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Santrauka
Monografijoje pateikiami esminiai minologijos mokslo teiginiai ir nagrinėjama Lietuvos Nepticulidae (Insecta, Lepidoptera) fauna. Remiantis A. Navickaitės, A. Diškaus ir kitų tyrėjų surinkta originalia tyrimų medžiaga, pateikiamas pirmasis Lietuvos
Nepticulidae faunos chorologinis įvertinimas, publikuojamas papildytas faunos taksonominis sąvadas, aptariamos retosios ir dažnosios rūšys bei naujai apžvelgiami šeimos
trofiniai ryšiai. Šiuo metu Lietuvos faunoje žinomos 75 Nepticulidae rūšys; daugiausiai atpažinta ir apibūdinta rūšių, aptiktų šalies pietvakarių (66 mažųjų gaubtagalvių
rūšys) ir pietryčių (65 rūšys) regionuose. Dauguma Lietuvos faunos rūšių (75 proc.)
priklauso Stigmella Schrank genčiai, palyginti didelė dalis – Ectoedemia Busck genčiai, tik po kelias ar vieną rūšį (nuo 1 iki 3 proc.) – kitoms 5 gentims. Arealų analizė
parodė, kad chorologiniu požiūriu Lietuvos Nepticulidae fauna nėra vienalytė. Iš viso
nustatytos 8 skirtingos mūsų šalies Nepticulidae faunos chorologinės grupės. Pačios
gausiausios Lietuvos faunoje yra vidutiniškai riboto, europinio, paplitimo grupės – eurosubmediteraninė ir euronemoralinė. Beveik visuose Lietuvos regionuose svarbiausią
Nepticulidae faunos dalį (nuo 26 iki 31 proc.) sudaro eurosubmediteraninio paplitimo rūšys, tačiau tokių rūšių yra gerokai mažiau pajūrio regione (8 proc.). Pajūrio
regione daugiausiai yra euromediteraninio paplitimo rūšių (32 proc.), kurių kituose
Lietuvos regionuose daug mažiau (ypač jų maža Kuršių nerijos regione, čia jos sudaro
tik 4 proc. regiono faunos). Chorologiniu požiūriu pats savičiausias yra Kuršių nerijos
regionas. Jam būdingos priebaltijinės grupės rūšys, kurių neaptinkama kituose šalies
regionuose. Palyginti savitas yra ir pajūrio regionas, kuriame, kaip niekur kitur Lietuvoje, aptinkama labai daug euromediteraninės faunos. Trofinė analizė parodė, kad
nors šalies faunoje yra nemažai oligofagų (28 rūšys, 38 proc.), tačiau vyrauja rūšys,
kurios minuoja tik kurios nors vienos rūšies augalus (monofagai sudaro 62 proc. Lietuvos Nepticulidae faunos).
Knyga gausiai iliustruota originaliomis nuotraukomis; pirmą kartą publikuojami visų
Lietuvos Nepticulidae rūšių gyvybinės veiklos pėdsakai (minos). Knygoje taip pat pateikiamos tyrimų išvados, terminų aiškinimai, skelbiami sunorminti lietuviški daugelio endobiontinių vabzdžių pavadinimai, dauguma jų – terminologiniai naujadarai.
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Abstract
The monograph presents a short review of leaf-mining insects and a comprehensive analysis of the Lithuanian Nepticulidae (Insecta, Lepidoptera) fauna. Based on the original
investigation data collected by Asta Navickaitė, Arūnas Diškus, Jonas R. Stonis and other
researchers, the monograph gives the first chorological evaluation of the Lithuanian Nepticulidae fauna, presents an updated taxonomic catalogue of the fauna, considers rare and
frequent species and sheds new light on trophic relationships of the family. According to
the data contained in this book, at present 75 Nepticulidae species are known in Lithuania, most of them being recorded in south-western (66 species) and south-eastern
(65 species) regions of the country. A great majority of the Lithuanian Nepticulidae
species (75%) are attributed to the Stigmella Schrank, a rather significant part belongs
to Ectoedemia Busck and other five genera are represented by several or merely a single
species. A given analysis of Nepticulidae distribution ranges has revealed chorological
heterogeneity of the Lithuanian fauna of Nepticulidae: Lithuanian Nepticulidae are determined to form eight different chorological groups. The most numerous are the groups of
moderately limited European distribution: Euro-Submediterranean and Euro-Nemoral.
The main part of Nepticulidae (26–31%) in nearly all terrestrial regions of Lithuania are
the species of Euro-Submediterranean distribution; however, such species are considerably less numerous in the coastal region (8%). The coastal region mostly inhabits species
of Euro-Mediterranean distribution (32%), which are markedly less abundant in other
Lithuanian regions (including the Curonian Spit, where they account for merely 4% of
the total fauna of Nepticulidae). From the chorological point of view the most unique
among Lithuanian regions is the Curonian Spit, which chiefly inhabits species of SubBaltic distribution, which are absent from other regions of the country. No less unique is
the coastal region, which is characterised by the highest occurrence of species of EuroMediterranean distribution compared with other regions. The monograph gives a rather
wide analysis of trophic relationships of Nepticulidae. Though many of Lithuanian Nepticulidae are oligophagous (38%), most of the species mine plants of one particular species
(monophagous species account for 62% of the whole Lithuanian fauna of Nepticulidae).
The book is abundantly illustrated by original photographs. An atlas of Nepticulidae mines
presented in the book will facilitate identification of a great majority of Nepticulidae species.
However, it should be noted that not all Lithuanian Nepticulidae species can be reliably identified solely according to the samples of mines collected. A more precise identification of some
species of Ectoedemia and Stigmella requires genital preparations. The book adequately describes a methodology for preparing genital slides. The monograph ends with conclusions some of
which are probably not final, because the Lithuanian Nepticulidae fauna is still in the process
of investigation. The monograph will hopefully encourage more intensive investigation into
Lithuanian (and European) leaf-mining insects (including Nepticulidae).
At the end of the monograph, terminology explanations and a list of standardized Lithuanian names of some leaf-mining insects are given; the majority of these names are
terminological neologisms. We are of opinion that this monograph not only presents
the first comprehensive analysis and evaluation of Lithuanian Nepticulidae, but could
also be useful for students of biology, zoology and entomology.
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Įvadas
Vadovaujantis tarptautine Rio de Žaneiro konvencija (kurią ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas), atliekami biologinės įvairovės inventorizacijos darbai. Endobiontiniai (t. y. augalų audiniuose gyvenantys, vidiniai) vabzdžiai yra ne tik neatskiriama
kiekvienos sausumos ekosistemos dalis, bet ir svarbūs evoliucinių procesų indikatoriai. Tai patogus faunos vystymosi tyrimų objektas, tačiau tokius teorinius apibendrinimus apsunkina menkas šių organizmų ištirtumas. Kita vertus, dėl klimato kaitos ir
suintensyvėjus Lietuvos prekybiniams mainams su egzotiškaisiais kraštais (taip pat padidėjus keliautojų srautams), išaugo atsitiktinės svetimų kraštų kenkėjų faunos introdukcijos pavojus. Daugelis šių organizmų yra svarbūs ūkiniu požiūriu. Kaip jau buvo
skelbta anksčiau (Puplesis, Diškus, 2003), oligofagai kartu su mitybiniais augalais ir
diapauzės stadijos kokonais, patekę į naują kraštą, gali pradėti maitintis iki šiol jiems
nebūdingais vietos kultūriniais augalais. Šiuo atveju gali būti ypač pavojingos tos
kenkėjų rūšys, kurios trofiškai nėra kraštutinai specializuotos ir kurių mitybinė specializacija susijusi su Rosaceae šeima (vienijančia obelis, kriaušes, slyvas, abrikosus,
persikus, erškėčius ar rožes bei kitus erškėtinius augalus). Tokių rūšių, kurios trofiškai
susijusios su minėtais Rosaceae, yra beveik penktadalis šiuo metu trofiškai ištyrinėtų pasaulio Nepticulidae, o šiaurinėje Palearkties dalyje (kurioje yra Lietuva) tokios
rūšys vyrauja. Siekiant užkirsti kelią atsitiktiniam kenkėjų įvežimui, taip pat norint
efektyviai taikyti karantino priemones, yra būtina žinoti ne tik šiuo metu registruotų
kenkėjų rūšis ir jų biologiją, bet ir visų potencialiai pavojingų rūšių geografinį paplitimą bei trofinės specializacijos ypatybes. Duomenys apie organizmų trofinius ryšius
leidžia ne tik apibrėžti atskirų rūšių ekologines nišas, bet ir parinkti veiksmingesnius
gausumo reguliavimo būdus. Tačiau iki šiol nebuvo paskelbta diagnostinių sistemų,
padedančių tiksliai nustatyti endobiontinių organizmų rūšis ir jų paplitimą Lietuvoje.

Dirvuolinio gaubtagalvio (Stigmella aeneofasciella) minos dirvuolės lape
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Iki šiol buvo paskelbta tik apie dvi dešimtis darbų, nagrinėjančių ar tik išvardijančių Lietuvos Nepticulidae (Palionis, 1932; Prüffer, 1947; Stanionytė, Zajančkauskas, 1970; Puplesis, 1983, 1984a, 1994; Puplesis ir kt., 1990; Ivinskis ir kt., 1985;
Ivinskis, 1993, 2004; van Nieukerken, 1996; Diškus, Juchnevič, 2001; Diškus, 2003b;
Puplesis, Diškus, 2003, 2004; Anisimov, Puplesis, 2005; Anisimov, Stonis, 2008a,
2008b; Anisimov et al., 2006; Diškus, Lensbergaitė, 2008; Navickaitė, Diškus, 2008;
Navickaitė et al., 2010, 2011a, 2011b; Diškus et al., 2011).
Pirmą kartą Lietuvoje, skelbdamas drugių sąrašą, A. Palionis (1932) paminėjo mažuosius gaubtagalvius (Nepticulidae) ir nurodė vieną rūšį – Stigmella aeneofasciella.
Vėliau J. Prüfferis nurodė, kad Vilniaus krašte taip pat aptinkamos S. aeneofasciella ir
Etainia sericopeza (Prüffer, 1947).
Lietuvos Nepticulidae medžiagą rinko P. Ivinskis ir S. Pakalniškis (EKOI), o
1980 m. tikslingus Lietuvos ir kaimyninių šalių mažųjų gaubtagalvių faunos tyrimus
pradėjo R. Puplesis (LEU). Kadangi iki XX a. paskutiniojo dešimtmečio nebuvo
visiškai nusistovėjusi ir aiški Nepticulidae sistema bei diagnostika, ne visi tuo metu
skelbti duomenys buvo pakankamai tikslūs; daug nuorodų apie mažųjų gaubtagalvių
rūšių aptikimą Lietuvoje buvo padaryta neturint suaugėlių, o tik pagal tuščias minas,
iš kurių ne visada galima tiksliai nustatyti minuotojo rūšį. Kai kurios Nepticulidae
rūšys Lietuvos faunoje buvo paminėtos klaidingai. Pavyzdžiui, Lietuvos faunai buvo
priskirta pietinio arealo rūšis Ectoedemia spinosella (Stanionytė, Zajančkauskas, 1970),
kuri buvo supainiota su dažna kitos genties rūšimi – Stigmella plagicolella. Kai kurios rūšys buvo skelbiamos potencialiomis Lietuvos faunos rūšimis, neturint jokių
faktinių duomenų, išskyrus žinias apie jų paplitimą kai kuriose Vidurio ar Vakarų
Europos šalyse, bet ne Lietuvoje. 1996 m. išleistame Europos drugių kataloge (van
Nieukerken, 1996), kurio Nepticulidae šeimos skyrių rengė E. J. van Nieukerkenas,
taip pat buvo pateikti duomenys apie Lietuvos Nepticulidae fauną. Tačiau šiame, visos Europos fauną nagrinėjančiame darbe, irgi neišvengta klaidų, o kai kurios rūšys
buvo įtrauktos į sąrašą neturint faktinių duomenų. Bene žymiausias iki šiol paskelbtas
darbas buvo monografija, nagrinėjanti pasaulio (ir Lietuvos) Nepticuloidea ir Tischerioidea (Puplesis, Diškus, 2003). Viename iš šios monografijos skyrių (Diškus, 2003a)
buvo pateikti A. Diškaus aštuonerių metų tyrimų rezultatai, įvardyta 12 naujų Lietuvos faunos rūšių ir patikslinti anksčiau skelbti kitų autorių duomenys. Publikuotas
pirmasis mažųjų gaubtagalvių sąvadas rėmėsi itin vertinga daugiausia iš minuojančių
vikšrų išauginta kolekcine medžiaga, naujai atskleistomis Nepticulidae biologijos ypatybėmis, taip pat duomenimis apie iki tol menkai ištirtus šalies regionus (Klaipėdos,
Šilutės, Lazdijų, Alytaus ir Kaišiadorių rajonus, unikalų Lietuvos kampelį – Kuršių
neriją).
Pastaraisiais metais, vadovaujant doc. dr. A. Diškui ir prof. habil. dr. J. R. Stoniui,
buvo tęsiami Lietuvos endobiontinių organizmų paplitimo tyrimai ir rengiama pirmoji išsami taksonominė identifikacinė sistema, leidžianti nustatyti šalyje paplitusių
mažųjų gaubtagalvių rūšis. Buvo paskelbti nedideli straipsniai, nagrinėjantys tam
tikro Lietuvos regiono Nepticulidae fauną (Anisimov et al., 2006; Anisimov, Stonis, 2008a, 2008b; Navickaitė, Diškus, 2008; Diškus, Lensbergaitė, 2008; Navickaitė
et al., 2011a).
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A. Diškus lauko darbų metu Kuršių nerijoje (2006 m.)

Šioje monografijoje, remiantis LEU doktorantės A. Navickaitės ir jos vadovo
A. Diškaus, mokslinio konsultanto J. R. Stonio bei kitų tyrėjų surinkta originalia
tyrimų medžiaga, pateikiamas pirmasis Lietuvos Nepticulidae faunos chorologinis
įvertinimas, publikuojamas papildytas faunos taksonominis sąvadas, aptariamos dažniausios ir rečiausios rūšys bei naujai įvertinami ir apžvelgiami šeimos trofiniai ryšiai.
Taip pat šioje knygoje skelbiami sunorminti lietuviški daugelio endobiontinių vabzdžių vardai (pavadinimai), dauguma jų – terminologiniai naujadarai.
Trumpiniai
BMNH – The Natural History Museum, Londonas, Didžioji Britanija
EKOI – Gamtos tyrimų centras, Ekologijos institutas, Vilnius, Lietuva
KNURAS – Biostanciya i Karadagskij Prirodnij Zapovednik Ukrainskoj Akademii
Nauk, Karadahas, Ukraina
LEU – Lietuvos edukologijos universitetas, Vilnius, Lietuva
NNM – Nationaal Natuurhistorisch Museum (Naturalis), Leidenas, Nyderlandai
USNM – National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Vašingtonas, JAV
VU – Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuva
ZIN – Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, Sankt Peterburgas, Rusija
ZMUC – Zoological Museum, University of Copenhagen, Kopenhaga, Danija
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Padėkos
Už dalykinę pagalbą ir mokslinį bendradarbiavimą leidinio autoriai dėkoja Lietuvos
ir užsienio kolegoms: dr. Povilui Ivinskiui (EKOI), K. R. Tuckui (Kevin R. Tuck,
BMNH, Londonas), O. Karsholtui (Ole Karsholt, ZMUC, Kopenhaga), dr. E. van
Nieukerkenui (Erik van Nieukerken, NNM, Leidenas), dr. D. R. Davisui (Donald
R. Davis, USNM, Vašingtonas), dr. Sc. S. Yu. Sinevui (Sergey Yu. Sinev, ZIN, Sankt
Peterburgas), dr. Yu. I. Budashkinui (Yury I. Budashkin, KRUAS, Karadahas, Ukraina). Už patarimus ir kritines pastabas yra dėkingi dr. P. Gentili-Polle (Patricia Gentili-Polle, USNM, Vašingtonas), prof. dr. Sigitui Podėnui (EKOI, Vilnius), prof.
dr. Linui Balčiauskui (EKOI, Vilnius), taip pat pirminio rankraščio recenzentams
dr. Andriui Petrašiūnui (VU, Vilnius) ir Jekaterinai Bašilovai (VU, Vilnius).
Už nuostabų ir produktyvų bendradarbiavimą tiriant Lietuvos (arba kaimyninių
kraštų) Nepticulidae fauną autoriai dėkoja dr. Brigitai Tamutei (Vytauto Didžiojo
universitetas ir Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Kaunas), taip pat kolegoms Eugenijui Anisimovui, Violetai Juchnevič, Sonatai Brusokaitei, Kristinai Lensbergaitei, Giedriui Varačinskui, Jolitai Čeputytei, Eglei Poškaitei, Vilijai Zeleniūtei,
Dovilei Aržuolaitytei, Viktorijai Dobryninai, Jovitai Prakapavičiūtei, Sigitai Šutaitei,
Rūtai Mankutei, Angelinai Bobnis, Justinai Vertelytei ir kitiems tyrėjams. Už pagalbą
išduodant leidimus tyrimų medžiagos mainams su Rusijos MA ir Ukrainos MA leidinio autoriai yra dėkingi Dariui Mikelaičiui (Aplinkos apsaugos agentūra, Gyvūnijos
naudojimo kontrolės skyrius). Už įvairią pagalbą ir paramą atliekant tyrimus A. Diškus nuoširdžiai dėkoja Onai Diškevičienei ir Modestui Jociui.

LEU Biosistematikos tyrimų centro tyrėjų grupė (iš kairės į dešinę: prof. dr. Virginijus Sruoga,
prof. habil. dr. Jonas Rimantas Stonis, doc. dr. Arūnas Diškus, prof. dr. Remigijus Noreika, doktorantė
Asta Navickaitė, dr. Brigita Tamutė, doktorantė Agnė Rocienė, projektų vykdytojas Andrius Remeikis)
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Už pagalbą kuriant ir norminant lietuviškus mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae)
vardus, profesionalius patarimus ir pagalbą rengiant su endobiontiniais vabzdžiais
susijusių terminų aiškinimus autoriai yra dėkingi Terminologijos centro vadovei
dr. Albinai Auksoriūtei (Lietuvių kalbos institutas, Vilnius), o už terminų kirčiavimą –
Adelei Noreikaitei (Lietuvių kalbos institutas, Vilnius) ir Verai Mauricaitei (LEU,
Vilnius). Už lingvistines konsultacijas ir patarimus autoriai dėkoja Jolitai Žvironienei
(LEU, Vilnius). Už bendradarbiavimą rengiant atskirus šio leidinio skyrius – LEU
Gamtos mokslų fakulteto Biosistematikos centro darbuotojams: prof. dr. Virginijui
Sruogai, doktorantei Agnei Rocienei, projektų vykdytojui Andriui Remeikiui ir ypač
mokslo projekto vykdytojų grupės ypatingai narei ir entuziastei doktorantei Astai
Navickaitei.
Už pagalbą ruošiant leidinį spaudai autoriai dėkoja Jūratei Barauskienei, Inesai
Oranskytei ir Kristinai Saveljevai („Lututė“, Kaunas) bei Tomui Auškalniui (Lietuvos
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilnius). Už paramą vykdant šį mokslo
projektą („Naujos faunos“, MIP-049/2011) monografijos autoriai dėkoja Lietuvos
mokslo tarybos (LMT) Mokslo fondui, už dalinį įvairių knygos leidybos darbų
finansavimą – LEU Mokslo fondui ir LMT Mokslo fondui (MTEP papildomo
finansavimo projektas „Lietuvos endobiontinės faunos identifikacija“).
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I. Endobiontinis vabzdžių
gyvenimo būdas asimiliaciniuose
augalų audiniuose.
Minologijos teiginiai ir tyrimų objektai
A. Diškus, J. R. Stonis
Endobiontinis vabzdžių gyvenimo būdas asimiliaciniuose augalų audiniuose dar vadinamas minavimu, o augalų asimiliaciniuose audiniuose padaryti pažeidimai vadinami
minomis. Minos gali būti bet kuriose asimiliacinio audinio dalyse (viršutiniame epidermyje, statinėje ar puriojoje parenchimoje). Neasimiliaciniuose augalo audiniuose
gyvenantys vabzdžiai nevadinami minuotojais (pavyzdžiui, vabalų lervos, išgraužiančios
takus medienoje) (Ivinskis ir kt., 1985).
Minuotojai daro poveikį augalams. Stipriai minuotas augalas blogiau vykdo fotosintezę, silpsta. Suformuotos minos (vidinės ertmės) taip pat sudaro palankias sąlygas
augalų parazitams ir ligų sukėlėjams pakliūti į augalą. Jauni augalų lapai į pažeidimus
reaguoja labai greitai: atsiradusias tuštumas užpildo kaliumi (tai viena iš priežasčių, kodėl paprastai vabzdžiai nemėgsta minuoti jaunų lapų). Pažeistus augalo vandens indus
pakeičia ir jų funkcijas atlieka kitos apytakinio audinio ląstelės. Tačiau minuojančios
lervos (vikšrai) nesunaikina epidermio, todėl augalas mažai praranda vandens. Minuotojų lervos mažiau padaro žalos, kai augalo asimiliacinis audinys yra gerai išsivystęs.
Kartais minuotojų invazijos būna labai gausios. Tada minuojamas augalas skursta, o dėl
kai kurių minuotojų veiklos lapai gali anksčiau laiko pradėti ruduoti, susiraukšlėti arba
kristi (Puplesis, 1994). Teigiama, kad pažeistas augalas blogiau peržiemoja šaltas žiemas,
kartais pradeda džiūti (Ivinskis, Rimšaitė, 2007).

Drugių lervos
vadinamos vikšrais.

Minos
13

Lervų endobiontinis gyvenimo būdas žaliuosiuose audiniuose

Mina – žaliajame augalo
audinyje vabzdžio lervos
padaryta ertmė, kurią iš
viršaus dengia epidermis
ar bent kutikulė.
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Minų grupės

viršutinės minos
Šios grupės minas daro
lervos, kurios maitinasi tik
statine parenchima (statiniu
mezofiliu).
Lervos minta
tik puriąja parenchima (puriuoju mezofiliu) apatinėje lapo dalyje.
apatinės minos

epiderminės minos

Abipusės minos
Tai toks lapo pažeidimas,
kai minuotojas išgraužia
visas minkštąsias lapo dalis,
o apatinio ir viršutinio epidermio neliečia.

Tokio tipo
minas lervos
(vikšrai) daro
tada, kai minta vien tik
viršutiniu arba
apatiniu epidermiu.

Kai kurie minuotojai storesniuose lapuose
gali išgraužti minas giliai parenchimoje ir beveik nepriartėti prie epidermio. Tokias minas
aptikti ir pavaizduoti itin sunku.
Giliosios minos

15

Minų tipai

Dėmiškosios
Gyvatiškosios

Kaičiosios

Spiralinės

Netaisyklingosios

Žvaigždiškosios

Klostinės
Išpūstosios

Gyvatiškosioms minoms
būdingi ilgi,
palaipsniui
platėjantys,
dažniausiai
vingiuoti takai.

Kaičiosios minos sudarytos iš itin siauros gyvatiškos
dalies ir labai plačios dėminės dalies. Kartais, minai
galutinai išsivysčius, gyvatiškos dalies nebematyti
dėl labai išplatėjusios dėmės.
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Spiralinės minos ypač panašios į gyva
tiškąsias, tačiau susisukusios spirale.

Dėmiškosios minos susidaro,
kai lapo audiniai plačiai išgraužiami; kartais dėmės beveik
taisyklingos, ovalo formos.

Išpūstosios
minos – tai dėminės minos,
kurios išsipučia
nuo jose susikaupusių dujų
arba lervų gyvybinės veiklos.
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Žvaigždiškosioms
minoms būdingas
centrinis takas
(arba dėmė), nuo
kurio įvairiomis
kryptimis atsišakoja šoninės atšakos
(šios minos dažnai
truputį primena netaisyklingą
žvaigždę).

Netaisyklingosios minos – tai
minos, kurios
neturi pastovios
formos: jų išvaizda priklauso nuo
minuojamo lapo
formos ir dydžio.

Klostinės minos iš pradžių dažniausiai formuojasi kaip dėminės, tačiau
lervos lapą sutraukia
šilko siūlais. Dėl to jis
susiraukšlėja, o minų
apatinėje pusėje susidaro
nedidelės klostės.
18

Daugelio minuotojų lervos pažeidžia augalų lapus, pumpurus, stiebus, jauną
žievę ar vaisius, todėl kai kurie minuotojai yra svarbūs ūkiniu požiūriu kaip kultūrinių ir miško augalų kenkėjai (arba potencialūs kenkėjai) (Puplesis, 1994).
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Augalais mintančių vabzdžių mitybinės (trofinės) specializacijos rūšys

Stenofagija. Stenofagai
(stiprus mitybinių ryšių ribotumas;
maitinasi tik kai kuriais augalais)

Monofagija.
Monofagai
(maitinasi tik vienos
rūšies augalais)

Siauroji oligofagija. Siaurieji
oligofagai
(maitinasi kelių,
t. y. dviejų ar
daugiau, rūšių
augalais, kurie
tarpusavyje yra
artimai giminiški, t. y. priklauso
vienai augalų
genčiai)
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Eurifagija. Eurifagai
(didelė mitybinių ryšių įvairovė;
maitinasi labai įvairiais augalais)

Oligofagija.
Oligofagai
(maitinasi tik kai kuriais, tačiau daugiau nei
vienos rūšies augalais)

Plačioji oligofagija. Platieji
oligofagai
(maitinasi kelių,
t. y. dviejų ar
daugiau, rūšių
augalais, kurie
priklauso dviem
ar kelioms vienos
šeimos augalų
gentims (t. y. giminiškoms gentims)

Polifagija.
Polifagai
(maitinasi labai įvairiais
augalais, priklausančiais
įvairioms augalų šeimoms)

Sąlyginė (labai
plati) oligofagija. Sąlyginiai
oligofagai
(maitinasi kelių,
t. y. dviejų ar
daugiau, giminiškų šeimų augalais
(kai kuriais arba
daugeliu jų)

Pertrauktoji
(disjunkcinė)
oligofagija. Disjunkciniai oligofagai
(maitinasi kelių,
t. y. dviejų ar daugiau, negiminiškų
šeimų augalais
(kai kuriais arba
daugeliu jų)

Keičiantis klimatui ir suintensyvėjus Lietuvos prekybiniams mainams su egzotiškaisiais kraštais (ar net padidėjus keliautojų srautams), labai išaugo atsitiktinės svetimų
kraštų kenkėjų faunos introdukcijos pavojus. Jau pastebėta, kad rūšys oligofagės kartu su mitybiniais augalais ar vien tik diapauzės periodo kokonais, patekusios į naują
kraštą, gali pradėti maitintis iki šiol joms nebūdingais vietos kultūriniais augalais.
Šiuo atveju gali būti ypač pavojingos tos kenkėjų rūšys, kurios trofiškai nėra kraštutinai specializuotos ir kurių mitybinė specializacija susijusi su erškėtinių (Rosaceae)
šeima, vienijančia obelis, kriaušes, slyvas, abrikosus, persikus, erškėčius ar rožes ir
kitus augalus (Puplesis, 1994). Tokių rūšių, kurios trofiškai susijusios su minėtais erškėtiniais augalais, pasaulio, o ypač Palearkties, faunoje yra daug.
Svetimžemių minuotojų invazija gali būti labai staigi. Štai, pavyzdžiui, pietinės kilmės
minuotojas kaštoninis keršasparnis – Cameraria ohridella – Lietuvoje pirmą kartą buvo
aptiktas tik 2002 m. (buvo atrastos kelios minos vienoje vietovėje), o pastaruoju metu
ši mikrodrugių rūšis siaubia kaštonus beveik visoje šalies teritorijoje (per paskutinius
10 metų neįtikėtinai išplito beveik visose Europos šalyse) (Ivinskis, Rimšaitė, 2007).
Dauguma minuotojų yra monofagai arba oligofagai; polifagų pasitaiko itin retai.
Minuotojų patelės iš daugelio kitų augalų labai gerai atskiria augalą, tinkamą minuoti.
Kai patelė kiaušinėlį padeda ant netinkamo augalo, nors taip būna labai retai, išsiritusi
lerva (arba vikšras) žūsta. Atpažinti augalą patelei padeda įvairūs eteriniai aliejai, saponinai ir kitų fitoncidų skleidžiami kvapai.
Augalus minuojančių vabzdžių patelės kiaušinėlius padeda apatinėje arba viršutinėje
lapo pusėje. Iš kiaušinėlio išsiritusi lerva graužiasi teisiai į lapo audinius ir į aplinką
neišlenda. Beveik visada išsiritęs iš kiaušinėlio vikšras vystosi viename lape, nes įsigraužti į kitą lapą negali dėl specifinės burnos organų sandaros. Kai kurių rūšių minuotojai minas daro gana tankiai: galima aptikti tokių minų, kurios būna taip arti viena kitos, kad net susilieja. Dažniausiai asimiliacinį lapo audinį lervos (vikšrai) graužia
taip, kad nebūtų pažeista pagrindinė lapo gysla.
Mina suteikia vabzdžiams daug privalumų. Tai tarsi saugi aplinka, kurioje minuojantis
vikšras tam tikrą laiką būna izoliuotas nuo išorinio pasaulio, aprūpintas koncentruotu
maistu ir apsaugotas nuo staigių temperatūros svyravimų, rudeninių šalnų, viską nuplaunančių (išskyrus, minuotojus) liūčių, iš dalies – plėšrių vabzdžių, vabzdžialesių paukščių.

Minų ilgis priklauso nuo:
lapo
storio

pavėsio ar
saulėkaitos

minavimo
laiko
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Ekskrementai minoje
Ekskrementų grūdeliai gali būti susitelkę į siaurą ištisinę arba punktyrinę liniją
arba gali užpildyti visą minos tako plotį.
Kartais ekskrementų išsidėstymas primena spiralę, o kartais atrodo lyg dvi lygiagrečios punktyrinės linijos.

Dėmiškosiose minose ekskrementai dažniausiai
būna susikaupę į vieną arba kelias krūveles. Tai
taip pat turi taksonominę reikšmę, nes kai kurių
minuotojų (ypač mažųjų gaubtagalvių) rūšys gali
būti atpažįstamos (identifikuojamos) remiantis
ekskrementų išsidėstymu (o kartais ir spalva) (Puplesis, Diškus, 2003).
Minoje yrantys ar pelijantys ekskrementai keltų pavojų lervai, todėl jie turi gana
greitai ir gerai išdžiūti (dėl to ekskrementai ir yra išdėstomi įvairiausiais būdais),
o lerva sparčiai graužia lapo audinius tolyn ir taip išvengia pavojingo kontakto.

Antocianai

Kai kurie augalai pažeistose
vietose išskiria
antocianų, todėl pati mina
arba šalia esantys audiniai
parausta.
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Senstanti mina

Bėgant laikui minos
išvaizda kinta, nes
lervai (arba lėliukei)
epidermį praplėšus ir
iš minos išlindus mina
pamažu išbąla.

Pradėjus irti išmatoms
(ekskrementams),
mina ruduoja, todėl
gali tapti visiškai neatpažįstama.

Minos rudenį ant nukritusių lapų

Nors lapai gelsta arba ruduoja, tačiau lervos (vikšrai) geba „užkonservuoti“ nedidelį žalią plotelį, reikalingą joms maitintis (Puplesis, 1992).
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Lervų prisitaikymas minuoti

Galva prognatinė
(nukreipta į priekį).

Kūnas – ne cilindriškas, bet suplokštėjęs.

Kartais galva padengta chitinine kapsule.

Dažniausiai kojos redukuotos arba visiškai neišsivysčiusios.

Minuotojai
Minuotojų yra tarp šių vabzdžių būrių atstovų:

dvisparnių
(Diptera)

vabalų
(Coleoptera)

drugių
(Lepidoptera)

plėviasparnių
(Hymenoptera)

(Žr. Ivinskis ir kt., 1985.)
24

Minuotojų aptinkama keliose vabalų (Coleoptera) šeimose:

blizgiavabalių (Buprestidae), lapgraužių (Chrysomelidae ir
jiems giminiškų), straubliukų (Curculionidae).
Vabalų lervoms dažniausiai būdinga praplatėjusi priekinė
kūno dalis, ryškiai matoma tamsi galva (pasižiūrėjus per
lupą taip pat gali matytis ir trys poros krūtinės kojų; tai
dažniausiai nebūdinga minuojantiems drugiams ar ypač
minamusėms) (Ivinskis ir kt., 1985).
Trys poros krūtinės kojų

Suaugėlių kūno forma panaši
į boružių, o lervos su aiškiai
matoma galva ir trimis poromis
kojų. Minuoja tuopų lapus. Mina
dėminė, beveik juoda. Joje vienu
metu gali maitintis kelios lervos.

Zeugophora sp. (lapgraužiniams
vabalams – Chrysomeloidea –
priklausantys atstovai)

Vabalo minos
beržo lape

Anoplus plantaris Naezen, Curculionidae (Kuršių nerija)
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Plėviasparniai – Hymenoptera

Tikrieji pjūkleliai –
Tenthredinidae
Heterarthrus vagans (Fallen)

Mina su lerva juodalksnio lape

Dvisparnių (Diptera) būrio minuotojai

Ekskrementai išdėstyti dviem lygiagrečiomis punktyrinėmis linijomis.
Gali priklausyti skirtingoms šeimoms, tačiau ypač daug jų žinoma tarp minamusių
(Agromyzidae) ir žiedenių (Anthomyidae).
Pavyzdžiui, žliūginės amauromyzos – Amauromyza flavifrons (Meigen) – lervos yra prisitaikiusios minuoti gvazdikinių šeimos augalų lapus, bet dažnai aptinkamos runkelių ar
špinatų lapuose. Mina viršutinė, o jos siauras gyvatiškas takas išplatėja į dėmę.
Svogūninės lirijomyzos – Liriomyza cepae (Hering) – lervos minuoja porų ir svogūnų lapus. Mina iš pradžių siaura, toliau platėja, nereguliariai pranyksta ir pasirodo
įvairiose lapo vietose. Ekskrementai išdėstyti žaliais siūleliais arba yra iš dalies išsilieję, tačiau, skirtingai negu kitų minamusių, jų randama ne minoje, o šalia išgraužtos
vagelės ir matyti tik perplėšus svogūno lapą (Pakalniškis ir kt., 2005).
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Daugiausiai žinoma mažųjų drugių (Lepidoptera būrio) minuotojų

Publikuotais duomenimis (Puplesis, 1992), vien Palearkties srityje yra aptinkama daugiau negu 35 mažųjų drugių („Microlepidoptera“) šeimos, kurių kai
kurios arba visos rūšys, būdamos vikšro stadijos, minuoja žaliuosius augalų audinius.
Vien Palearktyje iš viso suskaičiuojama apie 2 300 drugių minuotojų rūšių.
Drugių būrio šeimos, kurių visi atstovai (ar bent dalis jų), būdami vikšro stadijos, minuoja augalus:
Eriocraniidae, Nepticulidae, Opostegidae, Heliozelidae, Adelidae, Incurvariidae, Tischeriidae, Douglasiidae, Bucculatricidae, Gracillariidae, Yponomeutidae, Plutellidae, Glyphipterigidae, Lyonetiidae, Elachistidae, Oecophoridae,
Coleophoridae, Momphidae, Cosmopterigidae, Gelechiidae, Tortricidae,
Crambidae, Choreutidae, Epermeniidae, Alucitidae, Pterophoridae, Carposinidae ir kt. (Puplesis, 1992).

Endobiontinis gyvenimo būdas žaliuosiuose augalo audiniuose yra viena iš
svarbiausių primityvių mažųjų drugių (dar vadinamų „Microlepidoptera“) specializacijos apraiškų.
Vienų anksčiau išvardytų šeimų visos rūšys yra augalų minuotojai, kitų šeimų
tik dalis rūšių yra minuotojai (jų vikšrai gyvena ne endobiontiškai, o laisvai,
t. y. išorėje). Vienoms šeimoms priklauso tik obligatiniai minuotojai (kurių
vikšrai minuoja visą savo vystymosi laiką), kitoms – tik fakultatyviniai minuotojai (dažniausiai minuoja tik pirmųjų ūgių vikšrai) (Puplesis, 1992). Taigi minuotojų įvairovė iš tiesų didelė.

Obligatinio minuotojo mina
(Nepticulidae)

Fakultatyvinio minuotojo mina
(Bucculatricidae)
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Gaubtagalviniai – Nepticuloidea
Priklauso tik dvi labai specializuotos ir visame pasaulyje paplitusios mažųjų drugių
šeimos: mažieji gaubtagalviai (Nepticulidae) ir baltieji gaubtagalviai (Opostegidae).
Mažųjų ir baltųjų gaubtagalvių šeimos, atsižvelgiant į jų evoliucinį giminiškumą, yra
jungiamos į gaubtagalvinių (Nepticuloidea) antšeimį (žr. Puplesis, Diškus, 2003).

Kodėl šie drugiai
vadinami gaubtagalviniais?
Ant galvos jie turi įspūdingus gaubtuvėlius (neįprastai išdidėjusius ir praplatėjusius pirmuosius antenų segmentus),
kurie vabzdžiams ilsintis nusileidžia ir
šitaip apgaubia akis ir galvą iš šonų.

Mažieji gaubtagalviai (Nepticulidae) – patys mažiausi pasaulio drugiai

Natūralus dydis

Pilkšvasis gaubtagalvis – Stigmella
magdalenae paplitęs Europoje
(dažnai aptinkamas ir Lietuvoje)

Vienas gražiausių atstovų – Diškaus gaubtagalvis (Fomoria diskusi), paplitęs Centrinėje Amerikoje

Kartais šie mažieji drugiai siekia tik 2,8 mm (matuojant išskleistų
sparnų ilgį). Dėl to šių drugių suaugėlius nėra lengva pastebėti
ir aptikti. Jų kūneliai yra tokie maži, kad skrendančių drugių
beveik neįmanoma įžiūrėti.
Pasaulyje šiuo metu žinoma apie 800 Nepticulidae šeimos
rūšių (Navickaitė et al., 2011b; Stonis ir kt., 2011a). Mažųjų
gaubtagalvių randama beveik visose svarbiausiose sausumos
ekosistemose. Lietuvoje aptiktos 75 mažųjų gaubtagalvių rūšys, tačiau jos aptariamos kituose šios knygos skyriuose.
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Baltieji gaubtagalviai – Opostegidae
Šiuo metu Lietuvos faunoje yra patikimai žinomos tik 3 rūšys, pasaulio – daugiau
nei 200 rūšių (Remeikis et al., 2009, 2010).
Tai daugiau atogrąžų kraštų atstovai, daugiausiai jų žinoma Centrinėje ir Pietų
Amerikoje bei Pietryčių Azijoje (Puplesis, Robinson, 1999; Davis, Stonis, 2007).

Daugumai Opostegidae atstovų būdingi balsvi sparnai su mažytėmis galinėmis juostelėmis ir dėmelėmis. Tik labai nedaugelio pasaulio baltųjų
gaubtagalvių sparnai yra tamsūs arba spalvingi.
Baltųjų gaubtagalvių gyvenimo būdas
ir trofiniai ryšiai labai mažai ištirti
Vikšrai gyvena giliau augalų audiniuose (stiebuose, žievėje), todėl yra itin retai pastebimi ir aptinkami. Vikšrų kūnas
ypač plonas ir ilgas (8–25 mm ilgio).

Paveikslėlyje – baltųjų gaubtagalvių išgraužtos minos (gluosnio šakelių žievėje ir lapuose).

Vienas vikšras augalo audinius minuoja nuo keturių iki šešių savaičių, kartais
ir ilgiau. Minos yra labai ilgos ir plonos
(Puplesis, Diškus, 2003).

Mūsų tyrimų duomenimis, Lietuvoje gyvena šios rūšys:
paauksuotasis balsviukas (Pseudopostega auritella),
paprastasis balsviukas (Pseudopostega crepusculella),
blyškusis balsviukas (Opostega salaciella).
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Mažieji šeriuotaūsiai – Tischeriidae

Vienas iš šios šeimos drugių morfologinių atpažinimo požymių – ilgos
antenų sensilos (Puplesis, Diškus, 2003).
Būdingi įvairūs galvos kuokštai, ypač išsivystę atogrąžų kraštų atstovų
galvos kuokštai.
Ilgos ir siūliškos
antenų sensilos
(s. chaetica)

Tischeriidae fauna:
Lietuvoje – 2 rūšys,
Europoje – 10 rūšių,

Pasaulyje – 121 rūšis,
(Diškus, Stonis, 2006).
Ilgai Lietuvoje buvo ieškotina
šeriuotaūsių rūšis – gervuoginis šeriuotaūsis (Coptotriche marginea), kurio vikšrai
minuoja gervuogių lapus.
Remiantis autorių 2012 m.
tyrimų duomenimis, greitai tikimasi šią rūšį aptikti Lietuvos
šiaurės vidurio regione.
Coptotriche marginea,
Rubus sp., Londonas,
Didžioji Britanija
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Lietuvoje aptinkamų šeriuotaūsių rūšių minos ant ąžuolo lapų
Mitybiniai Lietuvos mažųjų šeriuotaūsių (Tischeriidae) ryšiai
Lietuvos Tischeriidae trofiniais ryšiais yra susiję tik su bukinių šeimos
atstovais – ąžuolais. Ant šio augalo lapų aptinkamos abi šiuo metu Lietuvoje žinomos šeriuotaūsių rūšys.
Tischeria
ekebladella

Tischeria
dodonaea

Baltadėmis šeriuotaūsis – Tischeria ekebladella (Bjerkander)

Lietuvoje labai dažna rūšis

Rusvadėmis šeriuotaūsis – Tischeria dodonaea Stainton

Rusvadėmis šeriuotaūsis – neseniai atrastas Lietuvos faunoje (Diškus, Stonis,
2006). Šiuo metu žinomi duomenys apie rūšies geografinį paplitimą Zarasų, Ignalinos, Ukmergės, Vilniaus, Lazdijų ir Šilutės r., Pagėgių savivaldybėje bei Kuršių
nerijoje, tačiau rūšis ieškotina (žinoma, ir paplitusi) ir kituose Lietuvos rajonuose.
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Mažieji žolinukai – Elachistidae
Lietuvos faunoje yra užregistruotos 39 rūšys
(Sruoga, Ivinskis, 2005).
Tai mažyčiai drugeliai, kurių išskleistų sparnų ilgis siekia apie 6–13 mm.
Mažieji žolinukai paplitę visame pasaulyje,
tačiau dauguma rūšių žinomos tik iš šiaurinio
pusrutulio (Sruoga, 1998).
Plačiasparnė elachista (Elachista pullicomella)

Mokslininkų duomenimis (Sruoga, Ivinskis, 2005), dažniausiai Lietuvos
faunoje aptinkamos mažųjų žolinukų rūšys:
avižuolinė elachista – Elachista canapennella,
baltoji elachista – Elachista argentella,
didžiataškė elachista – Elachista maculicerusella (nuotraukoje).
Tik retkarčiais mažieji žolinukai minuoja ne žoles, o krūmus. Paveikslėliuose – Lietuvoje aptinkamo mažojo
žolinuko – rudosios peritijos (Perittia
herrichiella) mina sausmedžio lape ir
kokonas.

Kokonas
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Mažieji žolinukai dieną
slepiasi pievų, pamiškių ar
pakelių žolėje, o vakarėjant
stiebais ar lapais pakyla į viršutinį žolės ardą.
Minos motiejuko lapuose

Mina sausmedžio lape

Tupi jiems būdinga „ramybės poza“ arba skraido netoli mitybinių augalų.

Apie 90 proc. Lietuvos žolinukų
rūšių yra trofiškai susijusios su
3 augalų šeimomis: miglinių
(Poaceae), viksvuolinių (Cyperaceae) ir vikšrinių (Juncaceae)
(Sruoga, Ivinskis, 2005).

Šluotsmilginė elachista (Elachista adscitella)
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Pavasariniai blizgiasparniai – Eriocraniidae
(7 rūšys Lietuvos faunoje) (Ivinskis, 2004)
Eriocrania sparrmannella (Bosc)
Suaugėliai skraido dieną. Tai vieni pirmųjų pavasario mažųjų drugių. Patelės deda kiaušinėlius į prapjautą beržo
pumpurą. Vikšrai minuoja beržų lapus.
Lietuvoje plačiai paplitusi rūšis.

mina beržo lape
Netikrieji gaubtagalviai – Bucculatricidae
(14 rūšių Lietuvos faunoje) (Ivinskis, 2004)
Bucculatrix frangulella (Goeze)
Pirmųjų ūgių vikšrai minuoja, o
vėliau skeletuoja apatinį paprastojo
šaltekšnio (Frangula alnus) lapų epidermį (Ivinskis ir kt., 1985; Puplesis, 1992).
Mažieji blizgiasparniai – Lyonetiidae
(8 rūšys Lietuvos faunoje) (Ivinskis, 2004)
Lyonetia clerkella (Linnaeus)
Šios rūšies vikšrai minuoja įvairių vaismedžių (vyšnių, obelų, trešnių,
slyvų) lapus. Minos labai ilgos, išsiraizgiusios per visą lapą.
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Grakštieji keršasparniai – Gracillariidae
(88 rūšys Lietuvos faunoje) (Ivinskis, 2004)
Priklauso labai maži drugiai (ištiestų sparnų plotis yra 5–20 mm). Tai didelė sistematinė grupė – pasaulyje šiuo metu žinomos 98 Gracillariidae gentys, jungiamos į
3 plačiai pripažintus pošeimius (de Prins, W., de Prins, J., 2005). Skirtingų pošeimių
atstovai atpažįstami iš specifinės suaugėlių pozos esant ramybės būsenai. Dalis grakščiųjų keršasparnių yra svarbūs augalų kenkėjai. Jauni vikšrai minos viduje siurbia
augalų sultis, vėliau, kai atsiranda graužiamieji burnos organai, graužia lapo audinius.
Daugeliui rūšių būdingos klostinės minos, tačiau tarp grakščiųjų keršasparnių yra ir
tokių, kurie daro minas augalo lapo epidermyje.
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Kaštoninis keršasparnis
Cameraria ohridella (Deschka, Dimic)

Cameraria
ohridella pirmą
kartą Lietuvoje
aptikta 2002 m.
(Ivinskis, Rimšaitė, 2007)

Pastaraisiais metais rūšis paplito
beveik visoje
šalyje. Šios rūšies plitimas iš
pietinės Europos
siejamas su šiltėjančiu klimatu.

Šis keršasparnis – žalingiausias
kaštonų kenkėjas.

Išskleistų sparnų
ilgis yra
8–10 mm.

Dėl masiškai plintančių kaštoninių keršasparnių (Cameraria
ohridella) ruduoja kaštonų lapai, todėl vasaros pabaigoje nebelieka žalios lajos. Esant
daugybinėms minoms
lapai neatlieka fotosintezės funkcijos.
Kartais lapams nukritus vasaros pabaigoje
medžiai suformuoja
pumpurus ir dažnai
dar tais pačiais metais
pražysta (Ivinskis,
Rimšaitė, 2007).
Per metus kaštoninis
keršasparnis gali turėti
net 4 kartas (generacijas), kurių metu populiacijos pasipildo itin
gausiai.
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Keršasparnio vikšras išgraužia visą asimiliacinio audinio parenchimą ir padaro dideles dėmines minas.

Tiek Europos šalyse, tiek Lietuvoje kaštoninio keršasparnio (Cameraria ohridella)
židiniuose kaštonai ne tik praranda išvaizdą, bet ir labai skursta: jie skleidžia naujus
lapus (tai labai susilpnina augalus), blogiau peržiemoja, pradeda džiūti pavienės šakos
ar net ima pūti mediena (Ivinskis, Rimšaitė, 2007; Lees et al., 2011).
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II. Nepticulidae tyrimų metodai
J. R. Stonis, A. Diškus, A. Navickaitė

Metodai
Gyvybinės veiklos pėdsakų (minų) registravimas
ir gausumo įvertinimas
Kruopščiai apžiūrint mitybinius augalus (arba potencialius mitybinius augalus),
bandoma rasti pažeistų (minuotų) augalų dalių (II. 2–5, 8–9 pav.). Dažniausiai, apie
95 proc. mūsų regiono faunos, mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) minos aptinkamos
lapuose (II. 10–12 pav.), tik retkarčiais – stiebuose, jaunoje žievėje (VIII. 20–21 pav.),
obelų ir klevų pumpuruose ar klevų vaisiuose (skristukuose). Net plika akimi stebint
pažeistą augalo lapą prieš šviesą, nesunku įsitikinti, ar mina yra jau tuščia, ar su gyvu
(minuojančiu) vikšru, kuris yra skaidrus, žalsvos ar gelsvos spalvos. Jeigu vikšras žuvęs,
jis nejudrus, visas arba dalimis patamsėjęs, rudos, raudonai rudos ar juodos spalvos
(II. 13–18 pav.). Vienoje minoje gali būti tik vienas vikšras. Vikšrai, darantys minas
augalų stiebuose, jaunoje žievėje ar vaisiuose, paprastai aptinkami tik po surinktų pavyzdžių laboratorinio preparavimo naudojant stereoskopinį binokuliarinį mikroskopą,
tačiau pačios minos aptinkamos ir vizualiai augalą patikrinus gamtoje.
Lauko darbų kortelėje registruojamas minų imties (pavyzdžio) numeris, vietovės
duomenys (taip pat koordinatės, buveinės tipas ir kitos vietovės ekologinės ypatybės),
surinkimo data ir aptiktų minų gausumas (vadovaujantis gausumo grupių nustatymo rekomendacijomis, pateiktomis auginimo kortelėje ir išaiškintomis toliau šiame skyriuje).
Aptiktos minos privalo būti dokumentuojamos arba fotografuojant, arba (ir) tuščių minų
aiškiausiai matomus pavyzdžius paimant rūšiai nustatyti. Lapai ar kitos augalų dalys su
tuščiomis minomis, kurios imamos herbarinių pavyzdžių kolekcijai, iš karto suslegiamos
nedideliu herbariniu presu arba dedamos į vokelį. Išdžiovintos minos laikomos atskiruose
popieriniuose vokuose arba plastiko įmautėse, ant kurių pažymimas auginimo kortelės numeris, rekomenduotina pažymėti ir mitybinį augalą, surinkimo laiką bei vietovę.
Suaugėlių auginimas iš minuojančių vikšrų
Suaugėlių (imagų) auginimas iš minuojančių vikšrų – daug darbo ir laiko reikalaujantis, bet ypač svarbus Nepticulidae medžiagos rinkimo būdas, kuriuo ne tik gaunama aukščiausios kokybės medžiaga, morfologiškai kokybiški egzemplioriai, bet ir
itin svarbūs duomenys apie mitybinį augalą, pažeidimo (minos) tipą, kokono spalvą ir
dydį bei vystymosi ciklą (Puplesis, Diškus, 2003).
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Suaugėlius auginti iš minuojančių vikšrų galima ir lauko (natūraliomis), ir laboratorinėmis sąlygomis. Minuotos augalų dalys su gyvais (minuojančiais) vikšrais išpjaunamos ar iškerpamos ir paimamos auginti. Minos augalų lapuose yra imamos su visu
lapu. Tinkamiausi suaugėliams auginti yra paskutinių vystymosi ūgių vikšrai, nes
juos daug lengviau išauginti, mažesnis pavojus, kad ilgai laikomas lapas (ar kita dalis)
išdžius ar supelys. Tyrimų metu kiekvienas rūšies pavyzdys auginamas atskirai; auginimo duomenims registruoti kiekvienam pavyzdžiui pradedama pildyti originali auginimo kortelė (II. 1 pav.). Kortelėje taip pat pažymimi duomenys apie aptiktas minas
ir vikšrus (II. 13–18 pav.).

MINUOJANTYS LEPIDOPTERA
Lauko darbų kortelė
MINUOTOJAS

Nr.

Pastabos:

Šeima
Gentis
Rūšis
Det.
MITYBINIS AUGALAS
Šeima
Gentis
Rūšis
Gausumas:

Vyrauja

Dažnas

Retas

Pavyzdys:

Herbaras

Fotogr.

Nėra

Det.
Vietovė
Koordinatės
Data
Leg.
MINŲ GAUSUMO
GRUPĖS
(pagal minų skaičių)

I
(1<)

II
(4<)

III
(10<)

IV
(40<)

V
(100<)

Aptiktų minų skaičius
Vikšrai
Iš viso surinkta

Mirtingumas

Kokonai
Iš viso

Mirtingumas

Parazitai

Suaugėliai
Patinai

Patelės

II. 1 pav. Lauko darbų kortelės pavyzdys
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2

3

4

6

5

7

II. 2–7 pav. Lauko darbai: 2–5 – minų paieška ant mitybinių augalų (nuotraukose A. Diškus,
A. Navickaitė, J. R. Stonis, A. Remeikis); 6 – šviesinė gaudyklė; 7 – metodinė naujovė – užlenktas
šviesinės gaudyklės ekrano viršus
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Minuojantiems vikšrams auginti gali būti naudojamos tik chemiškai labai švarios Petri
lėkštelės ar didesni auginimo indeliai, o jų dugnas išklojamas medžiagomis, atstojančiomis miško paklotę (pavyzdžiui, sugeriamojo popieriaus skiautelėmis, mitybinio augalo
lapo dalimis, retkarčiais – kiminų pluošteliais) (II. 19–22 pav.). Mėgintuvėliai yra nepatogūs vikšrams auginti. Kad kokonai nesusidarytų ant Petri lėkštelės sienelių, papildomai įklojamas didelis sugeriamojo popieriaus gabalas, tada iš minų išlindę vikšrai negalės patekti ant indelio dugno. Ant miško paklotės imitacijos glaudžiai sluoksniuojami

8

10

11

9

12

II. 8–12 pav. Bandoma aptikti pažeistas (minuotas) augalų dalis: 8 – kruopščiai apžiūrimi mitybiniai (ar potencialūs mitybiniai) augalai; 9 – aptiktas minas reikėtų apžiūrėti; net plika akimi stebint
pažeistą augalo lapą prieš šviesą, nesunku įsitikinti, ar mina yra jau tuščia, ar su gyvu (minuojančiu) vikšru; 10–12 – minos su gyvais Nepticulidae vikšrais
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13

14

16
15

17

18

II. 13–18 pav. Lapuose galima aptikti trejopo pobūdžio minų: 13–14 – su gyvu vikšru (gyvas vikšras būna skaidrus, žalsvos ar gelsvos spalvos); 15–16 – su negyvu vikšru (negyvas vikšras yra nejudrus, patamsėjęs, rudos, raudonai rudos ar juodos spalvos); 17–18 – be vikšro (Pastaba. Vikšrai,
darantys minas augalų stiebuose, jaunoje žievėje ar vaisiuose, paprastai nustatomi tik po surinktų
pavyzdžių laboratorinio preparavimo naudojantis stereoskopiniu binokuliariniu mikroskopu.)
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19

20

21

23

22

24

II. 19–24 pav. Suaugėlių auginimas natūraliomis ir laboratorinėmis sąlygomis: 19 – skirtingų rūšių
rinkiniai turi būti sudedami į atskiras Petri lėkšteles (tai patartina padaryti gamtoje, nes vėlyvų ūgių
vikšrai greitai palieka miną ir gali žūti); 20 – lėkštelės dugnas išklojamas medžiaga, atstojančia
miško paklotę; 21 – paklotei naudojami ir nedideli mitybinio augalo gabalėliai; 22 – ant paklotės
dedami lapai (arba jų iškirptos dalys) su minuojančiais vikšrais; 23 – po 5–6 dienų, patikrinus auginimo lėkštelę, galima aptikti susidariusių kokonų; 24 – kokonai, kurie bus auginami, iškarpomi su
mažais substrato, ant kurio prisitvirtinę, gabalėliais ir perkeliami į švarią lėkštelę
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minuojami lapai (jų dalys ar kitos minuotos augalų dalys). Paprastai vikšrai kokonus
pina tarp dviejų susispaudusių augalo lapų ar sugeriamojo popieriaus skiautelių; puriai sudėtoje masėje jie prastai pina kokonus, dažnai žūsta. Jeigu yra aptiktas tik vienas
pažeistas lapas, tuomet papildomai lėkštelėje sluoksniuojami švarūs ir lygūs mitybinio
(ar kito) augalo lapai ar jų gabalėliai (II. 22 pav.).Taip yra palaikoma didesnė drėgmė,
neleidžiama išdžiūti mitybiniam augalui. Esant per didelei drėgmei ar aprasojus Petri lėkštelės dangteliui, kad auginami vikšrai nesupelytų, auginimo indeliai turi būti
ventiliuojami. Ir atvirkščiai – lapams išdžiūvus, dedamas vandeniu suvilgytas vatos ar
sugeriamojo popieriaus tamponėlis. Indelis su auginama medžiaga laikomas pavėsyje
ar tamsoje. Po 5–6 dienų kokonai gali būti patikrinami (II. 23 pav.). Suslėgti lapai atsargiai išimami pincetu, atidžiai apžiūrimos abi jų pusės. Rasti kokonai iškerpami kartu su nedidele (apie 1 cm) lapo ar sugeriamojo popieriaus dalimi ir sudedami į švarią
Petri lėkštelę (II. 24 pav.), kurioje laikomi kambario temperatūroje tol, kol pasirodo
suaugėliai. Suaugėlių išsiritimo iš kokonų anksčiausiai galima tikėtis po 8–10 dienų.
Kad laikomi kokonai neperdžiūtų, įdedamas vandeniu suvilgytas sugeriamojo popieriaus tamponas, o kad nepasklistų atsiradęs pelėsis – iškarpytos lapų dalys išdėstomos
tam tikru atstumu viena nuo kitos. Išsiritę suaugėliai gaudomi mažu stikliniu mėgintuvėliu arba aspiratoriumi.
Vidutinio klimato juostos vienaciklių (vienos kartos per metus) rūšių medžiaga ar
medžiaga, surinkta antroje vasaros pusėje ir rudenį (t. y. paskutinės kartos), turi būti
laikoma daug ilgiau. Vienaciklės rūšys laikomos šaldytuve +10 °C–+2 °C temperatūroje per visą žiemą iki gegužės ar birželio mėnesio, nes jų išsiritimo pagreitinti
nepavyksta dėl natūralių priežasčių, o dviciklės ar daugiaciklės rūšys laikomos tokioje
pat temperatūroje iki sausio ar kovo mėnesio; tuomet jos reaktyvuojamos išimant
medžiagą iš šaldytuvo ir didinant oro drėgmę.

II. 25 pav. A. Diškaus propaguojamas „pakelių metodas“, kai tikimasi aptikti minuojančių gaubtagalvių vikšrų atvirose, žmogaus veiklos paveiktose vietose (tokiose vietovėse minuotojų dažniausiai
būna gausiau). Šis „metodas“ Lietuvoje retai taikomas, tinkamesnis egzotiniuose ar kalnų kraštuose,
kur galimybės laisvai rinkti medžiagą labai ribotos dėl kraštovaizdžių savitumo
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Surinktus minuojančius vikšrus taip pat galima auginti tamsiuose konteineriuose,
kurių viršus užrišamas storu neperšviečiamu audiniu, o pasirodžiusiems suaugėliams
gaudyti į audinyje padarytą skylutę įdedamas mažas stiklinis mėgintuvėlis (žr. Puplesis, 1994 – 4 pav.). Išsiritę drugiai skrenda į šviesą (mažąjį mėgintuvėlį), taip lengvai
paimami ir vėliau preparuojami. Šis būdas vis dar yra mažai išbandytas, bet, ko gero,
gali tikti ir toms rūšims, kurios minuoja ne augalų lapus, o kitus organus.
Kartais gamtoje ant mitybinio augalo šakelių ar lapų pavyksta aptikti jau susiformavusių kokonų (VI. 5–6 pav.). Įdėjus kokonus (kartu su augalo, ant kurio jie prisitvirtinę, dalimis) į mėgintuvėlį ir palaikant pakankamą drėgmę, iš jų nesunkiai išauginami suaugėliai.
Daugiausia sunkumų kyla mėginant išauginti žiemojančios medžiagos (diapauzės
stadijos, ypač vienaciklių rūšių) vikšrus. Dėl netinkamų auginimo sąlygų, grybelinių,
bakterinių ligų ar parazitinių plėviasparnių auginamos medžiagos mirtingumas gali
siekti 90–100 proc., tačiau vidutinis medžiagos mirtingumas dažniausiai būna apie
30 proc. (Puplesis, Diškus, 2003).

II. 26 pav. Rudenį (iki spalio pabaigos arba lapkričio pradžios) ant nukritusių ir pageltusių lapų
lengva pastebėti užkonservuotų žalių salelių, kuriose dar galima aptikti minuojančių mažųjų gaubtagalvių vikšrų
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Medžiagos rinkimas šviesinėmis gaudyklėmis ir tinkleliu
Kadangi mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) atstovams būdingas endobiontinis (palyginti slaptas) vikšrų gyvenimo būdas, o vikšro stadijos yra trumpalaikės, tai skatina
neapsiriboti vien sunkiai aptinkamų minuojančių vikšrų rinkimu, bet ir naudoti šviesines gaudykles (II. 6–7 pav.).
Tinkamiausios vabzdžiams vilioti (dėl veiksmingesnio bangų spektro) ir saugiausios
žmogui yra ultravioletinės lempos, padengtos stikliniais gaubtais ir paprastai naudojamos šiltnamiams ar gatvėms apšviesti. Gali būti naudojamos nedroselinės 125 W ar
droselinės 250 W galingumo DRL ir LRF lempos. Atokiose vietovėse elektros srovei
gali būti naudojami įvairūs nešiojamieji elektros generatoriai (palyginti ilgai populiariausias buvo Honda EX–350 generatorius). Dažniausiai lempa yra kabinama aukščiau
akių lygio ir pritvirtinama trišakiu laikikliu maždaug 5–7 cm atokiau nuo ekrano.
Vabzdžiams gaudyti naudojamas 1,5 m × 2 m dydžio (arba mažesnis) balto standaus
audinio ekranas, pritvirtintas ant viršutinėje dalyje įvertos virvės. Apatinė ekrano dalis
yra užlenkiama į priekį, kad nukritę (apdegę) ar pažeme judantys vabzdžiai taip pat
būtų pastebėti ir surinkti (o ekranas stipriau ir lygiau įsitemptų). Kai gaudyklė įrengiama itin tankiuose, bet neaukštuose brūzgynuose (ypač vėjuotą naktį), lempą rekomenduojama kabinti žemiau, o ekrano viršutinį kraštą užlenkti sudarant vadinamąjį gobtuvą. Šį metodą neseniai modifikavo ir lauko darbų metu išbandė A. Remeikis. Ekranas
buvo įrengtas tankiuose mitybinio augalo sąžalynuose, buvo naudojamas nedidelio
galingumo šviesos šaltinis, naktis buvo truputį vėjuota.
Nuo ekrano Nepticulidae individai yra imami kiekvienas atskirai mažais stikliniais
mėgintuvėliais (5 mm skersmens ir 3–4 cm ilgio) arba aspiratoriumi (jo aprašymą
žr. Sruoga, 1998). Maži mėgintuvėliai turi būti užkemšami vatos tamponėliu ir visiškoje tamsoje bei vėsoje (geriau šaldytuve +10 °C temperatūroje) laikomi iki ryto arba
dedami į nuodytuvą, pripildytą etilacetato garų. Tolimose ekspedicijose darbai buvo
atliekami naudojant dichlofosą, kuris ne tik patikimai marina Nepticulidae suaugėlius,
bet ir dėl savo pakuotės yra patogus gabenti karšto oro sąlygomis. Neigiama dichlofoso įtaka vėliau preparuojant medžiagą nepastebėta (Puplesis, Diškus, 2003). Kitos
marinimo medžiagos nepasiteisina: eteris ne visada patikimai ir greitai numarina vabzdžius (be to, labai garuoja gabenant ir naudojant), o chloroformas pakenkia preparuojamai medžiagai, nes juo marintų Nepticulidae sparnelius sunku išskleisti. Paprastai
efektyvūs cianiniai nuodytuvai Lietuvoje nenaudojami, nes yra kenksmingi žmogui.
Negyva medžiaga, laikyta karštesniame ir sausesniame ore, per 2–4 val. tampa nebeelastinga ir trupa smaigstant. Dėl to į nuodytuvą drėgmei palaikyti turėtų būti dedami keli augalų lapai, o surinkti egzemplioriai preparuojami kuo greičiau (geriausia
tą pačią naktį, išėmus iš šviesinės gaudyklės).
Šviesinės gaudyklės paprastai įjungiamos vos tik sutemus ir išjungiamos atvėsus
orui, kai mažieji drugiai nustoja skristi į šviesą. Tik labai retai gaudyklės būna veiksmingos iki aušros. Nustatyta, kad tinkamiausia temperatūra – +21 °C–+24 °C (Lietuvoje), o karšto klimato kraštuose – +25 °C–+28 °C, nors retais atvejais medžiagą
gali pavykti surinkti ir esant +14 °C temperatūrai (kai gaudyklė įrengiama tiesiog po
mitybiniu augalu arba tomis naktimis, kai ankstesnės naktys būdavo dar šaltesnės).
Vis dėlto patirtis rodo, kad temperatūra, žemesnė nei +20 °C, nėra labai tinkama
Nepticulidae medžiagai rinkti (todėl Lietuvoje šviesinės gaudyklės mažai naudingos).
Taip pat šviesinių gaudyklių efektyvumas mažėja vėjuotomis arba šviesiomis naktimis, netoliese esant kitiems šviesos šaltiniams ar gaudyklei parinkus netinkamą vietą.
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Vabzdžiai labai blogai skrenda ir po smarkaus lietaus (nors gali skristi lietingos nakties pradžioje).
Iki šiol nėra duomenų, ar visos Nepticulidae rūšys skrenda į šviesą, nors galima spėti, kad tiriant kai kurias rūšis šviesinės gaudyklės gali būti neveiksmingos (suaugėliai
neskrenda ar labai prastai skrenda į šviesą) (Puplesis, Diškus, 2003).
Be šviesinių gaudyklių, suaugėlius galima rinkti ir šiltomis nevėjuotomis popietėmis
ar vakarais su nedideliu (maždaug 15 cm skersmens) entomologiniu tinkleliu braukant virš mitybinių (ar potencialiai mitybinių) mažųjų gaubtagalvių augalų.
Surinktų individų paruošimas tyrimui
Šviežiai surinkti, negyvi kolekciniai egzemplioriai turi būti smaigstomi minucijomis (5–10 mm ilgio nerūdijančio plieno smeigtukais). Tinkamiausios yra 0,10 numerio austriškos arba A1, A2 angliškos minucijos. Didesniems mažųjų gaubtagalvių
(Nepticulidae) egzemplioriams gali tikti storesnės ir ilgesnės B1, B2 angliškos minucijos. Gerą medžiagos kokybę galima užtikrinti tik žiūrint per stereoskopinį binokuliarinį mikroskopą ir smeigiant ant specialiai padarytos smeigimo „pagalvėlės“.
Rengiantis mokslinę medžiagą apdoroti toliau, suaugėlių sparnų skleisti nebūtina,
tačiau pageidautina, nes išskleidus yra patogiau stebėti ir aprašyti pilvelio spalvą, androkoninių žvynelių išsidėstymą ant užpakalinių ar priekinių sparnų arba tada tiesiog
lengviau nulaužti pilvelį, kai ruošiamas genitalinis preparatas. Skleistuvai daromi iš
minkšto ir lygaus plastiko ar ypač minkšto kamštinio medžio pagal metodiką, taikomą preparuojant stambesnius mažuosius drugius. Egzempliorių sparneliai turi būti
praskečiami maža preparavimo adatėle, kurios gale yra įtvirtinta itin plona minucija.
Sparnams fiksuoti naudojamos siauros (1–1,2 mm pločio, 8–10 mm ilgio) permatomo popieriaus juostelės ar 0,5–0,8 mm storio šilkinis siūlas. Popieriaus juostelės
prispaudžiamos D1, D2 numerio angliškomis (ar panašiomis) minucijomis, šilkinis
siūlas – 1-ojo numerio entomologiniu smeigtuku. Siūlas, kad būtų geriau prismeigtas prie tiesinimo lentelės, yra prispaudžiamas popieriaus gabaliuku. Kartais ekspedicinėmis sąlygomis gali būti naudojamas paprastesnis ir greitesnis sparnų skleidimo
būdas – šviežio egzemplioriaus, žemai prismeigto ant kibaus plastiko, sparneliai
praskleidžiami oro srove (papučiant iš kaudalinio galo) ir paliekami džiūti (nereikia
rūpintis, ar jie praskleisti taisyklingai arba dėl sparnų fiksacijos). Laboratorinėmis sąlygomis egzemplioriai pakeliami ant mažų (1,5–2 mm pločio, 7–10 mm ilgio) balto
plastiko plokštelių (žr. Sruoga, 1998: 22 pav.) ir kiekvienas etiketuojamas. Etiketėse,
be įprastų duomenų apie vietovę, datą, rinkėjo pavardę, kartais nurodoma buveinė,
aukštis virš jūros lygio, išaugintos medžiagos duomenys, papildoma informacija apie
mitybinį augalą, lauko darbų kortelės numeris.
Susmaigstyta medžiaga laikoma hermetiškose dėžutėse arba maišeliuose, saugančiuose nuo kenkėjų, drėgmės ir ryškios šviesos (II. 27 pav.); papildomai galima įdėti
kenkėjus atbaidančių chemikalų. Drėgno ir karšto klimato zonoje šios metodikos
autoriai papildomai rekomenduoja įtvirtinti paketėlį su milteliais nuo grybelio (fungicidiniais), kurie neleistų įsiveisti pelėsiui, galinčiam per keletą dienų visiškai sugadinti vertingą medžiagą.
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Laikinųjų genitalinių struktūrų mikropreparatų paruošimas ir tyrimas
Genitalinės struktūros (genitalinis aparatas) yra ypač svarbus morfologinių požymių
kompleksas mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) diagnostikai ir sistematikai. Be šių
struktūrų tyrimų neįmanoma tiksliai identifikuoti medžiagos ar aprašyti naujų rūšių
(Puplesis, 1994; Puplesis, Diškus, 2003). Nepticulidae genitaliniai požymiai (kaip ir
kitų Lepidoptera) yra mažai kintantys ir specifiški rūšies ar net aukštesnės sistematinės
grupės lygmeniu (Šimkevičiūtė et al., 2010). Genitaliniams požymiams tirti reikia ne
tik gana sudėtingos preparavimo metodikos, bet ir ypatingų įgūdžių, ypač kai ruošiami pastovieji mikropreparatai (II. 28–32 pav.).
Genitalinių struktūrų laikinųjų mikropreparatų paruošimo etapai: 1. Stebint per
stereoskopinį mikroskopą virš balto kibaus plastiko padėklėlio su mikropreparavimo
adatėle, atliekant švelnius judesius aukštyn ir žemyn, nulaužiamas išdžiovinto drugio
pilvelis. 2. Nulaužtas pilvelis su glicerine pamirkyta preparavimo adatėle perkeliamas į
mėgintuvėlį ir pipete įlašinama apie 1 ml 10 proc. KOH tirpalo. 3. Mėgintuvėlis kaitinamas ant atviros liepsnos (pavyzdžiui, spiritinės lemputės) arba verdančiame vandenyje ir pilvelis virinamas tol, kol pasidaro skaidrus; verdant pilvelį mėgintuvėlį būtina
nuolat kratyti ir neleisti susidarantiems oro purslams ištrykšti kartu su ruošiamu preparatu. 4. Mėgintuvėlio turinys išpilamas į švarią nedidelę Petri lėkštelę ir preparavimo
adatėle perkeliamas į kitą lėkštelę su virintu arba distiliuotu vandeniu. 5. Atsargiai
judinant adatėlę, preparatas nuplaunamas. 6. Ant labai kruopščiai nuvalyto objektinio
stiklelio su duobute užlašinamas glicerino lašas ir uždedamas dengiamasis stiklelis taip,
kad dalis glicerino lašo liktų neuždengta. 7. Vandenyje nuplautas preparatas perkeliamas į
gliceriną ir labai plona preparavimo adatėle atsargiai pakišamas po dengiamuoju stikleliu;
preparatas turi būti įspraustas tarp objektinio stiklelio ir dengiamojo stiklelio ventraline
puse į viršų; tam naudojamas stereoskopinis binokuliarinis mikroskopas, didinantis 28–56
kartus. 8. Paruoštas laikinasis mikropreparatas stebimas didesnio didinimo tiriamuoju
mikroskopu. 9. Laikinasis mikropreparatas saugomas užpylus cukraus persotintu tirpalu
(t. y. cukraus kristale) arba glicerino laše (mažyčiame mėgintuvėlyje ar plastiko juostelės
duobutėje, kuri iš viršaus pridengiama tokios pat juostelės plokštele).
Laikinieji preparatai gali būti įvairiai tiriami: matuojami, lyginami tarpusavyje,
identifikuojamos rūšys. Laikiniesiems preparatams stebėti ir jų morfologijai nagrinėti
nepakanka vien stereoskopinio mikroskopo, turi būti naudojamas didelio didinimo
tiriamasis (optinis) mikroskopas. Dažniausiai, jeigu tiriama žinoma fauna, o ne naujos
mokslui arba menkai žinomos rūšys, laikinųjų preparatų visiškai pakanka mokslinei
(tiksliai, patikimai) rūšių identifikacijai. Tačiau dažniausiai laikinųjų mikropreparatų
tyrimai yra svarbūs dėl to, kad būtina suvokti ir dokumentuoti (nufotografuoti arba
nupiešti) erdvinę morfologinių struktūrų sandarą. Tik laikinieji preparatai suteikia galimybę stebėti ir fotografuoti morfologines struktūras iš šono (lateralinės pusės) arba
vaizduoti morfologiškai įdomesnius ar diagnostiškai labai svarbius skleritus iš įvairių
pusių, nes paruošus pastovųjį preparatą genitalinių struktūrų vartyti ir stebėti arba fotografuoti iš šono yra nebeįmanoma. Kadangi stebimi laikinieji preparatai yra laikomi
glicerine, jų struktūros nėra taip gerai matomos kaip skaidrių pastoviųjų mikropreparatų (jų nuotraukų kokybė taip pat prastesnė nei skaidrių pastoviųjų mikropreparatų).
Seniau dokumentuojant mokslui naujas rūšis pakakdavo vien laikinųjų mikropreparatų piešinių arba fotografijų. Dabar dažniausiai visos Nepticulidae rūšys yra aprašomos ir lyginamos tarpusavyje naudojantis tik pastoviaisiais mikropreparatais. Tačiau
ruošiant laikinuosius preparatus genitalinio aparato sandara preparuojant išlieka natū48
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II. 27–32 pav. Laboratorinis medžiagos tvarkymas ir tyrimai: 27 – kolekcinė dėžė su Nepticulidae
rinkiniais; 28 – genitalinių struktūrų tyrimai ir fotografavimas mikroskopu; 29, 32 – genitalinių
struktūrų mikropreparatų ruošimas; 31 – pastovieji mikroprepratai ilgalaikio laikymo dėklėje
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ralesnė, mažiau pakinta arba visai nepakinta. Be to, tokie preparatai suteikia galimybę
pakartotinai ištirti, dokumentuoti erdvines struktūrų ypatybes ir skleritų jungtis. Dėl
to tiriant menkai žinomą (arba egzotinę) fauną pradžioje rekomenduojama struktūras
stebėti ir dokumentuoti naudojant gliceriną (naudoti laikinuosius preparatus), o tik
paskui – naudojant euparalį (naudoti pastoviuosius preparatus).
Pastoviųjų genitalinių struktūrų mikropreparatų paruošimas ir tyrimas
Šiuo metu pastovieji genitalinių struktūrų mikropreparatai yra daug populiaresni,
nes tokius preparatus daug lengviau stebėti, dokumentuoti, saugoti arba perduoti
kitiems tyrėjams. Tačiau ruošiant pastoviuosius mikropreparatus reikia daug daugiau
preparavimo įgūdžių, kur kas daugiau laiko, be to, juos paruošti kainuoja daug brangiau (II. 29–30, 32 pav.).
Genitalinių struktūrų laikinųjų mikropreparatų paruošimo etapai: 1. Ruošiant pastovųjį mikropreparatą, glicerine laikytas genitalinis aparatas perplaunamas virintu
arba distiliuotu vandeniu, paskui perkeliamas ant švariai nuvalyto objektinio stiklelio
su duobute ir 30 proc. etanolio (etilo alkoholio) tirpalu bei atskiriamas nuo pilvelio.
2. Iš preparato ir atskirto pilvelio šalinamas vanduo (dalinė dehidratacija) – užpilama
70 proc. etanolio ir ruošiamas preparatas atsargiai paskalaujamas; prie pilvelio išnaros
prikibę žvyneliai nuvalomi labai mažu plonu teptuku ar (ir) plona ir labai nusmailinta
mikropreparavimo adatėle; tam naudojamas stereoskopinis binokuliarinis mikroskopas.
3. Preparatas ir pilvelio išnara, iš dalies pašalinus vandenį, dažomi Chlorazol Black (Direct Black 38/Azo Black, retai – merkurochromo) dažų spiritiniu tirpalu, ant ruošiamo
preparato užlašinamas labai mažas šių dažų lašelis. 4. Atliekama galutinė genitalijų
preparato ir pilvelio išnaros dehidratacija – užpilama grynu etanoliu ir preparatas atsargiai paskalaujamas mikroadatėle. 5. Ant kito švariai nuvalyto objektinio stiklelio
(stikleliams valyti rekomenduojama naudoti suspausto oro purškiklius) užlašinamas
nedidelis euparalio lašelis (jeigu jis tirštesnis nei šviežias medus, reikia atskiesti euparalio esencija). 6. Po stereoskopiniu mikroskopu genitalinės struktūros ir pilvelio
išnara perkeliamos į euparalio lašą ir uždengiamos labai mažu dengiamuoju stikleliu;
genitalinis aparatas fiksuojamas ventraline puse į viršų, o atskiri skleritai gali būti
praskleidžiami ar net atskiriami; kartais pilvelio išnara ar atskiri genitalinio aparato
skleritai (pavyzdžiui, iš kapsulės išimtas kopuliacinis organas) fiksuojami po atskiru
dengiamuoju stikleliu, bet būtinai ant to paties objektinio stiklelio. 7. Preparatas etiketuojamas (ant objektinio stiklelio prilipinama popierinė etiketė), o paskui džiovinamas apie 2–3 mėn. kambario temperatūroje arba apie 20 dienų kaitinimo krosnelėje
(+50–60 °C temperatūroje) ant labai lygaus pagrindo; etikečių tvirtinimo, formos ir
numeravimo taisyklės taikomos pagal individualias mokslo tyrimo įstaigos taisykles.
Dėl paruošimo brangumo, sugaištamo laiko, privalomos aukštos tyrėjo kvalifikacijos
pastovieji preparatai nėra būtini įprastai mokslinei Nepticulidae rūšių identifikacijai,
tačiau norint rūšis nuodugniai dokumentuoti (aprašyti naujas arba iliustruoti) pastoviųjų mikropreparatų tyrimas gali būti vertinamas kaip privalomas. Pastoviesiems
mikropreparatams stebėti ir morfologijai nagrinėti naudojami tik didelio didinimo
tiriamieji mikroskopai. Genitalinės struktūros yra matuojamos ir fotografuojamos, o
skleritai aprašomi. Morfologinėms struktūroms tinkamai aprašyti ir nufotografuoti tik
pastoviųjų mikropreparatų skaidrumas yra pakankamas. Neturint pakankamų preparavimo įgūdžių genitalinės struktūros gali būti pagadintos arba negrįžtamai sugadintos
(pavyzdžiui, suplėšytos ar kitaip pažeistos, o atskiri smulkūs skleritai pamesti). Lai50

kui bėgant ir preparatui džiūstant genitalinės struktūros dažnai gali kiek pasiversti,
išplaukti iš po dengiamojo stiklelio arba dažniausiai susiploti ir įgauti rūšiai nenatūralią formą (taip apsunkinti taksonų diagnostiką). Pastoviųjų genitalijų nuotraukas
rekomenduotina daryti kiek galima anksčiau (pavyzdžiui, iš karto paruošus genitalinį
mikropreparatą). Padarytos pastoviųjų genitalijų nuotraukos turi būti numeruojamos
(ir publikuojamos) tuo pačiu numeriu kaip ir mikropreparatas. Pavyzdžiui, AN 203
ZIN, AD 415 ZMUC (t. y. Asta Navickaitė, 203-ias genitalinis preparatas, priklausantis ZIN; Arūnas Diškus, 415-as genitalinis preparatas, priklausantis ZMUC) (II. 31
pav.). Visi daromi preparatai privalo būti registruojami specialiame tyrėjo pildomame
žurnale, kur nurodomas padaryto preparato numeris, rūšies pavadinimas, data, institucija, kuriai priklauso preparuotas individas, ir įvairios kitos pastabos apie medžiagą
(preparatą).
Įvairiems šio monografijos skyriaus autorių tyrimams buvo naudojamas Leica
DM2500 mikroskopas bei prie mikroskopo ir kompiuterio prijungta Leica DFC420
skaitmeninė kamera (II. 28, 33 pav.).

II. 33 pav. Leica DM2500 mikroskopas ir Leica DFC420 skaitmeninė kamera
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Suaugėliai (imagai) išmatuojami naudojant okuliarinį mikrometrą ir stereoskopinį
binokuliarinį mikroskopą (autorių darbe buvo naudojamas MBS-10 mikroskopas).
Kadangi išskleistų sparnų ilgio matmenys dažniausiai nėra tikslūs dėl individualaus
kiekvieno individo skleidimo ypatybių, gali būti nurodomas priekinio sparno ilgis;
priekinis sparnas matuojamas nuo pamato iki blakstienėlių galo. Išskleistų sparnų
ilgis matuojamas nuo kairiojo sparno blakstienėlių galo iki dešiniojo sparno blakstienėlių galo. Jeigu matuojamas egzempliorius neištiesintas (arba blogai ištiesintas),
matuojamas vieno kurio nors (geriausiai išsilaikiusio) priekinio sparno ilgis, kuris
padauginamas iš dviejų, ir dar pridedami krūtinės pločio matavimo duomenys.
Pilvelio nugarinės ir pilvinės pusių spalva bei androkoninių žvynelių kuokštai (jeigu
tokie yra) aprašomi arba vaizduojami prieš darant genitalinį preparatą. Spalvotiems
suaugėlių išorės morfologiniams piešiniams gali būti naudojami Faber-Castell akvareliniai pieštukai arba suaugėliai gali būti fotografuojami (autoriai fotografavo prie
Leica S6D mikroskopo ir kompiuterio prijungta DFC290 kamera). Suaugėlio apraše,
be tegmų ir galūnių spalvų bei raštų, turi būti aprašyti įvairūs blizgesiai; jie stebimi
per binokuliarinį stereoskopinį mikroskopą naudojantis balto (natūralios dienos šviesos) spektro šviesos šaltiniu. Kadangi dažnai medžiaga būna blogos būklės (vietomis
gali būti apsitrynusi sparnų arba krūtinės danga, nulaužta viena iš antenų, neišskleisti
sparnai ir kt.), todėl piešiant gali būti vaizduojama ne pažeistų ar blogai preparuotų
egzempliorių, o geros būklės suaugėlių išorės morfologija, t. y. specialiai vaizduojamos būdingos rūšies morfologinės ypatybės. Detalesnei suaugėlių išorės morfologijai
(ar genitalinėms struktūroms) tirti ir iliustruoti rekomenduotina naudotis skenuojančiu mikroskopu (autoriai kartais naudojosi Kopenhagos universiteto skenuojančiu
mikroskopu Jeol (JSM-840).
Rūšių aprašų tekstai (kaip ir naujų mokslui rūšių lotyniški pavadinimai) turi būti parengti vadovaujantis Tarptautinio zoologijos nomenklatūros kodekso reikalavimais (Kodeks, 2000). Tekstus turi sudaryti 3 privalomos dalys: identifikacinė diagnozė, aprašas ir
išvardyta ištirta medžiaga. Apraše turi būti ne tik pakankamai išsamiai charakterizuota
suaugėlio išorės morfologija ir genitalinių struktūrų sandara, bet ir pateikti visi žinomi
duomenys apie rūšies biologiją (mitybinius augalus, minos formą, sezoninius ciklus),
geografinį paplitimą bei nurodyta, kur saugomi ištirtieji individai (jeigu to nėra padaryta kitur, pavyzdžiui, straipsnio arba disertacijos įvadinėje dalyje).
Rūšių minavimo gausumo ir paplitimo vertinimai bei apibūdinimai
Remiantis ilgamete autorių lauko darbo patirtimi, gali būti išskirtos 5 minavimo
gausumo grupės, kurios nustatomos suskaičiuojant aptiktas minas (tuščias ir su vikšrais) (II. 1 lentelė). Labai mažai Lietuvoje žinomų mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) rūšių gerokai viršija V grupės minimumą (daugiau nei 100 minų tyrimų vietovėje). Tačiau Rytų Azijoje yra aprašyta rūšis – Ectoedemia picturata Pupl., kurios gali
būti registruotas rekordinis minų skaičius (apie 400 minų ant vieno sudėtinio Rosa
rugosa lapo (Puplesis, 1985, 1994). Toks itin gausus minavimas, kaip ir kaštoniniams
keršasparniams Cameraria ohridella (Deschka & Dimic) (Gracillariidae, ne Nepticulidae), gali būti įvardytas kaip masiškas. Dažniau mūsų šalies mažiesiems gaubtagalviams yra būdingas vidutiniškai gausus minavimas, priskiriamas III minavimo grupei.

52

II. 1 lentelė. Minavimo gausumo įvertinimas
Minavimo gausumo grupės
II
III
Daugiau
Mažiau
nei 10, bet
4–10
nei 4
mažiau nei
40
Itin negauVidutinišNegausus
sus minavikai gausus
minavimas
minavimas
mas
I

Apytikslis
aptiktų minų
skaičius tyrimų
vietovėje
Žodinis minavimo gausumo
žymėjimas

IV
Daugiau
nei 40, bet
mažiau nei
100
Gausus minavimas

V
Daugiau nei
100
Itin gausus
minavimas

Santykinis minuotojų rūšių gausumas nustatomas apskaičiuojant santykinio gausumo indeksą (Ar) pagal formulę:
Ar = ni / N
ni – vienos rūšies individų skaičius, N – bendras aptiktų Nepticulidae individų skaičius tyrimų vietovėje (Balčiauskas, 2004).
Yra ir kitų santykinio gausumo apskaičiavimo metodų, tačiau jie turi daugiau trūkumų negu privalumų ir vertinant minuotojų santykinį gausumą paprastai nenaudojami.
Norint palyginti dviejų tyrimų vietovių (bendrijų, regionų) kokybinį panašumą
(t. y. kiek viena vietovė savo rūšine sudėtimi panaši į kitą), naudojamas Sorenseno
kokybinio panašumo indeksas (Qs):
Qs = (2j / (a + b)) × 100
a – abiems vietovėms bendrų rūšių skaičius pirmoje vietoje; b – abiems vietovėms
bendrų rūšių skaičius antroje vietoje; j – bendrų abiems vietovėms rūšių skaičius. Jeigu
panašumo indeksas lygus 100 – vietovių rūšinė sudėtis vienoda, jeigu 0 – lyginamosiose
vietovėse nėra nė vienos bendros rūšies (absoliučiai skirtingos) (Krebs, 1989).
Rūšies paplitimo žodinio apibūdinimo sistema ir
aptinkamumo kodų nustatymas
Minuojančių vabzdžių rūšių aptinkamumas (rūšies dažnumas / retumas) nustatomas
pagal rūšies geografinio paplitimo ir rūšies gausumo sumą, t. y. sumuojant paplitimo
ir gausumo vertes (II. 2 lentelė).
Ap = rG + gP
Ap – aptinkamumas: dažnumas / retumas; rG – rūšies gausumas analizuojamoje
teritorijoje: vietovėje, regione, šalyje ar pan.; gP – rūšies geografinis paplitimas analizuojamoje teritorijoje.
Pripažįstamos 3–5 minuojančių vabzdžių rūšių aptinkamumo grupės.
I. Dažnosios rūšys: a) tamsiai žalia spalva pažymėtos – labai dažnos rūšys; b) šviesiai
žalia – dažnos rūšys.
II. Neretosios rūšys (nei dažnos, nei retos, pažymėtos žalsva spalva).
III. Retosios rūšys: a) rusva spalva – retos rūšys; b) tamsiai ruda – labai retos rūšys.
Jeigu Ap lygus 10–9 – rūšis įvertinama kaip labai dažna; 8 – dažna; 7–6 – nereta;
5–4 – reta; 3–2 – labai reta (II. 2 lentelė).
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II. 2 lentelė. Rūšių aptinkamumo vertinimai. Skliausteliuose skaičiais pažymėtos vertės
balais nuo 1 (mažiausios vertės) iki 5 (didžiausios vertės) ir jų sumos nuo 2 (mažiausios
vertės) iki 10 (didžiausios vertės)
Rūšies
gausumas
Erdvinis
(geografinis)
paplitimas
Labai platus (LP)
(5)
Platus (P)
(4)
Ribotas (R)
(3)
Lokalus (t. y. židininis) (L) (2)
Labai lokalus
(t. y. pavienės radavietės) (LL) (1)

Itin gausus
(IG) (5)

Gausus
(G) (4)

Vidutiniškai
gausus
(VG) (3)

Negausus
(N) (2)

Itin negausus
(IN) (1)

LP+IG
10

LP+G
9

LP+VG
8

LP+N
7

LP+IN
6

P+IG
9

P+G
8

P+VG
7

P+N
6

P+IN
5

R+IG
8

R+G
7

R+VG
6

R+N
5

R+IN
4

L+IG
7

L+G
6

L+VG
5

L+N
4

L+IN
3

LL+IG
6

LL+G
5

LL+VG
4

LL+N
3

LL+IN
2

Pavyzdžiui, mūsų šalyje Stigmella lapponica yra labai lokalaus (židininio) paplitimo
ir itin negausaus minavimo (LL+IN), todėl ši rūšis priskirstina prie labai retų Lietuvos Nepticulidae faunos rūšių. S. splendidissimella yra labai plataus paplitimo, bet
vidutiniškai gausi rūšis (LP+VG); ji priskirtina prie neretųjų rūšių. Ectoedemia argyropeza būdingas labai platus paplitimas ir itin gausus minavimas (LP+IG); ji priskirtina
prie labai dažnų rūšių (mitybinių augalų – drebulių – kenkėja).

Endobiontinių Lepidoptera tyrimų strategijos
Endobiontinių mažųjų drugių (Lepidoptera) tyrimų strategijos gali būti labai įvairios ir įgyvendinamos skirtingų kompetencijų tyrėjų. Svarbu tinkamai pasirinkti
tyrimo objektą ir uždavinius. Didelę darbo patirtį turintys aukštos tyrimų kompetencijos tyrėjai gali siekti ne tik tirti kitų (pavyzdžiui, egzotinių) kraštų fauną, aprašyti
naujas rūšis, bet ir atskleisti bendrąsias geografinio paplitimo ypatybes arba rūšių
filogenezės ryšius (pavyzdžiui, naudojant kladistinę analizę ir (arba) molekulinių tyrimų duomenis). Mažesnės kompetencijos tyrėjai gali pasirinkti faunistinius (faunos
inventorizavimo) arba elementariausius ekologinius tyrimus. Tai gali būti kokia nors
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konkreti minuotojo rūšis, kurios reikia registruoti aptikimo faktą tiriamoje vietovėje
arba patikslinti žinias apie rūšies paplitimo ypatybes, gausumą ir gausumo sezoninę
arba metinę dinamiką. Tyrimams taip pat tinka ir kuri nors minuotojų ekologinė grupė, kuri trofiniais ryšiais susieta su keliais ar tik vienu mitybiniu augalu, pavyzdžiui,
obelimi, tuopa, ąžuolu ar pan. Pradinės tyrimų stadijos metu lengviau pasiekiamų ir
įvairesnių rezultatų galima tikėtis tyrimo objektu parinkus visą šeimą, t. y. labai nesukonkretinus, neapribojus tyrimo objekto. Toks tyrimų objektas – šeima – tinkamas ir
patyrusiems tyrėjams, nes minuotojų paplitimo ypatumai Lietuvoje dar nėra pakankamai nuodugniai žinomi ir negali būti numatomi, o minuotojų gausumas nuolatos
kinta (dėl žmogaus veiklos, ligų, parazitų įtakos ir ypač dėl kintančių klimato sąlygų).
Dėl to tokia, platesnė, tyrimų strategija apsaugo nuo netikėtų nesėkmių.
Tyrimams, kuriuos vykdo mažiau patyrę tyrėjai, geriausiai tinka mažieji gaubtagalviai (Nepticulidae) (II. 3 lentelė). Jų minos gana nesunkiai pastebimos (aptinkamos)
ir jų yra beveik kiekvienoje vietovėje ar buveinėje. Dauguma Nepticulidae rūšių yra
nesunkiai identifikuojamos (nustatomos, apibūdinamos) remiantis vien tik surinktais
minų pavyzdžiais (net tuščiomis arba senomis minomis). Suaugėlių auginimas iš vikšrų – kruopštumo reikalaujantis darbas, tačiau patirtis rodo, kad nesunkiai atliekamas
net ir mažiau patirties turinčių tyrėjų. Identifikuojant rūšis pagal gyvybinės veiklos
pėdsakus (minas) pravers VII skyriuje publikuojamas Lietuvos Nepticulidae minų atlasas. Kai būtina rūšis apibūdinti remiantis suaugėlių išorės arba genitalinių struktūrų
požymiais, galima naudotis anksčiau išleista literatūra (Puplesis, 1994; Johansson et
al., 1990). Atkreiptinas dėmesys, kad duomenys apie mažųjų gaubtagalvių paplitimą
Lietuvoje iki šiol nepakankamai išsamūs, todėl tyrimų metu bet kurioje vietovėje gali
pavykti aptikti retų arba iki šiol neaptiktų rūšių, taip pat gaubtagalvių, naujų Lietuvos
faunai.
Gana parankus tyrimų objektas gali būti ir grakštieji keršasparniai (Gracillariidae),
kadangi jų Lietuvoje gyvena daug ir įvairių. Deja, vien tik iš surinktų minų pavyzdžių rūšis paprastai sudėtinga apibūdinti – dažniausiai būtina išauginti ir suaugėlių.
Tačiau suaugėliai paprastai išauginami labai lengvai – iš minų, laikomų Petri lėkštelėje arba mėgintuvėlyje (nebūtina specialiai įrengti auginimo indo, užtenka palaikyti
tinkamą drėgmės režimą, kad minos neperdžiūtų arba nesupelytų).
Tyrimų objektu taip pat gali būti pasirenkami ir mažieji šeriuotaūsiai (Tischeriidae),
tik jų Lietuvoje yra nedaug rūšių (plačiai paplitusi tik viena). Tačiau išsiaiškinus kitų
rūšių paplitimą galima praturtinti mokslo žinias apie šią minuotojų šeimą šalyje ir tai
padėtų greičiau inventorizuoti Tischeriidae fauną Lietuvoje (gali būti aptikta iki šiol
mūsų faunoje nežinomų rūšių).
Kitas minuotojų grupes (pavyzdžiui, kitus anksčiau neminėtus mažuosius drugius
ir bet kurias minuojančias muses, vabalus arba minuojančius plėviasparnius) turėtų rinktis tik patyrę tyrėjai. Jiems auginti reikia didesnės patirties ir specialių žinių,
identifikuoti jų rūšis dažniausiai yra gana sudėtinga (painu) arba jų minos yra sunkiai
aptinkamos (pavyzdžiui, mažųjų žolinukų, o ypač baltųjų gaubtagalvių).
Toliau pateikiami pasiūlymai, kuriais galėtų vadovautis tyrimų organizatoriai, kai
tyrimus atlieka pradedantieji tyrėjai.
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Gyvenvietės
/ miestelio /
miesto rajono
/ miesto

Sodo
(kurio nors
konkretaus)

Parko
(kurio nors
konkretaus)
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Retos ir (arba) dažnai aptinkamos mažųjų gaubtagalvių rūšys

Mitybiniai minuotojų augalai

Kurių nors minuotojų (pvz., kaštoninio keršasparnio ar kt.) gausumas

Mažieji gaubtagalviai, minuojantys žolinius augalus

Mažieji gaubtagalviai, minuojantys medžius ir krūmus

Mažieji gaubtagalviai, minuojantys beržus

Mažieji gaubtagalviai, minuojantys obelis

Mažieji gaubtagalviai, minuojantys kultūrinius augalus

Mažųjų gaubtagalvių fauna (įvairovė)

Minuojančių vabzdžių (minų) įvairovė

II. 3 lentelė. Rekomenduojamų temų įvairovė, kai tyrimus atlieka pradedantieji tyrėjai

Miško
(kurio nors
konkretaus)

Ežero / upės
(kurių nors
konkrečių)
pakrančių

Kurio nors
Lietuvos
regiono
(ypač šiaurės
vakarų, šiaurės
vidurio, pietų)

Šalies
(Lietuvos)

Kurios
nors šalies
saugomos
teritorijos

Rekomenduojamas tyrimų atlikimo laikas
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Žymėjimai:
Rekomenduojama

Dažniausiai (bet ne
visada) tinkama

Netinkama
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Daugiausiai mažųjų gaubtagalvių rūšių Lietuvoje galima aptikti ant ąžuolų, beržų,
tuopų, gluosnių ir obelų. Detaliai Nepticulidae trofiniai ryšiai (mitybiniai augalai)
aptariami VI skyriuje.
Elementariausiems lauko darbams gamtoje reikalingos šios priemonės: kelios Petri
lėkštelės (stiklinės arba plastikinės, 92 × 16 mm), įvairūs plastikiniai indeliai, polietileniniai maišeliai, didinamasis stiklas (lupa), bekvapės servetėlės, žirklutės, mažas
pincetas, kanceliarinės gumelės, skaitmeninis fotoaparatas (turintis Super Macro programą), lauko darbų kortelės, rašymo priemonė, popieriniai arba plastikiniai vokeliai.
Veiksmų planas: 1) aptikti minų (tuščių ar su minuojančiais vikšrais); 2) paimti arba
nufotografuoti herbarinius pavyzdžius; 3) jeigu aptinkama ir vikšrų, paruošti Petri
lėkšteles vikšrams auginti, sudėti medžiagą, kurią rengiamasi auginti; 4) užpildyti
lauko darbų korteles.
Išauginti suaugėlių ne visada pavyksta: vikšrai žūsta dėl blogai paruošto auginimo
indo, netinkamo drėgmės režimo, bakterinių ligų, juos parazituojančių parazitų (kitų
labai smulkių vabzdžių, priklausančių plėviasparniams) arba kitų priežasčių. Tačiau
išauginus suaugėlius gaunami labai patikimi ir mokslui labai reikšmingi duomenys.
Mažiau patyrę tyrinėtojai gali rinkti tik tuščias mažųjų gaubtagalvių minas. Apie
60–70 proc. Lietuvos mažųjų gaubtagalvių faunos rūšių gana patikimai identifikuotos
vien tik remiantis minų pavyzdžiais, todėl net ir tokia medžiaga gali turėti mokslinę
vertę ir padėti išaiškinti naujų Lietuvos faunai rūšių arba patikslinti retųjų rūšių paplitimą šalyje. Aptikus rūšių, kurių neįmanoma patikimai identifikuoti vien tik iš minų,
arba rūšių, kurios retos Lietuvoje, reikėtų pradėti auginti suaugėlius iš vikšrų arba
kreiptis konsultacijos į specialistus.

Medžiaga
Dėl mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) vikšrų endobiontinio gyvenimo būdo, ypač
mažo individų dydžio ir menko taksonų ištirtumo pasaulio mokslo tyrimų centruose
paprastai yra tik nedideli šių primityvių mažųjų drugių rinkiniai, todėl viena iš svarbesnių organizacinių tyrimų problemų yra sutelkti arba surinkti reikalingą medžiagą.
Šiame darbe visa ištyrinėta medžiaga tapo prieinama dėl LEU Biosistematikos tyrimų centro inicijuotų ir išvystytų projektų bei nuolatinių lauko darbų įvairiuose
šalies rajonuose (II. 34 pav.) taikant suaugėlių auginimo iš vikšrų metodą. Lietuvoje
A. Diškus Nepticulidae įvairovę tyrė ir medžiagą surinko 1996–2012 m. daugiausia
Klaipėdos, Šilutės, Trakų, Kaišiadorių, Alytaus ir Vilniaus rajonuose bei Kuršių nerijoje, A. Navickaitė – 2004–2012 m. daugiausia Vilkaviškio, Vilniaus, Ukmergės
rajonuose ir Kuršių nerijoje, o J. R. Stonis – 1980–1983 m., 2010 m. ir 2012 m.
Klaipėdos, Tauragės, Ukmergės ir Vilniaus rajonuose (2010 m. ir 2012 m. kartais
talkinant A. Remeikiui). Taip pat, vadovaujant A. Diškui ir J. R. Stoniui, buvo vykdomi Lietuvos Nepticulidae tyrimai Čepkelių gamtos rezervate (E. Anisimov, 2006–
2008 m.), Alytaus r. (S. Brusokaitė, 2002–2004 m.), Akmenės r. (K. Lensbergaitė,
2006–2008 m.), Šilutės r. (E. Poškaitė, 2010–2012 m.), Joniškio r. (J. Čeputytė,
2010–2012 m.), Šakių r. (V. Zeleniūtė, 2010–2012 m.), Vilniaus mieste (D. Aržuolaitytė ir M. Adomėnas, 2011–2012 m.), Rokiškio r. (J. Prakapavičiūtė, 2012 m.),
58

Zarasų r. (S. Šutaitė, 2012 m.), Švenčionių r. (R. Mankutė, 2012 m.), Šalčininkų r.
(A. Bobnis, 2012 m.), Jurbarko r. (J. Vertelytė, 2012 m.) ir kitur.
Palyginamąją medžiagą, reikalingą rūšių identifikacijai patikslinti, iš užsienio tyrimų
centrų padėjo gauti nuolatinis bendradarbiavimas su Londono gamtos muziejumi
(BMNH), Kopenhagos universitetu (ZMUC), Leideno gamtos muziejumi (NNM),
Rusijos MA Zoologijos institutu (ZIN) ir Smitsono centru (USNM, Smithsonian Institution, JAV).
„Nelietuviška medžiaga“, kuria remiantis autoriai suformavo šiuolaikinę bendrąją
sampratą apie Nepticulidae taksonominę struktūrą bei rūšių identifikacijos principus,
buvo surinkta įvairiose tolimosiose ekspedicijose, daugiausia pietiniuose Europos
kraštuose, Centrinėje, Pietų ir Rytų Azijoje, Centrinėje ir Pietų Amerikoje (Stonis, 2010; Stonis ir kt., 2011a): A. Navickaitė medžiagą rinko 3-ose tolimosiose ekspedicijose, A. Diškus – 13-oje, J. R. Stonis – 39-iose.

II. 34 pav. Tyrimų medžiagos rinkimo vietovės 2004–2012 m.

Iš viso ištirta daugiau nei 920 Lietuvos faunos Nepticulidae individų ir apie 4 tūkst.
kitų kraštų individų. Dalyvaujant A. Diškui, A. Navickaitei, A. Remeikiui, A. Rocienei,
J. R. Stoniui, V. Juchnevič, G. Varačinskui ir V. Dobryninai paruošta apie 2 800 laikinųjų Nepticulidae genitalinių struktūrų mikropreparatų ir 550 pastoviųjų mikropreparatų.
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III. Morfologiniai Nepticulidae
požymiai, naudojami identifikuojant
taksonus ir paremiantys šiuolaikinę
šeimos sistemą
J. R. Stonis, A. Diškus, A. Navickaitė, A. Remeikis, A. Rocienė
Pastaraisiais metais, nagrinėjant organizmų rūšių identifikacijos ir ypač taksonų
sistematikos bei filogenezės klausimus, tapo labai svarbu remtis molekulinių tyrimų
duomenimis; dažnai molekuliniai tyrimai per daug sureikšminami ir pamirštama,
kad be tradicinės organizmų morfologijos (ir biologijos) ypatybių analizės neįmanomas joks taksonominis darbas (Beutel, Kristensen, 2012). Bet kokiu atveju molekulinių mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) duomenų dar maža (van Nieukerken
et al., 2012a, 2012b), ir iki šiol visos šiuolaikinės šeimos taksonominės sistemos bei
rūšių identifikacija daugiausia remiasi morfologijos ir pagal galimybes biologijos duomenimis (požymiais). Apie bendrąsias Nepticulidae morfologijos ypatybes buvo ne
kartą skelbta mokslinėje literatūroje (Scoble, 1983; van Nieukerken, 1986; Johansson
et al., 1990; Puplesis, 1994; Puplesis, Robinson, 2000; Puplesis, Diškus, 2003 ir kt.).
Toliau pateikiama Nepticulidae tegmų (ir atskirų morfologinių sistemų) apžvalga,
įvertinanti morfologinių požymių svarbą diagnostikoje ir taksonomijoje.

Galvos morfologijos požymiai
Galvos (cephalon) struktūrinių dalių ir jų žvynelinės dangos požymiai gali būti įvertinti kaip ribotos (nedidelės) reikšmės tiek identifikuojant skirtingas gentis ir rūšis,
tiek šeimos taksonomijoje.
Mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) viršugalvyje yra išsivystęs ilgų siūliškų žvynelių frontalinis (priekinis) kuokštas, sudarytas iš trijų smulkesnių, bet gale (distaliai)
susiliejusių pluoštų (III. 1–3 pav.) Priekinis kuokštas dažniausiai oranžinės ar ochros
spalvos, kartais balsvas ar juodas. Kuokšto forma yra mažai kintanti, tačiau kuokšto
spalva buvo pripažinta kaip diagnostinis požymis, kai reikia apibūdinti mažųjų gaubtagalvių rūšis (Puplesis, Diškus, 2003). Pastaraisiais metais jau sukaupta nemažai duomenų ir apie priekinio kuokšto spalvos panaudojimo rūšių diagnostikai ribotumą, o
mūsų tyrimai patvirtina, kad retkarčiais kai kurių rūšių priekinio kuokšto spalva gali
būti nepastovi arba priklausyti nuo lyties (pavyzdžiui, patinų kuokštas juodas, patelių oranžinis). Pakaušio srityje, žemiau priekinio kuokšto, yra du nedideli kuokštai,
bendrai vadinami apykaklėle. Šis morfologinis požymis gali būti panaudotas ne tik kai
kurių genčių diagnostikai, bet ir Nepticulidae taksonomijoje. Galimi tik du šio požymio būviai: apykaklėlė, sudaryta iš plačių žvynelių (Nepticulinae pošeimis, gentys:
Enteucha, Stigmella, dalis Bohemannia ir kt.) arba iš siūliškų žvynelių (Trifurculinae
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pošeimis, gentys: Ectoedemia, Trifurcula, Acalyptris, Etainia ir kt.). Siūliškų žvynelių
apykaklėlė yra sunkiai įžiūrima (kolekcinių individų gali būti stipriai apsitrynusi arba
visai prarasta), todėl paprastai vartojami tik du vertinimai: „apykaklėlė yra“ (kai sudaryta iš aiškiai matomų plačių žvynelių) arba „apykaklėlės nėra“ (kai sudaryta tik iš
menkai išsivysčiusių siūliškų žvynelių). Pirmuoju atveju, kai apykaklėlė yra sudaryta
iš aiškiai matomų plačių žvynelių, stebimi įvairūs apykaklėlės išsivystymo laipsniai:
maža apykaklėlė arba didelė apykaklėlė. Tačiau monografijos autorių darbo su kolekcine medžiaga praktika parodė, kad apykaklėlės išsivystymo laipsnis nėra nei diagnostinis, nei taksonominis požymis. Vienintelis šio požymio panaudojimas – paminėjimas rūšies morfologijos apraše, jeigu apykaklėlė yra neįprastai didelė arba labai maža.
Taip pat dažniausiai diagnostikai ir taksonomijoje nenaudotinas yra ir apykaklėlės
spalvos požymis; dažniausiai apykaklėlės, kuri sudaryta iš plačiųjų žvynelių, spalva yra
tokia pati kaip ir akių gaubtuvėlių (beveik visada balsva ar kreminė, retkarčiais kitokia); jeigu apykaklėlę sudaro siūliškieji žvyneliai, jų spalva dažniausiai yra tokia pati
kaip ir priekinio kuokšto. Pastebėta, kad tik išskirtiniais atvejais apykaklėlės spalva gali
būti diagnostinis požymis, jeigu ji netipiška (pavyzdžiui, juosva); tai iki šiol nustatyta
tik kelioms rūšims iš 800 žinomų (tokių pavyzdžių pateikta spausdintuose darbuose:
Johansson et al., 1990; Puplesis, 1994; Puplesis, Robinson, 2000 ir kt.).
Galvos priekinė dalis (veidas) yra lygi, padengta smulkiais žvyneliais; tai paprastai
neturi jokios diagnostinės reikšmės, todėl dažniausiai šis požymis nėra įtraukiamas ir
į rūšių morfologijos aprašus. Apačioje veidas ištįsta į trikampišką struktūrą, vadinamą
priekakčiu (clypeus). Viršutiniai žandai (mandibulės) yra visiškai redukuoti. Kaip rodo
autorių tyrimų patirtis, tiek šis požymis, tiek priekakčio forma neturi diagnostinės
reikšmės. Apatinių žandų (maksilių) čiuopikliai, smailėjantys tolimajame (distaliniame) gale, sudaryti iš 5-ių segmentų. Straubliukas (proboscis) labai trumpas; šiuo
metu žinomos tik kelios Pietų Afrikos mažųjų gaubtagalvių rūšys, turinčios pailgėjusį
straubliuką (Scoble, 1983). Čiuopikliai labai trumpi, sudaryti iš 2-ų ar 3-ų segmentų. Apatinės lūpos ir apatinių žandų čiuopiklių spalva tik retkarčiais gali būti svarbi
identifikuojant rūšis, bet visada įtraukiama į rūšių aprašus. Antenos (ūseliai) trumpos,
dažniausiai 0,4–0,6 priekinio sparno ilgio, rečiau ilgesnės. Jų ilgis rūšių aprašuose
dažniausiai nurodomas tik apytiksliai (paminima, ar siekia priekinio sparno vidurį ar
yra trumpesnės arba ilgesnės). Panaudoti šį požymį galima labai ribotai, nes tik kai
kurių Ectoedemia genties atstovų antenos yra daug trumpesnės, nei paprastai būdinga šeimai. Be to, antenų ilgis gali priklausyti nuo lyties (patelių antenos dažniausiai
trumpesnės). Pirmasis Nepticulidae antenų segmentas (scapus) yra labai padidėjęs,
visiškai ar iš dalies uždengia akį, kai drugys ilsisi, ir todėl dar vadinamas akių gaubtuvėliu (angl. eye cap). Toks išdidėjęs segmentas yra labai svarbus taksonominis požymis, siejantis Nepticulidae su artimiausiai giminiška Opostegidae šeima, tačiau nei
Nepticulidae genčių, nei tuo labiau rūšių diagnostikai toks požymis neturi prasmės.
Viena gentis (Acalyptris, sin. Microcalyptris) buvo aprašyta pavadinime įvardijant itin
mažus akių gaubtuvėlius, tačiau pastarųjų metų tyrimai rodo, kad visoms Acalyptris
rūšims vis dėlto būdingi vienodai dideli gaubtuvėliai, kaip ir kitiems Nepticulidae atstovams. Dideli, akis apgaubiantys akių gaubtuvėliai yra įvardyti lietuviškame Nepticulidae šeimos pavadinime – mažieji gaubtagalviai. Iš viršaus akių gaubtuvėlį glotniai
dengia balsvi (labai retai kitokios spalvos) žvyneliai. Nors gaubtuvėlių spalva visada
yra nurodoma rūšių aprašuose, tačiau šis požymis beveik niekada neturi diagnostinės
reikšmės ir niekada – taksonominės reikšmės. Antenos botagėlį (flagellum) sudaro pėdelė ir kelios dešimtys vienodų segmentų (flagelomerų); jų skaičius turi šiokią tokią
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diagnostinę reikšmę, tačiau taip pat kinta priklausomai nuo lyties ir individualių požymių (vienos rūšies individai gali turėti skirtingą flagelomerų skaičių). Botagėlį dengiančių žvynelių spalva visada nurodoma rūšių aprašuose, nors tai nėra labai svarbus
diagnostinis požymis. Botagėlio spalva, priklausomai nuo rūšies, būna nuo kreminės
iki juodos (apatinė botagėlio pusė dažniausiai šviesesnė, tik kai kurių rūšių botagėliai
vienodai tamsūs arba šviesūs tiek iš viršaus, tiek iš apačios).
Ant Nepticulidae antenų flagelomerų yra išsivysčiusios unikalios sensilos vesicolocladum,
kurias pirmą kartą aprašė Nyderlandų mokslininkai (van Nieukerken, Dop, 1987). Nors
jos ne tik parodo Nepticulidae monofiletinę kilmę, taip pat gali būti svarbios šeimos filogenezės analizei, tačiau iki šiol menkai tepanaudotos tiriant genčių giminiškumo ryšius.

Krūtinės (sparnų ir galūnių)
bei pilvelio morfologijos ypatumai
Krūtinė (thorax) yra glotniai padengta žvyneliais, kurių spalva dažniausiai (bet ne visada)
sutampa su priekinių sparnų pamatinės dalies spalva. Itin retai krūtinės spalva gali būti panaudota rūšių (niekada genčių) diagnostikai, tačiau krūtinės spalva įtraukiama į rūšių aprašus. Krūtinės šonuose išsivysčiusios tegulos yra mažos, panašios spalvos kaip ir krūtinės
nugarėlė, kartais laisvuosiuose (distaliniuose) galuose šviesesnės negu pamate. Priekinis
sparnas vidutiniškai platus (III. 2–3 pav.) Jo viršūnėje (apikaliniame gale) ir palei nugarinio (dorsalinio) krašto tolimąją (distalinę) dalį yra išsivystę tankūs ir labai ilgi siūliški žvyneliai, kuriuos buvo pasiūlyta pavadinti blakstienėlėmis (Puplesis, Diškus, 2003). Sparną
dengiantys žvyneliai dažniausiai platūs. Priekinio sparno raštai ir blakstienėlių spalva yra
labai svarbus diagnostinis požymis rūšims identifikuoti (III. 1–3, 5 pav.), bet itin retai taikomas taksonomijoje. Spalviniai sparno požymiai yra visada (ir dažniausiai labai išsamiai)
išvardijami rūšių aprašuose. Dažniausiai priekiniai sparnai yra arba išmarginti tamsesniais
žvyneliais, arba tamsūs, su viena, kartais dviem (labai retai trimis) skersinėmis juostelėmis
arba 1–3 dėmelėmis. Daugelio mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) sparnams būdingi ryškūs metalo spalvos blizgesiai (bronzos, aukso, sidabro) ir ryškūs įvairių spalvų atspindžiai
(violetiniai, žali, mėlyni). Kartais platieji sparnų žvyneliai išsidėsto ir ant blakstienėlių bei
sudaro taisyklingą skersinę liniją, kurią buvo pasiūlyta pavadinti (Puplesis, Diškus, 2003)
blakstienėlių linija (angl. cilia-line). Apatinė sparnų pusė dažniausiai tolygiai padengta
tamsiais (retkarčiais šviesiais) mažais žvyneliais; tik kai kuriais atvejais apatinėje sparnų
pusėje yra išsivysčiusi dėmė arba dėmės, sudarytos iš kitos spalvos ir formos androkoninių
žvynelių, arba, kaip tai buvo pirmą kartą aprašyta tiriant kai kurias Stigmella rūšis, išsidėsto įstrižai ir sudaro „žuvies ašakos“ raštą (van Nieukerken, Johansson, 2003). Tokios dėmelės, ypač adrokonijų telkiniai, turi ypatingą diagnostinę, bet labai ribotą taksonominę
vertę.
Užpakaliniai sparnai – siauri arba labai siauri, su itin ilgomis tankiomis blakstienėlėmis (III. 2–3 pav.). Užpakalinių sparnų plotis tik labai retai turi diagnostinės reikšmės
apibūdinant rūšis ir neturi taksonominės vertės išskiriant gentis. Užpakaliniai sparnai
dažnai yra rusvi ar pilki, retai kitos spalvos; kartais užpakalinius sparnus dengia ar
įvairius raštus formuoja androkoniniai žvyneliai; kai kada androkonijos susitelkusios
į kuokštus; retai – ilgi androkoniniai žvyneliai nutįsta žemyn nuo nugarinio (dorsalinio) užpakalinio sparno krašto. Užpakalinio sparno spalva turi ribotą reikšmę Nepti62

culidae rūšių (bet ne genčių) diagnostikai, o androkonijos ir jų formuojamos dėmės
bei kuokštai turi ypatingą diagnostinę (kartais ir taksonominę) reikšmę. Deja, androkoniniai žvyneliai yra aptinkami tik maždaug 1/5–1/6 Nepticulidae rūšių.
Sparnų sukabinimo mechanizmas sudarytas iš kabliukų ir šerelių formos žvynelių, kurie
sukabina priekinius sparnus su užpakaliniais. Ant patinų ir patelių priekinio sparno priekinio krašto apatinės pusės yra išsivysčiusios žvynelių eilės (retinaculum), kurios atlieka
kabliukų funkcijas. Žemiau gali būti papildomai išsivystę ilgi šeriški žvyneliai (retinaculum subdorsalis). Patinų užpakaliniai sparnai turi stiprų, šerelio formos frenuliumą (frenulum), kuris įsikabina į priekinių sparnų kabliškus žvynelius (retinaculum). Papildomi
stiprūs šerelių formos žvyneliai, kurie išsivystę palei užpakalinių sparnų priekinį kraštą ir
kuriuos buvo pasiūlyta (Puplesis, Diškus, 2003) pavadinti netikruoju frenuliumu (pseudofrenulum), kabinasi į priekinių sparnų retinaculum subdorsalis. Kartais netikrojo frenu-
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III. 1–5 pav. Mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) suaugėliai: 1 – Etainia sericopeza;
2 – Stigmella trimaculella; 3 – S. magdalenae; 4 – Fomoria weaveri (iš pilvinės pusės);
5 – S. roborella
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liumo šeriški žvyneliai gali būti sutelkti į masyvų kuokštą. Patelės neturi frenuliumo, o tik
stiprių šeriškų žvynelių eilę palei užpakalinių sparnų priekinį kraštą (Johansson et al., 1990,
Puplesis, Diškus, 2003). Sparno sukabinimo požymių vertė rūšių arba genčių diagnostikai
ir taksonomijoje yra labai ribota (ir šie požymiai praktiškai retai taikomi).
Sparnų gyslotumas labai redukuotas. Priekinių sparnų tarpinė gysla Sc labai trumpa
(dažnai net neįžiūrima); vidurinė gysla M suaugusi su spinduline (R) arba kubitaline
(Cu), arba su abiem. Nors gyslų skaičius kinta, tačiau dažniausiai Nepticulidae turi R1,
R2+3, R4, R5, M1, M2 ir Cu priekinio sparno gyslas; 1A+2A visada išlieka, bet yra suaugusios išilgai. Užpakalinių sparnų gyslos Sc+R1 suaugusios; Rs+M – ant bendro kamieno, o
tolimajame sparno gale dažniausiai pavienės. Gyslos Cu ir A taip pat beveik visada išsivysčiusios, bet trumpos. Seniau buvo įsivyravusi nuomonė, kad sparnų gyslotumas turi svarbią diagnostinę reikšmę, kai reikia apibūdinti gentis. Tačiau mūsų ir kitų autorių tyrimai
parodė, kad kartais sparnų gyslotumo požymiai gali tapti beverčiai, kai rūšims būdinga
ypač stipri sparnų gyslotumo redukcija.
Mažųjų gaubtagalvių priekinės kojos yra be epifizių (išaugų). Viduriniųjų kojų blauz
dos (tibia) – su pora viršūninių (apikalių) epifizių; užpakalinių kojų blauzdos – su dviem
poromis epifizių: medialine (viduriniąja) ir apikaline (viršūnine). Dažnai ant kojų taip pat
yra išsivystę daug spyglių formos šerelių. Kojų žvynelinės dangos spalva ar epifizių išsidėstymas turi menką reikšmę diagnostikai ir neturi vertės taksonomijoje.
Pilvelis (abdomen) yra lygiai padengtas plačiais žvyneliais, kurie dažniausiai yra šviesesni
pilvelio apatinėje (pilvinėje) pusėje (III. 4 pav.). Patinai dažniausiai turi ilgokus siūliškų
žvynelių analinius kuokštus pilvelio gale (dažniausiai du). Šie kuokštai retai būna labai
ilgi ir jų būna daugiau; kartais ilgi masyvūs kuokštai gali būti išsivystę ant pilvelio viduriniųjų segmentų (kai kurios Centrinės Azijos ir Šiaurės Amerikos Acalyptris genties
rūšys) (Puplesis, 1994). Aprašant pilvelį yra pažymima viršutinės pusės spalva (taip pat
blizgesiai ir atspindžiai, jeigu jie yra), apatinės pusės spalva (taip pat blizgesiai ir atspindžiai, jeigu jie yra), analinių kuokštų spalva (jeigu jie išilgėję arba sutrumpėję) ir analinių
plokštelių spalva. Ant analinių plokštelių tvirtinasi analiniai kuokštai, tačiau šios plokštelės ne visada matomos. Visi šie požymiai dažniausiai svarbūs rūšių diagnostikai (tačiau jų
vertė taksonomijoje iki šiol lieka abejotina).

Patino genitalinės struktūros kaip vienas
svarbiausių požymių kompleksų
Patino genitalijos yra sudėtinga morfologinių struktūrų visuma, kuri gali būti įvertinta
kaip ypač didelės vertės tiek identifikuojant skirtingas gentis ir rūšis, tiek šeimos taksonomijoje (Šimkevičiūtė et al., 2010) (III. 13–20 pav.). Genitalijas sudaro kapsulė ir lytinės sistemos išmetamojo kanalo galinė sklerotizuota dalis – kopuliacinis organas, arba aedeagus (III. 10–12 pav.). Šioje apžvalgoje aprašomos genitalinės struktūros, įvertinama jų
diagnostinė ir taksonominė vertė ir pirmą kartą pateikiami lietuviški pavadinimai (visi jie
yra naujadarai). Genitalijų kapsulės karkasą sudaro nugarinis lankas (tegumen) ir pilvinis
lankas (vinculum), kurie formuoja Trifurculinae pošeimiui būdingą netaisyklingo žiedo
pavidalo struktūrą ir visiškai susilieja (be susijungimo žymių); kitų – Nepticulinae pošeimio genčių – kapsulės karkasas yra plokštesnis ir dar matomos nugarinio bei pilvinio lankų suaugimo ribos. Šio karkaso taksonominė vertė yra labai didelė, nes tai vienas svarbiausių požymių atskiriant Nepticulidae pošeimius (Puplesis, 1994), tačiau nei genčių,
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nei rūšių diagnostikai paprastai nenaudojamas. Nugarinis lankas yra paprastos formos,
dažniausiai kaip nedidelė plokštelė; kartais šis lankas labai ištįsęs uodegine (kaudaline)
kryptimi (ypač kai galinė plokštelė (uncus) yra redukuota) ir sudaro skleritą, vadinamą
pakaitine galine plokštele (pseuduncus) (III. 6 pav.). Pakaitinės galinės plokštelės vietoje,
kur ji suauga su nugariniu lanku (tegumen), nėra siūlės. Arčiau nugarinės (ventralinės)
dalies išsidėsčiusi galinė plokštelė (uncus), mažas, kartais uodeginiame (kaudaliniame)
gale suskaidytas skleritas (III. 7–8 pav.), rečiau – kitokios formos (III. 13 pav.); Ectoedemia genties galinė plokštelė (uncus) yra visiškai redukuota (jos nėra) (III. 18 pav.). Visais
atvejais galinė plokštelė (ypač jos skiautėtumas, o kartais ir dydis) turi didelę diagnostinę
reikšmę, o Ectoedemia (iš dalies kai kurių kitų genčių) atveju turi ir taksonominę reikšmę
(Šimkevičiūtė et al., 2010). Analinė plokštelė (gnathos) dažnai su vienu ar dviem uodegine (kaudaline) kryptimi nukreiptais ragais (III. 8, 14–16 pav.), kartais – kitokios formos
(III. 6, 13, 19 pav.). Šios plokštelės morfologinės ypatybės (užpakalinių ir priekinių išaugų skaičius, jų dydis ir centrinės plokštelės forma) turi didelę diagnostinę vertę. Porinės
plokštelės (arba poriniai skleritai, valvae) (III. 6–9 pav.) yra simetriškos, labai įvairių formų, dažniausiai praplatėjusios pamatinėje dalyje ir su 1 ar 2 išaugomis viršūnėje
(III. 8–9 pav.); kartais porinė plokštelė turi papildomų išaugų ar (ir) pilvinėje (ventralinėje) pusėje gerai išvystytą vidinę skiautę (III. 9 pav.). Tiltelis (arba porinių skleritų tiltelis,
transtilla) – su siaura skersine pertvarėle, kuri sujungia abiejų porinių plokštelių (valvae)
pamatus nugarinėje (ventralinėje) pusėje (III. 7–8 pav.); kartais tiltelio (transtilla) skersinė
pertvarėlė yra masyvi, dažniausiai su šoninėmis išaugomis (III. 7, 14, 18, 20 pav.). Tiek
porinių plokštelių forma, tiek tiltelio šoninių išaugų ilgis (retkarčiais ir plotis) turi svarbią diagnostinę, retkarčiais ir taksonominę vertę (Puplesis, Diškus, 2003; Šimkevičiūtė et
al., 2010). Dalis Nepticulidae neturi tiltelio (III. 6, 13, 19 pav.), bet tada porinės plokštelės
paprastai su stipriai išvystytomis pamatinėmis išaugomis (III. 6 pav.). Pridėtinė plokštelė
(juxta) aptinkama retokai; kartais ji paprastos membraniškos plokštelės formos (III. 8 pav.),
kartais stipriai sklerotizuota ir su įvairiais kabliukais arba skiautėmis. Tiriant Acalyptris gentį
pastebėta, kad ragų pavidalo pridėtinė plokštelė (juxta) yra, matyt, kitos kilmės negu juxta,
aptinkama, pavyzdžiui, Stigmella gentyje. Pilvinio lanko (vinculum) pilvinė plokštelė yra
arba suapvalėjusi, arba su šoninėmis skiautėmis (III. 6–8, 20 pav.); kartais vinculum pilvinė
plokštelė būna labai didelė (III. 20 pav.). Palyginti ilgai pilvinių plokštelių ilgis ir plotis
buvo vertinami kaip svarbūs diagnostiniai požymiai, atskiriantys giminiškas rūšis, tačiau
pastarųjų metų tyrimai parodė (Stonis, Remeikis, remiantis nepublikuota Nepticulidae
medžiaga), kad kai kurių rūšių pilvinė plokštelė gali būti tiek stipriai kintanti, kad neturi
jokios (ar beveik jokios) diagnostinės reikšmės. Lytinės sistemos išmetamojo kanalo galinė
sklerotizuota dalis (sutrumpintai – lytinis kanalas, arba kopuliacinis organas, aedeagus) yra
plataus vamzdelio (kartais platėjančio pamatinėje dalyje) formos (III. 6, 10–12 pav.). Ši forma tik retkarčiais svarbi identifikuojant rūšis. Tačiau kai kurių genčių atstovams būdingos
viršūninės išaugos (carinae) yra įvairios formos, dažniausiai pailgos, panašios į „ragus“
(III. 11 pav.), beveik visada porinės (dažniausiai 2 arba 6), išsidėsčiusios kopuliacinio organo
viršūninėje dalyje. Šios išaugos turi tiek diagnostinę, tiek, nors ir labai ribotą, taksonominę
vertę (apibūdinant rūšis, išskiriant rūšių grupes). Lytinio kanalo membraninis maišelis – vadinamas plėviškuoju pamušalu (vesica) – su daugybe smulkių spaigliukų (III. 11 pav.) arba
(ir) didelių spaiglių (cornuti) (III. 10, 12 pav.). Dažniausiai spaigliukų ir spaiglių (cornuti)
forma ar net kiekis ir jų grupės gali būti labai svarbūs diagnozuojant rūšis, kartais panaudotini ir rūšių grupių, pogenčių ar net genčių taksonomijoje (Puplesis, Diškus, 2003; Šimkevičiūtė et al., 2010). Sėklatakio plokštelė (cathrema) (III. 11–12 pav.) yra beveik visada
sklerotizuota, gerai matoma, dažniausiai netaisyklingo stačiakampio formos, tačiau beveik
niekada, šio skyriaus autorių nuomone, neturi nei diagnostinės, nei taksonominės vertės.
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Pseuduncus (pakaitinė
galinė plokštelė)
Uncus (galinė plokštelė)
Tegumen (nugarinis lankas)
Valva (porinė plokštė)
Gnathos (analinė plokštelė)
Valva (porinė plokštelė)
Vinculum (pilvinis lankas)

Porinės plokštelės
pamatinė išauga

Pilvinės plokštelės
šoninė skiautė
Aedeagus
(kopuliacinis
organas)

6
Galinės plokštelės
šoninė išauga

Uncus (galinė plokštelė)

Porinės plokštelės
viršūninė išauga

Gnathos (analinė plokštelė)

Porinės plokštelės
vidinė skiautė

Valvae (porinės plokštelės)

Transtilla (tiltelis)
Šoninė tiltelio išauga

Vinculum
(pilvinis lankas)

Pilvinė (pilvinio
lanko) plokštelė

7

Pilvinės plokštelės
šoninė skiautė

III. 6–7 pav. Genitalinių struktūrų terminai (pavadinimai) rengiant rūšies aprašą: 6 – Fomoria
weaveri patino genitalijos; 7 – Stigmella basiguttella patino genitalijų kapsulė be kopuliacinio organo
(ištrauktas preparuojant)
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Dvi viršūninės
porinės plokštelės
išaugos

Uncus (galinė plokštelė)
Viršūninė
išauga

Analinės
plokštelės
išaugos

Analinės
plokštelės
(gnathos)
centrinis
kūnas

Vidinės
skiautės
išauga
Vidinė
skiautė

Juxta
(pridėtinė
plokštelė)

Transtilla
(tiltelis)

Pilvinės
plokštelės
šoninė
skiautė

Pilvinio
lanko
(vinculum)
pilvinė
plokštelė

8

Porinės
plokštelės
pamatinė
dalis
Transtilla
(tiltelis)
(dalis be
skersinės
pertvarėlės)

9

Carinae
(viršūninės išaugos)
Manica

Cornuti
(spaigliai)

Vesica
(plėviškasis
pamušalas)
Vesica
(plėviškasis
pamušalas)

Spaigliukai
(cornuti)

Cornuti
spaigliukai

Cornuti
(spaigliai)

10

11

Cathrema
(sėklatakio
plokštelė)

12
Cathrema (sėklatakio
plokštelė)

III. 8–12 pav. Genitalinių struktūrų terminai (pavadinimai) rengiant rūšies aprašą: 8 – Stigmella
zelleriella genitalijų kapsulė be kopuliacinio organo; 9 – S. minusculella porinė plokštelė (valva);
10 – S. roborella kopuliacinis organas (aedeagus); 11 – Fomoria weaveri kopuliacinis organas;
12 – Stigmella basiguttella kopuliacinis organas
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13

15

14

16

III. 13–16 pav. Patino genitalinės struktūros, padedančios patikimai identifikuoti mažųjų gaubtagalvių
rūšis: 13 – Stigmella prunetorum; 14 – S. betulicola; 15 – S. anomalella 16 – Enteucha acetosae;
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17

19

18

20

III. 17–20 pav. Patino genitalinės struktūros, padedančios patikimai identifikuoti mažųjų gaubtagalvių rūšis: 17 – Stigmella roborella, 18 – Ectoedemia turbidella; 19 – Etainia sericopeza; 20 – Fomoria septembrella
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Patelės genitalinių struktūrų naudojimo
galimybės diagnostikai ir taksonomijoje
Patelių genitalijų morfologinė įvairovė mažesnė nei patinų. Daugiausia patelės genitalijos sudarytos iš silpnai sklerotizuotų membraninių maišelių (III. 21 pav.). Mikropreparatų maišeliai yra prastai matomi (nedažytų preparatų nematomi) ir preparuojant
greitai suplyšta arba pakeičia formą, jeigu tyrėjas neturi labai gerų preparavimų įgūdžių. Dėl šių priežasčių patelės genitalinių struktūrų panaudojimas mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) rūšių bei genčių diagnostikai ir taksonomijoje yra gerokai mažesnis nei patino genitalijų. Toliau apžvelgiamos patelės genitalinės struktūros ir pirmą
kartą pateikiami lietuviški morfologinių dalių pavadinimai (visi jie yra naujadarai).
Nepticulidae (kaip ir kitų, filogenetiškai artimų, šeimų) patelės genitalijos yra vienaangės, t. y. su viena genitaline anga. IX tergitas sudaro silpnai ar vidutiniškai išvystytas analines papiles (papillae anales), kurios yra abejotinos (labai menkos) diagnostinės
ir taksonominės vertės. Kiaušdėtė labai menkai išsivysčiusi ar visiškai neišsivysčiusi.
Pilvelio galas dažnai suapvalėjęs, retkarčiais išilgėjęs (tada turi diagnostinę reikšmę
identifikuojant rūšis). Iš IX tergito taip pat, matyt, yra kilusios labai plonos ir ilgos
užpakalinės išaugėlės – apofiziai (apophyses posteriores). VIII tergitas ištįsęs į vidutiniškai plonas ir trumpas priekines išaugėles – apofizius (apophyses anteriores). Tiek užpakalinių, tiek priekinių išaugėlių forma ir ypač jų ilgio santykis yra vertingi diagnostiniai (bet ne taksonominiai) požymiai. Vagina trumpa, prieangis (vestibulum) paprastai
labai raukšlėtas, kartais su įvairios formos vaginos skleritais (dažniausiai Acalyptris,
Fomoria, Ectoedemia genčių atstovų); vaginos skleritų forma turi labai didelę vertę
Fomoria (Johansson et al., 1990) ir ypač Acalyptris (Šimkevičiūtė et al., 2009; 2010;
Stonis, Remeikis, 2011) rūšių diagnostikai, bet gali būti labai ribotai panaudojama
Ectoedemia rūšių diagnostikai (van Nieukerken, 1985). Kai kada nuo prieangio (vestibulum) prasideda papildomoji genitalinė liauka (bursa accessorius, arba accessory sac),
kuri dažniausiai būna labai sklerotizuota, raukšlėta ir kartais svarbi rūšių diagnostikai;
į šią laiką atsiveria sėklos priimtuvo latakas (ductus spermathaecae), kuris kartais būna
su pusapvalėmis kilpomis (kilpų skaičius dažniausiai yra diagnostinis požymis, ypač
dalies Ectoedemia rūšių). Retkarčiais (kai kurių Stigmella rūšių genitalijose) papildomoji genitalinė liauka (bursa accessorius) funkcionaliai pakeičia labai stipriai redukuotą
kopuliacijos maišelį (bursa copulatrix). Kadangi tai būdinga tik daliai Stigmella ruficapitella grupės rūšių, ši morfologijos ypatybė gali būti ribotai naudojama diagnostikai
ir kol kas beveik nenaudojama taksonomijoje. Kopuliacijos maišelį (bursa copulatrix)
(jeigu jis neredukuotas) sudaro kaklelis (kurio gali ir nebūti) ir kopuliacijos maišelio kūnas (corpus bursae) – didelis ovalus ar kitokios formos maišelis. Ant kopuliacijos maišelio
kūno sienelės gali būti išsivysčiusių daug kietųjų darinių – signų (signae). Jų gali būti
labai gausu, bet pavienių (arba dažniausiai susitelkusių į grupę arba juostą), labai smulkių (bet kartais didelių) spaigliukų formos arba (ir) korio pavidalo (koriškosios signos).
Koriškosios signos visada yra poriniai dariniai, tačiau jų ilgis gali būti skirtingas (ilgio
skirtumai tarp vienos ir kitos pusės, taip pat signų plotis ir santykinis ilgis, palyginti su
kopuliacijos maišeliu, bei kitos ypatybės dažniausiai yra labai svarbūs požymiai, naudojami rūšių diagnostikai, kartais ir genčių bei pošeimių taksonomijoje).
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Papillae anales
(analinės
papilės)

Vagina
Apophyses anteriores
(priekinės išaugėlės)
Vestibulum
(prieangis)
Apophyses
posteriores
(užpakalinės
išaugėlės)

Kilpos
Ductus spermathaecae
(sėklos priimtuvo latakas)

Kopuliacijos
maišelio
kaklelis

Signae (signos;
šiuo atveju –
koriškosios)

Corpus bursae (kopuliacijos maišelio kūnas)

Bursa
copulatrix
(kopuliacijos
maišelis)

III. 21 pav. Ectoedemia hannoverella patelės genitalijos
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Šiuolaikinė Nepticulidae sistema, daugiausia
paremta morfologiniais požymiais
Apie mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) klasifikavimo istoriją buvo rašyta ir originali
šeimos filogenezės schema pateikta R. Puplesio (1994) monografijoje. Nepticulidae
kladogramoje, sudarytoje naudojant 79, daugiausia morfologinius, požymius buvo
išskirtos dvi stambiausios filogenezės šakos, kurioms yra suteikti pošeimių rangai (Puplesis, 1994): Nepticulinae (įskaitant tik Australijoje paplitusią Pectinivalva) ir Trifurculinae. Nepaisant neįprastai atrodančių Pectinivalva genitalinių struktūrų (daugiausia dėl
ryškių plesiomorfinių, o ne apomorfinių požymių), kol kas nėra pakankamai duomenų,
kad būtų galima visuotinai pripažinti Pectinivalvinae pošeimį (Puplesis, Diškus, 2003).
Nepticulinae ir Trifurculinae pošeimiai remiasi esminiu skirtumu – patino genitalijų
kapsulės žiedo (vadinamo genitaliniu žiedu, annulus) forma (Puplesis, 1984b); Nepticulinae (įskaitant ir australiškąją Pectinivalva) nugarinis lankas (tegumen) ir pilvinis
lankas (vinculum) yra perskirti suaugimo siūle ir genitalinis žiedas (annulus) yra beveik plokščias; Trifurculinae pošeimio atstovų abu lankai (tegumen ir vinculum) visiškai susilieja ir sudaro mažiau suploto žiedo formos struktūrą. Šie požymiai yra susiję
su kitais apomorfiniais patinų ir patelių genitalijų morfologijos požymiais (žr. Puplesis, 1994). Tarp Trifurculinae, Bohemannia gentis, matyt, yra seniausiai atsiskyrusi
filogenetinė šaka, t. y. seserinė kitų Trifurculinae grupė (Puplesis, 1992, 1994).
Kitokia Nepticulidae klasifikacija buvo pasiūlyta tyrinėjant Pietų pusrutulio fauną
(Scoble, 1983). M. J. Scoble sudarytoje kladogramoje buvo daugiau panaudota ankstyvojo vystymosi stadijų požymių ir šia klasifikacija (su įvairiais pakeitimais) buvo dažnai
remiamasi entomologinėje literatūroje (van Nieukerken, 1986; Johansson et al., 1990;
Hoare et al., 1997; Hoare, 2000a, 2000b). Pagal šią klasifikaciją Nepticulidae yra skirstomi taip pat į du pošeimius: Pectinivalvinae (vienijantį dvi endemines Australijos
gentis – Pectinivalva ir Roscidotoga) ir Nepticulinae (vienijantį visas kitas Nepticulidae
gentis, kurios dar yra grupuojamos į dvi tribas: Nepticulini ir Trifurculini). Trys Trifurculini tribai priklausančios gentys (Fomoria, Laqueus ir Ectoedemia) buvo sujungtos
su Ectoedemia, o Glaucolepis ir Levarchama taksonominiai rangai pažeminti iki Trifurcula genties pogenčių (van Nieukerken, 1986, Johansson et al., 1990).
Šiame darbe, remiantis atliktais morfologiniais tyrimais ir anksčiau pateikta šeimos
kladograma (Puplesis, 1994), pripažįstama tokia Nepticulidae taksonominė samprata,
pagal kurią šeima Nepticulidae Stainton, 1854 (syn. Stigmellidae Hampson, 1918)
yra skirstoma į du pošeimius ir pasaulio faunoje yra 16 genčių.
1 pošeimis, Nepticulinae Stainton, 1854, jungia šias gentis: 1. Pectinivalva Scoble,
1983; 2. Roscidotoga Hoare, 2000; 3. Simplimorpha Scoble, 1983; 4. Enteucha Meyrick,
1915; 5. Manoneura Davis, 1979; 6. Areticulata Scoble, 1983; 7. Stigmella Schrank, 1802.
2 pošeimis, Trifurculinae Scoble, 1983, jungia šias gentis: 1. Bohemannia Stainton,
1859; 2. Ectoedemia Busck, 1907; 3. Fomoria Beirne, 1945; 4. Acalyptris Meyrick,
1921; 5. Parafomoria Nieukerken, 1983; 6. Trifurcula Zeller, 1848; 7. Glaucolepis
Braun, 1917; 8. Etainia Beirne, 1945; 9. Varius Scoble, 1983.
Pastarųjų metų tyrimai patvirtino, kad Lietuvos faunoje kol kas aptinkamos tik dvi
Nepticulinae pošeimio gentys (Enteucha Meyrick ir Stigmella Schrank) ir penkios
Trifurculinae pošeimio gentys (Bohemannia Stainton, Ectoedemia Busck, Fomoria
Beirne, Glaucolepis Braun ir Etainia Beirne).
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IV. Taksonominė Lietuvos Nepticulidae
sudėtis ir papildytas faunos sąvadas
A. Diškus, A. Navickaitė, J. R. Stonis

Taksonominė sudėtis
Šiuo metu Lietuvos faunoje yra žinomos 75 mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) rūšys.
Dauguma jų (75 proc., arba 56 rūšys) priklauso Stigmella Schrank genčiai, gana didelė
dalis – Ectoedemia Busck genčiai, tik po kelias ar vieną rūšį (nuo 1 iki 3 proc.) – kitoms
gentims (IV. 1 pav.). Iš viso Lietuvos faunoje šiuo metu yra aptinkamos 7 mažųjų
gaubtagalvių gentys. Tačiau šios taksonominės faunos sudėties ypatybės nelabai skiriasi nuo kitų Europos šalių Nepticulidae faunos, kur taip pat stipriai vyrauja Stigmella genties rūšys.
Toliau pateikiamas išsamus Lietuvos mažųjų gaubtagalvių taksonominis sąvadas (išplėstinis sistematinis sąrašas). Šis sąvadas, palyginti su anksčiau paskelbtu sistematiniu
sąrašu (Diškus, 2003a), yra gerokai papildytas naujais tyrimų duomenimis, kuriuos
2004–2012 m. surinko A. Navickaitė, A. Diškus ir kiti tyrėjai.

IV. 1 pav. Lietuvos Nepticulidae faunos taksonominė
sudėtis, kurioje vyrauja Stigmella genties rūšys

Gentis Enteucha Meyrick, 1915
Rūgštyninis gaubtagalvis – Enteucha acetosae (Stainton, 1854)
Trofinė specializacija. Siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Rumex acetosa L. ir R. acetosella lapus. Remiantis
žiniomis apie europinę fauną, buvo manoma, kad Rumex acetosella L. yra pagrindinis 
E. acetosae rūšies mitybinis augalas, tačiau tyrimai parodė, kad Lietuvoje šių gaubtagalvių vikšrai dažniausiai renkasi minuoti Rumex acetosa L., o ne R. acetosella lapus.
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Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Anksčiau E. acetosae buvo vertinama kaip dviciklė rūšis
(Ivinskis ir kt., 1985), tačiau atlikti tyrimai leidžia spėti apie tris E. acetosae kartas
Lietuvoje. Pirmieji vikšrai yra aptinkami birželio pradžioje ir minuoti gali iki spalio
pirmosios pusės. Dalis vasaros antrojoje pusėje surinktų vikšrų pasiruošia žiemoti ir iš
lėliukių išsirita tik kitais metais, o dalis virsta lėliukėmis ir iš jų išsirita tų pačių metų
rugpjūčio pirmojoje pusėje. Galima spėti, kad tai greičiausiai dvi kartos, o ne viena
ištęsta. Vėliau, rugsėjo antrojoje pusėje, vėl pradedama minuoti ir vikšrų gali būti aptinkama gamtoje iki spalio vidurio; tyrimų metu ne kartą pavyko išauginti suaugėlių
spalio II–III dekadose. Tai, matyt, leidžia teigti apie trečiosios kartos buvimą.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euronemoralinio arealo rūšis. Paplitusi
daugiausia šiaurinėje ir centrinėje Europos dalyse, nuo Airijos ir Prancūzijos iki Estijos ir Rumunijos.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Reta rūšis (būdingas lokalus paplitimas ir
vidutiniškai gausus minavimas). Šiuo metu E. acetosae (pagal rastas minas ir išaugintą medžiagą) yra nustatyta beveik visuose šalies regionuose, išskyrus Kuršių neriją
ir mažai ištirtus pietų ir šiaurės vakarų regionus. Ši rūšis ir anksčiau buvo vertinama
kaip reta (Ivinskis, 1993). Tyrimų metu pasitaikė tokių atvejų, kai ant vieno Rumex
acetosa lapo buvo iki 26 minuojančių vikšrų (Puplesis, Diškus, 2003). Įdomu, kad mitybiniai rūšies augalai yra labai plačiai paplitę Lietuvoje, o E. acetosae yra aptinkama
tik lokaliai; tokio riboto paplitimo priežastys yra nežinomos.
Registruotos radavietės: Šilutės, Šakių, Vilkaviškio, Ukmergės, Kaišiadorių, Trakų,
Varėnos, Vilniaus (įskaitant Vilniaus m.), Švenčionių ir Zarasų rajonuose.

Gentis Stigmella Schrank, 1802
Laplandinis gaubtagalvis – Stigmella lapponica (Wocke, 1862)
Trofinė specializacija. Siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Betula pendula Roth, dažniau B. pubescens
Ehrh. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Minuojančių vikšrų randama nuo birželio
antrosios pusės iki liepos vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosibirinio arealo rūšis. Paplitusi didesnėje Europos dalyje (išskyrus pietinius kraštus), taip pat Sibire (Altajaus krašte,
Novosibirske ir Čitoje).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Labai reta rūšis (būdingas labai lokalus paplitimas ir itin negausus minavimas). Šiuo metu S. lapponica žinoma daugumoje Lietuvos regionų, išskyrus menkai ištirtus šiaurės vakarų ir pietų regionus. Patirtis rodo,
kad suaugėlių labai sunku išauginti laboratorinėmis sąlygomis (Diškus, 2003a).
Registruotos radavietės: Kuršių nerijoje, Klaipėdos, Šilutės, Tauragės, Akmenės, Joniškio, Raseinių, Šakių, Vilkaviškio, Kauno, Kaišiadorių, Ukmergės, Trakų, Varėnos,
Šalčininkų, Vilniaus ir Švenčionių rajonuose.
Apgaulingasis gaubtagalvis – Stigmella confusella (Wood & Walsingham, 1894)
Trofinė specializacija. Siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Betula pubescens Ehrh., kartais B. pendula
Roth. lapus.
74

Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Minuojantys vikšrai, skirtingai negu S. lapponica, minuoja ilgiau, t. y. nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euronemoralinio arealo rūšis. Paplitusi
daugiausia šiaurinėje ir centrinėje Europos dalyse, nuo Airijos ir Prancūzijos iki Rusijos šiaurės vakarų rajonų ir Bulgarijos.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas ribotas paplitimas
ir vidutiniškai gausus minavimas, nors atskirais atvejais, pavyzdžiui, Kuršių nerijoje,
buvo registruotas ir gausus minavimas). Paprastai, skirtingai negu giminiškos ir tą patį
mitybinį augalą minuojančios S. lapponica, šios rūšies vikšrų aptinkama daugiau. Šiuo
metu S. confusella aptikta daugumoje šalies regionų (išskyrus šiaurės rytų ir šiaurės
vakarų bei menkai ištyrinėtą pietų regionus). Suaugėliai, kaip ir S. lapponica, taip pat
gana sunkiai išauginami laboratorinėmis sąlygomis.
Registruotos radavietės: Kuršių nerijoje, Klaipėdos, Šilutės, Tauragės, Akmenės, Joniškio, Raseinių, Šakių, Vilkaviškio, Trakų, Varėnos, Šalčininkų, Vilniaus (bei Vilniaus m.)
ir Zarasų rajonuose.
Vijoklinis gaubtagalvis – Stigmella freyella (Heyden, 1858)
Trofinė specializacija. Siaurasis oligofagas Lietuvoje, o kituose Europos kraštuose –
platusis oligofagas (Johansson et al., 1990).
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Convolvulus arvensis L., o kitose Europos šalyse taip pat minuoja Calystegia sepium (L.) R. Br. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Minuojančių vikšrų aptinkama nuo birželio
vidurio iki liepos vidurio, vėliau – nuo rugpjūčio vidurio iki, matyt, rugsėjo pradžios.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euromediteraninio arealo rūšis. Ši
daugiau pietinio paplitimo rūšis gyvena beveik visoje Europoje (išskyrus šiaurinius
regionus: Skandinavijos šalis, Suomiją ir Estiją); plačiai paplitusi Viduržemio jūros
kraštuose, įskaitant Šiaurės Afriką.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Labai reta rūšis (būdingas labai lokalus paplitimas ir negausus minavimas). Aptikta pajūrio, pietvakarių, šiaurės vidurio ir pietryčių regionuose.
Registruotos radavietės: Šilutės, Jurbarko, Joniškio, Vilkaviškio, Prienų, Kaišiadorių,
Trakų ir Vilniaus rajonuose bei Vilniaus m.
Liepinis gaubtagalvis – Stigmella tiliae (Frey, 1856)
Trofinė specializacija. Monofagas Lietuvoje, o kituose Europos kraštuose – siaurasis
oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Tilia cordata Mill. lapus, tačiau kitose Europos šalyse minuoja ir kitų Tilia rūšių lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Pirmos kartos vikšrų aptinkama birželio ant
rojoje pusėje ir visą liepą, antros kartos – nuo rugsėjo pradžios iki spalio vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosubmediteraninio arealo rūšis.
Paplitusi daugumoje Europos šalių (išskyrus kai kuriuos karštuosius Mediteraninio
regiono kraštus) ir vakarinėje Kaukazo dalyje.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas platus paplitimas, vidutiniškai gausus minavimas).
Registruotos radavietės: Kretingos, Klaipėdos, Šilutės, Tauragės, Akmenės, Joniškio,
Jurbarko, Šakių, Vilkaviškio, Marijampolės, Kauno, Alytaus, Trakų, Varėnos, Šalčininkų, Vilniaus, Švenčionių, Ukmergės, Kėdainių, Panevėžio ir Zarasų rajonuose.
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Mažasis gaubtagalvis – Stigmella microtheriella (Stainton, 1854)
Trofinė specializacija. Platusis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Corylus avellana L. ir Carpinus betulus L. lapus, tačiau kadangi pirmasis augalas yra daug plačiau paplitęs Lietuvoje, tai ir
S. microtheriella dažniausiai aptinkama ant paprastojo lazdyno (C. avellana) lapų. Pietų Europos šalyse S. microtheriella taip pat minuoja Ostrya carpinifolia Scop. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Minuojančių vikšrų aptinkama nuo birželio
vidurio iki liepos pabaigos (kartais iki rugpjūčio pradžios), vėliau – nuo rugsėjo pradžios iki spalio pabaigos.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euromediteraninio arealo rūšis. Paplitusi beveik visoje Europoje, nuo Ispanijos iki centrinės europinės Rusijos ir nuo Skandinavijos bei Suomijos iki Italijos (Sicilijos) ir Graikijos.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Dažna rūšis (būdingas platus paplitimas ir
gausus minavimas). Aptinkama visuose Lietuvos regionuose.
Registruotos radavietės: Kuršių nerijoje, Klaipėdos, Šilutės, Tauragės, Akmenės, Jurbarko, Šakių, Vilkaviškio, Lazdijų, Varėnos, Alytaus, Kauno, Šalčininkų, Vilniaus,
Švenčionių, Ukmergės ir Zarasų rajonuose.
Beržinis gaubtagalvis – Stigmella betulicola (Stainton, 1856)
Trofinė specializacija. Siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Betula pendula Roth, B. pubescens Ehrh., taip
pat B. humilis Schrank lapus (dažniausiai ir gausiausiai aptinkama ant B. pubescens).
Ypač mėgsta minuoti jaunų medelių lapus, kurie auga arčiau žemės.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Vikšrai minuoja birželio antrojoje pusėje–liepos pirmojoje pusėje, vėliau vėl pradeda minuoti rugpjūčio pradžioje ir minuoja iki
spalio pradžios. Skandinavijos šiaurinėje dalyje šiai rūšiai būdinga tik viena karta per
metus (Johansson et al., 1990).
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Transpalearktinio arealo rūšis. Labai
plačiai paplitusi Europoje (įskaitant šiaurinius regionus, bet nepaplitusi pietiniuose
Europos kraštuose); taip pat aptinkama Kinijoje ir Japonijoje.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas platus paplitimas ir
vidutiniškai gausus minavimas (kartais ant vieno šio augalo lapo galima aptikti 15 ir
daugiau minuojančių vikšrų); mėgsta drėgnesnes, pavėsingas vietas). Nustatyta beveik
visoje šalyje, išskyrus menkai ištirtus šiaurės vakarų ir pietų regionus).
Registruotos radavietės: Kuršių nerijoje, Klaipėdos, Šilutės, Akmenės, Joniškio, Šakių,
Vilkaviškio, Kauno, Kaišiadorių, Trakų, Varėnos, Šalčininkų, Vilniaus, Ukmergės ir
Zarasų rajonuose.
Blizgantysis gaubtagalvis – Stigmella alnetella (Stainton, 1856)
Trofinė specializacija. Monofagas Lietuvoje, o kituose Europos kraštuose – siaurasis
oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Alnus glutinosa (L.) Gaertn. lapus (kitose Europos šalyse – ir kitas Alnus rūšis).
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Pirmos kartos vikšrai minuoja visą liepą, o
antros kartos – nuo rugsėjo vidurio (ar anksčiau) iki spalio vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosubmediteraninio arealo rūšis. Paplitusi beveik visoje Europoje, išskyrus Balkanų šalis.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Labai reta rūšis (būdingas lokalus paplitimas
ir itin negausus minavimas), tačiau aptikta daugumoje šalies regionų.
76

Registruotos radavietės: Kuršių nerijoje, Šilutės, Šakių, Vilkaviškio, Alytaus, Kauno,
Trakų, Vilniaus ir Zarasų rajonuose.
Gelsvasis gaubtagalvis – Stigmella luteella (Stainton, 1857)
Trofinė specializacija. Monofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Betula pendula Roth, kiek rečiau B. pubescens
Ehrh. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Nepaisant ilgo vikšrų minavimo periodo ir nelabai tikslių
duomenų užsienio literatūroje apie rūšies vystymosi ciklą (Johansson et al., 1990), šio
skyriaus autorių tyrimais Lietuvoje nustatyta tik viena ištęsta S. luteella karta. Pavienių vikšrų randama nuo liepos vidurio, o masinis minavimas prasideda rugsėjo mėnesį ir tęsiasi iki spalio pradžios.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Transpalearktinio arealo rūšis. Paplitusi
didžiojoje Europos dalyje (išskyrus Pirėnų pusiasalį ir Balkanus) ir Azijoje (aptikta
Kazachstane bei Sachaline).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas ribotas paplitimas ir
vidutiniškai gausus minavimas). Šiuo metu aptikta beveik visuose šalies regionuose.
Registruotos radavietės: Klaipėdos, Šilutės, Tauragės, Joniškio, Šakių, Vilkaviškio,
Kauno, Kaišiadorių, Alytaus, Lazdijų, Varėnos, Trakų, Vilniaus, Ukmergės ir Zarasų
rajonuose.
Alksninis gaubtagalvis – Stigmella glutinosae (Stainton, 1858)
Trofinė specializacija. Monofagas Lietuvoje, kituose Europos kraštuose – siaurasis
oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Alnus glutinosa (L.) Gaertn., o kituose Europos kraštuose – ir kitų Alnus rūšių lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Vikšrai minuoja visą liepos mėnesį, o vėliau –
nuo rugsėjo vidurio (arba anksčiau) iki spalio vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosubmediteraninio arealo rūšis. Pap
litusi beveik visoje Europoje, išskyrus Ispaniją ir Balkanų šalis.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas ribotas paplitimas
ir vidutiniškai gausus minavimas). Anksčiau S. glutinosae buvo randama tik pietryčių Lietuvoje (Alytus, Trakai, Vilnius), tačiau pastaruoju metu beveik visuose šalies
regionuose. Vikšrų aptinkama kiek dažniau negu kitos giminiškos rūšies (S. alnetella).
Registruotos radavietės: Kuršių nerijoje, Šilutės rajone ir Pagėgių savivaldybėje,
Akmenės, Joniškio, Šakių, Vilkaviškio, Alytaus, Trakų ir Vilniaus rajonuose.
Pietinis gaubtagalvis – Stigmella nivenburgensis (Preissecker, 1942)
Trofinė specializacija. Siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Minuoja kai kurių Salix genties augalų lapus. Anksčiau Lietuvoje
kaip mitybinis šios rūšies augalas buvo žinomas tik Salix fragilis L., tačiau vėlesni tyrimai
parodė, kad ši rūšis gali minuoti ir S. alba L.; dabar spėjama, kad mitybiniais augalais
Lietuvoje gali būti ir kai kurios kitos Salix rūšys. Pagal Johansson et al. (1990), S. nivenburgensis kituose Europos kraštuose minuoja S. alba, S. babylonica L. ir S. triandra L.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Europoje – dvi kartos; Lietuvoje kol kas žinoma tik kaip rūšis, minuojanti nuo rugsėjo iki spalio vidurio. Matyt, ateityje gali būti rasta ir pirmos kartos vikšrų, kurie, kaip spėjama, galėtų minuoti nuo birželio pabaigos iki liepos vidurio.
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Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Vakarų palearktinio arealo rūšis. Paplitusi
daugiausia centrinėje ir pietinėje Europos dalyse (neaptinkama šiauriniuose regionuose, įskaitant Airiją, Didžiąją Britaniją, Nyderlandus, Belgiją, Vokietiją, Skandinavijos
šalis, Suomiją). Aptikta vakarinėje Azijos dalyje (Turkmėnistane) (Puplesis, 1994).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Reta rūšis (būdingas ribotas paplitimas ir negausus minavimas). S. nivenburgensis neseniai atrasta Lietuvoje, Vilniaus mieste (Diškus, 2003a), tačiau dabar jau aptikta 4 šalies regionuose: pajūrio, pietvakarių, šiaurės
vidurio ir pietryčių.
Registruotos radavietės: Klaipėdos, Akmenės, Vilkaviškio, Šalčininkų, Vilniaus (Vilniaus m.) ir Ukmergės rajonuose.
Sachalininis gaubtagalvis – Stigmella sakhalinella Puplesis, 1984
Trofinė specializacija. Monofagas Lietuvoje, kituose Europos ir Azijos kraštuose –
siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Betula pendula Roth lapus; o kituose kraštuose dar minuoja B. manshurica (Regel) Nakai, B. platyphylla Sukaczev, B. pubescens
Ehrh. ir B. utilis D. Don.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Minuoja nuo birželio antrosios pusės iki liepos vidurio ir rugsėjo mėnesį, tačiau tikslus minavimo laikas kol kas nepatvirtintas
autentiškais tyrimų duomenimis Lietuvoje.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Transpalearktinio arealo rūšis. Paplitusi
Europoje (išskyrus pietinius kraštus) ir Kaukaze, taip pat Rytų Azijoje (Rusijos Tolimuosiuose Rytuose: Sachaline ir Primorės krašte).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Šios rūšies aptikimo faktas Lietuvoje yra paremtas tik duomenimis iš vienos vietovės (Anisimov, Stonis, 2008b). Dėl to ši neaiškaus
paplitimo rūšis šiuo metu vertinama kaip labai reta (labai lokalus paplitimas ir negausus
minavimas), tačiau ateityje S. sakhalinella paplitimas Lietuvoje turi būti patikslintas.
Registruota radavietė: Varėnos r. (Čepkelių gamtiniame rezervate).
Spiralinis gaubtagalvis – Stigmella prunetorum (Stainton, 1855)
Trofinė specializacija. Platusis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Prunus spp. (įskaitant P. cerasifera Ehrh.,
P. spinosa L.), Cerasus avium (L.) Moench, C. vulgaris Mill. lapus. Dažnai aptinkama
sode ant slyvų ir vyšnių.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Pirmos kartos vikšrai Lietuvoje minuoja nuo
birželio vidurio iki liepos vidurio, antros kartos – nuo rugsėjo pradžios arba vidurio
iki spalio vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosubmediteraninio arealo rūšis.
Paplitusi didžiojoje Europos dalyje (išskyrus Pirėnų pusiasalį ir kai kurias šiaurines
šalis), taip pat vakarinėje Kaukazo dalyje.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas platus paplitimas ir
vidutinio gausumo minavimas). Ankstesnis spėjimas, kad ši rūšis Lietuvoje yra labai
reta (Ivinskis, 1993), nepasitvirtino; šiuo metu S. prunetorum yra registruota daugumoje šalies regionų; dažniausiai šios rūšies minų aptinkama miestuose ir soduose, bet
ne miško buveinėse.
Registruotos radavietės: Šilutės, Tauragės, Jurbarko, Joniškio, Šakių, Vilkaviškio,
Kauno, Kaišiadorių, Alytaus, Lazdijų, Šalčininkų, Vilniaus (Vilniaus m.), Ukmergės,
Švenčionių, Zarasų ir Ignalinos rajonuose.
78

Klevinis gaubtagalvis – Stigmella aceris (Frey, 1857)
Trofinė specializacija. Siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Minuoja Acer platanoides L. lapus., bet aptikta ir ant kitų, Lietuvoje retų, introdukuotų klevų rūšių: A. campestre L., A. ginnala Maxim., A. tataricum L.
(Diškus, 2003a).
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Kol kas minavimo laikas Lietuvoje nėra iki galo išaiškintas. Matyt, rūšiai per metus būdinga tik viena ištęsta karta. Seniau (Diškus, 2003a)
buvo teigiama ir apie dviejų kartų galimybę remiantis tuo, kad suaugėliai (bent jų
dalis) laboratorinėmis sąlygomis gali ristis rugpjūčio mėnesį ir teoriškai gali duoti
pradžią kitai kartai.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosubmediteraninio arealo rūšis.
Paplitusi beveik visoje Europoje, išskyrus pietinius kraštus (Pirėnų pusiasalį, Viduržemio jūros salas). Aptikta Turkijoje ir, nepatvirtintais duomenimis, vakarinėje Kaukazo
dalyje.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas ribotas paplitimas ir vidutiniškai gausus arba gausus minavimas). Anksčiau S. aceris Lietuvoje buvo aptikta tik
Vilniaus mieste, kur gausiau minuoja ant saulės įšildytų šlaitų augančius klevus. Šiuo
metu aptinkama beveik visuose šalies regionuose ir daugelyje vietovių; įdomu tai, kad
S. aceris Lietuvoje dažniausiai aptinkama miestuose ir parkuose, bet ne miško buveinėse.
Registruotos radavietės: Kuršių nerijoje, Akmenės, Joniškio, Raseinių, Jurbarko, Šakių, Vilkaviškio, Kauno, Kaišiadorių, Alytaus, Vilniaus (Vilniaus m.), Švenčionių,
Ukmergės, Ignalinos ir Zarasų rajonuose.
Rudasis gaubtagalvis – Stigmella nylandriella (Tengström, 1848)
Trofinė specializacija. Monofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Sorbus aucuparia L. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Vikšrai minuoja birželio antrojoje pusėje–
liepos mėnesį (tikėtina, kad ir rugpjūčio pradžioje).
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euronemoralinio arealo rūšis. Paplitusi
beveik visoje Europoje, išskyrus pietinius kraštus.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas platus paplitimas ir
vidutiniškai gausus minavimas). S. nylandriella paplitusi visuose šalies regionuose,
tačiau nėra tokia gausi kaip S. magdalenae.
Registruotos radavietės: Kuršių nerijoje, Klaipėdoje, Šilutėje, Akmenės, Joniškio, Šakių, Vilkaviškio, Kauno, Alytaus, Šalčininkų, Trakų, Vilniaus, Švenčionių, Ukmergės
ir Zarasų rajonuose.
Tamsusis gaubtagalvis – Stigmella oxyacanthella (Stainton, 1854)
Trofinė specializacija. Platusis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Malus domestica Borkh., Crataegus monogyna
Jacq., Pyrus communis L. ir Amelanchier ovalis Medik. lapus (dažniausiai M. domestica ir C. monogyna). Vakarų Europoje, skirtingai nei Lietuvoje, ši gaubtagalvių rūšis
yra aptinkama ant daug įvairesnių Rosaceae augalų (Johansson et al., 1990).
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Skirtingai negu anksčiau pateiktais duomenimis (Ivinskis
ir kt., 1985), S. oxyacanthella gali būti vienos kartos, o ne dviejų. Minuojančių vikšrų
aptinkama rugpjūčio antrojoje pusėje ir rugsėjo antrojoje pusėje–spalio mėnesį (kol
kas neaptikta vikšrų, minuojančių rugsėjo pirmojoje pusėje).
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Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosubmediteraninio arealo rūšis. Paplitusi beveik visoje Europoje, išskyrus kai kuriuos pietinius regionus.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas platus paplitimas ir
vidutiniškai gausus minavimas). Aptinkama visuose šalies regionuose.
Registruotos radavietės: Klaipėdos, Šilutės, Akmenės, Joniškio, Tauragės, Jurbarko,
Šakių, Vilkaviškio, Kauno, Vilniaus, Švenčionių, Ukmergės ir Zarasų rajonuose.
Kriaušialapis gaubtagalvis – Stigmella minusculella (Herrich-Schäffer, 1855)
Trofinė specializacija. Monofagas Lietuvoje, kituose kraštuose – siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Skirtingai negu Vakarų Europos faunoje, Lietuvoje S. minusculella minuoja tik Pyrus communis L. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Vikšrų randama nuo birželio vidurio iki liepos vidurio, o vėliau – rugpjūčio pirmojoje pusėje (matyt, gali minuoti ir rugpjūčio
antrojoje pusėje, tačiau tai iki šiol nepatvirtinta tyrimų duomenimis).
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euronemoralinio arealo rūšis. Plačiai
paplitusi Europoje, išskyrus Airiją, Skandinavijos šalis, Suomiją, Estiją ir pietinius
kraštus. Žinoma Šiaurės Amerikoje (matyt, introdukuota).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas platus paplitimas ir
vidutiniškai gausus minavimas). Aptikta daugumoje šalies regionų.
Registruotos radavietės: Šilutės, Akmenės, Joniškio, Šakių, Vilkaviškio, Kaišiadorių,
Alytaus, Varėnos, Šalčininkų, Trakų, Vilniaus (Vilniaus m.), Švenčionių ir Zarasų rajonuose.
Rudeninis gaubtagalvis – Stigmella desperatella (Frey, 1856)
Trofinė specializacija. Monofagas, kituose kraštuose – siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Minuoja Malus domestica Borkh. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Minuoja nuo rugpjūčio pradžios iki spalio
vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosubmediteraninio arealo rūšis.
Plačiai paplitusi Europoje, tačiau neaptinkama daugelyje šiaurinių ir pietinių kraštų.
Taip pat aptikta Kaukaze.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas ribotas paplitimas,
bet gausus minavimas). Kol kas S. desperatella aptikta tik 3 šalies regionuose: pajūrio,
šiaurės vidurio ir pietryčių.
Registruotos radavietės: Šilutės, Joniškio, Jurbarko, Šakių, Kauno, Kaišiadorių, Varėnos, Šalčininkų, Trakų, Vilniaus ir Ukmergės rajonuose.
Kriaušinis gaubtagalvis – Stigmella pyri (Glitz, 1865)
Trofinė specializacija. Monofagas Lietuvoje, o kituose kraštuose – siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Pyrus communis L. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Apie minavimo ciklus palyginti ilgai buvo mažai
žinoma (Diškus, 2003a). Dabar nustatyta, kad vikšrai minuoja birželio pabaigoje (spėjama, kad ir liepos pirmojoje pusėje), o vėliau – nuo rugpjūčio pradžios iki spalio vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euronemoralinio arealo rūšis. Paplitusi
beveik visoje Europoje, išskyrus pietinius kraštus.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas ribotas paplitimas ir
vidutiniškai gausus minavimas). Šiuo metu aptikta 4 šalies regionuose: pajūrio, piet
vakarių, šiaurės vidurio ir pietryčių.
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Registruotos radavietės: Šilutės, Tauragės, Akmenės, Joniškio, Šakių, Vilkaviškio,
Kauno, Kaišiadorių, Alytaus, Varėnos, Šalčininkų, Vilniaus, Ukmergės ir Zarasų rajonuose.
Gudobelinis gaubtagalvis – Stigmella crataegella (Klimesch, 1936)
Trofinė specializacija. Monofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Crataegus monogyna Jacq. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Minuoja nuo birželio vidurio iki liepos vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Vakarų palearktinio arealo rūšis. Paplitusi beveik visoje Europoje bei Kaukaze ir vakarinėje Centrinės Azijos dalyje (Turk
mėnistane, Kopet Dago kalnuose).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Reta rūšis (būdingas lokalus paplitimas ir
vidutiniškai gausus minavimas). Seniau buvo žinoma tik Vilniuje, dabar jau aptikta
dviejuose šalies regionuose: pietvakarių ir pietryčių.
Registruotos radavietės: Alytaus (Mergalaukyje) ir Vilniaus (Vilniaus m.) rajonuose.
Pilkšvasis gaubtagalvis – Stigmella magdalenae (Klimesch, 1950)
Trofinė specializacija. Platusis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Sorbus aucuparia L. ir retkarčiais Malus domestica Borkh. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Minuoja nuo birželio vidurio iki rugpjūčio
vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euronemoralinio arealo rūšis. Paplitusi
beveik visoje Europoje, išskyrus pietinius kraštus.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Labai dažna rūšis (būdingas labai platus paplitimas ir gausus minavimas). Ši rūšis aptinkama visuose šalies regionuose ir daug
dažniau negu jai giminiška S. nylandriella. Tauragės m. apylinkėse J. R. Stonis stebėjo
masišką suaugėlių skraidymą ant Sorbus gegužės pradžioje.
Registruotos radavietės: Kuršių nerijoje, Palangos, Šilutės, Akmenės, Joniškio, Šakių,
Vilkaviškio, Kauno, Alytaus, Varėnos, Šalčininkų, Vilniaus (bei Vilniaus m.), Švenčionių, Ukmergės ir Zarasų rajonuose.
Hiubnerio gaubtagalvis – Stigmella hybnerella (Hübner, 1796)
Trofinė specializacija. Monofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Crataegus monogyna Jacq. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Vikšrų randama nuo gegužės vidurio iki liepos vidurio, vėliau – nuo rugpjūčio pradžios iki rugsėjo pabaigos.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Vakarų palearktinio arealo rūšis. Paplitusi beveik visoje Europoje, Kaukaze ir vakarinėje Centrinės Azijos dalyje (Turkmėnistane, Kopet Dago kalnuose).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas platus paplitimas ir
vidutiniškai gausus minavimas). Aptikta beveik visuose šalies regionuose.
Registruotos radavietės: Kuršių nerijoje, Klaipėdos ir Šilutės rajonuose, Pagėgių savivaldybėje, Akmenės, Joniškio, Šakių, Vilkaviškio, Kauno, Kaišiadorių, Alytaus, Vilniaus, Švenčionių, Ukmergės ir Zarasų rajonuose.
Erškėtinis gaubtagalvis – Stigmella anomalella (Göze, 1783)
Trofinė specializacija. Siaurasis oligofagas.
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Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Rosa canina L., R. rugosa Thunb. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Vikšrų randama nuo birželio vidurio iki
rugpjūčio vidurio, o rudenį minuojantys vikšrai, kol kas turimais duomenimis, minuoja tik nuo spalio pradžios iki lapkričio pradžios.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Transpalearktinio arealo rūšis. Labai plačiai paplitusi Europoje (ir Kanarų salose, bet ne pietiniuose Europos kraštuose), taip
pat Azijoje (Kazachstane ir Rusijos Tolimuosiuose Rytuose).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas platus paplitimas ir
gausus minavimas). Aptikta beveik visuose šalies regionuose.
Registruotos radavietės: Kuršių nerijoje, Palangos m. (Nemirsetoje), Klaipėdos, Šilutės, Akmenės, Joniškio, Jurbarko, Vilkaviškio, Kauno, Kaišiadorių, Alytaus, Šalčininkų, Vilniaus (bei Vilniaus m.), Švenčionių, Zarasų ir Panevėžio rajonuose.
Šunobelinis gaubtagalvis – Stigmella catharticella (Stainton, 1853)
Trofinė specializacija. Monofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Rhamnus cathartica L. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Pirma vikšrų karta prasideda birželio antrojoje pusėje ir tęsiasi vieną mėnesį. Antra karta – rugpjūčio antrojoje pusėje–visą spalio
mėnesį.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosubmediteraninio arealo rūšis. Paplitusi beveik visoje Europoje, išskyrus daugumą pietinių regionų.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas ribotas paplitimas ir
vidutiniškai gausus minavimas, nors pastaruoju metu pastebimas mažiau gausus minavimas). Šiuo metu aptikta beveik visuose šalies regionuose.
Registruotos radavietės: Šilutės, Akmenės, Joniškio, Vilkaviškio, Kauno, Trakų, Vilniaus (Vilniaus m.), Ukmergės, Ignalinos ir Zarasų rajonuose.
Obelinis gaubtagalvis – Stigmella malella (Stainton, 1854)
Trofinė specializacija. Monofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Malus domestica Borkh. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Pirmieji vikšrai yra aptinkami birželį; kitos
kartos vikšrų randama liepos antrojoje pusėje–visą rugsėjį (rugsėjo mėnesį randama
tik pavienių vikšrų).
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosubmediteraninio arealo rūšis.
Paplitusi beveik visoje Europoje (išskyrus kai kuriuos pietinius regionus) ir, nepatikimais duomenimis, Kaukaze.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Dažna rūšis (būdingas platus paplitimas ir
gausus minavimas). Aptikta beveik visuose šalies regionuose.
Registruotos radavietės: Klaipėdos, Šilutės, Tauragės, Akmenės, Joniškio, Jurbarko,
Šakių, Vilkaviškio, Kauno, Kaišiadorių, Alytaus, Varėnos, Trakų, Šalčininkų, Vilniaus
(bei Vilniaus m.), Švenčionių ir Zarasų rajonuose.
Vinkšninis gaubtagalvis – Stigmella viscerella (Stainton, 1853)
Trofinė specializacija. Monofagas Lietuvoje, o kituose Europos kraštuose – siaurasis
oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Ulmus laevis Pall. (kitose Europos šalyse – ir
kitų Ulmus rūšių) lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Vikšrų randama rugsėjo antrojoje pusėje–
spalio pirmojoje pusėje.
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Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosubmediteraninio arealo rūšis. Paplitusi didžiojoje Europos dalyje (išskyrus šiaurinius regionus: Skandinaviją, Suomiją,
Estiją, Latviją).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Reta rūšis (būdingas lokalus paplitimas ir vidutiniškai gausus minavimas). Šiuo metu žinoma tik pietvakarių regione.
Registruotos radavietės: Alytaus (Jovaišonyse) ir Vilniaus rajonuose.
Guobinis gaubtagalvis – Stigmella ulmivora (Fologne, 1860)
Trofinė specializacija. Siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Ulmus glabra Huds. ir U. laevis Pall. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Europoje dvi kartos. Vikšrai minuoja birželio antrojoje pusėje (kol kas nėra patvirtintų duomenų), vėliau – rugpjūčio mėnesį (autorių atliekamų
tyrimų metu minuojančių vikšrų buvo rasta nuo rugpjūčio pradžios iki pabaigos).
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosubmediteraninio arealo rūšis. Paplitusi beveik visoje Europoje, išskyrus Balkanų šalis ir kai kurias Viduržemio jūros salas.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Reta rūšis (būdingas lokalus paplitimas ir vidutiniškai gausus minavimas). Aptikta tik dviejuose šalies regionuose: pajūrio ir piet
vakarių.
Registruotos radavietės: Šilutės, Kaišiadorių ir Alytaus rajonuose.
Kraujalakinis gaubtagalvis – Stigmella sanguisorbae (Wocke, 1865)
Trofinė specializacija. Monofagas.
Mitybiniai augalai. Minuoja Sanguisorba officinalis L. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Literatūros duomenimis (Johansson et al.,
1990), šiaurės vakarų Europos šalyse vikšrų aptinkama nuo rugpjūčio vidurio iki rugsėjo vidurio arba pabaigos (Lietuvoje sezoniniai ciklai nėra tiksliai žinomi).
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euronemoralinio arealo rūšis. Paplitusi
tik centrinėje Europos dalyje; šios rūšies aptikimas Lietuvoje yra netikėtas.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Reta rūšis (būdingas labai lokalus paplitimas
ir vidutiniškai gausus minavimas). Remiantis tik literatūros duomenimis (Ivinskis,
2004), šiuo metu aptikta dviejuose šalies regionuose: pajūrio ir pietvakarių.
Registruotos radavietės: remiantis tik literatūros duomenimis, šiuo metu žinoma Kretingos ir Kauno rajonuose (Ivinskis, 2004).
Rausvapilvis gaubtagalvis – Stigmella trimaculella (Haworth, 1828)
Trofinė specializacija. Siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja P. balsamifera L., P. deltoides W. Bartram ex
Marshall ir P. suaveolens Fisch. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Pirmos kartos vikšrų aptinkama nuo birželio
antrosios pusės iki liepos vidurio; antros, rudeninės, kartos – nuo rugsėjo vidurio
(arba pradžios) iki spalio pabaigos.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosibirinio arealo rūšis. Paplitusi visoje Europoje ir Sibire (Novosibirske).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas ribotas paplitimas ir
vidutiniškai gausus minavimas). Aptikta daugumoje šalies regionų.
Registruotos radavietės: Šilutės, Akmenės, Joniškio, Vilkaviškio, Kauno, Kaišiadorių,
Trakų, Vilniaus (Vilniaus m.), Ukmergės (Ukmergės m.) ir Zarasų (Zarasų m.) rajonuose.
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Tritaškis gaubtagalvis – Stigmella assimilella (Zeller, 1848)
Trofinė specializacija. Siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Populus × canescens (Aiton) Sm., P. tremula L.
lapus. Anksčiau skelbti duomenys (Puplesis, 1983) apie Populus alba L., kaip mitybinį
S. assimilella augalą Lietuvoje, nėra patvirtinti pastarųjų tyrimų duomenimis.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Nors anksčiau buvo kalbama apie galimas dvi kartas per
metus (Diškus, 2003a), tačiau pastarųjų tyrimų duomenys kol kas leidžia tvirtai teigti
tik apie vieną kartą. Lietuvoje vikšrai minuoja nuo liepos vidurio iki rugsėjo pabaigos.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Transpalearktinio arealo rūšis. Paplitusi
didžiojoje Europos dalyje (išskyrus kai kuriuos pietinius kraštus) ir Rytų Azijoje (Rusijos Tolimuosiuose Rytuose, Primorės krašte).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas ribotas paplitimas ir
vidutiniškai gausus minavimas). Seniau (Diškus, 2003a) ši rūšis buvo vertinama kaip
reta Lietuvoje. Šiuo metu S. assimilella jau aptikta daugumoje šalies regionų.
Registruotos radavietės: Kuršių nerijoje, Palangoje (Nemirsetoje), Klaipėdos, Šilutės,
Akmenės, Joniškio, Šakių, Vilkaviškio, Kauno, Kaišiadorių, Varėnos, Trakų, Vilniaus ir
Ukmergės rajonuose.
Gluosninis gaubtagalvis – Stigmella salicis (Stainton, 1854)
Trofinė specializacija. Siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Salix (įskaitant S. caprea L.) lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Vikšrai minuoja nuo birželio antrosios pusės
iki liepos pabaigos, vėliau – nuo rugsėjo pradžios iki spalio vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Transpalearktinio arealo rūšis. Paplitusi beveik visoje Europoje (išskyrus daugumą Balkanų pusiasalio šalių), Kaukaze ir Japonijoje.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Dažna rūšis (būdingas labai platus paplitimas
ir vidutiniškai gausus minavimas). Aptikta visuose šalies regionuose.
Registruotos radavietės: Kuršių nerijoje, Klaipėdos, Šilutės, Tauragės, Akmenės, Joniškio, Šakių, Vilkaviškio, Kaišiadorių, Alytaus, Varėnos, Šalčininkų, Trakų, Vilniaus,
Švenčionių ir Ukmergės rajonuose.
Raistinis gaubtagalvis – Stigmella myrtillella (Stainton, 1857)
Trofinė specializacija. Siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Vaccinium myrtillus L. ir V. uliginosum L. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Pirmos kartos vikšrai Lietuvoje minuoja nuo
birželio vidurio iki liepos vidurio; antros kartos vikšrų aptinkama nuo rugsėjo pradžios iki spalio vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euronemoralinio arealo rūšis. Paplitusi
didžiojoje Europos dalyje (išskyrus pietinius regionus).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas ribotas paplitimas ir
vidutiniškai gausus minavimas).
Registruotos radavietės: Kuršių nerijoje, Klaipėdos, Joniškio, Šakių, Vilkaviškio, Kaišiadorių, Varėnos, Trakų, Vilniaus, Ukmergės ir Zarasų rajonuose.
Karklinis gaubtagalvis – Stigmella obliquella (Heinemann, 1862)
Trofinė specializacija. Monofagas Lietuvoje, kitur – siaurasis oligofagas.
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Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja tik Salix fragilis L. lapus; kituose Europos
kraštuose, pagal Johansson et al. (1990), – ir kitų Salix rūšių.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Vikšrai minuoja nuo birželio vidurio iki liepos vidurio, vėliau – nuo rugsėjo pradžios iki spalio vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Transpalearktinio paplitimo rūšis. Paplitusi beveik visoje Europoje (išskyrus kai kuriuos Balkanų rajonus ir Viduržemio jūros
salas) ir Rytų Azijoje (Rusijos Tolimuosiuose Rytuose, Primorės krašte).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas ribotas paplitimas ir
vidutiniškai gausus minavimas). Anksčiau (Diškus, 2003a) ši rūšis buvo vertinama
kaip reta. Šiuo metu S. obliquella aptikta beveik visuose šalies regionuose.
Registruotos radavietės: Pagėgių savivaldybėje (Pagėgiuose), Klaipėdos, Akmenės,
Joniškio, Šakių, Vilkaviškio, Alytaus, Lazdijų, Trakų, Vilniaus (bei Vilniaus m.) ir
Ukmergės rajonuose.
Pajūrinis gaubtagalvis – Stigmella zelleriella (Snellen, 1875)
Trofinė specializacija. Monofagas, kituose kraštuose – siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Salix repens L. lapus. Tai vienintelis mitybinis
S. zelleriella augalas šalyje, tačiau Šiaurės Europos kalnų tundroje rūšies S. zelleriella
vikšrai taip pat minuoja Salix arenaria L. ir S. lapponum L. (Johansson et al., 1990).
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Lietuvoje pirmos kartos vikšrai minuoja nuo
birželio vidurio (tikslių duomenų iki šiol nėra) iki liepos vidurio (patvirtinta auginimo duomenimis); antros kartos vikšrai minuoja nuo rugsėjo vidurio (tikslių duomenų
iki šiol nėra) iki spalio vidurio (patvirtinta auginimo duomenimis). Literatūros duomenimis (Johansson et al., 1990), Danijoje ir Olandijoje – dvi kartos, kitose Europos
šalyse kartų skaičius nenustatytas.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Priebaltijinio arealo rūšis. Paplitusi daugiausia palei Baltijos, taip pat Šiaurės ir Baltosios jūrų pakrantes (dažniausiai smėlio
kopų vietovėse). Netikėtai S. zelleriella buvo aptikta ir izoliuotoje, geografiškai labai
nutolusioje vietovėje Uljanovsko regione (centrinė europinė Rusija). Ši priebaltijinė
rūšis ten gyvena stepių zonoje, upės slėnyje ir, matyt, minuoja Salix trianda L. lapus
(van Nieukerken et al., 2004).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Labai reta rūšis (būdingas labai lokalus paplitimas ir vidutiniškai gausus arba negausus minavimas). Lietuvoje aptinkama tik pajūryje, Kuršių nerijoje (kitur šalyje – neaptinkama). S. zelleriella Kuršių nerijoje tapo
žinoma 1994 m. remiantis vieninteliu individu, kurį 1975 m. rado P. Ivinskis (EKOI)
ir kurį preparavo bei identifikavo J. R. Stonis; buvo paskelbta apie rūšies aptikimo
faktą Lietuvoje (Puplesis, 1994). Vėliau A. Diškaus lauko darbų Kuršių nerijoje metu
(2002 m.) buvo dar kartą patvirtintas S. zelleriella aptikimo atvejis (Puplesis, Diškus,
2003). 2010 m. lauko darbų metu S. zelleriella keletą kartų aptikta keliose, bet tik
labai ribotose Baltijos jūros (o ne Kuršių marių, kaip buvo skelbta Navickaitė et al.,
2010) pakrantės vietovėse, kopose netoli Preilos.
Registruotos radavietės: Kuršių nerija (Pervalka, Preila).
Kopinis gaubtagalvis – Stigmella benanderella (Wolff, 1955)
Trofinė specializacija. Monofagas, kituose kraštuose – siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Salix rosmarinifolia L. lapus. (kitose Europos
kraštuose – ir kelias kitas Salix rūšis).
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Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Lietuvoje tik viena, ištęsta karta. Literatūros duomenimis
(Johansson et al., 1990), Vakarų Europoje – dvi kartos, šiaurinėje Europos dalyje –
viena. Lietuvoje vikšrai minuoja nuo birželio pradžios iki rugpjūčio antrosios pusės
arba pabaigos. Kol kas anksčiau publikuoti teiginiai (Diškus, 2003) apie vikšrų galimą
minavimą rugsėjo antrojoje pusėje–spalio pradžioje nėra patvirtinti jokiais tyrimų
duomenimis.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Priebaltijinio arealo rūšis. Paplitusi daugiausia palei Baltijos, taip pat Šiaurės jūrų pakrantes (dažniausiai smėlio kopų vietovėse).
Taip pat aptikta izoliuotose vietovėse centrinės Europos šalyse: Slovakijoje ir Vengrijoje.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Reta rūšis (būdingas labai lokalus paplitimas
ir vidutiniškai gausus minavimas). Aptinkama tik Kuršių nerijoje (tik Kuršių marių
pakrantės kopose).
Registruotos radavietės: Kuršių nerija (Juodkrantė, Pervalka).
Lazdyninis gaubtagalvis – Stigmella floslactella (Haworth, 1828)
Trofinė specializacija. Platusis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Corylus avellana L. ir Carpinus betulus L. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. A. Diškus (2003) spėjo, kad Lietuvoje aptinkamai populiacijai gali būti būdingos ir trys kartos. Minuojančių vikšrų aptinkama
nuo birželio pradžios iki rugpjūčio vidurio, vėliau – rugsėjo antrojoje pusėje–spalio
pirmojoje pusėje.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosubmediteraninio arealo rūšis. Paplitusi beveik visoje Europoje, išskyrus kai kuriuos pietinius regionus (Balkanų šalis
ir Viduržemio jūros salas). Taip pat aptinkama vakarinėje Kaukazo dalyje.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas platus paplitimas ir
negausus minavimas). Aptikta visuose šalies regionuose.
Registruotos radavietės: Klaipėdos, Šilutės, Tauragės, Akmenės, Joniškio, Jurbarko,
Šakių, Vilkaviškio, Kauno, Kaišiadorių, Alytaus, Lazdijų, Varėnos, Trakų, Šalčininkų,
Vilniaus (bei Vilniaus m.), Švenčionių, Ukmergės ir Zarasų rajonuose.
Bukinis gaubtagalvis – Stigmella tityrella (Stainton, 1854)
Trofinė specializacija. Monofagas.
Mitybiniai augalai. Minuoja Fagus sylvatica L. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Pirmos kartos vikšrai minuoja nuo birželio
vidurio iki liepos vidurio; antros kartos vikšrų aptinkama nuo rugsėjo vidurio iki spalio vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosubmediteraninio arealo rūšis. Paplitusi beveik visoje Europoje (išskyrus kai kuriuos pietinius regionus) ir vakarinėje
Kaukazo dalyje.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Reta rūšis (būdingas lokalus paplitimas ir vidutiniškai gausus minavimas). Anksčiau (Diškus, 2003a) ši rūšis buvo vertinama Lietuvoje kaip labai reta, kadangi mitybinis augalas Fagus sylvatica mūsų šalyje paplitęs itin
ribotai. Pirmą kartą S. tityrella buvo paminėta Lietuvos faunos sąraše (van Nieukerken,
1996), nesiremiant jokia išauginta medžiaga, surinkta mūsų šalyje. 2001 m. A. Diškui
pavyko pirmą kartą Lietuvoje surinkti minuojančių vikšrų (ir išauginti suaugėlių)
Mikytuose, Pagėgių savivaldybėje (anksčiau – Šilutės r.), kur mitybinis augalas auga
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ne tik parke, bet ir nedidelėje, matyt, natūralioje giraitėje. J. R. Stonio duomenimis,
netoliese, kitame Nemuno krante (Kaliningrado sritis), augančioje ir daug didesnėje
Fagus giraitėje S. tityrella yra taip pat aptinkama, bet populiacija daug gausesnė. Pastaraisiais metais A. Diškus, taip pat A. Navickaitė ir kiti tyrėjai (Diškus et al., 2011) aptiko S. tityrella dar 5 kitose mūsų šalies vietovėse (įskaitant vietoves pajūrio regione,
Kuršių nerijoje, šiaurės vidurio ir pietvakarių regionuose).
Registruotos radavietės: Kuršių nerijoje, Pagėgių savivaldybėje (Mikytuose), Klaipėdos, Joniškio, Jurbarko ir Šakių rajonuose.
Skroblinis gaubtagalvis – Stigmella carpinella (Heinemann, 1862)
Trofinė specializacija. Monofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja tik Carpinus betulus L. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Pirmos kartos vikšrai minuoja nuo birželio
vidurio iki liepos vidurio; antros kartos – nuo rugsėjo vidurio iki spalio vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosubmediteraninio arealo rūšis. Paplitusi didžiojoje Europos dalyje, nuo Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos iki Lietuvos
ir Kaukazo bei nuo Švedijos iki Italijos ir Graikijos (neaptinkama Pirėnų pusiasalyje ir
kai kuriuose kituose Viduržemio jūros bei Balkanų kraštuose).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Reta rūšis (būdingas lokalus paplitimas ir
vidutiniškai gausus minavimas). Ši rūšis buvo vertinama kaip reta; kaip ir anksčiau (Diškus, 2003), taip ir dabar, atlikus papildomus tyrimus, paaiškėjo, kad rūšis nėra paplitusi
visame mitybinio augalo (skroblo) areale, o tik lokaliai 3 šalies regionuose: Kuršių nerijos, pajūrio ir pietvakarių. Duomenys apie S. carpinella paplitimą Vilniaus r. (Ivinskis,
1993), ko gero, gali priklausyti kitai panašiai rūšiai – S. floslactella; kitas to paties autoriaus darbas (Ivinskis, 2004) S. carpinella Vilniaus r. nebenurodo.
Registruotos radavietės: Kuršių nerijoje, Klaipėdos, Šilutės, Tauragės, Jurbarko, Šakių,
Vilkaviškio rajonuose.
Puošnusis gaubtagalvis – Stigmella lemniscella (Zeller, 1839)
Trofinė specializacija. Siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Ulmus glabra Huds. ir U. minor Mill. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Vikšrai minuoja nuo birželio vidurio iki liepos vidurio; vėliau vikšrų aptinkama nuo rugpjūčio pradžios iki spalio vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosubmediteraninio arealo rūšis. Labai plačiai paplitusi beveik visoje Europoje, išskyrus kai kuriuos pietinius, Viduržemio jūros arba Balkanų kraštus.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas platus paplitimas ir
vidutiniškai gausus, kartais negausus minavimas). Šiuo metu ši rūšis jau žinoma beveik visuose šalies regionuose.
Registruotos radavietės: Klaipėdos, Šilutės, Akmenės, Joniškio, Jurbarko, Šakių, Vilkaviškio, Kauno, Kaišiadorių, Alytaus, Varėnos, Trakų, Vilniaus (bei Vilniaus m.),
Švenčionių, Ukmergės ir Zarasų rajonuose.
Paslaptingasis gaubtagalvis – Stigmella continuella (Stainton, 1856)
Trofinė specializacija. Siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Betula pendula Roth, rečiau B. pubescens
Ehrh. lapus.
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Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Vikšrai minuoja nuo liepos vidurio iki rugp
jūčio vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Transpalearktinio arealo rūšis. Paplitusi
daugiau centrinėje ir šiaurinėje Europos dalyse (iki Karelijos, bet neaptinkama daugelyje pietinių regionų) ir Rytų Azijoje (Rusijos Tolimuosiuose rytuose, Primorės
krašte).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Labai reta (būdingas lokalus paplitimas ir
itin negausus minavimas). Anksčiau (Diškus, 2003a) ši rūšis buvo žinoma tik keliose
vietovėse, tačiau dabar aptinkama 4 šalies regionuose; neseniai paskelbta apie kelias
naujas radavietes pajūrio regione (Diškus et al., 2011).
Registruotos radavietės: Palangoje (Nemirsetoje), Klaipėdos, Šilutės, Joniškio, Šakių,
Vilkaviškio, Kaišiadorių, Varėnos, Trakų, Ukmergės ir Ignalinos rajonuose.
Vėlyvasis gaubtagalvis – Stigmella incognitella (Herrich-Schäffer, 1855)
Trofinė specializacija. Monofagas Lietuvoje, kituose kraštuose – siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Malus domestica Borkh. lapus; kituose Europos kraštuose – ir kitas Malus rūšis.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Vikšrai minuoja rugsėjo antrojoje pusėje–
spalio pirmojoje pusėje.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euromediteraninio paplitimo rūšis.
Paplitusi beveik visoje Europoje, nuo Portugalijos iki centrinės europinės Rusijos ir
nuo Švedijos bei Suomijos iki Italijos (Sicilijos) ir Graikijos.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas platus paplitimas ir
vidutiniškai gausus minavimas). Šiuo metu registruota 4 šalies regionuose: pajūrio,
pietvakarių, šiaurės vidurio ir pietryčių. Palyginti ilgai ši rūšis buvo žinoma tik pietryčių Lietuvoje bei kaip lokalaus paplitimo (Diškus, 2003a).
Registruotos radavietės: Šilutės, Joniškio, Šakių, Vilkaviškio, Kauno, Kaišiadorių, Alytaus, Trakų, Vilniaus ir Ukmergės rajonuose.
Auksajuostis gaubtagalvis – Stigmella aurella (Fabricius, 1775)
Trofinė specializacija. Monofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Fragaria vesca L. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Remiantis aptiktomis tuščiomis (be vikšrų)
minomis, galima teigti apie šios rūšies vikšrų minavimą birželio antrojoje pusėje–liepos pirmojoje pusėje; antros kartos vikšrai minuoja nuo rugsėjo vidurio iki spalio vidurio (tačiau tik spalio mėnesio minavimas patvirtintas patikimais duomenimis).
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Vakarų palearktinio arealo rūšis. Paplitusi visoje Europoje (išskyrus Skandinavijos šalis, Estiją bei Latviją) ir vakarinėje
Centrinės Azijos dalyje (Turkmėnistane, Kopet Dago kalnuose).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Labai reta rūšis (būdingas labai lokalus paplitimas ir negausus minavimas). Ši įdomi daugiau pietinio nei borealinio paplitimo
rūšis šiuo metu lokaliai aptikta tik pietvakarių ir pietryčių regionuose. Nors jau gana
seniai, remiantis abejotinomis tuščiomis minomis, surinktomis Tauragėje, S. aurella
buvo minima Lietuvos faunos sąrašuose (Puplesis, 1983; Ivinskis ir kt., 1985), šios
rūšies statusas Lietuvos faunoje pirmą kartą buvo patvirtintas tik A. Diškaus 2002 m.
rudenį surinkta medžiaga (Diškus, 2003a).
Registruotos radavietės: Klaipėdos, Tauragės, Kaišiadorių, Vilniaus ir Zarasų rajonuose.
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Dirvuolinis gaubtagalvis – Stigmella aeneofasciella (Herrich-Schäffer, 1855)
Trofinė specializacija. Platusis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Agrimonia eupatoria L., Fragaria vesca L. lapus;
kituose Europos kraštuose ši rūšis minuoja ir Potentilla augalus. Anksčiau buvo skelbiama, kad S. aeneofasciella ir Lietuvoje minuoja Potentilla lapus (Ivinskis ir kt., 1985; Ivinskis, 1993, 2004), tačiau mūsų tyrimų duomenys to kol kas nei patvirtino, nei paneigė.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Vakarų Europoje – dvi kartos, šiaurinėje Skandinavijoje –
viena. Autorių turimos medžiagos duomenimis, Lietuvoje šios rūšies vikšrai minuoja
nuo rugsėjo pradžios iki lapkričio I dekados; tikslių duomenų apie pirmos kartos
vikšrus Lietuvoje nėra, tačiau manoma, kad S. aeneofasciella vikšrai gali minuoti nuo
birželio pradžios iki birželio pabaigos.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euronemoralinio arealo rūšis. Paplitusi
beveik visoje Europoje (nuo Airijos ir Prancūzijos iki Karelijos, centrinės europinės
Rusijos, Ukrainos), bet neaptinkama Pirėnų pusiasalyje, Balkanuose ir Viduržemio
jūros salose.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Dažna rūšis (būdingas platus paplitimas ir
gausus minavimas). Seniau buvo nurodoma (Ivinskis, 1993), kad S. aeneofasciella yra
reta Lietuvoje, tačiau dabar ji jau yra žinoma daugumoje šalies regionų (kur dažniausiai gausiai minuoja).
Registruotos radavietės: Šilutės, Akmenės, Joniškio, Kauno, Kaišiadorių, Varėnos, Trakų, Vilniaus (taip pat Vilniaus m.), Ukmergės, Ignalinos ir Zarasų rajonuose.
Avietinis gaubtagalvis – Stigmella splendidissimella (Herrich-Schäffer, 1855)
Trofinė specializacija. Platusis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Rubus caesius L., R. idaeus L., R. saxatilis L.,
Fragaria vesca L. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Pirmos kartos vikšrai minuoja birželio antrojoje pusėje, antros kartos – nuo rugsėjo pradžios iki spalio vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euronemoralinio arealo rūšis. Paplitusi
beveik visoje Europoje, išskyrus pietinius regionus palei Viduržemio jūrą (neaptinkama Pirėnų pusiasalyje ir Graikijoje).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Dažna rūšis (būdingas labai platus paplitimas
ir vidutiniškai gausus minavimas). Aptinkama visuose šalies regionuose, taip pat Kuršių nerijoje.
Registruotos radavietės: Kuršių nerijoje, Klaipėdos, Šilutės, Tauragės, Akmenės, Joniškio, Jurbarko, Šakių, Vilkaviškio, Kauno, Kaišiadorių, Alytaus, Lazdijų, Varėnos, Trakų,
Šalčininkų, Vilniaus, Ukmergės, Kėdainių, Švenčionių, Ignalinos ir Zarasų rajonuose.
Sidabražolinis gaubtagalvis – Stigmella poterii (Stainton, 1857)
Trofinė specializacija. Siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Potentilla erecta (L.) Raeusch. ir P. palustris (L.)
Scop. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Pirmos kartos vikšrai minuoja nuo birželio
vidurio iki liepos vidurio; antros kartos – rugsėjo mėnesį.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euronemoralinio paplitimo rūšis. Ši
daugiau centrinio ir šiaurinio paplitimo rūšis aptinkama didžiojoje Europos dalyje,
tačiau neaptinkama Pirėnų pusiasalyje, Balkanuose ir Viduržemio jūros salose.
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Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Reta rūšis (būdingas lokalus paplitimas ir negausus minavimas). Lietuvoje šios rūšies vikšrų pirmą kartą 1999 m. aptiko A. Diškus
Trakų r., o po metų – ir Klaipėdos r. Šiuo metu ši rūšis registruota jau 3 regionuose:
pajūrio, pietryčių ir pietų.
Registruotos radavietės: Klaipėdos, Lazdijų, Varėnos ir Trakų rajonuose.
Žiognaginis gaubtagalvis – Stigmella pretiosa (Heinemann, 1862)
Trofinė specializacija. Monofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Geum rivale L. lapus. Autorių tyrimų rezultatai kol kas nepatvirtina anksčiau paskelbtų duomenų (Puplesis ir kt., 1990), kad šios
rūšies vikšrai minuoja Lietuvoje geltonosios žiognagės (G. urbanum L.) lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Vikšrai minuoja nuo rugsėjo pradžios iki
spalio pabaigos.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euronemoralinio arealo rūšis. Paplitusi
daugiausia centrinėje Europos dalyje, taip pat aptikta Didžiojoje Britanijoje, Skandinavijos ir Baltijos šalyse.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Reta rūšis (būdingas lokalus paplitimas ir
dažniausiai negausus, tik retkarčiais gausus minavimas). Kol kas S. pretiosa aptinkama
tik lokaliai pietryčių ir šiaurės rytų regionuose.
Registruotos radavietės: Varėnos, Trakų, Vilniaus ir Zarasų rajonuose.
Gailinis gaubtagalvis – Stigmella lediella (Schleich, 1867)
Trofinė specializacija. Monofagas Lietuvoje, kitur – platusis oligofagas (nes Lietuvoje
ir kitoje Europos dalyje minuoja tik ant vieno augalo, tačiau Rytų Azijoje minuoja ir
kitų, kitai genčiai priklausančių, augalų lapus).
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Ledum palustre L. lapus (Rytų Azijoje šios rūšies vikšrų aptikta dviejų skirtingų Rhododendron rūšių augalų lapuose). Minos Ledum
lapuose labai sunkiai pastebimos.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Vikšrų aptinkama nuo rugsėjo pradžios iki
spalio vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Transpalearktinio arealo rūšis. Ribotai
paplitusi centrinėje ir šiaurinėje Europoje ir Rytų Azijoje (Rusijos Tolimuosiuose Rytuose, Primorės krašte).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Reta rūšis (lokalus paplitimas ir vidutiniškai
gausus minavimas). Šiuo metu aptinkama tik dviejuose šalies regionuose: pietvakarių
ir pietryčių. Gali būti, kad dėl sunkiai pastebimų minų ant gailio bei prieraišumo pelkių buveinėms ši rūšis nėra pakankamai gerai ištyrinėta ir ateityje jos aptinkamumo
statusas gali pasikeisti.
Registruotos radavietės: Vilkaviškio, Varėnos, Trakų ir Vilniaus rajonuose.
Vingiorykštinis gaubtagalvis – Stigmella filipendulae (Wocke, 1871)
S. ulmariae (Wocke) (sinonimas)
Trofinė specializacija. Monofagas Lietuvoje, kituose kraštuose – siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Filipendula ulmaria (L.) Maxim. lapus, o Vakarų Europoje – dar ir F. vulgaris Moench.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Pirmos kartos vikšrai minuoja nuo birželio
vidurio iki liepos vidurio; antros kartos – visą rugpjūtį ir visą rugsėjį.
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Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euronemoralinio arealo rūšis. Ribotai
paplitusi Europoje, daugiausia centrinėje ir šiaurinėje jos dalyse, tačiau aptikta ir Airijoje, Didžiojoje Britanijoje bei Graikijoje.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Reta rūšis (būdingas lokalus paplitimas ir negausus minavimas). Pirmą kartą Lietuvoje minuojančių vikšrų 2000 m. rado A. Diškus
iš karto 3 Lietuvos rajonuose (Klaipėdos, Kretingos ir Kaišiadorių). Daugiau radaviečių ilgai buvo nežinoma, tačiau dabar tyrimų duomenys leidžia teigti apie rūšies paplitimą 4 šalies regionuose: pajūrio, pietvakarių, šiaurės vidurio ir šiaurės rytų.
Registruotos radavietės: Kretingos, Klaipėdos, Šilutės, Akmenės, Joniškio, Šakių, Vilkaviškio, Kaišiadorių ir Švenčionių rajonuose.
Karališkasis gaubtagalvis – Stigmella hemargyrella (Kollar, 1832)
Trofinė specializacija. Monofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Fagus sylvatica L. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Vikšrai minuoja birželio antrojoje pusėje, vėliau – rugsėjo antrojoje pusėje–spalio pradžioje.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosubmediteraninio arealo rūšis. Paplitusi didžiojoje Europos dalyje, bet neaptinkama Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir
šalyse į rytus nuo Baltijos šalių.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Labai reta rūšis (būdingas labai lokalus paplitimas ir itin negausus minavimas). Šios rūšies paplitimas susijęs su mitybiniu augalu, kuris mūsų šalyje paplitęs labai ribotai. Pirmą kartą Lietuvoje ši įdomi, daugiau
Vakarų Europos, rūšis buvo aptikta labai netikėtai ir tik 2001 m. A. Diškui renkant
kitos retos rūšies (S. tityrella) vikšrus Pagėgių savivaldybėje, Mikytuose, kur mitybinis
augalas Fagus sylvatica auga ne tik parke, bet ir nedidelėje, matyt, natūralioje giraitėje. Kurį laiką S. hemargyrella buvo patikimai žinoma tik šioje vietovėje, tačiau vėliau
buvo paskelbta apie jos buvimą Jurbarko, Kauno ir Kėdainių rajonuose (Ivinskis,
2004), o visiškai neseniai paskelbta duomenų ir apie jos aptikimą Klaipėdos r. (Diškus
et al., 2011). Anksčiau pateikti duomenys apie S. hemargyrella Lietuvoje (Puplesis,
1983) buvo gauti remiantis klaidingai apibūdintomis S. tityrella minomis.
Registruotos radavietės: Kuršių nerijoje, Klaipėdos r., Pagėgių savivaldybėje (Mikytuose), Jurbarko, Kauno ir Kėdainių rajonuose.
Sausmedinis gaubtagalvis – Stigmella lonicerarum (Frey, 1857)
Trofinė specializacija. Monofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Lonicera xylosteum L. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Vikšrų aptinkama visą rugsėjį ir spalio pradžioje.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euronemoralinio arealo rūšis. Paplitusi
daugiau centrinėje ir šiaurrytinėje Europos dalyse (įskaitant Baltijos šalis, Suomiją,
centrinius europinės Rusijos regionus).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Reta rūšis (būdingas lokalus paplitimas ir negausus minavimas). Lietuvoje reta ir lokali rūšis. Mūsų tyrimų metu 2012 m. rugsėjo
mėnesį Ukmergės r. aptiktas gana aktyvus, iki šiol neregistruotas šios rūšies minavimas. Šiuo metu S. lonicerarum jau aptinkama 4 šalies regionuose: pietvakarių, šiaurės
rytų, pietryčių ir pietų.
Registruotos radavietės: Vilkaviškio, Kauno, Kaišiadorių, Alytaus, Lazdijų, Trakų, Vilniaus ir Ukmergės rajonuose.
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Slyvinis gaubtagalvis – Stigmella plagicolella (Stainton, 1854)
Trofinė specializacija. Platusis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Minuoja Prunus spp. (įskaitant P. cerasifera Ehrh., P. spinosa L.) ir
iš Rytų Azijos introdukuotos Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Pirmos kartos vikšrai minuoja visą birželį ir liepą; antros kartos vikšrų aptinkama nuo rugpjūčio vidurio iki spalio pabaigos.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euromediteraninio arealo rūšis. Paplitusi beveik visoje Europoje (įskaitant Viduržemio jūros kraštus) ir Kaukaze.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Labai dažna rūšis (būdingas labai platus paplitimas ir dažniausiai gausus minavimas). Manoma, kad ši rūšis paplitusi visoje Lietuvoje, tačiau daugiausia soduose, parkuose, gyvenvietėse (ten, kur auga slyvos).
Registruotos radavietės: Klaipėdos, Šilutės, Tauragės, Akmenės, Joniškio, Šakių, Vilkaviškio, Kauno, Kaišiadorių, Alytaus, Trakų, Šalčininkų, Vilniaus, Ukmergės ir Zarasų rajonuose.
Šermukšninis gaubtagalvis – Stigmella sorbi (Stainton, 1861)
Trofinė specializacija. Monofagas Lietuvoje, kituose kraštuose – platusis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Sorbus aucuparia L. lapus, o kituose Europos kraštuose – ir kai kuriuos kitų Rosaceae genčių augalus. Remdamiesi vieninteliu A. Diškaus
rastu tuščios minos pavyzdžiu manome, kad ši mažųjų gaubtagalvių rūšis ir Lietuvoje
gali minuoti Malus domestica Borkh. lapus (tačiau tai dar nėra patvirtinta išaugintų
suaugėlių duomenimis ir Malus kol kas neįtraukiamas į Lietuvos Nepticulidae trofinių ryšių sąvadą kaip S. sorbi mitybinis augalas).
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Vikšrų aptinkama nuo gegužės vidurio iki
liepos vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosibirinio arealo rūšis. Paplitusi
beveik visoje Europoje (įskaitant šiaurės vakarų Rusiją iki Kolos pusiasalio), taip pat
Sibire (Čitoje).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Dažna rūšis (būdingas labai platus paplitimas
ir dažniausiai vidutiniškai gausus minavimas). Vilniaus apylinkėse aptinkama gausiai,
kartais labai gausiai; kitur gali būti aptinkama tik pavienių vikšrų. Aptinkama visuose
šalies regionuose.
Registruotos radavietės: Kuršių nerijoje, Klaipėdos, Šilutės, Tauragės, Akmenės, Joniškio, Vilkaviškio, Trakų ir Vilniaus rajonuose.
Reliktinis gaubtagalvis – Stigmella atricapitella (Haworth, 1828)
Trofinė specializacija. Monofagas Lietuvoje, kitur – siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Quercus robur L. lapus (kituose Europos kraštuose – ir kai kurių kitų Quercus rūšių lapus).
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Pirmos kartos vikšrų Lietuvoje kol kas dar
neaptikta, bet jie turėtų minuoti birželio pabaigoje; antros kartos vikšrai minuoja nuo
spalio vidurio iki lapkričio vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euromediteraninio arealo rūšis. Paplitusi daugiausia Vakarų ir pietinėje Europoje (taip pat Mediteraniniame regione), tačiau
ribotai Rytų Europoje (Lietuvoje bei centrinėje europinės Rusijos dalyje); taip pat
aptinkama Kaukaze ir Turkijoje.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Labai reta rūšis (būdingas labai lokalus
paplitimas ir negausus minavimas). Dėl minų panašumo su giminiška S. ruficapitella
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S. atricapitella yra sunkiai atpažįstama ir dažnai painiojama. Dar neseniai apie S. atricapitella paplitimą Lietuvoje galima buvo tik spėti, nes joks spausdintas darbas, minintis
šią rūšį mūsų šalyje (Puplesis, 1984a; Ivinskis ir kt., 1985; Ivinskis, 1993; van Nieukerken, 1996), nesirėmė faktine medžiaga iš Lietuvos arba medžiaga buvo klaidingai apibūdinta. Tik 2002 m. A. Diškui atliekant tyrimus Vilniaus mieste buvo aptikta S. atricapitella vikšrų ir išauginta viena patelė. Šiuo metu S. atricapitella mūsų šalyje kol kas
žinoma tik 2 vietovėse. Dauguma į S. atricapitella panašių minų iš tikrųjų dažniausiai
priklauso S. ruficapitella rūšies vikšrams.
Registruotos radavietės: Tauragės ir Vilniaus rajonuose.
Miškinis gaubtagalvis – Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828)
Trofinė specializacija. Monofagas.
Mitybiniai augalai. Minuoja Quercus robur L. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Vikšrai minuoja birželio pabaigoje–liepos
pradžioje, o vėliau – nuo rugpjūčio vidurio iki lapkričio pirmųjų dienų.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosubmediteraninio arealo rūšis. Paplitusi beveik visoje Europoje, išskyrus kai kuriuos Mediteraninio regiono rajonus ir
šiaurinius kraštus (kur nebeauga mitybinis augalas).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Dažna rūšis (būdingas labai platus paplitimas
ir vidutiniškai gausus minavimas). Aptinkama visuose šalies regionuose.
Registruotos radavietės: Klaipėdos, Šilutės, Tauragės, Akmenės, Joniškio, Jurbarko,
Šakių, Vilkaviškio, Kauno, Kaišiadorių, Alytaus, Varėnos, Šalčininkų, Trakų, Vilniaus, Švenčionių, Ukmergės ir Zarasų rajonuose.
Ąžuolalapis gaubtagalvis – Stigmella samiatella (Zeller, 1839)
Trofinė specializacija. Monofagas Lietuvoje, kituose kraštuose – platusis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Quercus robur L., o pietinėje Europoje – ir
Castanea sativa Miller lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Lietuvoje minuoja rugsėjo antrojoje pusėje–spalio pirmojoje pusėje (bet tik spalio mėnesio minavimas patvirtintas patikimais
duomenimis). Pirmos kartos vikšrų Lietuvoje kol kas dar nerasta, bet jie turėtų minuoti birželio pabaigoje. Vakarų Europoje vikšrai minuoja birželio pabaigoje–liepos
pradžioje, o vėliau – rudenį (Johansson et al., 1990).
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosubmediteraninio paplitimo rūšis.
Paplitusi beveik visoje Europoje ir Kaukaze bei Turkijoje.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Labai reta rūšis (būdingas labai lokalus ir
negausus minavimas). Pastarųjų tyrimų duomenimis, rūšis aptinkama pietvakarių ir
pietryčių regionuose; kai kurie anksčiau skelbti duomenys apie šią rūšį (Ivinskis ir kt.,
1985) greičiausiai gali pasirodyti esą neteisingi, nes tuščių minų pavyzdžių nepakanka, kad rūšis būtų identifikuota.
Registruotos radavietės: Klaipėdos, Šilutės, Tauragės, Trakų ir Vilniaus rajonuose.
Maskuotasis gaubtagalvis – Stigmella basiguttella (Heinemann, 1862)
Trofinė specializacija. Monofagas Lietuvoje, kitur – platusis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Quercus robur L., o pietinėje Europoje – ir
Castanea sativa Miller lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Vikšrai minuoja birželio pabaigoje–liepos
pradžioje, o vėliau – nuo rugsėjo vidurio iki lapkričio pirmųjų dienų.
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Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euromediteraninio arealo rūšis. Plačiai
paplitusi beveik visoje Europoje ir Kaukaze.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Reta rūšis (būdingas ribotas paplitimas ir
negausus minavimas). Dažniausiai randama tik tuščių minų arba pavienių vikšrų, tik
retkarčiais daugiau. Aptinkama 4 šalies regionuose: pajūrio, pietvakarių, pietryčių, o
2012 m. aptikta ir šiaurės vidurio regione.
Registruotos radavietės: Šilutės, Jurbarko, Vilkaviškio, Kaišiadorių Alytaus, Šalčininkų, Trakų, Vilniaus ir Ukmergės rajonuose.
Ąžuolinis gaubtagalvis – Stigmella roborella (Johansson, 1971)
Trofinė specializacija. Monofagas Lietuvoje, kitur – siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Quercus robur L. lapus (kituose Europos kraštuose – ir kai kuriuos kitus Quercus augalus).
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Vikšrai minuoja birželio pabaigoje–liepos
pradžioje, o vėliau – nuo rugpjūčio vidurio iki lapkričio pirmųjų dienų.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosubmediteraninio arealo rūšis. Paplitusi beveik visoje Europoje ir Kaukaze bei Turkijoje.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Dažna rūšis (būdingas platus paplitimas ir
gausus arba vidutiniškai gausus minavimas). Aptinkama visuose šalies regionuose.
Registruotos radavietės: Šilutės, Akmenės, Joniškio, Jurbarko, Šakių, Vilkaviškio, Kauno, Alytaus, Lazdijų, Varėnos, Šalčininkų, Trakų, Vilniaus, Ukmergės, Švenčionių ir
Zarasų rajonuose.

Gentis Bohemannia Stainton, 1859
Raibasis gaubtagalvis – Bohemannia pulverosella (Stainton, 1849)
Trofinė specializacija. Monofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Malus domestica Borkh. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Vikšrų aptinkama nuo gegužės vidurio iki
rugpjūčio pabaigos.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euronemoralinio arealo rūšis. Paplitusi
didžiojoje Europos dalyje (įskaitant šiaurinius ir įvairius europinės Rusijos regionus),
bet neaptinkama daugumoje pietinių Europos kraštų.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas ribotas paplitimas ir
vidutiniškai gausus minavimas). Pirmą kartą Lietuvoje aptikta 1997 m. Vilniaus m.,
o vėliau ir Klaipėdos bei Kaišiadorių rajonuose (Diškus, 2003a). Šiuo metu jau žinoma beveik visuose šalies regionuose.
Registruotos radavietės: Kuršių nerijoje, Klaipėdos, Šilutės, Joniškio, Šakių, Vilkaviškio, Kauno, Kaišiadorių, Vilniaus, Ignalinos ir Zarasų rajonuose.

Gentis Ectoedemia Busck, 1907
Žievinis gaubtagalvis – Ectoedemia atrifrontella (Stainton, 1851)
Trofinė specializacija. Monofagas Lietuvoje, kitur – siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja jaunų Quercus robur L. (kituose Europos kraštuose – ir kai kurių kitų Quercus rūšių) medelių žievę.
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Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Menkai ištyrinėti; manoma, kad būdinga viena karta: nuo
rugpjūčio vidurio iki vėlumos, peržiemoję mitybinio augalo šakelėse, vikšrai toliau maitinasi iki birželio vidurio (nepatvirtinta auginimo duomenimis). Kitų tyrėjų duomenimis
(Johansson et al., 1990), Šiaurės Vakarų Europoje vikšrų gali būti aptinkama ąžuoliukų
žievėje ištisus metus, o suaugusių vikšrų – gegužės pabaigoje–birželio mėnesį; mūsų
duomenys to nei patvirtino, nei paneigė, nes buvo rasta tik tuščių minų be vikšrų.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euromediteraninio arealo rūšis. Paplitusi beveik visoje Europoje, taip pat Turkijoje.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Labai reta rūšis, tačiau jos aptinkamumas
menkai ištyrinėtas (remiantis šiuo metu turimais duomenimis, rūšiai būdingas labai
lokalus paplitimas ir itin negausus minavimas). Aptikta tik 2 šalies regionuose.
Registruotos radavietės: Tauragės r. ir Vilniuje (Paneriuose) (Ivinskis, 2004).
Drebulinis gaubtagalvis – Ectoedemia argyropeza (Zeller, 1839)
Trofinė specializacija. Monofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje (kaip ir visoje Europoje) minuoja tik Populus tremula L.
lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Vikšrų aptinkama nuo liepos vidurio iki lapkričio vidurio. Daugiausia partenogenetinio dauginimosi rūšis.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Holarktinio arealo rūšis. Paplitusi beveik
visoje Europoje (išskyrus daugumą pietinių kraštų), taip pat Kinijoje ir Šiaurės Amerikoje (Kanadoje).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Labai dažna rūšis (būdingas labai platus paplitimas ir labai gausus minavimas). Aptinkama visuose šalies regionuose.
Registruotos radavietės: Tauragės, Akmenės, Joniškio, Šakių, Vilkaviškio, Kauno, Alytaus, Lazdijų, Varėnos, Vilniaus ir Ukmergės rajonuose.
Tuopinis gaubtagalvis – Ectoedemia turbidella (Zeller, 1848)
Trofinė specializacija. Monofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Populus alba L. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Autorių duomenimis, Lietuvoje vikšrų
aptinkama nuo rugpjūčio vidurio (nors gali būti, kad pradeda minuoti ir anksčiau,
tačiau vikšrus sunku pastebėti, nes jie minuoja lapkotyje); dažniausiai nukritusiuose
lapuose vikšrai minuoja iki lapkričio vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Vakarų palearktinio arealo rūšis. Paplitusi beveik visoje Europoje.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas lokalus paplitimas ir
gausus minavimas). E. turbidella vikšrų pirmą kartą Lietuvoje aptiko A. Diškus 1999 m.
Vilniaus m. (Žvėryne), kur jie gausiai minavo baltosios tuopos lapus. Šiuo metu tyrimai jau leidžia teigti apie šios rūšies aptinkamumą šalies pietvakarių, šiaurės vidurio ir
pietryčių regionuose.
Registruotos radavietės: Joniškio, Vilkaviškio, Alytaus, Lazdijų, Vilniaus rajonuose ir
Vilniaus m.
Blindinis gaubtagalvis – Ectoedemia intimella (Zeller, 1848)
Trofinė specializacija. Siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Salix caprea L., S. fragilis L., o kituose kraštuose – ir kitų gluosnių lapus.
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Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Vikšrų aptinkama nuo rugsėjo pradžios iki
lapkričio pradžios.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Transpalearktinio arealo rūšis. Paplitusi
beveik visoje Europoje ir Rytų Azijoje (Sachaline ir Japonijoje).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas platus paplitimas ir
vidutiniškai gausus minavimas). Manoma, kad rūšis paplitusi visoje Lietuvoje.
Registruotos radavietės: Šilutės, Joniškio, Vilkaviškio, Trakų, Vilniaus ir Ukmergės
rajonuose.
Hanoverinis gaubtagalvis – Ectoedemia hannoverella (Glitz, 1872)
Trofinė specializacija. Monofagas, kitur – siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Populus deltoides W. Bartram ex Marshall
lapus. Anksčiau Populus nigra L. taip pat buvo paskelbtas mitybiniu E. hannoverella
augalu (Puplesis ir kt., 1990), tačiau paaiškėjo, kad mitybinis augalas buvo klaidingai
apibūdintas, o turimi minų pavyzdžiai buvo P. deltoides lapuose.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Vikšrų aptinkama nuo rugpjūčio vidurio iki
lapkričio vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosibirinio arealo rūšis. Paplitusi didžiojoje Europos dalyje, nuo Ispanijos iki centrinės europinės Rusijos ir nuo Švedijos
iki Italijos ir Bulgarijos (neaptinkama daugelyje Mediteraninio regiono vietovių); taip
pat aptinkama Sibire (Novosibirskas) ir Kinijoje.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Dažna rūšis (būdingas platus paplitimas ir
gausus minavimas). Šiuo metu E. hannoverella kol kas aptikta tik 3 šalies regionuose:
pietvakarių, šiaurės vidurio ir pietryčių.
Registruotos radavietės: Kauno, Trakų, Vilniaus, Ukmergės ir Biržų rajonuose.
Klimešo gaubtagalvis – Ectoedemia klimeschi (Skala, 1933)
Trofinė specializacija. Monofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje (ir kitur) minuoja tik Populus alba L. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Vikšrų aptinkama nuo rugpjūčio vidurio iki
lapkričio vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosubmediteraninio arealo rūšis. Paplitusi daugiausia centrinėje Europos dalyje: nuo Prancūzijos iki Lenkijos ir nuo Lat
vijos iki Graikijos (neaptinkama Pirėnų pusiasalyje, Britų salyne ir Skandinavijoje).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Reta rūšis (būdingas lokalus paplitimas ir vidutiniškai gausus minavimas). Aptinkamumas kol kas dar mažai ištirtas. Šios įdomios
rūšies vienintelė patelė pirmą kartą Lietuvoje buvo rasta atsitiktinai, auginant E. turbidella vikšrus, surinktus Vilniaus m. Abiejų šių rūšių minos yra gana panašios, todėl
sunkiai atskiriamos arba neatskiriamos viena nuo kitos; gali būti, kad E. klimeschi yra
dažnesnė, nei šiuo metu manoma, bet lyginant minas painiojama su E. turbidella.
Registruota radavietė: Vilniaus m.
Dvitaškis gaubtagalvis – Ectoedemia subbimaculella (Haworth, 1828)
Trofinė specializacija. Monofagas Lietuvoje, kitur – platusis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Quercus robur L. lapus, tačiau vakarinėje Europos dalyje – retkarčiais ir Castanea sativa Miller lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Vikšrų aptinkama nuo rugsėjo pradžios iki
spalio pabaigos.
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Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euromediteraninio arealo rūšis. Paplitusi beveik visoje Europoje ir kai kur Šiaurės Afrikoje (Tunise).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas platus paplitimas ir
vidutiniškai gausus minavimas).
Registruotos radavietės: Kaišiadorių r. Detalesnis paplitimas Lietuvoje nėra nustatytas,
tačiau yra pagrindo manyti, kad E. subbimaculella paplitusi bent daugumoje šalies regionų.
Baltajuostis gaubtagalvis – Ectoedemia albifasciella (Heinemann, 1871)
Trofinė specializacija. Monofagas Lietuvoje, kitur – platusis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Quercus robur L. lapus, tačiau vakarinėje Europos dalyje – retkarčiais ir Castanea sativa Miller lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Vikšrų aptinkama nuo rugpjūčio vidurio iki
spalio pabaigos.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosubmediteraninio arealo rūšis. Plačiai paplitusi Europoje ir kai kur Šiaurės Afrikoje (Tunise).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Dažna rūšis (būdingas platus paplitimas ir
gausus minavimas). Žinoma beveik visuose šalies regionuose.
Registruotos radavietės: Šilutės, Pagėgių savivaldybėje (Pagėgiuose), Akmenės, Joniškio, Jurbarko, Šakių, Vilkaviškio, Kaišiadorių, Alytaus, Šalčininkų, Vilniaus, Ukmergės, Ignalinos ir Zarasų rajonuose.
Žemuoginis gaubtagalvis – Ectoedemia arcuatella (Herrich-Schäffer, 1855)
Trofinė specializacija. Monofagas Lietuvoje, kitur – platusis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Fragaria vesca L. lapus, tačiau kituose Europos kraštuose gali minuoti ir Potentilla spp.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Vikšrai minuoja nuo liepos vidurio iki spalio
vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Vakarų palearktinio arealo rūšis. Paplitusi didžiojoje Europos dalyje (išskyrus Pirėnų pusiasalį) ir Centrinėje Azijoje (Tian
Šanio kalnuose).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Labai dažna rūšis (būdingas platus paplitimas
ir itin gausus minavimas). Pirmą kartą E. arcuatella buvo paminėta Lietuvos faunos
sąraše (van Nieukerken, 1996), nesiremiant jokia išauginta medžiaga ar mūsų šalyje
surinktomis minomis. 1998 m. A. Diškus pirmasis Lietuvoje surinko minuojančių
vikšrų (ir išaugino suaugėlius) keliuose Lietuvos rajonuose (Alytaus, Kaišiadorių, Trakų ir Vilniaus) (Puplesis, Diškus, 2003), tačiau šiuo metu E. arcuatella jau aptinkama
beveik visoje šalyje.
Registruotos radavietės: Šilutės, Akmenės, Joniškio, Šakių, Vilkaviškio, Kauno, Kaišiadorių, Alytaus, Varėnos, Trakų, Šalčininkų, Vilniaus, Ukmergės, Švenčionių, Ignalinos ir Zarasų rajonuose.
Sodinis gaubtagalvis – Ectoedemia atricollis (Stainton, 1857)
Trofinė specializacija. Monofagas Lietuvoje, kitur – platusis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Minuoja Malus domestica Borkh. lapus, nors kituose Europos
kraštuose gali minuoti ir kitus sumedėjusius Rosaceae augalus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Vikšrai minuoja nuo rugpjūčio pradžios iki
spalio vidurio.
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Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Vakarų palearktinio paplitimo rūšis.
Paplitusi didžiojoje Europos dalyje (išskyrus Pirėnų pusiasalį bei Balkanų pusiasalio
pietinę dalį) ir Centrinėje Azijoje (Tadžikistane).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas platus paplitimas ir
vidutiniškai gausus minavimas). Aptinkama beveik visuose šalies regionuose.
Registruotos radavietės: Klaipėdos, Šilutės, Joniškio, Jurbarko, Šakių, Vilkaviškio,
Kauno, Kaišiadorių, Trakų, Vilniaus, Ukmergės, Ignalinos ir Zarasų rajonuose.
Katuoginis gaubtagalvis – Ectoedemia rubivora (Wocke, 1860)
Trofinė specializacija. Monofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Rubus saxatilis L. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Vikšrai minuoja nuo rugpjūčio vidurio iki
spalio vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euronemoralinio arealo rūšis. Plačiai
paplitusi Europoje, tačiau neaptinkama pietiniuose kraštuose.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Dažna rūšis (būdingas platus paplitimas ir
gausus minavimas). Pirmą kartą E. rubivora (kaip ir E. arcuatella) buvo paminėta Lietuvos faunos sąraše (van Nieukerken, 1996), nesiremiant jokia išauginta medžiaga ar
minomis, surinktomis mūsų šalyje. A. Diškui pavyko pirmą kartą Lietuvoje surinkti
gausiai minuojančių vikšrų (ir išauginti suaugėlių) Vilniaus apylinkėse. Dabar ši rūšis
aptinkama 3 šalies regionuose: pajūrio, šiaurės vidurio ir pietryčių.
Registruotos radavietės: Pagėgių savivaldybėje (Pagėgiuose), Varėnos, Šalčininkų, Vilniaus ir Ukmergės rajonuose.
Apskritasis gaubtagalvis – Ectoedemia occultella (Linnaeus, 1767)
Trofinė specializacija. Siaurasis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Betula pendula Roth, rečiau B. pubescens Ehrh.
lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Vikšrų aptinkama nuo liepos vidurio (tada
sunkiai įžiūrimi minuotose lapuose) iki spalio pabaigos.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Holarktinio arealo rūšis. Plačiai paplitusi didžiojoje Europos dalyje (įskaitant šiaurinius regionus iki Kolos pusiasalio, bet
išskyrus pietinius regionus) ir Rytų Azijoje (Sachaline ir Japonijoje) bei Šiaurės Amerikoje (Kanadoje ir JAV).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Labai dažna rūšis (būdingas labai platus paplitimas ir itin gausus minavimas). Aptikta kaip gausiai minuojanti beveik visuose
šalies regionuose.
Registruotos radavietės: Kuršių nerijoje, Klaipėdos, Joniškio, Vilkaviškio, Kauno, Kaišiadorių, Alytaus, Vilniaus, Ukmergės ir Ignalinos rajonuose.
Vasarinis gaubtagalvis – Ectoedemia minimella (Zetterstedt, 1839)
Trofinė specializacija. Siaurasis oligofagas Lietuvoje, kitur – platusis oligofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Betula pubescens Ehrh., kartais B. pendula Roth
lapus; kitose Europos šalyse – taip pat Alnus bei Corylus augalus (Johansson et al., 1990).
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Vikšrų aptinkama nuo liepos vidurio iki rugpjūčio pabaigos.
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Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euronemoralinio arealo rūšis. Plačiai
paplitusi didžiojoje Europos dalyje (įskaitant šiaurinius regionus iki Kolos pusiasalio),
tačiau neaptinkama daugumoje pietinių kraštų (Pirėnų pusiasalyje, Balkanuose ir Viduržemio jūros salose).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Reta rūšis (būdingas lokalus paplitimas ir vidutiniškai gausus minavimas). Šiuo metu patikimi duomenys apie E. minimella paplitimą yra surinkti tik Kuršių nerijoje (Puplesis ir kt., 1990), pietryčių regione (Diškus,
2003a), o neseniai ir pajūrio regione (Diškus et. al., 2011).
Registruotos radavietės: Kuršių nerija, Klaipėdos ir Trakų rajonuose.

Gentis Fomoria Beirne, 1945
Jonažolinis gaubtagalvis – Fomoria septembrella (Stainton, 1849)
Trofinė specializacija. Monofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Hypericum perforatum L. lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Pirmos kartos vikšrai minuoja nuo birželio
vidurio iki liepos pabaigos; antros kartos – nuo rugpjūčio vidurio iki spalio vidurio.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Vakarų palearktinio arealo rūšis. Paplitusi beveik visoje Europoje, Kaukaze, Centrinėje Azijoje (Turkmėnistane, Kopet
Dago kalnuose).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Nereta rūšis (būdingas platus paplitimas ir
vidutiniškas minavimas). Aptinkama visuose šalies regionuose.
Registruotos radavietės: Kuršių nerijoje, Klaipėdos, Šilutės rajonuose, Pagėgių savivaldybėje (Rambyno regioniniame parke), Tauragės, Akmenės, Joniškio, Šakių, Vilkaviškio, Varėnos, Trakų ir Vilniaus rajonuose.
Brukninis gaubtagalvis – Fomoria weaveri (Stainton, 1855)
Trofinė specializacija. Monofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje (ir kitur Europoje) minuoja tik Vaccinium vitis-idaea L.
lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Viena karta. Vikšrai pradeda minuoti nuo rugsėjo vidurio
(arba anksčiau) iki lapkričio vidurio (minos labai sunkiai pastebimos); peržiemoję
mitybinio augalo lapuose, vikšrai toliau maitinasi pavasarį, o gegužės pabaigoje virsta
lėliukėmis. Minuoti lapai vasaros metu paprastai būna nukritę (tuščių minų nebeaptinkama).
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Transpalearktinio arealo rūšis. Paplitusi
Europoje, išskyrus pietinius regionus (daugiausia borealinio tipo buveinėse), Sibire
(Buriatijoje, Jakutijoje, Magadane), Rytų Azijoje (Japonijoje).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Dažna rūšis (būdingas platus paplitimas ir
gausus minavimas). Ši šiaurinės kilmės rūšis (matyt, poledynmečio reliktas) gausiausiai minuoja miškuose, ypač drėgnesniuose pušynuose, tamsiuose drėgnuose eglynuose, neretai šalia užpelkėjusių vietų. Aptinkama beveik visuose šalies regionuose
(neaptikta Kuršių nerijoje).
Registruotos radavietės: Šilutės, Joniškio, Šakių, Varėnos, Trakų, Vilniaus, Švenčionių
ir Zarasų rajonuose.
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Gentis Glaucolepis Braun, 1917
Pievinis gaubtagalvis – Glaucolepis headleyella (Stainton, 1854)
Trofinė specializacija. Monofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje minuoja Prunella vulgaris L. stiebus ir lapus.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Vakarų Europoje – viena karta. Vikšrų dažniausiai aptinkama rugsėjo mėnesį. Lietuvoje šios rūšies biologija neištirta.
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Eurosubmediteraninio arealo rūšis. Paplitusi beveik visoje Europoje (įskaitant Kareliją ir Ispaniją bei Graikiją).
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Reta rūšis. Lietuvoje ši rūšis buvo nurodyta
tik vienoje Šilutės rajono vietovėje (Ivinskis ir kt., 1985). Tikriausiai mūsų šalyje tai
labai lokaliai paplitusi rūšis, bet ateityje gali būti išaiškinta ir daugiau šios, kaimyninėse šalyse aptinkamos, rūšies radaviečių.
Registruota radavietė: Šilutės rajone.

Gentis Etainia Beirne, 1945
Sparnavaisinis gaubtagalvis – Etainia sericopeza (Zeller, 1839)
Trofinė specializacija. Monofagas.
Mitybiniai augalai. Lietuvoje (kaip ir kitur Europoje) minuoja tik Acer platanoides L.;
pirmos kartos vikšrai gyvena klevų skristukuose, o antros – jaunų ūglių pumpuruose.
Sezoniniai ciklai Lietuvoje. Dvi kartos. Pirmos kartos vikšrai vystosi klevų skristukuose nuo birželio pradžios iki liepos pabaigos; antros kartos vikšrai pradeda minuoti
klevų pumpurus rugsėjo mėnesį ir, peržiemoję pumpure, baigia maitintis tuo pačiu
pumpuru balandžio pabaigoje. Lietuvoje balandžio mėnesį ant Acer platanoides šakelių, šalia pažeistų pumpurų, galima rasti susidariusių kokonų, iš kurių gegužės mėnesį
ritasi suaugėliai (Diškus, 2003a).
Bendrojo geografinio paplitimo apibūdinimas. Euronemoralinio arealo rūšis. Paplitusi
beveik visoje Europoje, išskyrus daugumą pietinių kraštų. Taip pat aptikta Šiaurės
Amerikoje (Kanadoje ir JAV), bet greičiausiai ši rūšis į Ameriką buvo netyčia introdukuota.
Duomenys apie aptinkamumą Lietuvoje. Dažna rūšis: būdingas platus paplitimas (daugiausia miestų ir gyvenviečių parkuose, o ne natūraliose buveinėse) ir dažniausiai
gausus minavimas. Šiuo metu aptinkama beveik visuose šalies regionuose (taip pat ir
Kuršių nerijoje) (Navickaitė et al., 2011a).
Registruotos radavietės: Kuršių nerijoje, Klaipėdos r., Pagėgių savivaldybėje (Rambyno regioniniame parke), Joniškio, Vilkaviškio, Kauno, Trakų ir Vilniaus rajonuose.
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V. Chorologinis Lietuvos Nepticulidae
faunos įvertinimas
A. Navickaitė, J. R. Stonis

Lietuvos mažųjų gaubtagalvių
chorologinės grupės
Arealų analizė parodė, kad chorologiniu požiūriu Lietuvos mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) fauna nėra vienalytė, iš viso tarp mūsų šalies Nepticulidae nustatytos 8 skirtingos chorologinės grupės. Visos šiuo metu žinomos Lietuvos faunos 75 Nepticulidae
rūšys buvo kartografuotos (pažymimas bendrasis, pasaulinis, paplitimas) ir suskirstytos
į grupes pagal arealų panašumą (vienodo ar panašaus arealo rūšys sujungtos į vieną
chorologinę grupę). Lietuvos Nepticulidae rūšys yra susijusios tiek su labai plačiais, holarktiniais arba palearktiniais arealais, tiek geografiniu požiūriu daugiau ribotais, europiniais, arealais. Išsiaiškinta, kad pačios mažiausios (negausiausios) Lietuvos faunos chorologinės grupės – tai grupės, kurioms būdingi arba patys plačiausi, arba patys ribočiausi
arealai; tai holarktinė ir priebaltijinė chorologinės grupės, kurioms kiekvienai priklauso
tik po 2 rūšis. Pačios gausiausios iš Lietuvos faunos yra vidutiniškai riboto, europinio,
paplitimo grupės – eurosubmediteraninė ir euronemoralinė (V. 1 pav.).

V. 1 pav. Lietuvos Nepticulidae faunos chorologinė sudėtis

Europinio paplitimo grupės
Priebaltijinė chorologinė grupė
Šios grupės rūšims būdingas ribotas, iš dalies disjunkcinis arealas, kai pagrindinė
arealo dalis beveik nepertraukiamai driekiasi daugiausia palei Baltijos jūros pakrantes,
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dažniausiai smėlio kopų vietovėse (arba kiek plačiau – iki Šiaurės jūros pakrantinės
zonos), o dalis radaviečių žinomos iš nutolusių, bet geografiškai ribotų teritorijų rytinėje arba centrinėje Europos dalyje. Iš mūsų šalies faunos šiai rūšių grupei priklauso
dvi rūšys: Stigmella zelleriella (Snell.) ir S. benanderella (Wolff). Abi retos, Lietuvoje
aptinkamos tik pajūryje, Kuršių nerijoje (ir neaptinkamos kituose šalies regionuose),
trofiškai susijusios tik su Salix genties augalais.
Euronemoralinė chorologinė grupė
Šios grupės rūšims būdingas beveik ištisinis (kartais pertraukiamas) paplitimas Europos nemoraliniame regione – dažniausiai nuo Airijos ir Didžiosios Britanijos iki
Suomijos ir centrinės europinės Rusijos, ir nuo Norvegijos iki centrinės Europos,
kartais Italijos ir Graikijos (bet dažniausiai išskyrus šių šalių pietinius regionus). Dalies šios grupės rūšių arealus būtų galima pavadinti „centroeuropiniais“, nes rūšys
žinomos beveik vien iš centrinės Europos. Euronemoralinė grupė (išimtinai tik europinio paplitimo rūšių chorologinė grupė) yra viena iš didžiausių Lietuvos faunoje;
iš viso 18 rūšių: Enteucha acetosae (Stt.), Stigmella confusella (Wood & Wlsgh.), S. nylandriella (Tengstr.), S. minusculella (H.-S.), S. pyri (Glitz), S. magdalenae (Klim.),
S. sanguisorbae (Wck.), S. myrtillella (Stt.), S. aeneofasciella (H.-S.), S. splendidissimella
(H.-S.), S. poterii (Stt.), S. pretiosa (Hein.), S. filipendulae (Wck.), S. lonicerarum (Frey),
Bohemannia pulverosella (Stt.), Ectoedemia rubivora (Wck.), E. minimella (Zett.), Etainia
sericopeza (Z.). Tarp šių rūšių yra tokių, kurios mūsų šalies faunoje yra dažnos arba labai
dažnos (S. magdalenae (Klim.), S. aeneofasciella (H.-S.), S. splendidissimella (H.-S.), Etainia sericopeza (Z.). Tačiau dar daugiau šios grupės rūšių (8) yra retos arba labai retos
(Enteucha acetosae (Stt.), S. sanguisorbae (Wck.), S. poterii (Stt.), S. pretiosa (Hein.),
S. filipendulae (Wck.), S. lonicerarum (Frey), Ectoedemia rubivora (Wck.), E. minimella
(Zett.) (V. 2 pav.). Euronemoralinės grupės rūšims Lietuvoje būdingas labai platus
mitybinių augalų spektras, tačiau beveik pusė rūšių (44 proc.) yra trofiškai susijusios
vien su Betula, Sorbus, Pyrus ir Rubus genčių augalais (V. 3 pav.)

V. 2 pav. Euronemoralinei grupei Lietuvos faunoje būdingos tiek
dažnos, tiek retos rūšys
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V. 3 pav. Euronemoralinės grupės rūšims Lietuvos faunoje būdingas labai platus mitybinių augalų spektras, tačiau 44 proc. rūšių minuoja Betula, Sorbus,
Pyrus ir Rubus genčių augalus

Eurosubmediteraninė chorologinė grupė
Tai kiek platesnio nei euronemoralinio paplitimo grupė, kuri vyrauja Europos Sub
mediteraniniame regione, įskaitant Portugalijos ir Ispanijos šiaurines sritis, Balkanus, o neretai ir vakarinį Kaukazą. Tai didžiausia Lietuvos Nepticulidae chorologinė
grupė, jungianti 22 rūšis: Stigmella tiliae (Frey), S. alnetella (Stt.), S. glutinosae (Stt.),
S. prunetorum (Stt.), S. aceris (Frey), S. oxyacanthella (Stt.), S. desperatella (Frey),
S. catharticella (Stt.), S. malella (Stt.), S. viscerella (Stt.), S. ulmivora (Fol.), S. floslactella (Haw.), S. tityrella (Stt.), S. carpinella (Hein.), S. lemniscella (Z.), S. hemargyrella (Koll.), S. ruficapitella (Haw.), S. samiatella (Z.), S. roborella (Joh.), Ectoedemia
klimeschi (Skala), E. albifasciella (Hein.), Glaucolepis headleyella (Stt.). Viena iš šių
rūšių (E. albifasciella) aptikta ir Tunise, todėl ateityje, jeigu pasirodys, kad šios rūšies
paplitimas Mediteraniniame regione nėra klaida (artefaktas), E. albifasciella gali būti
priskirta kitai – euromediteraninei – grupei.
Daug rūšių (9) šioje didžiausioje Lietuvos faunos chorologinėje grupėje yra retos šalyje (V. 4 pav.): Stigmella alnetella (Stt.), S. viscerella (Stt.), S. ulmivora (Fol.), S. tityrella (Stt.), S. carpinella (Hein.), S. hemargyrella (Koll.), S. samiatella (Z.), Ectoedemia
klimeschi (Skala), Glaucolepis headleyella (Stt.). Tik 4 šios chorologinės grupės rūšys
yra pripažintos kaip dažnos: Stigmella malella (Stt.), S. ruficapitella (Haw.), S. roborella
(Joh.), Ectoedemia albifasciella (Hein.).
Trofinių ryšių požiūriu, eurosubmediteraninė grupė yra pati įvairiausia iš visų Lietuvoje aptinkamų chorologinių grupių. Šios grupės rūšių vikšrai minuoja augalus,
priklausančius 17 genčių: Carpinus, Corylus, Fagus, Quercus, Populus, Prunella, Tilia,
Alnus, Prunus, Cerasus, Acer, Amelanchier, Crataegus, Malus, Pyrus, Rhamnus ir Ulmus. Be to, eurosubmediteraninei chorologinei grupei nebūdingas kurių nors vienų
augalų minuotojų vyravimas (nors kiek daugiau, palyginti su kitais šios grupės minuotojais, yra Quercus minuotojų; kitų augalų minuotojų šioje chorologinėje grupėje
dažniausiai yra po 4 proc., rečiau – 7–11 proc.).
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V. 4 pav. Didžiausiai Lietuvos faunos eurosubmediteraninei grupei
būdingos retos ir neretos rūšys, o dažnosios sudaro mažumą

Euromediteraninė chorologinė grupė
Šios daugiausia europinio paplitimo grupės rūšims būdingas platesnis arealas nei eurosubmediteraninis. Išskirtinė šios grupės rūšių ypatybė, kad jų arealai driekiasi ir Mediteraniniame regione: pietinėje Ispanijoje ir (arba) pietiniuose Italijos, Graikijos rajonuose (dažnai ir Viduržemio jūros salose), neretai euromediteraninio paplitimo rūšys
aptinkamos ir Šiaurės Afrikoje. Lietuvos faunoje šiai chorologinei grupei priskiriamos
8 rūšys: Stigmella freyella (Heyd.), S. microtheriella (Stt.), S. incognitella (H.-S.), S. plagicolella (Stt.), S. atricapitella (Haw.), S. basiguttella (Hein.), Ectoedemia atrifrontella
(Stt.), E. subbimaculella (Haw.). Bene įdomiausias arealas yra ąžuolų lapus minuojančios S. atricapitella, kuri aptinkama Lietuvoje, tačiau palyginti ilgai buvo žinoma kaip
daugiau vakarinės ir pietinės Europos rūšis (iki šiol nežinoma Lenkijos faunoje).
Euromediteraninei grupei priklauso tik 2 Lietuvoje dažnos rūšys: Stigmella microtheriella (Stt.) ir S. plagicolella (Stt.). Šioje nedidelėje grupėje vyrauja retos rūšys: Stigmella
freyella (Heyd.), S. atricapitella (Haw.), S. basiguttella (Hein.), Ectoedemia atrifrontella
(Stt.) (V. 5 pav.). Daugumai šios grupės rūšių būdingas negausus minavimas. Viena įdomiausių euromediteraninės grupės rūšių ypatybių Lietuvoje yra tai, kad joje daug rūšių,
minuojančių Quercus robur, ir nedaug rūšių, minuojančių žolinius augalus (V. 6 pav.).

V. 5 pav. Lietuvos faunos euromediteraninėje grupėje vyrauja retos rūšys
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V. 6 pav. Euromediteraninėje grupėje daug Nepticulidae rūšių, minuojančių Quercus robur (40 proc.), ir nedaug rūšių, minuojančių žolinius augalus (10 proc.)

Palearktinio paplitimo grupės
Vakarų palearktinė chorologinė grupė
Šios grupės rūšys plačiai paplitusios Europoje ir Centrinėje Azijoje (daugiausia vakariniame Turkmėnistane arba Irane, kartais Tadžikistane ir Tian Šanio kalnų šalyse).
Lietuvos faunoje šiai chorologinei grupei priskiriamos 8 rūšys: Stigmella nivenburgensis (Preiss.), S. crataegella (Klim.), S. hybnerella (Hüb.), S. aurella (F.), Ectoedemia
turbidella (Z.), E. arcuatella (H.-S.), E. atricollis (Stt.), Fomoria septembrella (Stt.). Pačios tipiškiausios chorologinei grupei priklausančios rūšys yra tos, kurios paplitusios
nuo Europos iki vakarinio Kopet Dago (Turkmėnistanas) ir iliustruoja istorinius bei
dabartinius Europos bei Centrinės Azijos faunistinius ryšius (Puplesis, 1994). Viena
vakarų palearktinės grupės rūšių, minuojanti obelų lapus (E. atricollis), gali būti į
Centrinę Aziją introdukuota kartu su mitybiniu augalu (o ne natūraliai paplitusi), nes
ši rūšis Europoje labai plačiai žinoma, o Azijoje kol kas aptikta tik vienoje vietovėje
Tadžikistane (Puplesis, 1994). Taip pat truputį neįprastas ir E. arcuatella arealas, kuris
apima didesnę Europos dalį ir centrinį Tian Šanį (pietinis Kazachstanas). Tarp vakarų palearktinės chorologinės grupės rūšių Lietuvos faunoje yra tiek retų, tiek dažnų
atstovų, o trofiniams ryšiams būdingas mitybinių augalų, priklausančių Crataegus ir
Fragaria gentims, vyravimas (V. 7 pav.).
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V. 7 pav. Pusė (50 proc.) Lietuvos faunos vakarų palearktinės grupės rūšių minuoja Crataegus ir Fragaria genčių augalus

Eurosibirinė chorologinė grupė
Šiai grupei priklauso rūšys, kurių arealai (kaip ir jų mitybinių augalų paplitimas)
driekiasi nuo Europos iki Sibiro. Nors galima būtų manyti, kad tai turėtų būti viena
iš didesnių (gausesnių) chorologinių grupių, tačiau, dabartiniu metu žinomais Nepticulidae paplitimo duomenimis, šiai chorologinei grupei mūsų faunoje priskiriamos
tik 4 rūšys: Stigmella lapponica (Wck.), S. sorbi (Stt.), S. trimaculella (Haw.), Ectoedemia hannoverella (Glitz) (tik viena jų – S. lapponica – yra reta Lietuvoje (kitos daug
dažnesnės). Šios negausios Lietuvos faunos chorologinės grupės mitybiniai ryšiai apima tik 3 ir tik sumedėjusių augalų gentis: Populus, Betulus ir Sorbus (V. 8 pav.).

V. 8 pav. Pusė Lietuvos faunos eurosibirinės grupės rūšių minuoja Populus genties augalus
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Transpalearktinė chorologinė grupė
Šiai rūšių grupei priklauso rūšys, kurių arealai driekiasi nuo Europos (per pietinį Sibirą) iki Rytų Azijos: Rusijos Tolimųjų Rytų (Sachalino ir Primorės krašto), šiaurinių
Kinijos ir Japonijos provincijų (dažniausiai Hokaido salos). Nors iki šiol vis dar trūksta įrodymų apie vadinamųjų transpalearktinių rūšių ištisinį (nepertraukiamą) arealą,
tačiau šių rūšių mitybiniams augalams toks arealas yra būdingas. Tai gali būti vienas
svarbiausių argumentų, leidžiančių šias rūšis įvardyti kaip transpalearktines, o ne
amfipalearktines (kurioms būtų būdingas didelis arealo trūkis žemyno centre). Transpalearktinei rūšių grupei šiuo metu priskiriama 11 mūsų faunos Nepticulidae rūšių:
Stigmella betulicola (Stt.), S. luteella (Stt.), S. sakhalinella Pupl., S. anomalella (Göze),
S. assimilella (Z.), S. salicis (Stt.), S. obliquella (Hein.), S. continuella (Stt.), S. lediella
(Schleich), Ectoedemia intimella (Z.), Fomoria weaveri (Stt.). Dauguma šių rūšių trofiškai yra susijusios su Betulaceae (Betulus – 37 proc.) ir Salicaceae (Salix – 27 proc.,
Populus – 9 proc.) šeimų augalais, kitos rūšys – su Rosa (S. anomalella), Vaccinium
(F. weaveri) ir Ledum bei Rhododendrum (S. lediella) (V. 9 pav.). Chorologiniu požiūriu viena tipiškiausių šios grupės rūšių yra labai plataus paplitimo S. anomalella, kuri
paplitusi nuo Kanarų salų ir Portugalijos iki Didžiosios Britanijos ir Suomijos, ir nuo
Prancūzijos iki Kazachstano bei Rusijos Tolimųjų Rytų. Bene pats įdomiausias yra
S. lediella arealas, kuris apima tik šiaurrytinę Europos dalį ir, matyt, nepertraukiamai
tęsiasi per Sibirą iki Rytų Azijos (Rusijos Tolimųjų Rytų). Europoje rūšis minuoja tik
Ledum, o Rytų Azijoje – įvairius Rhododendrum. Anksčiau ši Rytų Azijos populiacija
buvo aprašyta kaip dvi nuo europinės S. lediella besiskiriančios rūšys (Puplesis, 1985),
bet vėliau, įrodžius, kad jų genitalinės struktūros identiškos, abiejų azijinių rūšių pavadinimai paskelbti jaunesniaisiais S. lediella sinonimais (Puplesis, Diškus, 2003).

V. 9 pav. Tarp transpalearktinės grupės rūšių Lietuvoje vyrauja Betulaceae ir Salicaceae augalų minuotojai

107

Holarktinio paplitimo grupė
Holarktinė chorologinė grupė
Tai paties plačiausio geografinio paplitimo rūšių grupė. Rūšių arealai driekiasi nuo
Europos iki Rytų Azijos ir Šiaurės Amerikos. Lietuvoje šiai chorologinei grupei
priskiriamos tik 2 rūšys – Ectoedemia argyropeza (Z.) ir E. occultella (L.). Viena jų
trofiškai susijusi su Betula, kita – Populus genčių augalais. Nors tuopų lapus minuojanti
Ectoedemia argyropeza Šiaurės Amerikoje galėjo būti atsitiktinai žmogaus introdukuota
kartu su mitybiniu augalu, tačiau įrodymų kol kas nėra žinoma. Abi holarktinio
paplitimo rūšys Lietuvoje yra labai plačiai paplitusios ir visada minuoja itin gausiai.

Regioninio Nepticulidae paplitimo ypatybės
Lietuvos mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) geografinis paplitimas šalyje nėra
galutinai ištirtas. Neabejotina, kad daug rūšių yra kur kas plačiau paplitusios, nei
šiuo metu žinoma. Remiantis mūsų tyrimų ir kitų autorių publikuotais duomenimis
(Ivinskis, 1993, 2004), daugiausiai rūšių išaiškinta pietvakarių regione (66 mažųjų
gaubtagalvių rūšys) ir pietryčių regione (65 rūšys) (10 pav.). Mažiausiai Nepticulidae
rūšių kol kas žinoma pietų ir šiaurės vakarų regionuose. Dėl itin menko šių regionų
ištirtumo, duomenys apie mažųjų gaubtagalvių paplitimą pietų ir šiaurės vakarų
regionuose į chorologinę analizę (taip pat ir V. 1 lentelę) nebuvo įtraukti.

V. 10 pav. Lietuvos regionai: 1 – Kuršių nerijos; 2 – pajūrio; 3 – šiaurės vakarų; 4 – pietvakarių;
5 – pietų; 6 – pietryčių; 7 – šiaurės rytų; 8 – šiaurės vidurio (panaudotas Lietuvos klimato regionų
žemėlapis, pakeistas atsižvelgiant į kai kurias Lietuvos floros ir faunos paplitimo ypatybes)
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V. 1 lentelė. Šiuo metu žinomas Nepticulidae paplitimas įvairiuose šalies regionuose
( – tik literatūriniai duomenys, nepatvirtinti knygos autorių tyrimais)

1.
2.

Enteucha acetosae (Stt.)
Stigmella lapponica (Wck.)

3.

S. confusella (Wood & Wlsgh.)

4.

S. freyella (Heyd.)

5.

S. tiliae (Frey)

6.

S. microtheriella (Stt.)

7.

S. betulicola (Stt.)

8.

S. alnetella (Stt.)

9.

S. luteella (Stt.)

10.

S. glutinosae (Stt.)

11.

S. nivenburgensis (Preiss.)

12.

S. sakhalinella Pupl.

13.

S. prunetorum (Stt.)

14.

S. aceris (Frey)

15.

S. nylandriella (Tengstr.)

16.

S. oxyacanthella (Stt.)

17.

S. minusculella (H.-S.)

18.

S. desperatella (Frey)

19.

S. pyri (Glitz)

20.

S. crataegella (Klim.)

21.

S. magdalenae (Klim.)

22.

S. hybnerella (Hüb.)

23.

S. anomalella (Göze)

24.

S. catharticella (Stt.)

25.

S. malella (Stt.)

26.

S. viscerella (Stt.)

27.

S. ulmivora (Fol.)

28.

S. sanguisorbae (Wck.)

29.

S. trimaculella (Haw.)
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30.

S. assimilella (Z.)

31.

S. salicis (Stt.)

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

S. myrtillella (Stt.)
S. obliquella (Hein.)
S. zelleriella (Snell.)
S. benanderella (Wolff)
S. floslactella (Haw.)
S. tityrella (Stt.)
S. carpinella (Hein.)
S. lemniscella (Z.)
S. continuella (Stt.)
S. incognitella (H.-S.)
S. aurella (F.)
S. aeneofasciella (H.-S.)
S. splendidissimella (H.-S.)
S. poterii (Stt.)
S. pretiosa (Hein.)
S. lediella (Schleich)
S. filipendulae (Wck.)
S. hemargyrella (Koll.)
S. lonicerarum (Frey)
S. plagicolella (Stt.)
S. sorbi (Stt.)
S. atricapitella (Haw.)
S. ruficapitella (Haw.)
S. samiatella (Z.)
S. basiguttella (Hein.)
S. roborella (Joh.)
Bohemannia pulverosella (Stt.)
Ectoedemia atrifrontella (Stt.)
E. argyropeza (Z.)
E. turbidella (Z.)
E. intimella (Z.)
Ectoedemia hannoverella (Glitz)
E. klimeschi (Skala)
E. subbimaculella (Haw.)
E. albifasciella (Hein.)
E. arcuatella (H.-S.)
E. atricollis (Stt.)
E. rubivora (Wck.)
E. occultella (L.)
E. minimella (Zett.)
Fomoria septembrella (Stt.)
F. weaveri (Stt.)
Glaucolepis headleyella (Stt.)
Etainia sericopeza (Z.)
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Rūšių skaičius

Šalies regionai

V. 11 pav. Įvairios Nepticulidae chorologinės grupės skirtinguose šalies regionuose
Remiantis šiuo metu žinomais duomenimis, beveik visuose Lietuvos regionuose
svarbiausią Nepticulidae faunos dalį (nuo 26 iki 31 proc.) sudaro eurosubmediteraninio paplitimo rūšys, tačiau tokių rūšių yra daug mažiau pajūrio regione (8 proc.).
Įdomu tai, kad pajūrio regione daugiausiai yra euromediteraninio paplitimo rūšių
(32 proc.), kurių kituose Lietuvos regionuose (įskaitant ir Kuršių neriją) kur kas mažiau (ypač jų mažai Kuršių nerijos regione; jos sudaro tik 4 proc. regiono faunos). Iš
šalies regionų chorologiniu požiūriu pats savičiausias yra Kuršių nerijos regionas, kurio chorologinis įvertinimas neseniai buvo paskelbtas atskiroje vien šiam regionui skirtoje publikacijoje (Navickaitė et al., 2011a). Tik Kuršių nerijos regionui yra būdingos
priebaltijinės grupės rūšys, kurių nėra (ir, manome, niekada nebus) aptikta kituose šalies regionuose (V. 11 pav.). Palyginti savitas yra ir pajūrio regionas, kuriame, palyginti
su kitais Lietuvos regionais, aptinkama labai daug euromediteraninės faunos.
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VI. Lietuvos Nepticulidae
trofinė apžvalga
A. Diškus, A. Navickaitė, J. R. Stonis

Bendrieji mažųjų gaubtagalvių mitybos
ir vystymosi duomenys
Mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) rūšys yra tipiški stenofagai. Nors Lietuvos faunoje
yra nemažai oligofagų (28 rūšys, 38 proc.), tačiau daugiausia yra rūšių, kurios minuoja
tik vienos rūšies augalus. Tokių mažųjų gaubtagalvių rūšių (monofagų), paskutiniais autorių tyrimų duomenimis, yra 47 rūšys (62 proc. šalies Nepticulidae faunos) (VI. 1 pav.).
Tarp oligofagų taip pat vyrauja siauresnės mitybinės specializacijos rūšys (siaurieji oligofagai, 20 rūšių, arba 27 proc.), o ne platieji oligofagai, kurie gali minuoti dviejų ar
daugiau giminiškų genčių augalus (iš viso 8 rūšys, 11 proc.). Pastarieji mūsų šalyje beveik išimtinai yra Rosaceae augalų minuotojai. Lietuvos faunoje nėra nustatyta disjunkcinės oligofagijos atvejų (nors tokių pasitaiko kituose regionuose). Tuo tarpu sąlyginė
oligofagija (ar tuo labiau polifagija), šiuo metu turimais tyrimų duomenimis, visiškai
nebūdinga nei Lietuvos, nei kitų pasaulio kraštų faunos mažiesiems gaubtagalviams.

VI. 1 pav. Monofagai ir oligofagai Lietuvos Nepticulidae faunoje

Mažųjų gaubtagalvių patelės kiaušinėlius deda ir priklijuoja ant mitybinio augalo
po vieną, dažniausiai viršutinėje lapo pusėje, kai kada – apatinėje (tačiau kartais vienos ir tos pačios mažųjų gaubtagalvių rūšies kiaušinėliai gali būti tiek ant viršutinės,
tiek ant apatinės lapo pusės) (Puplesis, Diškus, 2003). Kiaušinėlio stadija trunka nuo
8–11 iki 130–150 dienų (stadijos trukmė priklauso ir nuo mažojo gaubtagalvio rūšies, ir klimato sąlygų) (Puplesis, 1994). Iš kiaušinėlių išsiritę vikšrai tiesiai graužiasi
į mitybinio augalo audinius ir minta (naudodamiesi graužiamaisiais burnos organais).
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Nepticulidae vikšrų vystymuisi būdingi 4–5 ūgiai, tačiau žievėje minuojantys Ectoedemia (Zimmermannia) pogentės vikšrai gali vystytis iki 6–8 ūgių (van Nieukerken, 1985; Johansson et al., 1990). Dažniausiai ant vieno augalo lapo patelė padeda
tik vieną kiaušinėlį, bet, kai populiacija yra tanki, ant vieno lapo galima aptikti keletą
išsivysčiusių minų. Pavyzdžiui, vakarinėje Palearktyje aptinkamos Enteucha acetosae
(minuoja Rumex), Stigmella paliurella (minuoja Paliurus spina–christi), S. betulicola (minuoja Betula), S. sorbi (minuoja Sorbus aucuparia), S. ficulnea (minuoja Ficus
carica) ir kitos rūšys dažnai gali išgraužti po 13–35 minas (Puplesis, Diškus, 2003).
Rekordinis Nepticulidae minų skaičius kol kas aptiktas Rytų Azijoje, kur Ectoedemia
picturata gali sudaryti po 400 minų viename sudėtiniame Rosa rugosa lape (Puplesis, 1985). Lietuvoje taip pat aptikta minuotojų, kuriems paprastai būdingas gausus
(14 rūšių) arba net itin gausus (3 rūšys) minavimas, t. y. priklauso IV ir V minavimo
gausumo grupei. Vis dėlto Lietuvoje dažniausiai yra minuojama vidutiniškai gausiai
(toks minavimas akivaizdžiai vyrauja). Tokių rūšių yra 39, t. y. 52 proc. visos mūsų
šalies mažųjų gaubtagalvių faunos) (VI. 2 pav.).

VI. 2 pav. Lietuvos faunoje vyrauja vidutiniškai gausiai minuojančios Nepticulidae rūšys

3

4

VI. 3–4 pav. Nepticulidae mitybos ir vystymosi ypatumai: 3 – Ectoedemia argyropeza, minavimas
lapkotyje; 4 – Stigmella tiliae, minos žalioje nugeltusio lapo salelėje
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Remiantis šiuo metu turimais duomenimis, dauguma Lietuvos Nepticulidae rūšių
minuoja mitybinio augalo lapus, tik retkarčiais pumpurus (pirmos kartos Etainia
sericopeza), klevų skristukus (antros kartos E. sericopeza), jauną medžių žievę (Ectoedemia atrifrontella). Tarp lapų minuotojų, kurie yra vyraujantys, Ectoedemia populella
grupės rūšys pradeda miną mitybinio augalo lapkotyje (VI. 3 pav.) ar lapo vidurinėje
gyslelėje, o tik vėliau mina pereina į lapo plokštelę (tokių rūšių Lietuvos faunoje yra
tik kelios). Visos mažųjų gaubtagalvių minos mūsų krašte yra viršutinės, nors kituose kraštuose yra aptikta ir apatinių, pavyzdžiui, Centrinės Azijos Stigmella flavescens
(Puplesis, Diškus, 2003); niekada neaptikta Nepticulidae abipusių arba epiderminių
minų. Vikšrai nepalieka minuojamo lapo tol, kol visiškai nesuauga, išskyrus kai kurias
Glaucolepis ir kitas rūšis, kurios gali keisti minuojamą lapą (Johansson et al., 1990).
Tačiau šiai genčiai iš Lietuvos faunos priklauso tik viena rūšis – Glaucolepis headleyella,
kurios biologija mūsų kraštuose yra itin menkai ištirta (dažniausiai yra remiamasi šios
rūšies tyrimais Vakarų Europoje). Pagal Johansson et al. (1990), G. headleyella vikšrai pereina iš vieno lapo į kitą per lapkotį ar augalo stiebą. Mūsų kraštuose kai kurių
rudenį minuojančių rūšių vikšrai gali maitintis nukritusiuose, gelstančiuose lapuose
(VI. 4 pav.); vikšrai aplinkui išgraužiamą miną konservuoja žalias audinio saleles (ypač
tai būdinga šioms Lietuvos faunos rūšims: Ectoedemia turbidella, E. occultella, E. albifasciella). Visiškai suaugusios lervos palieka miną tam, kad sudarytų šilkinį kokoną ir
virstų lėliuke miško paklotėje ar dirvožemyje; kartais kokonai gali būti susukami ir ant
mitybinio augalo stiebo, ir žievės, kartais – šalia minos (Puplesis, Diškus, 2003) (VI.
5–7 pav.). Žinomos tik kelios rūšys, kurių vikšrai virsta lėliuke pačioje minoje. Tai –
Fomoria weaveri, F. septembrella ir, pagal Johansson et al. (1990), Lietuvoje neaptinkamos Ectoedemia agrimoniae bei Trifurcula eurema. Dviejų kartų (dviciklių) ir daugelio
kartų (daugiaciklių) rūšių vasarinės kartos lėliukės stadijos trukmė – 10–20 dienų;
žiemojančių kartų vikšrai nevirsta lėliukėmis, o praleidžia diapauzę būdami pronimfos
stadijos; pavasarį susidariusi lėliukė vystosi tiek pat, kiek ir vasarinių kartų lėliukės.
Suaugėliui išsiritant, lėliukė iki pusės išlenda iš kokono atsiremdama į kokono sienelę
pilviniais lėliukės spygliukais (Johansson et al., 1990). Iš lėliukės išnaros suaugėlis išsilaisvina atsistumdamas viduriniųjų ir užpakalinių kojų epifiziais. Suaugėlio (imago)
stadija labai trumpa. Imituojant natūralią aplinką, laboratorijos sąlygomis Nepticulidae
suaugėliai išgyvena 2–3 dienas arba 5–6 dienas, jeigu yra maitinami cukraus sirupu
(Puplesis, Diškus, 2003). Suaugėliai, surinkti gamtoje ir nemaitinami cukraus sirupu,
paprastai išgyvena vieną, kartais iki trijų dienų. Jeigu suaugėliai būtų laikomi žemos
temperatūros aplinkoje (apie +10 °C), stadijos trukmė galėtų pailgėti 4–5 dienomis
(Puplesis, Diškus, 2003). Mūsų šalyje, kaip ir kituose vidutinių platumų kraštuose,
vienos kartos (generacijos, bet ne individo) suaugėlių skraidymo laikas dažniausiai yra
20–30 dienų, bet, manoma, kad gali būti ir daug ilgesnis (Puplesis, Diškus, 2003).
Mažuosius gaubtagalvius auginant laboratorijos sąlygomis paaiškėjo, kad dažniausiai
pirmi iš kokonų išsirita patinai, o vėliau – patelės. Suaugėliai skraido apie mitybinį
augalą nevėjuotomis šiltomis popietėmis arba temstant. Nustatyta, kad daugelio rūšių
suaugėliai skrenda į šviesą, todėl juos galima privilioti šviesinėmis gaudyklėmis su
šviesos šaltiniu. Lauko darbų patirtis pietiniuose kraštuose (bet ne Lietuvoje) rodo, kad
gausiausiai surenkama patinų, o ne patelių.
Tarp Europos mažųjų gaubtagalvių vyrauja dviejų kartų (dviciklių) rūšys (Johansson
et al., 1990). Lauko stebėjimai rodo, kad esant palankioms sąlygoms dviciklės rūšys
gali tapti daugiaciklėmis. Vienaciklės (monociklės) rūšys sudaro maždaug trečdalį
šalies faunos, tačiau jų santykinė gausa nevienoda įvairiose gentyse. Vienaciklių rūšių
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daug Stigmella gentyje, o Ectoedemia, Glaucolepis ir Bohemannia gentims Lietuvos
faunoje priklauso tik vienaciklės rūšys (VI. 9 pav.). Lietuvoje itin mažai aptinkama
daugiaciklių (trijų generacijų) mažųjų gaubtagalvių (kol kas patikimai registruota tik
viena rūšis) (VI. 8 pav.).

5

6

7
VI. 5–7 pav. Nepticulidae kokonai: 5 – kokonas šalia minos, Stigmella salicis; 6 – kokonas ant klevo skristuko, Etainia sericopeza; 7 – kokonai paklotėje, S. zelleriella
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VI. 8 pav. Dviciklių ir vienaciklių Nepticulidae rūšių vyravimas Lietuvos faunoje

VI. 9 pav. Lietuvoje aptinkamų vienaciklių rūšių dalis (pažymėta tamsesne spalva) atskirų Nepticulidae genčių faunoje. Vienintelė Lietuvos faunos Enteucha
rūšis nėra nei vienaciklė, nei dviciklė; jai būdingos trys kartos

Nors mūsų šalyje minuojančių mažųjų gaubtagalvių vikšrų aptinkama įvairiu laiku
nuo gegužės iki ankstyvo lapkričio (VI. 1 lentelė), ilgalaikiai tyrimai padėjo išaiškinti
Lietuvos mažųjų gaubtagalvių sezoninius ciklus ir leidžia teigti apie du ryškius vikšrų
minavimo pikus (VI. 10 pav.). Pirmasis minavimo aktyvumo laikotarpis – nuo birželio vidurio iki liepos vidurio, tada vienu metu minuoja daugiau nei pusė visų šalyje
žinomų Nepticulidae rūšių, o antrasis – nuo rugsėjo vidurio iki spalio vidurio, tada
vienu metu minuoja 59 rūšys (VI. 10 pav.). Beje, rudeninis pikas ne tik didesnis, bet ir
minavimo gausumas daug didesnis. Jeigu remtumėmės ne tik A. Navickaitės ir A. Diškaus lauko tyrimų rezultatais, bet ir duomenimis apie spėjamą dar iki šiol neatpažintų
rūšių minavimą, tai pamatytume, kad sezoniniai ciklai mažai keičiasi, abu minavimo
aktyvumo pikai tik daugiau paryškėja (VI. 10 pav. pažymėta tamsesne spalva).
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VI. 1 lentelė. Nepticulidae minavimo sezoniškumas Lietuvoje
(pagal Diškus, 2003; papildyta remiantis A. Navickaitės ir A. Diškaus 2004–2012 m.
tyrimų duomenimis)
Minavimo laikas
(1 – mėnesio pirmoji pusė, 2 – mėnesio antroji pusė)

Rūšys
V

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Enteucha acetosae
Stigmella lapponica
S. confusella
S. freyella
S. tiliae
S. microtheriella
S. betulicola
S. alnetella
S. luteella
S. glutinosae
S. nivenburgensis
S. sakhalinella
S. prunetorum
S. aceris
S. nylandriella
S. oxyacanthella
S. minusculella
S. desperatella
S. pyri
S. crataegella
S. magdalenae
S. hybnerella
S. anomalella
S. catharticella
S. malella
S. viscerella
S. ulmivora
S. sanguisorbae
S. trimaculella
S. assimilella
S. salicis
S. myrtillella
S. obliquella
S. zelleriella
S. benanderella
S. floslactella
S. tityrella

V

2

1

VI

2



1


VII

2
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IX

1


X

2
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XI

2

1








VIII

2
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

S. carpinella
S. lemniscella
S. continuella
S. incognitella
S. aurella
S. aeneofasciella
S. splendidissimella
S. poterii
S. pretiosa
S. lediella
S. filipendulae
S. hemargyrella
S. lonicerarum
S. plagicolella
S. sorbi
S. atricapitella
S. ruficapitella
S. samiatella
S. basiguttella
S. roborella
Bohemannia
pulverosella
Ectoedemia
atrifrontella
E. argyropeza
E. turbidella
E. intimella
E. hannoverella
E. klimeschi
E. subbimaculella
E. albifasciella
E. arcuatella
E. atricollis
E. rubivora
E. occultella
E. minimella
Fomoria
septembrella
F. weaver
Glaucolepis
headleyella
Etainia sericopeza













 
 

 

































































    





















































































    



























































































   



 












 – duomenys, patvirtinti A. Navickaitės (2004–2012 m.) ir A. Diškaus (1996–2012 m.) tyrimų
rezultatais;  – numatomas minavimo laikas, atsižvelgiant į įvairioje literatūroje (pavyzdžiui, Johansson et al., 1990) pateiktus duomenis apie kaimyninių šalių fauną, t. y. duomenys, kurie dar nepatvirtinti autorių tyrimais Lietuvoje
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VI. 10 pav. Lietuvos Nepticulidae vikšrų minavimo sezoniškumas
Pagal Diškus, 2003, bet patikslinta A. Navickaitės (2004–2012 m.) ir A. Diškaus (1996–
2012 m.) tyrimų duomenimis (šviesesnė spalva – remiantis autorių atliktais tyrimais; tamsesnė
spalva – sezoninių ciklų prognozė, remiantis duomenimis, kurie VI. 1 lentelėje pažymėti baltais rutuliukais ).

Lietuvos Nepticulidae trofinių
ryšių įvertinimas
Pasaulio faunoje mažieji gaubtagalviai (Nepticulidae) yra trofiškai susiję su 18 poklasių ir daugybės šeimų Magnoliophyta augalais, tačiau daugelio kraštų Nepticulidae
trofiniai ryšiai dar labai menkai žinomi (Puplesis, Robinson, 2000; Puplesis, Diškus,
2003). Lietuvoje atliktų tyrimų metu nustatyta 15 Lietuvos Nepticulidae mitybinių
augalų šeimų ir 34 mitybinių augalų gentys (VI. 11 pav.). Daugiausia Lietuvos mažųjų gaubtagalvių rūšių yra trofiškai susijusios su Rosaceae, Salicaceae, Fagaceae ir Betulaceae augalais, iš jų daugiausia yra pirmosios mitybinių augalų šeimos (Rosaceae)
minuotojų; vien tik šios šeimos augalus minuoja 24 Nepticulidae rūšys (VI. 12 pav.).
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VI.11 pav. Lietuvos Nepticulidae trofiniai ryšiai (išaiškintos mitybinių
augalų gentys ir juos minuojančių mažųjų gaubtagalvių rūšių skaičius)

VI.12 pav. Lietuvos Nepticulidae trofiniai ryšiai (žinomos mitybinių augalų šeimos ir juos minuojančių mažųjų gaubtagalvių skaičius)
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Akivaizdu, kad daugiausia šalies faunoje išaiškintų mažųjų gaubtagalvių rūšių trofiškai yra susijusios su sumedėjusiais augalais: su medžiais – 55 rūšys, o krūmais bei
puskrūmiais – 11 rūšių. Tik 13 Lietuvos Nepticulidae rūšių (t. y. 16 proc. faunos) minuoja žolinius augalus (VI. 13 pav.).

VI. 13 pav. Tarp Lietuvos Nepticulidae mitybinių augalų vyrauja sumedėję augalai

Nors minuotojai gali labai stipriai pakenkti mitybiniam augalui, daugelis mažųjų
gaubtagalvių yra tik potencialūs augalų kenkėjai. Tiktai nedidelė jų dalis yra kultūrinių
(sodo) augalų kenkėjai (Kuznetzov, Puplesis, 1994) (bet ne parazitai). Mūsų šalyje yra
aptikta Nepticulidae rūšių, kurių vikšrai minuoja 4 genčių vaismedžius (daugiausia obelis) (VI. 14 pav.). Tyrimai parodė, kad Lietuvoje paplitusios sodo medžius minuojančios
Nepticulidae rūšys minuoja arba gausiai, arba vidutiniškai gausiai (t. y. priklauso III ir
IV minavimo gausumo grupėms). Lietuvos soduose neužregistruota tokių kenkėjų rūšių, kurios minuotų negausiai ar itin negausiai (VI. 15 pav.). Nenustatyta jokios priklausomybės tarp kenkėjais vadinamų sodo Nepticulidae ir jų arealo (chorologinės grupės).
Dauguma kenkėjų yra euronemoralinės ir eurosubmediteraninės grupės atstovai, tačiau
būtent šioms grupėms priklauso ir didžiausias Lietuvos Nepticulidae rūšių skaičius.

VI. 14 pav. Įvairių genčių kultūrinius medžius minuojančių Nepticulidae rūšių skaičius Lietuvoje
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VI. 15 pav. Sodo medžius minuojantiems Nepticulidae Lietuvoje būdingas gausus arba vidutiniškai gausus minavimas

Tyrimais Lietuvoje patvirtintas Nepticulidae
mitybinių augalų sąrašas
Bukas (Fagus)
Paprastojo buko (F. sylvatica L.) lapus minuoja Stigmella tityrella, S. hemargyrella.
Ąžuolas (Quercus)
Paprastojo ąžuolo (Q. robur L.) lapus minuoja Stigmella atricapitella, S. ruficapitella,
S. samiatella, S. basiguttella, S. roborella, Ectoedemia atrifrontella, E. subbimaculella,
E. albifasciella.
Beržas (Betula)
Karpotojo (B. pendula Roth), dažniau plaukuotojo (B. pubescens Ehrh.), rečiau liekninio (B. humilis Schrank) beržų lapus minuoja Stigmella lapponica, S. confusella, S. betulicola, S. luteella, S. sakhalinella, S. continuella, Ectoedemia occultella, E. minimella.
Alksnis (Alnus)
Juodalksnio (A. glutinosa (L.) Gaertn.) lapus minuoja Stigmella alnetella, S. glutinosae.
Skroblas (Carpinus)
Paprastojo skroblo (C. betulus L.) lapus minuoja Stigmella microtheriella, S. floslactella, S. carpinella.
Lazdynas (Corylus)
Paprastojo lazdyno (C. avellana L.) lapus minuoja Stigmella microtheriella, S. floslactella.
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Gailis (Ledum)
Pelkinio gailio (L. palustre L.) lapus minuoja Stigmella lediella.
Mėlynė, bruknė, vaivoras (Vaccinium)
Mėlynės (V. myrtillus L.) lapus minuoja Stigmella myrtillella; bruknės (V. vitis-idaea L.)
lapus minuoja Fomoria weaveri; vaivoro (V. uliginosum L.) lapus minuoja S. myrtillella.
Tuopa, drebulė (Populus)
Balzaminės (P. balsamifera L.), didžiosios (P. deltoides W. Bartram ex Marshall) ir
kvapiosios (P. suaveolens Fisch.) tuopų lapus minuoja Stigmella trimaculella, Ectoedemia hannoverella; drebulės (P. tremula L.), pilkosios tuopos P. × canescens (Aiton) Sm.
lapus minuoja Stigmella assimilella, Ectoedemia argyropeza; baltosios tuopos (P. alba L.)
lapus minuoja Ectoedemia turbidella, E. klimeschi.
Gluosnis, karklas (Salix)
Trapiojo (S. fragilis L.) ir baltojo (S. alba L.) gluosnių lapus minuoja Stigmella nivenburgensis, S. obliquella, Ectoedemia intimella; blindės (S. caprea L.), pilkojo karklo (S. cinerea L.) ir pajūrinio gluosnio (S. daphnoides Vill.) lapus minuoja S. salicis, E. intimella;
pelkinio karklo (S. rosmarinifolia L.) lapus minuoja S. salicis, S. benanderella; gulsčiojo
karklo (S. repens L.) lapus minuoja S. zelleriella.
Liepa (Tilia)
Mažalapės liepos (T. cordata Mill.) lapus minuoja Stigmella tiliae.
Guoba, skirpstas, vinkšna (Ulmus)
Kalninės guobos (U. glabra Huds.), paprastojo skirpsto (U. minor Mill.), paprastosios
vinkšnos (U. laevis Pall.) lapus minuoja Stigmella viscerella, S. ulmivora, S. lemniscella.
Medlieva (Amelanchier)
Paprastosios medlievos (A. ovalis Medik.) lapus minuoja Stigmella oxyacanthella.
Gudobelė (Crataegus)
Vienapiestės gudobelės (C. monogyna Jacq.) lapus minuoja Stigmella oxyacanthella,
S. crataegella, S. hybnerella.
Obelis (Malus)
Naminės obels (M. domestica Borkh.) lapus minuoja Stigmella oxyacanthella, S. desperatella, S. magdalenae, S. malella, S. incognitella, Bohemannia pulverosella, Ectoedemia atricollis.
Kriaušė (Pyrus)
Paprastosios kriaušės (P. communis L.) lapus minuoja Stigmella oxyacanthella, S. minusculella, S. pyri.
Šermukšnis (Sorbus)
Paprastojo šermukšnio (S. aucuparia L.) lapus minuoja Stigmella nylandriella,
S. magdalenae, S. sorbi.
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Slyva (Prunus)
Kaukazinės (P. cerasifera Ehrh.), dygiosios (P. spinosa L.) slyvų lapus minuoja Stig
mella prunetorum, S. plagicolella (dažnai aptinkamos sode ant kultūrinių slyvų).
Vyšnia (Cerasus)
Trešnės (C. avium (L.) Moench), paprastosios vyšnios (C. vulgaris Mill.) lapus minuoja Stigmella prunetorum; pūkuotosios vyšnios (C. tomentosa (Thunb.) Wall.) lapus
minuoja S. plagicolella.
Dirvuolė (Agrimonia)
Vaistinės dirvuolės (A. eupatoria L.) lapus minuoja Stigmella aeneofasciella.
Vingiorykštė (Filipendula)
Paprastosios vingiorykštės (F. ulmaria (L.) Maxim.) lapus minuoja Stigmella filipendulae.
Žemuogė (Fragaria)
Paprastosios žemuogės (F. vesca L.) lapus minuoja Stigmella aurella, S. aeneofasciella,
S. splendidissimella, Ectoedemia arcuatella.
Žiognagė (Geum)
Raudonosios žiognagės (G. rivale L.) lapus minuoja Stigmella pretiosa.
Sidabražolė (Potentilla)
Miškinės (P. erecta (L.) Raeusch.) ir pelkinės (P. palustris (L.) Scop.) sidabražolių lapus minuoja Stigmella poterii.
Avietė, gervuogė, katuogė (Rubus)
Paprastosios avietės (R. idaeus L.) lapus minuoja Stigmella splendidissimella; paprastosios gervuogės (R. caesius L.) lapus minuoja S. splendidissimella; paprastosios katuogės (R. saxatilis L.) lapus minuoja S. splendidissimella, Ectoedemia rubivora.
Erškėtis (Rosa)
Paprastojo (R. canina L.), raukšlėtalapio (R. rugosa Thunb.) erškėčių lapus minuoja
Stigmella anomalella.
Kraujalakė (Sanguisorba)
Vaistinės kraujalakės (S. officinalis L.) lapus minuoja Stigmella sanguisorbae.
Klevas (Acer)
Paprastojo klevo (A. platanoides L.), o kartais retai aptinkamų, introdukuotų klevų
(trakinio – A. campestre L., ginalinio – A. ginnala Maxim., totorinio – A. tataricum
L.) lapus minuoja Stigmella aceris; paprastojo klevo (A. platanoides L.) skristukus ir
jaunų ūglių pumpurus minuoja Etainia sericopeza.
Šunobelė (Rhamnus)
Dygiosios šunobelės (R. cathartica L.) lapus minuoja Stigmella catharticella.
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Sausmedis (Lonicera)
Paprastojo sausmedžio (L. xylosteum L.) lapus minuoja Stigmella lonicerarum.
Rūgštynė (Rumex)
Valgomosios (R. acetosa L.) ir smulkiosios (R. acetosella L.) rūgštynių lapus minuoja
Enteucha acetosae.
Jonažolė (Hypericum)
Paprastosios jonažolės (H. perforatum L.) lapus minuoja Fomoria septembrella.
Vijoklis (Convolvulus)
Dirvinio vijoklio (C. arvensis L.) lapus minuoja Stigmella freyella.
Juodgalvė (Prunella)
Paprastosios juodgalvės (P. vulgaris L.) lapus minuoja Glaucolepis headleyella.

VI. 16 pav. Pelkinio karklo augavietė Kuršių nerijoje, palei marių pakrantę
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VII. Nepticulidae rūšių apibūdinimas
pagal gyvybinės veiklos
pėdsakus – minas
A. Diškus, A. Navickaitė, J. R. Stonis
Nors patikimiausiai mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) rūšis atpažinti įmanoma tik
ištyrus patinų (kartais patelių) genitalines struktūras, tačiau autorių tyrimų patirtis
rodo, kad daugelį Lietuvos mažųjų gaubtagalvių pavyksta apibūdinti vien iš gyvybinės veiklos pėdsakų – minų. Pirma, nustatomas aptiktos Nepticulidae rūšies mitybinis
augalas (gentis, nors neretai būtina išsiaiškinti ir mitybinio augalo rūšį). Antra, nuodugniai ištiriama mina. Nustatomas minos tipas: gyvatiškoji mina (pasitaiko dažniausiai), dėmiškoji (pasitaiko retai), kaičioji mina (pasitaiko retai), spiralinė mina (pasitaiko labai retai). Labai svarbūs požymiai, turintys diagnostinę reikšmę: ekskrementų
spalva ir ypač jų išsidėstymas minoje. Pavyzdžiui, ekskrementai gali būti sutelkti į
dėmę (taisyklingą ar netaisyklingą) arba į liniją (pertraukiamą, punktyrinę, ar nepertraukiamą). Gana dažnai ekskrementai gali būti ir padrikų granulių pavidalo arba
išdėstyti kompaktiška spirale. Vienų rūšių ekskrementai gali visiškai užpildyti minos
taką (pavyzdžiui, Stigmella basiguttella, S. continuella ir kt.), kitų gali likti sutelkti į
siaurą ar vidutiniškai plačią liniją (vienu atveju neužpildyti ekskrementais tako kraštai
lieka platūs, kitu – siauri). Neretai tos pačios gaubtagalvių rūšies ekskrementai skirtingai išsidėsto minos pradžioje, viduryje ir minos pabaigoje, todėl svarbu išsiaiškinti,
ar skiriasi ekskrementų išsidėstymas (ir spalva) minos pradinėje dalyje, jos viduryje ir
minos galinėje dalyje. Nors daugelio rūšių ekskrementų išsidėstymas vis dėlto išlieka
vienodas nuo minos pradžios iki pabaigos, Stigmella lapponica pradinė minos dalis
yra žalios spalvos ir užpildo visą minos tako plotą (toliau ekskrementai juodi ir lieka
platūs neužpildyti tako kraštai). Šiai rūšiai artimiausiai giminiškos S. confusella minoje
ekskrementai yra sutelkti į juodą siaurą liniją (paliekančią neužpildytus tako kraštus)
per visą minos ilgį. Pastebėta, kad kartais ekskrementų išsidėstymas taip pat gali kisti
priklausomai nuo mitybinio augalo fizinių savybių ir aplinkos sąlygų (pavyzdžiui, ar
mitybinis augalas saulėtoje vietoje, ar paunksmėje). Vikšrai, užsikrėtę parazitais, dažniausiai išdėsto ekskrementus kiek kitaip negu sveiki. Nors ekskrementų spalva yra
daugiau rūšies požymis, kartais spalva yra susijusi su mitybinio augalo audinių purumu ar minos amžiumi bei klimato sąlygomis.
Toliau pateikiamos originalios Lietuvoje aptinkamų Nepticulidae rūšių minos, kurias tyrimų metu A. Navickaitė ir A. Diškus atrinko kaip turinčias esminių rūšies požymių, t. y. tinkamas rūšims apibūdinti.
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Minos buko (Fagus) lapuose

1

2

3

4

5
VII. 1–6 pav. Minos: 1–4 – Stigmella
tityrella; 5–6 – S. hemargyrella
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6

Bukų medžiai miške

7

8

9
VII. 7–9 pav. Paprastojo buko (Fagus sylvatica) augavietė
Mikytuose (Pagėgių savivaldybė)
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Minos ąžuolo (Quercus) lapuose

10
11

12
13

14

15

VII. 10–15 pav. Minos: 10 – Stigmella atricapitella; 11 – S. ruficapitella; 12 – S. samiatella; 13 – S. basiguttella; 14–15 – S. roborella
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Minos ąžuolo (Quercus) lapuose

17

16

18

19

20

21

VII. 16–21 pav. Minos: 16 – Stigmella roborella; 17 – Ectoedemia subbimaculella;
18–19 – E. albifasciella; 20–21 – E. atrifrontella
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Minos beržo (Betula) lapuose

23

22

25

24

26

VII. 22–27 pav. Stigmella lapponica
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27
15

Minos beržo (Betula) lapuose

28

29

31
30

33

32

VII. 28–33 pav. Stigmella confusella
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Medžiais apaugusios pajūrio kopos

34

VII. 34 pav. Plaukuotojo beržo (Betula pubescens) sąžalynai (Kuršių nerija)
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Minos beržo (Betula) lapuose

35

37

36

38

39

40

VII. 35–40 pav. Stigmella betulicola
135

Minos beržo (Betula) lapuose

41

42

43

44

45

46

VII. 41–46 pav. Minos: 41–43 – Stigmella luteella; 44 – S. continuella;
45–46 – S. sakhalinella
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Minos beržo (Betula) lapuose

47

49

48

50

52

51

VII. 47–52 pav. Minos: 47–48 – Stigmella continuella; 49–51 – Ectoedemia occultella;
52 – E. minimella
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Skroblynai

53

VII. 53 pav. Miškas su paprastuoju skroblu (Carpinus betulus) (Kuršių nerija, Juodkrantė)
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Minos skroblo (Carpinus) lapuose

54

55

56

57

58

VII. 54–59 pav. Stigmella carpinella

59
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Minos lazdyno (Corylus) ir alksnio (Alnus) lapuose

61

60

62

63

64

65
15

VII. 60–65 pav. Minos: 60 – Stigmella microtheriella; 61–62 – S. floslactella;
63–64 – S. glutinosae; 65 – S. alnetella.
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Minos bruknės (Vaccinium) ir gailio (Ledum) lapuose

66

68

67

69

70

71

VII. 66–71 pav. Minos: 66–68 – Fomoria weaveri; 69–71 – Stigmella lediella
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Minos mėlynės (Vaccinium) lapuose

73

72

75

74

76

VII. 72–77 pav. Stigmella myrtillella
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77
15

Minos tuopos (Populus) lapuose

78

79

80

81

82

83

VII. 78–83 pav. Minos: 78–80 – Stigmella trimaculella; 81 – Ectoedemia hannoverella;
82 – E. klimeschi; 83 – E. turbidella
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Minos drebulės (Populus) lapuose

84

86

85

87

88

VII. 84–89 pav. Stigmella assimilella
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89

Minos drebulės (Populus) lapuose

91

90

92

93

94

95

VII. 90–95 pav. Ectoedemia argyropeza
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Minos gluosnio ir blindės (Salix) lapuose

97

96

99

98

100

101
15

VII. 96–101 pav. Minos: 96, 98 – Stigmella nivenburgensis; 99–100 – S. obliquella;
97, 101 – Ectoedemia intimella
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Minos gluosnio, karklo ir blindės (Salix) lapuose

102

103

104

105

106

107

VII. 102–107 pav. Stigmella salicis
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Kopų gluosnynai

108
VII. 108 pav. Pelkinio karklo (Salix rosmarinifolia) krūmai kopose, šalia jaunų pušų
sąžalynų (Kuršių nerija)
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Minos karklo (Salix) lapuose

110

109

112

111
31

114
113
VII. 109–114 pav. Minos: 110, 112–113 – Stigmella benanderella;
109, 111, 114 – S. zelleriella
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Minos liepos (Tilia) lapuose

115

116

118

117

119

VII. 115–120 pav. Stigmella tiliae
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120
15

Minos guobos, skirpsto ir vinkšnos (Ulmus) lapuose

121

122

123

124

125

126

VII. 121–126 pav. Minos: 121, 124 – Stigmella viscerella; 122–123 – S. lemniscella;
125–126 – S. ulmivora
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Minos gudobelės (Crataegus) lapuose

128

127

130

129

131

132
15
VII. 127–132 pav. Minos: 127, 129 –
Stigmella oxyacanthella; 128, 131 –
S. hybnerella; 130, 132 – S. crataegella
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Minos šermukšnio (Sorbus) lapuose

133

134

136

135

137

138

VII. 133–138 pav. Minos: 133, 136 – Stigmella nylandriella; 134–135 – S. magdalenae;
137–138 – S. sorbi
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Minos obels (Malus) lapuose

139

140

142

141

143

144
15

VII. 139–144 pav. Minos: 139, 141 – Stigmella oxyacanthella; 140, 142–144 – S. malella
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Minos obels (Malus) lapuose

145

146

147

148

149

150

VII. 145–150 pav. Stigmella desperatella
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Minos obels (Malus) lapuose

152

151

154

153

156
15

155

VII. 151–156 pav. Minos: 151–152 – Stigmella incognitella; 153–154 – Bohemannia
pulverosella; 155–156 – Ectoedemia atricollis
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Minos kriaušės (Pyrus) lapuose

157

158

159

160

161

162

VII. 157–162 pav. Minos: 157, 159 – S. minusculella; 158 – Stigmella oxyacanthella;
160–162 – S. pyri
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Minos slyvos (Prunus) ir vyšnios (Cerasus) lapuose

164

163

166

165

167

168
15

VII. 163–168 pav. Minos: 163–165 – Stigmella prunetorum; 166–168 – S. plagicolella
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Minos dirvuolės (Agrimonia) ir vingiorykštės (Filipendula) lapuose

169

172

173
170

174
VII. 169–174 pav. Minos: 169–171 –
Stigmella aeneofasciella; 172–174 – S.
filipendulae
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159

Minos žemuogės (Fragaria) lapuose

176

175

178

177

179

180
15

VII. 175–180 pav. Minos: 175,178 – Stigmella aurella; 176 – S. splendidissimella;
177, 179–180 – Ectoedemia arcuatella
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Minos žiognagės (Geum) ir sidabražolės (Potentilla) lapuose

181

182

183

184

185

186

VII. 181–186 pav. Minos: 181–183 – Stigmella pretiosa; 184–186 – S. poterii
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Minos avietės ir katuogės (Rubus) lapuose

187

188

190

189

191

192
15

VII. 187–192 pav. Minos: 187–190 – Stigmella splendidissimella;
191–192 – Ectoedemia rubivora
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Minos erškėčio (Rosa) lapuose

194

193

195

197

196

198

VII. 193–198 pav. Stigmella anomalella
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Minos klevo (Acer) pumpuruose, lapuose ir vaisiuose

202

199

200

203

201
VII. 199–204 pav. Minos: 199–201 –
Stigmella aceris; 202–204 – Etainia sericopeza
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204

Minos šunobelės (Rhamnus) ir sausmedžio (Lonicera) lapuose

205

206

207

208

209

210

VII. 205–210 pav. Minos: 205–206 – Stigmella catharticella; 207–210 – S. lonicerarum
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Minos rūgštynės (Rumex) lapuose

211

212

214

213

215

VII. 211–216 pav. Enteucha acetosae
166

216
15

Minos vijoklio (Convolvulus) ir jonažolės (Hypericum) lapuose

217

218

220
219

221

222

VII. 217–222 pav. Minos: 217, 219, 221–222 – Stigmella freyella;
218, 220 – Fomoria septembrella
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VIII. Lietuvos mažųjų gaubtagalvių
rūšių aptinkamumo grupės
J. R. Stonis, A. Navickaitė, A. Diškus

Tipiškos mūsų faunos rūšys
Vadovaujantis II skyriuje aprašytais rūšių erdvinio (geografinio) paplitimo ir minavimo gausumo vertinimais nustatyta, kad pačios gausiausios Lietuvos faunoje yra plataus paplitimo ir vidutiniškai gausaus minavimo mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae)
rūšys (jos sudaro beveik penktadalį, t. y. 19 proc. visos šiuo metu žinomos faunos).
Prie gana tipiškų mūsų šalies rūšių galima priskirti ir tokias rūšis, kurios Lietuvoje yra
riboto paplitimo, bet vidutiniškai gausaus minavimo (13 proc.), ir rūšis, kurios yra
plataus paplitimo ir gausaus minavimo (12 proc.) (VIII. 1 pav. ir 1 lentelė). Lietuvos
faunai visiškai nebūdingos rūšys, kurios būtų riboto ar lokalaus paplitimo, bet itin
gausaus minavimo. Taip pat mūsų faunai nebūdingos rūšys, kurios būtų plačiai ar labai plačiai paplitusios, bet negausiai minuotų.
VIII. 1 lentelė. Būdingos ir nebūdingos Lietuvos faunos mažųjų gaubtagalvių rūšys pagal jų paplitimo ir minavimo gausumo kriterijus
Rūšies gausumas / erdvinis
(geografinis)
paplitimas

Itin gausus

Gausus

Vidutiniškai
gausus

Negausus

Itin negausus

3%

3%

5%

Nebūdinga*

Nebūdinga*

1%

12 %

19 %

Nebūdinga*

3%

13 %

3%

Nebūdinga*

Lokalus (t. y.
židininis)

Nebūdinga*

1%

12 %

7%

4%

Labai lokalus
(t. y. pavienės
radavietės)

Nebūdinga*

Nebūdinga*

3%

8%

3%

Labai platus
Platus
Ribotas
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1%

Nebūdinga*

Paplitimas ir minavimo gausumas

Rūšių skaičius

VIII. 1 pav. Lietuvos mažųjų gaubtagalvių faunoje vyrauja vidutiniškai gausiai minuojančios ir plačiai paplitusios rūšys
Palyginti ilgai, kalbant apie Lietuvos Nepticulidae fauną (Ivinskis, 1993, 2004;
Puplesis, Diškus, 2003), nebuvo aiškios sistemos, kuri padėtų apibrėžti, kurias rūšis
vadinti retomis, o kurias dažnomis. Paprastai aptinkamumo vertinimo terminijos
skalėje susipindavo skirtingi ir vienu metu (kartu) nevartotini, tarpusavyje nederantys
teiginiai: aptinkamumo kategorijos („labai dažna“, „dažna“, „reta“, „labai reta“), geografinio paplitimo ypatybės („lokali“), minavimo gausumo vertinimai („gausi“, „labai
gausi“, „negausi“), taip pat kai kurie dviprasmiški rūšies aptinkamumo įvertinimai,
pavyzdžiui, „paplitusi“. Šioje knygoje, vadovaujantis II skyriuje aprašytais rūšių aptinkamumo vertinimais (kai aptinkamumas – tai erdvinio paplitimo ir minavimo gausumo, kurį galime išreikšti balais, suma), galime įvardyti, kurios Nepticulidae rūšys
Lietuvos faunoje yra retosios, o kurios dažnosios.
Mūsų šalies Nepticulidae faunoje vyrauja neretos („foninės“) rūšys; jos sudaro
37 proc. visų šiuo metu žinomų mažųjų gaubtagalvių rūšių (VIII. 2 pav.).

VIII. 2 pav. Lietuvos faunoje vyrauja neretos Nepticulidae rūšys
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Dažnosios rūšys
Nustatyta, kad tarp 75 žinomų Lietuvos faunos mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae)
rūšių, 18 rūšių priskirtinos dažnųjų rūšių grupei: iš jų 13 yra dažnos, o 5 – labai dažnos. Pastarosios yra itin įdomios, nes vertinamos kaip potencialūs augalų kenkėjai:
Stigmella magdalenae (Klim.), S. plagicolella (Stt.), Ectoedemia argyropeza (Z.),
E. arcuatella (H.-S.), E. occultella (L.). Kitos dažnos (bet ne tokios dažnos kaip jau išvardytos) yra šios rūšys: Stigmella microtheriella (Stt.), S. malella (Stt.), S. salicis (Stt.),
S. aeneofasciella (H.-S.), S. splendidissimella (H.-S.), S. sorbi (Stt.), S. ruficapitella
(Haw.), S. roborella (Joh.), Ectoedemia hannoverella (Glitz), E. albifasciella (Hein.),
E. rubivora (Wck.), Fomoria weaveri (Stt.), Etainia sericopeza (Z.).
Didžiajai dažnųjų rūšių daliai (dažnos ir labai dažnos skaičiuojamos kartu) būdingas
euronemoralinis arba eurosubmediteraninis arealas (VIII. 3 pav.).

VIII. 3 pav. Dažnųjų (dažnų ir labai dažnų) Lietuvos Nepticulidae rūšių priklausomybė įvairioms chorologinėms grupėms

Mitybinių augalų gentys

Dažnosioms rūšims taip pat daugiausia būdingas platus arba labai platus geografinis
paplitimas Lietuvos teritorijoje. Trofiniu požiūriu dažnosios Lietuvos Nepticulidae
faunos rūšys dažniausiai yra Quercus, Fragaria, Sorbus, Malus, Rubus ir Populus augalų minuotojos (VIII. 4 ir 5 pav.).

Rūšių skaičius

VIII. 4 pav. Dažnųjų (dažnų ir labai dažnų) Lietuvos Nepticulidae rūšių trofiniai ryšiai
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Dažnosios Lietuvos faunos rūšys minuoja šiuos augalus:
Stigmella magdalenae – Sorbus aucuparia L., Malus domestica Borkh.
Stigmella plagicolella – Prunus cerasifera Ehrh., P. spinosa L., Cerasus tomentosa
(Thunb.) Wall.).
Ectoedemia argyropeza – Populus tremula L.
Ectoedemia arcuatella – Fragaria vesca L.
Ectoedemia occultella – Betula pendula Roth, B. pubescens Ehrh.
Stigmella microtheriella – Carpinus betulus L., Corylus avellana L.
S. malella – Malus domestica Borkh.
S. salicis – Salix caprea L., S. cinerea L., S. daphnoides Vill., S. rosmarinifolia L.
S. aeneofasciella – Agrimonia eupatoria L., Fragaria vesca L.
S. splendidissimella – Rubus idaeus L., R. saxatilis L., R. caesius L., Fragaria vesca L.
S. sorbi – Sorbus aucuparia L.
S. ruficapitella – Quercus robur L.
S. roborella – Quercus robur L.
Ectoedemia hannoverella – Populus deltoides W. Bartram ex Marshall.
E. albifasciella – Quercus robur L.
E. rubivora – Rubus saxatilis L.
Fomoria weaveri – Vaccinium vitis-idaea L.
Etainia sericopeza – Acer platanoides L.

VIII. 5 pav. Dažnųjų (dažnų ir labai dažnų) Lietuvos Nepticulidae rūšių trofinių ryšių spektras

Retosios rūšys
Iš šiuo metu šalies faunos išaiškintų 75 mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) rūšių
29 rūšys yra retos. Iš jų 11 rūšių yra labai retos: Stigmella lapponica (Wck.), S. freyella (Heyd.), S. alnetella (Stt.), S. sakhalinella Pupl., S. zelleriella (Snell.) (VIII. 6–11
pav.), S. continuella (Stt.), S. aurella (F.), S. hemargyrella (Koll.), S. atricapitella (Haw.),
S. samiatella (Z.), Ectoedemia atrifrontella (Stt.). Kitos 18 yra vertinamos kaip retos:
Enteucha acetosae (Stt.), S. nivenburgensis (Preiss.), S. crataegella (Klim.), S. viscerella
(Stt.), S. ulmivora (Fol.), S. sanguisorbae (Wck.), S. benanderella (Wolff), S. tityrella
(Stt.), S. carpinella (Hein.), S. poterii (Stt.), S. pretiosa (Hein.), S. lediella (Schleich),
S. filipendulae (Wck.), S. lonicerarum (Frey), S. basiguttella (Hein.), E. klimeschi (Skala), E. minimella (Zett.), Glaucolepis headleyella (Stt.).
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6

7

8

10

9

11

VIII. 6–11 pav. Viena rečiausių Lietuvos faunos rūšių – Stigmella zelleriella: 6 – patinas, 7 – patelė; 8–9 – patino genitalinė kapsulė; 10–11 – kopuliacinis organas (aedeagus)

172

VIII. 12 pav. Retųjų (retų ir labai retų) Lietuvos Nepticulidae rūšių priklausomybė įvairioms chorologinėms grupėms

Dauguma retųjų rūšių priklauso eurosubmediteraninei ir euronemoralinei grupėms
(VIII. 12 pav.): eurosubmediteraninei – 9 rūšys, o euronemoralinei – 7 rūšys. Tačiau
tai neparodo jokio ypatingo dėsningumo, nes tų pačių chorologinių grupių atstovų
daugiausiai ir tarp dažnųjų Lietuvos faunos rūšių. Skirtingai negu dažnosioms rūšims,
retosioms rūšims būdingas tik lokalus paplitimas (59 proc. retųjų rūšių faunos) arba
labai lokalus paplitimas (34 proc.), kartais ribotas (7 proc.), bet niekada platus arba labai platus. Skirtingai negu dažnosioms mūsų faunos rūšims, maždaug pusei Lietuvos
retųjų rūšių būdingas negausus minavimas (45 proc.), kitoms retosioms rūšims – vidutiniškai gausus (38 proc.) arba itin negausus minavimas (17 proc.). Trofinių ryšių
požiūriu tarp retųjų rūšių išsiskiria Ulmus, Fagus ir ypač Quercus, Betula bei Salix
minuotojai (VIII. 13 pav.).
Retosios Lietuvos faunos rūšys minuoja šiuos augalus:
Stigmella tityrella, S. hemargyrella – Fagus sylvatica L.
Stigmella atricapitella, S. samiatella, S. basiguttella, Ectoedemia atrifrontella – Quercus
robur L.
Stigmella lapponica, S. sakhalinella, S. continuella, E. minimella – Betula pendula
Roth, B. pubescens Ehrh.
Stigmella alnetella – Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Stigmella carpinella – Carpinus betulus L.
Stigmella lediella – Ledum palustre L.
Ectoedemia klimeschi – Populus alba L.
Stigmella nivenburgensis – Salix fragilis L., S. alba L.
Stigmella benanderella – Salix rosmarinifolia L.
Stigmella zelleriella – Salix repens L.
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Stigmella viscerella, S. ulmivora – Ulmus glabra Huds., U. laevis Pall.
Stigmella crataegella – Crataegus monogyna Jacq.
Stigmella filipendulae – Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Stigmella aurella – Fragaria vesca L.
Stigmella pretiosa – Geum rivale L.
Stigmella poterii – Potentilla erecta (L.) Raeusch.), P. palustris (L.) Scop.
Stigmella sanguisorbae – Sanguisorba officinalis L.
Stigmella lonicerarum – Lonicera xylosteum L.
Enteucha acetosae – Rumex acetosa L., R. acetosella L.
Stigmella freyella – Convolvulus arvensis L.
Glaucolepis headleyella – Prunella vulgaris L.

VIII. 13 pav. Retųjų (retų ir labai retų) Lietuvos Nepticulidae rūšių trofiniai ryšiai
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IX. Išvados
1. Remiantis tyrimų duomenimis, šiuo metu Lietuvos faunoje žinomos 75 mažųjų
gaubtagalvių (Nepticulidae) rūšys; daugiausiai rūšių išaiškinta šalies pietvakarių
(66 mažųjų gaubtagalvių rūšys) ir pietryčių (65 rūšys) regionuose. Dauguma Lietuvos
faunos rūšių (75 proc.) priklauso Stigmella Schrank genčiai, gana didelė dalis – Ectoedemia Busck genčiai, tik po kelias ar vieną rūšį (arba nuo 1 iki 3 proc.) – kitoms
5 gentims.
2. Arealų analizė parodė, kad chorologiniu požiūriu Lietuvos mažųjų gaubtagalvių
(Nepticulidae) fauna nėra vienalytė; iš viso nustatytos 8 skirtingos mūsų šalies Nepticulidae chorologinės grupės. Pačios gausiausios Lietuvos faunoje yra vidutiniškai
riboto, europinio, paplitimo grupės – eurosubmediteraninė ir euronemoralinė.
3. Remiantis šiuo metu žinomais duomenimis, beveik visuose Lietuvos regionuose svarbiausią mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) faunos dalį (nuo 26 iki 31 proc.)
sudaro eurosubmediteraninio paplitimo rūšys, tačiau tokių rūšių yra daug mažiau
pajūrio regione (8 proc.). Pajūrio regione daugiausiai yra euromediteraninio paplitimo rūšių (32 proc.), kurių kituose Lietuvos regionuose (įskaitant ir Kuršių neriją) yra
kur kas mažiau (ypač jų mažai Kuršių nerijos regione; jos sudaro tik 4 proc. regiono
faunos).
4. Tarp šalies regionų chorologiniu požiūriu pats savičiausias yra Kuršių nerijos
regionas. Jam būdingos priebaltijinės grupės rūšys, kurių neaptinkama kituose šalies
regionuose. Palyginti savitas ir pajūrio regionas, kuriame, kaip niekur kitur Lietuvoje, aptinkama daug euromediteraninės faunos.
5. Trofinė analizė parodė, kad nors Lietuvos faunoje yra nemažai oligofagų (28 rūšys, 38 proc.), tačiau daugiausiai yra rūšių, kurios minuoja tik vienos rūšies augalus
(monofagai sudaro 62 proc. šalies mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) faunos). Tarp
oligofagų vyrauja siauresnės mitybinės specializacijos rūšys: siaurųjų oligofagų –
27 proc., plačiųjų oligofagų – 11 proc. Pastarieji mūsų šalyje beveik išimtinai yra Rosaceae augalų minuotojai.
6. Lietuvos faunoje vyrauja vidutiniškai gausus mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae)
minavimas (tokių rūšių Lietuvoje yra 39, t. y. 52 proc. visos mūsų šalies Nepticulidae
faunos).
7. Nors mūsų šalyje minuojančių mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) vikšrų aptinkama nuo gegužės iki ankstyvo lapkričio, ilgalaikiai tyrimai leidžia teigti apie du
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ryškius vikšrų minavimo pikus: pirmasis minavimo aktyvumo laikotarpis – nuo birželio vidurio iki liepos vidurio, tada vienu metu minuoja daugiau nei pusė visų šalyje
žinomų Nepticulidae rūšių, o antrasis – nuo rugsėjo vidurio iki spalio vidurio, tada
vienu metu minuoja 59 rūšys (79 proc. visos faunos).
8. Lietuvoje atliktų tyrimų metu nustatyta 15 mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae)
mitybinių augalų šeimų ir 34 mitybinių augalų gentys. Daugiausiai Lietuvos mažųjų
gaubtagalvių rūšių yra trofiškai susijusios su Salicaceae, Fagaceae, Betulaceae ir ypač
Rosaceae augalais. Daugiausiai šalies faunoje aptinkamų mažųjų gaubtagalvių rūšių
yra trofiškai susijusios su sumedėjusiais augalais: su medžiais – 55 rūšys, o su krūmais
bei puskrūmiais – 11 rūšių. Tik 13 Lietuvos Nepticulidae rūšių (t. y. 16 proc. faunos)
yra žolinių augalų minuotojai.
9. Vadovaujantis rūšių paplitimo ir minavimo gausumo vertinimais nustatyta, kad
pačios gausiausios Lietuvos faunoje yra plataus paplitimo ir vidutiniškai gausaus minavimo mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) rūšys (jos sudaro beveik penktadalį , t. y.
19 proc. visos šiuo metu žinomos faunos).
10. Mūsų šalies mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) faunoje vyrauja neretos („foninės“) rūšys; jos sudaro 37 proc. visų šiuo metu žinomų mažųjų gaubtagalvių rūšių.
Nustatyta, kad iš Lietuvos faunoje žinomų mažųjų gaubtagalvių rūšių 18 rūšių yra
priskirtinos dažnųjų rūšių kategorijai: iš jų 13 yra dažnos, o 5 – labai dažnos ir vertinamos kaip potencialūs augalų kenkėjai: Stigmella magdalenae (Klim.), S. plagicolella
(Stt.), Ectoedemia argyropeza (Z.), E. arcuatella (H.-S.), E. occultella (L.). Dažnosioms
rūšims taip pat daugiausia būdingas platus arba labai platus geografinis paplitimas
Lietuvos teritorijoje. Trofiniu požiūriu dažnosios Lietuvos Nepticulidae faunos rūšys
yra daugiausia susijusios su Quercus, Fragaria, Sorbus, Malus, Rubus ir Populus augalų gentimis.
12. Iš šiuo metu šalies faunoje išaiškintų mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) rūšių
29 rūšys yra retos; iš jų 11 rūšių yra labai retos: Stigmella lapponica (Wck.), S. freyella
(Heyd.), S. alnetella (Stt.), S. sakhalinella Pupl., S. zelleriella (Snell.), S. continuella (Stt.),
S. aurella (F.), S. hemargyrella (Koll.), S. atricapitella (Haw.), S. samiatella (Z.), Ectoedemia atrifrontella (Stt.). Skirtingai negu dažnosioms rūšims, retoms ir labai retoms
rūšims būdingas tik lokalus paplitimas (59 proc. retųjų rūšių faunos) arba labai lokalus
paplitimas (34 proc.), tik kartais ribotas (7 proc.), bet niekada platus arba labai platus.
Skirtingai negu dažnosioms mūsų faunos rūšims, maždaug pusei Lietuvos retųjų rūšių
būdingas negausus minavimas (45 proc.). Trofinių ryšių požiūriu tarp retųjų rūšių
daugiausiai yra Ulmus, Fagus ir ypač Quercus, Betula bei Salix minuotojų.
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Svarbesnių su endobiontiniais
vabzdžiais susijusių terminų aiškinimai
V. Sruoga, J. R. Stonis, A. Auksoriūtė
Terminų žodyne vartojamos santrumpos: dgs. – daugiskaita; ∆ – straipsnyje atstoja
visą antraštinį žodį; * – angliškas termino atitikmuo.
abipùsė minà – augalo lapo pažeidimas, kai vabzdžio lerva išgraužia visas
minkštąsias lapo dalis, tačiau palieka apatinį ir viršutinį epidermį
*full-depth mine
akiẽs gaubtuvlis – kai kurių drugių (suaugėlių) (pvz., Nepticuloidea) išplatėjęs
antenos pagrindas, iš dalies dengiantis akį (1 pav.)
*eye cap
Akies gaubtuvėlis

1 pav. Išplatėjęs antenos pagrindas (pirmasis segmentas)
amfipaleárktinė chorològinė grùpė – organizmų (nebūtinai giminiškų) grupė,
kurios visoms rūšims būdingas paplitimas tik vakarinėje žemyno dalyje (Europoje) ir
rytinėje dalyje (Rytų Azijoje)
*Amphi-Palaearctic
anãlinė paplė – suaugusio drugio patelės pilvelio gale esanti viena iš poros silpnai
sklerotizuotų, ovalo ar trikampio formos skiaučių; paprastai būna su plaukeliais ar
šereliais
*papilla analis (dgs. papillae anales)
anãlinė plokštẽlė – drugio patino įvairios formos porinis skleritas, kuris jungiasi
su uodeginiu nugarinio lanko kraštu ir tęsiasi pilvinio užpakalinio krašto link; ∆ daž
nai sudarytas iš centrinės plokštelės ir uodeginių (kartais ir priekinių) ataugų; kartais
∆ ataugų tolimieji galai susijungia, suformuodami „V“ ar „Y“ formos darinį
*gnathos (dgs. gnathi)
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androkònija – drugio patino žvynelis arba apsiuvų plaukelis, turintis specialias
liaukas, išskiriančias feromonus, kurie vilioja tos pačios rūšies pateles; dažniausiai
∆ yra keliskart smulkesnė už kūną dengiančius žvynelius; išsiskiria savo spalva,
androkonijos būna susitelkusios į grupes ant priekinių ar (ir) užpakalinių sparnų,
kartais dengia beveik visą užpakalinio sparno viršutinį ar (ir) apatinį paviršių; patelės
androkonijų neturi
*androconium (dgs. androconia)
antenà – vienas iš dviejų segmentuotų judrių vabzdžio galvos ūselių; jame gali
būti daugybė (kartais iki dešimčių tūkstančių) įvairių sensilų, atliekančių lytėjimo,
uoslės ir kitas funkcijas; vabzdžių antenos sudarytos iš pėdelės (arba gaubtuvėlio,
Nepticulidae), stiebelio, žiedelio (gali nebūti), požiedžio (gali nebūti) ir botagėlio,
susidedančio iš daug segmentų
*antenna (dgs. antennae)
añtšeimis – taksono rangas, aukštesnis už šeimą; tai sistematinė kategorija,
apimanti keletą giminiškų šeimų, pvz., labai artimos mažųjų drugių šeimos –
Nepticulidae ir Opostegidae – yra jungiamos į Nepticuloidea antšeimį; antšeimio
lotyniškas pavadinimas visada turi baigmenį -oidea
*superfamily
apatnė minà – augalo lapo pažeidimas, kai vabzdžio lerva išgraužia tik apatinėje
lapo dalyje esančią puriąją parenchimą, o apatinis epidermis, statinė parenchima ir
viršutinis epidermis lieka nepažeisti
*underside mine
apatnės lpos čiuopklis – viena iš dviejų vabzdžio apatinės lūpos išaugų
(sudaryta iš 2–5 segmentų), atliekančių jutimo funkciją
*labial palpus (dgs. labial palpi)
apatnio žándo čiuopklis – vabzdžio apatinio žando maža šoninė išauga,
sudaryta iš kelių segmentų (iki 5); atlieka jutimo funkciją
*maxillary palpus (dgs. maxillary palpi)
apatnis žándas – antrosios vabzdžio žandų poros žandas; sudėtingos sandaros,
sudarytas iš kelių segmentų
*maxilla (dgs. maxillae)
apýkaklė – apskrita arba pusiau apskrita juostos pavidalo struktūra, esanti už galvos
arba prieš krūtinę; kai kurių kolembolų (Collembola: Entomobryidae) šerelių grupė,
išsidėsčiusi išilgai priekinio vidukrūtinio krašto
*collar
apikãlinis – žr. viršūninis
apomòrfinis póžymis – pagal kladistinės (filogenetinės) teorijos sampratą – tai
evoliucijos metu atsiradęs naujas požymis; jis nustatomas lyginant du homologiškus
požymius, iš kurių vienas yra tiesiogiai kilęs iš kito; požymis, kuris atsirado vėliau ir
yra evoliuciškai pakitęs lyginant su protėviniu, vadinamas apomorfiniu
*apomorphy
areãlas – kurio nors organizmų sistematinio vieneto (pvz., rūšies, genties, šeimos)
paplitimo plotas
*geographical range, range
aspirãtorius, eksháusteris – prietaisas, kuriuo, naudojantis įsiurbiamu oru, renkami
vabzdžiai (paprastai labai smulkūs)
*aspirator
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augaldis – vabzdys ar kt. gyvūnas, mintantis tik augalais
*phytophagous
bicklis výstymasis – žr. dviciklis vystymasis
biològinė įvairóvė – visų organizmų rūšių, gyvenančių visose ekosistemose,
buveinių ir genetinė įvairovė
*biodiversity
blakstienlių lnija – ant sparno blakstienėlių esanti linija, sudaryta iš žvynelių,
kurių galai tamsūs
*cilia-line
blakstienlės (spano) – drugio sparno pakraštyje esančių labai plonų, siūlo
pavidalo žvynelių eilė
*fringe scales, fringe, cilia
blauzdà – ketvirtas vabzdžio kojos segmentas
*tibia
botaglio segmeñtas, flagelomèras – vabzdžio antenos trečias ar tolimesnis
segmentas
*flagellomere
botaglis – pagrindinė vabzdžio antenos dalis, sudaryta iš daugelio segmentų
(flagelomerų), išskyrus pirmuosius du antenos segmentus – kotelį ir stiebelį
*flagellum, funiculus
būrỹs – sistematinė kategorija, jungianti artimas (giminiškas) šeimas (gali būti viena
arba daugiau); klasės dalis
*order
chitnas – organinė medžiaga, iš kurios susideda vabzdžių ir kitų nariuotakojų
gyvūnų skeletas ir kutikulė; tai elastingas, atsparus cheminiam poveikiui
polisacharidas, susidedantis iš N-acetilgliukozamino liekanų
*chitin
chorològija – mokslas, tiriantis organizmų (taksonų) paplitimo dėsnius ir sritis
(arealus)
*chorology
dalnė metamorfòzė – vabzdžio metamorfozė, kai iš kiaušinėlio išsirita lerva,
labai panaši į suaugėlį, tik gerokai mažesnė ir be sparnų; tokia lerva augdama neriasi
kelis kartus ir palaipsniui tampa suaugusiu vabzdžiu (nėra lėliukės stadijos);
∆ būdinga lašalams, žirgeliams, tiesiasparniams ir kt.
*incomplete metamorphosis
daugiacklis výstymasis – vabzdžio vystymasis, kai per metus būna daugiau nei
dvi kartos, t. y. daugiau kaip du kartus per metus vabzdžiai tampa suaugėliais
*multivoltine
dmiškoji minà – vientisa, apvali ar ovali dėmės pavidalo mina
*blotch mine, stigmatonome
diapáuzė – laikina organizmų (vabzdžių, erkių) kurios nors stadijos (kiaušinėlio,
lervos, lėliukės) vystymosi pertrauka; diapauzę reguliuoja aplinkos veiksniai (šviesa,
šiluma ir kt.) ir medžiagų apykaitos pokytis; vabzdžiai dažnai sustoja vystytis žiemą,
t. y. įvyksta diapauzė, o paatogrąžiuose – sausu, karštu periodu
*diapauze
disjùnkcinis areãlas – į nesusisiekiančias dalis perskirtas arealas
*disjunct range
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disjùnkcinis oligofãgas – augalėdis vabzdys, mintantis dviejų ar daugiau
negiminiškų šeimų augalais (kai kuriais arba daugeliu jų)
*disjunct oligophagous
distãlinis – žr. tolimasis
dorsãlinis – žr. nugarinis
drùgio minà – mina, kurią drugio vikšras išgraužia augalo lape
*lepidopteronome
dvicklis výstymasis – vabzdžio vystymasis, kai per metus būna dvi kartos, t. y. du
kartus per metus vabzdžiai tampa suaugėliais
*bivoltine
ekosistemà – abipusiais ryšiais susijęs, funkciškai pastovus gyvosios ir negyvosios
gamtos komponentų, tarp kurių vyksta medžiagų ir energijos apykaita, kompleksas
*ecosystem
ekskremeñtai – vabzdžio (dažniausiai lervos, vikšro) išmatos
* excrement, frass
endobiòntinis vabzdỹs – smulkus, augalų audinių viduje gyvenantis vabzdys,
pvz., minuojantieji vabzdžiai
*endobiotic (endobiontic) insect
entomològinis smeigtùkas – apie 4,3 cm ilgio smeigtukas vabzdžiams smaigstyti,
numeruojami pagal storį: „000“ (patys ploniausi), „00“ (truputį storesni), 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 (storiausi)
*entomological pin, insect pin
entomològinis tinklẽlis – įrankis skraidantiems vabzdžiams gaudyti; sudarytas
iš plonos, tvirtos tinkliškos medžiagos (pvz., „malūno šilko“) maišo, tvirtinamo prie
30–40 cm skersmens plieninės vielos lanko ir koto
*insect net
epidèrminė minà – augalo lapo pažeidimas vabzdžio lervai mintant ir gyvenant
tik lapo epidermyje, po kutikule; parenchima lieka nepažeista
*epidermal mine
epifzis – daugelio drugių šeimų suaugėlių ant priekinių kojų blauzdų esanti pailgo
lapelio ar pentino formos atauga, skirta išsilaisvinti iš lėliukės išnaros arba antenoms
valyti
*epiphysis
etanòlis – etilo alkoholis, CH3CH2OH; skaidrus skystis, lengvai maišosi su
vandeniu įvairiomis proporcijomis; darant mikroskopinius preparatus ∆ dažniausiai
naudojamas audiniams fiksuoti, vandeniui pašalinti iš audinių
*ethanol, ethyl alcohol
etikètė – entomologijoje tai paprastai balto, standaus popieriaus (apie 1,5 × 1 cm
dydžio) lapelis, kuriame užrašoma informacija apie vabzdį; ∆ persmeigiama tuo pačiu
smeigtuku, kuriuo persmeigtas etiketės informaciją atitinkantis vabzdys
*label
etlo alkohòlis – žr. etanolis
etilacetãtas – acto rūgšties etilo esteris, CH3COOC2H5; bespalvis, lakus,
nuodingas skystis, entomologijoje naudojamas vabzdžiams marinti
*ethyl acetate
etlo acetãtas – žr. etilacetatas
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euparãlis – nuolatiniams morfologiniams mikropreparatams gaminti naudojama
stingstanti medžiaga
*Euparal
eurifãgas – gyvūnas, mintantis įvairiu maistu (pvz., daugelio rūšių augalais);
pasižymintis didele mitybinių ryšių įvairove
*euryphagous
euromediterãninė chorològinė grùpė – organizmų (nebūtinai giminiškų)
grupė, kurios visoms rūšims būdingas ne tik paplitimas (arealas) Europos
nemoraliniame regione, bet ir mediteraniniame regione (pietiniuose Ispanijos,
Italijos, Graikijos rajonuose, dažniausiai įskaitant ir Viduržemio jūros salas, o neretai
ir Šiaurės Afrikoje)
*Euro-Mediterranean
euronemorãlinė chorològinė grùpė – organizmų (nebūtinai giminiškų) grupė,
kurios visoms rūšims būdingas paplitimas (arealas) tik Europos nemoraliniame
regione
*Euro-Nemoral
eurosibirnė chorològinė grùpė – organizmų (nebūtinai giminiškų) grupė,
kurios visoms rūšims būdingas paplitimas (arealas) nuo Europos iki Sibiro
*Euro-Siberian
eurosubmediterãninė chorològinė grùpė – organizmų (nebūtinai giminiškų)
grupė, kurios visoms rūšims būdingas paplitimas (arealas) ne tik Europos
nemoraliniame regione, bet ir vyravimas Europos submediteraniniame regione
(įskaitant Portugalijos ir Ispanijos šiaurines sritis, Balkanus, vakarinį Kaukazą)
*Euro-Submediterranean
fakultatỹvinis minúotojas – vabzdys, kurio lerva minuoja tik pradinių vystymosi
stadijų (pirmųjų ūgių) metu
*facultative leaf-miner
fáuna – istoriškai susiformavusi tam tikros geografinės erdvės gyvūnų rūšių
visuma; ∆ gali būti skirstoma pagal sistematines gyvūnų grupes, pvz., pagal geologinį
laikotarpį – kainozojaus, ledynmečio, pagal gyvenamąją vietą – dirvožemio, ežero,
pagal gyvūnų praktinę reikšmę – parazitų ∆
*fauna
filogenèzė – organizmų (jų sistematinių grupių: tipų, klasių, būrių, eilių, šeimų,
genčių ir rūšių) evoliucinė raida nuo pat gyvybės atsiradimo Žemėje
*phylogeny
filogènija – žr. filogenezė
flagelomèras – žr. botagėlio segmentas
frenùliumas – tvirtas daugelio drugių šerelis (patinų) ar tvirti šereliai (patelių)
ant užpakalinio sparno pamato priekinio krašto, reikalingi užpakaliniams sparnams
sukabinti su priekiniais (ypač svarbu skrendant)
*frenulum
frontãlinis – žr. priekinis
galnė plokštẽlė – drugio patino sklerotizuota nugarinė plokštelė (dažnai
dviskiautė), pamatine puse prisitvirtinusi prie nugarinio lanko
*uncus
galvà – vabzdžio kūno priekinė (pirma) dalis (tegma)
*head
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generãcija – žr. karta
genitãlijos – vabzdžio kopuliaciniai organai; jų sandara dažnai turi rūšiai būdingų
bruožų, todėl jais remiamasi sistematikoje, pvz., apibūdinant rūšis ar analizuojant
taksonų giminiškumą
*genitalia
genitãlinė kãpsulė – sudėtingas, iš įvairių skleritų sudarytas karkasas, apgaubiantis
sėklos išmetamojo kanalo sklerotizuotąją dalį – kopuliacinį organą (aedeagus) (jei jo
nėra – tai sėklos išmetamojo kanalo tolimąją dalį)
*genital capsule
genitãlinis žedas – pagrindinis genitalinės kapsulės karkasas, kurį sudaro
susijungę ar visiškai suaugę pilvinis ir nugarinis lankai
*annulus
gents – sistematinė kategorija, jungianti giminiškas rūšis ir esanti šeimos dalis;
∆ gali būti sudaryta iš vienos arba daugiau rūšių
*genus (dgs. genera)
gilióji minà – augalo lapo pažeidimas, kai vabzdžio lerva išgraužia lapo
parenchimą, nepriartėdama prie epidermio; tokios minos būdingos storesnius lapus
minuojantiems vikšrams
*inter-parenchymal mine
gýsla – vabzdžio sparno pailgas briaunos pavidalo sustandėjimas, kurio viduje yra
trachėja
*vein
gyslotùmas – vabzdžio sparno visų gyslų išsidėstymas; gyslų išsidėstymo ypatumais
dažnai remiamasi sistematikoje
*venation, wing venation
gyvãtiškoji minà – siaura ir ilga, daugiau ar mažiau vingiuota mina
*linear mine, ophionome
graužiameji burnõs òrganai – burnos organai su kramtyti pritaikytais
viršutiniais žandais; būdingi daugumai vabalų, tarakonams, tiesiasparniams ir kt.
*chewing mouthparts
holárktinė chorològinė grùpė – organizmų (nebūtinai giminiškų) grupė, kurios
visoms rūšims būdingas platus paplitimas Holarkties regione: tiek Palearkyje, tiek
Nearktyje (t. y. tiek Europoje ir Azijoje, išskyrus pietinius Azijos regionus, tiek
Šiaurės Amerikoje)
*Holarctic
homològiški póžymiai – tos pačios kilmės požymiai: 1) trys ar daugiau požymių
yra homologiški, jeigu kiekvienas iš jų yra dalis evoliucijos proceso, kuriame
požymiai kinta viena kryptimi; 2) toks pats dviejų ar daugiau taksonų požymis (jeigu
jų filogenetiškai artimiausias protėvis taip pat turėjo tokį patį požymį)
*homologous
imãgas – žr. suaugėlis
šmatos – atliekos, išstumiamos per vabzdžio išangę
*feces, excrement, frass
šnara – kūno danga, iš kurios išsinėrė vabzdys arba kitas nariuotakojis
*exuviae (vns. ir dgs.)
išornis skelètas, egzoskelètas – vabzdžių ir kitų nariuotakojų išorinis skeletas,
sudarytas iš sukietėjusio kūno išorinio dangalo
*exoskeleton
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išpūstóji minà – mina, susidariusi dėminės minos epidermiui išsipūtus dėl
atsiradusių dujų arba lervos gyvybinės veiklos
*physonome
kaičióji minà – mina, kai keičiantis vikšro ūgiui, pasikeičia ir minos forma, pvz.,
iš pradžių būna gyvatiškoji, vėliau dėminė mina
*linear-blotch mine, ophistigmatonome
kartà – grupė tos pačios vabzdžių rūšies individų, išsiritusių apytikriai tuo pačiu
metu; vabzdžio vystymosi periodas nuo vienos iki kitos, tokios pačios, vystymosi
stadijos, dažniausiai nuo kiaušinėlio iki kiaušinėlio
*generation
kaudãlinis – žr. uodeginis
kenkjas – vabzdys ar kitas organizmas, darantis žalą žmogui (sveikatai ir pan.), jo
daiktams, auginamiems pasėliams, augalams, gyvuliams ir pan.
*pest
kiaũšdėtė – pakitęs, ištįsęs patelės pilvelio galas, paprastai VIII ir IX segmentai,
pritaikyti kiaušinėliams dėti
*ovipositor
kiaušinlis – vabzdžio apvaisinta lytinė ląstelė, apsupta maisto medžiagomis ir
apsauginiu apvalkalėliu (chorionu); dažniausiai būna apvalus arba ovalus; kartais
kiaušinėlis susidaro ir be apvaisinimo
*egg
kladzmas – 1950 m. Vilio Henigo (Willy Hennig) pasiūlyta teorija apie
organizmų filogenetinius ryšius ir filogenetinių schemų sudarymą
*cladistics
kladogramà – besišakojanti diagrama, paremta sinapomorfiniais požymiais ir
rodanti organizmų giminiškumą
*cladogram
klõstinė minà – tokia mina susidaro, kai vikšras, išgraužęs dėminę miną, sutraukia
ją šilko siūlais, dėl to lapas raukšlėjasi, o ant minos epidermio susidaro viena ar kelios
klostės; tokias minas formuoja Phyllonorycter (Gracillariidae) genties vikšrai
*ptychonome
kokònas – šilko siūlų, kuriuos išskiria kai kurių rūšių drugių vikšrai ar kitų vabzdžių
lervos (tam, kad apsivyniotų jais prieš virsdamos lėliukėmis), maišelis (2 pav.)
*cocoon

2 pav. Nepticulidae kokonas ant sudžiūvusio lapo gabalėlio (su išsivertusia skaidria lėliukės išnara)
183

kombinúotoji minà – žr. kaičioji mina
kopuliãcija – dviejų individų susijungimas lytinio akto metu
*copulation
kopuliãcijos maišẽlis – vabzdžio patelės bendrojo kiaušintakio maišelio pavidalo išauga, į kurią kopuliacijos metu patenka spermatozoidai, o iš jo – į kiaušintakį;
drugių ∆ sudarytas iš platesnio kopuliacijos maišelio kūno ir siauresnio kopuliacijos
maišelio latako
*bursa copulatrix
kopuliãcijos maišẽlio kaklẽlis – drugio (Lepidoptera) patelės kopuliacijos maišelio sritis tarp kopuliacijos maišelio latako ir kopuliacijos maišelio kūno; dažnai ant
kopuliacijos maišelio kaklelio būna įvairių sklerotizuotų darinių arba raukšlių
*cervix bursae
kopuliãcijos maišẽlio knas – drugio (Lepidoptera) patelės kopuliacijos maišelio
tolimoji, platesnė, maišo pavidalo dalis
*corpus bursae
kopuliãcijos maišẽlio latãkas – drugio patelės vamzdelis, jungiantis kopuliacijos
angą su kopuliacijos maišelio kūnu
*ductus bursae
krūtnė – vabzdžio kūno vidurinė dalis, esanti tarp galvos ir pilvelio; ∆ sudaryta iš
3 segmentų: prieškrūtinio, vidukrūtinio ir pakrūtinio
*thorax
kubitãlinė gýsla – išilginė vabzdžio sparnų gysla (dažnai su 2–3 atšakomis), esanti
užpakalinėje sparno dalyje; ∆ žymima raidėmis Cu
*cubital vein
kutkulė – viršutinis trisluoksnis epitelinių ląstelių darinys, dengiantis gyvūno
kūno paviršių; ∆ yra pusiau pralaidi, elastinga, tanki, atlieka apsauginę funkciją
*cuticle
kvapnė – vabzdžių (t. p. šimtakojų ir voragyvių) kūno paviršiuje esanti anga, pro
kurią oras patenka į trachėją
*spirale
kvėptùkas – žr. kvapinė
laterãlinis – žr. šoninis
lėliùkė – vabzdžio, kuriam vystantis įvyksta pilnutinė metamorfozė, pereinamoji
individualaus vystymosi stadija; būna po lervos stadijos; jos metu vabzdys nesimaitina, dažniausiai nejuda, bet organizmas keičiasi ir virsta suaugėliu
*pupa (dgs. pupae)
lérva – pogemalinė vabzdžio vystymosi stadija (dar vadinama faze); lervų išorė
daugiau ar mažiau skiriasi nuo suaugėlių; dažnai gyvena skirtingomis sąlygomis ir
minta kitokiu maistu nei suaugę tos pačios rūšies individai (dalis lervų vadinama
vikšrais – taip pat žr. vikšras)
*larva (dgs. larvae)
makslė – žr. apatinis žandas
mandbulė – žr. viršutinis žandas
minà – žaliajame (asimiliaciniame) augalo audinyje vabzdžio lervos išgraužta ertmė,
kurią dengia epidermis ar bent kutikulė
*mine, hyponome
minològija – mokslas apie minuojančius vabzdžius
*minology
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minùcija – trumpas ir labai plonas entomologinis smeigtukas, skirtas kolekcionuojamiems labai mažiems drugiams persmeigti
*minuten
minúojantysis vabzdỹs – lervos stadijos vabzdys (pirmo ar visų ūgių), gyvenantis
ir besimaitinantis asimiliaciniame augalo audinyje
*mining insect, leaf-miner, leaf miner
minúotojas – žr. minuojantysis vabzdys
*metamorphosis
mitýbinis áugalas – augalas, kurio audiniais minta augalėdžiai, pvz., vabzdžiai
*host-plant
monocklis výstymasis – žr. vienaciklis vystymasis
monofãgas – gyvūnas, mintantis tik vienos rūšies maistu, pvz., vienos rūšies augalu
*monophagous
monoflija – bendra filogenetinė kilmė
*monophyly
narẽlis – žr. segmentas
morfològija – mokslas, tiriantis organizmų formą ir sandarą
*morphology
naujà ršis, naujà mókslui ršis – pirmą kartą įvardyta, pavadinta moksliniu, t. y.
lotynišku vardu, ir paskelbta mokslinėje publikacijoje organizmo rūšis; naujos rūšies
paskelbimas galioja tik tada, jeigu rūšies mokslinis aprašymas ir publikacija, kurioje
skelbiama nauja rūšis, atitinka visus Tarptautinio nomenklatūros kodekso reikalavimus
*new species
nėrmasis – 1) procesas, kai, vabzdžiui augant, keičiantis jo ūgiams ir formuojantis
naujam išoriniam skeletui, numetama išorinė lervos, nimfos ar najadės kūno danga;
2) procesas, kai lerva, nimfa ar najadė pereina iš vienos vystymosi stadijos į kitą
*molt, moult, ecdysis
netaisyklngoji minà – apibrėžtos formos neturinti mina; tokios minos forma priklauso nuo minuojamo lapo formos ir dydžio
*pantonome
netikràsis frenùliumas – ant kai kurių suaugusių drugių (Lepidoptera) užpakalinių sparnų priekinio krašto, už frenuliumo, esantys papildomi šereliai
*pseudofrenulum
nugarlė – vabzdžio krūtinės viršutinė dalis
*notum (dgs. nota)
nugarnis, dorsãlinis – nukreiptas į nugaros pusę, esantis ant nugaros ar susijęs su
vabzdžio nugaros puse
*dorsal
nugarnis lañkas – nugarinėje drugių genitalinės kapsulės uodeginiame gale esantis skleritas, kilęs iš IX tergito; ∆, prisitvirtinęs prie nugarinių pilvinio lanko kraštų,
kartu su juo sudaro pagrindinį genitalinės kapsulės karkasą
*tegumen (dgs. tegumina)
nuodytùvas – bet koks sandariai uždaromas indas, kurio dugne yra vatos ar kitos
medžiagos sluoksnis, iš apačios suvilgytas nuodingu skysčiu, arba po kuriuo yra nuodingųjų medžiagų kristalų
*killing bottle
objèktinis stiklẽlis – stiklelis, ant kurio dedamas pro mikroskopą stebimas daiktas
*objective glass
185

dengiamàsis stiklẽlis – plonas, nedidelis stiklelis, kuriuo uždengiamas ant objektinio stiklelio esantis mikroskopu stebimas objektas
*cover slip
obligãtinis minúotojas – minuojantysis vabzdys, kurio lerva minuoja visą savo
vystymosi laiką
*obligate leaf-miner
oligofãgas – gyvūnas, mintantis tik kelių rūšių organizmais, dažniausiai priklausančiais vienai, dviem ar kelioms labai giminiškoms (tik retkarčiais negiminiškoms)
gentims
*oligophagous
pakaitnė galnė plokštẽlė – įvairios formos ir dydžio nugarinio lanko išauga
patino genitalinėje kapsulėje; skirtingai negu galinė plokštelė, ∆ nėra savarankiškas
skleritas, nes nėra atskirtas nuo nugarinio lanko siūle
*pseuduncus
pakáušis – vabzdžio galvos dalis, esanti už viršugalvio
*occiput
pakrūtinỹs – vabzdžio krūtinės trečiasis (paskutinis) segmentas
*metathorax
Paleárktis, Paleárktinė srits (regionas) – Holarktinės zoogeografinės srities rytinė
dalis, apimanti visą Europą, Aziją į šiaurę nuo Himalajų (be Indijos ir Indokinijos) ir
Afriką į šiaurę nuo Sacharos (3 pav.); dažnai laikoma savarankiška sritimi (zoogeografiniu regionu)
*Palaearctic Region

3 pav. Žemės zoogeografinis skirstymas. Palearktinė sritis – vienas didžiausių Žemės zoogeografinių regionų
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papldomoji genitãlinė liaukà – liauka, atsiverianti patelės pilvelio IX segmento
pilvinėje pusėje, išskirianti lipnią medžiagą, kuri sudaro uždangą ar dėklą kiaušinėliams (ooteka); patino liauka, atsiverianti į sėklos išmetamąjį lataką
*accessory sac
paraztas – organizmas, nuolatos arba laikinai gyvenantis kito organizmo kūno
paviršiuje (išorinis parazitas) arba viduje (vidinis parazitas) ir mintantis jo ląstelėmis,
audiniais ar žarnyno turiniu
*parasite
parazitzmas – dviejų skirtingų rūšių organizmų tarpusavio santykių forma – vienas organizmas (parazitas) naudojasi kitu (šeimininku) kaip gyvenamąja aplinka ir
maisto šaltiniu, dažniausiai jam kenkdamas
*parasitism
patẽlė – individas, turintis tik tuos lytinius organus, kurie produkuoja kiaušinėlius
*female
pãtinas – individas, turintis tik tuos lytinius organus, kurie produkuoja spermatozoidus
*male
Pètri lėkštẽlė – skaidri, neaukštais stačiais kraštais stiklo arba plastiko lėkštelė
*Petri dish
pilvẽlis – paskutinė vabzdžio kūno dalis už krūtinės; dažniausiai ∆ sudarytas iš
9–10 aiškiai matomų segmentų
*abdomen
pilvnis, ventrãlinis – esantis arčiau pilvo arba nukreiptas į pilvo pusę
*ventral
pilvnis lañkas – paprastai didelis, pilvinėje pusėje esantis plokščias drugio patino
genitalijų skleritas, kilęs iš IX pilvelio segmento sternito; nugarinėje pusėje jungiasi
su nugariniu lanku
*vinculum (dgs. vincula)
platùsis oligofãgas – augalėdis vabzdys, mintantis dviejų ar daugiau rūšių augalais, kurie priklauso dviem ar kelioms vienos šeimos augalų gentims, t. y. giminiškoms gentims
*broad oligophagous
plesiomòrfinis póžymis – pagal kladistinės (filogenetinės) teorijos sampratą – tai
protėvinis, senovinis požymis; jis nustatomas lyginant du homologiškus požymius,
kurių vienas yra kilęs tiesiogiai iš kito; tas, iš kurio kilo evoliuciškai pakitęs homologinis požymis, vadinamas plesiomorfiniu; visi požymiai kažkada buvo apomorfiniai,
tačiau dėl tolesnės nenutrūkstančios evoliucijos, lyginant su palikuonių požymiais, jie
jau yra senoviniai, t. y. plesiomorfiniai
*plesiomorphic
plviškasis pãmušalas – vabzdžio patino kopuliacijos organo vidinis membraninis
maišelis (vamzdelio pavidalo), gali būti su įvairiais tvirtais dariniais (dygliukais, korio
formos struktūromis ar pan.)
*vesica (dgs. vesicae)
pógentė – organizmų sistematikos vienetas – genties dalis, jungianti giminiškų rūšių grupę
*subgenus
policklis výstymasis – žr. daugiaciklis vystymasis
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polifãgas – gyvūnas, mintantis labai įvairiu maistu; parazitas, besinaudojantis daugeliu organizmų (šeimininkų)
*polyphagous
populiãcija – biologinės rūšies individų grupė, užimanti tam tikrą arealo dalį (erd
vę arba teritoriją); nuo kitų tokių pačių grupių dažnai skiriasi morfologiniais, genetiniais ar kitais požymiais
*population
pórinė plokštẽlė – porinis plokštelės pavidalo pilvinis skleritas; dažnai didelis,
(ir) su skiautėmis, išaugomis, viršūnėje siaurėjantis ar smailėjantis arba suapvalėjęs ir
platus
*valva (dgs. valvae)
póšeimis – taksono rangas, jungiantis dvi ar daugiau giminiškų tribų arba genčių;
žemesnis už šeimą; lotyniškas pošeimio pavadinimas visada baigiasi galūne -inae
*subfamily
póžiedis – kai kurių plėviasparnių (suaugėlių) antenos IV segmentas ir botagėlio
II segmentas (žiedelį sudarantis II segmentas)
*postannellus
pridėtnė plokštẽlė – sklerotizuota įvairių formų plokštelė (ar kitokios formos darinys) tarp porinių plokštelių arba šalia jų ir po kopuliaciniu organu (edeagus) (arčiau
pilvinės pusės), kurį padeda prilaikyti
*juxta
preangis – lašalų (Ephemeroptera) patelių pilvelio įlinkis už VII segmento sternito, kuris sudaro nedidelį maišelį, į kurį atsiveria kiaušintakis; termitų (Isoptera) patelių pilvelio sienelės įlinkis, sudarantis ertmę už (virš) VII arba VIII sternito; drugių
(Lepidoptera) patelių nedidelė praplatėjusi bendrojo kiaušintakio ertmė
*vestibulum (dgs. vestibula)
priebaltijnė chorològinė grùpė – organizmų (nebūtinai giminiškų) grupė, kurios visų rūšių pagrindinė arealo dalis daugiausia driekiasi palei Baltijos jūros pakrantes
*Sub-Baltic
prekaktis – vabzdžio galvos priekinė dalis, esanti žemiau kaktos
*clypeus
prekinė išauglė – drugio patelės pilvelio VIII segmento porinės išaugos, nukreiptos kūno priekinio galo link; gali būti labai ilga arba išsišakojusi; prie jos tvirtinasi raumenys
*apophysis anterior (dgs. apophyses anteriores)
prekinis – esantis priekinėje pusėje
*frontal
prekinis spanas – vabzdžio vidukrūtinio šone esantis pirmosios sparnų poros
sparnas
*forewing
preškrūtinis – vabzdžio krūtinės pirmasis segmentas
*prothorax
prognãtinė galvà – horizontaliai orientuota vabzdžio galva su į priekį nukreiptais
burnos organais
*prognathous head
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pronmfa – 1) Nepticuloidea ar panašių mažųjų drugių vystymosi stadija, išoriškai panaši į vikšrą. Šios stadijos metu vabzdžiai nesimaitina ir yra visiškai nejudrūs.
Pasibaigus stadijai vabzdžiai virsta lėliukėmis; dažnai vidutinių platumų Nepticulidae
būdami šios stadijos žiemoja; kitais atvejais ši stadija labai trumpa ir gali būti apibūdinta lervos virsmu lėliuke; 2) daugumos erkių vystymosi stadija po lervos; 3) dalinės
metamorfozės vabzdžio, kuris vystosi sausumoje, jauniklis, pvz., tarakono, žiogo ir kt.
*pronymph
redùkcija – organų arba jų dalių visiškas arba dalinis sunykimas dėl funkcijos praradimo
*reduction
ršies pavadnimas – mokslinis rūšies rango taksono pavadinimas
*species name
ršių apibdinimas – organizmų rūšių nustatymas, atpažinimas, jas lyginant ar
gretinant pagal esminius taksonominius požymius
*identification
ršių identifikãvimas – žr. rūšių apibūdinimas
sąlygnis oligofãgas – augalėdis vabzdys, mintantis dviejų ar daugiau giminiškų
šeimų augalais (kai kuriais arba daugeliu jų)
*very broad oligophagous
segmeñtas – vienas iš daugelio panašių dalių (segmentų), iš kurių susideda vabzdžio (ir kai kurių kitų gyvūnų) kūnas arba kai kurie organai
*segment
sėklãtakio plokštẽlė – kai kurių primityvių drugių (Lepidoptera: Nepticulidae)
ruožuotas sėklos išmetamojo latako pamato sustorėjimas
*cathrema
sklos pūslẽlė – vabzdžio sėklatakio praplatėjimas, kuriame kaupiasi spermatozoidai
*vesicula seminalis (dgs. vesiculae seminales), seminal vesicle
sėklãtakis – vabzdžio vyriškosios lytinės sistemos latakas, jungiantis sėklidę su sėk
los pūslele
*vas deferens (dgs. vasa deferentia)
sėkldė – paprastai porinė patino lytinė liauka, sudaryta iš daugybės folikulų; sėklidėje formuojasi vyriškosios lytinės ląstelės – spermatozoidai
*testis (dgs. testes)
sklos išmetamàsis latãkas – vabzdžio patino lytinės sistemos neporinis latakas,
kuriuo spermatozoidai vabzdžiams poruojantis iš lytinės sistemos patenka į išorę arba
į patelės lytinės sistemos latakus
*ductus ejaculatorius (dgs. ducti ejaculatorii), ejaculatory duct
sklos priimtùvas – vabzdžio patelės lytinės sistemos dalis; maišelio, vamzdelio
formos talpykla, į kurią kopuliacijos metu patenka spermatozoidai; čia jie gali išbūti
gyvybingi iki kelerių metų
*spermatheca (dgs. spermathecae)
sklos priimtùvo latãkas – vabzdžio patelės lytinės sistemos latakas, kuriuo spermatozoidai iš vaginos arba kopuliacijos maišelio patenka į sėklos priimtuvą arba kitą
homologinę struktūrą
*ductus spermathecae, spermathecal duct
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sensilà – daugelio bestuburių gyvūnų pagrindinis jutimo elementas, sudarytas iš
epitelio ląstelių kauburėlio ar juntamojo plaukelio, susijusio su nervine ląstele ir nerviniu centru
*sensillum (dgs. sensilla)
sesernė grùpė – pagal kladizmo teoriją – tai filogenetiškai artimiausi bet kokio
taksonominio rango organizmai, kilę iš vieno artimiausio protėvio
*sister group
siauràsis oligofãgas – augalėdis vabzdys, mintantis dviejų ar daugiau rūšių augalais, kurie tarpusavyje yra artimai giminiški, t. y. priklauso vienai augalų genčiai
*narrow oligophagous
signà – įvairios formos (koriškas, spyglių, dantytų plokštelių ir pan.) stipriai sklerotizuotas darinys ant drugių patelės kopuliacinio maišelio sienelės
*signum (dgs. signa)
sinapomòrfinis póžymis – pagal kladistinės (filogenetinės) teorijos sampratą – tai
požymis, įgytas dviem (ar daugiau) giminiškiems taksonams evoliucionuojant kartu;
lyginant su protėvio požymiu, šis požymis yra pakitęs; sinapomorfiniai požymiai padeda nustatyti filogenetinius ryšius, nes tik jie parodo bendrą taksonų evoliucijos istoriją
*synapomorphic
sinonmas – sistematikų pripažintos rūšies kitas (kiti) mokslinis pavadinimas (vardas),
susijęs su ta pačia organizmo rūšimi, tačiau nevartotinas, norint išvengti nomenklatūros
painiavos; sinoniminiai pavadinimai atsiranda dėl to, kad tą pačią organizmo rūšį skirtingi autoriai (kartais ir tas pats autorius) aprašo kaip naują daugiau nei vieną kartą ir
taip suteikia tai pačiai rūšiai skirtingus pavadinimus; pvz., Elachista contaminatella Zeller, 1847 ir E. fadella Milliére, 1876 yra tos pačios rūšies sinoniminiai pavadinimai
*synonym
sistemãtinis srašas – kurio nors regiono organizmų grupės rūšių mokslinis sąrašas, sudarytas remiantis rūšių giminystės principu
*systematic list
siūl – vabzdžio išoriniame skelete esantis griovelis, žymintis dviejų anksčiau (evoliuciniu požiūriu) atskirų skleritų suaugimo vietą
*suture
skeletúotojas – vabzdys, kurio lerva minta (išgraužia) augalų lapų mezofiliu, o
gyslas palieka
*skeletoniser
skleistùvas – preparavimo įrenginys, skirtas vabzdžių (ypač drugių) sparnams įtvirtinti tokia padėtimi, kokia norima, kad jie sudžiūtų
*spreading board
sklertas – vabzdžių ar kitų nariuotakojų gyvūnų kietas, įvairių formų (labai siauras, spyglių formos, su kabliukais ir t. t.) chitininis skydelis, plokštelė; skleritai formuoja išorinį skeletą
*sclerite
sklerotizãcija – kutikulės sustandėjimas, sukietėjimas; sklerotizuota kutikulė patamsėja
*sclerotization
spindulnė gýsla – išilginė vabzdžio sparno gysla, esanti žemiau tarpinės gyslos;
∆ išsišakoja į 2 pagrindines atšakas
*radial vein, radius
190

spirãlinė minà – gyvatiška, spirališkai susisukusi mina
*serpentine mine, heliconome
stãdija – tam tikra raidos pakopa, išsivystymo tarpsnis, pvz., lerva, lėliukė
*stage
stãdijos iki suáugėlio – visos vabzdžio vystymosi stadijos iki suaugėlio – nuo
kiaušinėlio iki lėliukės ar nimfos, jeigu vabzdžiui būdinga dalinė metamorfozė
*preimaginal, immature
stenofãgas – gyvūnas, mintantis tik kai kuriuo maistu (pvz., kai kuriomis augalų
rūšimis); būdingas stiprus mitybinių ryšių ribotumas
*olygophagous

4 pav. Kaštoninio keršasparnio minos paprastojo kaštono lapuose. Ši grakščiųjų keršasparnių (Gracillariidae) rūšis yra stenofagas, o dar tiksliau – oligofagas (žr. knygos 20 psl.), nes
minta tik kaštonų ir kai kurių klevų lapais
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sterntas – vabzdžio ar kito nariuotakojo gyvūno krūtinės ar pilvelio chitininės kutikulės apatinis skydelis
*sternite
stiebẽlis – vabzdžio antenos II segmentas; plonas latakas, jungiantis ovariolę su
kiaušintakiu
*pedicel, pedicellus (dgs. pedicelli)
stigmà – žr. kvapinė
straubliùkas – bet koks vabzdžio burnos organų ištįsimas
*proboscis
suáugėlis – suaugęs, lytiškai subrendęs ir galintis daugintis vabzdys (arba kitoms
sistematinėms grupėms priklausantys organizmai); dažnai ir išplitimo stadija
*imago (dgs. imagines)
šeimà – sistematinė kategorija, jungianti artimas (giminiškas) gentis; būrio dalis;
lotyniškas šeimos pavadinimas visada baigiasi galūne -idae
*family
šóninis, laterãlinis – nutolęs nuo kūno vidurio
*lateral
šviesnė gaudỹklė – gaudyklė, kurios šviesa (paprastai ultravioletinė) privilioja
vabzdžius; ∆ naudojama naktiniams vabzdžiams rinkti
*light trap
šviesõs gaudỹklė – žr. šviesinė gaudyklė
taksònas – įvardyta bet kokio sistematinio rango (rūšies, genties, šeimos, būrio, klasės ar pan.) organizmų grupė, pvz., indinė gyvalazdė, vaiduoklinių gyvalazdžių šeima,
gyvalazdinių antšeimis, gyvalazdžių būrys, vabzdžių klasė, nariuotakojų tipas ir pan.
*taxon (dgs. taxa)
taksonòmija – biologijos mokslo šaka, nagrinėjanti organizmų klasifikacijos principus, metodus, taisykles (organizmų klasifikacijos teorija ir praktika); pirmą kartą šį
terminą pavartojo biologas De Kandolis (1813 m.); dažniausiai biologai taksonomijos
ir sistematikos terminus laiko sinonimiškais, tačiau rekomenduotina atsižvelgti į tai,
kad terminas taksonomija dažniausiai yra siauresnės reikšmės (klasifikacijos metodų
ar pačių organizmų grupių atžvilgiu), pvz., galime kalbėti apie kurios nors drugių
genties ar šeimos taksonomiją, bet nederėtų vartoti šio termino, kai kalbame apie
vabzdžių klasę ar dar stambesnius taksonus, šiuo atveju paprastai sakoma: „drugių sistematika“, „vabzdžių sistematika“, „bestuburių gyvūnų sistematika“ (rečiau „sistema“)
*taxonomy
tárpinė gýsla – vabzdžio sparno išilginė gysla, esanti priekinėje sparno dalyje tarp
priekinės ir spindulinės gyslos; ∆ dažniausiai išsišakoja į 2 dalis
*subcostal vein, subcosta
Tarptautnis zoològijos nomenklatros kòdeksas – nuo 1973 m. leidžiamas
oficialus tarptautinis, su zoologijos nomenklatūra susijusių taisyklių ir rekomendacijų
rinkinys
*International Code of Zoological Nomenclature
tegmà – viena vabzdžio kūno dalių; yra trys tegmos: galva, krūtinė, pilvelis
*tagma (dgs. tagmata)
tentòriumas – vabzdžio galvoje esančių tentoriumo apodemų (2–3 poros) visuma;
∆ sutvirtina galvos kapsulę iš vidaus, palaiko galvos smegenis ir priekinę žarnyno
dalį; prie tentoriumo tvirtinasi kai kurie galvos raumenys
*tentorium (dgs. tentoria)
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tentòriumo apodemà – vabzdžio galvoje esanti vidinė kūno dangos (išorinio skeleto) išauga; visos tentoriumo apodemos sudaro tentoriumą
*tentorial arm
tergtas – vabzdžio ar kito nariuotakojo gyvūno krūtinės ar pilvelio segmentų nugarinis chitininės kutikulės skydelis
*tergum
tiltẽlis – sklerotizuota, paprastai siaura plokštelė (su šoninėmis išaugomis ar be jų),
esanti genitalinėje kapsulėje aukščiau porinių plokštelių (žiūrint iš nugarinės pusės) ir
jungianti kairiąją porinę plokštelę su dešiniąja
*transtilla (dgs. transtillae)
tolimàsis, distãlinis – esantis toliau nuo kūno centro arba vidurio linijos
*distal
trachja – daugumos vabzdžių (t. p. šimtakojų ir voragyvių) kvėpavimo organas;
plonas, kūno viduje besišakojantis vamzdelis; į išorę ∆ dažniausiai atsiveria kūno šonuose esančia kvapine
*trachea
transpaleárktinė chorològinė grùpė – organizmų (nebūtinai giminiškų) grupė,
kurios visoms rūšims būdingas dažniausiai nepertrauktas arealas nuo Europos iki Rytų
Azijos
*Trans-Palaearctic
tribà – sistematinis (taksonominis) vienetas, jungiantis artimas genčių grupes, t. y.
klasifikacinės hierarchijos pereinamasis (nepagrindinis) sistematinis rangas, aukštesnis
už gentį, bet žemesnis už pošeimį ar šeimą, jeigu pošeimiai toje organizmų grupėje
nėra išskirti
*tribe
tròfinis – mitybos, mitybinis
*trophic
gis – lervos nėrimosi periodas, pvz., pirmojo ūgio lerva – periodas nuo lervos išsiritimo iš kiaušinėlio iki pirmojo nėrimosi, antrojo ūgio lerva – periodas nuo pirmojo
iki antrojo lervos nėrimosi ir t. t.; dažnai žymimas L1, L2, L3 ir t. t.
*instar
uodegnis – esantis arčiau uodegos arba pilvelio galo
*caudal
ūsẽlis – žr. antena
užpakalnė išauglė – drugio patelės pilvelio IX segmento porinės išaugos, nukreiptos kūno priekinio galo link; ∆ gali būti labai ilga arba šakota; prie jos tvirtinasi
raumenys
*apophysis posterior (dgs. apophyses posteriores)
užpakalnis spanas – vabzdžio pakrūtinio šonuose esantis vienas iš dviejų antrosios poros sparnų
*hind wing
vaginà − vabzdžio patelės vamzdelio pavidalo genitalinės ertmės dalis, esanti arčiausiai bendrojo kiaušintakio; vabalų (Coleoptera) patelių bendrojo kiaušintakio tolimoji dalis; vienaangių drugių (Lepidoptera: Monotrysia) bendrojo kiaušintakio dalis
tarp prieangio ir kiaušintakio angos; drugių (Lepidoptera) visas bendrasis kiaušintakis, esantis už sėklos kanalo atsivėrimo vietos
*vagina (dgs. vaginae)
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véidas – suaugusių dvisparnių (Diptera) kaktos dalis žemiau antenų, šonuose ribojasi su sudėtinėmis akimis, o pilvinėje pusėje su kaktos ir priekakčio siūle, o jei
tokios nėra, tai ties priekinėmis tentoriumo įdubomis
*face
vakar paleárktinė chorològinė grùpė – organizmų (nebūtinai giminiškų)
grupė, kurios visoms rūšims būdingas paplitimas (arealas) nuo Europos iki Centrinės
Azijos
*West-Palaearctic
ventrãlinis – žr. pilvinis
vidukrūtnis – vabzdžio krūtinės antrasis (vidurinis) segmentas
*mesothorax
vidurnė gýsla – vabzdžio sparno išilginė gysla, einanti žemiau spindulinės gyslos;
dažniausiai išsišakoja į 4 atšakas
*medial vein, media
vienaañgės genitãlijos – genitalijos, būdingos suaugusioms vienaangių drugių
(Lepidoptera: Monotrysia) patelėms; yra tik viena lytinės sistemos anga, skirta ir kopuliacijai, ir kiaušinėliams dėti
*monotrysian type of genitalia
vienacklis výstymasis – toks vystymasis, kai per metus užauga tik viena suaugėlių vabzdžių karta;
*univoltine
vkšras – kirmėliškai atrodanti drugio ir pjūklelio lerva; ∆ turi galvą, tris poras krūtinės kojų ir 2–5 poras pilvelio kojų (retai 8)
*caterpillar
viršùgalvis – vabzdžio galvos priekinė dalis, esanti už akių
*vertex
viršninė (kopuliãcinio òrgano) šauga – įvairios formos (dažniausiai pailgos) kopuliacinio organo išaugos kopuliacinio organo viršūninėje dalyje; beveik visada porinės, dažniausiai 2 arba 6
*carina (dgs. carinae)
viršutnė minà – augalo lapo pažeidimas, kai vabzdžio lerva išgraužia tik viršutinėje lapo dalyje esančią statinę parenchimą, o viršutinis epidermis, purioji parenchima ir apatinis epidermis lieka nepažeisti
*upperside mine
viršninis, apikãlinis – susijęs su morfologinės struktūros viršūne, nukreiptas aukštyn
*apical
viršutnis žándas – vienas žandas iš vabzdžio žandų pirmosios poros; dažniausiai
skirtas maistui smulkinti; tai nesegmentuota, labai kieta, dantyta plokštelė, kurią judina raumenys
*mandible
žiedẽlis – suaugusio vabzdžio falokriptos arba falotekos vidinės sienelės sklerotizuota dalis, dažnai sudaranti žiedą arba vamzdelį aplink edeaguso pagrindą; drugių
(Lepidoptera) patinų sklerotizuota struktūra, palaikanti ir dažnai supanti galinę edea
guso dalį; kai kurių plėviasparnių suaugėlių labai mažas (vienas ar daugiau), žiedo
pavidalo antenos segmentas, esantis už stiebelio; juo prasideda antenos botagėlis
*anellus (dgs. anelli)

194

žvagždiškoji minà – tako arba dėmės pavidalo mina su šoninėmis atšakomis; primena žvaigždę
*digitate mine, star mine, asteronome
žvynẽlis – plokščia vienaląstė vabzdžio kūno išauga, dažniausiai tai pakitęs šerelis (5 pav.)
*scale
žvynẽlių kúokštas – ant suaugusio drugio (Lepidoptera) sparno esantis žvynelio
kuokštas, kuris yra iškilęs virš bendro žvynelių sluoksnio
*scale tuft

5 pav. Nepticulidae žvyneliai
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Lietuvos Nepticulidae rūšių
pavadinimų rodyklės
Lietuvių – lotynų k.
Gaubtagalvis - Nepticulidae
alksninis – Stigmella glutinosae
apgaulingasis – Stigmella confusella
apskritasis – Ectoedemia occultella
auksajuostis – Stigmella aurella
avietinis – Stigmella splendidissimella
ąžuolalapis – Stigmella samiatella
ąžuolinis – Stigmella roborella
baltajuostis – Ectoedemia albifasciella
beržinis – Stigmella betulicola
blindinis – Ectoedemia intimella
blizgantysis – Stigmella alnetella
brukninis – Fomoria weaveri
bukinis – Stigmella tityrella
dirvuolinis – Stigmella aeneofasciella
drebulinis – Ectoedemia argyropeza
dvitaškis – Ectoedemia subbimaculella
erškėtinis – Stigmella anomalella
gailinis – Stigmella lediella
gelsvasis – Stigmella luteella
gluosninis – Stigmella salicis
gudobelinis – Stigmella crataegella
guobinis – Stigmella ulmivora
Hanoverinis – Ectoedemia hannoverella
Hiubnerio – Stigmella hybnerella
jonažolinis – Fomoria septembrella
karališkasis – Stigmella hemargyrella
karklinis – Stigmella obliquella
katuoginis – Ectoedemia rubivora
klevinis – Stigmella aceris
Klimešo – Ectoedemia klimeschi
kopinis – Stigmella benanderella
kraujalakinis – Stigmella sanguisorbae
kriaušialapis – Stigmella minusculella
kriaušinis – Stigmella pyri
laplandinis – Stigmella lapponica
lazdyninis – Stigmella floslactella
liepinis – Stigmella tiliae
maskuotasis – Stigmella basiguttella
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mažasis – Stigmella microtheriella
miškinis – Stigmella ruficapitella
obelinis – Stigmella malella
pajūrinis – Stigmella zelleriella
paslaptingasis – Stigmella continuella
pietinis – Stigmella nivenburgensis
pievinis – Glaucolepis headleyella
pilkšvasis – Stigmella magdalenae
puošnusis – Stigmella lemniscella
raibasis – Bohemannia pulverosella
raistinis – Stigmella myrtillella
rausvapilvis – Stigmella trimaculella
reliktinis – Stigmella atricapitella
rudasis – Stigmella nylandriella
rudeninis – Stigmella desperatella
rūgštyninis – Enteucha acetosae
Sachalininis – Stigmella sakhalinella
sausmedinis – Stigmella lonicerarum
šermukšninis – Stigmella sorbi
sidabražolinis – Stigmella poterii
skroblinis – Stigmella carpinella
slyvinis – Stigmella plagicolella
sodinis – Ectoedemia atricollis
sparnavaisinis – Etainia sericopeza
spiralinis – Stigmella prunetorum
šunobelinis – Stigmella catharticella
tamsusis – Stigmella oxyacanthella
tritaškis – Stigmella assimilella
tuopinis – Ectoedemia turbidella
vasarinis – Ectoedemia minimella
vėlyvasis – Stigmella incognitella
vijoklinis – Stigmella freyella
vingiorykštinis – Stigmella filipendu
lae (sin. S. ulmariae)
vinkšninis – Stigmella viscerella
žemuoginis – Ectoedemia arcuatella
žievinis – Ectoedemia atrifrontella
žiognaginis – Stigmella pretiosa

Lotynų – lietuvių k.
Bohemannia
pulverosella – raibasis gaubtagalvis
Ectoedemia
albifasciella – baltajuostis gaubtagalvis
arcuatella – žemuoginis gaubtagalvis
argyropeza – drebulinis gaubtagalvis
atricollis – sodinis gaubtagalvis
atrifrontella – žievinis gaubtagalvis
hannoverella – Hanoverinis gaubtagalvis
intimella – blindinis gaubtagalvis
klimeschi – Klimešo gaubtagalvis
minimella – vasarinis gaubtagalvis
occultella – apskritasis gaubtagalvis
rubivora – katuoginis gaubtagalvis
subbimaculella – dvitaškis gaubtagalvis
turbidella – tuopinis gaubtagalvis
Enteucha
acetosae – rūgštyninis gaubtagalvis
Etainia
sericopeza – sparnavaisinis
gaubtagalvis
Fomoria
septembrella – jonažolinis
gaubtagalvis
weaveri – brukninis gaubtagalvis
Glaucolepis
headleyella – pievinis gaubtagalvis
Stigmella
aceris – klevinis gaubtagalvis
aeneofasciella – dirvuolinis
gaubtagalvis
alnetella – blizgantysis gaubtagalvis
anomalella – erškėtinis gaubtagalvis
assimilella – tritaškis gaubtagalvis
atricapitella – reliktinis gaubtagalvis
aurella – auksajuostis gaubtagalvis
basiguttella – maskuotasis
gaubtagalvis
benanderella – kopinis gaubtagalvis
betulicola – beržinis gaubtagalvis
carpinella – skroblinis gaubtagalvis
catharticella – šunobelinis
gaubtagalvis
confusella – apgaulingasis
gaubtagalvis

continuella – paslaptingasis
gaubtagalvis
crataegella – gudobelinis gaubtagalvis
desperatella – rudeninis gaubtagalvis
filipendulae – vingiorykštinis
gaubtagalvis
floslactella – lazdyninis gaubtagalvis
freyella – vijoklinis gaubtagalvis
glutinosae – alksninis gaubtagalvis
hemargyrella – karališkasis
gaubtagalvis
hybnerella – Hiubnerio gaubtagalvis
incognitella – vėlyvasis gaubtagalvis
lapponica – laplandinis gaubtagalvis
lediella – gailinis gaubtagalvis
lemniscella – puošnusis gaubtagalvis
lonicerarum – sausmedinis
gaubtagalvis
luteella – gelsvasis gaubtagalvis
magdalenae – pilkšvasis gaubtagalvis
malella – obelinis gaubtagalvis
microtheriella – mažasis gaubtagalvis
minusculella – kriaušialapis
gaubtagalvis
myrtillella – raistinis gaubtagalvis
nivenburgensis – pietinis gaubtagalvis
nylandriella – rudasis gaubtagalvis
obliquella – karklinis gaubtagalvis
oxyacanthella – tamsusis gaubtagalvis
pyri – kriaušinis gaubtagalvis
plagicolella – slyvinis gaubtagalvis
poterii – sidabražolinis gaubtagalvis
pretiosa – žiognaginis gaubtagalvis
prunetorum – spiralinis gaubtagalvis
roborella – ąžuolinis gaubtagalvis
ruficapitella – miškinis gaubtagalvis
sakhalinella – sachalininis
gaubtagalvis
salicis – gluosninis gaubtagalvis
samiatella – ąžuolalapis gaubtagalvis
sanguisorbae – kraujalakinis
gaubtagalvis
sorbi – šermukšninis gaubtagalvis
splendidissimella – avietinis
gaubtagalvis
215

tiliae – liepinis gaubtagalvis
tityrella – bukinis gaubtagalvis
trimaculella – rausvapilvis
gaubtagalvis
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ulmariae – vingiorykštinis gaubtagalvis
ulmivora – guobinis gaubtagalvis
viscerella – vinkšninis gaubtagalvis
zelleriella – pajūrinis gaubtagalvis
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Apie knygos autorius ir rengėjus

9

10

Arūnas Diškus. Biomedicinos m. daktaras (VU, 2005 m.). Doktorantės A. Navickaitės vadovas (9 pav.). Stažavosi Kopenhagos universitete ir Londono gamtos
muziejuje. Tiria Nepticulidae ir Tischeriidae fauną bei egzotinių vabzdžių įvairovę;
daugiausia laiko skiria Lietuvos Nepticulidae tyrimams, taip pat neotropinei faunai.
Dalyvavo 12 tiriamųjų ekspedicijų įvairiose užsienio šalyse: pavyzdžiui, Ekvadore
(1 pav.), Peru, Indijoje, Gvatemaloje ir kt. Aprašė apie 85 naujas mokslui rūšis.
El. paštas arunas.diskus@vpu.lt.
Jonas Rimantas Stonis. Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiaus
kavalierius (1995 m.), Lietuvos nacionalinės mokslo premijos laureatas (2003 m.).
Profesorius, habilituotas daktaras. Mokslų daktaro ir habilituoto daktaro disertacijas
rengė bei apgynė Rusijos MA Zoologijos institute 1985 m. (10 pav.) ir 1992 m. Stažavosi arba dirbo Kopenhagos universitete, Londono gamtos muziejuje, JAV Smitsono centre, taip pat Nyderlandų ir kituose mokslo centruose. Dalyvavo arba vadovavo
39 tiriamosioms ekspedicijoms įvairiose užsienio šalyse, daugiausia Azijoje ir Centrinėje bei Pietų Amerikoje (8 pav.). Tiria strateginių Žemės regionų biologinę įvairovę
ir pasaulio Opostegidae, Nepticulidae bei Tischeriidae. Aprašė apie 330 naujų mokslui rūšių iš 57 pasaulio šalių. Daugiametis Lietuvos mokslo populiarinimo darbų konkurso laureatas. El. paštas stonis@vpu.lt, interneto svetainė www.life4diversity.com.
Asta Navickaitė. Entomologijos ir augalų parazitologijos doktorantė (9 pav.).
LEU Biosistematikos tyrimų centro narė ir Vilniaus Žemynos gimnazijos vyresnioji
mokytoja. Lankėsi Rusijos MA Zoologijos institute. Dalyvavo 3 mokslo tiriamosiose
ekspedicijose Indijoje (3 pav.), Ukrainoje, Italijoje (2 pav.). Atrado naujų mokslui rūšių. 7 publikacijų autorė. El. paštas anavickate@gmail.com.
Andrius Remeikis. LEU Biosistematikos tyrimų centro narys. Lankėsi JAV Smitsono centro Entomologijos laboratorijoje (4 pav.). Dalyvavo 4 mokslo tiriamosiose
ekspedicijose Azijoje ir Amerikoje. Kartu su bendraautoriais aprašė naujų mokslui
rūšių ir paskelbė apie 25 publikacijas. El. paštas andrius.remeikis@vpu.lt.
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Albina Auksoriūtė. Humanitarinių mokslų daktarė (LKI, VDU, 2000 m.), Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro vadovė, vyriausioji mokslinio žurnalo
„Terminologija“ redaktorė, VLKK narė, International Information Centre for Terminology prezidentė. Paskelbė apie 45 mokslo publikacijas, dalyvavo per 30 tarptautinių
mokslinių konferencijų, įvairiai prisidėjo rengiant apie 40 įvairių sričių terminų žodynų (7 pav.). El. paštas albinaa@lki.lt.
Agnė Rocienė. Entomologijos ir augalų parazitologijos doktorantė (5 pav.). LEU
Biosistematikos tyrimų centro narė. Dalyvavo 3 mokslo tiriamosiose ekspedicijose
Rytų ir Pietryčių Azijoje. Ne kartą lankėsi Rusijos MA Zoologijos institute. 5 publikacijų autorė. Kartu su bendraautoriais aprašė mokslui naujų rūšių. El. paštas
agne.rociene@gmail.com.
Virginijus Sruoga. Biomedicinos m. daktaras (Rusijos MA Zoologijos institutas,
1992 m.). Profesorius (habilitacijos procedūrą atliko VU, 2008 m., 6 pav.). Stažavosi
Kopenhagos universitete, Londono gamtos muziejuje, Rusijos MA Zoologijos institute.
Tiria pasaulio Elachistidae. Dalyvavo 13 tiriamųjų ekspedicijų įvairiose Azijos ir Amerikos
šalyse. Aprašė daugiau nei 70 naujų mokslui rūšių. El. paštas virginijus.sruoga@vpu.lt.
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