai 

pateikiami kartu su lotynišku pavadini-

mu ir jo anglų kalbos atitikmeniu (jeigu 

toks yra). Todėl vartotojas galės ne tik 

nesunkiai susiorientuoti sudėtingoje en-

tomologijos sistemoje, suprasti atskirų 

sisteminių vienetų priklausomybę ir pa-

valdumą aukštesnio rango sisteminiams 

vienetams (šeimoms), bet ir lengvai rasti 

vabzdžio vardą, žinodamas vien tik lo-

tynišką, o kartais ir vien tik anglišką jo 

atitikmenį.

Kabančioji gyvalazdė

Trumpasparnis maldininkas

10
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TERMINŲ IR SĄVOKŲ ŽODYNĖLIS

(J. R. Stonis, V. Sruoga, A. Auksoriūtė)

Terminų žodynėlyje vartojamos san-

trumpos: dgs. – daugiskaita; ∆ – straips-

nyje atstoja visą antraštinį žodį; * – an-

gliškas termino atitikmuo.

abiòtinis veiksnỹs – aplinkos veiksnys 

(dirva, maistas, šviesa, drėgmė, tempera-

tūra ir pan.), tiesiogiai ar netiesiogiai vei-

kiantis organizmus

 *abiotic factor

adaptãcija – organizmų (jų organų for-

mos, sandaros, funkcijų) prisitaikymas prie 

tam tikrų (kintančių) gyvenimo sąlygų

añtbūris – organizmų sistematikos vie-

netas, apimantis keletą artimų būrių; že-

mesnis už klasę

 *superorder

antenà – vienas iš dviejų segmentuotų 

judrių galvos ūselių; jame gali būti dau-

gybė (kartais iki dešimčių tūkstančių) 

įvairių sensilų, atliekančių lytėjimo, uos-

lės ir kitas funkcijas; antenos sudarytos iš 

pėdelės, stiebelio, žiedelio (gali nebūti), 

požiedžio (gali nebūti) ir botagėlio, susi-

dedančio iš daug segmentų

 *antenna (dgs. antennae)

añtsparnis – vienas sparnas iš vabalų 

ir kitų vabzdžių pirmosios sparnų poros; 

antsparniai yra kieti, stipriai chitinizuoti, 

skraidant nenaudojami; suglausti antspar-

niai apsaugo pilvelį ir užpakalinius plėviš-

kuosius sparnus

 *elytra

añtšeimis – taksono rangas, aukštesnis 

už šeimą; tai sistematinė kategorija, api-

manti keletą giminiškų šeimų, pvz., labai 

artimos mikrodrugių šeimos – Nepticuli-

dae ir Opostegidae – yra jungiamos į Nep-

ticuloidea antšeimį; antšeimio lotyniškas 

pavadinimas visada turi baigmenį -oidea

 *superfamily

apatnis žándas – antrosios vabzdžio 

žandų poros žandas; sudėtingos sandaros, 

sudarytas iš kelių segmentų

 *maxilla (dgs. maxillae)

apvaisnimas – spermatozoido įsi-

skverbimas pro moteriškos lytinės ląstelės 

(kiaušinėlio) mikropilę ir šių lytinių ląste-

lių susijungimas

 *fertilization

areãlas – kurio nors gyvūnų sistemati-

nio vieneto (pvz., rūšies, genties, šeimos) 

geografinio paplitimo plotas

 *geographical range, range

Adaptacijos pavyzdžiai (Amazonija)
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ataugà – kūno dalies paviršiaus pailgė-

jimas

 *process

atógrąžos – dvi lygiagrečios geografi-

nės Žemės rutulio juostos, nutolusios į 

abi puses nuo pusiaujo 23°27'; būdingi 

vyraujantys pasatiniai ir musoniniai vėjai, 

visus metus aukšta temperatūra, drėgnų, 

šiltų, ištisus metus žaliuojančių miškų ar 

karštų savanų ir dykumų biomai; užima 

35 proc. Žemės sausumos

 *the tropics

atròfija – audinių, organų ar kūno da-

lių (pvz., skleritų) sumažėjimas arba visiš-

kas išnykimas

 *atrophy

augaldis – vabzdys ar kt. gyvūnas, 

mintantis tik augalais

 *phytophagous

autochtòninis organzmas – vietinės 

kilmės, atsiradęs, susidaręs ar evoliucio-

navęs ten, kur dabar yra aptinkamas

 *autochthonous

autotòmija – kūno dalies (dažnai galū-

nės) numetimas pavojaus atveju

 *autotomy

bakteriòzė – bakterijų sukelta liga

 *bacteriosis

bazãlinis – žr. pamatinis

binãrinė nomenklatūrà – organizmų 

pavadinimų sudarymo taisyklių visuma, 

pagal kurią rūšies pavadinimas turi būti 

laikomas binomu (sudarytu iš dviejų žo-

džių; žr. binomas)

 *binominal nomenclature, bino-

mial nomenclature, binary nomenclature

binòmas – dvinaris mokslinis organiz-

mo rūšies pavadinimas; lotyniško termino 

pirmasis žodis (visada daiktavardis) nuro-

do gentį, kuriai priklauso organizmas, ir 

visada rašomas didžiąja raide, o antrasis 

(paprastai būdvardis) – rūšį ir visada ra-

šomas mažąja raide, pvz., Pseudopostega 

thailandica, Stigmella kuznetzovi; tokią 

dvinarę nomenklatūrą įtvirtino K. Linė-

jus (1707–1778), ji yra privaloma pagal 

tarptautinius biologijos nomenklatūros 

kodeksus; mokslinėje literatūroje prie or-

ganizmo vardo dar gali būti paminėta šią 

rūšį aprašiusio mokslininko pavardė ar jos Visos gyvalazdės yra augalėdės

Binomas Ara macao įvardija raudonąją arą
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santrumpa bei aprašymo metai, pvz., Ela-

chista trapeziella Stainton, 1849

 *binomen

bioįvairóvė – žr. biologinė įvairovė

biològinė įvairóvė – visų organizmų rū-

šių, gyvenančių visose ekosistemose, buvei-

nių ir taksonominė bei genetinė įvairovė

 *biodiversity

biològinės įvairóvės ceñtras – geo-

grafinis regionas, kuriam būdinga didelė 

organizmų rūšių ir genetinė įvairovė

 *centre of diversity

biòmas – viena didžiausių apibūdinamų 

žemės ekosistemų; įvairių organizmų ir 

jų gyvenamosios aplinkos visuma kurio-

je nors geografinėje juostoje ar gamtinėje 

zonoje (pvz., subarktinėje, vidutinėje, ato-

grąžų juostose arba tundros, taigos, mišrių-

jų miškų, lapuočių miškų, stepių, dykumų, 

atogrąžų miškų zonose ir pan.); visas Že-

mės rutulio ekosistemas galime grupuoti 

nuo vieno iki dviejų dešimčių biomų

 *biome

biotà – dėl sudėtingų fizinių (ypač 

klimato) ir biotinių veiksnių tarpusavio 

veikimo susidariusi didžiulė organizmų 

bendrija, paplitusi toje pačioje teritorijoje 

(regione); ∆, kitaip nei bendrijos (siaurąja 

prasme), jungia ir rūšis, kurios gali netu-

rėti ekologinių ryšių 

 *biota

blauzdà – ketvirtasis vabzdžio kojos 

seg mentas

 *tibia

boreãlinis – šiaurinis, būdingas vidu-

tinėms (ypač Šiaurės pusrutulio) platu-

moms, pvz., borealiniai organizmai – au-

galai ir gyvūnai, gyvenantys Šiaurės pus-

rutulio pakraščiuose arba iš ten kilę

Atogrąžų miškų biomas (Kosta Rika, Centrinė Amerika)
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 *boreal

būrỹs – sistematinė kategorija, jungian-

ti artimas (giminiškas) šeimas (gali būti 

viena arba daugiau); klasės dalis

 *order

burnõs predėliai – vabzdžio viršutinė 

lūpa, viršutiniai žandai, apatiniai žandai, 

apatinė lūpa ir poryklis

 *mouthparts, trophy

cèrkas – kai kurių vabzdžių pilvelio 

gale (išangės šonuose) esantis porinis seg-

mentuotas priedas

 *cercus (dgs. cerci)

chitnas – organinė medžiaga, iš kurios 

susideda vabzdžių ir kitų nariuotakojų 

gyvūnų skeletas ir kutikulė; tai elastingas, 

atsparus cheminiam poveikiui polisacha-

ridas, susidedantis iš N-acetilgliukozami-

no liekanų

 *chitin

čiumpamóji kója – vabzdžio koja, 

pritaikyta aukai čiupti; čiumpamosios ko-

jos būdingos maldininkams (Mantodea), 

mantispoms (Neuroptera: Mantispidae)

 *raptorial leg

čiuopklis – nariuota, piršto pavidalo 

jutimo struktūra, einanti nuo apatinių 

žandų ir apatinės lūpos

 *palpus (dgs. palpi)

dabartnis – dabartinis arba visai nese-

niai buvęs, pvz., ∆ taksonas, kuris vis dar 

egzistuoja

 *recent

dalnė metamorfòzė – vabzdžio me-

tamorfozė, kai iš kiaušinėlio išsirita lerva, 

labai panaši į suaugėlį, tik gerokai ma-

žesnė ir be sparnų; tokia lerva augdama 

neriasi kelis kartus ir palaipsniui tampa 

suaugusiu vabzdžiu (nėra lėliukės stadi-

jos); ∆ būdinga lašalams, žirgeliams, tie-

siasparniams ir kt.

 *incomplete metamorphosis

dangtẽlis – ką nors dengianti struktūra; 

vožtuvo pavidalo anga; daugelio vabzdžių 

(Phasmodea, Embiidina, Phthiraptera, 

Heteroptera) kiaušinėlio dangtelis; gyva-

lazdžių (Phasmodea) patelių genitalinės 

ertmės pilvinis dangtelis, kilęs iš penk-

tojo sternito; baltasparnių (Hemiptera: 

Sternorrhyncha: Aleyrodidae) dangtelio 

pavidalo struktūra virš lingulės; kai ku-

rių cikadų (Hemiptera: Auchenorrhyn-

cha: Cercopoidea: Machaerotidae) pakitę 

penktasis ir šeštasis pilvelio tergitai; kai 

kurių cikadų (Hemiptera: Auchenorr-

hyncha: Cicadidae) krūtinės pilvinio pa-

viršiaus atauga, dengianti ertmę, kurioje 

yra būgninė membrana; viena iš poros 

pilvelio žiaunų, kuri yra padidėjusi, su-

Vaiduoklinio maldininko 
čiumpamosios kojos
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storėjusi ir tapusi kitų žiaunų apsauginiu 

dangteliu; suaugusio drugio (Lepidop-

tera) specializuotas aštuntasis pilvelio 

tergitas, nusitęsęs uodeginio galo link ir 

dengiantis tegumeną bei unkusą; papras-

tai būna su porine uodeginio galo link 

nukreipta atauga; Macaria clathrata (Le-

pidoptera: Geometridae) patelės skyde-

lio pavidalo užanginės plokštelės atauga, 

dengianti kopuliacijos angą; žiedmusių 

(Diptera: Syrphidae) išgaubtas dangtelis 

arba priekinis puparijaus galas, kuris skyla 

į dvi dalis, kai išsirita suaugusi musė

 *operculum (dgs. opercula)

darbiniñkas – nevislus bendruomeni-

nių vabzdžių individas, dažniausiai patelė, 

kuris prižiūri lizdą, ieško maisto, rūpinasi 

jaunikliais ir kt.

 *worker

diapáuzė – laikina organizmų (vabz-

džių, erkių) kurios nors stadijos (kiauši-

nėlio, lervos, lėliukės) vystymosi pertrau-

ka; diapauzę reguliuoja aplinkos veiksniai 

(šviesa, šiluma ir kt.) ir medžiagų apykai-

tos pokytis; vabzdžiai vystytis dažnai su-

stoja žiemą, t. y. įvyksta diapauzė, o paa-

togrąžiuose – sausu, karštu periodu

 *diapause

dimorfzmas – reiškinys, kai ta pati 

gyvūnų rūšis turi dvi skirtingas formas, 

pvz., patinų ir patelių dydžio, spalvos, iš-

vaizdos skirtumai (lytinis dimorfizmas), 

tų pačių gyvūnų skirtinga spalva įvairiais 

metų laikais (sezoninis dimorfizmas)

 *dimorphism

dyglỹs, spyglỹs – tvirta, smailėjanti 

vabzdžio kutikulės išauga (su kutikule 

lanksčia jungtimi nesijungia)

 *spine

Sauso ir karšto klimato zonoje vabzdžių diapauzė gali įvykti vasarą
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dorsoventrãlinis – nurodantis kryptį 

nuo nugaros pilvo link, pvz., dorsoven-

traliniai raumenys

 *dorso-ventral

drỹžis – išilginis spalvos ruožas, išsiski-

riantis iš foninės spalvos, ant kurios jis yra

 *stripe

dvilỹtis – gyvūnas, turintis ir vyriškus, 

ir moteriškus lytinius organus

 *hermaphrodite

džiùnglės [angl. jungle < hindi k. jan-

gal]: 1) pirminė žodžio reikšmė – pelkėti, 

sunkiai pereinami atogrąžų miškai Hima-

lajų prieškalnėse; 2) dabartinė – bet kurie 

atogrąžų (kartais paatogrąžių) miškai. La-

bai plačiai paplitęs terminas, bet dažniau 

vartojamas ne mokslinėje, o populiario-

joje literatūroje ar šnekamojoje kalboje; 

rekomenduotina keisti į atógrąžų arba 

pãatogrąžių miškùs (atitinkamai pagal re-

gioną, kuriame jie auga).

egzofãgas – vabzdys (dažniausiai kai kal-

bama apie jų lervas), kuris minta išorėje

 *exophagous

egzòtinis organzmas – neįprastas gy-

vūnas, atvežtas arba gyvenantis tolimuo-

se, labai skirtingo klimato kraštuose

 *exotic

egzùvijus – žr. išnara

ekosistemà – abipusiais ryšiais susijęs, 

funkciškai pastovus gyvosios ir negy-

vosios gamtos komponentų, tarp kurių 

vyksta medžiagų ir energijos apykaita, 

kompleksas

 *ecosystem

ekskremeñtai – žr. išmatos

ekzùvijus – žr. išnara

endèmas, endèminis organzmas – 

augalas, gyvūnas ar kitas organizmas, 

paplitęs tik tam tikrame geografiniame 

regione

 *endemic

entomològija – mokslas apie vabz-

džius

 *entomology

etimològija – žodžio kilmės ir jo gi-

minystės santykių su kitais tos pačios arba 

kitų kalbų žodžiais nustatymas; žodžio 

kilmė

 *etymology

facètė – šešiabriaunė išorinė omatidijos 

dalis

 *facet

facètinė aks – žr. sudėtinė akis

fáuna – istoriškai susiformavusi tam 

tikros geografinės erdvės gyvūnų rūšių 

visuma; ∆ gali būti skirstoma pagal sis-

tematines gyvūnų grupes, pvz., pagal 

geologinį laikotarpį – kainozojaus, le-

Cikados išnara (egzuvijus)
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dynmečio, pagal gyvenamąją vietą – dir-

vožemio, ežero, pagal gyvūnų praktinę 

reikšmę – parazitų ∆

 *fauna

fãzė – tarpsnis, morfologiškai apibūdi-

nama vystymosi pakopa; žr. stadija

 *phase

feromònas – gyvūnų išorinės sekrecijos 

liaukos sekretas, perduodantis informaci-

ją – pavojaus, maisto šaltinio, priešingos 

lyties ir kt. – tos pačios rūšies gyvūnams

 *pheromone

fitofãgas – žr. augalėdis

 *phytophagous

foslija – Žemės plutos sluoksniuose 

randama suakmenėjusi ar kitaip išsilaikiu-

si geologinių periodų organizmų liekana 

(bestuburių kriauklės, kiauteliai, stuburi-

nių kaulai ir pan.), jos atspaudas arba orga-

nizmo veiklos pėdsakas; Lietuvoje fosilijų 

randama ordoviko, silūro, devono, permo, 

juros ir kreidos geologinių periodų jūrinės 

kilmės nuosėdiniuose sluoksniuose; gin-

tare išlikusios vabzdžių ar augalų liekanos 

yra eoceno epochos, paleogeno periodo 

(prieš 35-50 mln. metų)

 *fossil

galnė – skiautė, organas ar jo dalis, 

sąnariu prisijungusi prie kūno ar kurios 

nors pagrindinės struktūros

 *appendage

galvà – vabzdžio kūno priekinė (pir-

ma) dalis (tegma)

 *head

generãcija – žr. karta

gents – sistematinė kategorija, jun-

gianti giminiškas rūšis ir esanti šeimos 

dalis; ∆ gali būti sudaryta iš vienos arba 

daugiau rūšių

 *genus (dgs. genera)

gyvavedỹstė – išsiritusių palikuonių 
Atogrąžų miškams būdinga itin turtinga flora ir fauna
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(lervų) vedimas; tokių vabzdžių kiaušinė-

liai (juose esantis gemalas) vystosi patelės 

lytiniuose latakuose, o iš motininio kūno 

išstumiama jau iš kiaušinėlio išsiritusi lerva

 *viviparity

graužiameji burnõs òrganai – 

burnos organai su kramtyti pritaikytais 

viršutiniais žandais; būdingi daugumai 

vabalų, tarakonams, tiesiasparniams ir kt.

 *chewing mouthparts

gurklỹs – už stemplės esanti labai iš-

siplėtusi vabzdžio priekinės žarnos dalis, 

skirta maistui kaupti

 *crop

hemolmfa – vabzdžių ir kitų bestu-

burių gyvūnų, turinčių atvirą kraujo sis-

temą, kraujagyslėmis ir tarpląstelinėmis 

ertmėmis cirkuliuojantis skystis

 *haemolymph

hipognãtinė galvà – statmena vabz-

džio galva su į apačią nukreiptais burnos 

organais (pvz., drugių, žiogų ir kt.)

 *hypognathous head

Holárktika – žr. Holarktis

Holárktinė srits – žr. Holarktis

Holárktis, Holárktinė srits – zoogeo-

grafinė sritis, apimanti Palearktį ir Nearktį

 *Holarctic Region

imãgas – žr. suaugėlis

namis – gyvūnas, gyvenantis prie 

namų arba namuose, pvz., rudasis tarako-

nas, kambarinė musė

           *synantropic

individualùs kintamùmas – fenotipi-

niai skirtumai tarp populiacijos individų

           *individual variation

inkliùzas – intarpas skaidrioje sukietė-

jusioje dervoje, pvz., vabzdys gintare

           *inclusion

inkubãcinis laikótarpis – vabzdžio 

kiaušinėlio vystymosi (brendimo) laiko-

tarpis; kitais atvejais – pirmasis infekcinės 

ligos laikotarpis nuo ligos sukėlėjo prasi-

skverbimo į organizmą iki pirmųjų ligos 

požymių pasirodymo

 *incubation period

insektãriumas – indas, dėžė arba pa-

talpa, kur laikomi ar veisiami vabzdžiai

 *insectarium, insectary

įspėjamóji spalvà – ryški, kontras-

tinga spalva arba dėmė ant nuodingų ar 

pavojingų vabzdžių (taip pat kitų gyvū-

nų) kūno, pvz., juodi ir geltoni vapsvų 

pilvelio dryžiai, juodi taškai ant boružių 

raudonų antsparnių ir pan.

 *warning coloration, aposematic 

coloration

šmatos – atliekos, išstumiamos per iš-

angę

 *feces, excrement, frass

išmręs taksònas – gyvūnų grupė, ku-

rios atstovai jau išmirę

Įspėjamoji himalajinės vėžliablakės spalva
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 *extinct taxon

šnara – kūno danga, iš kurios išsinėrė 

vabzdys arba kitas nariuotakojis

 *exuviae (vns. ir dgs.)

kanibalzmas – kai kurių gyvūnų sa-

vybė ėsti tos pačios rūšies gyvūnus

 *cannibalism

karevis – bendruomeninių vabzdžių 

darbininkas, ginantis koloniją; dažnai ka-

reiviui būdinga didelė galva ir tvirti vir-

šutiniai žandai

 *soldier

karõliškoji antenà – vabzdžio antena, 

sudaryta iš trumpų, apskritų segmentų, 

tarp kurių yra gilios įsmaugos; karoliško-

sios antenos būdingos, pvz., termitams

 *moniliform antenna

kartà – grupė tos pačios vabzdžių rūšies 

individų, išsiritusių apytikriai tuo pačiu 

metu; vabzdžio vystymosi periodas nuo 

vienos iki kitos, tokios pačios, vystymo-

si stadijos, dažniausiai nuo kiaušinėlio iki 

kiaušinėlio

 *generation

kastà – morfologiškai besiskiriantys su-

augę tos pačios rūšies bendruomeniniai 

vabzdžiai; dažnai skiriasi ir jų elgesys; 

dažniausiai būna trys kastos: motinėlė, 

tranai (patinai) ir darbininkai, termitai ir 

kai kurios skruzdėlės turi vieną ar dau-

giau kareivių kastų

 *caste

kenkjas – vabzdys ar kitas organizmas, 

darantis žalą žmogui (sveikatai ir pan.), jo 

daiktams, auginamiems pasėliams, auga-

lams, gyvuliams ir pan.

 *pest

kiaũšdėtė – pakitęs, ištįsęs patelės pil-

velio galas, paprastai aštuntasis ir devin-

tasis segmentai, pritaikyti kiaušinėliams 

dėti

 *ovipositor

kiaušinlis – vabzdžio apvaisinta lytinė 

ląstelė, apsupta maisto medžiagomis ir 

apsauginiu apvalkalėliu (chorionu); daž-

niausiai ∆ būna apvalus arba ovalus; kar-

tais ∆ susidaro ir neapvaisinus kiaušinėlio

 *egg

kiaušinlių kãpsulė, ootekà – tarako-

nų, maldininkų ir tiesiasparnių kiaušinė-

lių masę dengianti struktūra, formuojama 

iš lipnios, greitai stingstančios medžiagos; 

atlieka apsauginę funkciją

 *ootheca

kilms ceñtras – hipotetinė geografinė 

(arba biogeografinė) sritis (regionas), iš ku-

rios išplito viena ar kita organizmų grupė

 *center of origin

klaidnančioji spalvà – apsauginė 

vabzdžio spalva, kai vabzdžio kontūrai yra 

neryškūs, taip atskiros vabzdžio dalys tarsi 

Gvinėjinės gyvalazdės kiaušinėliai
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susilieja su aplinka ir jį sunku pastebėti

 *disruptive coloration

kolònija – grupė tos pačios rūšies vabz-

džių individų, gyvenančių kartu, dažnai 

pačių pasidarytame lizde

 *colony

kopuliãcija – dviejų individų susijun-

gimas lytinio akto metu; plg. apsėklini-

mas ir apvaisinimas

 *copulation

krūtnė – vabzdžio kūno vidurinė dalis, 

esanti tarp galvos ir pilvelio; ∆ sudaryta iš 

3 segmentų: prieškrūtinio, vidukrūtinio ir 

pakrūtinio

 *thorax

ksilofãgas – vabzdys ar kitas organiz-

mas, mintantis mediena

 *xylophagous

kutkulė – viršutinis trisluoksnis epite-

linių ląstelių darinys, dengiantis gyvūno 

kūno paviršių; ∆ yra pusiau pralaidi, elas-

tinga, tanki, atlieka apsauginę funkciją

 *cuticle

letenlė – vabzdžio kojos penktasis 

seg mentas; D dažniausiai sudaryta iš 2–5 

mažų narelių, rečiau iš vieno

 *tarsus

mandbulė – žr. viršutinis žandas

migrãcija – reguliarus gyvūnų judėji-

mas iš vienos vietovės į kitą, dažnai susi-

jęs su metų laikų kaita

 *migration

mimkrija – individo supanašėjimas su 

aplinkos daiktais, kitais gyvūnais, augalais, 

negyvais gamtos kūnais, padedantis jam 

apsisaugoti nuo priešų (pvz., drugiai stik-

lasparniai išore labai panašūs į vapsvas)

 *mimicry

mirmekoflija – kai kurių vabzdžių 

(musių, drugių, vabalų) prisitaikymas gy-

venti skruzdėlynuose

 *myrmecophily

mitýbinis áugalas – augalas (ar augalų 

grupė), kurio audiniais minta augalėdžiai, 

pvz., vabzdžiai

 *host-plant

modifikãcija – nepaveldimas organiz-

mo požymio pakitimas, kurį sukelia pa-

kitę aplinkos veiksniai (temperatūra, mi-

tyba, šviesos, drėgmės kiekis), veikdami 

organizmą tik tam tikru jo raidos metu

 *modification

mutualzmas – organizmų simbiozės 

forma – dviejų rūšių individai gyvena 

kartu vienas kitam teikdami naudą

 *mutualism

nagẽlis – vabzdžio kojos letenėlės gale 

esanti lenkta, smaili struktūra (paprastai 

porinė), primenanti paukščio kojos nagąDrugių stiklasparnių mimikrija (Indija)



21

 *claw

naktnis vabzdỹs – naktį aktyvus ar 

naktį skraidantis vabzdys

           *nocturnal insect

narẽlis – žr. segmentas

Neárktika – žr. Nearktis

Neárktinė srits – žr. Nearktis

Neárktis, Neárktinė srits – Holarkti-

nės srities vakarinė dalis (kartais laikoma 

atskira sritimi); apima Šiaurės Ameriką 

iki Meksikos kalnyno pietinės ribos, Ka-

nados arktinį salyną ir Grenlandiją

 *Nearctic Region

nėrmasis – 1) procesas, kai, vabzdžiui 

augant, keičiantis jo ūgiams ir formuojan-

tis naujam ektoskeletui, numetama išo-

rinė lervos, nimfos ar najadės kūno danga; 

2) procesas, kai lerva, nimfa ar najadė per-

eina iš vienos vystymosi stadijos į kitą

 *molt, moult, ecdysis

nmfa – dalinės metamorfozės vabzdžio 

lerva, gyvenanti sausumoje, pvz., tarakonų, 

žiogų; ∆ išoriškai labai panaši į suaugėlį, 

tačiau jos sparnai dar nėra visiškai išsivystę

 *nymph

nugarlė – vabzdžio krūtinės viršutinė 

dalis

 *notum (dgs. nota)

ódiškieji añtsparniai – kai kurių 

vabzdžių, pvz., tiesiasparnių (Orthop-

tera), tarakonų (Blattodea), maldininkų 

(Mantodea), odiškas, sustorėjęs pirmosios 

poros sparnas, neskrendant apsaugantis 

antrosios poros plėviškuosius sparnus

 *tegmen (dgs. tegmina)

pãatogrąžiai – Šiaurės ir Pietų pusrutulių 

geografinės juostos, tarp atogrąžų ir vidu-

tinių juostų (tarp 23,5–40° šiaurės ir pie tų 

platumos); dirvožemiai ir augalija labai įvai-

rūs – nuo drėgnųjų plačialapių ir visžalių 

medžių raudonžemiuose ir geltonžemiuose 

iki retmiškių tamsiai ruduose dykumų dirvo-

žemiuose; žiemą orai nepastovūs, retkarčiais 

pasninga, būna šalčių iki -20 °C; vasara karš-

ta, šilčiausio mėnesio vidutinė oro tempera-

tūra +24–28 °C; musoninio klimato sekto-

riui būdinga lietinga vasara, sausa žiema

 *subtropics

Paleárktika – žr. Palearktis

Paleárktinė srits – žr. Palearktis

Paleárktis, Paleárktinė srits – Holark-

tinės zoogeografinės srities rytinė dalis, 

apimanti visą Europą, Šiaurės Afriką ir 

didžiąją Azijos dalį į šiaurę nuo Himalajų 

(Azijos atogrąžos priklauso kitai sričiai); 

dažnai laikoma savarankiška sritimi

 *Palaearctic Region

pamatnis – susijęs su morfologinės 

struktūros pamatu, sudarantis ko nors pa-

grindą

 *basal

Artėjant pusiaujo link paatogrąžiai pereina į 
atogrąžas
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paplitmas – geografinė teritorija, ku-

rioje paplitusi rūšis

 *distribution

paprastóji aks – vabzdžių ar kitų na-

riuotakojų paprasta (nesudėtinė), rutuliu-

ko formos akis; būna pavienės ar mažomis 

grupėmis; vabzdžiai jų turi nuo 1 iki 3

 *ocellus (dgs. ocelli), simple 

eye, stemma

partenogenèzė – organizmų lytinio 

dauginimosi būdas – gemalo vystymasis iš 

neapvaisintos moteriškosios lytinės ląstelės. 

Sakoma, kad jeigu kurioje nors gyvalazdžių 

kartoje prasidėjo partenogenetinis daugi-

nimasis, paprastai individai nebegrįžta prie 

lytinio dauginimosi. Gyvalazdžių auginto-

jai dažniausiai nesiskundžia šia gyvalazdžių 

gyvenimo būdo ypatybe, tačiau A. Diškaus 

laboratoriniai tyrimai parodė, kad, gyvalaz-

dėms dauginantis partenogenetiniu būdu, 

sumažėja kiaušinėlių gyvybingumas, pa-

likuonys tampa silpnesni, o galiausiai taip 

besidauginanti kultūra išnyksta. Gamtoje 

partenogenetinis dauginimasis neleidžia 

rūšiai prisitaikyti prie kintančių aplinkos 

sąlygų, nes partenogenetiškai besidaugi-

nančių individų palikuonys būna gene-

tiškai identiški tėvinėms formoms, t. y. 

pasikeitus sąlygoms visi individai tampa 

vienodai neatsprūs pokyčiams

 *parthenogenesis

patẽlė – individas, turintis tik tuos lyti-

nius organus, kuriuose susidaro moteriš-

kos lytinės ląstelės (kiaušinėliai)

 *female

pãtinas – individas, turintis tik tuos 

lytinius organus, kuriuose susidaro sper-

matozoidai

 *male

pentnas – tvirta, dyglio pavidalo vabz-

džio kutikulės išauga, kuri su kūno danga 

jungiasi lanksčia jungtimi (paprastai ant 

blauzdos)

 *spur

pesticdas – cheminė medžiaga kenkė-

jams, ligų sukėlėjams, piktžolėms, parazi-

tams naikinti

 *pesticide

pigmeñtas – cheminė medžiaga, le-

mianti organizmų ar jų organų spalvą

 *pigment

pilvẽlis – paskutinė vabzdžio kūno da-

lis už krūtinės; dažniausiai ∆ sudarytas iš 

9–10 aiškiai matomų segmentų

 *abdomen

plaukẽlis – plona, lanksti plauko pa-

vidalo kutikulės išauga, kurios skersmuo 

vienodas per visą ilgį

 *hair

plėvnis spanas – žr. plėviškasis 

spanas

plviškasis spanas – labai plonas, dau-

giau ar mažiau skaidrus vabzdžių sparnas; 

paprastai tokius sparnus turi tinklasparniai, 

musės, plėviasparniai ir kt. vabzdžiai

 *membranous wings

plùnksniškoji antèna – vabzdžio ante-

na, kurios segmentai turi ilgas ir plonas, į 

priešingas puses nukreiptas išaugas; būdin-

gos kai kuriems uodams ir kt. vabzdžiams

 *plumose antenna, bi-pectinate 

antenna, bipectinate antenna
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póbūris – organizmų sistematikos vie-

netas – būrio dalis, jungianti giminiškus 

antšeimius arba šeimas 

 *suborder

polimorfzmas – ryškiai skirtingos for-

mos individų priklausymas vienai rūšiai

 *polymorphism

populiãcija – biologinės rūšies indivi-

dų grupė, užimanti tam tikrą arealo dalį 

(erdvę arba teritoriją); nuo kitų tokių pa-

čių grupių dažnai skiriasi morfologiniais, 

genetiniais ar kitais požymiais 

 *population

póšeimis – taksono rangas, jungiantis 

dvi ar daugiau giminiškų tribų arba genčių; 

žemesnis už šeimą; lotyniškas pošeimio pa-

vadinimas visada baigiasi galūne -inae

 *subfamily

prieškrūtinlė – vabzdžio prieškrūti-

nio apatinė dalis

 *prosternum

priešnugarlė – vabzdžio prieškrūti-

nio viršutinė dalis

 *pronotum

prognãtinė galvà – horizontaliai 

orientuota vabzdžio galva su į priekį nu-

kreiptais burnos organais

 *prognathous head

proksimãlinis – morfologinė struktūra 

ar jos dalis, esanti arčiau kūno vidurio

 *proximal

redùkcija – organų arba jų dalių visiš-

kas arba dalinis sunykimas dėl funkcijos 

praradimo

 *reduction

relktinis taksònas – taksonas, išlikęs 

*polymorphism póšeimis – taksono rarangngasas, jujungiantis *pro

prieiešnšnugugar

ninio o viršutininė 

*pro

progognãnãtinė

orientuouotata v v

kreiptais buburn

*p*proro

proksimãli

ar jos dalisis, es

*p*pro

reredùkckcijijaa

kakakakakakakakakas s s arba dalin

prprprprprprprararararararadadimo

*reded

rerererellktinis

Daug reliktinių taksonų aptinkama vietovėse, kurių aplinkos 
sąlygos mažai pasikeitė nuo senesnių epochų

23
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iš senesnių epochų, kai aplinkos sąlygos 

skyrėsi nuo dabartinių

 *relict

rudimeñtas – nykstantis organas, per 

organizmų evoliuciją tapęs nereikalingu

 *rudiment

ršies pavadnimas – mokslinis rū-

šies rango taksono pavadinimas

 *species name

ršių apibdinimas – organizmų rū-

šių nustatymas, atpažinimas, jas lyginant 

ar gretinant pagal esminius taksonomi-

nius požymius

 *identification

ršių identifikãvimas – žr. rūšių 

apibūdinimas

sąnarỹs – vieta, kurioje lanksčiai jun-

giasi dvi kūno dalys ar segmentai

 *articulation, joint

saprofãgas – organizmas, mintantis 

negyvomis organinėmis medžiagomis

 *saprophage

segmeñtas – vienas iš daugelio panašių 

dalių (segmentų), iš kurių susideda vabz-

džio (ir kai kurių kitų gyvūnų) kūnas arba 

kai kurie organai

 *segment

sinantròpinis gyvnas – žr. įnamis

slepiamóji spalvà – apsauginė vabz-

džio spalva, panaši į aplinkoje vyraujančią 

spalvą; vabzdys tampa sunkiai pastebimas

 *cryptic coloration

spano pãmatas – proksimalinė vabz-

džio sparno dalis tarp sparno gyslų pama-

tų ir krūtinės

 *wing base

specializúotas – nutolęs nuo primity-

vaus tipo; prisitaikęs prie specialių gyve-

nimo sąlygų

 *specialized

spiẽčius – didelis vabzdžių būrys (ypač 

skrendančių), pvz., uodų spiečius arba bi-

čių būrys su motinėle, skrendantis įkurti 

naujos kolonijos

 *swarm

stãdija – tam tikra raidos pakopa, išsi-

vystymo tarpsnis, pvz., lerva, lėliukė

 *stage

suáugėlis – suaugęs, lytiškai subrendęs 

ir galintis daugintis vabzdys arba erkė; 

dažnai ir išplitimo stadija

 *imago (dgs. imagines)

subtròpikai – žr. paatogrąžiai

sudėtnė aks, facètinė aks – vabzdžio 

ar kito nariuotakojo akis, sudaryta iš dau-

gybės omatidijų

 *compound eye

šeimà – sistematinė kategorija, jun-

gianti artimas (giminiškas) gentis; būrio 

Rūšių apibūdinimas pagal genitalinius požymius
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dalis; lotyniškas šeimos pavadinimas visa-

da baigiasi galūne -idae

 *family

šikas – natūralus, baltyminis higros-

kopiškas pluoštas, gaminamas kai kurių 

vabzdžių (drugių vikšrų, apsiuvų, blusų, 

vabalų, plėviasparnių ir kt.) šilko liaukų; 

naudojamas grobiui gaudyti, apsaugi-

niams dariniams formuoti, pvz., drugių 

kokonams

 *silk

šlauns – vabzdžio kojos trečiasis seg-

mentas

 *femur (dgs. femora)

šokamóji kója – vabzdžio koja, pritai-

kyta šokinėti: šlaunis stora ir ilga, o blauz-

da plona ir ilga; šokamosios kojos ypač 

būdingos, pvz., tiesiasparniams (Orthop-

tera)

 *saltatorial leg

taksònas – įvardyta bet kokio siste-

matinio rango (rūšies, genties, šeimos, 

būrio, klasės ar pan.) organizmų grupė, 

pvz., madagaskarinis tarakonas, termitų 

būrys, žvirblinių paukščių būrys, scifoi-

finių medūzų klasė, plokščiųjų kirmėlių 

tipas ir pan. 

 *taxon (dgs. taxa)

Tarptautnis zoològijos nomenkla-

tros kòdeksas – nuo 1973 m. leidžia-

mas oficialus tarptautinis su zoologijos 

nomenklatūra susijusių taisyklių ir reko-

mendacijų rinkinys

 *International Code of Zoolo-

gical Nomenclature

tegmà – viena vabzdžio kūno dalių; yra 

trys tegmos: galva, krūtinė, pilvelis

 *tagma (dgs. tagmata)

tergtas – vabzdžio ar kito nariuotakojo 

gyvūno krūtinės ar pilvelio segmentų nu-

garinis chitininės kutikulės skydelis

 *tergum

termitýnas – natūralus arba dirbtinis 

termitų lizdas arba termitų kolonija

 *termitarium (dgs. termitaria)

tpinė vietóvė – geografinė vietovė, 

kurioje surinkta rūšies tipinė serija

 *type locality

tròpikai – žr. atogrąžos

gis – lervos nėrimosi periodas, pvz., 

pirmo ūgio lerva – periodas nuo lervos 

išsiritimo iš kiaušinėlio iki pirmojo nėri-

mosi, antro ūgio lerva – periodas nuo pir-

mojo iki antrojo lervos nėrimosi ir t. t.; 

dažnai žymimas L1, L2, L3 ir t. t.

 *instar

uodegnis – esantis arčiau pilvelio galo 

(vabzdžių) arba uodegos (kitų gyvūnų)

 *caudal

viršutnis žándas – vienas žandas iš 

vabzdžio žandų pirmosios poros; daž-

niausiai skirtas maistui smulkinti; tai ne-

segmentuota, labai kieta, dantyta plokšte-

lė, kurią judina raumenys

 *mandible

výstymosi cklas – vabzdžių vystyma-

sis nuo išsiritusio vabzdžio iki kiaušinėlio 

padėjimo

 *life cycle
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APIE LEIDINIO AUTORIUS

Jonas Rimantas Stonis

Mokslų daktaro bei habilituoto daktaro 

disertacijas rengė ir apgynė Rusijos MA 

Zoologijos institute (1984 ir 1992 m.). 

Tarptautinio mokslo fondo (JAV), Šiau-

rės šalių tarybos, NATO, Karališkosios 

Londono draugijos ir Smitsono centro 

(Vašingtone) remiamas, J. R. Stonis ilgai 

stažavosi arba dirbo Kopenhagos univer-

sitete, Londono gamtos muziejuje (nuo 

1997 iki 2009 m. beveik kasmet), JAV 

Smitsono centre, taip pat Nyderlandų, 

Belgijos, Austrijos, Vengrijos, Čekijos ir 

kituose mokslo centruose. Dalyvavo arba 

vadovavo 38 tiriamosioms ekspedicijoms 

įvairiose užsienio šalyse, daugiausia Azi-

joje ir Centrinėje bei Pietų Amerikoje. 

Pagrindinė mokslo darbo kryptis – stra-

teginių Žemės regionų biologinė įvairovė 

ir pasaulio primityvių Microlepidoptera 

(Opostegidae, Nepticulidae, Tischerii-

dae) taksonomija. Kitų mokslinių inte-

resų sritis – biogeografija, entomologinių 

terminų ir vardų norminimas (bendra-

darbiaujant su Valstybine lietuvių kalbos 

komisija ir Lietuvių kalbos instituto Ter-

minologijos centru). Iš viso J. R. Stonis 

(vienas arba su bendraautoriais) yra išlei-

dęs keletą knygų ir 5 mokslo monografi-

jas Nyderlanduose, Didžiojoje Britanijo-

Meksikoje (2008 m.)

Kosta Rika
26
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je, JAV ir Lietuvoje bei paskelbęs apie 190 

straipsnių. Juose autorius išdėstė naujas 

mokslo koncepcijas ir aprašė (vienas arba 

su bendraautoriais) apie 400 naujų mokslui 

rūšių ir genčių iš įvairiausių pasaulio kraš-

tų: Europos, Kaukazo, Centrinės Azijos 

(Kazachstano, Uzbekistano, Turkmėnista-

no, Tadžikistano, Kirgizijos ir Mongolijos: 

Gobio dykumos ir Altajaus), Rytų Azijos 

(Japonijos ir Rusijos Tolimųjų Rytų), Pi-

etryčių ir Pietų Azijos (Tailando, Malai-

zijos, Indonezijos, Nepalo, Indijos, Oma-

no), Pietų Afrikos (PAR, Zimbabvės, Na-

mibijos), Šiaurės Afrikos (Tuniso), Šiaurės 

Amerikos (JAV), Karibų salų, Centrinės ir 

Pietų Amerikos (Belizo, Meksikos, Kosta 

Rikos, Venesuelos, Kolumbijos, Brazili-

jos, Ekvadoro, Peru, Čilės bei Argenti-

nos) ir kt. J. R. Stonis yra mokslo žinių 

populiarintojas – Lietuvos mokslo popu-

liarinimo darbų konkurso laureatas (2005 

ir 2006 m. – II vieta, 2007 m. – I vieta, 

2008 ir 2009 m. – III vieta). 1995 m. 

mokslininkas buvo apdovanotas Lietuvos 

didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu 

už nuopelnus Lietuvos mokslui ir švieti-

mui, o 2004 m. tapo Lietuvos nacionalinės 

mokslo premijos laureatu.

Šiuo metu dirba Lietuvos edukologijos 

universiteto Zoologijos katedroje, eina 

profesoriaus pareigas, vadovauja Biosiste-

matikos tyrimų grupei. Dėsto bestuburių 

zoologiją, biologinę įvairovę, evoliucines 

sistemas, gamtos mokslų didaktiką ir me-

todiką, gamtotyros koncepcijas bei kitus 

bakalauro ir magistro studijų kursus. 

El. paštas stonis@vpu.lt, interneto sve-

tainė www.life4diversity.com.

Dvispalvė gyvalazdė. Apie gyvalazdes – kitame autorių leidinyje
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Arūnas Diškus

Biomedicinos mokslų daktaro disertaci-

ją apgynė Vilniaus universitete 2005 m. 

Stažavosi Kopenhagos universitete (1995–

1996 m.) ir Londono gamtos muziejaus En-

tomologijos laboratorijoje (1997–1998 m., 

2001–2002 m.). Pagrindinė mokslo darbo 

kryptis – primityvių Microlepidoptera 

(Nepticulidae, Tischeriidae) fauna, papli-

timas ir taksonomija; šiuo metu daugiausia 

dėmesio skiria Ekvadoro ir Peru faunai. 

Kitų mokslinių interesų sritis – egzotiniai 

vabzdžiai (gyvalazdės, maldininkai, tarako-

nai, jų auginimo insektariumuose meto-

dika). Dalyvavo 11 mokslo tiriamųjų eks-

pedicijų įvairiose užsienio šalyse: Abcha-

zijoje (1991), Tadžikistane (1991), Turk-

mėnistane (1991, 1993), Ekvadore (2005, 

2007), Peru (2008), Indijoje (2010) ir kt. 

Iš viso A. Diškus yra išleidęs (vienas arba 

su bendraautoriais) 1 mokslo monografiją 

ir publikavęs apie 45 straipsnius. Aprašė 

(vienas arba su bendraautoriais) apie 85 

naujas mokslui rūšis ir vieną naują gentį iš 

įvairiausių pasaulio kraštų: Europos, Cen-

trinės Azijos (Kazachstano, Uzbekistano, 

Turkmėnistano, Tadžikistano, Kirgizijos), 

Rytų Azijos (Japonijos ir Rusijos Tolimųjų 

Rytų), Pietryčių ir Pietų Azijos (Tailando, 

Malaizijos, Nepalo, Indijos, Omano), Pie-

tų Afrikos (PAR, Zimbabvės, Namibijos), 

Šiaurės Afrikos (Tuniso), Pietų Amerikos 

(Ekvadoro, Peru, Čilės ir Argentinos) ir kt. 

Šiuo metu dirba Lietuvos edukologijos 

universiteto Zoologijos katedroje, eina 

docento pareigas, yra Biosistematikos 

tyrimų grupės narys. Dėsto bestuburių 

zoo logiją, įdomiąją entomologiją, Lietu-

vos fauną, gamtotyrą bei talkina dėstant 

biologinę įvairovę, evoliucines sistemas ir 

kitus bakalauro bei magistro studijų kur-

sus. El. paštas arunas.diskus@vpu.lt.sus. El. paštas arunas.diskus@vpu.lt.

Amazonijoje (Peru, 2008 m.)

Gvinėjinė gyvalazdė



29

PADĖKOS

Leidinio autoriai nuoširdžiai dėkoja 

„Lututės“ leidyklos kolektyvui, ypač di-

rektoriui Romualdui Barauskui, dizaine-

rei Kristinai Saveljevai, redaktorei Inesai 

Oranskytei už produktyvų bendradarbia-

vimą ir suteiktą visokeriopą pagalbą ren-

giant šią knygą. Autoriai taip pat dėkoja 

Lietuvos edukologijos universiteto Zoolo-

gijos katedros kolektyvui ir ypač Biosiste-

matikos tyrimų grupės nariams (prof. dr. 

Virginijui Sruogai ir Andriui Remeikiui). 

Už kai kurią dalykinę pagalbą autoriai 

yra dėkingi Donatui Stanioniui (Lietu-

vos edukologijos universitetas) ir Dariui 

Mikelaičiui (Aplinkos apsaugos agentūra, 

Gyvūnijos naudojimo kontrolės skyrius).

Už leidinio recenzavimą ir naudingus pa-

tarimus bei kritines pastabas reiškia padėką 

recenzentams prof. dr. Virginijui Sruogai 

(Lietuvos edukologijos universitetas) ir 

dr. Brigitai Tamutei (Kauno Tado Ivanaus-

ko zoologijos muziejus), o už spalvotus 

piešinius – buvusiai Biosistematikos tyrimų 

grupės narei, dailininkei ir gamtininkei Li-

nai Jasiukonytei (šiuo metu Gamtos tyrimo 

centro, Ekologijos instituto darbuotoja).

Už entomologinių vardų ir terminų 

norminimo darbus, vertingus patarimus 

bei visokeriopai vaisingą bendradarbiavi-

mą J. R. Stonis ir A. Diškus yra dėkingi 

Terminologijos centro vadovei dr. Albinai 

Auksoriūtei (Lietuvių kalbos institutas), 

o už leidinyje vartojamų vardų kirčiavimo 

darbus – Lietuvių kalbos instituto Termi-

nologijos centro redaktorei Adelei Norei-

kaitei. Už entomologinių terminų ir sąvo-

kų kirčiavimą bei patarimus leidinio auto-

riai dėkoja akcentologei Verai Mauricaitei 

(Lietuvos edukologijos universitetas, Lie-

tuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra, 

Fonetikos ir akcentologijos laboratorija), 

o už pirminio rankraščio kalbinę redakci-

ją – lituanistei Jolitai Žvironienei (Lietuvos 

edukologijos universitetas, Lietuvių kalbos 

ir literatūros didaktikos katedra).

Leidinio autoriai taip pat dėkoja LMT 

Mokslo fondui už paramą vykdant moks-

lo projektą (MIP-049/2011).

Andinė karūngėlė
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DAŽNIAUSIAI PAPLITĘ MITAI 
APIE EGZOTINIUS VABZDŽIUS
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Manoma, kad egzotiniai vabzdžiai 

aptinkami tik šiltuose 

atogrąžų kraštuose

Dauguma egzotinių vabzdžių iš tikrųjų 

gyvena tik šiltuose atogrąžų kraštuose, ta-

čiau ne visi. Pavyzdžiui, tarakonai, kurie 

kilę iš šiltųjų kraštų, atrado prieglobstį ir 

šalto klimato zonoje (apsigyveno žmonių 

būstuose). Nors dauguma maldininkų 

gyvena atogrąžų miškuose ir karštose ste-

pėse bei dykumose, jų taip pat aptinka-

ma (pavienių rūšių) ir Europoje. O štai 

akmenropos, reliktinių vabzdžių grupė 

giminiška tarakonams bei gyvalazdėms, 

ypač prisitaikiusios gyventi atšiauriomis 

sąlygomis. Akmenropų atstovės – ledro-

pos aukštos temperatūros net netoleruoja 

(žūsta, kai temperatūra pakyla aukščiau 

+10–15 °C). Naktį jos ieško ant sniego 

prišalusių vabzdžių. Aptinkamos Kanados 

ir JAV kalnuose, greta ledynų.

Manoma, kad tarakonai gyvena 

tik žmonių būstuose

Iš viso pasaulyje yra žinoma apie 4 tūkst. 

tarakonų rūšių. Tai senovinė, bet sėkmin-

gai prisitaikiusi vabzdžių grupė. Kai kurių 

rūšių aptinkama ir žmonių būstuose, ta-

čiau įnamių (sinantropų) yra tik apie 20–

30 rūšių. Taigi žmonių būstuose gyvena 

mažiau nei 1 proc. tarakonų rūšių. Kitos 

rūšys aptinkamos gamtoje, tarp pūvančių 

lapų, po akmenimis ir žieve, pūvančiuose 

medžiuose, urvuose, ant žolių, medžių ar 

net kitų vabzdžių lizduose (dauguma jų 

atogrąžų kraštuose).

Manoma, kad Lietuvos gamtoje neį-

manoma aptikti egzotinių vabzdžių

Paprastai Lietuvoje egzotinių vabzdžių 

neaptinkama (išskyrus tuos, kuriuos žmo-

Atogrąžų miškas Belize (Centrinė Amerika)
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nės augina nelaisvėje (insektariumuose), 

tačiau paprastasis maldininkas – Mantis 

religiosa – plačiai paplitęs šiltuosiuose pa-

saulio kraštuose, bet aptinkamas ir Vidurio 

Europoje. Iki šiol arčiausiai prie Lietuvos 

esančios jų radavietės buvo registruotos 

Lenkijoje. Tačiau klimatui šiltėjant Vil-

niuje buvo pastebėti pirmieji atkeliavę in-

dividai, o 2010 m. vasarą registruota pa-

prastojo maldininko invazija į mūsų šalį. 

Šio vabzdžio kiaušinėliai kapsulėje (oote-

koje) gali ištverti šalčius iki -18 °C. Lie-

tuviškos vasaros, matyt, pakankamai šiltos 

šiam maldininkui, tačiau mūsų kraštui 

būdingi žiemos šalčiai (temperatūra, ge-

rokai žemesnė nei -20 °C), neleidžia eg-

zotiniams vabzdžiams įsitvirtinti Lietuvos 

faunoje (sudaryti nuolatinių gyvenančių 

populiacijų).

Manoma, kad gladiatoriai visada 

gyvena tik Afrikos pietuose ir nieko 

bendra neturi (neturėjo) su 

dabartine Lietuvos teritorija

Gladiatoriai aptinkami tik Afrikos pieti-

nėje dalyje. Tai įdomūs, reliktiniai vabz-

džiai, kurių suaugėliai truputį primena 

besparnes maldininkų nimfas, tačiau yra 

plėšrūs, o ne augalėdžiai. Įdomu, kad 

viena, dabar nebegyvenanti, rūšis kaip 

inkliuzas buvo aptikta Baltijos gintare – 

baltijinis gladiatorius (Raptophasma ker-

neggeri). Kadangi žinome mūsų gintaro 

nės augiginana n nelelaiaisvsvėjėje (i(insnsekektataririumumuouosese),), 

Šio vabzdžio kiaušinėl

koje) gali ištverti šalč

tutuviviškškosos vasaros, maty

šišišiam m malaldidinininkui, ta

būbūbūbūbūbūbūdidididingngngngi žiememosos šalči

rororororororokakakakakakakai i i žežežežemememesnsnsnė ė ė ė nenenei i i i -2-2-2

zozozozozozotitititinininiamams s vavabzbzdždžiaiamsms

fafafafafafaununununununojojojojojojoje (s(sududaryti nunu

popopopupupuliacacacacijijijų)ų)ų).

MManananomomomoma, kadad g glala

gygygygygygygygygygygygygygygygygygygygygygygygygygygygygygygygygygygygygygygygygyvevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevena tik Afrikikosos

bebebebebebebendndndndra netetururi 

dadabartine LiLietetuv

Dauguma tarakonų gyvena atogrąžų kraštuose

Kosta Rika (Centrinė Amerika)
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Paprastojo maldininko nimfa
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amžių, vadinasi, gladiatorių Baltijos jūros 

ir Skandinavijos regione (atogrąžinio kli-

mato pušynuose) buvo gyventa eocene 

(t. y. prieš maždaug 35–50 mln. metų).

Manoma, kad visi vabzdžių būriai 

žinomi ir aprašyti jau žiloje senovėje

Iš tikrųjų didžioji dauguma vabzdžių 

būrių buvo aprašyti gerokai iki XX a., 

tačiau vienas būrys – gladiatoriai (Man-

tophasmatodea) – buvo paskelbtas visiškai 

neseniai, 2002 m. Iki tol pats paskutinis 

vabzdžių būrys – akmenropos (Gryllo-

blattodea) – buvo aprašytas 1914 m. Kas-

met pasaulyje aprašoma apie 6–8 tūkst. 

naujų mokslui vabzdžių rūšių, bet naujo 

vabzdžių būrio aprašymas yra vienas svar-

biausių biologinių atradimų entomologi-

jos moksle. Naujausio būrio (gladiatorių) 

pirmuosius penkis egzempliorius surinko 

Pietų Afrikos muziejaus darbuotojai dar 

1890 m., tačiau jie (kaip ir visi kiti vėliau 

surinkti egzemplioriai) buvo neteisingai 

apibūdinti kaip maldininkų (Mantodea) 

nimfos. Šiuo metu išaiškinta tik 13 gladia-

torių rūšių, kurios skirstomos į 10 genčių 

ir 3 šeimas. Tai mažiausias vabzdžių būrys 

pasaulyje. Gyvena pietinėje Afrikoje.

Manoma, kad visi tarakonai 

yra maži padarai

Tarakonams iš tikrųjų priklauso ir tokie 

vabzdžiai, kurių kūnas siekia nuo kelių 

milimetrų iki kelių centimetrų. Pavyz-

džiui, mūsų kraštuose žmogaus būstuose 

gyvenančio naminio prūsoko (Blattella 

germanica) kūno ilgis siekia 11–15 mm. 

Tačiau tarp tarakonų daug ir gigantų. Ma-

dagaskarinis tarakonas (Gromphadorhina 

portentosa), vienas didžiausių besparnių 

tarakonų, užauga iki 50–102 mm, o ilgas-

parnio tarakono (Megaloblatta longipen-

nis), paties didžiausio sparnuotojo būrio 

atstovo, išskleistų sparnų plotis siekia iki 

180–200 mm. Pastarasis gyvena Centri-

nėje ir Pietų Amerikoje. Pats sunkiausias 

pasaulio tarakonas yra Australijoje gyve-

nantis raganosinis tarakonas (gerai įmitę 

suaugėliai sveria apie 30–34 g).

t. 

Šviesinė vabzdžių gaudyklė Ekvadoro atogrąžų 
miške (Pietų Amerika)

Madagaskarinis tarakonas
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Manoma, kad tarakonai neskraido

Kai kurių tarakonų sparnai iš dalies ar 

visiškai redukuoti, tačiau dažniau aptin-

kama rūšių, kurių sparnai gerai išsivystę. 

Kai kurie iš jų gali net greitai skraidyti. 

Vis dėlto dauguma skraidančių tarakonų 

skraido prastai (pavyzdžiui, pilkasis tara-

konas) arba tai daro vangiai (pavyzdžiui, 

kaukolėtasis tarakonas).

Manoma, kad termitai yra žmogui 

ir gamtai žalingi vabzdžiai

Kadangi termitai minta mediena, daug 

atogrąžinių ar paatogrąžinių šalių tikrai 

kenčia nuo termitų veiklos, patiria nuos-

tolių. Pavyzdžiui, Australijoje gyvenantis 

Darvino termitas (Mastotermes darwi-

niensis) – viena didžiausią žalą darančių 

termitų rūšių: gadina medinius pastatus, 

tvoras, medinius stulpus, daro žalą kul-

tivuojamiems augalams (pavyzdžiui, cu-

kranendrėms, įvairiems vaismedžiams), 

nes pažeidę žievę gali juos pražudyti. Ta-

čiau iš visų dabar žinomų termitų rūšių 

tik 185-ios yra kenkėjai. Ne visi žino, kad 

termitai teikia ir tam tikrą naudą: perdirba 

medieną, purena ir ventiliuoja dirvože-

mį. Kai kuriuose egzotiniuose kraštuose 

žmonės valgo termitus ir laiko delikatesu 

(apie 32–36 proc. keptų ar garuose šutin-

tų termitų kūno sudaro baltymai).

Manoma, kad tarakonai nespalvingi, 

neišvaizdūs vabzdžiai

Dauguma tarakonų yra rudi arba juodi 

vabzdžiai, bet kai kurie tarakonai ant nu-

garėlės turi žmogaus kaukolę primenantį 

atvaizdą (kaukolėtasis, gigantiškasis tara-

konai). Tačiau tarp tarakonų pasitaiko ir 

daug spalvingų atstovų. Pavyzdžiui, bana-

ninis tarakonas yra neįprastos žalsvos (sa-

lotinės) spalvos, australinis tarakonas turi 

geltonų dėmelių, o geltonmargis tarako-

nas ypač išsiskiria kūno margumu. Pas-

tarasis kartais apsigyvena ir žmonių būs-

tuose. Gaila, kad mūsų kraštuose žmonių 

Kaukolėtasis tarakonas
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būstuose gyvenantys tarakonai juodasis ir 

įvairūs prūsokai iš tikrųjų nėra spalvingi.

Manoma, kad visi vabzdžiai 

trumpai gyvena

Paprastai vabzdžiams būdingas trumpas 

gyvenimas, tačiau jų gyvybinis ciklas – 

ne vien suaugėliai, kurie dažniausiai ne-

ilgaamžiai (gyvena nuo poros savaičių 

iki kelių mėnesių arba tik vieną ar kelias 

dienas). Dažniausiai daugiau laiko už-

trunka kitos vabzdžių vystymosi stadijos 

Pavyzdžiui, knygoje aprašytų egzotinių 

vabzdžių kiaušinėliai bręsta ir išsiritusios 

nimfos gyvena 5–7 mėn., o retkarčiais 

dar ilgiau. Raganosinio tarakono (Macro-

panesthia rhinoceros) nimfos lytinę brandą 

pasiekia tik per 3–4 metus. Šis tarako-

nas – ilgiausiai gyvenantis tarakonų bū-

rio atstovas. Iš viso jo gyvenimo trukmė 

siekia iki 10 metų (nelaisvėje iki 7, kartais 

iki 14 metų). O štai Australijoje gyvenan-

tys termitai, matyt, yra vabzdžių ilgaam-

žiškumo rekordininkai. Paprastai termity-

no karalienė gyvena apie 70 metų, nors 

Australijos aborigenai teigia, kad termitų 

ir temitynų amžius yra dar ilgesnis – apie 

200 metų. Tačiau tai sunku patikrinti, ir 

ši informacija nėra nei patikima, nei įti-

kėtina.

Egzotinių vabzdžių paieškos rūkų miškuose 
(Ekvadoras, Pietų Amerika)

Kai kurie tarakonai yra itin spalvingi (Amazonija)
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Manoma, kad tik termitai 

minta mediena

Visi turbūt žino, kad termitai minta me-

diena. Tiesa, šie vabzdžiai taip pat ėda de-

tritą ir pelėsinius grybus, kuriuos augina 

požeminiuose „soduose“. Be kitų organiz-

mų pagalbos termitai negalėtų suvirškinti 

celiuliozės. Jų žarnyne yra pirmuonių, ypač 

daug žiuželiniams priklausančių, ir bakte-

rijų (arba vien bakterijų). O štai tarakonai 

evoliuciniu požiūriu giminiški termitams. 

Dėl to nenuostabu, kad ne tik termitai, bet 

ir patys primityviausi tarakonai (medrau-

sos) taip pat minta mediena, o jų žarny-

no pirmuonių fauna ir bakterijų flora yra 

panaši į termitų žarnyne gyvenančius mi-

kroorganizmus. Kai mokslininkai pabandė 

dezinfekuoti mediena mintančių vabzdžių 

žarnyną ir išnaikino celiuliozę skaidančius 

mikroorganizmus, termitai ir mediena 

mintantys tarakonai išdvėsė iš bado. Įdomu 

tai, kad išsinėrusios termitų ir medrausų 

nimfos skuba kuo greičiau ėsti kitų grupės 

narių paliktų išmatų. Taip jos iš naujo už-

sikrečia celiuliozės skaidytojais, kuriuos iš 

dalies ar visiškai praranda nerdamosi.

Manoma, kad visi maldininkai yra 

tik žali arba rudi, nes prisitaikę 

prie aplinkos

Paprastai maldininkams būdinga slepia-

moji – dažniausiai žalia ar ruda – spalva. 

Maldininkų spalva gali kisti ir vabzdžiui 

vystantis, bet ir šiuo atveju ji netampa ryški. 

Tačiau tarp maldininkų yra ir tokių rūšių, 

kurioms būdingi įvairiaspalviai kūno raštai. 

Pavyzdžiui, ryškiasparnio maldininko (Iris 

oratoria) užpakaliniai sparnai yra itin ryš-

kaus rašto. Skirtingai negu kitų maldinin-

kų, šis raštas yra ne slepiamasis, o atvirkš-

čiai – skirtas priešams nubaidyti. Ramybės 

būsenos ryškiasparnis maldininkas sunkiai 

pastebimas, nes jo kūnas žalias, tačiau pri-

sireikus vabzdys užpakalinius sparnelius iš-

skleidžia ir demonstruoja gąsdinamą sparnų 

raštą. Panašiai elgiasi ir vaiduoklinis maldi-

ninkas (Deroplatys lobata). Iškilus pavojui 

jis išskėtęs parodo apatines sparnų puses, 

kurios dažniausiai yra gana ryškiai raš-

tuotos. Patys margiausi iš maldininkų yra 

puošniųjų maldininkų (Hymenopodidae) 

šeimos atstovai. Kadangi šie vabzdžiai gy-

vena ant įvairių augalų, ypač ant žydinčių, 

jų margumas ir ryškios spalvos reikalingos 

būti nepastebimiems. Bene vienas nuosta-

biausių pasaulio maldininkų yra orchidinis 

maldininkas (Hymenopus coronatus), kuris 

puikiai imituoja orchidėjos žiedą. Kūno 

spalva įvairuoja nuo rožinės iki raudonos, Paprastasis maldininkas (Indija)
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baltos arba žalios (priklauso nuo to, ant 

kokios spalvos žiedų vystosi). Ne mažiau 

įspūdingas yra ir žiedasparnis maldininkas 

(Pseudocreobotra wahlbergii), kuris išsiskiria 

nuostabiais kūno raštais ir spalvomis.

Manoma, kad mūsų sąlygomis neį-

manoma auginti egzotinių vabzdžių 

insektariumuose

Vabzdžius auginant nelaisvėje (insektari-

umuose) reikia daug laiko ir kruopštumo. 

Kai kurie egzotiniai šioje knygoje minimi 

vabzdžiai auginami bei veisiami insektariu-

muose ir mūsų sąlygomis. Tai įvairūs tara-

konai (madagaskarinis, geltondryžis, pilka-

sis, gigantiškasis ir kt.). Sudėtingiau, bet 

įmanoma nelaisvėje auginti ir maldininkus 

(dažniausiai auginamas paprastasis mal-

dininkas), tačiau reikėtų nepamiršti, kad 

skirtingiems vabzdžiams reikia sudaryti 

skirtingas gyvenimo sąlygas (ypač svarbus 

temperatūros ir oro drėgmės režimas).

Manoma, kad negalima įsivežti 

vabzdžių iš egzotinių kraštų

Daugelis egzotinių kraštų organizmų yra 

griežtai saugomi ir įtraukti į „Nykstančių 

laukinės faunos ir floros rūšių tarptauti-

nės prekybos konvenciją (Convention on 

International Trade in Endangered Species 

of Wild Fauna and Flora – CITES)“. Ši 

konvencija Lietuvos Respublikoje įsigalio-

jo 2002 m. kovo 9 d. Pagal ją draudžiama 

prekyba daugiau nei 8 000 organizmų rū-

babaltltos arbrba žažalilios ( (prikiklalauso nuo to, ant Kai kurie egzotiniai šioje knygoje minimi 

Paprastasis maldininkas

Prūsokų šeimos tarakonas (Indija)
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šių, o prekyba daugiau nei 30 000 rūšių 

yra griežtai reguliuojama. Į CITES sąrašus 

įtraukta daugiau nei 2 000 bestuburių rū-

šių (tarp jų ir kai kurios gyvalazdžių rūšys). 

Siekiant užtikrinti tinkamą nykstančių sau-

gomų rūšių apsaugos būklę bei saugų lau-

kinės faunos ir floros išteklių naudojimą, 

CITES konvencijos priedėliuose išvardytų 

laukinės faunos ir floros rūšių individams 

bei gaminiams iš jų yra taikoma importo/

eksporto leidimų sistema. Iš trečiųjų ša-

lių įvežant ir (arba) išvežant į jas CITES 

prieduose išvardytus gyvūnus, augalus, jų 

dalis ar gaminius iš jų, privaloma pateikti 

vienkartinį CITES importo ir (arba) eks-

porto leidimą arba reeksporto sertifikatą. 

CITES leidimais ir sertifikatais būtina 

pasirūpinti iš anksto, prieš gyvūnų ar au-

galų, jų dalių ar gaminių iš jų importą ir 

(arba) eksportą. Išduoti CITES importo 

ir eksporto leidimai „susitinka“ muitinėje 

ir tik tuomet leidžiama įvežti laukinį gy-

vūną ar augalą.

Įsigyjant ES nelaisvėje išaugintus CI-

TES prieduose išvardytus gyvūnus, au-

galus, jų dalis ar gaminius iš jų būtina 

turėti tvarkingus įsigijimo dokumentus, 

kuriuose būtų tiksliai nurodyta rūšys, jų 

kilmė, individų skaičius.

Įsigydami gyvus laukinius gyvūnus ar 

augalus, gaminius bei suvenyrus ar kolek-

cijas iš jų, žmonės skatina saugomų rūšių 

išnykimą, nes gyvi laukiniai gyvūnai ir au-

galai nelegaliai gabenami dažniausiai žūsta 

ir tik vienas iš dešimties individų pasiekia 

galutinį pirkėją. Todėl saugant ir globojant 

pasaulio fauną ir florą rekomenduojama at-

sispirti pagundai įsigyti egzotinių gyvūnų 

arba augalų.

CITES leidimus Lietuvoje išduoda Aplin-

kos apsaugos agentūra, įsikūrusi A. Juoza-

pavičiaus g. 9, Vilniuje. Telefonas pasitei-

rauti 8 706 62 008, faksas 8 706 62 000, 

el. paštas aaa@aaa.am.lt.

Entomologai atlieka tyrimus Ekvadore

Paprastasis maldininkas (Krymas)
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BŪRIŲ IR ĮDOMESNIŲ 
ATSTOVŲ APŽVALGA
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BŪRYS - MALDINIÑKAI*
MANTODEA

(sin. MANTOPTERA, MANTEOPTERA)
(angl. Mantids, Praying Insects)

* Pastaruoju metu kai kurie autoriai (pavyzdžiui, Deitz et al., 2003) yra linkę maldininkų, tarakonų ir termitų būrius sujungti į vieną 

tarakongyvių (Dictyoptera) būrį. Nors ši taksonominė koncepcija greičiausiai yra teisinga (t. y. remiasi kladistine filogenijos samprata ir 

jau patvirtinta molekulinių tyrimų duomenimis), tačiau dar nėra visiškai aiški bei visuotinai priimta. Todėl šioje knygelėje laikomasi varto-

tojui patogesnės, konservatyviosios, sampratos, pagal kurią maldininkai, tarakonai ir termitai vis dar pateikiami kaip atskiri (savarankiški) 

būriai, priklausantys tarakongyvių (Dictyoptera) antbūriui.

Pasaulyje yra daugiau nei 2 300 rūšių.
Jiems būdinga trikampiška galva, ilga nugarėlė ir griebiamosios priekinės kojos, kurias šie vabzdžiai dažniausiai laiko iškėlę į 

priekį (maldos poza).
Tai gerai prisitaikę plėšrūnai, mintantys įvairiais nariuotakojais gyvūnais 

(būdingas ir kanibalizmas).

Nors būryje yra daug šeimų, bet tikrjų maldiniñkų (Mantidae) šeima aprėpia 80 proc. visų rūšių; 
šie maldininkai dažniausiai žali ar rudi.

Kitos dvi svarbesnės šeimos yra:
puošneji maldiniñkai (Hymenopodidae) 

(jiems būdingi margi, spalvingi priekiniai (!) sparnai ir visas kūnas) 
ir šalmuõčiai (Empusidae) 

(jiems būdinga į šalmą panaši galvos išauga ir labai siauras kūnas).

Paplitę tik šiltuosiuose kraštuose (Lietuvoje negyvena).
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Būriui priklauso gana stambūs, 15–

180 mm ilgio, vabzdžiai. Jų kūno spalva 

slepiamoji – dažniausiai žalia ar ruda (imi-

tuoja augalų, ant kurių jie tupi, spalvą). 

Tik kartais maldininkai būna ryškių spalvų 

ir raštų (puošniųjų maldininkų šeimos at-

stovai mėgdžioja žiedus, ant kurių jie tupi). 

Maldininkų kūno spalva gali kisti vabzdžiui 

vystantis arba dėl sezono kaitos. Visų mal-

dininkų galva trikampiška, neįprastai judri, 

su didelėmis, į priekį atsikišusiomis akimis; 

tai vieninteliai vabzdžiai, gebantys pasukti 

galvą taip, kad apsižvalgytų sau už nugaros. 

Jų antenos įvairaus ilgio: trumpos, ilgos, 

bet ne ilgesnės už kūną. Pirmasis krūtinės 

segmentas – prieškrūtinis (priešnugarėlė) – 

neįprastai ilgas. Abi sparnų poros gerai 

išsivysčiusios, tik kartais sparnai iš dalies 

redukuoti (ypač patelių). Suaugėliai gali 

skraidyti, tačiau patelės skraido ne visada. 

Priekinės kojos yra čiumpamosios (griebia-

mosios), su aštriais dygliukais ir nageliais. 

Maldininkai yra labai plėšrūs, jie – puikūs 

medžiotojai, dažniausiai grobio tyko sudė-

ję priekines kojas – lyg melsdamiesi (dėl 

to kilęs būrio pavadinimas). Kartais kojo-

mis jie truputį judina lapus, kad išbaidytų 

galimą auką, kurią mikliai pagauna vos tik 

ši priartėja. Jie sugeba tiksliai „apskaičiuo-

ti“ atstumą iki savo aukos. Minta įvairiais 

nariuotakojais gyvūnais (vabzdžiais, vorais 

ir kt.), tačiau kartais puola ir varles, sala-

mandras bei driežus. Maldininkams bū-

dingas ir kanibalizmas. Prieš puldami auką, 

maldininkai įvertina savo pajėgumą ir pa-

prastai nepuola aukos, jeigu ji didesnė nei 

pusė maldininko ilgio. Maldininkai auką 

ėda gyvą (paprastai pradeda nuo aukos gal-

vos, pirmiausia – nuo akių). Kad ėdamas 

grobis nepaspruktų, maldininkai auką lai-

ko stipriai sužnybę aštriomis priekinėmis 

kojomis. Daugelio maldininkų letenėlės 

gali nesunkiai sužaloti ir žmogui odą, jeigu 

maldininką neatsargiai paimtume į rankas. 

Nors šie vabzdžiai aktyvūs dieną, tačiau 

daugelis rūšių puikiai prisitaikiusios ir prie 

Vaiduoklinis maldininkas
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Rytinis šalmuotis (Karadahas, Krymas)
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Rytinis šalmuotis Paprastasis maldininkas (nimfa)

Šalmuočio pilvelis

Trumpasparnis maldininkas Rytinis šalmuotis Maldininko kojos
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naktinio gyvenimo, pavyzdžiui, krūtinėje 

turi mažytę auselę, juntančią šikšnosparnių 

skleidžiamą ultragarsą; taip maldininkai, 

matyt, gali išvengti šikšnosparnių atakos. 

Vystymuisi būdinga dalinė metamorfozė. 

Nimfos neriasi keletą kartų, kol suauga. 

Suaugusios patelės privilioja patinus sklei-

džiamais feromonais. Skrisdami patinai ri-

zikuoja būti pastebėti bei sulesti paukščių; 

skirtingai nei patinai, patelės vengia skris-

ti, ramiai laukia, o kai kurių rūšių patelės 

yra visai praradusios gebėjimą skraidyti. Po 

kopuliacijos patelė stengiasi suėsti patiną, 

su kuriuo poravosi. Dažnai jau kopuliacijos 

metu patelė pradeda ėsti partnerį: pirmiau-

sia suėda jo galvą, vėliau – ir dalį krūtinės. 

Tai nesutrikdo spermos perdavimo, nes 

patelę apvaisina ir begalvis, iš dalies suėstas 

patinas. Jeigu patelė alkana, ji suėda patiną 

dar prieš kopuliaciją. Apvaisinta ir kiauši-

nėlius brandinanti, bet alkana patelė gali 

vėl pasinaudoti feromonais, kurie apgau-

lingai vilioja patinus. Patinai negali atskirti, 

ar patelė jau apvaisinta, ar dar ne, o privi-

liotus patinus patelė suėda. Kiaušinėlius ji 

deda į putotą lipnią arba į popierių panašią 

masę – kiaušinėlių kapsulę (ooteką), kurią 

pritvirtina prie šakelių ar kito substrato. Kai 

kurių rūšių patelės saugo kiaušinėlių dėtį. 

Maldininkai paplitę daugiausia atogrąžose 

ar paatogrąžiuose (įskaitant ir Pietų Ame-

riką bei Naująją Zelandiją). Keletas rūšių 

gyvena pietinėje Europoje (taip pat Kry-

me, viena rūšis – ir pietinėje Lenkijoje), 

Artimuosiuose Rytuose ir Centrinėje Azi-

joje. Lietuvoje šie vabzdžiai negyvena. Jei-

gu skaičiuotume tiek išmirusius taksonus 

(aprašytus remiantis fosilijomis), tiek šiuo 

metu gyvenančias rūšis, iš viso žinoma 15 

aprašytų šeimų, 448 gentys ir 2 420 rūšių. 

Iš šios rūšių gausos didžioji dauguma rūšių 

(per 2 300) šiuo metu gyvena. Apskritai tai 

labai specializavęsi vabzdžiai, bet giminiški 

tarakonams ir termitams.

Rekomenduojama papildoma literatūra: 

Hurd, 2003; Gillott, 2005; Rondón et al., 

2007; Wieland, 2008; Battiston et al., 2010.

Paprastasis maldininkas

Dauguma maldininkų gyvena atogrąžose
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Šeima – TIKRÍEJI 

MALDINIÑKAI – MANTIDAE

(angl. Common Praying Mantids)

Rudos ar žalios spalvos, sparnai dažniau-

siai neraštuoti. Priklauso didžioji daugu-

ma būrio rūšių (apie 1 400); šeima skirs-

toma dar į 21 pošeimį ir 263 gentis. Šiai 

šeimai priklauso pačios žinomiausios ir 

dažniausios maldininkų rūšys. Šios šeimos 

vabzdžiai plačiai paplitę šiltuose Žemės 

kraštuose; aptinkami ant įvairių augalų.

Paprastàsis maldiniñkas – Mantis 

religiosa (Linnaeus, 1758) (angl. Praying 

Mantis, European Mantis, Common Man-

tis). Dideli pailgo kūno vabzdžiai, kurių 

patinų kūno ilgis siekia 48–60 mm, o pa-

telių – 43–88 mm. Kūno spalva žalsva arba 

žalia (arba gelsvai rusva, jeigu maldininkai 

vystosi aplinkoje, kurioje vyrauja saulės 

išdžiovintos, pageltusios žolės). Priekinės 

(čiumpamosios) kojos su tamsia dėmele. 

Tai plėšrūs vabzdžiai, kurie ne tik ginkluoti 

aštriomis kojomis, bet ir turi dideles akis. 

Nuo vasaros iki vėlyvo rudens apvaisintos 

patelės deda kiaušinėlius, iš lipnių stings-

tančių ekskretų formuodamos savotišką 

kiaušinėlių kapsulę (ooteką). Vienoje oote-

koje būna apie 200 ar daugiau kiaušinėlių. 

Išsiritusios nimfos penkis kartus neriasi, 

kol užsiaugina sparnus ir tampa suaugėliais. 

Individo gyvenimo trukmė gali siekti iki 

6–10, kartais iki 12 mėn., o nelaisvėje kar-

tais iki 14 mėn. Vidutinio klimato kraštuose 

kiaušinėliai gali ištverti šalčius iki -18 °C, 

peržiemodami kapsulėje. Prasidėjus šalta-

jam periodui visos patelės žūsta (nes suau-

gėliai mūsų platumose peržiemoti negali). 

Patinai, jeigu jų poruodamosi nesuėda pa-

telės, žūsta anksti, t. y. po poravimosi praė-

jus 2–3 sav. (o kartais ir dar anksčiau).

Rūšis labai plačiai paplitusi pasaulyje 

(ypač šiltuosiuose kraštuose), nes tam neva-

lingai padėjo žmogus; aptinkama Europos 

pietinėje ir centrinėje dalyse, Kazachstane, 

kai kur pietiniame Sibire, Rytų Azijoje, 

aptinkama Europos 

dalyse, Kazachstane, 

ire, Rytų Azij
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Paprastasis maldininkas
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Šiaurės Amerikoje (atkeliavo kartu su žmo-

gumi), Afrikoje, taip pat Neotropiniame 

ir Indomalajiniame regionuose, tačiau kol 

kas daug abejonių kyla dėl šios rūšies papli-

timo Australijoje. Lietuvoje ir netoli nuo 

Lietuvos esančiose teritorijose šios rūšies 

vabzdžiai negyvena, tačiau jų aptinkama 

Lenkijos pietrytinėje dalyje, kur eina šio 

egzotinio vabzdžio arealo šiaurinė riba. 

Lenkijoje (kaip ir visoje Vidurio Europoje) 

paprastasis maldininkas yra retas, saugomas, 

tačiau 2001–2003 m. kai kuriose mūsų 

kaimyninės šalies vietovėse buvo pastebė-

ta šio vabzdžio ekspansija. Jeigu klimatas 

šiltėtų, galbūt ir Lietuvoje pamatytumėme 

maldininkų. Neseniai maldininkas aptiktas 

vienoje iš Vilniaus degalinių. Tada buvo 

pagalvota, kad tai greičiausiai tik į laisvę 

ištrūkęs augintinis. Tačiau karštą 2010 m. 

vasarą paprastųjų maldininkų buvo aptikta 

jau keliose Lietuvos vietovėse, tad, matyt, 

jie vis dėlto atklydo iš kaimyninės šalies. 

Nuolatinai apsigyventi šie egzotiniai vabz-

džiai mūsų šalyje negali, nes žiemos yra per 

šaltos.

Trumpaspanis maldiniñkas (sin. 

bolivãrija) – Bolivaria brachyptera (Pallas, 

1773). Kūnas pilkai rusvas ir siekia nuo 34 

iki 53 mm ilgio. Šis vabzdys taip puikiai 

maskuojasi nuobirynuose, kad jį galima 

pastebėti tik tada, jeigu jis pajudės. Pa-

plitęs Viduržemio jūros regiono rytinėje 

dalyje, Kryme, stepėse prie Aralo jūros, 

Turkijoje, Irane ir kitur. Karadaho rezer-

vate (Kryme) šis maldininkas aptinkamas 

pasikėlus aukščiau, prie uolų.

Mažàsis maldiniñkas – Ameles heldrei-

chi Brunner von Wattenwyl, 1882. Tai vie-

nas mažesnių maldininkų būrio atstovų, 

kūnas – nuo 22 iki 30 mm ilgio. Paplitęs 

Viduržemio jūros regiono rytinėje dalyje 

(įskaitant Graikiją, t. y. šalį, kurioje rastas 

egzotinio vabzdžio arealo šiaurinė riba. 

Lenkijoje (kaip ir visoje Vidurio Europoje) 

vasarą paprastųj

jau keliose Liet

lto at

 aps

 šalyj

paspa

– Bo

ūnas p

mm ilg

si nuo

tik ta

urže
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Karadaho rezervatas (Krymas). Tipiška paprastojo maldininko (ir kitų maldininkų) buveinė
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Trumpasparnis maldininkas ir jo buveinė (Karadaho rezervatas, Krymas)
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šis maldininkas aprašytas pirmą kartą), taip 

pat aptiktas Moldavijoje, Kaukaze, Sirijoje, 

Palestinoje. Vienas iš Ameles heldreichi po-

rūšių – A. heldreichi taurica (dar vadinamas 

krýminiu maldininkù) – ilgai buvo lai-

komas atskira, savarankiška rūšimi ir Krymo 

endemu, aptinkamu Karadaho rezervate bei 

paplitusiu labai artimose teritorijose (Kras-

nodaro krašte, stepėse prie Aralo jūros).

Gyvalazdnis maldiniñkas – Brunne-

ria borealis Scudder, 1896 (angl. Brunner’s 

Mantis). Kūno ilgis gali siekti iki 180 mm. 

Dažniausiai žalias, kartais pilkai rudas. 

Kaip rodo rūšies vardas, šis maldininkas 

ypač panašus į kito būrio vabzdžius – gy-

valazdes. Beje, patinų neaptikta, šie mal-

dininkai dauginasi partenogenetiškai (kaip 

daugelis gyvalazdžių). Gyvena Šiaurės 

Amerikoje (JAV pietinėse valstijose).

Ryškiaspanis maldiniñkas – Iris 

oratoria (Linnaeus, 1758) (angl. Medi-

terranean Mantis, Mediterranean Pra-

ying Mantid). Kartais priskiriamas Ta-

rachodidae šeimai. Kūno ilgis siekia iki 

60–90 mm. Užpakaliniai sparnai ryškaus 

rašto, tačiau, skirtingai negu puošniųjų 

maldininkų šeimos atstovų, šis raštas yra 

ne slepiamasis, o atvirkščiai – skirtas prie-

šams nubaidyti; ryškiasparnis maldininkas 

užpakalinius sparnelius išskleidžia ir gąs-

dinamą sparnų raštą demonstruoja esant 

pavojui (kai vabzdys yra ramybės būsenos, 

rašto nematyti). Kartais šio maldininko 

kūno spalva ne žalia kaip paveikslėlyje, o 

ruda. Rūšis paplitusi Europos pietinėje ir 

pietrytinėje dalyje, Kaukaze.pietrytinėje dalyje, Kaukaze.

Kryminio maldininko buveinė

Ryškiasparnis maldininkas
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Vaiduõklinis maldiniñkas – Deropla-

tys lobata (Guérin-Méneville, 1838) (angl. 

Malaysian Dead Leaf Mantis). Patinų 

kūno ilgis siekia 50 mm, patelių – 80 mm. 

Iš viršaus kūnas pilkai rudas, kartais kiek 

dėmėtas. Priešnugarėlė stipriai praplatėju-

si, o sparnai plačių, netaisyklingų skiau-

čių pavidalo, todėl šis maldininkas puikiai 

imituoja rudą, sudžiūvusį, nuo šakos nu-

plėštą lapą (slepiamoji spalva). Gresiant 

pavojui vaiduoklinio maldininko suaugė-

liai išskėtę parodo apatines sparnų puses, 

kurios dažniausiai yra gana ryškiai raštuo-

tos ir atlieka priešo gąsdinimo funkciją. 

Nimfos priešo negąsdina, tačiau išlaukia 

nejudėdamos ir imituodamos nukritusius 

bei susiraukšlėjusius lapelius. Rūšis papli-

tusi Malaizijoje ir Indonezijoje, įskaitant 

Sumatą ir Borneo (Kalimantaną).

Vaiduoklinis maldininkas

Medžioklės poza
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Trumpasparnis maldininkas
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Šeima – PUOŠNÍEJI 

MALDINIÑKAI – 

HYMENOPODIDAE

(angl. Flower Mantids, Hymenopodids)

Šeimai priklausantys vabzdžiai daž-

niausiai yra labai ryškių spalvų ir raštų, 

leidžiančių likti nepastebėtiems, kai šie 

plėšrūnai tyko grobio ant augalų žiedų. 

Kad būtų geresnė maskuotė, daugelio rū-

šių vabzdžių kojos yra su praplatėjimais, 

primenančiais augalų lapus. Patelių spar-

nai dažniausiai trumpi. Puošnieji maldi-

ninkai plačiai paplitę atogrąžų regionuo-

se, išskyrus Australiją, kur jie negyvena; 

aptinkami ant įvairių augalų, ypač žydin-

čių. Iš viso aprašyta apie 50 šių maldinin-

kų rūšių.

Lãpinis maldiniñkas – Phyllocrania 

paradoxa Burmeister, 1838 (angl. Ghost 

Mantis). Užauga tik iki 45–50 mm ilgio, 

panašus į vaiduoklinį maldininką. Jo ko-

jos, krūtinė ir pilvelis turi skiaučių for-

mos išaugas, todėl šis maldininkas kiek 

primena (imituoja) išdžiūvusius ir susi-

raičiusius augalų lapus. Ir patinai, ir pate-

lės turi ilgus sparnus, tačiau patinai leng-

vai atskiriami nuo patelių, nes turi ilgas 

antenas ir persišviečiančius sparnus. Šio 

maldininko kūnas rusvos spalvos, pasi-

taiko ir juosvų (patinai su kiek violetiniu 

atspalviu), o nimfoms vystantis drėgnoje 

aplinkoje susiformuoja žalsvesni indivi-

dai. Patinai, kol išsivysto suaugėlis, ne-

riasi 6 kartus, patelės – 7 kartus. Nimfos 

mėgdžioja skruzdėles. Lapinis maldinin-

kas yra paplitęs Afrikoje ir Madagaskare, 

o Europoje dažnai auginamas nelaisvėje 

(insektariumuose).

Orchdinis maldiniñkas – Hymenopus 

coronatus (Olivier, 1792) (angl. Malaysian 

Orchid Mantis, Orchid Mantis). Tai vienas 

nuostabiausių pasaulio maldininkų ir kaip 

nė viena kita rūšis puikiai pateisina savo 

vardą. Jis nuostabiai maskuojasi imituoda-

mas orchidėjos žiedą (ypač kai išgąsdintas 

išskečia skiautėtas kojas), o jeigu nepavyks-

ta užsimaskuoti, savo priešus bando išgąs-

dinti. Pakeltas nuo žemės stengiasi sukąsti 

žandais viską, ką tik pasiekia. Kūno spalva 

įvairuoja nuo rožinės iki raudonos, baltos 

arba žalios (priklauso nuo to, ant kokių 

žiedų vystosi). Kojos panašios į žiedo pies-

teles, o įvairios pusapvalės kūno dėmelės 

labai panašios į augalo žiedlapius. Kaip nė 

vienai kitai maldininkų rūšiai, šiam mal-

dininkui būdingas stiprus lytinis dimorfiz-

mas. Patinai 2–3 kartus mažesni už pateles, 

kurių ilgis siekia iki 50–60 mm, be to, jie 

greičiau subręsta, todėl auginant nelaisvė-

je reikia imtis specialių priemonių, norint 

augintinius suporuoti. Patelė pradeda dėti 

baltos spalvos kiaušinėlių kapsules (oote-

kas) praėjus kelioms dienoms po apvaisi-

nimo ir baigia dėti po kelių savaičių. Išsi-

ritusios nimfos imituoja skruzdėles. Patinų 

nimfos neriasi 6 kartus, patelių – 8 kartus. 

Šie maldininkai gyvena drėgnuose atogrą-

žų miškuose Tailande ir Malaizijoje bei 

įvairiose Indonezijos salose (pavyzdžiui, 

Sumatroje, Javoje, Kalimantane). Europoje 
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auginamas nelaisvėje (insektariumuose). 

Šių egzotinių ir saugomų maldininkų jokiu 

būdu negalima rinkti gamtoje.

Žiedaspanis maldiniñkas – Pseu-

docreobotra wahlbergii Stal, 1871 (angl. 

Spiny Flower Mantis). Patelės užauga iki 

40–50 mm, patinai – iki 35 mm ilgio. 

Išsiskiria savo nuostabiais kūno raštais ir 

spalvomis. Iš viršaus kiekvienas prieki-

nis sparnas turi didelį, gelsvos spalvos, 

neįprastą, spiralės formos ženklą, prime-

nantį skaičių 9; papildomai ženklas dar 

pabrėžtas juodu apvadėliu, o centre yra 

juoda akelė. Tai vabzdžiams leidžia likti 

nepastebėtiems, kai jie ant augalo žiedų 

tyko grobio. Užpakaliniai sparnai plačiai 

pamate užtamsinti tamsiai geltona arba 

oranžine spalva. Šis maldininkas yra pa-

plitęs pusiaujo ir Afrikos pietinėje dalyje.

Baltajuõstis maldiniñkas – Theopro-

pus elegans Westwood, 1832 (angl. Ban-

ded Flower Mantis, Asian Boxer Mantis). 

Patelės užauga iki 35 mm, o patinai daug 

mažesni, siekia iki 15 mm ilgio. Išsiskiria 

savo įspūdingu, žaliai baltai margu kūnu 

ir tamsiai žaliais priekiniais sparnais, kurie 

lyg perbraukti platoka balta skersine juos-

tele. Paplitęs Pietryčių Azijoje (Mianma-

re, Malaizijoje, Singapūre, Indonezijoje: 

Sumatroje, Javoje ir Borneo).

Ìndinis maldiniñkas – Odontoman-

tis planiceps de Haan, 1842 (angl. Grass 

Mantis, Asian Ant Mantis, Black Ant 

Mantis). Patelės užauga iki apie 28–

30 mm, o patinai maždaug ketvirdaliu 

mažesni. Išsiskiria savo ryškiai žaliais, 

dažniausiai blizgančiais ir visada stipriai 

gyslelių išvagotais priekiniais sparnais, iš 

po kurių paprastai truputį kyšo raudonai 

rudi užpakaliniai sparnai. Nimfos idealiai 

prisitaikiusios pamėgdžioti skruzdėles: jų 

kūnas beveik juodas, blizgantis ir laibas, 

o trumpas „skruzdėliškas“ pilvelis pra-

sideda susiaurėjusiu paskutiniu krūtinės 

segmentu. Šis maldininkas paplitęs pa-

atogrąžių ir atogrąžų Azijoje (pavyzdžiui, 

dažnas Indijos Himalajų atogrąžiniuose 

miškuose).

Šeima – ŠALMUÕČIAI – 

EMPUSIDAE

(angl. Empusids)

Šeimai priklausantys vabzdžiai dažniau-

siai siauresnio kūno negu kitų šeimų mal-

dininkai. Jų galva turi į priekį styrančią 

išaugą, dažnai primenančią šalmą; kartais 

„šalmas“ labai didelis, specifinės formos. 

Indinis maldininkas
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Indinio maldininko buveinė Indijos Himalajų atogrąžiniuose miškuose
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Rytinis šalmuotis
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Patinų antenos dažniausiai plunksniškos. 

Daugeliui rūšių būdingos lapelių formos 

skiautės ant pilvelio ir kojų šlaunų. Kūno 

ilgis – 45–90 mm. Pasaulyje yra 8 šių vabz-

džių gentys ir apie 30 rūšių. Jos paplitusios 

Afrikoje, kai kuriose Viduržemio jūros ša-

lyse ir Azijoje; šių maldininkų dažniausiai 

aptinkama ant augalų žiedų ar lapų.

Rytnis šalmuõtis – Empusa fas-

ciata Brullé, 1832. Kūno ilgis siekia 

60–72 mm. Viena patelė per gyvenimą 

padeda 10–20 kiaušinėlių kapsulių (oo-

tekų), kiekvienoje iš jų yra po 15–35 

kiaušinėlius. Pasak dr. J. I. Budaškino 

(Yu. I. Budaskin, Kardag Reserve), šių 

vabzdžių patinų galvos profilis panašus į 

ožio snukį, o patelių – į gražiausią se-

novės Egipto laikų moterį, Egipto im-

peratorienę Nefertitę (Stonis, Remeikis, 

2010). Rytinis šalmuotis paplitęs Cen-

trinėje Azijoje, Mažojoje Azijoje, Jorda-

nijoje, Kaukaze ir Europos pietrytinėje 

dalyje: Italijoje, Albanijoje, Graikijoje, 

Bosnijoje ir Hercegovinoje, Bulgarijoje, 

Ukrainoje (Kryme), Kretos saloje, Ki-

pre. Ši rūšis dažnai painiojama su kita, 

giminiška, rūšimi – vakariniu šalmuočiu, 

paplitusiu tik Viduržemio jūros regiono 

vakarinėje dalyje.

Vakarnis šalmuõtis – Empusa pen-

nata (Thunberg, 1815) (angl. Cone-Head 

Mantis). Kūno ilgis siekia 50–67 mm. Tai 

rūšis, kuri, skirtingai negu artimai gimi-

niškas rytinis šalmuotis, paplitusi tik Vi-

duržemio jūros regiono vakarinėje dalyje: 

Portugalijoje, Ispanijoje, pietinėje Pran-

cūzijoje, Italijoje ir Šiaurės Afrikoje.

Žaliamagis šalmuõtis – Blepharopsis 

mendica (Fabricius, 1775) (angl. Devil’s 

Flower Mantis, Egyptian Flower Man-

tis, Thistle Mantis, Arab Mantis). Patinų 

kūno ilgis siekia iki 49 mm, patelių – iki 

52 mm. Kūnas (įskaitant priekinius spar-

nus ir krūtinę) išsiskiria ypač ryškiu žaliu 

margumu. Gyvena Šiaurės Afrikoje, ap-

tinkamas ir Kanarų salose.

Pentinúotasis šalmuõtis – Gongylus 

gongylodes Linnaeus, 1758 (Wandering 

Rytinis šalmuotis
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Violin Mantid, Indian Rose Mantis). Patinų 

kūno ilgis siekia iki 70–80 mm, patelių – iki 

80–90 mm. Visas kūnas rudas. Priešnugarė-

lė ypač ilga ir laiba. Vidurinės ir užpakalinės 

kojos su rudų skiaučių pavidalo išaugomis 

(pentinais), išsidėsčiusiomis šlaunų proksi-

maliniame gale. Gyvena Indijoje, Šri Lan-

koje, Tailande ir Javos salos rytinėje dalyje.

Šeima – METÃLIŠKIEJI 

MALDINIÑKAI – 

METALLYTICIDAE

(angl. Metallic Mantids, Metallyticids)

Tai patys primityviausi vabzdžiai iš visų 

maldininkų. Jų kūnui būdingas metalo 

blizgesys. Metališkųjų maldininkų iš viso 

yra tik viena gentis ir 5 rūšys, kurios gy-

vena Malaizijoje.

Blzgantysis maldiniñkas – Metal-

lyticus splendidus Westwood, 1835. Tai 

vienas nuostabiausių maldininkų atstovų, 

turintis išskirtinį metalinį blizgesį. Aptin-

kamas drėgnuose Malaizijos miškuose, po 

medžių žieve. Manoma, kad šis maldinin-

kas minta išimtinai tarakonais.

Šeima – DYKUMÌNIAI 

MALDINIÑKAI – 

EREMIAPHILIDAE

(angl. Emeremiaphilids)

Jų kūnas ne toks ilgas kaip tikrųjų mal-

dininkų, o sparnai iš dalies redukuoti – 

trumpi. Šie maldininkai gyvena ant že-

mės, dažnai būna rudos slepiamosios spal-

vos. Gyvena Afrikoje ir Azijoje (aptinkami 

dykumose). Iš viso dykuminių maldininkų 

yra tik 2 gentys ir apie 67 rūšys.

Sachãrinis maldiniñkas – Eremiap-

hila zetterstedti Lefebvre, 1835 (angl. De-

sert Pebble Mantis). Kūno ilgis siekia 

30–40 mm. Savo kūno spalva imituoja 

dykumos, nusėtos mažais akmenėliais, 

foną. Turi ypač ilgas kojas, todėl greitai 

bėgioja ir taip pagauna auką. Sparnai la-

bai stipriai redukuoti, tad skraidyti negali 

(taip pat negali kopinėti arba laipioti sta-

čiais paviršiais, nes tam trukdytų per il-

gos kojos). Apvaisinta patelė padeda apie 

20 kiaušinėlių kapsulių (ootekų) (po 1–2 

kas 10 dienų), kurias ji užkasa į smėlį. Ši 

rūšis gyvena karštose Afrikos dykumose, 

aptinkama ir Egipte. Kartais auginama 

nelaisvėje (insektariumuose).
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Dykuminių maldininkų buveinė
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Šeima – AFRIKÌNIAI 

MALDINIÑKAI – 

AMORPHOSCELIDAE

(angl. Amorphoscelidids, 

Amorphoscelidid Praying Mantises)

Ypač plačiai paplitę Afrikoje, taip pat 

aptinkami Australijoje. Viena afrikinių 

maldininkų rūšis yra lokaliai aptinkama ir 

pietvakarinėje Europoje.

Rudàsis maldiniñkas – Perlamantis 

alliberti Guerin-Méneville, 1843. Neiš-

raiškingas, rudos spalvos, apie 14–15 mm 

ilgio vabzdys. Priešnugarėlė beveik kva-

dratinė. Tai afrikietiškos kilmės maldi-

ninkas, paplitęs Šiaurės Afrikoje ir kai 

kuriose Viduržemio jūros salose, taip pat 

lokaliai kai kuriose Portugalijos, Ispanijos 

ir pietinės Prancūzijos vietovėse.

Šeima – NEOTRÒPINIAI 

MALDINIÑKAI – 

CHAETEESSIDAE (angl. Chaeteessids)

Gyvena tik Neotropiniame regione. Iš 

viso jų yra tiktai viena gentis, kuriai pri-

klauso 5 rūšys.

Šeima – MALDININKLIAI – 

MANTOIDIDAE (angl. Mantoidids)

Gyvena tik Neotropiniame regione: 

Centrinėje Amerikoje, Venesueloje ir 

kai kuriose kitose Pietų Amerikos šalyse. 

Taip pat aptikta Floridoje (JAV). Šeimoje 

iš viso yra tik viena gentis ir 10 rūšių.

Mãjinis maldininklis – Mantoida 

maya Saussure & Zehntner, 1894 (angl. 

Little Yucatan Mantis). Tai vienas pačių 

mažiausių maldininkų atstovų. Kūno il-

gis siekia tik 15–30 mm. Pirmiausia buvo 

aptiktas senovės majų civilizacijos lopšy-

je – Jukatano pusiasalyje (Meksika), o šiuo 

metu žinomas ir iš kitų atogrąžinių kraštų, 

pavyzdžiui, Venesuelos ir Floridos (JAV).

Neotropinių maldininkų ir maldininkėlių aptinkama tik Neotropiniame regione
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BŪRYS - TARAKÕNAI*
BLATTODEA

(angl. Cockroaches)

Pasaulyje yra apie 4 000 rūšių.
Tai senovinė, bet sėkmingai prisitaikiusi vabzdžių grupė.

Kūnas ovalus, iš viršaus suplotas, galva iš dalies paslėpta po nugarėle, 
antenos ilgos. 

Nors sparnai gerai išsivystę, platūs ir odiški, jie gali būti iš dalies arba visiškai redukuoti.
Dauguma tarakonų būna rudi arba juodi, tik kartais spalvingi.

Tik apie 20–30 rūšių yra įnamės (sinantropinės), kitos gyvena gamtoje.
Šie vabzdžiai dažniausiai aktyvūs naktį.

Sistematika paprasta:
skirstomi tik į kelias šeimas, tačiau nespecialistui jas gali būti sunkoka identifikuoti.

Lietuvoje yra nedaug tarakonų rūšių, tačiau jų aptinkama tiek žmonių būstuose, tiek gamtoje.
Dauguma rūšių gyvena atogrąžose. Kai kurių egzotinių rūšių suaugėliai būna iki 100 mm ilgio.

* Pastaruoju metu kai kurie autoriai (pavyzdžiui, Deitz et al., 2003) yra linkę maldininkų, tarakonų ir termitų būrius sujungti į vieną 

tarakongyvių (Dictyoptera) būrį. Nors ši taksonominė koncepcija greičiausiai yra teisinga (t. y. remiasi kladistine filogenijos samprata ir jau 

patvirtinta molekulinių tyrimų duomenimis), tačiau dar nėra visiškai aiški bei visuotinai priimta. Todėl šioje knygelėje laikomasi vartotojui 

patogesnės, konservatyviosios, sampratos, pagal kurią maldininkai, tarakonai ir termitai vis dar pateikiami kaip atskiri (savarankiški) 

būriai, priklausantys tarakongyvių (Dictyoptera) antbūriui.
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Būriui priklauso įvairaus dydžio vabz-

džiai, kurių kūnas būna nuo kelių mili-

metrų iki 10 ar daugiau centimetrų ilgio. 

Dauguma jų rudi arba juodi, tačiau pasi-

taiko ir spalvingų atstovų. Tarakonų kū-

nas dažniausiai ovalus, iš viršaus suplotas, 

o galva iš dalies paslėpta po didele nuga-

rėle. Galva dažniausiai nukreipta žemyn 

(hipognatinė), burnos organai graužia-

mieji, antenos ilgos. Sparnai gali būti iš 

dalies arba visiškai redukuoti, tačiau daž-

niausiai jie būna gerai išsivystę. Tarakonai 

turi dvi poras sparnų: priekiniai sparnai 

platūs, odiški, atlieka antsparnių funkciją; 

užpakaliniai sparnai plėviški arba taip pat 

odiški, išskyrus plačią, plėvišką užpakali-

nę jų dalį. Kai kurie sparnuotieji tarako-

nai gali greitai skraidyti. Pilvelio gale yra 

trumpučiai cerkai. Dauguma tarakonų yra 

saprofagai: minta yrančiomis organinėmis 

atliekomis, negyvais organizmais ar net 

paukščių ir šikšnosparnių išmatomis. Re-

čiau tarakonai būna augalėdžiai (fitofagai) 

ar minta grybiena (mikofagai); kai kurie 

yra ksilofagai – minta ir gyvena pūvančio-

je medienoje. Patinams privilioti tarako-

nų patelės skleidžia feromonus; kai kurių 

rūšių patinai taip pat gali išskirti chemi-

nių medžiagų, kurios lytiškai stimuliuo-

ja pateles. Kopuliacijos metu patelė ir 

patinas susikabina pilvelio galais (galvos 

nukreiptos į priešingas kryptis). Patelės 

deda iki 50 kiaušinėlių, kurie būna pa-

slėpti tvirtoje kiaušinėlių kapsulėje (oo-

tekoje); kai kurių rūšių patelės šią kapsulę 

paprasčiausiai palieka bet kur ant žemės, 

kitos ją pritvirtina prie substrato, o trečios 

nešiojasi kapsulę pusiau kyšančią iš pilve-

lio galo. Tarakonų vystymuisi būdinga 

dalinė metamorfozė. Dauguma tarakonų 

yra šilumamėgiai atogrąžų kilmės vabz-

džiai, todėl gali gyventi tik aukštesnėje 

nei 0 °C temperatūroje; šaltoje aplinkoje 

jie negali nei vystytis, nei maitintis, nei 

daugintis. Dauguma tarakonų yra nakti-Madagaskarinis tarakonas

Miškinis prūsokas
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Dykuminiai tarakonai paplitę sauso klimato buveinėse (pvz., dykumose)
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niai gyvūnai (tik kai kurie dieniniai). Jie 

jautriai reaguoja net į mažiausią vibraciją, 

be to, daugelis gali labai greitai bėgioti – 

tai padeda apsisaugoti nuo galimų prie-

šų. Kai kurių rūšių tarakonai gindamiesi 

gali skleisti ar net purkšti nuodingas me-

džiagas. Plokščias kūnas ir jį dengiantys 

odiški sparnai taip pat gali būti vertinami 

kaip svarbi apsauginė adaptacija. Kelios 

dešimtys tarakonų rūšių (apie 20–30) 

gali įsikurti žmogaus būstuose, t. y. gali 

būti įnamės (sinantropai). Kadangi ant 

šių vabzdžių kūno (ypač žarnyne) veisiasi 

daugybė patogeninių bakterijų, ligas su-

keliančių pirmuonių, tarakonai gali ne tik 

palikti nemalonų kvapą, užteršti produk-

tus, bet ir sukelti pavojų žmogaus svei-

katai (viduriavimą, žarnyno ligas ir kitus 

negalavimus). Nustatyta, kad tarakonai 

gali pernešti ir toksoplazmas, sukeliančias 

pavojingą ligą toksoplazmozę, bei platinti 

kai kurias parazitines kirmėles (askarides, 

kaspinuočius, kraujines siurbikes ir kt.). 

Kai kuriems žmonėms tarakonai sukelia 

alerginius odos ar kvėpavimo takų sutri-

kimus. Tačiau žmonių būstuose gyvena 

mažiau nei 1 proc. tarakonų rūšių; dau-

guma jų paplitusios gamtoje: tarp pūvan-

čių lapų, po akmenimis ar po įvairiomis 

nuokritomis, pūvančiuose medžiuose, po 

žieve, urvuose, olose, o kai kurios rūšys – 

ant žolių, žiedų, aukštai medžių lapijoje, 

vapsvų lizduose, skruzdėlynuose, termi-

tynuose ir kt. Tarakonai paplitę visame 

pasaulyje, ypač daug jų rūšių aptinkama 

atogrąžų regionuose; Lietuvoje gyvena tik 

kelios rūšys. Kartais tarakonus žmonės au-

gina namų insektariumuose arba moksli-

nėse laboratorijose; kai kuriuose kraštuose 

tarakonai laikomi pramogoms – tarakonų 

lenktynėms. Amerikinis tarakonas yra 

vienas greičiausiai bėgiojančių vabzdžių 

(74 cm per sekundę). Pietų Amerikoje gy-

venantis ilgasparnis tarakonas yra pats di-

džiausias iš visų sparnuotųjų tarakonų (iš-

skleistų sparnų plotis siekia iki 200 mm).

Dauguma tarakonų aptinkama atogrąžose. Gigantiškojo tarakono buveinė Pietryčių Amazonijoje
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Vabzdžių paieškos naktį. Kai kurie vabzdžiai, pavyzdžiui, tarakonai, yra aktyvūs tik tamsiuoju paros metu
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Iš viso žinoma apie 4 000 tarakonų rūšių, 

kurios grupuojamos į 5 arba daugiau šeimų. 

Remiantis fosilijomis, yra aprašyta dar 10 

išnykusių tarakonų šeimų, gyvenusių nuo 

vidurinio karbono iki ankstyvosios kreidos. 

Tarakonai – tai senovinė, bet evoliuci-

niu požiūriu puikiai prisitaikiusi organiz-

mų grupė, egzistuojanti Žemėje daugiau 

nei 350 mln. metų. Tarakonams giminiš-

kiausi yra maldininkai ir termitai. Patys 

primityviausi tarakonai minta mediena, o 

jų žarnyno pirmuonių fauna yra panaši į 

termitų žarnyno fauną.

Rekomenduojama papildoma literatūra: 

Cochran, 2003; Grandcolas et al., 2005; 

Gillott, 2005.

Šeima – MẼDRAUSOS – 

CRYPTOCERCIDAE

(angl. Wood Roaches, Brownhooded 

Cockroaches)

Blizgantys, juodi arba rudi, vidutinio 

dydžio (16–30 mm ilgio) vabzdžiai. Gy-

vena pūvančioje medienoje nedidelėmis 

grupėmis (paprastai 2 suaugėliai ir iki 

20 nimfų). Kiaušinėlius deda į medieną 

gyvenamųjų kamerų viršuje. Medrau-

sų žarnyne yra pirmuonių, kurie padeda 

virškinti medieną (celiuliozę). Žarnyno 

pirmuonių fauna panaši į kito būrio – 

termitų – žarnyno fauną, tai patvirtina 

tarakonų ir termitų giminiškumą. Po 

kiek vieno nėrimosi nimfos ėda kitų gru-

pės narių paliktas išmatas, kad pirmuo-

nys tikrai įsiveistų jų žarnyne. Tai pačių 

primityviausių tarakonų šeima. Gyvena 

Šiaurės Amerikoje (JAV) ir Rytų Azijo-

je (Kinijoje ir Korėjoje). Iš viso pasauly-

je yra žinoma apie 12 medrausų rūšių (iš 

jų 5 rūšys gyvena Šiaurės Amerikoje, 7 

rūšys – Rytų Azijoje); visos jos priklauso 

vienintelei genčiai – Cryptocercus.

Ameriknė mẽdrausa – Cryptocercus 

punctulatus Scudder, 1862 (angl. Brown-

Hooded Cockroach, American Wood 

Roach). Kūnas visiškai juodas ir blizgan-

tis. Galva pasislėpusi po nugarėle. Kojos Geltonmargis tarakonas
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trumpos, su aštriais stipriais dygliukais. 

Gyvena JAV. Gali būti, kad ši rūšis iš tik-

rųjų yra labai artimų rūšių grupė.

Šeima – DYKUMÌNIAI TARAKÕ-

NAI – POLYPHAGIDAE

(angl. Desert Cockroaches, 

Sand Cockroaches)

Tai nedidelė šeima, kuriai priklauso ke-

lios gentys ir apie 200 rūšių, daugiausia 

paplitusių įvairiose sauso klimato buvei-

nėse (pavyzdžiui, dykumose). Kai ku-

riems vabzdžiams drėgmės užtenka tiek, 

kiek gauna iš oro. Daugumos rūšių patelės 

yra besparnės. Tarp šių tarakonų yra ir to-

kių, kurie apsigyvena žmonių būstuose.

Egptinis tarakõnas – Polyphaga ae-

gyptiaca (Linnaeus, 1758) (angl. Desert 

Cockroach, Egypt cockroach, Egyptian 

Desert Cockroach, Egyptian Desert Ro-

ach). Kūnas – apie 25–32 mm ilgio. Pa-

plitęs Šiaurės Afrikoje, Artimuosiuose 

Rytuose, Centrinėje Azijoje, Užkaukazėje 

ir kai kur Europoje: daugiau pietrytinėje 

dalyje, apie Viduržemio jūrą, nuo Italijos, 

Bulgarijos, Kroatijos iki Kipro; aptiktas ir 

Danijoje. Paskelbta informacija apie tai, 

kad šios rūšies atstovų aptikta Didžiojoje 

Britanijoje, greičiausiai yra klaidinga.

Šeima – GYVAVEDŽIAĨ TARAKÕ-

NAI – BLABERIDAE

(angl. Live-Bearing Cockroaches, 

Giant Cockroaches)

Tai vidutiniai arba dideli vabzdžiai (25–

68 mm), tačiau kai kurių rūšių suaugėliai 

būna iki 95 mm ilgio. Šeimai būdingos 

sparnuotų tarakonų rūšys, bet kai kurių 

didžiųjų tarakonų patelės yra besparnės 

(jos gyvena įsiraususios po trūnijančiais 

medžiais ar akmenimis). Kai kurių rūšių 

patinai skleidžia garsus, kad priviliotų pa-

teles. Patelės veda gyvus jauniklius (tačiau 

tikroji gyvavedystė būdinga tik Diploptera 

genčiai, pavyzdžiui, vabalsparniam tara-

konui). Kiaušinių maišeliai išstumiami iš 

pilvo ertmės, pasukami, vėl sukišami vi-
Egiptinis tarakonas Gyvavedžiai madagaskariniai tarakonai
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dun ir perimi patelės kūne, vadinamojoje 

inkubacinėje kameroje. Gyvena tik ato-

grąžų regionuose (miškuose, olose); dau-

giausia saprofagai arba minta mėšlu. Tai 

didelė šeima – iš viso yra apie 1 000 rūšių. 

Lietuvoje ir kituose Europos kraštuose 

šios šeimos tarakonų galima pamatyti la-

boratorijose ar namų insektariumuose.

Surinãminis tarakõnas – Pycnoscelus 

surinamensis (Linnaeus, 1758) (angl. Suri-

nam Cockroach). Plačiai paplitęs atogrąžų 

miškuose; gyvena po žeme, dažnai aptin-

kamas olose tarp šikšnosparnių išmatų. 

Kūno ilgis apie 20 mm. Gali apsigyventi ir 

žmonių būstuose. Insektariumų savininkai 

šio tarakono nimfas dažnai naudoja kaip 

maistą savo augintiniams tarantulams.

Madagaskãrinis tarakõnas (sin. 

šnỹpščiantysis tarakõnas, šnỹpščiantysis 

madagaskãrinis tarakõnas) – Grompha-

dorhina portentosa (Schaum, 1853) (angl. 

Madagascar Hissing Cockroach). Šiems 

tarakonams būdingas juodai raudonas 

atspalvis. Patelių prieškrūtinio tergitas 

yra skydo formos ir lygus, o patinų – su 

dviem būdingais gumbeliais (trikampiš-

komis išaugomis), kuriais jie pasinaudoja 

kovodami vienas su kitu. Patinai nuo pa-

telių taip pat skiriasi ilgesnėmis, stores-

nėmis ir plaukeliais apaugusiomis ante-

nomis bei siauresniu pilveliu (patelių pil-

veliai yra išplatėję). Tai vieni didžiausių 

besparnių tarakonų (nuo 51 iki 102 mm). 

Šie tarakonai nuo priešų ginasi garsiai 

(kaip gyvatės) šnypšdami. Krūtinė prisi-

pildo oro, o kai jis išpučiamas per kūno 

angeles, girdėti šnypštimas. Tai padeda ne 

tik atbaidyti plėšrūnus, bet ir bendrauti su 

savo gentainiais (pavyzdžiui, kovojant su 

kitais patinais dėl patelės). Patinai taip pat 

šnypščia poruodamiesi, tuo tarpu patelės 

tarpusavyje nekovoja, o šnypščia tik išgąs-

dintos. Didžiausias šio tarakono greitis – 

57 cm per sekundę.

Madagaskariniai tarakonai
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Madagaskarinis tarakonas – gyvavedė 

rūšis. Šią rūšį nesunku auginti nelaisvėje. 

Apvaisintos patelės pilvelyje susiformuo-

ja kiaušinėlių kapsulė (ooteka). Nėštumas 

trunka 2–3 mėn. Tada viena po kitos at-

sivedama nuo 20 iki 50 mažyčių baltos 

spalvos nimfų juodomis akimis. Kartais, 

esant nepalankioms sąlygoms, patelė iš-

stumia ooteką į aplinką. Augdamos nim-

fos neriasi iki 6 kartų. Paprastai paskutinį 

kartą neriasi 5–6 mėn. amžiaus ir tam-

pa suaugusiais tarakonais, pasiruošusiais 

daugintis. Esant blogoms sąlygoms, vys-

tymosi periodas gali užtrukti iki dešimties 

mėnesių. Nimfos ir suaugę tarakonai gali 

būti laikomi kartu. Natūralioje gamtoje 

gyvena 1–2 metus, insektariume gali iš-

gyventi iki 3 metų.

Tai išties vieni įspūdingiausių vabzdžių, 

kurie pelnė daugelio vabzdžių augintojų 

simpatijas, todėl dažnai (net ir Lietuvoje) 

auginami nelaisvėje (insektariumuose). 

Natūraliai šie įdomūs padarai gyvena tik 

Madagaskaro saloje. 

Geltondrỹžis tarakõnas – Blapti-

ca dubia (Serville, 1839) (angl. Guyana 

Orange Spotted Roach). Šie tarakonai 

aptinkami Centrinėje ir Pietų Ameri-

koje (Argentina, Brazilija, Prancūzi-

jos Gviana). Užauga iki 50 mm. Patelės 

stambesnės už patinus, besparnės. Patinai 

sparnuoti, bet neskraido, gali tik truputį 

pašokti iš vietos. Patelė veda 20–30 nim-

fų, kurios subręsta per 3–4 mėn. Visa gy-

venimo trukmė – nuo 1 iki 2 metų. Tai 

mažai priežiūros reikalaujantys ir lengvai 

nelaisvėje auginami tarakonai, todėl labai 

populiarūs tarp vabzdžių augintojų. Pa-

brėžtina, kad šios rūšies atstovai beveik 

neturi specifinio kvapo, be to, nelaipioja 

slidžiu paviršiumi, juda lėtai, juos galima 

laikyti rankose. Būdami naktiniai vabz-

džiai šie tarakonai geriau jaučiasi tamses-

nėje aplinkoje, todėl juos galima laikyti 

ir mažiau skaidriose, t. y. plastikinėse, 

dėžėse. Vieni augintojai šiai rūšiai siūlo 

nedėti substrato, tačiau, knygos autorių 

nuomone, substratas praverčia palaikant 

drėgmę, o kartais ir šilumą, nes šie tara-

konai labai mėgsta šilumą. Pastebėta, kad 

esant +20–30 °C temperatūrai tarakonai 

jaučiasi gerai, o žemesnėje temperatūroje 

gali imti lėčiau vystytis.

Geltondryžis tarakonas ♀
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Pilkàsis tarakõnas – Nauphoeta cine-

rea (Olivier, 1789) (angl. Lobster Coc-

kroach, Speckled Cockroach). Tai ato-

grąžų tarakonas, gyvenantis Centrinėje 

ir Pietų Amerikoje, kai kuriose Karibų 

jūros šalyse (pavyzdžiui, Kuboje) ir iš-

plitęs daugelyje kitų atogrąžų vietų. Šie 

tarakonai užauga iki 25–29 mm ilgio. 

Abiejų lyčių atstovai sparnuoti, bet skrai-

do prastai. Lengvai auginami ir veisiami. 

Ėda labai įvairų maistą. Labai gerai laipio-

ja stačiais paviršiais, todėl plastikinė dėžė, 

kurioje auginami šie vabzdžiai, turėtų 

būti pakankamai sandari ir su mažytėmis 

skylutėmis, kad vėdintųsi. Patinai vilio-

ja pateles trindami gofruotus priekinius 

sparnus į užpakalinį nugarėlės kraštą ir 

taip sukeldami garsą. Kartais apsigyvena 

ir žmonių būstuose. Subręsta per 3 mėn. 

Gyvena 1–2 metus. Insektariumų ir te-

rariumų savininkai šio tarakono nimfas 

dažnai naudoja kaip pašarą kitiems savo 

augintiniams – tarantulams, skorpionams, 

ropliams ir varliagyviams.

Raganõsinis tarakõnas – Macropanes-

thia rhinoceros Saussure, 1895 (angl. Giant 

Burrowing Cockroach, Giant Rhinoceros 

Cockroach). Tai pats sunkiausias pasaulio 

tarakonas, kuris sveria iki 33,5 g. Gyvena 

Australijoje (Kvinslande, Naujajame Pietų 

Velse). Tai kartu ir didžiausias Australijos 

tarakonas. Tiek patinai, tiek patelės – be-

sparniai. Kūno ilgis siekia iki 80 mm. Tarp 

tarakonų (taip pat tarp daugelio kitų vabz-

džių) tai ilgiausiai gyvenantis atstovas; jo 

gyvenimo trukmė siekia iki 10 metų, o ne-

laisvėje – iki 7, kartais iki 14 metų. Minta 

nukritusiais įvairių rūšių eukaliptų lapais. 

Neturi kvapo, juda lėtai. Gyvena smėlė-

tuose dirvožemiuose, urvuose iki metro 

gylio, kur temperatūra ištisus metus būna 

apie +20 °C. Teigiama, kad šie tarakonai 

atlieka naudingą ekologinį vaidmenį, nes 

perdirba ir maisto medžiagomis papildo 

eukaliptų miškų dirvožemį. Patelė veda 

iki 30 nimfų; jos 6–9 mėn. lieka gyven-

Rytinės Andų kalnų priekalnės (Pietų Amerika)
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ti su motina, kuri rūpinasi nimfų maistu. 

Lytinę brandą pasiekia per 3–4 metus. Tai 

neįprasto grožio, intensyvios raudonme-

džio spalvos tarakonas. Auginti nelaisvėje 

Lietuvos sąlygomis būtų sudėtinga dėl šių 

tarakonų mitybos ypatumų. 

Maderinis tarakõnas – Rhyparobia 

maderae (Fabricius, 1781) (angl. Madeira 

Cockroach, Fatula Cockroach, Knocker 

Cockroach). Suaugę tarakonai siekia iki 

40–50 mm ir yra sparnuoti. Šių tarakonų 

gimtinė – Vakarų Afrika, bet dabar ši rūšis 

išplito daugelyje pasaulio atogrąžų kraštų 

ir ypač yra paplitusi Karibų jūros salose. 

Mėgsta aukštą temperatūrą (+30–36 °C). 

Po apvaisinimo, praėjus dviem mėne-

siams, patelės atsiveda apie 40 nimfų, ku-

rios subręsta per 4–5 mėn. Visa gyvenimo 

trukmė – apie 2 metai. Kai kuriose atogrą-

žų šalyse madeirinis tarakonas yra laiko-

mas kenkėju. Apninka maisto produktus 

parduotuvėse, įsikuria plantacijose (ypač 

mėgsta bananus ir vynuoges). Manoma, 

kad šis tarakonas ėda ne tik augalinės kil-

mės produktus, bet ir yrančius gyvūnų au-

dinius. Madeiriniai tarakonai gyvena gru-

pėmis ir gali suformuoti dideles kolonijas. 

Neretai apsigyvena ir žmonių būstuose. 

Mokslo tikslams šis tarakonas naudojamas 

kaip bandomasis laboratorinis gyvūnas.

Brazlinis tarakõnas – Parahormeti-

ca bilobata (Saussure, 1864). Kūnas būna 

37–42 mm ilgio. Paplitęs Brazilijoje ir 

gretimuose kraštuose.

Banãninis tarakõnas – Panchlora nivea 

(Linnaeus, 1758) (sin. P. anchlora cubensis) 

(angl. Green Banana Cockroach, Cuban 

Cockroach). Kūnas pailgas, 20–30 mm 

ilgio, neįprastos spalvos, žalsvas arba gels-

vas, antenos sutrumpėjusios. Į Europą ir 

Lietuvą atkeliauja iš Karibų salų, Centri-

nės ir Pietų Amerikos su egzotinių vaisių 

siuntomis (pavyzdžiui, bananais).

Madeirinio tarakono gimtinė – Vakarų Afrika, tačiau dabar ši 
rūšis išplito ne tik po aplinkines salas, bet ir po pasaulį
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Gigántiškasis tarakõnas – Blaberus 

giganteus Linnaeus, 1758 (angl. Trinidad 

Giant Cockroach, Giant Cockroach). 

Tiek patinai, tiek patelės yra sparnuoti. 

Gali skraidyti, bet tai daro labai vangiai 

(patinai daugiau šokinėja). Greitai bėgio-

ja (60 cm per sekundę). Šviesiai rusvus 

šių tarakonų sparnus puošia ruda juostelė. 

Paplitę Centrinėje Amerikoje ir kai ku-

riose atogrąžinėse Pietų Amerikos šalyse. 

Kūnas būna iki 60–90 mm. Nimfos auga 

ir bręsta iki 9 mėn., o suaugėliai gyvena 

apie metus. Šie tarakonai nelepūs laiky-

mo sąlygoms, todėl žmonės dažnai juos 

augina insektariumuose, tačiau nelaisvėje 

dažniausiai neužauga tokie dideli, kokių 

leidinio autoriams teko matyti natūraliai 

Amazonės džiunglėse.

Kaukoltasis tarakõnas – Blaberus 

craniifer Burmeister, 1838 (angl. Deaths 

Head Cockroach; Deathshead Cockroach). 

Sparnuotas, gali skraidyti, bet tai daro van-

giai. Ant šio tarakono nugarėlės yra tipiškas 

tamsus raštas, truputį primenantis žmogaus 

kaukolę (iš to kilo šios rūšies lotyniškas, 

angliškas ir lietuviškas pavadinimai). Spar-

nai tamsūs, dažnai juosvi arba juodi. Plačiai 

paplitęs Amerikos atogrąžose (nuo Meksi-

kos, Belizo ir Kubos iki Ekvadoro, Peru ir 

Brazilijos). Kūnas būna apie 50 mm ilgio, 

nors dažnai skelbiami duomenys apie daug 

didesnius individus (tačiau greičiausiai tai 

yra klaidingi duomenys, nes painiojamasi 

identifikuojant kai kurių atogrąžų tarako-

nų rūšis). Neretai ši rūšis painiojama su 

gigantiškuoju tarakonu, dažnas insektariu-

mo šeimininkas apsigauna manydamas, 

kad augina kaukolėtąjį tarakoną. Patyrę 

insektariumų savininkai teigia, kad tikrų 

kaukolėtųjų tarakonų individų įsigyti yra 

Gigantiškasis tarakonas

Buveinė Pietų Amerikoje
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sunku. Nimfos subręsta per 4–6 mėn., o 

suaugėliai gyvena 6–18 mėn.

Vabalspanis tarakõnas (sin. havãjinis 

tarakõnas) – Diploptera punctata (Esch-

scholtz, 1822) (angl. Pacific Mimic Ro-

ach, Pacific Beetle Cockroach). Suaugė-

lių išvaizda primena vabalus (pavyzdžiui, 

grikinukus). Kūno ilgis siekia 15–25 mm. 

Šiems nedideliems rudiems tarakonams 

būdinga tikroji gyvavedystė; dažnai labo-

ratorinėmis sąlygomis juos veisia ir tyri-

nėja mokslininkai. Paplitę Havajuose.

Šeima – TIKRÍEJI TARAKÕNAI – 

BLATTIDAE

(angl. Common Cockroaches)

Didelė šeima, kuriai būdinga rūšių san-

daros ir gyvenimo būdo įvairovė. Tai 

stambūs vabzdžiai. Besigindami nuo prie-

šų kai kurių rūšių tarakonai išskiria me-

džiagas, dėl kurių žmonėms išberia odą ar 

net laikinai apankama. Minta labai įvairiu 

organiniu maistu, kurį kartkartėmis atryja 

ir palieka šalia išmatų (būdingas specifinis 

nemalonus kvapas). Šeimos atstovai skirs-

tomi į daugybę genčių. Tik dvi gentys – 

Periplaneta ir Blatta – paplitusios visame 

pasaulyje, kitos – skirtinguose regionuo-

se. Iš viso yra apie 600 tikrųjų tarakonų 

rūšių. Šie tarakonai gyvena ir Lietuvoje.

Juodàsis tarakõnas – Blatta orientalis 

Linnaeus, 1758 (angl. Common Cockro-

ach, Oriental Cockroach). Patinų sparnai 

dengia 2/3 pilvelio, o patelių sparnai be-

veik visiškai redukuoti. Visų vystymosi 

stadijų vabzdžiai yra blizgantys, tamsiai 

rudi (patinai) arba juodi (patelės). Kū-

nas – 18–30 mm ilgio. Visiškai suauga 

tik per 1–2 metus; nimfos 6 kartus neria-

si. Patelė vienu metu padeda apie 5–16 

Juodasis tarakonas ♂♀
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kiaušinėlių, kurie būna apgaubti kapsule 

(ooteka); inkubacinis periodas trunka nuo 

44 iki 81 dienos. Per visą gyvenimą pate-

lė gali subrandinti 8 ar daugiau ootekų. 

Suaugėliai gyvena iki 6 mėn. Didžiausias 

juodojo tarakono greitis – 25 cm per se-

kundę. Daug šių tarakonų yra Afrikoje ir 

Australijoje, tačiau aptinkama ir daugely-

je kitų Žemės kraštų. Paplisti po pasaulį 

jiems padėjo žmogus (laivais ir pan.). Eu-

ropoje atsirado maždaug prieš 300 metų, 

tačiau dabar juodųjų tarakonų gerokai su-

mažėjo. Lietuvoje juodasis tarakonas ap-

sigyvena žmonių būstuose, bet, skirtingai 

nei prūsokas, įsikuria ir tokiose vietose, 

kuriose daug šilumos nebūna (rūsiuose, 

po pamatais); kartais įsitaiso butų vonio-

se. Šis tarakonas dažnai gyvena ir lauke. 

Aktyvus naktį, bet, skirtingai nei prūso-

kas, nėra toks judrus. Gali platinti šiltinę.

Turkestãninis tarakõnas – Blatta 

lateralis (Walker, 1868) (angl. Turkistan 

Cockroach, Turkestan Cockroach). Kūno 

ilgis siekia 19–25 mm. Suaugę patinai turi 

sparnus ir yra šviesiai rausvos spalvos, o 

suaugusios patelės yra tamsiai rausvos arba 

rudos spalvos, besparnės. Tai daugiausia 

dykumų gyventojas. Aptinkamas Egipte, 

Libijoje, Sudane, Saudo Arabijoje, Izrae-

lyje, Irake, Irane, Pakistane, Afganistane, 

Indijoje ir JAV (pateko su JAV kariniu per-

sonalu, grįžusiu iš Vidurinių Rytų). Nim-

fos vystosi apie 3–5 mėn., o suaugėliai gali 

gyventi iki 10 mėn. Apsigyvena žmonių 

būstuose. Gali platinti bakterijas, kurios 

sukelia šigeliozę (bakterinė dizenterija). 

Ameriknis tarakõnas – Periplaneta 

americana (Linnaeus, 1758) (angl. Ame-

rican Cockroach). Tiek patinai, tiek pate-

lės yra sparnuoti, bet patelių sparnai būna 

vos trumpesni. Šis tarakonas gali truputį 

paskristi, tačiau dažniausiai bėgioja. Tai 

vienas greičiausiai pasaulyje bėgiojančių 

vabzdžių; didžiausias greitis – 74 cm per 

Turkestaninis tarakonas – daugiausia dykumų gyventojas
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sekundę. Kūnas – 28–44 mm ilgio. Lytiš-

kai subręsta 6–12 mėn. Patelė vienu metu 

padeda apie 6–18 kiaušinėlių, kurie būna 

apgaubti kapsule (ooteka); inkubacinis peri-

odas trunka apie 24–59 dienas. Suaugęs dar 

gyvena apie metus. Patelė per savo gyveni-

mą gali sulaukti apie 150 jauniklių (nimfų). 

Šis tarakonas kilęs iš Afrikos, tačiau dabar 

plačiai paplitęs šiltesniuose pasaulio kraštuo-

se (negyvena šaltuose ar daugelyje vidutinio 

klimato kraštų, bet Europoje kai kur aptin-

kamas; apsigyvena šiltnamiuose, sandėliuo-

se). Dažnai randamas laivuose; paatogrąžių 

ir atogrąžų regionuose ši rūšis gyvena lauke. 

JAV šios rūšies tarakonai dažnai įvairiems 

tikslams laikomi laboratorijose (juos lengva 

veisti). Ant šių tarakonų buvo aptikta apie 

22 rūšys bakterijų, virusų, grybų ir pirmuo-

nių, sukeliančių žmogaus ligas, taip pat pen-

kių žmogui pavojingų parazitinių kirmėlių 

rūšių kiaušinėlių. 

Austrãlinis tarakõnas – Periplaneta 

australasiae (Fabricius, 1775) (angl. Aus-

tralian Cockroach). Kūno ilgis siekia 27–

33 mm. Patinai sparnuoti, rudi (su geltonai 

ir juodai išmarginta nugarėle), patelės taip 

pat sparnuotos, juosvos, pakraščiuose su 

geltonomis dėmelėmis. Gyvena ir žmonių 

būstuose. Plačiai išplitęs po pasaulį, dažnai 

aptinkamas Afrikoje. Nesunkiai veisiamas 

insektariumuose. Šilumamėgis.

Rusvàsis tarakõnas – Periplaneta fuli-

ginosa Serville 1839 (angl. Smoky-Brown 

Cockroach). Kūno ilgis yra apie 35 mm. 

Gyvena žmonių būstuose.

Japòninis tarakõnas – Periplaneta ja-

ponica Karny, 1908 (angl. Japanese Coc-

kroach). Kūno ilgis siekia 21–25 mm. 

Gyvena žmonių būstuose. Aptinkamas 

Japonijoje ir Kinijoje.

Geltonmagis tarakõnas – Neostylo-

pyga rhombifolia (Ståll, 1861) (angl. Har-

lequin Cockroach). Išsiskiria kūno mar-

gumu. Kūno ilgis siekia 20–27 mm. Gin-

damiesi nuo priešų šios rūšies tarakonai 

išskiria kvapią medžiagą – amilo acetatą. 

Kartais apsigyvena ir žmonių būstuose.

Flordinis tarakõnas – Eurycotis flori-

dana (Walker, 1868) (angl. Florida Skunk 

Roach, Florida Woods Cockroach). Kūno 

ilgis – apie 24–50 mm. Tai rudas vabz-

dys, kurio sparnai redukuoti. Aptinkamas 

JAV pietuose ir Karibų jūros salose. Daž-

niausiai randamas visur ir gausiai. Gyvena 

ir žmonių būstuose. Per metus išsivysto 

viena karta (generacija). Suaugėliai gali 

išgyventi iki kelerių metų. 

Šeima – PRŪSÕKAI – 

BLATTELLIDAE

(angl. Blattellids)

Tai dažniausiai smulkūs vabzdžiai (nuo 

8 iki 20 mm), tik kai kurių rūšių suaugė-

liai yra dideli ar net gigantiški (100 mm 

ar ilgesni). Minta viskuo, ką randa. Dau-

gelio rūšių patelės pilvelio gale nešiojasi 

kiaušinėlių kapsulę (ooteką) su bręstan-



75

čiais kiaušinėliais. Plačiai paplitę pasau-

lyje, ypač šiltesniuose kraštuose. Tai itin 

didelė tarakonų būrio šeima – ją sudaro 

apie 1 750 rūšių. Gyvena ir Lietuvoje.

Namnis prūsõkas – Blattella germani-

ca (Linnaeus, 1767) (angl. German Coc-

kroach). Veisiasi žmonių būstuose, mėgsta 

šiltas, tamsias, drėgnas vietas ir lankosi ten, 

kur galima rasti maisto; aktyvus naktį, dieną 

slapstosi. Didžiausias šio tarakono greitis – 

30 cm per sekundę. Kai jų prisiveisia labai 

daug, pasirodo ir dieną. Šie tarakonai ėda 

įvairų, tačiau tik minkštą ir drėgną maistą; 

be jo lengvai ištveria 2 ar daugiau savaičių. 

Patelė vienu metu padeda iki 30–50 kiauši-

nėlių, kuriuos nešiojasi iš pilvelio kyšančioje 

kiaušinėlių kapsulėje (ootekoje); patelė pa-

lieka ooteką tik prieš jaunikliams išsiritant. 

Per visą gyvenimą patelė gali subrandinti 

3–6, o kai kurių mokslininkų nuomone, ir 

daugiau tokių kapsulių. Per metus gali iš-

sivystyti 4 generacijos, o vienos generacijos 

vabzdžiai gyvena apie metus. Kūnas – 11–

15 mm ilgio. Rūšis greičiausiai kilusi iš Pie-

tų Azijos, tačiau dabar paplitusi po visą pa-

saulį (plisti padeda keliautojai); paatogrąžių 

ir atogrąžų regio nuose šios rūšies tarakonai 

gyvena lauke. Europoje atsirado XVIII a. 

Gyvenamosiose patalpose plinta per įvairius 

plyšius, ventiliacijos, šiukšlių, kanalizacijos 

vamzdžius ar net išorinėmis namų sienomis. 

Visiškai išnaikinti beveik neįmanoma, bet 

veisimąsi ir plitimą pristabdyti galima. 

Laplándinis prūsõkas – Ectobius lap-

ponicus Linnaeus, 1758 (angl. Dusky Coc-

kroach). Gyvena miškuose; labai greitas ir 

vikrus. Kūnas – 6–15 mm ilgio. Paplitęs 

Europoje, visur miškų zonoje; šiaurinė 

šios rūšies arealo dalis driekiasi per tundrą 

(taip pat aptinkamas ir Europoje).

Mišknis prūsõkas – Ectobius sylves-

tris Poda, 1761 (angl. Forest Cockroach). 

Gyvena miškuose, dažnai aptinkamas ant 

krūmų. Kūnas – 5–11 mm ilgio. Paplitęs 

Naminis prūsokas 

Miškinis prūsokas ♀
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didžiojoje Europos dalyje (ypač Vidurio 

ir Rytų Europoje), o Azijoje – iki vakari-

nio Sibiro; aptinkamas ir Lietuvoje.

Juostaspanis prūsõkas – Supella lon-

gipalpa (Fabricius, 1798) (angl. Brown-

Banded Cockroach). Gyvena ne tik šil-

tuose žmonių būstuose, bet ir kitokiose 

vietose. Panašus į prūsoką, tačiau skiriasi 

nugarėlės raštas (turi tamsias juostas ant 

sparnų, bet neturi juosvų juostų ant nu-

garėlės). Patelė vienu metu padeda iki 16 

kiaušinėlių, kurių nesinešioja, o prilipdo 

prie substrato; inkubacinis periodas – apie 

40 dienų. Gyvybinis ciklas trunka 3 mėn. 

(per metus gali išsivystyti apie 4 genera-

cijos). Kūnas – 10–14 mm ilgio. Rūšis ki-

lusi iš Afrikos, bet dabar plačiai paplitusi 

pasaulyje (taip pat ir Europoje).

Azijnis prūsõkas – Blattella asahinai 

Mizukubo, 1981 (sin. Blattella beybienkoi) 

(angl. Asian Cockroach). Gali apsigyventi 

žmonių būstuose. Aptinkamas Azijoje.

Geltonkrãštis tarakõnas – Loboptera 

decipiens (Germar, 1817) (angl. Field Coc-

kroach, Lobe-Winged Cockroach). Šio ta-

rakono sparnai visiškai redukuoti, todėl pil-

velio segmentai puikiai matyti iš viršaus; šie 

segmentai yra juodi, o jų pakraščiai geltoni. 

Gyvena daugiau pietinėje Europoje, miško 

paklotėje, po akmenimis ar medžių žieve.

Ilgaspanis tarakõnas – Megaloblatta 

longipennis (Walker, 1868) (sin. Megalo-

blatta peruviana) (angl. Giant Cockroach). 

Gyvena Centrinėje ir Pietų Amerikoje 

(Panamoje, Ekvadore ir Peru). Tai di-

džiausias pasaulyje sparnuotas tarakonas; 

išskleistų sparnų plotis siekia iki 180–

200 mm (kūno ilgis – apie 80–100 mm).

Lietuvos miškuose dažnai galima aptikti 
miškinių ir laplandinių prūsokų
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BŪRYS - TERMÌTAI*
ISOPTERA

(angl. Termites)

Pasaulyje yra apie 2 750 rūšių.
Tai smulkūs vabzdžiai, gyvenantys didelėmis kolonijomis. 

Kūnas dažniausiai minkštas, cilindriškas, blyškus. 
Būdingas polimorfizmas (t. y. kastos): 

tik lytiniai individai gali turėti sparnus; darbininkai ir kareiviai yra besparniai ir mažesni.

Gyvena tik šiltuosiuose kraštuose (dirvožemyje ar medienoje); 
Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse neaptinkami.

Sistematika paprasta:
skirstomi tik į keletą šeimų, tačiau nespecialistui jas gali būti sunkoka identifikuoti.

* Pastaruoju metu kai kurie autoriai (pavyzdžiui, Deitz et al., 2003) yra linkę maldininkų, tarakonų ir termitų būrius sujungti į vieną 

tarakongyvių (Dictyoptera) būrį. Nors ši taksonominė koncepcija greičiausiai yra teisinga (t. y. remiasi kladistine filogenijos samprata ir jau 

patvirtinta molekulinių tyrimų duomenimis), tačiau dar nėra visiškai aiški bei visuotinai priimta. Todėl šioje knygelėje laikomasi vartotojui 

patogesnės, konservatyviosios, sampratos, pagal kurią maldininkai, tarakonai ir termitai vis dar pateikiami kaip atskiri (savarankiški) 

būriai, priklausantys tarakongyvių (Dictyoptera) antbūriui.
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Dažniausiai termitai būna blyškiai rusvi 

ar balsvi (rečiau kitokios spalvos), minkš-

to cilindriško kūno, smulkūs besparniai 

bendruomeniniai vabzdžiai, kurie gyve-

na kolonijomis (dažnai didelėmis – po 

2–10 mln. individų). Termitų išvaizda 

labai priklauso nuo kastų. Tai vienintelis 

vabzdžių būrys, kurio visiems atstovams 

būdingas taip stipriai išvystytas polimor-

fizmas: be sparnuotų lytinių individų, dar 

yra besparnių ir nevaisingų, panašių į nim-

fas darbininkų ir kareivių; jų didelė, stipri 

galva yra ginkluota galingais žandais ir 

pritaikyta gynybinei funkcijai atlikti. Ter-

mitų kūno ilgis gali būti nuo 3 iki 20 mm. 

Kūno dydis taip pat gali labai priklausyti 

nuo kastos; sparnuoti lytiniai individai vi-

sada daug didesni už darbininkus ir ka-

reivius. Ypač didelės gali būti kiaušinėlius 

dedančios patelės, pavyzdžiui, Odontoter-

mes fidens patelė yra rekordinio dydžio – 

gali užaugti net iki 110 mm.

Kadangi dauguma termitų gyvena pa-

sislėpę žemėje ar medienoje, jų kūno 

danga dažniausiai būna be pigmento ir 

tik silpnai pakietėjusi. Pusiau atvirai gy-

venantys termitai yra rudi, kartais juodi 

arba kitokių spalvų; jų kūneliui būdinga 

truputį standesnė chitininė danga. Galva 

prognatinė, burnos aparatas graužiama-

sis. Akys dažniausiai stipriai redukuotos 

arba jų visai nėra. Antenos gana trumpos. 

Dauguma, išskyrus pačius primityviau-

sius tarakoniškuosius termitus (Mastoter-

mitidae), turi kaktos liauką. Lytinių indi-

vidų sparnai labai ilgi, homonomiški; po 

neilgai trunkančio lytinių individų skry-

džio jie nulūžta. Pilvelis su labai trumpais 

cerkais, kiaušdėtė redukuota (dažniausiai 

visiškai nunykusi). Vieni minta medie-

na, detritu, kiti ėda pelėsinius grybus, 

kuriuos augina požeminiuose „soduose“. 

Termitų žarnyne yra pirmuonių ir bak-

terijų (arba vien bakterijų), padedančių 

virškinti medieną (celiuliozę). Kai kurie 

atogrąžose paplitę termitai statosi įspū-

Prie termityno (Indija)

Termitynas medyje (Kosta Rika)
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dingo dydžio antžeminius būstus – ter-

mitynus; kai kurie termitynai gali būti 

net 6–8 m aukščio. Darbininkai dažniau-

siai yra visiškai akli, neturi susiformavusių 

moteriškų ar vyriškų lytinių liaukų. Jie 

stato termityną, ieško maisto ir jį gabe-

na į termityną, maitina lytinius individus, 

kareivius ir nimfas, rūpinasi kiaušinėliais. 

Ne tik darbininkai, bet ir kareiviai rūpi-

nasi termitynu bei nuolatos ėda visos ko-

lonijos išmatas (ekskrementus). Kareiviai 

saugo koloniją nuo kitų termitų rūšių, 

skruzdėlių ir kitų priešų. Jų galvos labai 

specializuotos (priklauso nuo to, kokią 

gynybinę funkciją atlieka: ar kaunasi su 

įsiveržėliais tvirtais žandais, ar uždaro įėji-

mus į termityną užkišdami juos savo gal-

va, ar apipurškia priešą įvairiomis galvos 

liaukų išskyromis). Susiformavę lytiniai 

individai išlekia iš termityno, sudaro spie-

čių, o nusileidę ant žemės poruojasi. Vė-

liau karališkoji pora (karalius ir karalienė) 

ieško naujos vietos būsimam termitynui, 

kuriame galėtų apsigyventi. Patinas perio-

diškai apvaisina patelę. Iš pradžių patelė 

deda nedaug kiaušinėlių, bet vėliau gali 

per dieną padėti iki 80 tūkst. (tai priklauso 

nuo termitų rūšies). Vystymuisi būdinga 

dalinė metamorfozė. Nimfoms būdingos 

sparnų užuomazgos; jos auga ir neriasi 3 

ar daugiau kartų, kol virsta suaugėliais. Iš 

pradžių karališkoji pora maitina pirmąsias 

nimfas, kol jos tampa suaugėliais. Netru-

kus ir karalienė, ir karalius tampa visiškai 

priklausomi nuo darbininkų, nebegali 

savarankiškai maitintis (karališkąją porą 

seilėmis suvilgytu maistu maitina darbi-

ninkai). Prireikus karalienės skleidžiamos 

medžiagos gali paskatinti išsivystyti naują 

karališkąją porą (arba tik karalių); tokia 

pradinės poros pamaina vadinama neo-Turkestaninio termito patinas (karalius)

Turkestaninio termito patelė (karalienė)
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teniniais individais. Paprastai karališkoji 

pora (bent jau karalienė) gyvena rekordiš-

kai ilgai – apie 70 metų; tiek pat egzistuoja 

ir termitynas. Australijos aborigenai teigia, 

kad termitų ir temitynų amžius yra dar il-

gesnis – apie 200 metų, tačiau tai sunku 

patikrinti.

Daug atogrąžų ar paatogrąžių šalių kenčia 

nuo termitų veiklos – vien tik JAV kasmet 

patiria apie 2–3 mlrd. dolerių nuostolio. Iš 

visų dabar žinomų rūšių tik 185 termitų rū-

šys yra kenkėjai, tačiau jie teikia ir tam tikrą 

naudą: perdirba medieną, purena ir ven-

tiliuoja dirvožemį. Kai kuriuose kraštuo-

se, ypač Afrikoje (pavyzdžiui, Ugandoje ir 

Zambijoje), žmonės termitus valgo ir laiko 

delikatesu; apie 32–36 proc. keptų ar garuo-

se šutintų termitų kūno sudaro baltymai.

Termitai yra šilumamėgiai, todėl paplitę 

tik iki 40 (retai iki 48) paralelės į abi puses 

nuo pusiaujo: Pietų Europoje gyvena apie 

10 rūšių, Šiaurės Amerikoje – apie 50 rū-

šių, Azijoje – apie 440, Australijoje – apie 

360, Pietų Amerikoje – per 400, o Afri-

koje – gerokai daugiau nei 1 000 rūšių 

termitų. Iš viso žinoma apie 2 750 ter-

mitų rūšių, kurios skirstomos į 7 šeimas. 

Rastos fosilijos padėjo nustatyti, kad patys 

seniausi termitai gyveno kreidos periode 

(prieš 130 mln. metų); greičiausiai jie dar 

nebuvo bendruomeniniai.

Rekomenduojama papildoma literatūra: 

Lewis, 2003; Gillott, 2005.

Šeima – TARAKÕNIŠKIEJI 

TERMÌTAI – 

MASTOTERMITIDAE

(angl. Mastotermitids, Primitive Termites)Turkestaninio termito kareivis

Turkestaninio termito darbininkas



81

Tai patys primityviausi pasaulio termitai. 

Paplitę Australijoje. Aprašyta viena rūšis.

Dárvino termtas – Mastotermes darwi-

niensis Froggatt, 1897 (angl. Darwin’s Ter-

mite, Australian Termite, Giant Northern 

Termite). 

Tai pati archajiškiausia iš visų šiuo metu 

gyvenančių termitų rūšių. Lytinių indivi-

dų sparnai turi didelę užpakalinę skiautę 

(kaip tarakonų). Patelės deda kiaušinėlius 

į kiaušinėlių kapsules – ootekas (kaip ir 

tarakonai; po 24 į vieną kapsulę). Darbi-

ninkai ir kareiviai būna rudi. Šių termitų 

pirmąją karališkąją porą greitai pakeičia 

kiti lytiniai individai (neoteniniai). Dar-

vino termitams priklausančių lytinių in-

dividų kūno ilgis siekia iki 35 mm, karei-

vių – iki 11–13 mm, o darbininkų – iki 

10–11,5 mm. Kolonijos didelės – jose 

būna nuo šimtų tūkstančių iki turbūt mi-

lijonų individų, nes kai kolonijos dydis 

pasiekia maždaug šimtą tūkstančių indi-

vidų, lizdas suskyla į keletą savarankiškai 

egzistuojančių lizdų. Lizdas įrengiamas 

po žeme arba ant medžių. Kareiviai turi 

tvirtus žandus, taip pat gali išskirti nuo-

dingą rudą ekskretą įsibrovėliams at-

baidyti. Gyvena Australijos šiauriniuo-

se regionuose. Tai viena didžiausią žalą 

darančių termitų rūšių: gadina medinius 

pastatus, tvoras, medinius stulpus, taip pat 

daro žalos kultivuojamiems augalams (pa-

vyzdžiui, cukranendrėms, įvairiems vais-

medžiams), nes pažeidžia jų žievę ir taip 

gali juos pražudyti.

Šeima – SAUSUÕLINIAI 

TERMÌTAI – KALOTERMITIDAE

(angl. Dry-Wood Termites)

Gyvena sausoje medienoje, aukščiau 

žemės paviršiaus; tik kelios rūšys mėgsta 

drėgną ar pūvančią medieną. Suaugėliai 

(darbininkai ir kareiviai) būna apie 10–

13 mm ilgio. Kolonijos palyginti nedide-

lės – po keletą tūkstančių individų; patelė 

padeda po tuziną kiaušinėlių per dieną. 

Šie termitai plačiai paplitę pasaulyje, bet 

gyvena tik šiltuosiuose kraštuose (taip pat 

palei Viduržemio jūrą, o keletas rūšių – 

JAV pietinėse valstijose bei Havajuose). Iš 

viso pasaulyje yra 22 gentys ir apie 420 

sausuolinių termitų rūšių. 

Geltonkãklis termtas – Kalotermes 

flavicollis (Fabricius, 1793) (angl. Yel-

low-Necked Termite, Yellow-Necked 

Drywood Termite). Gyvena išvirtusiuose 

ar nukirstuose medžiuose, o kartais ir me-

diniuose pastatuose. Jų kolonijos nedide-

Tikrųjų termitų (Nasutitermes sp.) termitynas 
ant sausuolio
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lės – tik keli šimtai darbininkų ir kareivių. 

Darbininkai ir kareiviai būna apie 10 mm 

ilgio. Paplitęs pietinėje Europoje ir aplink 

Viduržemio jūrą: nuo Portugalijos iki Grai-

kijos, taip pat Artimuosiuose Rytuose.

Šeima – PZRINIAI TERMÌTAI – 

TERMOPSIDAE

(angl. Rottenwood Termites, Damp Wood 

Termites, True Damp Wood Termites)

Gyvena daugiausia pūvančiuose, nuvir-

tusiuose medžiuose. Kolonijos palyginti 

nedidelės – apie 10 tūkst. individų; pate-

lė padeda maždaug po 30 kiaušinėlių per 

dieną. Šeimai priklauso vieni didžiausių 

termitų būrio vabzdžių; kai kurie iš jų 

(darbininkai ir kareiviai) būna iki 25 mm 

ilgio. Iš viso yra aprašyta apie 20 pūzrinių 

termitų rūšių. Paplitę šiltuosiuose Ameri-

kos, Afrikos, Azijos ir Australijos kraštuo-

se; gali padaryti daug žalos, pavyzdžiui, 

sugraužti į žemę įkastus medinius stulpus 

ar kitus statinius.

Kalifòrninis termtas – Zootermopsis 

angusticollis (Hagen, 1858) (angl. Light Pa-

cific Coast Rottenwood Termite). Paplitęs 

JAV Ramiojo vandenyno pakrantėje.

Šeima – SAVÃNINIAI TERMÌTAI – 

HODOTERMITIDAE

(angl. Grass-Harvesting Termites, 

Harvester Termites)

Išore panašūs į pūzrinius termitus. Ko-

lonijos palyginti nedidelės; patelė pade-

da maždaug po 30 kiaušinėlių per dieną. 

Iš viso yra aprašyta tik apie 19 savaninių 

termitų rūšių. Paplitę Afrikoje ir Azijo-

je; gyvena sausose dykumose, savanose, 

lizdai – dirvožemyje. Kartais gali kenkti 

žolinei ganyklų augalijai.

Turkestãninis termtas – Anacant-

hotermis turkestanicus (Jacobson, 1913) 

(angl. Turkestan Termite). Sparnuoti in-

dividai nėra geri skrajūnai, tačiau pasinau-

dodami vėju gali išplisti keletą kilome-

trų. Lervoms būdingi 5 ūgiai (vystymosi 

stadijos). Darbininkų kūno ilgis siekia 

8–11 mm, o sparnuotų individų, matuo-

jant nuo viršutinių žandų (viršutinių žan-

dų (mandibulių) iki sudėtų sparnų galų – 

21–26 mm arba 11–15 mm (matuojant 

nuo viršutinių žandų (mandibulių) iki 

pilvelio galo). Kareiviai išsivysto arba iš 

paskutinės lervos ūgio (nimfų), arba iš 

darbininkų. Karalienė ir karalius išsivysto 

iš sparnuotų lytinių individų, kurie įkuria 

lizdą ir numeta sparnus. Karalienės ilgis 

Geltonkaklis termitas
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siekia iki 23 mm; jos pilvelis yra dvigu-

bai ilgesnis už galvą ir krūtinę kartu. Jau-

ni individai dažnai minta grybais, kurie 

auga termitų lizde. Šiltuoju periodu dar-

bininkai renka ir kaupia medienos ir gry-

bų gabalėlių atsargas. Lizdo temperatūra 

per didžiausius vasaros karščius paprastai 

nebūna aukštesnė nei +30 °C, o žiemą 

nenukrinta žemiau +5 °C. Viename že-

mės hektare gali būti iki 40 kolonijų. Pa-

plitęs Centrinėje Azijoje (Irane, Turkmė-

nistane, Uzbekistane ir Tadžikistane), 

daugiausia dykumose arba pusdykumėse, 

nuo 250 iki 1 000 m aukščio virš jūros 

lygio. Naikina įvairią medieną (tiek spyg-

liuočių, tiek lapuočių), taip pat gali misti 

popieriumi (kartonu) bei gadinti plastiką 

(putplastį, polietileną ir kt.). Turkesta-

ninis termitas taip pat aeruoja, tręšia bei 

sutvirtina skurdų pusdykumių ir dykumų 

dirvožemį. Šie termitai iškelia įvairias da-

leles iš giliųjų dirvožemio sluoksnių (iki 

15 m gylio) į paviršinius. Taigi šis termi-

tas atlieka svarbų ir pozityvų vaidmenį 

ekosistemose, neskaitant žalos žmogui 

(gadina medines konstrukcijas, pastatus). 

Pagrindinės kovos priemonės – termitų 

nuodijimas dūmais ir chemikalais. Natū-

ralūs šių termitų priešai, reguliuojantys jų 

populiacijas, – kai kurios skruzdėlės, taip 

pat driežai, ežiai ir paukščiai.

Mozambkinis termtas – Hodotermes 

mossambicus (Hagen, 1853) (angl. African 

Harvester Termite, Northern Harvester 

Termite, Harvester Termite). Bene žino-

miausia genties rūšis, plačiai paplitusi be-

veik visoje Afrikoje, kur kritulių iškrin-

ta mažiau nei 750 mm per metus (nuo 

Pietų Afrikos Respublikos iki Etiopijos). 

Termitynų nestato, gyvena požeminiuo-

Hodotermes sp.

Turkestaninio termito buveinė Pietryčių Turkmėnistane
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se lizduose. Rudenį ir žiemos pradžioje 

mozambikiniai termitai pasirodo ant že-

mės paviršiaus dieną, kartais net šviečiant 

ryškiai saulei. Įdomu tai, kad šiuos ter-

mitus pamėgo Afrikoje gyvenančios ur-

vinės hienos (dar vadinamos žeminiais 

vilkais – Proteles cristatus). Šios mitybos 

požiūriu labai specializuotos ir pačios ma-

žiausios hienos dar gali maitintis skruz-

dėlėmis ir vabalais, tačiau pagrindinis jų 

patiekalas – vis dėlto termitai, kuriuos jos 

sulaižo plačiu liežuviu. Per vieną nak-

tį urvinė hiena gali suryti iki 300 tūkst. 

termitų. Tai, beje, vienintelis Afrikos ter-

mitų ėdikas, galintis toleruoti Trinerviter-

mes kareivėlių savigynai naudojamus se-

kretus. Labiausiai urvinės hienos mėgsta 

mozam bikinius termitus, taip pat Triner-

vitermes bettonianus (paplitę Rytų Afriko-

je) ir T. rhodesiensis (paplitę Zimbabvėje ir 

Bostvanoje), pastarųjų termitų nestiprius 

termitynus hienos sugeba išardyti, o mo-

zambikinius termitus sumedžioja, kai jie 

rudenį išlenda ant žemės paviršiaus arba 

kasdamosi į žemę bei ardydamos požemi-

nius jų lizdus.

Šeima – TERÃSINIAI TERMÌTAI – 

RHINOTERMITIDAE

(angl. Subterranean Termites)

Dažniausiai gyvena taip, kad antžeminės 

jų kolonijos galėtų susisiekti su žeme (liz-

dai panašūs į terasas); yra vos kelios rūšys, 

kurių kolonijos būna tiktai aukščiau žemės 

paviršiaus. Kolonijos palyginti didelės – 

nuo dešimčių tūkstančių iki kelių milijonų 

individų; patelė padeda apie 100 kiaušinė-

lių per dieną. Darbininkai ir kareiviai labai 

maži (iki 5 mm), balsvi arba balti. Iš viso 

yra aprašytos apie 345 terasinių termitų 

rūšys. Terasiniai termitai plačiai paplitę šil-

tuosiuose pasaulio kraštuose; gyvena įvai-

riose buveinėse, dirvožemyje ar medie-

noje. Gali sunaikinti medinius statinius, į 

kuriuos patenka per žemę.

Misispinis termtas – Reticulitermes fla-

vipes (Kollar, 1837) (angl. Eastern Subterra-

Antžeminis termitynas
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nean Termite). Plačiai paplitęs JAV rytinėse 

valstijose, ypač Misisipės žemupyje ir delto-

je, taip pat Teksaso, Luizianos, Alabamos ir 

Floridos valstijose.

Luiziãninis termtas – Coptotermes for-

mosanus Shiraki, 1909 (angl. Formosan Sub-

terranean Termite). Palyginti su misisipiniu 

termitu, tai daug lokaliau išplitusi termitų 

rūšis. Gyvena kai kuriose JAV piet rytinėse 

valstijose, bet ypač daug radaviečių yra Lui-

zianoje. Taip pat ši rūšis žinoma ir Havajų 

salose (matyt, užvežta žmogaus).

Šeima – DANTYTAŽAÑDŽIAI 

TERMÌTAI – SERRITERMITIDAE

(angl. Serrmitids)

Daug kuo panašūs į terasinius termitus, 

nuo kurių jie neseniai buvo atskirti kaip 

savarankiška šeima; šių termitų antžemi-

nės kolonijos taip pat susisiekia su žeme. 

Kareiviams būdingos dantytos išaugėlės 

palei vidinį viršutinių žandų kraštą. Kol 

kas žinoma tik viena dantytažandžių ter-

mitų rūšis; ji gyvena Pietų Amerikoje. 

Brazlinis termtas – Serritermes ser-

rifer (Hagen & Bates, 1858) (angl. Brazi-

lian Termite). Ši rūšis kol kas aptikta labai 

lokaliai (tik dviejose Brazilijos valstijose). 

Gyvena kartu su tikraisiais termitais, t. y. 

Cornitermes genčiai priklausančiais atsto-

vais (tiksliau – jų termitynų sienose).

Šeima – TIKRÍEJI TERMÌTAI – 

TERMITIDAE

(angl. Higher Termites)

Šie termitai stato didžiausius termitynus 

(iki 7–8 m aukščio). Darbininkai ir karei-

viai labai maži (iki 5 mm ilgio), šviesūs 

arba rudi. Daugelio rūšių kareiviai turi 

ištįsusią nosies pavidalo galvos išaugą. 

Šių termitų patelės yra vienos produkty-

viausių kiaušinėlių dėjėjų visame vabz-

džių pasaulyje – viena patelė per metus 

padeda apie 10 mln. kiaušinėlių. Iš viso 

tikrųjų termitų yra žinoma apie 1 960 

rūšių, kurios grupuojamos į beveik 240 

genčių. Tai – daugiausia rūšių turinti ter-

mitų šeima. Šie vabzdžiai plačiai paplitę 

pasaulio atogrąžų ir paatogrąžių zonose; 

gyvena įvairiose buveinėse, medienoje ar 

dirvožemyje (Europoje jų nėra). Daugelis 

tikrųjų termitų gali pridaryti labai daug 

žalos žmogui.
Tikrųjų termitų (Nasutitermes sp.) termitynas 
(Belizas)
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Ilganõsis termtas – Nasutitermes 

walkeri (Hill, 1942) (angl. Niggerhead 

Termite). Kūno ilgis – 5–7 mm; kareivių 

galva juosva, ištįsusi į ilgą nosies pavidalo 

išaugą; darbininkų galva gelsvai ruda ir 

neištįsusi į „nosį“. Termitynai kabo me-

džiuose. Nimfos vystosi apie 2,5 mėn. ir 

neriasi 4–7 kartus. Suaugėliai gyvena 1–2 

metus, karališkosios poros atstovai – per 

20 metų; kai kada nurodoma, kad šios rū-

šies karalienės gali išgyventi iki 50 metų. 

Paplitęs Australijos rytinėje dalyje; ken-

kėjas (išgraužia takus medžiuose, jeigu 

mediena pakankamai drėgna).

Ilganosis termitas

Knygos autoriai prie termityno (Indija, 2010 m.)
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BŪRYS - AKMÉNROPOS
GRYLLOBLATTODEA (sin. NOTOPTERA)

(angl. Rock Crawlers, Ice Crawlers)

Būriui priklauso maži, 12–35 mm ilgio, 

besparniai vabzdžiai, truputį panašūs į tie-

siasparnius, tarakonus, termitus ar auslin-

dų nimfas. Kūnas dažniausiai gležnas, 

rudas arba rusvas. Galva nedidelė, akys 

sudėtinės (facetinės) mažos (arba jų vi-

sai nėra), antenos ilgos. Pilvelio gale yra 

du ploni, ilgi cerkai, o patelės – dar ir su 

kiaušdėte. Suaugėliai minta gyvu maistu 

(medžioja daugiausia naktį, bet kartais ir 

dieną). Gali maitintis ir neseniai žuvusiais 

gyvūnėliais, o kai kurių rūšių akmenropos 

(ypač nimfos stadijos) taip pat minta auga-

linės kilmės maistu ir samanomis. Retkar-

Pasaulyje yra apie 28 rūšys.
Tai reliktiniai besparniai, pailgi vabzdžiai, kurie medžiodami ropoja tarp akmenų ir uolų ar giliai miško paklotėje.

Daugelis jų prisitaikė gyventi aukštuose kalnuose, atšiauriomis sąlygomis.
Akmenropų aptinkama Šiaurės Amerikoje ir Rytų Azijoje.

Priklauso tik viena šeima ir 5 gentys, iš kurių žinomiausios yra šios:
lẽdropos –

tos, kurios prisitaikė gyventi ant ledo ar sniego (Šiaurės Amerikos kalnuose);
žémslėpės –

tos, kurios nuo šilumos slepiasi giliai miško paklotėje arba žemėje (Rytų Azijoje).

čiais patelė gali suėsti patiną. Kopuliacija 

trunka iki 4 val.; apvaisinta patelė kiau-

šinėlius deda tik praėjus 10–50 dienų ar 

keliems mėnesiams po poravimosi (į su-

puvusią medieną, samanas, plyšius tarp 

akmenų arba dirvožemį). Nimfos neriasi 

apie 9 kartus ir gali vystytis 5 ar net dau-

Pastaba. Dėl akmenropų (kaip atskiro Glylloblattodea būrio) taksonominio statuso mokslininkai dar neturi vieningos nuomonės. 

Pastaruoju metu įsivyrauja ir toks požiūris, pagal kurį akmenropos kartu su gladiatoriais (91 psl.) jungiamos į vieną akmenropų (No-

toptera) būrį kaip dvi atskiros Glylloblattidae ir Mantophasmatidae šeimos (Arillo, Engel, 2006).
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giau metų. Akmenropų vystymuisi bū-

dinga dalinė metamorfozė. Šių vabzdžių 

nimfos gali išgyventi be maisto nuo 3 iki 

6 mėn. Suaugėliai gyvena apie metus. 

Pirmą kartą šie vabzdžiai buvo aptikti 

1906 m. Kanados kalnuose, bet dabar jų 

randama ir Rytų Azijoje. Akmenropos gy-

vena vėsiuose kalnų miškuose, olose, aukš-

tai kalnuose (prie ledynų, iki 3 200 m aukš-

čio) arba giliai įsiraususios į miško paklotę. 

Kadangi akmenropos – maži, besparniai 

vabzdžiai, tai jų migracija yra labai ribo-

ta. Dažniausiai jie gali keliauti kelis šimtus 

metrų, o gyvenamoje aplinkoje būna pasi-

skirstę 300–1 000 m spinduliu. Paprastai 

akmenropų aptinkama pavieniais indivi-

dais arba poromis. Tai naktiniai vabzdžiai, 

teikiantys pirmenybę 100 proc. drėgmei ir 

prisitaikę gyventi atšiauriomis sąlygomis 

(+3,7–10 °C temperatūroje, rečiau aukš-

tesnėje). Aukštos temperatūros nepakenčia. 

Kai kurios rūšys tik neilgai išlieka gyvos 

(bet sustingusios), kai yra 27 °C šilumos, 

vėliau stimpa. Dauguma rūšių dažniau-

siai žūsta, kai temperatūra pakyla aukščiau 

+10–15 °C. Vasarą ar šiltomis dienomis šie 

vabzdžiai dažniausiai tūno pasislėpę. Žema 

temperatūra taip pat gali būti lemtinga, nes 

vabzdžiai dėl šalčio išsenka esant -6,2 °C. 

Akmenropos – senovinė (reliktinė) vabz-

džių grupė, atsiradusi dar karbono periode, 

giminiška gladiatoriams (nors anksčiau buvo 

manoma, kad šie vabzdžiai yra artimiausiai 

giminiški  tarakonams ir gyvalazdėms). 

Šiuo metu pasaulyje žinomos 28 akmenro-

pų rūšys, priklausančios vienintelei šeimai. 

Taigi akmenropos (Grylloblattodea) – antras 

mažiausias vabzdžių būrys pasaulyje. Šių 

vabzdžių aptinkama tik kai kuriuose pasau-

lio regionuose, t. y. Šiaurės Amerikoje ir ry-

tinėje Azijoje: Japonijoje, Korėjoje, Kinijoje 

ir Rusijoje (Sibire). Iki šiol joks šio būrio 

atstovas nebuvo rastas Pietų pusrutulyje. 

Akmenropos neturi jokios ekonominės 

reikšmės, be to, gyvena vietose, kurios 

nėra apgyvendintos žmonių.

Rekomenduojama papildoma literatūra: 

Ren  tz, 2003; Kim & Lee, 2007; Gillott, 2005.

Šeima – TÌKROSIOS AKMÉNROPOS – 

GRYLLOBLATTIDAE

(angl. Rock Crawlers, Ice Bugs)

Šviesiai rudi, gelsvi arba pilki vabzdžiai. 

Kūnas apaugęs trumpais, retais arba tan-

Ledropa
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kiais plaukeliais. Aprašytos apie 28 rūšys 

ir 5 gentys.

Gentis – lẽdropos – Grylloblatta

(angl. Rock Crawlers, Ice Bugs)

Šios genties atstovų aptinkama JAV vaka-

riniuose rajonuose ir Kanadoje. Jie gyvena 

itin atšiauriomis kalnų sąlygomis (ropoja 

tarp akmenų, ant sniego ir ledo). Trumpą 

kalnų vasarą vabzdžiai dažniausiai pralei-

džia pasislėpę po žeme arba plyšiuose tarp 

uolų. Naktį aukštai kalnuose gyvenančios 

ledropos ieško maisto – ant sniego prišalu-

sių vabzdžių. Žiemą taip pat gali būti ak-

tyvios (jeigu temperatūra būna apie 0 °C); 

po sniegu minta pūvančiomis augalų lieka-

nomis. Žinoma apie 11 šių vabzdžių rūšių. 

Kanãdinė lẽdropa – Grylloblatta 

campodeiformis Walker, 1914 (angl. Nort-

hern Rock Crawler, Ice-Worm). Tai apie 

25–27 mm ilgio vabzdžiai. Gyvena kal-

nuose, ant drėgnų šlaitų arba prie ledynų 

(Kanadoje ir JAV). Šie vabzdžiai įdomūs 

mokslininkų tyrimams kaip organizmai, 

išgyvenantys žemoje temperatūroje.

Gentis – žémslėpės – Galloisiana

Šios genties atstovų randama kai kuriuose 

Rytų Azijos miškuose, kur dienos tempe-

ratūra būna gana aukšta, todėl jie gyvena 

giliai įsirausę į miško paklotę. Kopuliacija 

trunka nuo 30 min. iki 4 val.; apvaisinta 

patelė kiaušinėlius deda tik praėjus 10–50 

dienų po poravimosi (į supuvusią medie-

ną, po akmenimis arba į dirvožemį, bet 

ne į samanas). Viena patelė padeda apie 

30 kiaušinėlių (po 5–6 kiaušinėlius per Kanadinė ledropa Ledropos gyvena šalia ledynų
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dieną). Šiuo metu žinoma 12 šios genties 

rūšių, kurios aptinkamos Japonijoje, Ko-

rėjoje, Kinijoje ir Rusijoje (Sibire). 

Japòninė žémslėpė – Galloisiana 

nipponensis (Caudell & King, 1924), 

(angl. Japanese Rock Crawler). Kūno il-

gis – 18,5–22 mm. Ši žemslėpė gyvena 

po akmenimis spygliuočių ir kitokiuose 

miškuose 200–1 000 m aukštyje, Japoni-

joje. Po kopuliacijos patelės deda 60–150 

juodų kiaušinėlių, kurių inkubacija trun-

ka apie 150 dienų. Esant nepalankioms 

sąlygoms gyvybingi kiaušinėliai gali iš-

likti 1–3 metus. Suaugėliai maitinasi 

smulkiais gyvūnėliais, o nimfos – ir auga-

lų dalimis. Tai pati dažniausia žemslėpių 

genties rūšis.

Yra aprašytos dar 3 kitos akmenropų 

gentys: Grylloblattina (žinoma 1 rūšis – 

Grylloblattina djakonovi Bey-Bienko, 

1951, kuri gyvena Rusijos Tolimuosiuo-

se Rytuose ir Šiaurės Korėjoje); Gryllo-

blattella (žinomos 2 rūšys, kurios gyvena 

Sibire) ir Namkungia (žinomos 2 rūšys, 

kurios gyvena Pietų Korėjoje).
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 2 rūšysys, , kukuririosos g gyvyvenena a 

ungigia (ž(ž(ž(žininininomomomomosososos 2 2 2 2 r r r rūšūšūšūšysys, 

etų Korėrėjojojeje).).

Akmenropų aptikta ir Rytų Azijoje (pvz., 
Rusijos Tolimuosiuose Rytuose)
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BŪRYS - GLADIÃTORIAI
MANTOPHASMATODEA

(angl. Heelwalkers, Gladiators, Mantophasmids, African Rock Crawlers)

Pasaulyje 13 rūšių.
Tai reliktiniai vabzdžiai, turintys lankstų ilgą kūną, bet neturintys sparnų; labai panašūs į gyvalazdes arba maldininkų nimfas.

Labai plėšrūs, medžioja kitus vabzdžius stambiomis priekinėmis kojomis;
Kai tupi, jų kojų letenėlės būna užriestos į viršų.

Dabar gyvena tik pietinėje Afrikoje, 
tačiau geologinėje praeityje jų, matyt, būta plačiai paplitusių (išnykusių rūšių atrasta kaip inkliuzų ir Baltijos gintare).

Būriui priklauso besparniai vidutinio 

dydžio (20–30 mm) vabzdžiai, primenan-

tys maldininkus, gyvalazdes ir akmenro-

pas. Akys didelės. Patelės turi kiaušdėtę. 

Kūnas labai lankstus ir ilgas; spalva įvai-

ruoja nuo rudos ar pilkai rudos iki žalios 

ar oranžiškai margos. Įdomu, kad skir-

tingi tos pačios rūšies individai gali būti 

skirtingos spalvos (priklausomai nuo to, 

ant kokio substrato jie gyvena). Specifinis 

visų gladiatorių požymis – tupintis vabz-

dys laiko kojų letenėles užrietęs į viršų ir 

truputį pakėlęs nuo substrato; paskutinis 

letenėlių segmentas dar ir praplatėjęs.

Gladiatoriai minta gyvu maistu; dau-

giausia naktį (bet kai kurios rūšys ir dieną) 

jie savo didelėmis priekinėmis kojomis 

medžioja įvairius vabzdžius. Gladiato-

riams būdinga tik viena karta (generacija) 

per metus. Nimfos išsirita iš kiaušinėlių 

tik prasidėjus lietingajam periodui; auga 

Pastaba. Dėl gladiatorių (kaip atskiro Mantophasmatodea būrio) taksonominio statuso nėra vieningos nuomonės. Pastaruoju metu 

įsivyrauja ir toks požiūris, pagal kurį gladiatoriai kartu su akmenropomis (87 psl.) jungiami į vieną akmenropų (Notoptera) būrį 

kaip dvi atskiros Glylloblattidae ir Mantophasmatidae šeimos (Arillo, Engel, 2006).
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ir vystosi vėsiuoju periodu, o prieš sausąjį 

periodą (Pietų Afrikos Respublikoje sau-

sasis periodas būna rugsėjo–spalio mėn., 

o Namibijoje – gegužės mėn.) tampa 

suaugėliais. Patinai mažesni ir plonesni, 

palyginti su patelėmis; patelių pilvelis 

praplatėjęs ties viduriu, patinų – užpa-

kaliniame gale. Patinai pilvelio gale turi 

stiprius cerkus. Prieš kopuliuodami ir 

patinai, ir patelės tapšnoja pilvelio galu 

į substratą, taip sukelia specifinį garsą ir 

vibraciją; gladiatoriams poruojantis, ma-

tyt, yra svarbi tik vibracija, nes garso jie 

tikriausiai negirdi. Šių vabzdžių sueitis 

įvyksta labai greitai: patinas kojomis pa-

griebia patelę už nugaros, palenkia savo 

pilvelį po patele, cerkais kaip žnyplėmis 

prispaudžia patelės pilvelio galą prie savo 

pilvelio galo ir įkiša labai didelį kopulia-

cinį organą; kopuliacija trunka iki 1–3 

dienų. Laikant ir stebint gladiatorius la-

boratorinėmis sąlygomis, patelės po ko-

puliacijos dažniausiai suėda patiną; gam-

toje to dar nepastebėta. Apvaisinta patelė 

deda kiaušinėlius į žolių kerus; kiaušinė-

liai neblogai ištveria karštį ir sausrą. Po 

kopuliacijos praėjus 1–2 savaitėms, visi 

suaugėliai žūsta.

Gladiatorių būrys buvo paskelbtas vi-

siškai neseniai – tik 2002 m. Kaip žino-

ma, kasmet pasaulyje aprašoma apie kelis 

tūkstančius naujų mokslui vabzdžių rū-

šių, tačiau naujo vabzdžių būrio apra-

šymas yra vienas svarbiausių biologinių 

atradimų entomologijos moksle. Iki šiol 

paskutinis vabzdžių būrys – akmenropos 

(Grylloblattodea) – buvo aprašytas tik 

1914 m. Tačiau apie būrio statusą yra ir 

kitokių nuomonių (žr. pastabą 91 psl.).

Pirmuosius penkis gladiatorių egzem-

pliorius surinko Pietų Afrikos muziejaus 

darbuotojai dar 1890 m., tačiau jie (kaip 

ir visi kiti vėliau surinkti egzemplioriai) 

buvo neteisingai apibūdinti kaip maldi-

ninkų (Mantodea) nimfos. Suaugę gla-

diatoriai iš tikrųjų primena besparnes 

maldininkų nimfas, tačiau jų priekinės 

kojos kitokios. Nuo panašių gyvalazdžių 

taip pat skiriasi tuo, kad gladiatoriai yra 

plėšrūs, o ne augalėdžiai kaip gyvalazdės, 

be to, turi žemyn nukreiptą galvą. Nors 

gladiatoriai gali atrodyti panašūs ir į tie-

siasparnių nimfas, tačiau šių vabzdžių ko-

jos nėra šokamosios kaip tiesiasparnių.

Gladiatoriai šiuo metu aptinkami tik 

Afrikos pietinėje dalyje: Pietų Afrikos 

Respublikoje, Namibijoje, Tanzanijoje, 
Gladiatorius
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galbūt jų bus rasta ir kitose Afrikos šaly-

se; kol kas šių įdomių reliktinių vabzdžių 

išaiškinta tik 13 rūšių, kurios skirstomos 

į 10 genčių ir 3 šeimas. Tai mažiausias 

vabzdžių būrys pasaulyje. Įdomu, kad 

viena, dabar nebegyvenanti, rūšis kaip 

inkliuzas buvo aptikta Baltijos gintare.

Rekomenduojama papildoma literatūra: 

Klass et al., 2002; Gillott, 2005.

Žaliàsis gladiãtorius – Mantophasma 

zephyra (angl. West Wind Gladiator). Ža-

lios spalvos, kūno ilgis siekia 23,6 mm. 

Aptinkamas Namibijoje (Erongo kalnuo-

se). Kartu su tanzaniniu gladiatoriumi – 

tai pirmos dvi rūšys, pagal kurias būrys 

buvo aprašytas pirmą kartą. Beje, kol kas 

šios rūšies aptiktas tik vienintelis indivi-

das (patelė).

Nambinis gladiãtorius – Tyrannop-

hasma gladiator (angl. Gladiator Heelwal-

ker). Aptinkamas Namibijoje, neaukš-

tuose, dykumomis apsuptuose Brandber-

go kalnuose.

Tanzãninis gladiãtorius – Tanza-

niophasma subsolana (angl. East Wind 

Gladiator). Kūno ilgis siekia 17,5 mm. 

Aptinkamas sausringose, žemais krūmais 

apaugusiose pietinės Tanzanijos vieto-

vėse. Kartu su žaliuoju gladiatoriumi – 

tai pirmos dvi rūšys, pagal kurias būrys 

buvo aprašytas pirmą kartą. Kol kas šios 

rūšies aptiktas tik vienintelis individas 

(patinas).

Baltijnis gladiãtorius – Raptophasma 

kerneggeri (angl. Baltic Heelwalker). Tai 

2001 m. aprašyta išnykusi rūšis, kurios 

35–50 mln. metų fosilijos aptiktos Bal-

tijos gintare. Nugarinė pusė su trumpais 

šereliais, kūno spalva ruda. Suaugėlių dy-

dis – apie 11–15 mm (gintare dažniausiai 

aptinkama 2–5 mm, rečiau 8 mm ilgio 

nimfų). Rūšis gyveno eocene ir, matyt, 

Šiuo metu gladiatorių aptinkama tik Afrikos 
pietinėje dalyje

buvo gana paplitusi dabartinės Baltijos 

jūros bei Skandinavijos regiono atogrąžų 

klimato pušynuose.
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BŪRYS - TINKLUÕČIAI
(sin. EBIJOS)
EMBIOPTERA

(sin. EMBIIDINA, EMBIARIA)
(angl. Web-Spinners, Webspinners, Foot Spinners)

Pasaulyje apie 300 rūšių.
Smulkūs, pailgo kūno rudi ar juodi vabzdžiai, 
gyvenantys nusipintuose šilko siūlų tuneliuose 

po medžių žieve, akmenimis, miško paklotėje ar drevėse.

Sparnuoti tik patinai.
Paplitę tik šiltuosiuose kraštuose.

Būriui priklauso smulkūs, pailgi, rusvi 

arba juodi 5–22 mm ilgio vabzdžiai, gy-

venantys nedidelėmis kolonijomis nusi-

pintuose šilko siūlų tuneliuose. Galva nu-

kreipta į priekį, o ne nuleista žemyn kaip 

daugelio kitų giminiškų būrių vabzdžių. 

Antenos ilgokos, akys silpnai išvystytos. 

Patelės besparnės, o patinų sparnai siau-

ri, homonomiški, susideda virš pilvelio 

plokščiai. Patinų sparnai gali užsilenkti į 

priekį, kai vabzdys juda kolonijos tuneliu 

atbulomis. Cerkai trumpi, patelės netu-

ri kiaušdėtės. Šie vabzdžiai dirvožemyje, 

miško paklotėje ar po medžių žieve pina 

tunelius iš šilko siūlų, kuriuos pagamina 

daugybė mažų liaukučių, esančių išsipū-

tusiose priekinių kojų letenėlėse. Tokias 

liaukutes turi tiek suaugę vabzdžiai, tiek 
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jų nimfos. Tuneliuose vabzdžiai gyvena, 

juose dalinai apsisaugo nuo priešų, tu-

neliais keliauja iš lizdo prie vandens arba 

ieškoti maisto. Maitinasi augalinės kilmės 

maistu, o maistui pasibaigus plečia savo 

tunelius. Paprastai šie vabzdžiai nepalieka 

susikurto mikropasaulio, tačiau poruotis 

patinai gali skristi į kitas kolonijas; kar-

tais skrenda į šviesą. Vystymuisi būdinga 

dalinė metamorfozė. Patelės kiaušinėlius 

deda tuneliuose, kartais net įsuka į šilko 

siūlus. Daugelis rūšių rūpinasi būsimais 

ar jau išsiritusiais palikuonimis, pavyz-

džiui, saugo padėtus kiaušinėlius, maitina 

išsiritusias nimfas sukramtytu maistu. Šie 

vabzdžiai daugiausia paplitę atogrąžose 

ar paatogrąžiuose, keletas rūšių taip pat 

gyvena pietinėje Europoje, Kryme, Ar-

timuosiuose Rytuose, Centrinėje Azijoje 

ir kt. Lietuvoje šie vabzdžiai negyvena. 

Iš viso aprašytos 8 jų šeimos ir apie 300 

rūšių, tačiau manoma, kad iš tikrųjų šių 

vabzdžių gali būti apie 2 000 rūšių. Tai 

labai specializuoti vabzdžiai, truputį gi-

miniški ankstyvėms (Plecoptera) ir gyva-

lazdėms (Phasmatodea). 

Rekomenduojama papildoma literatūra: 

Ross, 2003; Gillott, 2005.

Šeima – TIKRÍEJI TINKLUÕČIAI 

(sin. klotodìdai) – CLOTHODIDAE

(angl. Clothodids)

Jų kūnas cilindriškas, kojos trumpos. 

Plačiai paplitę atogrąžų ir paatogrąžių re-

gionuose; gyvena ir dykumose, ir drėg-

nuosiuose atogrąžų miškuose. Bene pa-

čios archajiškiausios rūšys aptinkamos 

Pie tų Amerikoje.

Karbinis tinkluõtis – Antipaluria 

urichi (Saussure, 1896). Kūno ilgis – 

15 mm. Šios rūšies vabzdžiai gali gyventi 

ir kolonijomis, ir kaip pavieniai vabzdžiai. 

Patelės, kurios gyvena kolonijomis, pade-

da daugiau kiaušinėlių negu gyvenančio-

sios atskirai. Rūšis paplitusi Karibų jūros 

Trinidado saloje.

Šeima – CILÌNDRIŠKIEJI TIN-

KLUÕČIAI – OLIGOTOMIDAE

(angl. Oligotomids)

Jų kūnas cilindriškas, kojos trumpos. 

Šios grupės atstovai daugiausia gyvena 

Australijoje ir atogrąžinėje Azijoje, bet 

aptinkami ir pietinėje Europoje.

Paprastàsis tinkluõtis – Haploembia 

solieri (Rambur, 1842). Kūnas būna apie 

11 mm ilgio. Gyvena visoje pietinėje Eu-

Paprastasis tinkluotis ♂
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ropoje nuo Kanarų salų ar Madeiros iki 

Graikijos ir Krymo. Taip pat aptinkamas 

Artimuosiuose Rytuose, Azijos vakarinė-

je dalyje, šiaurinėje Afrikoje ir šiltuosiuo-

se Šiaurės Amerikos rajonuose.

Šeima – EBIJOS – 

EMBIIDAE

(angl. Embiids)

Patinų sparnai gali užsilenkti į priekį, 

kai vabzdys juda kolonijos tuneliu atbu-

lomis. Prieš skrendant sparnai pripildomi 

limfos, kad sutvirtėtų. Šie vabzdžiai pa-

plitę Pietų Amerikoje, Afrikoje, Azijoje, 

o keletas rūšių aptinkamos ir pietinėje 

Europoje.

Totõrinė ebija – Embia tartara Saus-

sure, 1896. Ši rūšis gyvena Artimuosiuose 

Rytuose ir Centrinėje Azijoje.

Ibèrinė ebija – Embia amadorae 

Ross, 1966. Ši embija gyvena tik Pirėnų 

pusiasalyje – Ispanijoje ir Portugalijoje. 

Kūno ilgis siekia iki 10 mm.

Paprastasis tinkluotis ♀

Keletas tinkluočių rūšių aptinkamos ir pietinėje Europoje (pvz., Kryme)
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BŪRYS - TRŪNĖSINÙKAI
ZORAPTERA

(angl. Angel Insects, Zorapterans, Soil Lice)

Pasaulyje yra apie 33 rūšys.
Tai labai maži, į termitus panašūs šiltųjų kraštų vabzdžiai,

gyvenantys nedidelėmis kolonijomis sutrūnijusioje ar pūvančioje medienoje 

bei drėgnoje miško paklotėje.

Dar menkai ištirti; 

tik nedaugelis mokslininkų yra matę šiuos vabzdžius gyvus.

Būriui priklauso labai smulkūs (2–3 mm 

ilgio), truputį į termitus panašūs vabz-

džiai. Jų spalva įvairuoja nuo šviesiai rus-

vos iki beveik juodos. Galva nukreipta 

žemyn (hipognatinė), trikampė, burnos 

aparatas nespecializuotas. Antenos beveik 

pusės kūno ilgio, karoliškos (sudarytos iš 

aiškiai perskirtų narelių). Kojų letenėlės 

dvinarės. Pilvelis ovalus, su labai trum-

pais cerkais; patelės neturi kiaušdėtės. 

Daugeliui rūšių būdingos dvi gyvybinės 

suaugėlių formos. Vieni suaugėliai yra 

sėslūs, neturi akių ir sparnų, todėl atrodo 

panašūs į nimfas. Kitokios formos suau-

gėlių gali atsirasti tada, kai vabzdžių ne-

betenkina užimama buveinė ir jiems rei-

kia išplisti. Tada iš nimfų išsivysto spar-

nuoti suaugėliai, kurie turi akis (facetines 

ir paprastąsias akeles) ir dvi poras sparnų. 

Po migracijos vabzdžiai tampa sėslūs, o 

jų sparnai nukrinta. Trūnėsinukai gyve-

na nedidelėmis kolonijomis po pūvan-

čių medžių žieve, pūvančioje medienoje 

arba drėgnoje miško paklotėje; kai kurios 

rūšys įsitaiso termitų kolonijose. Maiti-

nasi smulkiais nariuotakojais gyvūnė-

liais (ypač erkėmis) arba grybų hifais ir 
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sporomis. Šiems vabzdžiams dažniausiai 

būdingas įdomus poravimosi elgesys: kai 

kurių rūšių patinai prieš pat poruoda-

miesi perduoda patelei savo galvos liau-

kų išskyrų, kitų rūšių patinai dėl patelių 

kovoja tarpusavyje vienas kitą spardyda-

mi užpakalinėmis kojomis. Dažniausiai 

kiekvienos rūšies poravimosi elgesys yra 

specifinis. Patelės kiaušinėlius deda ten, 

kur ir gyvena. Vystymuisi būdinga dalinė 

metamorfozė. Paplitę daugiausia atogrą-

žose, tačiau yra kelios rūšys, kurios gyve-

na JAV pietryčiuose ir Tibete; Lietuvoje 

šie vabzdžiai negyvena. Iš viso yra apra-

šytos apie 33 rūšys, priklausančios vie-

nintelei genčiai ir vienintelei šeimai. Dar 

šešios rūšys (taip pat dar viena gentis) 

aprašytos remiantis tik fosilijomis. Anks-

tesni bandymai šį mažą vabzdžių būrį 

skirstyti į daugybę genčių nepasiteisino. 

Šio būrio filogenetiniai ryšiai dar menkai 

ištirti; pastaruoju metu vis labiau tikima, 

kad trūnėsinukai artimiausi yra tinkluo-

čiams, o ne termitams.

Apie šiuos vabzdžius beveik nerašoma 

populiarioje mokslo literatūroje, mažai 

minima internete, šie vabzdžiai dažniau-

siai neminimi ir vadovėliuose bei meto-

dinėse priemonėse. Dėl to nenuostabu, 

kad žmonės apie trūnėsinukus nieko ne-

žino, o dažniausiai nėra net girdėję.

Rekomenduojama papildoma literatūra: 

Engler, 2003; Gillott, 2005.

Šeima – TIKRÍEJI 

TRŪNĖSINÙKAI – ZOROTYPIDAE

(angl. Angel Insects)

Brazlinis trūnėsinùkas – Zorotypus bra-

siliensis Silvestri, 1947. Gyvena Brazilijoje.

Filipninis trūnėsinùkas – Zorotypus 

philippinensis Gurney, 1938. Gyvena Fi-

lipinuose.

Ceilòninis trūnėsinùkas – Zoroty-

pus ceylonicus Silvestri, 1913. Gyvena Šri 

Lankoje.Trūnėsinukai daugiausia paplitę atogrąžose

Trūnėsinukas
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Ameriknis trūnėsinùkas – Zoroty-

pus hubbardi Caudell, 1918. Rusvas arba 

rudas, apytikriai 2 mm ilgio vabzdys. 

Paplitęs JAV rytinėse ir pietinėse valsti-

jose (ypač Floridoje). Gyvena pūvančioje 

medienoje. Tai toliausiai į šiaurę paplitusi 

trūnėsinukų rūšis.

Karbinis trūnėsinùkas – Zorotypus 

barberi Gurney, 1938. Aptinkamas Kosta 

Rikoje, Panamoje, Dominikoje, Trinida-

de, Prancūzijos Gvianoje.

Polinèzinis trūnėsinùkas – Zoroty-

pus buxtoni Karny, 1932. Gyvena Poli-

nezijoje, Samoa salose (netoli Naujosios 

Zelandijos).

Sumãtrinis trūnėsinùkas – Zorotypus 

caudelli Karny, 1927. Gyvena Indonezi-

joje, Sumatros saloje.

Kònginis trūnėsinùkas – Zorotypus 

congensis van Ryn-Tournel, 1971. Paplitęs 

Zaire (buvusiame Konge).

Gvatemãlinis trūnėsinùkas – Zoro-

typus cramptoni Gurney, 1938. Gyvena 

Gvatemaloje.

Madagaskãrinis trūnėsinùkas – Zo-

rotypus delamarei Paulian, 1949. Gyvena 

Madagaskare.

Trūnėsinukai gyvena kolonijomis sutrūnijusioje 
medienoje ir drėgnose miško paklotėse
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Afriknis trūnėsinùkas – Zorotypus gui-

neensis Silvestri, 1913. Aptinkamas kai kurio-

se Vakarų Afrikos šalyse, ties pusiauju (Gvi-

nėjoje, Dramblio Kaulo Krante, Ganoje).

Panãminis trūnėsinùkas – Zorotypus 

gurneyi Choe, 1989. Paplitęs Panamoje ir 

Kosta Rikoje (Centrinė Amerika).

Perùvinis trūnėsinùkas – Zorotypus 

huxleyi Bolivar, Pieltain & Coronado, 

1963. Gyvena Peru ir Brazilijoje.

Indonèzinis trūnėsinùkas – Zoroty-

pus javanicus Silvestri, 1913. Aptinkamas 

Indonezijoje, Javos saloje.

Galapagnis trūnėsinùkas – Zoro-

typus leleupi Weidner, 1976. Gyvena tik 

Galapagų salose.

Tibètinis trūnėsinùkas – Zorotypus 

medoensis Huang, 1978. Aptinkamas tik 

Tibete.

Meksiknis trūnėsinùkas – Zorotypus 

mexicanus Bolivar & Pieltain, 1940. Ap-

tinkamas Meksikoje. 

Taivãninis trūnėsinùkas – Zorotypus 

newi Chao & Chen, 2000. Aptinkamas tik 

Taivano saloje.

Havãjinis trūnėsinùkas – Zorotypus 

swezeyi Caudell, 1922. Gyvena Havajuose. 

Amazòninis trūnėsinùkas – Zoro-

typus caxiuana Rafael, Godoi & Engel, 

2008. Ši rūšis neseniai buvo aprašyta, re-

miantis medžiaga, surinkta įvairiose ryti-

nės Amazonijos (Brazilijos) vietovėse.
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PATARIMAI
AUGINTOJAMS
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Rytinis šalmuotis
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Vabzdžių laikymas mokyklos, la-

boratorijos arba namų insektariume

Egzotinius vabzdžius laikyti insektariu-

muose labai populiaru ir įdomu. Vabzdžių 

augintojai teigia, kad jokie aprašai ar pasa-

kojimai neprilygs tam, ką galima pamatyti 

ar patirti stebint, pavyzdžiui, maldininko 

gyvenimą. Iš daugelio leidinyje aprašytų 

vabzdžių tarakonai yra bene lengviausiai 

auginami ir veisiami insektariumuose. Jie 

mažai užima vietos, nesikandžioja, nepa-

vojingi, o kai kurios rūšys (pavyzdžiui, 

geltondryžis tarakonas – Blaptica dubia) 

neturi specifinio kvapo arba išsiskiria labai 

įdomiomis elgsenos ypatybėmis (pavyz-

džiui, madagaskarinis tarakonas – Gromp-

hadorhina portentosa, kuris gali šnypšti). 

Be tarakonų, insektariumuose taip pat 

gali būti laikomi maldininkai ir gyvalaz-

dės (apie pastarųjų – gyvalazdžių – augi-

nimą insektariumuose skaitykite kitąmet 

pasirodysiančiame leidinyje – Diškus A., 

Stonis J. R. Pažinkime egzotinę pasaulio 

fauną. Gyvalazdės. Kaunas, Lututė.). Iš 

maldininkų ypač keistos išvaizdos lapinis 

maldininkas (Phyllocrania paradoxa) ir 

nuostabaus grožio orchidinis maldininkas 

(Hymenopus coronatus) turbūt yra vieni 

įspūdingiausių augintinių. Tačiau laiky-

ti orchidinį maldininką ir ypač jį veisti 

yra sudėtingiau nei kai kuriose Europos 

ir vakarinės Azijos vietovėse dažnokus 

paprastąjį maldininką (Mantis religiosa) 

arba rytinį šalmuotį (Empusa fasciata). Be 

to, orchidinis maldininkas yra saugomas 

(gamtoje rinkti draudžiama). 

Indas insektariumui

Egzotiniams vabzdžiams laikyti (insek-

tariumui įrengti) galima panaudoti tuš-

čią, stiklinį iki 10–15 l talpos akvariumą. 

Jeigu auginama vabzdžių kolonija – indas 

gali būti didesnis, iki 20–30 l talpos, nes 

insektariumo dydis dažniausiai priklauso 

nuo laikomų vabzdžių skaičiaus. Insekta-

riumas, kuriame bus laikomos tarakonų 

nimfos, turėtų būti ne per didelis, nes 

kitaip bus sunku sugaudyti ir sužiūrėti 

mažuosius augintinius. Mažam insekta-

riumui įrengti tinka bet koks plastikinis 

indas (pavyzdžiui, skirtas maisto produk-

tams laikyti). Mažiausiems insektariu-

mams, pavyzdžiui, maldininkams laikyti, 

užtektų indo, kuris būtų 3 kartus aukš-

tesnis ir 2 kartus platesnis nei auginamo 

vabzdžio ilgis. Paprastai nepatariama lai-

kyti daugiau nei vieno maldininko, ypač 

suaugėlių, viename insektariume (maldi-

ninkams būdingas kanibalizmas). Jeigu 

vis dėlto keletas maldininkų laikomi kar-

Paprastasis maldininkas
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tu (pavyzdžiui, lapiniai maldininkai, kurie 

ne tokie plėšrūs kaip kiti būrio atstovai), 

privalo būti labai daug vietos, kad jie ga-

lėtų išsisklaidyti ir būtų mažiau galimybių 

susidurti. Pavyzdžiui, laikant 8 šalmuočių 

individus viename insektariume, indo 

dydis turėtų būti ne mažesnis nei 50 × 

50 × 60 cm. Beje, laikant kelis maldinin-

kus viename insektariume būtina prižiū-

rėti, kad jiems niekada nestigtų maisto. 

Insektariume, kuriame laikomas maldi-

ninkas (arba maldininkai), turi būti įdė-

ta augalų lapų, įvairių šakelių, nuo kurių 

žemyn galva kabės (ir tykos savo aukos) 

insektariumo augintinis (augintiniai). Kai 

kurie maldininkai visiškai negali kopinėti 

slidžiu stiklu, todėl reikia pasirūpinti, kad 

jie galėtų laipioti. Laikant orchidinio mal-

dininko nimfas (ir suaugėlius) labai svar-

bu įdėti augalų žiedų; pagal įdėtų žiedų 

spalvą formuosis ir žiedus imituojančio 

augintinio kūno raštas, todėl eksperimen-

tams yra daug kūrybinės erdvės. Jeigu lai-

komas sacharinis maldininkas, nei žiedai, 

nei šakos nėra reikalingos (šis maldinin-

kas visiškai nekopinėja, o aukos tyko ant 

grunto). Šiam maldininkui reikia daug di-

desnio nei kitiems maldininkams insekta-

riumo su gerai įrengtu smėlio ir mažyčių 

akmenėlių dugnu. Jeigu šiam maldininkui 

nebus pakankamai vietos bėgioti, jis gali 

susižeisti. Dažniausiai sachariniai maldi-

ninkai į mažo insektariumo sieneles visiš-

kai susižaloja akis, o vėliau padvesia.

Insektariumą būtina uždaryti sandariu 

dangčiu ir padaryti tik nedideles skylu-

tes ventiliacijai. Jeigu būtų laikomi tik 

suaugėliai, tiktų 2–3 mm skylutės. Ypač 

gera ventiliacija reikalinga auginant mal-

dininkus. Kad neišsibėgiotų išsiritusios 

vabzdžių, ypač tarakonų, nimfos, skylu-

tės turėtų būti dar mažesnės (1–1,5 mm). 

Laikant kai kuriuos neskraidančius ir ro-

poti negalinčius vabzdžius (pavyzdžiui, 

sacharinius maldininkus) dangtis nebū-

tinas. Insektariumas turi būti reguliariai 

(kas 1–1,5 mėn.) valomas.

Substratas insektariume

Ant insektariumo dugno rekomenduo-

jama išberti kokio nors substrato. Tinka 

ir lapuočių medienos pjuvenos, ir žvy-

ras, ir smėlis, ir neutralaus rūgštingumo 

durpės arba vadinamosios kokosų durpės. 

Blogiausiu atveju – galima pakloti pa-

prastą popierių. Visada pravartesnis yra 

organinis, ekologiškas, geriau sulaikan-

tis drėgmę substratas. Laikant dykuminį 

maldininką, dugnas turi būti iš smėlio ir 

smulkių akmenukų mišinio. Rekomen-Insektariumas
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duojamas bet kokio substrato storis yra 

apie 2 cm, tačiau veisiant sacharinį mal-

dininką reikia pripilti daugiau grunto, 

nes kiaušinėlių kapsules (ootekas) patelė 

ne lipdo prie šakelių, o užkasa į smėlį. 

Substratą reikėtų keisti kiekvieną kartą 

valant insektariumą, t. y. kas 1–1,5 mėn. 

Jeigu insektariume laikoma daug vabz-

džių, substratą gali tekti keisti ir dažniau. 

Laikant maldininkų arba tarakonų nimfas 

bent jau pradžioje yra rekomenduojama 

vietoje substrato insektariumo dugną iš-

kloti kiek sudrėkintu popieriniu (virtuvi-

niu) rankšluosčiu. Kai kurie vabzdžių au-

gintojai (išskyrus, suprantama, sacharinio 

maldininko šeimininkus), net ir auginda-

mi suaugėlius, atsisako substrato, nes be 

jo yra mažiau rūpesčių valant insektari-

umą, negali pasislėpti augintiniai ir t. t. 

Be to, su šalinamu substratu į aplinką 

pavojinga paleisti substrate pasislėpusių 

nimfų. Vabzdžių augintojas yra atsakin-

gas už neigiamus padarinius, kuriuos gali 

sukelti jo veikla. Kad į aplinką nepakliūtų 

invazinių rūšių, prieš išmetant substratą 

rekomenduotina jį 1–2 paras palaikyti 

šaldiklyje, nors paprastai insektariumuo-

se auginami egzotiniai vabzdžiai mūsų 

krašte neturi galimybių išgyventi laisvėje 

(nebent daugiau kaip sinantropai, o ne 

natūraliomis sąlygomis).

Slėptuvės įrengimas

Naktiniams vabzdžiams (tarakonams) 

būtina įrengti slėptuvę, nes jie nemėgs-

ta būti dienos šviesoje. Paprasčiausias 

Gigantiškųjų tarakonų slėptuvė Paprastasis maldininkas
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būdas panaudoti kartoninius popierinių 

(virtuvinių) rankšluosčių arba tualetinio 

popieriaus rulonėlių vamzdelius. No-

rint pagerinti augintinių „buitį“, iš kelių 

rulonėlių galima padaryti įvairių formų 

daugiaaukščius namelius. Kita augintinių 

mėgstama slėptuvė – popieriaus masės 

dėklas kiaušiniams. Įmantresnėms slėptu-

vėms galima sukonstruoti medines dėžu-

tes arba panaudoti medžių šakas ir šaknis, 

tačiau prieš dedant į insektariumą jas bū-

tina išvirinti.

Sachariniams maldininkams taip pat pa-

tartina sukonstruoti nedidelę slėptuvę – 

dirbtinę olą.

Temperatūros ir drėgmės 

palaikymas

Didžioji dauguma egzotinių auginti-

nių mėgsta aukštą temperatūrą ir drėgną 

orą, nes yra atogrąžų kraštų gyvūnai. Pa-

vyzdžiui, daugeliui tarakonų palankiausia 

temperatūra yra +24–30 °C; jie blogiau 

jaučiasi ir vystosi, kai temperatūra nukrin-

ta žemiau +18–19 °C arba pakyla aukščiau 

+35 °C. Panaši temperatūra rekomenduo-

jama ir maldininkams. Pavyzdžiui, lapinį 

maldininką geriausia laikyti apie +25–

30 °C temperatūroje, orchidiniam mal-

dininkui dienos temperatūra turėtų būti 

+28–30 °C (norint pagreitinti patelių vys-

tymąsi – apie +30–34 °C), o nakties – apie 

+21–25 °C (tik norint specialiai sulėtinti 

patinų vystymąsi palaikoma žemesnė nei 

+18 °C temperatūra). Sachariniam maldi-

ninkui ir žaliamargiam šalmuočiui reika-

linga dar aukštesnė, +40 °C, temperatūra, 

o naktį – apie +20 °C. Vidutinių platumų 

žiemojantiems vabzdžiams (pavyzdžiui, 

paprastajam maldininkui arba rytiniam 

šalmuočiui) žiemojant turi būti palaikoma 

+5–10 °C temperatūra. Žiemoti rengia-

masi palaipsniui (po truputį mažinama oro 

temperatūra, oro drėgmė ir apšvietimas, 

t. y. trumpinamas dienos laikas).

Auginant vabzdžius aukštesnėje tempe-

ratūroje greitėja jų medžiagų apykaita ir Madagaskarinis tarakonas

Vaiduoklinis maldininkas
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šiek tiek trumpėja augintinių gyvenimo 

trukmė, o laikant žemesnėje temperatū-

roje – atvirkščiai. Tačiau abu kraštutinu-

mai gali pražudyti augintinius. Geriausia, 

kai insektariume sukuriamos skirtingų 

temperatūrų zonos, pavyzdžiui, vienas 

kampas šildomas, o kitas laikomas kiek 

vėsesnis. Šildyti galima arba paprastomis, 

arba, jeigu būtina, šildomosiomis lem-

pomis. Insektariumas turi būti apšvies-

tas: vasarą ilgiau, apie 11–12 val., žiemą 

trumpiau – apie 8 val.

Tik dykuminės ar 

stepinės kilmės vabz-

džiams (sachariniam 

maldininkui, rytiniam 

arba vakariniam šalmuo-

čiui) oro drėgmė turėtų būti 

apie 40–45 proc.; didelė oro 

drėgmė juos pražudo. Iš drėgnų-

jų atogrąžų kilusiems vabzdžiams 

rekomenduojama ne žemesnė nei 

70–80 proc. oro drėgmė (pavyzdžiui, 

lapiniam maldininkui tinka 45–95 proc. 

oro drėgmė). Nors dėl tokios didelės 

drėgmės gali atsirasti ir nemalonių pa-

sekmių (pavyzdžiui, gali imti pelyti), 

tačiau drėgmė būtina ir ypač svarbi besi-

vystančioms nimfoms, kad jos sėkmingai 

išsinertų.

Nuo laikymo sąlygų dažniausiai pri-

klauso ir vabzdžių spalva. Pavyzdžiui, 

vaiduokliniai maldininkai, laikomi ma-

žesnės oro drėgmės sąlygomis, išsivys-

tys tamsesni, o laikomi 90–95 proc. oro 

drėg mės aplinkoje – bus žalesni. 

Augintinių maitinimas

Maldininkai yra plėšrūs, minta tik gy-

vais vabzdžiais, kurie arba paleidžiami in-

sektariume, arba pasmeigiami ant plonos 

vielutės ir atsargiai pakišami maldininkui 

prie burnos (bet ne prie čiumpamųjų 

kojų, nes tai išprovokuoja maldininko gy-

nybinę reakciją). Svarbu, kad maldininkui 

duodamo maisto dydis būtų ne didesnis 

nei pusė augintinio ilgio, o vaiduokli-

niam – ne didesnis nei trečdalis jo kūno 

ilgio. Negalima augintinių šerti geluoni-

niais plėviasparniais (pavyzdžiui, bitėmis, 

vapsvomis), kurių nuodingas geluonis 

nepašalintas. Be to, šie vabzdžiai yra ma-

žai maistingi ir ginkluoti stipriais žandais 

bei stora kutikule. Geriausiai pašarui tin-

ka vaisinės muselės (t. y. drozofilos, ku-

rių galima užsiveisti ant šiltai laikomų 

vynuogių, melionų ar kitų vaisių), kam-

barinės musės, svirpliai, įvairių miltuose 

gyvenančių mažųjų drugių lervos, įvairūs 

suaugę drugiai. Lapinis maldininkas la-

biau mėgsta sparnuotus vabzdžius nei jų 
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lervas. Netinka augintinius maitinti ištisai 

vien tuo pačiu maistu, pavyzdžiui, vien 

kambarinėmis musėmis arba vien lervo-

mis, pašaras būtinai turi įvairuoti. Taip 

pat reikėtų, kad ant duodamo maisto būtų 

ir šiek tiek gėlių žiedadulkių. Orchidinis 

maldininkas, skirtingai negu kiti būrio 

atstovai, gali truputį ragauti bananų, taip 

pat jam galima duoti truputį medaus arba 

cukraus sirupo (visus šiuos maisto papil-

dus reikia siūlyti prieš įprastinį šėrimą). 

Kai kurie augintojai maldininkus mėgsta 

šerti svirpliais. Tačiau šių vabzdžių mal-

dininkams neturėtų būti duodama per 

dažnai. Svirplių nederėtų duoti šalmuo-

čių patelių vystymosi pabaigoje, taip pat 

po poravimosi, nes patelėms, priėdusioms 

baltymingo maisto, gali sutrikti kiaušinė-

lių dėjimas. Be to, pastebėta, kad dalis 

svirplių gali būti užsikrėtę parazitais, dėl 

kurių vėliau, deja, gali padvėsti ir augina-

mi maldininkai. Ką tik išsiritusios maldi-

ninkų nimfos turėtų būti šeriamos vaisi-

nėmis muselėmis, tačiau jas ėsti paprastai 

nimfos pradeda tik po išsiritimo praėjus 

vienai dienai. Vienu sykiu jauna nim-

fa gali suėsti apie 1–2 vaisines museles 

(kartą per 1 arba 2 dienas); ūgtelėjusios 

nimfos paprastai maitinasi kas dieną ir 

suėda maždaug 5 vaisines museles. Prieš 

kiekvieną nėrimąsi maldininkų nimfos 

kelias dienas nebeėda. Maldininkai, iš-

skyrus sacharinį, neriasi kabėdami pilvu 

į viršų. Išsinėrusiam vabzdžiui reikia leis-

ti visiškai išdžiūti ir tik po to jį šerti. Po 

ketvirtojo nėrimosi kai kurie maldininkai 

pradeda maitintis nereguliariai, išskyrus 

pateles, kurios ėda kasdien ir visada at-

rodo alkanos. 

Tarakonai yra įvairiaėdžiai. Šiems vabz-

džiams galima duoti įvairių pasmulkintų 

žalių vaisių ir daržovių, tačiau jie labai 

mėgsta virtas morkas ir bulves. Taip pat 

tinka įvairūs malti grūdų dribsniai, pieno Gigantiškasis tarakonas ant salotų lapų
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produktai (varškė, sūris). Reikėtų nepa-

miršti ir žalių salotų, špinatų, rūgštynių, 

jaunų burokėlių lapų. Pavasarį puikus vi-

taminų šaltinis – jauni kiaulpienių ir dil-

gėlių lapai, žliūgės. Galima duoti malto 

sauso kačių ar šunų ėdalo, kurį tarakonai 

puikiai ėda. Su maistu reikia nepamiršti 

duoti kalcio (jo galima tiesiog užbarstyti 

ant žalumynų). Papuvę ar kitaip pagedę 

produktai taip pat tinka, tačiau tada in-

sektariume gali atsirasti nemalonus kva-

pas ir pelėsis. Tokiu atveju insektariumą 

privalu dažniau valyti. Maistas gali būti 

padedamas ant padėkliuko arba į labai 

negilias lėkštutes ar tiesiog paberiamas 

auginimo indo dugne (bet taip greičiau 

užsiteršia insektariumas).

Svarbu, kad augintiniams netrūktų 

vandens. Paprastai tarakonai pakanka-

mai vandens gauna ėsdami vaisius, o 

maldininkai – gyvus vabzdžius. Jeigu 

tarakonų racione mažai arba nėra vaisių, 

ėdalą (pavyzdžiui, žalumynus) galima 

apipurkšti vandeniu. Maldininkų apgy-

vendintą insektariumą kartkartėmis ga-

lima apipurkšti šaltinio vandeniu. Kitas 

būdas – įdėti gabaliuką sudrėkinto poro-

lono, vatos arba kempinės, tačiau jokiu 

būdu nereikėtų padėti indo su vandeniu, 

nes į jį augintiniai gali įkristi ir nuskęsti 

(ypač mažieji vabzdžiai arba nimfos).

Augintinių laikymas

Tarakonus galima auginti didelėmis 

grupėmis, o maldininkai (dėl jų kani-

balizmo) laikomi pavieniui. Ne išimtis 

ir lapinis maldininkas, kuris nėra toks 

plėšrus kaip daugelis kitų maldininkų 

būrio atstovų. Po antrojo nėrimosi mal-

dininkų nimfas rekomenduotina išskirs-

tyti į atskirus indelius (arba bent atskirti 

patinus nuo patelių, o nimfoms ūgtelė-

jus – kiekvieną individą pradėti auginti 

atskiruose insektariumuose). Paprastai 

tarp išsiritusių sacharinio maldininko 

nimfų mažai būna patelių, todėl svarbu 

laiku atrinkti jauniklius ir tinkamai juos 

prižiūrėti.

Indinė gyvalazdė
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Veisimas

Tarakonų veisimas yra labai nesudėtin-

gas, savaime vykstantis procesas. Daug 

sudėtingiau veisti maldininkus dėl jiems 

būdingo kanibalizmo.

Dažniausiai maldininkai pasirengia po-

ruotis praėjus maždaug 1–2 sav. po pasku-

tinio nėrimosi (rytinio šalmuočio patelės 

kopuliacijai pasirengia per 6 dienas, pati-

nai – per 4). Tačiau patinų gebėjimas po-

ruotis bėgant laikui gana greitai nyksta, to-

dėl svarbu laiku atlikti poravimosi reikalus. 

Orchidinio maldininko patinai neriasi tik 6 

kartus (o ne 8 kaip patelės) ir todėl subręsta 

anksčiau negu potencia lios partnerės. Dėl 

to, norint poruoti, patinų nimfų vystymąsi 

reikėtų lėtinti (t. y. juos laikyti +17–20 °C 

temperatūroje), o patelių – greitinti (jas 

laikyti +30–34 °C temperatūroje). Mal-

dininkų poravimąsi visada reikia stebėti. 

Poruojantis dykuminiams maldininkams 

patelė dažnai pirmiausia pradeda nuo gal-

vos ėsti patiną, todėl jai gali tekti staigiai 

pasiūlyti svirplį, o paleistą begalvį patiną 

uždėti patelei ant nugaros ir leisti poruotis. 

Kartais vabzdžiai nesusiporuoja todėl, kad 

patinas nepakankamai sužadintas. Tokiais 

atvejais kai kurie augintojai imasi žiaurios 

„gudrybės“ – pincetu nužnybia patino 

galvą ir tada poravimosi procesas pajuda iš 

mirties taško. Lapinį, o kartais ir orchidinį 

maldininką kartais sunkoka suporuoti dėl 

tos pačios priežasties – patinai gali būti ne-

pakankamai aktyvūs (arba juos suėda pate-

lės). Taigi augintojams reikia apsiginkluoti 

kantrybe (o ne traiškyti patinams galvas...). 

Patelė yra įkeliama į patino insektariumą. 

Patiną užkėlus ant patelės nugaros papras-

tai būna mažai naudos, nes patinas turi 

turėti laiko apsiprasti ir atlikti kai kuriuos 

„vestuvinius“ ritualus (pavyzdžiui, pa-

barškinti letenėlėmis per patelę; jeigu ši 

subrendusi – leisis kopuliuoti). Svarbu, 

kad prieš poravimą patelė būtų ypač gerai 

pašerta, o poruojantis jai turi būti siūloma 

dar maisto. Jokiu būdu negalima pradėti 

poruoti, jeigu patelė bent kiek alkana. Po 

poravimosi patelė nedelsiant iškeliama iš 

Indinių maldininkų patinas (viršuje) ir patelė
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patino insektariumo. Tačiau vaiduo-

klinio maldininko patinas kartais lieka 

dvi dienas ant patelės nugaros net ir po 

poravimosi. Vėliau sprunka nuo patelės; 

taigi jeigu patelė dar vis netoliese, patinui 

gali nepasisekti.

Kiaušinėlių kapsulių (ootekų) 

perkėlimas į inkubatorių

Kiaušinėlių kapsulės (ootekos) paima-

mos į inkubatorių tik praėjus po-

rai dienų po jų visiško 

susiformavimo ir sukie-

tėjimo. Inkubatoriuje 

palaikoma tokia pati tempe-

ratūra, kokioje paprastai lai-

komi suaugėliai, bet kiek 

didesnė oro drėgmė. Net 

sausoką aplinką mėgstančių šalmuočių 

ootekoms reikalinga 10–20 proc. dides-

nė oro drėgmė, t. y. apie 50–60 proc., 

todėl inkubatorius ir kapsulės kas 2 die-

nas apipurškiami vandeniu. Sacharinio 

maldininko ootekas reikia laikyti negiliai 

užkastas į smėlį siūle į viršų. Kas savaitę 

gruntas turi būti drėkinamas dirbtiniu 

rūku, praėjus mėnesiui – kas 3 dienas, 

o pradėjus ristis nimfoms – kas dieną. 

Kiek vienoje kapsulėje būna maždaug 

10–15 kiaušinėlių (kai kurių šalmuo-

čių – iki 35, žiedasparnio maldininko – 

iki 40–60, o vaiduoklinių maldininkų – 

iki 100), iš kurių nimfos ritasi tik paeiliui 

po vieną. Todėl procesas užtrunka – iki 

kol ištuštės visa kapsulė, gali praeiti nuo 

kelių savaičių iki mėnesių.
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Ilgakojė gyvalazdė. Apie gyvalazdes ir jų auginimą skaitykite kitame leidinyje
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Nors rytinis šalmuotis (nuotraukoje) yra tinkamas auginti insektariumuose, verčiau rinkitės paprastąjį maldininką (46 psl.)
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ŽINIŲ PASITIKRINIMO KLAUSIMAI

1. Kurios maldininkų rūšys gyvena Eu-

ropoje, o kuri buvo aptikta ir Lietuvoje?

2. Kodėl daugelio maldininkų kūnas ru-

das arba žalias, o kartais ryškiaspalvis ir 

margas?

3. Ar maldininkai skraido?

4. Ar maldininkai gyvena dykumose?

5. Kaip atpažinti maldininkus šalmuočius?

6. Kuo minta maldininkai?

7. Kaip paaiškintumėte teiginį, kad mal-

dininkams būdingas kanibalizmas?

8. Kiek maldininkų galima auginti vie-

name insektariume?

9. Kiek apytiksliai pasaulyje tarakonų 

rūšių (100, 400, 1 000, 4 000) ir kiek iš jų 

prisitaikiusių gyventi žmonių būstuose?

10. Kokias žinote Lietuvoje žmonių būs-

tuose gyvenančias ir kokias žinote Lietu-

vos gamtoje aptinkamas tarakonų rūšis?

11. Kaip paaiškintumėte, kad žmonių 

būstuose gyvenantys tarakonai yra šilu-

mamėgiai?

12. Ar žmonių būstuose gyvenantys ta-

rakonai platina žmogui pavojingas ligas?

13. Kuris iš tarakonų yra vienas grei-

čiausių?

14. Kodėl kaukolėtasis tarakonas taip va-

dinamas?

15. Kaip kai kurie tarakonai ginasi nuo 

priešų?

16. Ar visi tarakonai turi sparnus?

17. Kokius žinote pačius didžiausius pa-

saulio tarakonus?

18. Kur paplitę madagaskarinis ir ilga-

sparnis tarakonai?

19. Kaip tarakonai plinta po pasaulį?

20. Kodėl teigiama, kad tarakonus nėra 

sudėtinga auginti ir veisti insektariumuose?

21. Kuo skiriasi tarakonams ir maldinin-

kams skirto insektariumo įrengimas?

22. Kuo minta tarakonai?

23. Ar yra mediena mintančių tarakonų?

24. Kurie būriai giminiški tarakonams?

25. Kuo minta termitai?

26. Kokius termitynus ir kur stato ter-

mitų būrio atstovai?

27. Kokia termitų bendruomenės sudė-

tis (kastos) ir kaip skiriasi skirtingų kastų 

termitų išvaizda?

28. Ką termityne veikia darbininkai ir 

kareiviai?

29. Kokia termitų karališkosios poros 

funkcija ir kaip jie gyvena?

30. Ar termitai žalingi žmogui ir gamtai?

31. Kuris vabzdžių būrys aprašytas tik 

XXI a. pradžioje?

Paprastojo maldininko nimfa
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Vabzdžių paieškos atogrąžų miške, Andų kalnuose (Pietų Amerika)

32. Kur gyvena gladiatoriai?

33. Kokius vabzdžius išoriškai primena 

gladiatorių suaugėliai?

34. Ar gladiatoriai plėšrūs, ar augalė-

džiai?

35. Kurie iš šiuo metu žinomų vabzdžių 

būrių yra patys mažiausi?

36. Kurie vabzdžiai prisitaikę gyventi 

šilko siūlų tuneliuose, miško paklotėje ar 

po medžių žieve?

37. Kada tinkluočiai palieka savo kolo-

niją?

38. Kaip daugelis tinkluočių rūpinasi 

būsimais ar išsiritusiais palikuonimis?

39. Kurio būrio vabzdžius tik nedauge-

lis mokslininkų yra matę gyvus?

40. Kuo minta trūnėsinukai?

41. Ar Lietuvoje yra aptinkama trūnėsi-

nukų būrio atstovų?

42. Kur aptinkamos vėsumą mėgstan-

čios akmenropų būrio atstovės ledropos, 

o kur – žemslėpės?

43. Kaip maisto susiranda ledropos ir 

kuo minta?

44. Kurie egzotiniai vabzdžiai gyvena 

kolonijomis (yra bendruomeniniai)?

45. Kurių vabzdžių kolonijos yra itin 

didelės?

46. Kuo reikėtų maitinti tik ką išsiritu-

sias maldininkų nimfas?

47. Ar reikia duoti tarakonų nimfoms 

žalumynų?

48. Ar būtina aukšta temperatūra augi-

nant tarakonų nimfas?

49. Kaip galima sulėtinti ar pagreitin-

ti vabzdžių vystymąsi keičiant aplinkos 

temperatūrą ir oro drėgmę?

50. Kokių reikalavimų reikia paisyti 

norint įsivežti į Lietuvą egzotinių vabz-

džių?
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ENTOMOLOGINIŲ VARDŲ RODYKLĖS

Afrikiniai maldininkai – Amorphoscelidae 59

Akmenropos – Grylloblattodea/Notoptera 87

Amerikinė medrausa – Cryptocercus punctula-

tus 65

Cilindriškieji tinkluočiai – Oligotomidae 95

Dantytažandžiai termitai – Serritermitidae 85

Dykuminiai maldininkai – Eremiaphilidae 58

Dykuminiai tarakonai – Polyphagidae 66

Embija

iberinė – Embia amadorae 96

totorinė – Embia tartara 96

Embijos – Embiidae 96

Gyvavedžiai tarakonai – Blaberidae 66

Gladiatoriai – Mantophasmatodea 91

Gladiatorius 

baltijinis – Raptophasma kerneggeri 93

namibinis – Tyrannophasma gladiator 93

tanzaninis – Tanzaniophasma subsolana 93

žaliasis – Mantophasma zephyra 93

Ledropos – Grylloblatta 89

kanadinė ledropa – Grylloblatta campo-

deiformis 89

Majinis maldininkėlis – Mantoida maya 59

Maldininkai – Mantodea 41

Maldininkas

baltajuostis – Theopropus elegans 54

blizgantysis – Metallyticus splendidus 58

gyvalazdinis – Brunneria borealis 50

indinis – Odontomantis planiceps 54

kryminis – Ameles heldreichi taurica 50

lapinis – Phyllocrania paradoxa 53

mažasis – Ameles heldreichi 47

orchidinis – Hymenopus coronatus 53

paprastasis – Mantis religiosa 46

ryškiasparnis – Iris oratoria 50

rudasis – Perlamantis alliberti 59

sacharinis – Eremiaphila zetterstedti 58

trumpasparnis – Bolivaria brachyptera 47

vaiduoklinis – Deroplatys lobata 51

žiedasparnis – Pseudocreobotra wahlbergii 54

Maldininkėliai – Mantoididae 59

Medrausos – Cryptocercidae 65

Metališkieji maldininkai – Metallyticidae 58

Neotropiniai maldininkai – Chaeteessidae 59

Prūsokai – Blattellidae 74

Prūsokas

azijinis – Blattella asahinai 76

juostasparnis – Supella longipalpa 76

laplandinis – Ectobius lapponicus 75

miškinis – Ectobius sylvestris 75

naminis – Blattella germanica 75

Puošnieji maldininkai – Hymenopodidae 53

Pūzriniai termitai – Termopsidae 82

Sausuoliniai termitai – Kalotermitidae 81

Savaniniai termitai – Hodotermitidae 82

Šalmuočiai – Empusidae 54

Šalmuotis 

pentinuotasis – Gongylus gongylodes 57

rytinis – Empusa fasciata 57

vakarinis – Empusa pennata 57

žaliamargis – Blepharopsis mendica 57

Tarakonai – Blattodea 60

Tarakonas

amerikinis – Periplaneta americana 73

australinis – Periplaneta australasiae 74

bananinis – Panchlora nivea 70

brazilinis – Parahormetica bilobata 70

egiptinis – Polyphaga aegyptiaca 66

floridinis – Eurycotis floridana 74

geltondryžis – Blaptica dubia 68

geltonkraštis – Loboptera decipiens 76

geltonmargis – Neostylopyga rhombifolia 74

Lietuviškų vardų rodyklė
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gigantiškasis – Blaberus giganteus 71

ilgasparnis – Megaloblatta longipennis 76

japoninis – Periplaneta japonica 74

juodasis – Blatta orientalis 72

kaukolėtasis – Blaberus craniifer 71

madagaskarinis – Gromphadorhina 

portentosa 67

madeirinis – Rhyparobia maderae 70

pilkasis – Nauphoeta cinerea 69

raganosinis – Macropanesthia rhinoceros 69

rusvasis – Periplaneta fuliginosa 74

surinaminis – Pycnoscelus surinamensis 67

turkestaninis – Blatta lateralis 73

vabalsparnis – Diploptera punctata 72

Tarakoniškieji termitai – Mastotermitidae 80

Tarakongyviai – Dyctyoptera 41

Terasiniai termitai – Rhinotermitidae 84

Termitai – Isoptera 77

Termitas

brazilinis – Serritermes serrifer 85

Darvino – Mastotermes darwiniensis 81

geltonkaklis – Kalotermes flavicollis 81

ilganosis – Nasutitermes walkeri 86

kaliforninis – Zootermopsis angusticollis 82

luizianinis – Coptotermes formosanus 85

misisipinis – Reticulitermes flavipes 84

mozambikinis – Hodotermes mossambicus 83

turkestaninis – Anacanthotermis 

turkestanicus 82

Tikrieji maldininkai – Mantidae 46

Tikrieji tarakonai – Blattidae 72

Tikrieji termitai – Termitidae 85

Tikrieji tinkluočiai – Clothodidae 95

Tikrieji trūnėsinukai – Zorotypidae 98

Tikrosios akmenropos – Grylloblattidae 88

Tinkluočiai – Embioptera 94

Tinkluotis

karibinis – Antipaluria urichi 95 

paprastasis – Haploembia solieri 95

Trūnėsinukai – Zoraptera 97

Trūnėsinukas

afrikinis – Zorotypus guineensis 99

amazoninis – Zorotypus caxiuana 100

amerikinis – Zorotypus hubbardi 99

brazilinis – Zorotypus brasiliensis 98

ceiloninis – Zorotypus ceylonicus 98

filipininis – Zorotypus philippinensis 98

galapaginis – Zorotypus leleupi 100

gvatemalinis – Zorotypus cramptoni 99

havajinis – Zorotypus swezeyi 100

indonezinis – Zorotypus javanicus 100

karibinis – Zorotypus barberi 99

konginis – Zorotypus congensis 99

madagaskarinis – Zorotypus delamarei 99

meksikinis – Zorotypus mexicanus 100

panaminis – Zorotypus gurneyi 100

peruvinis – Zorotypus huxleyi 100

polinezinis – Zorotypus buxtoni 99

sumatrinis – Zorotypus caudelli 99

taivaninis – Zorotypus newi 100

tibetinis – Zorotypus medoensis 100

Žemslėpės – Galloisiana 89

japoninė žemslėpė – Galloisiana nippo

nensis 90
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Ameles

heldreichi – mažasis maldininkas 47

heldreichi taurica – kryminis 

maldininkas 50

Amorphoscelidae – afrikiniai maldininkai 59

Anacanthotermis turkestanicus – turkestaninis 

termitas 82

Antipaluria urichi – karibinis tinkluotis 95

Blaberidae – gyvavedžiai tarakonai 66

Blaberus

craniifer – kaukolėtasis tarakonas 71

giganteus – gigantiškasis tarakonas 71

Blaptica dubia – geltondryžis 

tarakonas 68

Blatta

lateralis – turkestaninis tarakonas 73

orientalis – juodasis tarakonas 72

Blattella

asahinai – azijinis prūsokas 76

germanica – naminis prūsokas 75

Blattellidae – prūsokai 74

Blattidae – tikrieji tarakonai 72

Blattodea – tarakonai 60

Blepharopsis mendica – žaliamargis 

šalmuotis 57

Bolivaria brachyptera – trumpasparnis maldi-

Lotyniškų vardų rodyklė

ninkas 47

Brunneria borealis – gyvalazdinis 

maldininkas 50

Chaeteessidae – neotropiniai maldininkai 59

Clothodidae – tikrieji tinkluočiai 95

Coptotermes formosanus – luizianinis 

termitas 85

Cryptocercidae – medrausos 65

Cryptocercus punctulatus – amerikinė 

medrausa 65

Deroplatys lobata – vaiduoklinis 

maldininkas 51

Diploptera punctata – vabalsparnis tarakonas 72

Dyctyoptera – tarakongyviai 41

Ectobius

lapponicus – laplandinis prūsokas 75

sylvestris – miškinis prūsokas 75

Embia

amadorae – iberinė embija 96

tartara – totorinė embija 96

Embiidae – embijos 96

Embioptera – tinkluočiai 94

Empusa

fasciata – rytinis šalmuotis 57

pennata – vakarinis šalmuotis 57

Empusidae – šalmuočiai 54

Eremiaphila zetterstedti – sacharinis 

maldininkas 58

Eremiaphilidae – dykuminiai maldininkai 58

Eurycotis floridana – floridinis tarakonas 74

Galloisiana – žemslėpės 89

nipponensis – japoninė žemslėpė 90

Gongylus gongylodes – pentinuotasis 

šalmuotis 57

Grylloblatta – ledropos 89

campodeiformis – kanadinė ledropa 89

Grylloblattidae – tikrosios akmenropos 88

Grylloblattodea – akmenropos 87

Gromphadorhina portentosa – madagaskarinis 

tarakonas 67

Haploembia solieri – paprastasis tinkluotis 95

Hymenopodidae – puošnieji maldininkai 53

Hymenopus coronatus – orchidinis 

maldininkas 53

Hodotermes mossambicus – mozambikinis 

termitas 83

Hodotermitidae – savaniniai termitai 82

Iris oratoria – ryškiasparnis maldininkas 50

Isoptera – termitai 77

Kalotermes flavicollis – geltonkaklis 

termitas 81

Kalotermitidae – sausuoliniai termitai 81
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Loboptera decipiens – geltonkraštis tarakonas 76

Macropanesthia rhinoceros – raganosinis tara-

konas 69

Mantidae – tikrieji maldininkai 46

Mantis religiosa – paprastasis maldininkas 46

Mantodea – maldininkai 41

Mantoida maya – majinis maldininkėlis 59

Mantoididae – maldininkėliai 59

Mantophasma zephyra – žaliasis gladiatorius 93

Mantophasmatodea – gladiatoriai 91

Mastotermes darwiniensis – Darvino 

termitas 81

Mastotermitidae – tarakoniškieji termitai 80

Megaloblatta longipennis – ilgasparnis 

tarakonas 76

Metallyticidae – metališkieji maldininkai 58

Metallyticus splendidus – blizgantysis maldi-

ninkas 58

Nasutitermes walkeri – ilganosis termitas 86

Nauphoeta cinerea – pilkasis tarakonas 69

Neostylopyga rhombifolia – geltonmargis tara-

konas 74

Notoptera – akmenropos 87

Odontomantis planiceps – indinis 

maldininkas 54

Oligotomidae – cilindriškieji tinkluočiai 95

Panchlora nivea – bananinis tarakonas 70

Parahormetica bilobata – brazilinis tarakonas 70

Periplaneta

americana – amerikinis tarakonas 73

australasiae – australinis tarakonas 74

fuliginosa – rusvasis tarakonas 74

japonica – japoninis tarakonas 74

Perlamantis alliberti – rudasis maldininkas 59

Phyllocrania paradoxa – lapinis maldininkas 53

Pycnoscelus surinamensis – surinaminis tarako-

nas 67

Polyphaga aegyptiaca – egiptinis tarakonas 66

Polyphagidae – dykuminiai tarakonai 66

Pseudocreobotra wahlbergii – žiedasparnis mal-

dininkas 54

Raptophasma kerneggeri – baltijinis gladiato-

rius 93

Reticulitermes flavipes – misisipinis termitas 84

Rhinotermitidae – terasiniai termitai 84

Rhyparobia maderae – madeirinis tarakonas 70

Serritermes serrifer – brazilinis termitas 85

Serritermitidae – dantytažandžiai termitai 85

Supella longipalpa – juostasparnis prūsokas 76

Tanzaniophasma subsolana – tanzaninis 

gladiatorius 93

Termitidae – tikrieji termitai 85

Termopsidae – pūzriniai termitai 82

Theopropus elegans – baltajuostis 

maldininkas 54

Tyrannophasma gladiator – namibinis 

gladiatorius 93

Zootermopsis angusticollis – kaliforninis 

termitas 82

Zoraptera – trūnėsinukai 97

Zorotypidae – tikrieji trūnėsinukai 98

Zorotypus

barberi – karibinis trūnėsinukas 99

brasiliensis – brazilinis trūnėsinukas 98

buxtoni – polinezinis trūnėsinukas 99

caudelli – sumatrinis trūnėsinukas 99

caxiuana – amazoninis trūnėsinukas 100

ceylonicus – ceiloninis trūnėsinukas 98

congensis – konginis trūnėsinukas 99

cramptoni – gvatemalinis

trūnėsinukas 99

delamarei – madagaskarinis 

trūnėsinukas 99

guineensis – afrikinis trūnėsinukas 99

gurneyi – panaminis trūnėsinukas 100

hubbardi – amerikinis trūnėsinukas 99

huxleyi – peruvinis trūnėsinukas 100

javanicus – indonezinis trūnėsinukas 100

leleupi – galapaginis trūnėsinukas 100

medoensis – tibetinis trūnėsinukas 100

mexicanus – meksikinis trūnėsinukas 100

newi – taivaninis trūnėsinukas 100

philippinensis – filipininis trūnėsinukas 98

swezeyi – havajinis trūnėsinukas 100
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