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Įvadas
Didžiausią Žemės biologinės įvairovės dalį sudaro vabzdžiai, ypač tokie, 

kurie priklauso vabalų, plėviasparnių, dvisparnių ir drugių būriams. straubliuo-
čių būrys (kaip ir vienas jo pobūris – blakės), nors savo rūšių gausa ir neišsiski-
ria tarp insecta klasės taksonų, tačiau yra labai įvairus ir moksliniu teoriniu bei 
ūkiniu praktiniu požiūriu labai svarbus.

Blakės plačiai paplitusios po visą pasaulį. jų taip pat daug ir lietuvos fau-
noje (šiuo metu lietuvoje žinoma apie 330 rūšių, tačiau dalis jų dar neaptikta 
ir, matyt, jų mūsų šalies faunoje gyvena daugiau nei 400 rūšių). kadangi bla-
kėms būdinga termofilija ir kserofilija, ypač daug blakių rūšių aptinkama stepė-
se, pusdykumėse ir dykumose. nemažai jų gyvena atogrąžose ir paatogrąžiuose 
(1–4 pav.), mažiau aptinkama vidutinių platumų miškų zonoje, o tundros blakių 
fauna visiškai skurdi.

sausumoje aptinkamos blakės, kurios sudaro didžiąją blakių daugumą, gy-
vena įvairiose buveinėse. jų daug ant medžių ir krūmų, o kai kurios blakės gy-
vena po medžių žieve. Daug blakių rūšių aptinkamos ant žemės paviršiaus ir pa-
čioje žemėje, o kai kurios – paukščių lizduose ir žinduolių urvuose (Zahradnik, 
1998). tačiau daugiausia blakių rūšių vis dėlto randama ant žolinių augalų.

kita svarbi blakių ekologinė grupė – vandeninės blakės. Dauguma jų plau-
ko giliai vandens telkiniuose ir yra įgijusios specifinių adaptacijų (pvz., skorpi-

1–4 pav. Blakių įvairovė, aptikta paatogrąžių miškuose, 
himalajų priekalnėse (indija)
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onblakės turi vamzdelių pavidalo kvapines). kai kurios vandeninės blakės laiko-
si vandens paviršiuje, jų kūnas padengtas tankiais nesušlampančiais plaukeliais. 
Vandeniniai čiuožikai sklendžia vandens paviršiumi pasinaudodami vandens pa-
viršinio sluoksnio įtempimu, o štai Halobates genčiai priklausantis jūrinis čiuo-
žikas gyvena jūrose, šimtus kilometrų nuo kranto, ir maitinasi planktonu bei 
plaukiojančiomis bestuburių gyvūnų liekanomis. tai bene vieninteliai vabzdžiai, 
nuolatinai gyvenantys jūroje (Brodskij, 1983).

tarp blakių paplitęs ir parazitizmas (parazitinis gyvenimo būdas). Žinoma 
rūšių, kurios minta šiltakraujų gyvūnų krauju. tačiau blakių mityba yra labai 
įvairi, dauguma jų – augalėdės (fitofagai), kai kurios – plėšrios ir tik nedidelė 
dalis – parazitai. tarp augalėdžių daugiausiai tokių rūšių, kurios beveik neturi 
mitybinės specializacijos, o yra oligofagai ar net polifagai. tokių blakių mais-
tas – įvairios augalų dalys (tiek vegetatyvinės, tiek generatyvinės, pvz., sėklos). 
kai kurios augalėdės blakės, pvz., urvablakės, minta augalų šaknimis.

2010 m. elta ir lrytas.lt pranešė, kad „niujorką kamuojančios blakės už-
plūdo ir jungtines tautas (jt). jų aptikta jt sekretoriato 20 ir 21 aukštuose bei 
jt būstinės bibliotekoje. jt atstovo teigimu, minėtos patalpos ištuštintos, blakės 
naikinamos. kol kas nuo šių kraujasiurbių žmonės nenukentėjo. mažos rudos 
blakės prieš tai jau apėmė prabangius niujorko viešbučius ir parduotuves bei 
„empire state Building“ dangoraižį. niujorko meras pareiškė susirūpinimą, kad 
blakių invazija gali pakenkti jo vadovaujamo miesto įvaizdžiui visame pasau-
lyje“.

Patalinė blakė – nemalonus žmogaus kraujasiurbis parazitas, nuo kurio 
daugiausiai kenčia atsilikusių kraštų žmonės arba keliautojai. o štai centrinėje 
amerikoje gyvenanti meksikinė blakė pernešioja labai pavojingą, dažniausiai 
žmogui mirtiną Čagaso ligą.

Ūkinė blakių reikšmė yra didelė, kadangi tarp blakių yra tokių atstovių, 
kurios daugelyje pasaulio šalių kenkia grūdinėms kultūroms. Ypač pažymėti-

5 pav. nuo priešų kai kurios blakės bando apsisaugoti susiburdamos į dideles grupes 
ir užimdamos gynybinę pozą (Gvatemala)
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na javinė vėžliablakė (Eurygaster integriceps), kuri gali ženkliai sumažinti javų 
derlių, o pažeisti grūdai netinka duonai kepti. sakoma, kad masiškai išplitusi 
raudonūsė žolblakė (Trigonotylus rufi cornis) arba keliaujančioji žolblakė (Notosti-
ra erratica) pažeidžia kultūrinių pievų augalus; jų pažeisti augalai nustoja augti 
bei pagelsta ir taip padaroma žala žemės ūkiui. tokių blakių, kurios daro žalą 
pievoms ir ganykloms, yra daug, ypač tarp žolblakių šeimos atstovių. kai kurios 
blakės kenkia bulvėms, pomidorams, citrusinėms kultūroms, medvilnės ir taba-
ko plantacijoms. Vien ant medvilnės augalų aptinkama apie 120 blakių rūšių, o 
ant citrusinių kultūrų – 40 rūšių, priklausančių skirtingoms šeimoms (Brodskij, 
1983). 

Daug blakių yra ir entomofagų (Pileckis, 1982), todėl kai kurias jų rūšis 
buvo bandoma panaudoti biologinei kovai – kenkėjams naikinti.

Pažinti ir tyrinėti blakes yra labai svarbu. Daugelis jų žavi įvairiais spalviniais 
kūno raštais bei neįprastomis kūno formomis. nenuostabu, kad daugelis didžiųjų 
arba ypač spalvingų blakių yra geidžiami vabzdžių kolekcionierių „trofėjai“. Pasta-
ruoju metu, išsivysčius skaitmeninei fotografijai, atsirado žmonių, kurie vabzdžių 
kolekcionavimą pakeitė fotografavimu. Daug nuostabių blakių nuotraukų pateikia-
ma neseniai įkurtoje interneto svetainėje „macrogamta“ (administratorius Gintau-
tas steiblys), taip pat daugelyje užsienyje sukurtų interneto tinklalapių.

apie blakes rašoma mokslo populiarinimo leidiniuose (pvz., Baužys, 
2010), spalvotos blakių nuotraukos ar piešiniai 
gana dažnai pasirodo užsienyje išleidžiamuo-
se vabzdžių atlasuose ir kituose entomologijos 
leidiniuose (stanek, 1977; Brodskij et al., 1983; 
Zahradnik, 1985, 1998; chinery, 1993, 2005, 
2007; Burnie, 2002; mcGavin, 2005; Gillott, 
2005). Vienas geriausių mokslinių leidinių apie 
pasaulio blakes – apibendrinanti (monografinė) 
pasaulio blakių apžvalga, kurią 1995 m. išlei-
do jaV kornelio universiteto leidykla (schuh, 
slater, 1995). Deja, iki šiol leidinių apie blakes 
lietuvių kalba ypač maža (lešinskas, Paleckis, 
1967; Gecevičiūtė, rukšėnas, 1978; Pileckis, 
1982; Valenta, lazdinis, 1985; Pileckis ir kt., 
1994), o pati lietuvos blakių fauna dar toli gra-
žu nepakankamai ištyrinėta (lukashuk, 1997; 
söderman, Dapkus, 2009; söderman, rintala, 
2009; stonis ir kt., 2010; Baužys, 2011). no-
rėdama paskatinti blakių tyrimus šalyje, lie-
tuvos entomologų draugija 2010 metus buvo 
paskelbusi medinės skydblakės (Palomena pra-
sina) metais (Baužys, 2010).

6 pav. smailiagalvės skydblakės 
(Aelia acuminata) labiausiai mėgsta 
žiemkenčius ir vasarinius javus, 

rugius, taip pat maitinasi miežiais 
ir avižomis. Blakės praduria augalo 

audinius, įšvirkščia virškinimo 
fermentus, kurie paverčia mitybinę 
medžiagą skysta mase, kurią blakės 
gali išsiurbti. augalai pradeda vysti 

ir dažniausiai žūva
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Ši mokomoji knyga yra pirmasis 
lietuvių kalba išleistas leidinys, kuria-
me apžvelgiama daug blakių sistemi-
nių grupių ir pateikiama beveik 500 
jų rūšių, paplitusių tiek lietuvoje, tiek 
kituose kraštuose. Šioje knygoje skel-
biami daugelio blakių sunorminti ir 
sukirčiuoti lietuviški vardai, taip pat 
pateikiama daug naujų pavadinimų. 
tikimės, kad šis leidinys ne tik talkins 
susipažįstant su blakių įvairove, varto-
senoje įtvirtins lietuviškuosius vabz-
džių vardus, bet ir paskatins toliau ty-
rinėti blakių fauną lietuvoje.

7 pav. skydblakė (himalajai, indija)

8 pav. Ši blakė savo forma ir ypač idealiai 
priderinta kūno spalva puikiai pamėgdžioja 

atogrąžų augalo sėklas. Pajutusi pavojų ji skuba 
arčiau sėklos, taip bandydama išlikti priešų 

nepastebėta (Gvatemala)
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Dėl lietuviškų blakių vardų
(j. r. stonis, a. auksoriūtė)

lietuviška entomologijos terminija dar nėra nusistovėjusi, o didžioji dalis 
vabzdžių vardų (pavadinimų) iki šiol nesukurti, netinkami arba tiesiog neprigiję 
kalboje (stonis ir kt., 2009). Ypač daug netinkamų vabzdžių vardų galima rasti bio-
logijos paskaitų konspektuose, išgirsti kalbant, netaisyklingi vabzdžių vardai nuola-
tos vartojami internete, populiariojoje literatūroje, įvairiuose žurnaluose apie gamtą 
ar šalies dienraščiuose.

Pažymėtina, kad ilgą laiką dauguma blakių rūšių ir šeimų neturėjo lietuviškų 
vardų arba rūšių vardai buvo nesunorminti. Įvairių vabzdžių vardų ir entomologi-
jos terminų norminimo darbai lietuvoje buvo pradėti 2003 m. ir yra atliekami iki 
šiol. neseniai buvo paskelbti lietuvos blakių (hemiptera, heteroptera), taip pat ir 
žirgelių (odonata) lietuviškų vardų sąrašai (stonis ir kt., 2009, 2010), išleisti egzoti-
nių vabzdžių (gyvalazdžių, maldininkų, tarakonų, termitų, gladiatorių, tinkluočių, 
akmenropų ir trunėsinukų) aiškinamieji vardynai (stonis, Diškus, 2011; Diškus, 
stonis, 2012a), publikuoti augalus minuojančių vabzdžių vardai (Diškus, stonis, 
2012b).

Blakių vardyno projektas (kaip ir visi kiti vabzdžių vardų norminimo darbai) 
buvo vykdomas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (Vlkk) užsakymu kaip nedi-
delė Vlkk programos „terminijos norminimas ir sklaida“ dalis. Blakių terminijos 
norminimo darbus atliko prof. habil. dr. j. r. stonis ir dr. a. auksoriūtė. normi-
nant šiuolaikinius blakių vardus ypač buvo naudingi mūsų kolegų algirdo Vilko, 
andriaus remeikio ir laikinojo lietuvos edukologijos universiteto Biosistematikos 
tyrimų centro neetatinio nario Dariaus Baužio siūlymai bei pastabos. Vabzdžių var-
dus kirčiavo redaktorė adelė noreikaitė (lietuvių kalbos instituto terminologijos 
centras) ir Vera mauricaitė (lietuvos edukologijos universiteto lietuvių kalbotyros 
ir komunikacijos katedros Fonetikos ir akcentologijos laboratorija).

terminų kūrimo ir norminimo darbui buvo rengiamasi ir jis dirbamas va-
dovaujantis bendraisiais terminologijos principais. Buvo suformuluota norminimo 
kryptis ir strategija. Visais kalbos klausimais daugiausia konsultavo lietuvių kalbos 
instituto terminologijos centro vadovė ir Vlkk terminologijos pakomisės pirmi-
ninkė dr. a. auksoriūtė. Projekto metu buvo laikomasi Vlkk nutarimų. normi-
nant arba kuriant vabzdžių vardus buvo atsisakyta barbarizmų ir vengta lietuvių 
kalbos normas arba tradicijas neatitinkančių vardų. taip pat pradėta vienodinti ir 
vabzdžių vardų daryba. kaip žinoma, iki šiol tiek lietuvių, tiek ir kai kuriose užsie-
nio kalbose (pvz., anglų k.) pasitaiko, kad vabzdžių šeimos pavadinimas yra apra-
šomojo pobūdžio ir sudarytas iš 3 ar 4 žodžių. Šiame projekte griežtai vadovautasi 
principu, kad lietuviški vabzdžių šeimų ir aukštesnio rango taksonų vardai (pava-
dinimai) būtų arba vienažodžiai, arba sudaryti iš dviejų žodžių. skirtingai negu 
lietuviškoji botanikos terminija (kuri jau yra sunorminta ir toliau, vadovaujantis 
tik binarinės nomenklatūros principais, kuriami egzotinių augalų vardai), daugy-
bė vabzdžių rūšių vardų iki šiol tebėra aprašomojo pobūdžio. tai labai apsunkina 
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vartoseną. todėl tokie blakių vardai, kurie buvo sudaryti daugiau nei iš 2 žodžių, 
pakeisti trumpesniais.

Pastebėsime, kad tarp blakių yra žinoma daugybė labai artimų, sunkiai atski-
riamų genčių. jeigu rūšys lietuvių kalboje įgytų pavadinimus, kurių pirmasis žodis 
įvardytų gentį, terminologinė įvairovė būtų tokia didelė, kad nepaprastai apsun-
kintų vardų vartojimą (įsiminimą ir orientavimąsi sistemoje). Projekto metu buvo 
laikomasi principo, kad prioritetas turėtų būti suteiktas aukštesnio rango ir dides-
nio reikšmingumo taksonams – šeimoms. apsispręsta, kad blakių genčių įvardi-
jimas lietuvių kalboje neturi ypatingos svarbos: 1) blakių genčių taksonomija yra 
gana greitai kintanti ir nevisuotinai pripažinta; 2) išoriniai morfologiniai skirtumai 
tarp blakių genčių yra menki ir nespecialistams dažniausiai būtų sunku (arba ne-
įmanoma) identifikuoti blakių gentis; 3) praktiniu (vartosenos) požiūriu aiški rū-
šių priklausomybė konkrečioms šeimoms yra svarbiau nei priklausomybė gentims. 
Projekto metu buvo vadovautasi nusistovėjusia vabzdžių vardų praktika (tradicijo-
mis) – šiuo metu daugiausiai sunormintoje ir pačioje didžiausioje vabzdžių sistema-
tinėje grupėje – vabalų būryje – gentys lietuvių kalboje irgi neįvardijamos. Genčių 
neįvardijimo tradicijų buvo laikomasi ir atliekant žirgelių (stonis ir kt., 2009) bei 
daugelio kitų vabzdžių būrių (stonis ir kt., 2010; stonis, Diškus, 2011; Diškus, sto-
nis, 2012a, 2012b) terminologijos norminimo darbus. taip pat apsispręsta ir toliau 
nuosekliai prisilaikyti vabalų būrio terminijoje jau susiklosčiusių tradicijų ir todėl 
blakių antšeimio rango vienažodžius taksonus lietuvių kalboje vartoti tik su prie-
saga –inis. siekiant išvengti taksonominių dviprasmybių, šios priesagos vartojimo 
buvo atsisakyta šeimų varduose.

leidinyje blakių vardai pateikiami nurodant tik svarbiausius sinonimus ir vi-
sada kartu su lotyniškuoju pavadinimu bei jo atitikmeniu anglų kalboje (jeigu toks 
yra). todėl vartotojas galės ne tik nesunkiai susiorientuoti sudėtingoje entomologi-
jos sistemoje, suprasti atskirų sisteminių vienetų priklausomybę ir pavaldumą aukš-
tesnio rango sisteminiams vienetams (šeimoms), bet ir lengvai susirasti vabzdžio 
vardą, žinodamas vien tik lotynišką jo pavadinimą.

9 pav. Besiporuojančios blakės (meksika)
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specifiniai terminai, kuriuos reikėtų žinoti 
skaitant tekstus apie blakes

(j. r. stonis, V. sruoga, a. auksoriūtė)

toliau vartojamos šios santrumpos: dgs. – daugiskaita; ∆ – straipsnyje atstoja visą 
antraštinį žodį; * – angliškas termino atitikmuo.

adaptãcija – organizmų (jų organų formos, sandaros, funkcijų) prisitaikymas 
prie tam tikrų (kintančių) gyvenimo sąlygų

 *adaptation

Afrotròpinis regiònas – didelis zoogeografinis regionas, kuris apima didžiąją 
afrikos dalį į pietus nuo sacharos (regionui taip pat priklauso mada-
gaskaras)

antenà – vienas iš dviejų segmentuotų judrių galvos ūselių; jame gali būti dau-
gybė (kartais iki dešimčių tūkstančių) įvairių sensilų, atliekančių lytė-
jimo, uoslės ir kitas funkcijas; antenos sudarytos iš pėdelės, stiebelio, 
žiedelio (gali nebūti), požiedžio (gali nebūti) ir botagėlio, susidedančio 
iš daug segmentų

 *antenna (dgs. antennae)

añtsparnis – vienas sparnas vabalų, taip pat blakių ir kitų vabzdžių pirmosios 
sparnų poros; paprastai antsparniai yra kieti, stipriai chitinizuoti, skrai-
dyti nenaudojami, o blakių antsparnių tik pamatinė dalis yra standi, 
nepermatoma; likusi dalis (viršūninė) plėviška, permatoma ir vadinama 
membrana; suglausti antsparniai apsaugo pilvelį ir užpakalinius plėviš-
kus sparnus

 *elytra

añtšeimis – taksono rangas, aukštesnis už šeimą; tai sistematinė kategorija, api-
manti keletą giminiškų šeimų, pvz., labai artimos mikrodrugių šeimos – 
nepticulidae ir opostegidae – yra jungiamos į nepticuloidea antšeimį; ant-
šeimio lotyniškas pavadinimas visada turi baigmenį –oidea

 *superfamily

apatnis žándas – antrosios vabzdžio žandų poros žandas; sudėtingos sandaros, 
sudarytas iš kelių segmentų

 *maxilla (dgs. maxillae)

areãlas – kurio nors gyvūnų sistematinio vieneto (pvz., rūšies, genties, šeimos) 
paplitimo plotas

 *geographical range, range

atógrąžos – dvi lygiagrečios geografinės Žemės rutulio juostos, nutolusios į abi 
puses nuo pusiaujo 23°27’; būdingi vyraujantys pasatiniai ir musoni-
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niai vėjai, visus metus aukšta temperatūra, drėgnų, šiltų, ištisus metus 
žaliuojančių miškų ar karštų savanų ir dykumų biomai; užima 35 proc. 
Žemės sausumos

 *the tropics

augaldis, fitofagas – vabzdys ar kt. gyvūnas, mintantis tik augalais
 *phytophagous

biològinė įvairóvė – visų organizmų rūšių, gyvenančių visose ekosistemose, 
buveinių ir genetinė įvairovė

 *biodiversity

biològinė kovà – gyvų organizmų (parazitų, grobuonių, ligų sukėlėjų) naudoji-
mas kovojant ar reguliuojant nepageidaujamų gyvūnų ar augalų gausumą

 *biological control

blauzdà – ketvirtas vabzdžio kojos segmentas.
 *tibia

búožiška antenà – vabzdžių antena, kurios viršūnėje esantys segmentai (vie-
nas arba keli) yra sustorėję ir sudaro buoželę; daugiausiai buožiškos an-
tenos būdingos dieniniams drugiams

 *clubbed antenna, clavate antenna, capitate antenna

būrỹs – sistematinė kategorija, jungianti artimas (giminiškas) šeimas (gali būti 
viena arba daugiau); klasės dalis

 *order

Čãgaso ligà – centrinėje ir Pietų amerikoje paplitusi liga, kurios sukėlėjus – 
tripanosomas (mastigophora, Trypanosoma) – platina plėšriablakėms pri-
klausančios kraujasiurbės blakės (Triatoma, Paratriatoma); ∆ pažeidžia šir-
dį ir centrinę nervų sistemą; liga pavadinta brazilų gydytojo karloso Ča-
gaso (Carlos Chagas) vardu, kuris pirmasis aprašė šią ligą

 *chagas’ disease

čiumpamóji kója – vabzdžio koja, pritaikyta aukai čiupti; čiumpamosios kojos 
būdingos plėšriems vabzdžiams, pvz., maldininkams (mantodea), man-
tispoms (neuroptera, mantispidae), kai kurioms blakėms ir kt.

 *raptorial leg

dalnė metamorfòzė – vabzdžio metamorfozė, kai iš kiaušinėlio išsirita ler-
va, 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, 
blakėms ir kt.

 *incomplete metamorphosis

dangtẽlis – ką nors dengianti struktūra; vožtuvo pavidalo anga; daugelio vabz-
džių (Phasmatodea, embioptera, Phthiraptera, heteroptera) kiaušinėlio 
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dangtelis; gyvalazdžių (Phasmatodea) patelių genitalinės ertmės pilvinis 
dangtelis, kilęs iš V sternito; baltasparnių (hemiptera, sternorrhyncha, 
aleyrodidae) dangtelio pavidalo struktūra virš lingulės; kai kurių cikadų 
(hemiptera, auchenorrhyncha, cercopoidea, machaerotidae) pakitę V ir 
Vi pilvelio tergitai; kai kurių cikadų (hemiptera, auchenorrhyncha, ci-
cadidae) krūtinės pilvinio paviršiaus atauga, dengianti ertmę, kurioje yra 
būgninė membrana; viena iš poros pilvelio žiaunų, kuri yra padidėjusi ir 
sustorėjusi bei tapusi kitų žiaunų apsauginiu dangteliu; suaugusio dru-
gio (lepidoptera) specializuotas pilvelio Viii tergitas, nusitęsęs uodeginio 
galo link ir dengiantis tegumeną bei unkusą; paprastai būna su porine uo-
deginio galo link nukreipta atauga; Macaria clathrata (lepidoptera, Geo-
metridae) patelės skydelio pavidalo užanginės plokštelės atauga, dengianti 
kopuliacijos angą; žiedmusių (Diptera, syrphidae) išgaubtas dangtelis arba 
priekinis puparijaus galas, kuris skyla į dvi dalis, kai išsirita suaugusi musė

 *operculum (dgs. opercula)

dyglỹs, spyglys – tvirta, smailėjanti vabzdžio kutikulės išauga (su kutikule 
lanksčia jungtimi nesijungia)

 *spine

dimorfzmas – reiškinys, kai ta pati gyvūnų rūšis turi dvi skirtingas formas, 
pvz., patinų ir patelių dydžio, spalvos, išvaizdos skirtumai (lytinis di-
morfizmas), tų pačių gyvūnų skirtinga spalva įvairiais metų laikais (se-
zoninis dimorfizmas)

 *dimorphism

duriameji-siurbiameji burnõs òrganai – burnos organai, kurių viršutiniai 
arba apatiniai žandai arba ir vieni, ir kiti yra durklo formos, jais pradu-
riami augalo ar gyvūno audiniai; būdingi blakėms, utėlėms, kai kuriems 
dvisparniams ir kt.

 *piercing-sucking mouthparts

entomofãgas – parazitinis ar plėšrusis vabzdys, mintantis kitais vabzdžiais, 
pvz., vytis, boružė, auksaakė ir kt.

 *entomophagous

entomològas – mokslininkas, tiriantis vabzdžius
 *entomologist

entomològija – mokslas apie vabzdžius
 *entomology

fáuna – istoriškai susiformavusi tam tikros geografinės erdvės gyvūnų rūšių 
visuma; ∆ gali būti skirstoma ir pagal sistematines gyvūnų grupes, pvz., 
pagal geologinį laikotarpį – kainozojaus, ledynmečio; pagal gyvenamąją 
vietą – dirvožemio, ežero; pagal gyvūnų praktinę reikšmę – parazitų ∆

 *fauna
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gãlas – patologinė kurios nors augalo dalies (lapo, pumpuro) išauga, kurią su-
kelia vabzdžiai ir kai kurie kiti organizmai, paveikdami augalo audinius 
mechaniškai ar chemiškai

 *gall
galvà – vabzdžio kūno priekinė (pirma) dalis (tegma)
 *head
gardẽlė – vabzdžio sparno plotas, iš dalies ar visiškai ribojamas sparno gys-

lų; paprastai gardelės vadinamos pagal gyslos, kuri sudaro jos viršutinį 
kraštą, pavadinimą, pvz., visos gardelės, esančios iškart po spinduline 
gysla, vadinamos spindulinėmis gardelėmis, o numeruojamos pradedant 
nuo sparno pamato išorinio sparno krašto link

 *cell
gents – sistematinė kategorija, jungianti giminiškas rūšis ir esanti šeimos dalis; 

∆ gali būti sudaryta iš vienos arba daugiau rūšių
 *genus (dgs. genera)
gyslotùmas – vabzdžio sparno visų gyslų išsidėstymas; gyslų išsidėstymo ypa-

tumais dažnai remiamasi sistematikoje
 *venation, wing venation
Holárktika – žr. holarktis
Holárktinė srits arba regiònas – žr. holarktis
Holárktis, holárktinis regionas – zoogeografinis regionas, apimantis Palearktį 

ir nearktį
 *holarctic region
Indomalãjinis regiònas – didelis zoogeografinis regionas, kuris apima visą 

atogrąžų aziją į pietus nuo himalajų
 *oriental region
namis – gyvūnas, gyvenantis prie namų arba namuose, pvz., juodasis tarako-

nas, naminis prūsokas, kambarinė musė
 *synantropic
išornis paraztas, ektoparazìtas – organizmas, nuolatos arba laikinai gyve-

nantis kitų organizmų kūno paviršiuje, mintantis jų krauju, kt. audiniais
 *ectoparasite
išornis spano krãštas – vabzdžio sparno tolimasis kraštas tarp sparno viršū-

nės ir vidinio kampo
 *termen
kaktà – vabzdžio galvos priekinė dalis, esanti žemiau viršugalvio
 *frons
kanibalzmas – kai kurių gyvūnų savybė ėsti tos pačios rūšies gyvūnus
 *cannibalism
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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

kenkjas – vabzdys ar kitas organizmas, darantis žalą žmogui (sveikatai ir 
pan.), jo daiktams, auginamiems pasėliams, augalams, gyvuliams ir pan.

 *pest

kiaũšdėtis – pakitęs, ištįsęs patelės pilvelio galas, paprastai Viii ir iX segmen-
tai, pritaikyti kiaušinėliams dėti

 *ovipositor

kiaušinlis – vabzdžio apvaisinta moteriška lytinė ląstelė, apsupta maisto me-
džiagomis ir apsauginiu apvalkalėliu (chorionu); dažniausiai būna apva-
lus arba ovalus; kartais kiaušinėlis susidaro ir neapvaisinus moteriškos 
lytinės ląstelės

 *egg

klãsė – sistematinė kategorija, jungianti giminiškus būrius; žemesnio rango už 
tipą ar potipį

 *class

kója – viena iš šešių vabzdžio krūtinės galūnių, naudojamų judėjimo, kūno pa-
laikymo ir kitoms funkcijoms (pvz., rausti, griebti ir pan.) atlikti

 *leg

kraujasiurbỹs vabzdỹs – vabzdys, mintantis krauju; kraujasiurbiams vabz-
džiams priklauso sparvos (tabanidae), uodai (culicidae), smulkieji ma-
šalai (ceratopogonidae), moskitai (Phlebatominae), upiniai mašalai (si-
muliidae), kai kurios blakės ir kt.

 *blood sucking insect

krūtnė – vabzdžio kūno vidurinė dalis, esanti tarp galvos ir pilvelio; ∆ sudary-
ta iš 3 segmentų: prieškrūtinio, vidukrūtinio ir pakrūtinio

 *thorax

kseroflas – organizmas, gyvenantis sausose vietose – stepėse, dykumose
 *xerophilous.

kvapnė – vabzdžių (t. p. šimtakojų ir voragyvių) kūno paviršiuje esanti anga, 
pro kurią oras patenka į trachėją

 *spiracle

kvãpinė liaukà – išorinės sekrecijos liauka, išskirianti kvapo sekretą, kuris atlie-
ka keletą funkcijų: privilioja priešingos lyties individą, pažymi teritoriją, 
perspėja apie pavojų ir t. t.; ∆ būdinga daugeliui vabzdžių, pvz., blakėms, 
vabalams, plėviasparniams ir kt.

 *scent gland



16

lérva – pogemalinė vabzdžio vystymosi stadija; lervų išorė daug ar mažai, bet 
skiriasi nuo suaugėlių; dažnai gyvena skirtingomis sąlygomis ir minta 
kitokiu maistu nei suaugę tos pačios rūšies individai

 *larva (dgs. larvae)

maitda – vabzdys arba kitas organizmas, mintantis dvėsena
 *necrophagous

mimkrija – individo supanašėjimas su aplinkos daiktais, kitais gyvūnais, au-
galais, negyvais gamtos kūnais, padedantis jam apsisaugoti nuo priešų 
(pvz., drugiai stiklasparniai išore labai panašūs į vapsvas)

 *mimicry

mitýbinis áugalas – augalas (ar augalų grupė), kurio audiniais minta augalė-
džiai (fitofagai), pvz., vabzdžiai

 *host-plant

nagẽlis – vabzdžio kojos letenėlės gale esanti lenkta, smaili struktūra (paprastai 
porinė), primenanti paukščio kojos nagą

 *claw

naujà ršis, naujà mókslui ršis – pirmą kartą įvardyta, pavadinta moks-
liniu, 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 reikala-
vimus

 *new species

Neárktika – žr. nearktis

Neárktinė srits arba regiònas – žr. nearktis

Neárktis, neárktinis regionas – holarktinio regiono vakarinė dalis (dažnai lai-
koma atskiru regionu); apima Šiaurės ameriką iki meksikos kalnyno 
pietinės ribos, kanados arktinį salyną ir Grenlandiją

 *nearctic region

Neotròpikai – žr. neotropinis regionas

Neotròpinis regiònas – didelis zoogeografinis regionas, kuris apima visą Pietų 
ameriką ir centrinę ameriką iki meksikos kalnyno pietinės ribos (regi-
onui taip pat priklauso karibų jūros salynas)

 *neotropical region

nėrmasis – 1) procesas, kai, vabzdžiui augant, keičiantis jo ūgiui ir formuo-
jantis naujam ektoskeletui, 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
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nmfa – dalinės metamorfozės vabzdžio lerva, pvz., tarakonų, žiogų, blakių; ∆ iš-
oriškai labai panaši į suaugėlį, tačiau jos sparnai dar nėra visiškai išsivystę

 *nymph

nugarlė – vabzdžio krūtinės viršutinė dalis
 *notum (dgs. nota)

oligofãgas – gyvūnas, mintantis tik kelių rūšių organizmais, dažniausiai pri-
klausančiais vienai, dviem ar kelioms labai giminiškoms gentims

 *oligophagous

paatogrąžỹs – Šiaurės ir Pietų pusrutulio geografinės juostos, tarp atogrąžų ir vidu-
tinių juostų (tarp 30–40° šiaurės ir pietų platumos); dirvožemiai ir augalija 
labai įvairūs – nuo drėgnųjų plačialapių ir visžalių medžių raudonžemiuose 
ir geltonžemiuose iki retmiškių tamsiai ruduose dykumų dirvožemiuose; 
žiemą orai nepastovūs, retkarčiais pasninga, būna šalčių iki –20 °c; vasara 
karšta, šilčiausio mėnesio vidutinė oro temperatūra 24–28 °c; musoninio 
klimato sektoriui būdinga lietinga vasara, sausa žiema

 *subtropics

pakrūtinỹs – vabzdžio krūtinės trečiasis (paskutinis) segmentas
 *metathorax

Paleárktika – žr. Palearktis

Paleárktinė srits arba regiònas – žr. Palearktis

Paleárktis, Paleárktinis regiònas – holarktinio zoogeografinio regiono rytinė 
dalis, apimanti visą europą, Šiaurės afriką ir didžiąją azijos dalį į šiaurę 
nuo himalajų (azijos atogrąžos priklauso kitam regionui); dažnai laiko-
mas savarankišku regionu

 *Palaearctic region

paprastóji akìs – vabzdžių ar kitų nariuotakojų paprasta (nesudėtinė) rutuliuko for-
mos akis; būna pavienės ar mažomis grupėmis; vabzdžiai jų turi nuo 1 iki 3

 *ocellus (dgs. ocelli), simple eye, stemma

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 gyvena-
mąja aplinka ir maisto šaltiniu, dažniausiai jam kenkdamas

 *parasitism

partenogenèzė – organizmų lytinio dauginimosi būdas – gemalo vystymasis 
iš neapvaisintos moteriškosios lytinės ląstelės

 *parthenogenesis



18

patẽlė – individas, turintis tik tuos lytinius organus, kurie produkuoja moteriš-
kas lytines ląsteles (kiaušinėlius)

 *female

pãtinas – individas, turintis tik tuos lytinius organus, kurie produkuoja sper-
matozoidus

 *male

pilvẽlis – paskutinė vabzdžio kūno dalis už krūtinės; dažnai ∆ sudarytas iš 
9–10 aiškiai matomų segmentų, tačiau kartais ∆ redukuotas, sudarytas 
iš mažiau segmentų

 *abdomen

plaukẽlis – plona, lanksti plauko pavidalo kutikulės išauga, kurios diametras 
vienodas per visą ilgį

 *hair

pláukiojamoji kója – vabzdžio koja, pritaikyta plaukti; letenėlės segmentai, 
susijungę nelanksčiai, apaugę ilgais, standžiais šereliais; plaukiojamosios 
kojos būdingos nugarplaukoms (hemiptera, heteroptera, notonectidae), 
dusioms (coleoptera, Dytiscidae) ir kt.

 *natatorial leg, nectopod, swimming limb

plėvnis spanas – žr. plėviškasis sparnas

plviškasis spanas – labai plonas, daugiau ar mažiau skaidrus vabzdžių spar-
nas; paprastai tokius sparnus turi tinklasparniai, musės, plėviasparniai 
ir kt. vabzdžiai

 *membranous wings

plėšrnas – organizmas, kuris gauna energijos besimaitindamas sumedžiotais 
kitais organizmais

 *predator

póbūris – organizmų sistematikos vienetas – būrio dalis, jungianti giminiškus 
antšeimius arba šeimas

 *suborder

pógentė – organizmų sistematikos vienetas – genties dalis, jungianti giminiškų 
rūšių grupę

 *subgenus

polifãgai – gyvūnai, mintantys labai įvairiu maistu; parazitai, besinaudojantys 
daugeliu organizmų (šeimininkų)

 *polyphagous

polimorfzmas – ryškiai skirtingos formos individų priklausymas vienai rūšiai
 *polymorphism

populiãcija – biologinės rūšies individų grupė, užimanti tam tikrą arealo dalį 
(erdvę arba teritoriją); nuo kitų tokių pačių grupių dažnai skiriasi mor-
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fologiniais, genetiniais ar kitais požymiais. kad galėtų savarankiškai 
egzistuoti, ∆ turi būti pakankamai gausi ir pakankamai tankiai apgy-
vendinti teritoriją (populiacijos individai turi galėti laisvai susitikti ir 
kryžmintis). ∆ yra izoliuota nuo kitų populiacijų (kryžminimosi tiki-
mybės požiūriu). tai – mažiausias vienetas, galintis savarankiškai evo-
liucionuoti. Pastaba: ekologijos moksle populiacijomis gali būti vadi-
namos vienos rūšies individų bet kokios grupės, netgi laikinos ir ne-
pastovios

 *population

póšeimis – taksono rangas, jungiantis dvi ar daugiau giminiškų genčių arba 
tribų; žemesnis už šeimą; lotyniškas pošeimio pavadinimas visada bai-
giasi galūne -inae

 *subfamily

prekinė kója – pirmosios kojų poros koja, esanti ant vabzdžio prieškrūtinėlės
 *foreleg

prekinis spanas – vabzdžio vidukrūtinio šone esantis pirmosios sparnų po-
ros sparnas

 *forewing

preškrūtinis – vabzdžio krūtinės pirmasis segmentas
 *prothorax

prešnugarėlė – vabzdžio prieškrūtinio viršutinė dalis
 *pronotum

raũsiamoji kója – vabzdžio koja, pritaikyta rausti; rausiamosios kojos būdin-
gos, pvz., kurkliams (orthoptera, Gryllotalpidae), urvablakėms ir kai 
kuriems kitiems vabzdžiams

 *fossorial leg

redùkcija – organų arba jų dalių visiškas arba dalinis sunykimas dėl funkcijos 
praradimo

 *reduction

ršies pavadnimas, vadas – mokslinis rūšies rango taksono pavadinimas
 *species name

ršies vadas – mokslinis rūšies rango taksono pavadinimas
 *species name

segmeñtas – vienas iš daugelio panašių dalių (segmentų), iš kurių susideda 
vabzdžio (ir kai kurių kitų gyvūnų) kūnas arba kai kurie organai

 *segment

siūl – vabzdžio išoriniame skelete esantis griovelis, žymintis dviejų, anksčiau 
(evoliuciniu požiūriu) atskirų skleritų suaugimo vietą

 *suture
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siliška antenà – vabzdžio antena, sudaryta iš beveik vienodų cilindriškų se-
gmentų, išskyrus i. tokios antenos būdingos, pvz., žygiams, tarakonams

 *filiform antenna, thread-like antenna, simple antenna

skydẽlis – trikampės formos skleritas, esantis už vidunugarėlės arba panuga-
rėlės; gerai matomi blakių (ypač skydblakių), vabalų ir kai kurių kitų 
vabzdžių skydeliai

 *scutellum (dgs. scutella)

sklertas – vabzdžių ar kitų nariuotakojų gyvūnų kietas, įvairių formų (labai 
siauras, spyglių formos, su kabliukais ir t. t.) chitininis skydelis, plokš-
telė; skleritai formuoja ektoskeletą

 *sclerite

slepiamóji spalvà – apsauginė vabzdžio spalva, panaši į aplinkoje vyraujančią 
spalvą; vabzdys tampa sunkiai pastebimas

 *cryptic coloration

straubliùkas – bet koks vabzdžio burnos organų ištįsimas
 *proboscis 

suáugėlis – suaugęs, lytiškai subrendęs ir galintis daugintis vabzdys arba erkė; 
dažnai ir išplitimo stadija

 *imago (dgs. imagines)

sudėtnė aks, facètinė aks – vabzdžio ar kito nariuotakojo akis, sudaryta iš 
daugybės omatidijų

 *compound eye

šeimà – sistematinė kategorija, jungianti artimas (giminiškas) gentis; būrio dalis; 
zoologijoje lotyniškas šeimos pavadinimas visada baigiasi galūne -idae

 *family

šerẽlis – tvirta, trumpo plaukelio pavidalo kutikulės atauga, išaugusi iš tricho-
geninės ląstelės; aplink šerelį kutikulėje susiformuoja mažas, šiek tiek 
įdubęs žiedelis

 *seta (dgs. setae)

šlauns – vabzdžio kojos trečiasis segmentas
 *femur (dgs. femora)

taksònas – įvardyta bet kokio sistematinio rango (rūšies, genties, šeimos, būrio, 
klasės ar pan.) organizmų grupė, pvz., kopūstinis baltukas, pentinblakių 
šeima, žvirblinių paukščių būrys, scifoifinių medūzų klasė, plokščiųjų 
kirmėlių tipas ir pan. 

 *taxon (dgs. taxa)

taksonòmija – biologijos mokslo šaka, nagrinėjanti organizmų klasifikacijos 
principus, metodus, taisykles (organizmų klasifikacijos teorija ir prak-
tika); pirmą kartą šį terminą pavartojo biologas De kandolis (1813 m.). 
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Dažniausiai biologai taksonomijos ir sistematikos terminus laiko sinoni-
miškais, tačiau rekomenduotina atsižvelgti į tai, kad terminas taksonomija 
dažniausiai yra siauresnės reikšmės (klasifikacijos metodų ar pačių orga-
nizmų grupių atžvilgiu), pvz., galime kalbėti apie kurios nors drugių gen-
ties ar šeimos taksonomiją, bet nederėtų šio termino vartoti, kai kalbame 
apie vabzdžių klasę ar dar stambesnius taksonus. Šiuo atveju paprastai sa-
koma: „drugių sistematika“, „vabzdžių sistematika“, „bestuburių gyvūnų 
sistematika“ (rečiau „sistema“)

 *taxonomy

termoflas – organizmas, galintis gyventi aukštoje temperatūroje (kartais iki 
70 °c)

 *thermophilous

gis – lervos (arba blakių nimfos) nėrimosi periodas, pvz., pirmo ūgio nimfa – 
periodas nuo nimfos išsiritimo iš kiaušinėlio iki pirmojo nėrimosi; antro 
ūgio nimfa – periodas nuo pirmojo iki antrojo nimfos nėrimosi ir t. t.

 *instar

užpakalnė kója – ant vabzdžio pakrūtinėlės esanti viena iš trečiosios poros 
kojų

 *hind leg

užpakalnis spanas – vabzdžio pakrūtinio šonuose esantis vienas iš dviejų 
antrosios poros sparnų

 *hind wing

vepstiška antenà – vabzdžio antena, kurios storiausia dalis yra antenos vidu-
rys, o priekinė ir užpakalinė dalys yra plonesnės

 *fusiform antenna, spindle-shaped antenna

vidukrūtnis – vabzdžio krūtinės antrasis (vidurinis) segmentas
 *mesothorax

vidurnė kója – viena koja iš antrosios kojų poros, esančios ant vabzdžio vi-
dukrūtinėlės

 *midleg

viršutnis žándas – vienas žandas iš vabzdžio žandų pirmosios poros; dažniau-
siai skirtas maistui smulkinti; tai nesegmentuota, labai kieta, dantyta 
plokštelė, kurią judina raumenys

 *mandible

výstymosi cklas – vabzdžių vystymasis nuo išsiritusio vabzdžio iki kiaušinė-
lio padėjimo

 *life cycle
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apie leidinio autorius ir jų indėlį
Jonas Rimantas Stonis

Profesorius ir habilituotas daktaras. mokslų daktaro bei habilituoto dak-
taro disertacijas rengė ir apgynė rusijos mokslų akademijos Zoologijos ins-
titute (1984 ir 1992 m.). tarptautinio mokslo fondo (jaV), Šiaurės šalių ta-
rybos, nato, karališkosios londono draugijos ir smitsono centro (Vašing-
tone) remiamas, j. r. stonis ilgai stažavosi ir dirbo kopenhagos universitete, 
londono gamtos muziejuje (nuo 1997 iki 2009 m. beveik kasmet), jaV smit-
sono centre, taip pat olandijos, Belgijos, austrijos, Vengrijos, Čekijos ir kt. 
mokslo centruose. Dalyvavo arba vadovavo 39 tiriamosioms ekspedicijoms 
įvairiose užsienio šalyse, daugiausiai azijoje ir centrinėje bei Pietų ameri-
koje. Pagrindinė mokslinio darbo kryptis – strateginių Žemės regionų bio-
loginė įvairovė ir pasaulio primityvių microlepidoptera (opostegidae, nep-
ticulidae, tischeriidae) taksonomija. kitų mokslinių interesų sritys – bioge-
ografija, entomologinių terminų ir vardų norminimas (bendradarbiaujant su 
Vlkk ir lietuvių kalbos instituto terminologijos centru). iš viso j. r. sto-
nis (vienas arba su bendraautoriais) yra išleidęs keletą knygų ir 6 mokslo 
monografijas olandijoje, Didžiojoje Britanijoje, jaV ir lietuvoje, publikavęs 
apie 200 straipsnių. juose autorius išdėstė naujas mokslo koncepcijas ir apra-
šė (vienas arba su bendraautoriais) apie 400 naujų mokslui rūšių ir genčių iš 
įvairiausių pasaulio kraštų: europos, kaukazo, centrinės azijos (kazachsta-
no, Uzbekistano, turkmėnistano, tadžikistano, kirgizijos ir mongolijos: Go-
bio dykumos ir altajaus), rytų azijos (japonijos ir rusijos tolimųjų rytų), 
Pietryčių ir Pietų azijos (tailando, malaizijos, indonezijos, nepalo, indijos, 
omano), Pietų afrikos (Par, Zimbabvės, namibijos), madagaskaro, Šiaurės 
afrikos (tuniso), Šiaurės amerikos (jaV), karibų salų, centrinės ir Pietų 
amerikos (Belizo, meksikos, kosta rikos, Venesuelos, kolumbijos, Brazi-
lijos, ekvadoro, Peru, Čilės ir argentinos) ir kitur. taip pat j. r. stonis yra 
mokslo žinių populiarintojas – lietuvos mokslo populiarinimo darbų kon-
kurso laureatas (2005 ir 2006 m. – ii vietos, 2007 m. – i, 2008 m. – iii vie-
tos). 1995 m. mokslininkas buvo apdovanotas lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordinu už nuopelnus lietuvos mokslui ir švietimui, o 2004 m. tapo 
lietuvos mokslo premijos laureatu.

Šiuo metu dirba lietuvos edukologijos universitete (nuo 1994 m. yra pro-
fesorius), vadovauja Biosistematikos tyrimų grupei. Dėsto bestuburių zoologiją, 
biologinę įvairovę, evoliucines sistemas, gamtos mokslų didaktiką, šiuolaikines 
gamtotyros koncepcijas bei kitus bakalauro ir magistro studijų kursus. el. paš-
tas: stonis@leu.lt, rimantas.stonis@leu.lt; interneto svetainė www.biotaxonomy.eu.
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andrius remeikis
lietuvos edukologijos universiteto Biosistematikos tyrimų grupės narys, 

mokslo projektų vykdytojas. Dalyvavo tiriamosiose ekspedicijose užsienio ša-
lyse: Ukrainoje (karadaho rezervate, 2009 m.), indijoje (himalajų kalnuose, 
2010 m.), meksikoje (jukatane, 2011 m.), Gvatemaloje (2012 m.) ir kolumbijoje 
(2013 m.). mokslinio darbo tikslais lankėsi jaV smitsono centre (Smithsonian 
Institution, Vašingtonas, 2011 m.). Pagrindinė tiriamojo darbo kryptis – pri-
mityvių microlepidoptera (opostegidae ir nepticulidae) fauna, taksonomija ir 
geografinis paplitimas. iš viso a. remeikis (su bendraautoriais) iki 2013 m. yra 
publikavęs apie 17 straipsnių. juose autorius pateikė duomenų apie vykdytas 
tiriamąsias ekspedicijas bei aprašė (kartu su j. r. stoniu) naujų mokslui rūšių, 
aptiktų meksikoje, kosta rikoje (centrinė amerika), indijoje ir kituose kraš-
tuose. Dar daug kitų naujų mokslui rūšių (atrastų himalajuose, Gvatemaloje 
arba tiriant medžiagą iš argentinos) rengia spaudai.

Šiuo metu dirba lietuvos edukologijos universitete Biologijos katedroje. 
talkina bestuburių zoologijos, biologinės įvairovės, evoliucinių sistemų ir kitų 
dalykų studijų procese bei padeda vesti mokomąsias lauko praktikas biologijos 
studentams. el. paštas andrius.remeikis@leu.lt.

Darius Baužys
leidinio rengimo metu – neetatinis lietuvos edukologijos universiteto 

Gamtos mokslų fakulteto Biosistematikos tyrimų centro (šiuo metu – tyrimų 
grupės) laikinasis narys. 1996 m. baigė mokslus Šiaulių universitete. aktyviai 
tiria lietuvos blakių (hemiptera, heteroptera) rūšių sudėtį ir paplitimą šalies 
teritorijoje. akcijos „2010 metų vabzdys – medinė skydblakė (Palomena pra-
sina)“ iniciatorius ir koordinatorius. Dalyvavo rengiant lietuvoje aptinkamų 
straubliuočių būrio blakių pobūrio (insecta, hemiptera, heteroptera) vabzdžių 
vardyną (stonis ir kt., 2010). iš viso publikavo (vienas arba kartu su bendraau-
toriais) 7 straipsnius ir fotoreportažus. lietuvos entomologų draugijos narys. 
Pomėgis – gamtos fotografija. 2008 m. dalyvavo fotografijų parodoje „40-ies 
paukščių diena“ (tauragė), 2009 m. darbai buvo eksponuoti šalies gamtos ma-
krofotografijos parodoje (mažeikių r.). el. paštas darius.bauzys@gmail.com.

leidinio autorių indėlis
individualus autorių indėlis leidinyje yra toks: j. r. stonis – 4,5 sp. l.; 

a. remeikis – 3,5 sp. l.; D. Baužys – 1 sp. l. rengiant šį leidinį visi trys bendra-
autoriai (nors ir skirtingomis dalimis) atliko įvairius darbus: pradedant blakių 
individų rinkimu ir fotografavimu gamtoje, moksline rūšių ar kito rango takso-
nų identifikacija, anksčiau publikuotų duomenų moksline interpretacija iki lei-
dinio koncepcijos ir turinio sukūrimo, teksto rašymo ir mokslinio redagavimo, 
terminijos norminimo ir naujos terminijos kūrimo bei iliustracijų parengimo.
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Padėkos
Už suteiktą visokeriopą pagalbą rengiant šią knygą leidinio autoriai nuo-

širdžiai dėkoja leidyklos „edukologija“ kolektyvui, ypač direktoriui jonui 
Balčiūnui, redaktorei redai asakavičiūtei, maketuotojui Donaldui Petraus-
kui ir dizainerei Daliai raicevičiūtei. Už produktyvų bendradarbiavimą au-
toriai taip pat yra dėkingi lietuvos edukologijos universiteto Gamtos mokslų 
fakulteto dekanatui, Biologijos ir gamtamokslinio ugdymo katedros darbuo-
tojams, Biosistematikos tyrimų centro nariams: prof. dr. Virginijui sruogai, 
doc. dr. arūnui Diškui, doktorantėms astai navickaitei ir agnei rocienei 
bei Biologijos ir gamtamokslinio ugdymo katedros vedėjui prof. dr. remigijui 
noreikai. Už kai kurią dalykinę pagalbą dėkojame kolegai dr. Guy söderma-
nui (suomija). Už blakių vardų rodyklių sudarymą esame dėkingi doc. dr. 
arūnui Diškui (lietuvos edukologijos universitetas).

Už naudingus patarimus ir kritines pastabas dėkojame recenzentams 
dr. Brigitai tamutei (kauno tado ivanausko zoologijos muziejus), prof. dr. Vir-
ginijui sruogai (lietuvos edukologijos universitetas), o už dalį blakių piešinių – 
buvusiai Biosistematikos tyrimų grupės narei, dailininkei ir gamtininkei linai 
jasiukonytei (šiuo metu Gamtos tyrimo centro ekologijos instituto darbuotoja).

Už vabzdžių pavadinimų (vardų) ir terminų norminimo darbus, vertingus 
patarimus bei visokeriopai vaisingą bendradarbiavimą esame dėkingi termino-
logijos centro vadovei dr. albinai auksoriūtei (lietuvių kalbos institutas), o už 
leidinyje pavartotų pavadinimų (vardų) kirčiavimo darbus – lietuvių kalbos 
instituto terminologijos centro redaktorei adelei noreikaitei. Už entomologi-
nių terminų kirčiavimą bei patarimus dėkojame akcentologei Verai mauricaitei 
(lietuvos edukologijos universiteto lietuvių kalbotyros ir komunikacijos kate-
dros Fonetikos ir akcentologijos laboratorija), o už pirminio rankraščio kalbi-
nę redakciją – lituanistei jolitai Žvironienei (lietuvos edukologijos universiteto 
lietuvių kalbos ir literatūros didaktikos katedra). Už ankstesnį bendradarbia-
vimą rengiant lietuvos faunos blakių vardų sąrašą taip pat norėtume padėkoti 
mūsų kolegai algirdui Vilkui (mažeikių jaunųjų gamtininkų stotis).

Pirmasis leidinio autorius (j. r. stonis) dėkoja lietuvos mokslo tarybos 
mokslo fondui už paramą vykdant mokslo projektą (miP-049/2011).
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trumpa straubliuočių būrio 
(hemiptera, sin. rhynchota) reziumė

BŪrYs – straUBliUÕČiai
(hemiPtera, sin. rhYnchota)

(angl. Bugs)

Pasaulyje yra apie 82 000 rūšių
Šių vabzdžių burnos aparatas virtęs duriamuoju-siurbiamuoju straubliuku 

(duriamieji-siurbiamieji burnos organai).
Būriui priklauso labai įvairūs vabzdžiai, kurie skirstomi į daugybę šeimų 

ir 4 pobūrius.

Būriui priklauso labai įvairūs vabzdžiai – nuo mažyčių, 0,5 mm ilgio, bes-
parnių minkštakūnių vabzdžių iki didžiulių, 110 mm ilgio, vandens gigantų, 
galinčių užpulti net varliagyvius arba smulkias žuvis. jiems visiems būdingas 
specifinis burnos aparatas – duriamasis-siurbiamasis straubliukas. Patelės kiauši-
nėlius deda ant augalų, į dirvožemį arba po medžių žieve – tik nedaugelio rūšių 
patelės veda gyvus jauniklius. kai kurios straubliuočių rūšys dauginasi parteno-
genetiškai. straubliuočių vystymuisi būdinga dalinė metamorfozė. nimfos aug-
damos paprastai neriasi 5 kartus. kai kurie iš šių vabzdžių yra plėšrūs arba krau-
jasiurbiai, tačiau didžioji jų dalis – augalėdžiai. kartais straubliuočiai gali būti ir 
kultūrinių augalų kenkėjai. Šio būrio vabzdžiai paplitę visame pasaulyje, aptin-
kami pačiose įvairiausiose sausumos buveinėse. jie taip pat gyvena gėlo vandens 
telkiniuose arba pietų jūrose (plaukioja vandens paviršiuje). iš viso yra žinoma 
apie 82 000 straubliuočių rūšių, kurios grupuojamos į 134 šeimas ir 4 pobūrius.

seniau straubliuočiai buvo skirstomi į du būrius – lygiasparnius (homoptera) 
ir blakes (heteroptera). tačiau paaiškėjo, kad tokia klasifikacija yra nenatūrali, nes 
cikados ir jiems giminiški vabzdžiai (auchenorrhyncha, cicadina) yra giminiškes-
ni blakėms (hemiptera, heteroptera, cimicina) negu amarams (sternorrhyncha, 
aphidina); pastarieji kartu su cikadomis anksčiau būdavo skiriami lygiasparnių 
būriui. skirtumas tarp cikadų ir blakių dar labiau sumenko po to, kai buvo ištir-
tos blakinukės (coleorrhyncha), kurios pasirodė besančios lyg tarpinė filogenetinė 
grandis tarp cikadų ir blakių. taigi amarus, t. y. vabzdžius, labiausiai besiskirian-
čius nuo visų straubliuočių, būtų galima pripažinti savarankišku būriu, o blakes, 
cikadas ir blakinukes sujungti į vieną būrį (schaefer, 2003; Dietrich, 2003). kitu 
atveju visas šias keturias vabzdžių grupes būtų galima traktuoti kaip 4 atskirus 
būrus.

Šioje knygoje laikomasi sistematinės sampratos, kuri vyrauja šiuolaikinėje 
literatūroje: blakinukės, blakės, cikados, amarai ir jiems giminiški vabzdžiai yra 
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traktuojami kaip vieno būrio – hemiptera (sin. rhynchota) – atstovai. Šis didžiu-
lis ir įvairialypis būrys yra skirstomas į 4 pobūrius: blakinukes (coleorrhyncha), 
blakes (heteroptera), cikadinius (auchenorrhyncha) ir amarinius (sternorrhyn-
cha). jei apie blakių pobūrį užsienio spaudoje yra skelbiami mokslo ir pažintiniai 
leidiniai, tai mažiausiai iš visų straubliuočių yra žinomos ir menkiausiai ištyrinė-
tos BlakinÙkĖs (coleorrhYncha). Pažymėtina, kad blakinukių pobū-
ryje yra tik viena šeima – kÉrPinĖs BlakinÙkĖs (PeloriDiiDae). Šiai 
šeimai priklauso plokšti 2–5 mm ilgio vabzdžiai. jie minta kerpėmis, augančio-
mis ant Pietų amerikoje augančio buko notofago (Nothophagus). Daugelio rūšių 
atstovai turi pusiau permatomas išaugas ant galvos arba krūtinės. iš viso aprašyta 
daugiau nei 13 rūšių, paplitusių tik Pietų pusrutulyje: Pietų amerikoje, naujojoje 
Zelandijoje ir australijoje, t. y. joms visoms būdingas tipiškas gondvaninis area-
las, susijęs su senuoju Pietų pusrutulio žemynu Gondvana. anksčiau blakinukių 
pobūris buvo priskiriamas lygiasparniams (homoptera), tačiau naujausi tyrimai 
parodė, kad blakinukės yra artimesnės blakėms (heteroptera), t. y. pastarojo tak-
sono giminiška grupė.

lietuviškas naujai traktuojamo straubliuočių būrio vardas dar nėra nusisto-
vėjęs. kartais būrį siūloma vadinti „straubliniais“, tačiau šioje knygoje siūlomas 
vardas „straubliuočiai“ geriau derėtų ir prie kitų vabzdžių būrių vardų (pvz., 
tinkluočių).
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Bendrieji duomenys apie blakių pobūrį 
(heteroptera)

Pobūris – BlÃkĖs (heteroPtera)
(angl. Bugs; true Bugs)

Šiam pobūriui priklauso vabzdžiai, kurių kūno ilgis yra nuo 0,5 iki 110 mm. 
jų kūnas plokščias, galva maža, gerai atskirta nuo krūtinės, tačiau dažniausiai 
mažai judri. sudėtinės (facetinės) akys gana stipriai išsivysčiusios, apvalios, ova-
lios arba inksto formos, išsidėsčiusios galvos šonuose. taip pat dažniausiai bū-
dingos paprastosios akys, kurios išsidėsčiusios ant kaktos; paprastųjų akių neturi 
nimfos, plėšrios blakės, dauguma vandenyje gyvenančių blakių, taip pat kai 
kurios žolblakės. antenos išsidėsčiusios priešais facetines akis, ilgos, tačiau su-
darytos tik iš 4–5, retkarčiais 3 segmentų (narelių), dažniausiai siūliškos, verps-
tiškos arba buožiškos. Burnos aparatas – duriamojo-siurbiamojo tipo. Daugu-
mos blakių straubliukas ilgas, dažniausiai nariuotas (sudarytas iš 3–4 segmen-
tų), ramybės būsenos prigludęs prie krūtinės apačios. straubliuko viduje yra 
duriamieji adatėlių pavidalo šereliai, kurie susiformavo iš pakitusių viršutinių 
žandų (mandibulių) ir apatinių žandų (maksilių). Žolėdžių blakių straubliukas 
dažniausiai yra plonas, o plėšrių blakių straubliukas trumpas, storas, išlenktas. 
Prieškrūtinio segmentas dažniausiai turi šiokio tokio laisvumo, o vidukrūtinio 
ir pakrūtinio segmentai tampriai suaugę vienas su kitu. Prieškrūtinio segmentas 

10 pav. tiek lietuvos, tiek pasaulio faunoje dalis blakių – puošnūs ir gana dideli vabzdžiai 
(nuotraukoje – egzotinės blakės, kurios aptiktos meksikoje)
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stipriai išsivystęs ir iš nugarinės pusės padengtas didele priešnugarėle. Priešnu-
garėlės kraštai gali būti skirtingai išsivystę (tiesūs, su išimomis arba įlenkimais). 
kai kurių blakių šeimų atstovų (pvz., žolblakių) priekinis priešnugarėlės kraš-
tas kai kada perskirtas skersine vagele ir tokiu būdu susidaro vadinamoji siaura 
apykaklėlė. Vidukrūtinio segmentas iš viršaus matomas tik kaip skydelis, kuris 
dažniausiai yra trikampiškas, o kartais labai didelis, iš nugarinės pusės net už-
dengiantis visą pilvelį. Blakių pakrūtinio segmentas iš viršaus nesimato; iš apa-
tinės pusės, prie kojų pamatų, atsiveria kvapinių (kvapiųjų) liaukų angelės. Šių 
liaukų išskiriamas ekskretas turi nemalonų cimicino rūgšties kvapą, nes kai ku-
rios blakės ginasi nuo priešų iššvirkšdamos aitraus dirginančio ekskreto į išorę. 
tačiau ne visos blakės turi kvapines (kvapiąsias) liaukas; jų neturi plėšrios bla-
kės ir vandenyje gyvenančios blakės. Ypatingas blakių požymis – jų priekiniai 
sparnai, vadinami antsparniais. Blakių antsparnių pamatinė dalis standi, neper-
matoma, o viršūninė dalis plona, plėviška, permatoma. ji vadinama membrana. 
ramybės būsenos kai kurių blakių sparnai gali būti sudedami stogeliu, tačiau 
dažniausiai sparnai guli ant nugaros lėkštai, pakišti po nugaros skydeliu. Bla-
kėms gana dažnai būdingas lytinis dimorfizmas, kai patelės besparnės, o patinai 
sparnuoti. kai kurių blakių sutrumpėję ar visiškai redukuoti sparnai dažniausiai 
yra rūšies požymis, tačiau yra žinoma rūšių, kurių pasitaiko tiek sparnuotų, tiek 

11–14 pav. Blakės: 11 – poravimasis; 12 – kiaušinėlių dėjimas; 13 – nimfos
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su redukuotais sparnais. kojos dažniausiai įprastos sandaros, su šereliais arba 
spygliukais ant blauzdų. tačiau dėl kai kurių blakių specifinio gyvenimo būdo 
kojos įgijo įvairių prisitaikymų. Pvz., vandenyje gyvenančių blakių kojos yra 
plaukiojamojo tipo, kai kurių žemėje gyvenančių blakių kojos yra rausiamojo 
tipo, o kai kurių plėšrių blakių priekinės kojos yra čiumpamosios. Pilvelį sudaro 
11 segmentų, tačiau pirmasis ir paskutinysis segmentai yra stipriai redukuoti. 
Blakių pobūriui priklausantys vabzdžiai yra augalėdžiai, plėšrūnai arba krauja-
siurbiai. Blakės gyvena ne tik pačiose įvairiausiose sausumos buveinėse, tačiau 
jų yra ir vandenyje (dalis šių blakių yra tikrieji vandens vabzdžiai, t. y. visą gy-
vybinį ciklą praleidžiantys po vandeniu).

Blakėms būdinga dalinė metamorfozė. Patelės atideda kiaušinėlius ant ko-
kio nors substrato paviršiaus arba įterpia į augalų audinius. Vislumas palyginti 
nedidelis. iš viso viena patelė (po vieną arba keletą) atideda nuo kelių dešim-
čių iki kelių šimtų kiaušinėlių. kiaušinėliai su viršutiniu dangteliu, tačiau gali 
įvairuoti pagal spalvą ir formą. išsiritusios nimfos neriasi penkis kartus. jos 
nuo suaugėlių mažai kuo skiriasi tiek savo sandara, tiek gyvenimo būdu. ta-
čiau yra keletas požymių, pagal kuriuos galima atskirti nimfą nuo suaugėlio. 
Pirmiausia nimfų sparnų užuomazgos būdingos tik 3-io ir vėlesnio vystymosi 
ūgio vabzdžiams, o sparneliai išsidėsto kūno šonuose nesusiliesdami. antra, 

nimfos neturi paprastųjų akelių (Brodskij, 

15–17 pav. Šioje knygoje apžvelgiamos 45 blakių pobūrio šeimos, tarp jų: 
15 – žolblakės; 16 – tikrosios skydblakės; 17 – vėžliablakės

1983). Blakės paplitusios visame pasaulyje. 
Dažnai mėgstamos vabzdžių kolekcionierių 
kaip kolekcijų „trofėjai“. Daugelis rūšių ne-
sunkiai apibūdinamos pagal specifinius išo-
rės požymius. 

iš viso šiame pobūryje yra apie 38 000 
rūšių, grupuojamų į daugybę šeimų. toliau 
apžvelgiamos svarbiausios blakių šeimos.
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Blakių taksonominių grupių apžvalga

1 pobūrio šaka – senaBlakÌniai 
(enicocePhalomorPha)

1 šeima – DiDGaVĖs senÃBlakĖs (enicocePhaliDae)
(angl. Gnat Bugs; Unique-headed Bugs; enicocephalids)

tai itin archajiška ir filogenetiniu 
(evoliuciniu) požiūriu labai įdomi blakių 
šeima. suaugėliams būdingi membraniš-
ki sparnai ir didelė, pailgos specifinės for-
mos galva. kūno ilgis dažniausiai siekia 
apie 4–5,5 mm. Gyvena dirvožemyje. Plėš-
rios (minta kitais smulkiais nariuotakojais). 
Didgalvės senablakės plačiai paplitusios pa-
saulyje (įskaitant afriką ir Pietryčių aziją); 
iš viso žinoma apie 130 didgalvių senabla-
kių rūšių. lietuvoje neaptinkamos.

2 šeima – rẼtosios senÃBlakĖs (aenictoPecheiDae)
(angl. aenictopecheids)

tai kita labai archajiška blakių šeima, 
visapusiškai artima didgalvėms blakėms. 
tačiau šios šeimos atstovai aptinkami itin 
retai. kūno ilgis dažniausiai siekia apie 
5 mm. Gyvena tarp akmenų, smėlingame 
dirvožemyje, šaltinių krantuose. sena-
blakės yra plėšrios. nors ir labai retos bei 
negausiai aptinkamos, archajinės blakės 
plačiai paplitusios pasaulyje (įskaitant ne-
otropinį regioną, afriką, Pietryčių aziją, 
australiją ir tasmaniją bei vieną rūšį jaV). 
lietuvoje neaptinkamos.

18 pav. Didgalvių senablakių 
(enicocephalidae) neapibūdinta rūšis

19 pav. retųjų senablakių 
(aenictopecheidae) neapibūdinta rūšis
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2 pobūrio šaka – VikriaBlakÌniai 
(DiPsocoromorPha)

3 šeima – netÌkrosios VikriÃBlakĖs (ceratocomBiDae)
(angl. ceratocombids)

Ši blakių šeima yra nedidelė, o kartu ir viena iš 
prasčiausiai ištirtų blakių taksonų. Priklauso neiš-
vaizdžios, pilkšvos ar gelsvai rudos, bet labai smul-
kios blakės. jų kūno ilgis niekada neviršija 3 mm, 
tačiau dažniausiai siekia tik apie 2 mm. Gali greitai 
bėgioti. Dėl šios savybės bei išorinio panašumo ne-
tikrosios vikriablakės dažnai painiojamos su tikro-
siomis vikriablakėmis (Dipsocoridae). netikrosios 
vikriablakės yra pusiau vandeninės blakės, tačiau jų 
gyvenimo būdas dar labai menkai ištyrinėtas. Daž-
niausiai jos aptinkamos itin drėgnoje miško paklotė-
je, tarp drėgnų augalinių liekanų, samanų bei kitur. 
Plėšrios. nors netikrosios vikriablakės plačiai papli-
tusios pasaulyje (jų žinoma ne tik europoje, azijoje, 
bet ir tolimuose kraštuose, tokiuose kaip argentina 
arba australija), tačiau niekur šios blakės nepasižymi rūšių įvairove (gausa). 
matyt, šios blakės gyvena ir lietuvoje, tačiau iki šiol mūsų šalyje neregistruota 
nė viena rūšis.

Trumpaspanė vikriãblakė – Ceratocombus (Xylonannus) brevipennis Po-
ppius, 1910. Daugiausiai paplitusi centrinėje europoje ir kai kuriuose skandi-
navijos kraštuose, taip pat artimųjų rytų regione bei rytų azijoje. lietuvoje 
dar neaptikta.

Paprastóji vikriãblakė – Ceratocombus (Xylonannus) coleoptratus (Zetters-
tedt, 1819). Plačiai paplitusi europoje, taip pat artimųjų rytų regione ir rytų 
azijoje. lietuvoje dar neaptikta.

Nykióji vikriãblakė – Ceratocombus (Xylonannus) corticalis reuter, 1889. 
kol kas aptikta Baltarusijoje, lenkijoje, suomijoje, taip pat rytų azijoje. lietu-
voje dar neaptikta.

4 šeima – tÌkrosios VikriÃBlakĖs (DiPsocoriDae) 
(angl. jumping Ground Bugs; Dipsocorids)

Ši blakių šeima taip pat yra nedidelė ir labai menkai ištyrinėta. Priklauso 
neišvaizdžios, pilkšvai rudos, labai smulkios blakės, kurių kūno ilgis nieka-
da neviršija 3 mm. tikrosios vikriablakės yra pusiau vandeninės blakės, tačiau 

20 pav. Paprastoji 
vikriablakė (Ceratocombus 

coleoptratus)
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jų gyvenimo būdas dar labai menkai ištyrinėtas. 
Dažniausiai jos aptinkamos tarp smulkių akme-
nukų upių pakrantėse. suaugėliai greitai bėgioja. 
Dėl šios savybės ir išorinio panašumo tikrosios 
vikriablakės gali būti supainiotos su netikrosio-
mis vikriablakėmis (ceratocombidae). nors tikro-
sios vikriablakės gana plačiai paplitusios europoje 
ir pasaulyje, tačiau iki šiol lietuvoje neregistruota 
nė viena jų rūšis.

Mažóji vikriãblakė – Cryptostemma (Pachyco-
leus) pusillimum (j. sahlberg, 1870). Plačiai paplitusi 
europoje, išskyrus vakarinius regionus. lietuvoje 
neaptikta, tačiau žinoma kaimyninėse šalyse.

Europnė vikriãblakė – Cryptostemma (Pachycoleus) waltli (Fieber, 1860). 
Plačiai paplitusi europoje, išskyrus pietinius ir rytinius regionus. lietuvoje ne-
aptikta, tačiau žinoma kaimyninėse šalyse.

5 šeima – PlokŠČiÃBlakĖs (hYPsiPterYGiDae)
(angl. hypsipterygids)

Ši mažytė blakių šeima jungia tik keletą rūšių. Priklauso plokščios plona-
kojės smulkios blakės (kūno ilgis 2–3 mm), kurios savo išvaizda (bet ne dydžiu 
ar morfologine sandara) labai primena sietasparnių blakių šeimos (tingidae) at-
stovus. kai kurioms rūšims būdingi išsivystę sparnai, o kai kurioms – dalinai 
redukuoti (nefunkcionuojantys). Šių blakių gyvenimo būdas dar labai menkai 
ištyrinėtas. kadangi šioms blakėms būdingos plonos kojos, manoma, kad suau-
gėliai nešokinėja. Plokščiablakės, matyt, gali gyventi įvairiose atogrąžų buvei-
nėse. Paplitusios tik afrikoje (Ugandoje, angoloje) ir Pietryčių azijoje (tailan-
de, pietiniame Vietname).

6 šeima – maŽÃBlakĖs 
(schiZoPteriDae)

(angl. schizopterids; sometime jumping 
Ground Bugs)

Ši blakių šeima jungia apie 35 gentis ir 120–140 
rūšių ir iki šiol yra dar labai menkai ištyrinėta. ato-
grąžinėms vikriablakėms priklauso neišvaizdžios, 
itin mažos blakės (kūno ilgis – tik 0,8–2 mm), ku-
rių antenų pirmieji du segmentai yra trumpučiai, 
o likę du ilgesni ir storesni. mažablakės yra pusiau 
vandeninės blakės, tačiau jų gyvenimo būdas dar 

21 pav. europinė vikriablakė 
(Cryptostemma waltli)

22 pav. mažablakių atstovas 
Glyptocombus saltator
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labai menkai ištyrinėtas. Dažniausiai jos aptinkamos drėgnoje dirvoje ir itin 
drėgnoje miško paklotėje. Plėšrios. nors mažablakės plačiai paplitusios pasauly-
je, tačiau tai daugiausiai atogrąžų arba paatogrąžių vabzdžiai.

7 šeima – minkŠtÃBlakĖs (stemmocrYPtiDae)
(angl. stemmocryptids)

tai viena iš neseniai aptiktų 
ir aprašytų blakių grupių. Šiai šei-
mai priklauso pailgi, minkšto kūno, 
šviesiai rudi vabzdžiai, kurių ilgis 
siekia tik apie 2–2,4 mm. Būdingos 
trumpos, storos kojos. minkštabla-
kės aptinkamos miško paklotėje. 
Plėšrios. suaugėliai dėl savo trumpų 
kojų šokinėti, matyt, negali. Šiuo 
metu šios blakės žinomos tik iš Pa-
pua naujosios Gvinėjos.

23 pav. minkštablakių atstovas 
Stemmocrypta antennata



34

3 pobūrio šaka – ČiUoŽÌkiniai 
(GerromorPha)

8 šeima – netÌkrosios VanDÉnskroDĖs (mesoVeliiDae)
(angl. Watter treaders; Pondweed Bug; Pondweed Bugs; ripple Bugs)

Šeimai priklauso pailgo kūno labai 
mažos ar vidutinio dydžio blakės (ilgis – 
1,2–4,5 mm), kurios yra plėšrios arba gali 
misti yrančiomis organinės kilmės liekano-
mis. Šių blakių gyvenimo būdas ir vysty-
mosi ciklai iki šiol menkai ištyrinėti. nors 
lietuvos faunos atstovai aptinkami vande-
nyje, kituose kraštuose šios blakės gyvena 
gana įvairiai. Vienos jų aptinkamos stovin-
čio vandens paviršiuje arba tarp vandens 
augalų, o kitos rūšys gyvena sausumoje (ap-
tinkamos dirvožemio paviršiuje, miško pa-
klotėje ir kitur). Šeima plačiai paplitusi pa-
saulyje (ypač didelė jų įvairovė Pietryčių azijoje). iš šiuo metu aprašytų 11–12 
genčių (kurioms priklauso apie 40 rūšių) keturios gentys aptiktos ir neotropi-
niame regione (centrinėje amerikoje, amazonės baseine, Galapagų salų akme-
ningose pakrantėse ir kitur).

Plaukúotoji vandénskrodė – Mesovelia furcata mulsant and rey, 1852 
(angl. Pondweed Bug). Plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip 
pat aptinkama artimuosiuose rytuose ir rytinėje Palearkties dalyje.

9 šeima – tÌkrosios 
VanDÉnskroDĖs (VeliiDae)

(angl. Watter striders; Broad-shouldered 
Watter striders; ripple Bugs)

Šeimai priklauso pailgo kūno, mažos, 
apie 4,5 mm ilgio, blakės, kurios aptinka-
mos ant vandens ir yra plėšrios. jų užpaka-
linių kojų šlaunys gana trumpos (ne ilgesnės 
už pilvelį) ir plačios. Šeima plačiai paplitusi 
pasaulyje (įskaitant atogrąžas).

Balsvadmė vandénskrodė – Micro-
velia (Microvelia) reticulata (Burmeister, 1835). 

24 pav. Plaukuotoji vandenskrodė 
(Mesovelia furcata)

25 pav. trispalvė vandenskrodė 
(Velia caprai)
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labai plačiai paplitusi europoje ir artimuosiuose rytuose (lietuvoje aptinka-
ma). taip pat aptinkama rytinėje Palearkties dalyje.

Trispavė vandénskrodė – Velia (Plesiovelia) caprai tamanini, 1947 (angl. 
Water cricket). Plačiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta).

Álpinė vandénskrodė – Velia (Plesiovelia) currens Fabricius, 1794. Papli-
tusi Šveicarijoje, austrijoje, italijoje ir Balkanų kraštuose (lietuvoje neaptikta).

Raudonšõnė vandénskrodė – Velia (Plesiovelia) saulii Tamanini, 1947. 
Plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

10 šeima – VanDenÌniai ČiUoŽÌkai (GerriDae)
(angl. Pond-skaters; Water striders; Wherrymen; jesus Bugs)

Šiai šeimai priklauso 2–35 mm 
ilgio, pailgi rudi arba juodi vabz-
džiai. jų galva trumpa, akys liečiasi 
su priekiniu priešnugarėlės kraštu. 
Šių blakių kūnas padengtas nešlam-
pančiais sidabriniais plaukeliais. 
Vandeniniai čiuožikai gyvena ir 
maitinasi vandens paviršiuje, todėl 
vidurinės ir užpakalinės kojos yra 
labai ilgos (tokios ilgos kojos padeda 
šioms blakėms išsilaikyti vandens 
paviršiuje, kuriuo jos gali labai grei-
tai čiuožti). auką aptinka vandens 
raibuliavimui jautriais plaukeliais. 
Poravimosi metu raibuliais perduodami ir poravimosi signalai. kiaušinėlius 
deda ant plaukiojančių objektų (Burnie, 2002). Vandeniniai čiuožikai paplitę 
visame pasaulyje; aptinkami kūdrose, ežeruose, upėse ir net šiltose atogrąžų 
jūrose ir vandenynuose. iš viso yra 500 šių blakių rūšių.

Člinis čiuožkas – Aquarius chilensis (Berg, 1881). Paplitęs tik andų kal-
nuose (Pietų amerikoje).

Viduržemnis čiuožkas – Aquarius cinereus (Puton, 1869). Paplitęs tik 
europoje – Viduržemio jūros kraštuose.

Afriknis čiuožkas – Aquarius distanti (horváth, 1899). Paplitęs tik afri-
kos pietuose ir žemyno rytinėje dalyje.

Korjinis čiuožkas – Aquarius elongatus (Uhler, 1896). Paplitęs tik rytų 
azijoje: japonijoje, korėjoje, kinijoje ir rusijos tolimuosiuose rytuose.

Pilkàsis čiuožkas – Aquarius najas (De Geer, 1773) (angl. Water strider). 
labai panašus į balinį čiuožiką, tačiau paplitęs tik europoje ir artimuosiuose 
rytuose (gyvena ir lietuvoje).

26 pav. Pilkasis čiuožikas 
(Aquarius najas)
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Flordinis čiuožkas – Aquarius nebularis (Drake and Hottes, 1925). Papli-
tęs tik jaV pietinėse valstijose.

Austrãlinis čiuožkas – Aquarius fabricii andersen, 1990 (angl. Pond ska-
ter; Water strider). Paplitęs tik australijoje.

Bãlinis čiuožkas – Aquarius paludum Fabricius, 1794 (angl. Water stri-
der). kūnas beveik juodas, 12–18 mm ilgio. Viena plačiausiai paplitusių čiuo-
žikų rūšių: gyvena ne tik visoje europoje, bet ir azijoje (rytinėje Palearkties 
dalyje ir kai kuriose indomalajinio regiono vietovėse); labai dažnai aptinkamas 
ir lietuvoje.

Sidabrnis čiuožkas – Gerris (Gerris) argentatus schummel, 1832. labai 
plačiai paplitęs europoje (lietuvoje aptinkamas). taip pat gyvena artimuosiuo-
se rytuose, Šiaurės afrikoje ir rytinėje Palearkties dalyje.

Kdrinis čiuožkas – Gerris (Gerris) lacustris (linnaeus, 1758) (angl. 
common Pondskater). labai plačiai paplitęs europoje (lietuvoje aptinkamas). 
taip pat gyvena artimuosiuose rytuose ir rytinėje Palearkties dalyje, Šiaurės 
afrikoje.

Dantýtasis čiuožkas – Gerris (Gerris) odontogaster (Zetterstedt, 1828). 
Plačiai paplitęs europoje (lietuvoje aptinkamas). taip pat gyvena artimuosiuo-
se rytuose ir rytinėje Palearkties dalyje.

Pélkinis čiuožkas – Gerris (Gerris) sphagnetorum Gaunitz, 1947. Paplitęs 
suomijoje, Švedijoje, lenkijoje, Ukrainoje ir Baltarusijoje (lietuvoje neaptik-
tas). taip pat gyvena rytinėje Palearkties dalyje.

Šarvúotasis čiuožkas – Gerris (Gerris) thoracicus schummel, 1832 (angl. 
Pond skater). labai plačiai paplitęs europoje (lietuvoje aptinkamas), taip pat 
gyvena Šiaurės afrikoje, rytiniuose Palearkties regionuose, artimuosiuose ry-
tuose ir indomalajiniame regione.

Plėšrùsis čiuožkas – Gerris (Gerriselloides) asper (Fieber, 1860). Paplitęs 
europoje išskyrus šiaurinę jos dalį (lietuvoje neaptiktas).

Paprastàsis čiuožkas – Gerris (Gerriselloides) lateralis schummel, 1832. 
Daugiausia paplitęs šiaurinėje ir rytinėje europoje, rečiau – kai kuriose vakari-
nės ir pietinės europos šalyse (lietuvoje aptinkamas). taip pat gyvena artimuo-
siuose rytuose ir rytinėje Palearkties dalyje.

Jrinis čiuožkas – Halobates micans (eschscholtz, 1822) (angl. Sea Ska-
ter). Gyvena šiltose atogrąžų jūrose ir vandenynuose (iki 40° šiaurės ir 40° pie-
tų platumos); aptinkamas šalia plūduriuojančių dumblių sąžalynų. kūnas rudas 
arba juodas, padengtas sidabro spalvos plaukeliais, labai trumpas (apie 4 mm) 
su itin sutrumpėjusiu pilveliu. maitinasi smulkiais vėžiagyviais, labai smulkiu 
žuvų mailiumi, medūzomis. juda jūros paviršiumi ir labai greitai (taip susiranda 
maisto ir poravimosi partnerius). Ši rūšis nėra nykstanti arba įtraukta į saugoja-
mų gyvūnų sąrašus.
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Rausvàsis čiuožkas – Limnoporus rufoscutellatus (latreille, 1807). Plačiai 
paplitęs europoje (lietuvoje aptinkamas), taip pat gyvena artimuosiuose ry-
tuose, rytinėje Palearkties dalyje ir nearkties regione.

11 šeima – VanDÉnmatĖs (hYDrometriDae)
(angl. Water-measurers; marsh-treaders)

Šiai šeimai priklauso 3–22 mm 
ilgio rausvai rudi arba tamsiai rudi 
vabzdžiai. jų kūnas yra labai siau-
ras, kojos ilgos, o galva labai ištįsu-
si ir siaura su išsprogusiomis akimis. 
Dauguma šių blakių rūšių yra bes-
parnės, kitos turi tik trumpus spar-
nus. Vandenmatės gyvena ir maiti-
nasi vandens paviršiuje. jos minta 
augaliniu maistu arba yra plėšrios 
(dažnai medžioja sužeistą auką arba maitinasi neseniai žuvusiais vabzdžiais, 
mėgsta uodų kiaušinėlius). savo aukos link šliaužia lėtai ir atsargiai. Vanden-
matės paplitusios visame pasaulyje, bet daugiausia jų rūšių gyvena atogrąžų 
arba paatogrąžių kraštuose; aptinkamos ant vandens augalų kūdrose, ežeruose 
arba pelkėse. iš viso yra 500 šių blakių rūšių.

Grakščióji vandénmatė – Hydrometra gracilenta horvath, 1899 (angl. 
lesser Water measurer). Plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama), taip 
pat aptinkama artimuosiuose rytuose ir rytinėje Palearkties dalyje.

Didžióji vandénmatė – Hydrometra stagnorum (linnaeus, 1758) (angl. 
Greater Water measurer). labai plačiai paplitusi europoje (aptikta ir lietuvoje). 
taip pat paplitusi artimuosiuose rytuose ir rytinėje Palearkties dalyje, Šiaurės 
afrikoje.

12 šeima – GaUrÃBlakĖs (heBriDae)
(angl. Velvet Watter Bugs)

Šiai šeimai priklauso labai maži, 1,4–2, retkarčiais 3,7 mm ilgio, pilkšvai 
rusvi, tamsiai pilki arba žali vabzdžiai. jų kūnas stambus (tvirtas), gausiai pa-
dengtas vandenį atstumiančiais plaukeliais. akys labai mažos, kojos trumpos. 
Dauguma šių blakių yra sparnuotos, gali skraidyti (tik kai kurios yra visiškai 
besparnės arba su dalinai redukuotais sparnais). Paprastai gaurablakės ropoja ant 
vandens augalų lapų ir stiebų, bėgioja vandens paviršiumi arba gali būti po van-
deniu (iki pusę valandos). jos yra plėšrios. Gaurablakės plačiai paplitusios pasau-
lyje, bet daugiausia jų rūšių gyvena azijos atogrąžų arba paatogrąžių kraštuose. 
iš viso yra 160 šių blakių rūšių, priklausančių maždaug 7 gentims.

27 pav. Grakščioji vandenmatė 
(Hydrometra gracilenta)
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Juodagavė gaurãblakė – Hebrus (Hebrus) pusillus (Fallén, 1807). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta). taip pat aptinkama artimuo-
siuose rytuose ir rytinėje Palearkties dalyje, Šiaurės afrikoje.

Rudagavė gaurãblakė – Hebrus (Hebrusella) ruficeps (thomson, 1871). 
labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta), aptinkama artimuosiuose 
rytuose ir rytinėje Palearkties dalyje.

28, 29 pav. Gaurablakės: 28 – Austrohebrus apterus; 29 – juodagalvė 
gaurablakė (Hebrus pusillus)
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4 pobūrio šaka – skorPionBlakÌniai (nePomorPha)

13 šeima – skorPiÒnBlakĖs (nePiDae)
(angl. Water scorpions)

Šiai šeimai priklauso plokšti, ovalūs arba pailgi, 15–48 mm ilgio, raus-
vai rudi arba rudi vabzdžiai. skorpionblakės lengvai atpažįstamos pagal pilve-
lio gale esančią labai ilgą vamzdelio formos kvapinę. Šių blakių čiumpamosios 
priekinės kojos yra pritaikytos grobiui gaudyti, o vidurinės ir užpakalinės – 
vaikščioti. Šios blakės gyvena vandenyje ir yra plėšrios. nors jos ir turi sparnus, 
tačiau beveik neskraido. Paplitusios visame pasaulyje, bet ypač daug jų šiltuose 
kraštuose; aptinkamos kūdrose, pelkėse ar lėtai tekančiose upėse. iš viso yra 
250 šių blakių rūšių.

Pilkóji skorpiònblakė – Nepa ci-
nerea linnaeus, 1758 (angl. Water scorpi-
on). Ši rūšis yra plačiai paplitusi europo-
je, tačiau pamažu nykstanti (lietuvoje dar 
dažna). taip pat aptinkama artimuosiuose 
rytuose, Šiaurės afrikoje, rytų Paleark-
tyje. Gyvena dumblėtuose stovinčio arba 
lėtai tenkančio vandens telkiniuose, minta 
smulkiais vandens gyvūnėliais (įskaitant 
net mažytes žuvis). sparnai išsivystę, bet 
tik kai kurie individai gali skraidyti. kūno 
ilgis – 18–22 mm. 

Ilgóji skorpiònblakė – Ranatra 
linearis (linnaeus, 1758) (angl. Water 
stick insect). Ši rūšis yra plačiai papli-
tusi ne tik europoje, bet ir visame Pa-
learkties regione (aptinkama ir lietuvo-
je). Blakė nejudėdama tyko grobio tarp 
vandens augalų, todėl ją sunku pastebėti. 
suaugėliai gyvena iki 2 metų. kūno ilgis – apie 30 mm (be labai ilgo kvėptuko).

14 šeima – DÌDŽiosios VanDÉnBlakĖs 
(BelostomatiDae)

(angl. Giant Water Bugs; electric light Bugs; toe-Biters; alligator ticks)

Šiai šeimai priklauso ovalūs, plokšti 15–120 mm ilgio vabzdžiai (didžiosios 
vandenblakės truputį panašios į skorpionblakes, bet neturi ilgos kvapinės (kvėp-

30, 31 pav. skorpionblakės: 30 – pilkoji 
skorpionblakė (Nepa cinerea); ilgoji 

skorpionblakė (Ranatra linearis)
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tuko)). Šios blakės gyvena vande-
nyje ir yra labai plėšrios (didelių 
rūšių nimfos ir suaugėliai puola 
net varles, smulkias žuvis ar ma-
žus vandens paukščius). Didžiosios 
vandenblakės paplitusios visame 
pasaulyje, bet daugiau jų gyvena 
paatogrąžių ir atogrąžų kraštuose; 
mėgsta lėtai tekančius ir stovinčius 
vandenis (pvz., kūdras). kartais 
šios blakės dar vadinamos „žibin-
tų blakėmis“, nes naktį atskrenda į 
naktinių žiburių šviesą. kitaip nei 
kiti vabzdžiai, patelės priklijuoja 
kiaušinėlius prie patino nugaros ir šis juos išperi (Burnie, 2002). iš viso yra 150 
šių blakių rūšių; kelios jų rūšys aptinkamos ir europoje. Šių blakių įdūrimas 
straubliuku yra be galo skausmingas. tailande didžiosios vandenblakės – popu-
liarus delikatesas.

Ameriknė vandénblakė – 
Lethocerus americanus (leidy, 1847) 
(angl. american Giant Water Bug). 
Paplitusi Šiaurės amerikoje. Daž-
na tvenkiniuose, ežerų pakrantinė-
je zonoje ir lėtai tekančiose upėse. 
Įdūrimas skausmingas.

Žiaurióji vandénblakė – Let-
hocerus (Lethocerus) patruelis (stål, 
1854) (angl. european Giant Water 
Bug). Paplitusi kai kuriuose pietry-
čių europos kraštuose (kroatijoje, 
makedonijoje, albanijoje, Graikijo-
je, rumunijoje, Bulgarijoje, turki-
joje), taip pat artimuosiuose rytuo-
se ir rytinėje Palearkties dalyje bei 
indomalajiniame regione (indijoje). 
kūnas – 75 mm ilgio.

Mižiniškoji vandénblakė – Lethocerus grandis (linnaeus, 1758) (angl. 
Giant Water Bug; colossus Water Bug). Ši blakė – pati didžiausia ne tik blakių 
pobūrio, bet ir straubliuočių būrio rūšis (kūno ilgis – 100–110 mm). Gyvena 
Pietryčių azijoje (vietiniai gyventojai ją gaudo ir valgo). Panašių rūšių aptinka-
ma ir kituose kraštuose (europoje aptinkama giminiška žiaurioji vandenblakė 
yra 75 mm ilgio). 

32, 33 pav. Didžiųjų vandenblakių atstovai kauno 
t. ivanausko zoologijos muziejaus kolekcijoje

34 pav. kolekciniai didžiųjų vandenblakių 
pavyzdžiai kauno t. ivanausko zoologijos 

muziejaus kolekcijoje
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15 šeima – PlÃČiosios VanDÉnBlakĖs (naUcoriDae)
(angl. saucer Bugs; creeping Water Bugs)

Šiai šeimai priklauso 6–18 mm ilgio rudi arba juo-
di vabzdžiai. Šių blakių kūnas yra glotnus, plokščias, 
ovalus arba apvalus. Priekinės kojos, kitaip nei dugna-
blakių, yra lenktos ir aštrios (reikalingos grobiui gaudy-
ti), vidurinės ir užpakalinės kojos pritaikytos plaukti. 
Šios blakės gyvena vandenyje. nors jos ir turi sparnus, 
tačiau beveik ar visiškai neskraido. Visų rūšių blakės 
yra plėšrios. Paplitusios visame pasaulyje; aptinkamos 
kūdrose ir upeliuose. iš viso yra 400 šių blakių rūšių.

Paprastóji vandénblakė – Ilyocoris cimicoides 
(linnaeus, 1758) (angl. saucer Bug; common Water 
creeper). labai plačiai paplitusi europoje (taip pat gy-
vena ir lietuvoje) bei kaukaze, artimuosiuose rytuose, 
Šiaurės afrikoje, rytų Palearktyje. mėgsta lėtai tekantį 
vandenį, todėl apsigyvena kūdrose ir pelkėse. Žiemoja suaugėliai. Patelės pa-
vasarį atideda kiaušinėlius į vandeninius augalus. nors suaugėliai turi sparnus, 
tačiau sparnų raumenys yra silpnai išsivystę (Zahradnik, 1998), todėl paprastoji 
vandenblakė skraidyti negali. kūno ilgis – 11,5 mm.

16 šeima – DUGNÃBlakĖs (aPhelocheiriDae)
(angl. Benthic Watter Bugs)

Priklauso nedidelės, iki 10 mm dydžio, ovalaus plokščio kūno blakės. jų 
priekinės kojos nėra čiumpamosios, užpakalinės yra plaukiamosios. atstovai 
gyvena upelių ir ežerų dugne (iki 10 m gylio). Šioms blakėms būdingos ypač 

specifinės adaptacijos, reikalingos kvėpuoti; pilvelio 
gale kvapinės nėra. Šeima plačiai paplitusi įvairiuo-
se rytų pusrutulio regionuose (didžiausia įvairovė – 
atogrąžų azijoje). iš viso yra žinoma apie 80 rūšių, 
kurių visos priklauso vienintelei šeimos genčiai, 
skirstomai į dvi pogentes.

Bespanė dugnãblakė – Aphelocheirus (Ap-
helocheirus) aestivalis (Fabricius, 1794) (angl. Weird 
Bug; Benthic Water Bug). labai plačiai paplitusi 
europoje (lietuvoje aptinkama), taip pat aptinkama 
artimuosiuose rytuose. tai maždaug 10 mm ilgio 
blakė, prisitaikiusi gyventi srauniose upėse su akme-
ningu arba smėlingu dugnu. minta daugiausiai laša-
lų ir apsiuvų lervomis.

35 pav. Paprastoji 
vandenblakė (Ilyocoris 

cimicoides)

36 pav. Besparnė dugnablakė 
(Aphelocheirus aestivalis)
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17 šeima – rUPŽBlakĖs (GelastocoriDae)
(angl. toad Bugs)

Šiai šeimai priklauso 7–14 mm ilgio apvalūs smėlio, dumblo arba pūvan-
čių lapų spalvos vabzdžiai. Šios blakės atrodo raukšlėtos arba apneštos dumblu, 

nepanašios į vabzdžius – prisitaikė imituoti dum-
blą, smėlį ar įvairias nuokritas miško paklotėje. 
jos plėšrios – ant medžiojamų aukų užšoka. minta 
vabzdžiais ir kitais smulkiais bestuburiais gyvū-
nais. Paplitusios visame pasaulyje, bet daug gau-
sesnės Pietų pusrutulyje; aptinkamos prie vandens 
telkinių, pūvančioje medienoje, miško paklotėje 
arba po akmenimis. iš viso yra 90–100 šių blakių 
rūšių.

Didžiaãkė rupžblakė – Gelastocoris ocu-
lata (angl. Big-eyed toad Bug). Paplitusi Šiaurės 
amerikos gėluose vandenyse. aptinkama tarp 
akmenų. sunkiai pastebima dėl idealaus prisitai-
kymo prie aplinkos.

18 šeima – irklÃBlakĖs (coriXiDae)
(angl. Water Boatmen; lesser Water Boatmen)

Šeimai priklauso 3–15 mm ilgio dažniausiai 
tamsiai raudoni arba gelsvai rudi vabzdžiai. Šių bla-
kių priekinės kojos yra trumpos, galva plati (tokio 
pat pločio kaip nugarėlė), o akys didelės. Gyvena 
plaukiodamos vandenyje, kai kurios rūšys dar gali ir 
skraidyti. minta įvairiu maistu (yra ir plėšrių rūšių). 
Paplitusios visame pasaulyje. aptinkamos kūdrose, 
ežeruose ir lėtai tekančiose upėse; dažniausiai lai-
kosi arčiau dugno. iš viso yra 500–550 šių blakių 
rūšių, priklausančių maždaug 33 gentims.

Euròpinė irklãblakė – Arctocorisa germari 
(Fieber, 1848). Paplitusi vakarinėje ir centrinėje eu-
ropos dalyse (nuo Belgijos iki lenkijos ir austrijos), 
taip pat Fenoskandijos kraštuose (lietuvoje neaptik-
ta). aptinkama ir rytinėje Palearkties dalyje bei Šiaurės amerikoje. taksonomi-
nė šios rūšies istorija yra labai paini.

Tamsianãgė irklãblakė – Callicorixa praeusta (Fieber, 1848). Plačiai pa-
plitusi europoje, išskyrus Viduržemio jūros kraštus (lietuvoje aptinkama). taip 
pat aptinkama rytinėje Palearkties dalyje.

37 pav. Didžiaakė rupūžblakė 
(Gelastocoris oculata)

38 pav. kanapėtoji irklablakė 
(corixa dentipes)
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Kanaptoji irklãblakė – Corixa dentipes thomson, 1869. Plačiai paplitusi 
europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptikta artimuosiuose rytuose ir ry-
tinėje Palearkties dalyje.

Taškúotoji irklãblakė – Corixa punctata (illiger, 1807) (angl. lesser Wa-
ter Boatman; Water Boatman). europoje plačiai paplitusi (lietuvoje neaptikta). 
taip pat paplitusi ir pasaulyje; žinoma Šiaurės afrikoje, Vakarų ir centrinėje 
azijoje, rytinėje Palearkties dalyje bei indomalajiniame regione. Gyvena įvai-
riuose gėlo vandens telkiniuose tarp augalų. kūno ilgis – 13–15 mm.

Zigzãginė irklãblakė – Cymatia bonsdorffi i (c. r. sahlberg, 1819). Pla-
čiai paplitusi europoje, išskyrus pietinius rajonus (lietuvoje aptinkama). taip 
pat aptinkama artimuosiuose rytuose ir rytinėje Palearkties dalyje. Šios blakės 
sparnų dėmelės išsidėsto zigzagais.

Juostúotoji irklãblakė – Cymatia coleoptrata (Fabricius, 1777) (angl. Wa-
ter Boatman). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama), taip pat 
aptinkama artimuosiuose rytuose ir rytinėje Palearkties dalyje.

Apgaulngoji irklãblakė – Glaenocorisa propinqua (Fieber, 1860). Papli-
tusi vakarinėje ir centrinėje europos dalyse (nuo Belgijos iki lenkijos ir austri-
jos), taip pat Fenoskandijos kraštuose (lietuvoje neaptikta). aptinkama ir ryti-
nėje Palearkties dalyje.

Geltonkãktė irklãblakė – Hesperocorixa castanea (thomson, 1869) 
(angl. Water Boatman). Plačiai paplitusi europoje (bet lietuvoje neaptikta). 
ant sparnų ir nugarėlės dažnai matomi tamsūs šešėliai, juosvi patamsėjimai 
ar dėmės.

Linjaus irklãblakė – Hesperocorixa linnaei (Fieber, 1848). labai plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama), taip pat aptinkama artimuosiuose 
rytuose ir rytinėje Palearkties dalyje.

Vikrióji irklãblakė – Hesperocorixa moesta (Fieber, 1848). Plačiai paplitu-
si europoje (lietuvoje aptinkama), taip pat aptinkama ir Šiaurės afrikoje.

Tamsiakãktė irklãblakė – Hesperocorixa sahlbergi (Fieber, 1848). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama), taip pat aptikta artimuosiuose 
rytuose ir rytinėje Palearkties dalyje.

Blankióji irklãblakė – Micronecta (Micronecta) griseola horvath, 1899. 
Plačiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta), taip pat aptinkama artimuo-
siuose rytuose.

Blùsinė irklãblakė – Micronecta (Micronecta) minutissima (linnaeus, 
1758). Paplitusi europoje, išskyrus Viduržemio jūros ir kai kuriuos Vakarų eu-
ropos kraštus (lietuvoje neaptikta), taip pat aptinkama artimuosiuose rytuose.

Skersajuõstė irklãblakė – Micronecta (Micronecta) poweri (Douglas and 
scott, 1869) (angl. Water singer). Plačiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptik-
ta), taip pat aptinkama artimuosiuose rytuose.

Kdrinė irklãblakė – Paracorixa concinna (Fieber, 1848). Paplitusi eu-
ropoje, išskyrus Viduržemio jūros kraštus. taip pat aptinkama artimuosiuose 
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rytuose ir rytinėje Palearkties dalyje. lietuvoje neaptikta, nors kaimyninėse 
šalyse jau registruota.

Trumpadrỹžė irklãblakė – Sigara (Halicorixa) stagnalis (leach, 1817) 
(angl. Water Boatman). Plačiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta), taip pat 
aptinkama Šiaurės afrikoje.

Krỹžinė irklãblakė – Sigara (Microsigara) hellensii (c. r. sahlberg, 1819). 
Daugiausiai paplitusi europos šiaurinėje, centrinėje ir rytinėje dalyse (lietuvoje 
aptinkama). ant nugarinės dalies baltos juostos sudaro ypač ryškų netaisyklingą 
kryžių.

Melsvóji irklãblakė – Sigara (Pseudovermicorixa) nigrolineata (Fieber, 
1848). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptin-
kama artimuosiuose rytuose ir rytinėje Palearkties dalyje, Šiaurės afrikoje.

Ryškióji irklãblakė – Sigara (Retrocorixa) limitata (Fieber, 1848). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama), taip pat aptinkama artimuo-
siuose rytuose ir rytinėje Palearkties dalyje.

Mažóji irklãblakė – Sigara (Retrocorixa) semistriata (Fieber, 1848) (angl. 
lesser Water Boatman). Paplitusi europoje, išskyrus Viduržemio jūros kraštus 
(lietuvoje aptinkama). taip pat aptinkama rytinėje Palearkties dalyje.

Gelsvadmė irklãblakė – Sigara (Sigara) striata (linnaeus, 1758). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinkama artimuo-
siuose rytuose ir rytinėje Palearkties dalyje. Priekinių sparnų pamatai dažniau-
siai su dviem geltonais šešėliais.

Puošnióji irklãblakė – Sigara (Subsigara) distincta (Fieber, 1848). Plačiai 
paplitusi europoje, išskyrus Viduržemio jūros kraštus (lietuvoje aptinkama), 
taip pat aptinkama artimuosiuose rytuose ir rytinėje Palearkties dalyje.

Brūkšniúotoji irklãblakė – Sigara (Subsigara) falleni (Fieber, 1848). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama), taip pat aptinkama rytinėje 
Palearkties dalyje.

Šiaurnė irklãblakė – Sigara (Subsigara) fallenoidea (hungerford, 1926). 
Paplitusi suomijoje, Švedijoje, norvegijoje, airijoje (lietuvoje neaptikta). taip 
pat aptinkama rytinėje Palearkties dalyje ir nearkties regione.

Dugnnė irklãblakė – Sigara (Subsigara) fossarum (leach, 1817). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama), taip pat aptinkama rytinėje 
Palearkties dalyje.

Ilgakõjė irklãblakė – Sigara (Subsigara) longipalis (sahlberg, 1878). Papli-
tusi centrinėje europos dalyje (nuo Belgijos iki lenkijos ir austrijos), taip pat 
Fenoskandijos kraštuose (Danijoje, Švedijoje ir suomijoje) (lietuvoje neaptikta).

Šviesiakrãštė irklãblakė – Sigara (Vermicorixa) lateralis (leach, 1817). 
labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta). taip pat paplitusi ir pa-
saulyje; žinoma Šiaurės afrikoje, artimuosiuose rytuose, rytinėje Palearkties 
dalyje, afrotropiniame ir indomalajiniame regionuose.
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19 šeima – nÙGarPlaUkos (notonectiDae)
(angl. Back swimmers; Backswimmers; Greater Water Boatmen)

Šiai šeimai priklauso 2–17 mm ilgio verpstiškos formos vabzdžiai. Šios bla-
kės yra plėšrios, gyvena vandenyje ir plaukioja nugara į apačią, todėl jų nugarinė 
pusė išgaubta, šviesių spalvų (sparnai sudėti stogeliu), o pilvinė pusė dažniausiai 
tamsi. Priekinės ir vidurinės kojos pritaikytos grobiui gaudyti, užpakalinės – 
plaukti. Šios blakės gerai skraido, tačiau didžiąją gyvenimo dalį praleidžia po 
vandeniu. Plaukioja labai greitai. auką aptinka panaudodamos regą arba van-
dens raibuliavimą. Paplitusios visame pasaulyje; aptinkamos kūdrose ir ežerų 
pakrantinėje zonoje. iš viso yra 350 šių blakių rūšių.

Paprastóji nùgarplauka – Notonecta glauca Linna-
eus, 1758 (angl. common Water Boatman). mėgsta gy-
venti stovinčio ar lėtai tekančio vandens telkiniuose (Ge-
cevičiūtė, lukšėnas, 1978). jos žalia nugara nesušlampa, 
dėl to vandenyje blizga. Pilvelis tamsus, akys raudonos. 
tai plėšri blakė, ginkluota nors ir trumpu, bet stipriu 
straubliuku, kuriuo skausmingai duriama. rūšis plačiai 
paplitusi europoje ir aptinkama lietuvoje, taip pat kau-
kaze, Šiaurės afrikoje ir Šiaurės amerikoje. kūno ilgis – 
14–16 mm.

Šviesióji nùgarplauka – Notonecta (Notonecta) lu-
tea müller, 1776 (angl. Yellow Greater Water-Boatman). 
aptinkama centrinėje ir šiaurinėje europos dalyse bei kai 
kuriose Vakarų ir rytų europos šalyse (lietuvoje aptin-
kama). Gyvena ir rytų Palearktyje bei nearktyje (Šiaurės amerikoje).

Dėmtoji nùgarplauka – Notonec-
ta (Notonecta) maculata Fabricius, 1794 (angl. 
Predatory Backswimmers; spotted Greater 
Water-Boatman). Plačiai paplitusi europoje 
(lietuvoje neaptikta). taip pat gyvena arti-
muosiuose rytuose, Šiaurės afrikoje ir Šiau-
rės amerikoje.

Žalsvóji nùgarplauka – Notonecta (No-
tonecta) viridis Delcourt, 1909 (angl. Green 
Water Boatman). Plačiai paplitusi europoje 
(išskyrus Fenoskandiją) (lietuvoje neaptik-
ta). taip pat gyvena artimuosiuose rytuose, 
Šiaurės afrikoje, rytinėje Palearkties dalyje, 
indomalajiniame regione.

39 pav. Paprastoji 
nugarplauka 

(Notonecta glauca)

40 pav. Šviesioji nugarplauka 
(Notonecta lutea)
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20 šeima – nÙGarPlaUkĖlĖs (Pleidae)
(angl. Pigmy Backswimmer)

Priklauso mažyčiai, 2–3 mm dydžio, vabzdžiai, 
kurių kūnas ovalus (su išgaubta nugarine dalimi). nu-
garplaukėlės yra plėšrios, minta smulkiais vandens 
bestuburiais, pvz., dafnijomis arba uodų lervomis. 
Plauko aukštyn kojomis. Dalį laiko praleidžia ropinė-
damos ant vandens augalų, kabindamosi užpakalinių 
kojų nageliais. skirtingai nuo nugarplaukių, šios šei-
mos atstovės per mažos, kad straubliuku galėtų žmo-
gui pradurti odą. Daug besparnių rūšių, o ir tos, kurios 
sparnuotos, prastai skraido, todėl nugarplaukėlės – pa-
togus objektas biogeografiniams tyrimams. Šeima pa-
plitusi daugelyje pasaulio regionų. iš viso žinoma be-
veik 40 rūšių, iš kurių tik viena rūšis aptinkama eu-
ropoje.

Mažóji nùgarplaukėlė – Plea minutissima leach, 1817 (angl. Pygmy 
Backswimmer). Plačiai paplitusi europoje (į lietuvos faunos sąrašą kol kas ne-
įtraukta). taip pat gyvena artimuosiuose rytuose, Šiaurės afrikoje, rytinėje 
Palearkties dalyje. aptinkama stovinčiuose vandenyse tarp augalų.

41 pav. mažoji 
nugarplaukėlė 

(Plea minutissima)
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5 pobūrio šaka – ŠokliaBlakÌniai 
(lePtoPoDomorPha)

21 šeima – jrBlakĖs (aePoPhiliDae)
(angl. marine Bugs)

Šiai šeimai priklauso apie 2–3 mm ilgio spar-
nuoti, bet neskraidantys, gana tvirto kūno vabzdžiai, 
kurie minta gyvūniniu maistu. jūrblakės aptinka-
mos tik atlanto pakrantėse. iki šiol aprašyta tik vie-
na gentis ir viena rūšis.

Atlántinė jrblakė – Aepophilus bonnairei 
(angl. marine Bug). nors ši blakė panašesnė į sau-
sumos blakes, ji labai retai aptinkama sausumoje. 
Gyvena įvairiuose plyšiuose po akmenimis, žemiau 
jūros lygio – kur tik yra oro. minta yrančiu gyvū-
ninės kilmės maistu. aptinkama atlanto vandenyno 
akmeningose pakrantėse: kai kur Vakarų europoje 
ir turbūt Šiaurės afrikoje, tačiau duomenų apie šios 
rūšies paplitimą kol kas yra labai maža. kūno ilgis – 
apie 2–3 mm.

22 šeima – ŠokliÃBlakĖs (salDiDae)
(angl. shore Bugs)

Šiai šeimai priklauso 3–7 mm ilgio vabzdžiai. 
jų kūnas ovalus, rudas arba juodas, akys didelės. 
Šios šeimos blakės yra plėšrios, o pačios nuo stam-
besnių plėšrūnų gelbstisi šokinėdamos. Paplitu-
sios visame pasaulyje. aptinkamos dumblinguose 
kūdrų, upelių arba kai kurių pelkių pakraščiuo-
se, gali gyventi ir jūrų pakrantėse, tarp augalų ar 
dumblių. iš viso yra 300 šių blakių rūšių.

Paprastóji šokliãblakė – Chartoscirta cincta 
(herrich-schaeffer, 1841). labai plačiai paplitusi 
europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinka-
ma rytinėje Palearkties dalyje ir afrotropiniame 
regione.

Lieknóji šokliãblakė – Chartoscirta elegantu-
la (Fallén, 1807). Plačiai paplitusi europoje (aptin-

kama ir lietuvoje). aptikta artimuosiuose rytuose ir indomalajiniame regione.

42 pav. atlantinė jūrblakė 
(Aepophilus bonnairei)

43 pav. Dvidėmė šokliablakė 
(Saldula saltatoria)
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Tamsióji šokliãblakė – Salda littoralis (linnaeus, 1758). Plačiai paplitusi 
europoje (lietuvoje neaptikta). aptikta artimuosiuose rytuose, rytinėje Pale-
arkties dalyje ir nearkties regione.

Margóji šokliãblakė – Saldula arenicola (scholtz, 1847). labai plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje neaptikta). Plačiai paplitusi pasaulyje; žinoma ne tik 
Palearktyje, bet ir nearkties bei afrotropiniame regionuose.

Smlinė šokliãblakė – Saldula orthochila (Fieber, 1859). labai plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje aptinkama) ir artimuosiuose rytuose, rytinėje Pale-
arkties dalyje bei indomalajiniame regione. tai viena iš nedaugelio šokliablakių 
rūšių. Gyvena sausose vietovėse (dykruose, smėlio kopose ar žolynuose). Prie-
kinio sparno išoriniame krašte yra tik viena šviesi dėmelė, o ne dvi ar daugiau. 
tačiau šokliablakių išorė varijuoja, todėl ne visada padeda tiksliai identifikuoti 
rūšis.

Šviesiakõjė šokliãblakė – Saldula pallipes (Fabricius, 1794). labai plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta). labai plačiai paplitusi pasaulyje; žino-
ma ne tik iš vakarinės ir rytinės Palearkties dalių, bet ir nearkties, neotropinio 
ir indomalajinio regionų. tai pusiau vandeninė blakė. Gyvena šalia gėlo van-
dens telkinių.

Dvidmė šokliãblakė – Saldula saltatoria (linnaeus, 1758) (angl. Com-
mon shore Bug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip 
pat žinoma rytų Palearkties ir nearkties regionuose. Gyvena daugiausia dum-
bliname vandenyje, todėl aptinkama šalia vandens telkinių. tai taip pat vienas iš 
dažniausiai aptinkamų jūrų pakrantės vabzdžių. Gali šokinėti. Per metus – dvi 
kartos (generacijos). suaugėliai žiemoja žolių kuokštuose netoli vandens arba po 
žieve. kūno ilgis – 4–5 mm.
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6 pobūrio šaka – skYDBlakÌniai (PentatomorPha)

antšeimis – ŽieViaBlakÌniai (araDoiDea)

23 šeima – ŽieViÃBlakĖs (sin. PoŽieVÌnĖs BlÃkĖs) 
(araDiDae)

(angl. Bark Bugs; Flat Bugs; Flat Bark Bugs)

Šiai šeimai priklauso 3–13 mm ilgio labai plokšti, ova-
lūs, juodi arba rausvai rudi (medžių žievės spalvą imituo-
jantys) vabzdžiai. Šių blakių sparnai dažniausiai redukuoti. 
straubliukas ilgas, įguldomas į specialų lovelį galvos apa-
čioje. jos minta augaliniu maistu (syvais) ir grybų miceliu. 
Paplitusios visame pasaulyje; aptinkamos po medžių žieve, 
kempinėse ar miško paklotėje. iš viso yra 1800 šių blakių 
rūšių.

Juosvóji žieviãblakė – Aneurus (Aneurodes) avenius 
(Dufour, 1833) (angl. Flat Bark Bug). labai plačiai paplitusi 
europoje (lietuvoje neaptikta).

Beržnė žieviãblakė – Aradus betulae (linnaeus, 
1758). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptik-
ta), taip pat aptinkama sibire ir indomalajiniame regione.

Mažagbrė žieviãblakė – Aradus brevicollis Fallén, 1807. Daugiausiai pa-
plitusi europos šiaurinėje, centrinėje ir rytinėje dalyse (neaptinkama vakarinėje 
europos dalyje ir Viduržemio jūros kraštuose; lietuvoje taip pat neaptikta).

Pušnė žieviãblakė (sin. pušnė požievnė blãkė) – Aradus cinnamomeus 
(angl. Pine Flatbug; Pine Bark Bug). Šiai rūšiai būdingas polimorfizmas: pati-
nai neskraido, nes neturi užpakalinių sparnų; patelės būna dvejopos – neskrai-
dančios trumpasparnės ir skraidančios ilgasparnės. Šios blakės sutrintos kvepia 
cinamonu. kūnas – 3–5 mm ilgio. jos kenkia 5–25 metų amžiaus pušaitėms: 
pakenkti medeliai būna nuskurę, pageltusiais spygliais ir sausomis viršūnėmis. 
Blakės aptinkamos po medelių žievės atplaišomis. Didžiausią poveikį šių blakių 
populiacijai reguliuoti turi entomofagai ir ligos (Valenta, lazdinis, 1985). labai 
plačiai paplitusi europoje (aptinkama ir lietuvoje).

Paprastóji žieviãblakė – Aradus corticalis (linnaeus, 1758) (angl. Flat 
Bark Bug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Margóji žieviãblakė – Aradus depressus (Fabricius, 1794) (angl. Flat Bark 
Bug). labai plačiai paplitusi europoje (aptikta ir lietuvoje).

Pilkóji žieviãblakė – Aradus erosus Fallén, 1807. Daugiausia paplitusi 
centrinėje europoje ir Fenoskandijoje (lietuvoje neaptikta).

44 pav. Pušinė 
žieviablakė (Aradus 

cinnamomeus)
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Eglnė žieviãblakė – Aradus obtectus (Vasarhelyi, 1988) (angl. Flat Bark 
Bug). aptinkama europoje (neseniai aptikta ir lietuvoje), gyvena po eglių žieve.

Tamsióji žieviãblakė – Aradus lugubris Fallén, 1807. labai plačiai papli-
tusi europoje (lietuvoje neaptikta). aptinkama ir nearkties regione.

Drebulnė žieviãblakė – Mezira tremulae (Germar, 1822). Plačiai paplitu-
si europoje (lietuvoje aptinkama).

antšeimis – kamPUotBlakÌniai (coreoiDea)

24 šeima – PentÌnBlakĖs (alYDiDae)
(angl. Broad-headed Bugs; Broad-headed Bugs; ant bugs)

Šeimai priklauso siauri neryškių spalvų 1–26 mm ilgio vabzdžiai. jų 
galvos yra plačios. Pentinblakės minta augaliniu maistu (kai kurios pripa-
žintos augalų kenkėjomis), tačiau kai kurios gali maitintis ir paukščių iš-
matomis bei kitu maistu. Daugelis rūšių imituoja skruzdėles, o kai kada ir 
vapsvas. Šios blakės daugiausia aptinkamos ant žolinių augalų. jos išskiria 
ypač dvokiantį kvapą – netgi stipresnį nei tikrosios skydblakės. iš viso yra 
300 šių blakių rūšių, tačiau dauguma jų gyvena atogrąžų ir paatogrąžių kraš-
tuose. europoje yra apie 10 rūšių, bet tik dvi iš jų gyvena už Viduržemio 
jūros regiono ribų.

Skruzdėlýninė pentnblakė – Alydus cal-
caratus (linnaeus, 1758) (angl. ant Bug). Labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama), 
taip pat gyvena azijoje ir Šiaurės amerikoje. kū-
nas pailgas, 10–12 mm ilgio, pilkai rudas ar juo-
das, įsmaugtas per juosmenį. kojos, ypač užpaka-
linės, yra ilgos, su spygliais ant šlaunų. antenos 
ilgos, pilkai rausvos ar juodos su baltais skersi-
niais dryžiais. Pilvelio viršus yra oranžiškai rau-
donas, tai ypač gerai matosi kai blakė skrenda. 
Paprastoji pentinblakė yra greičiausiai skraidanti 
blakė ir skrydžio metu yra panaši į vapsvą. Šios 
juosvos blakės, demonstruodamos gelsvus pilve-
lio raštus, privilioja vorus, medžiojančius vapsvas. 
aptinkamos gegužės–lapkričio mėnesiais. Gyvenimo ciklas nėra visiškai ištir-
tas. akivaizdu, kad peržiemojusios blakės atsibunda pavasarį, poruojasi ir deda 
kiaušinėlius. lervos išsirita vidurvasaryje, maždaug liepos mėnesį. nimfos la-
bai panašios į skruzdėles ir jos aptinkamos gyvenančios kartu su skruzdėmis 
(tačiau kodėl jos taip daro, kol kas nėra žinoma). suaugusios blakės pavojaus 

45 pav. skruzdėlyninė 
pentinblakė (Alydus calcaratus)
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akivaizdoje išskiria aštrų nemalonų 
kvapą. mėgsta saulėkaitą bei gy-
venti sausose vietose, pvz., viržy-
nuose, įvairiose dykynėse, sausais 
krūmokšniais apaugusiose pievose. 
Dažniausiai maitinasi ant ankštinių 
augalų, ypač pelžiedės (Ruscus sp.), 
kai kada paragauja ir dvėsenos.

Rỹžinė pentnblakė – Lep-
tocorisa oratorius (autorius nežino-
mas). Gyvena Pietryčių azijoje. 
Pripažinta kaip ryžių kenkėja.

25 šeima – tÌkrosios kamPÚotBlakĖs (coreiDae)
(angl. squash Bugs; leaf-footed Bugs)

Šiai šeimai priklauso pailgi, 7–42 mm ilgio, dažniausiai rudi vabzdžiai 
(retkarčiais jie raudoni, geltoni, žali ar metalo blizgesio). skydelis mažas. 
Šios blakės minta augaliniu maistu. Paplitusios visame pasaulyje, bet gausiau 
gyvena šiltuose kraštuose; aptinkamos ant augalų. iš viso yra 2000 šių blakių 
rūšių.

Dalgùtinė kampúotblakė – Arenocoris fallenii (schilling, 1829). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). nimfos maitinasi ant dalgu-
čių. mėgsta smėlingas buveines.

Liucèrninė kampúotblakė – Bathysolen nubilus (Fallén, 1807) (angl. 
squashbug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvo-
je aptinkama).

Arkliarūgštnė kampúotblakė – Coreus mar-
ginatus (linnaeus, 1758) (angl. Dock Bug; Dock shi-
eldbug). labai plačiai paplitusi europoje ir centrinėje 
azijoje (lietuvoje aptinkama). 12–14 mm ilgio.

Šeriúotoji kampúotblakė – Coriomeris denticu-
latus (scopoli, 1763). labai plačiai paplitusi europoje 
(lietuvoje aptinkama).

Pilkóji kampúotblakė – Coriomeris scabricornis 
(Panzer, 1809). labai plačiai paplitusi europoje (lie-
tuvoje aptinkama).

Lapakõjė kampúotblakė – Diactor bilineatus 
(angl. amazonian leaf-footed Bug). Paplitusi centri-
nėje ir Pietų amerikoje.

46 pav. skruzdėlyninė pentinblakė 
(Alydus calcaratus)

47 pav. arkliarūgštinė 
kampuotblakė 

(Coreus marginatus)
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48, 49 pav. arkliarūgštinė 
kampuotblakė (Coreus marginatus)

50 pav. arkliarūgštinės kampuotblakės nimfos 
(Coreus marginatus)

51 pav. egzotinė kampuotblakė 
(rūšis nenustatyta)

Karpytapivė kampúot-
blakė – Enoplops scapha (Fabri-
cius, 1794) (angl. squashbug). 
labai plačiai paplitusi europoje 
(lietuvoje neaptikta).

Taškúotoji kampúotblakė – Ulmicola spinipes (Fallén, 1807). labai pla-
čiai paplitusi pasaulyje: žinoma afrotropiniame, australiniame, indomalajinia-
me, neotropiniame, nearkties ir Palearkties regionuose, įskaitant Šiaurės af-
riką ir artimuosius rytus. taip pat daug kur aptinkama europoje (randama ir 
lietuvoje). Blakės kūnas tamsiai rudas, tačiau galva ir nugarėlė nusėtos baltais 
taškeliais.
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Niūrióji kampúotblakė – Spathocera laticornis (schilling, 1829). Dau-
giausiai paplitusi pietinėje, vidurio bei rytinėje europos dalyse (lietuvoje ap-
tinkama).

Dvidmė kampúotblakė – Spathocera dalmanii (schilling, 1829). teigi-
niai, kad ši rūšis taip pat gyvena ir lietuvoje, iki šiol nėra patvirtinti tyrimų 
duomenimis. jų nugarėlė ruda su šviesiais kraštais (lyg patepta balsva spalva).

Ròmbinė kampúotblakė – Syromastes rhombicus (linnaeus, 1758). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

26 šeima – netÌkrosios kamPÚotBlakĖs (rhopalidae)
(angl. scentless Plant Bugs)

Šios šeimos blakės yra labai artimos tikro-
sioms kampuotblakėms (coreidae), bet skiriasi 
tuo, kad neturi gerai išvystytų kvapinių liaukų 
ir mažesnės. Šios blakės dažniausiai yra ryškios 
spalvos. Viena jų – europos faunoje plačiai pa-
plitusi Corizus hyoscyami – labai panaši į blakę 
kareivėlį, priklausančią visai kitai šeimai (Py-
rrhocoridae), todėl dažnai painiojama su rau-
donblakėmis. kai kurios rūšys labai panašios į 
kai kurias tikrąsias dirvablakes (lygaeidae), bet 
skiriasi plėviškosios sparnų dalies ryškiu ir labai 
tankiu gyslotumu. Visos šios šeimos blakės yra 
augalėdės ir gyvena ant žolių, retkarčiais – me-
džių. Pasaulyje žinoma apie 200 rūšių, priklau-
sančių beveik dviem dešimtims genčių.

Raudonkrãštė kampúotblakė – Boisea trivittata (say, 1825) (angl. Box 
elder Bug; maple Bug). Dažna Šiaurės amerikoje. 11–14 mm ilgio, juosvos ar 
juodos spalvos, su ryškiai raudonais sparnų ir nugarėlės pakraščiais. Ši blakė 
dažnai apsilanko žmonių būstuose, kartais labai gausiai. Gamtoje gyvena ant 
medžių.

Plonóji kampúotblakė – Chorosoma schillingii (schummel, 1829). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Raudonmagė kampúotblakė – Corizus hyoscyami (linnaeus, 1758). 
labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Žaliapivė kampúotblakė – Myrmus miriformis (Fallén, 1807). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). išoriškai kiek primena žolblakių 
atstovus. sparnai stipriai redukuoti.

Geltonpivė kampúotblakė – Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus Fieber, 
1837. labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

52 pav. raudonkraštė 
kampuotblakė (Boisea trivittata)
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Paprastóji kampúotblakė – Rhopalus (Rhopalus) conspersus (Fieber, 
1837). Plačiai paplitusi europoje, įskaitant ir Volgos regioną (lietuvoje aptin-
kama).

Raudonpivė kampúotblakė – Rhopalus (Rhopalus) parumpunctatus 
(schilling, 1829). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

53 pav. ryškiapilvės kampuotblakės 
(Stictopleurus punctatonervosus) nimfa

54 pav. Pilkšvoji kampuotblakė 
(Stictopleurus abutilon)

55 pav. raudonmargė kampuotblakė (Corizus hyoscyami)
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Dryžapivė kampúotblakė – Rhopalus (Rhopalus) subrufus (Gmelin, 
1790). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Pilkšvóji kampúotblakė – Stictopleurus abutilon (rossi, 1790). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Rudóji kampúotblakė – Stictopleurus crassicornis (linnaeus, 1758). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Ryškiapivė kampúotblakė – Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 
1778). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

56 pav. ryškiapilvė kampuotblakė 
(Stictopleurus punctatonervosus)

57 pav. Dryžapilvė kampuotblakė 
(Rhopalus subrufus)

58 pav. Žaliapilvė kampuotblakė (Myrmus miriformis)
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27 šeima – netÌkrosios DirVÃBlakĖs 
(stenocePhaliDae)

(angl. spurgebugs; spurge Bugs)

Šiai šeimai priklauso 8–14 mm ilgio pailgi, 
dažniausiai tamsiai rudi ar juosvi vabzdžiai su 
gelsvai išmargintomis (žieduotomis) antenomis 
ir kojomis. netikrosios dirvablakės yra augalė-
dės, trofiškai susijusios su karpažolėmis. europos 
faunai būdinga nedidelė rūšių įvairovė (pvz., Di-
džiojoje Britanijoje – 2 rūšys, lietuvoje – kol kas 
1 rūšis).

Vikrióji dirvãblakė – Dicranocephalus agilis 
(scopoli, 1763). mėgsta smėlingas buveines (pvz., 
smėlingas pakrantes). suaugėliai žiemoja, o gegužės 
mėnesį poruojasi. lietuvoje aptinkama.

antšeimis – DirVaBlakÌniai (lYGeoiDea)

28 šeima – laZDÃBlakĖs (BerYtiDae)
(angl. stilt Bugs)

Šiai šeimai priklauso 4–12 mm ilgio siauri (arba 
labai siauri) rudi ir gelsvi vabzdžiai. jų kūnas nepa-
dengtas sidabriniais plaukeliais. antenos ilgos ir plo-
nos, sudarytos iš 4 segmentų, iš kurių pirmasis yra la-
bai ilgas, o paskutinysis praplatėjęs (sudaro buoželę). 
straubliukas iš 4 segmentų. kojų sąnariai pakitę, nes 
šlaunų galai ženkliai praplatėję. lazdablakės dažniau-
siai juda lėtai, o išgąsdintos „apmiršta“. Gyvena sausu-
moje, gali skraidyti. ilgakojės blakės paplitusios visame 
pasaulyje.

Rusvanugãrė lazdãblakė – Berytinus (Berytinus) 
clavipes (Fabricius, 1775). labai plačiai paplitusi eu-
ropoje (lietuvoje aptinkama). skirtingai nuo mažosios 
lazdablakės, šios blakės nugarėlė paprastai be balsvų 
dryžių.

Mažóji lazdãblakė – Berytinus (Berytinus) minor 
(herrich-schaeffer, 1835) (angl. stilt Bug). labai plačiai paplitusi europoje (lie-
tuvoje aptinkama), taip pat aptinkama ir nearkties regione.

59 pav. Vikrioji dirvablakė 
(Dicranocephalus agilis)

60 pav. tikroji lazdablakė 
(Neides tipularius)
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Kuprótoji lazdãblakė – Metatropis rufescens (herrich-schaeffer, 1835) 
(angl. orange-Brown stilt Bug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje ap-
tinkama). savo išvaizda truputį primena netipišką kitos šeimos atstovę – klajo-
klinę plėšriablakę.

Tikróji lazdãblakė – Neides tipularius (linnaeus, 1758). labai plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje aptinkama), taip pat aptinkama kaukaze, kai kurio-
se centrinės azijos vietovėse, afrikoje ir nearkties regione. Gyvena sausose 
vietovėse: smėlynuose, sausose pievose ar miško aikštelėse. Žiemoja suaugėliai. 
Patelės balandžio ir gegužės mėnesiais deda gana didelius kiaušinėlius (1,1 mm) 
(Zahradnik, 1998). kūnas – 9–12 mm ilgio.

29 šeima – tÌkrosios DirVÃBlakĖs (lYGaeiDae)
(angl. Ground Bugs; seed Bugs)

Šiai šeimai priklauso nedideli sparnuoti vabz-
džiai, kurių sparnai kartais dalinai redukuoti. Gyve-
na dirvoje, po augalais ir miško paklotėje. Paprastai 
tikrosios dirvablakės gali gerai bėgioti. Šios šeimos 
blakės yra plėšrios, tačiau gali maitintis ir augalų au-
diniais arba sėklomis. Plačiai paplitusios pasaulyje. 
tai didelė blakių šeima – jai priskiriama apie 4400 
rūšių. Pastaruoju metu kai kurie tyrinėtojai šią šei-
mą siūlo skirstyti į maždaug 15 atskirų šeimų, kiti 
autoriai pripažįsta tik pošeimius.

Rudakõjė dirvãblakė – Acompus rufipes 
(Wolff, 1804) (angl. Ground Bug). labai plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje neaptikta).

Juostúotoji dirvãblakė – Camptotelus lineo-
latus (schillingi, 1829). Plačiai paplitusi europoje, 
išskyrus Fenoskandijos kraštus (lietuvoje aptinkama).

Švendrýninė dirvãblakė – Chilacis typhae (Perris, 1857) (angl. Bulrush; 
reedmace Bug). Plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat ap-
tinkama nearkties regione.

Auksnė dirvãblakė – Cymus aurescens Distant, 1883. labai plačiai papli-
tusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Balsvagavė dirvãblakė – Cymus claviculus (Fallén, 1807) (angl. seed 
Bug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Paūksmnė dirvãblakė – Cymus glandicolor hahn, 1832 (angl. seed Bug). 
labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Tamsiagavė dirvãblakė – Cymus melanocephalus Fieber, 1861 (angl. 
seed Bug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta).

61 pav. ryškiakraštė 
dirvablakė 

(Geocoris grylloides)
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Rudóji dirvãblakė – Drymus (Sylvadrymus) brunneus (r. F. sahlberg, 
1848). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinka-
ma ir indomalajiniame regione.

Mišknė dirvãblakė – Drymus (Sylvadrymus) sylvaticus (Fabricius, 1775). 
labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Juodadmė dirvãblakė – Eremocoris abietis (linnaeus, 1758). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Raudónrudė dirvãblakė – Eremocoris plebejus (Fallén, 1807). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Pietnė dirvãblakė – Eremocoris podagricus (Fabricius, 1775). Paplitusi 
centrinėje, Vakarų, rytų ir Pietų europoje, išskyrus šiaurinę dalį – Fenoskan-
dijos kraštus: Daniją, norvegiją, Švediją, suomiją (lietuvoje aptinkama).

Kankorėžnė dirvãblakė – Gastrodes abietum Bergroth, 1914. labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta).

Storakõjė dirvãblakė – Gastrodes grossipes (De Geer, 1773) (angl. Pine 
cone Bug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Baltaspanė dirvãblakė – Geocoris albipennis (Fabricius, 1803) (lietuvoje 
neaptikta).

Juodóji dirvãblakė – Geocoris (Geocoris) ater (Fabricius, 1787). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Didžiaãkė dirvãblakė – Geocoris (Geocoris) dispar (Waga, 1839). Dau-
giausiai paplitusi centrinėje ir rytinėje europos dalyse (lietuvoje aptinkama).

Ryškiakrãštė dirvãblakė – Geocoris (Geocoris) grylloides (linnaeus, 1761). 
Plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Juodnugãrė dirvãblakė – Geocoris (Geocoris) lapponicus Zetterstedt, 
1838. Paplitusi didesnėje europos dalyje (lietuvoje aptinkama).

Didžiagavė dirvãblakė – Geocoris (Geocoris) megacephalus (rossi, 1790). 
Paplitusi daugiausiai pietinėje ir centrinėje europoje (nuo Portugalijos iki ru-
munijos), tačiau neaptinkama šiaurinėje europos dalyje (lietuvoje neaptikta).

Dilgėlnė dirvãblakė – Heterogaster urticae (Fabricius, 1775) (angl. Nettle 
Ground Bug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Siauróji dirvãblakė – Ischnocoris angustulus (Boheman, 1852). Plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Įvairiaspanė dirvãblakė – Ischnodemus sabuleti (Fallén, 1826) (angl. 
european chinchbug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinka-
ma). Gyvena pievose, ypač drėgnesnėse vietose. Būdingos dvi morfologinės 
formos: blakės su sutrumpėjusiais sparnais (telkiasi daugiausia ant augalų 
lapų) ir su visiškai išsivysčiusiais sparnais (dažniausiai aptinkamos ant augalų 
žiedynų).

Skaidriaspanė dirvãblakė – Kleidocerys resedae (Panzer, 1797) (angl. 
Birch catkin Bug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).
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Eglnė dirvãblakė – Lamproplax picea (Flor, 1860). Plačiai paplitusi euro-
poje, išskyrus kai kuriuos Viduržemio jūros ir rytų europos kraštus (lietuvoje 
neaptikta).

Paprastóji dirvãblakė – Ligyrocoris sylvestris (linnaeus, 1758). Plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinkama ir nearkties regione.

Nuostabióji dirvãblakė – Lygaeus equestris (linnaeus, 1758). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinkama ir indomala-
jiniame regione. Šiai blakei būdingas ypač ryškus sparnų raštas, kuriame deri 
juodos, ryškiai raudonos dėmės bei kelios baltos dėmelės. Panaši į raudonsparnę 
dirvablakę (Tropidopthorax leucopterus), ją galima supainioti ir su blake kareivė-
liu.

Mažaspanė dirvãblakė – Macrodema microptera (curtis, 1836). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Saulẽninė dirvãblakė – Macroplax preyssleri (Fieber, 1837). labai plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). trofiškai susijusi su paprastuoju sau-
leniu (Helianthemum nummularium).

Žvlgančioji dirvãblakė – Megalonotus antennatus (schilling, 1829) (angl. 
Ground Bug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta).

Dykrnė dirvãblakė – Megalonotus chiragra (Fabricius, 1794). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). mėgsta apsigyventi buveinėse, 
kur gausu smėlingų dirvožemių.

Baltadmė dirvãblakė – Melanocoryphus albomaculatus (Goeze, 1778). 
Paplitusi daugiausiai pietinėje ir centrinėje europoje (nuo Portugalijos iki 
Ukrainos ir Bulgarijos), tačiau neaptinkama Šiaurės Vakarų ir šiaurinėje eu-
ropos dalyje (lietuvoje neaptikta).

Raudonlinė dirvãblakė – 
Metopoplax origani (kolenati, 1845). 
Paplitusi daugiausiai pietinėje ir 
centrinėje europoje (nuo Vokietijos 
iki Ukrainos ir Bulgarijos) (lietu-
voje neaptikta).

Žilnė dirvãblakė – Nithecus 
jacobaeae (schilling, 1829). Plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje ap-
tinkama).

Vržinė dirvãblakė – Nysius 
ericae (schilling, 1829). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvo-
je neaptikta). taip pat aptinkama 
nearkties ir afrotropiniame regi-
onuose.

62 pav. Žilinė dirvablakė (Nithecus jacobaeae)
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Šviesióji dirvãblakė – Nysius 
helveticus (herrich-schaeffer, 1850). 
labai plačiai paplitusi europoje (lie-
tuvoje aptinkama).

Čiobrẽlinė dirvãblakė – Ny-
sius thymi (Wolff, 1804). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje 
aptinkama). taip pat aptinkama ir 
nearkties, afrotropiniame ir idoma-
lajiniame regionuose.

Taškuotaspanė dirvãblakė – 
Ortholomus punctipennis (herrich-
schaeffer, 1838). labai plačiai papli-
tusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Blyškióji dirvãblakė – Oxyca-
renus (Euoxycarenus) pallens (her-
rich-schaeffer, 1850). Paplitusi dau-
giausiai pietinėje ir centrinėje euro-
poje (nuo Portugalijos iki Ukrainos 
ir Bulgarijos), tačiau neaptinkama 
Šiaurės Vakarų ir šiaurinėje europos 
dalyje (lietuvoje neregistruota). taip 
pat aptinkama ir indomalajiniame 

bei afrotropiniame (atogrąžų afrikos) regionuose.
Alksnýninė dirvãblakė – Oxycarenus (Oxycarenus ) modestus (Fallén, 

1829). Plačiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta).
Raukšltoji dirvãblakė – Pachybrachius fracticollis (schilling, 1829). la-

bai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). teiginiai, kad ši rūšis taip 
pat gyvena ir nearktyje, iki šiol nėra patvirtinti tyrimų duomenimis.

Neišraiškngoji dirvãblakė – Pachybrachius luridus (hahn, 1826). Plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). teiginiai, kad ši rūšis taip pat gyvena 
ir nearktyje, iki šiol nėra patvirtinti tyrimų duomenimis.

Paslaptngoji dirvãblakė – Peritrechus convivus (stål, 1858). Paplitusi kai 
kuriuose Vakarų ir rytų europos kraštuose bei Fenoskandijoje (Danijoje, nor-
vegijoje, Švedijoje, suomijoje) ir nearkties regione (lietuvoje aptinkama). tei-
giniai, kad ši rūšis taip pat gyvena anglijoje ir lenkijoje, iki šiol nėra patvirtinti 
tyrimų duomenimis.

Laukymnė dirvãblakė – Peritrechus distinguendus (Flor, 1860) (lietuvoje 
neaptikta).

Blyškiarãštė dirvãblakė – Peritrechus geniculatus (hahn, 1832). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

63 pav. Viržinės dirvablakės (Nysius ericae) 
nimfa
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Ryškiaspanė dirvãblakė – Peritrechus nubilus (Fallén, 1807). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta).

Mažóji dirvãblakė – Pionosomus varius (Wolff, 1804). Plačiai paplitusi 
europoje (lietuvoje neaptikta).

Trumpaspanė dirvãblakė – Pterotmetus staphyliniformis (schilling, 
1829). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta). Būdingi trumpi 
tamsiai oranžiniai sparneliai ant juodo kūno, todėl kiek primena vabalus trum-
pasparnius (staphilinidae).

Dykỹninė dirvãblakė – Raglius alboacuminatus (Goeze, 1778). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta). Paprastai aptinkama dykvietėse 
(karjeruose, pakelėse) arba miško kirtavietėse.

Pušýninė dirvãblakė – Rhy-
parochromus pini (linnaeus, 1758) 
(angl. Ground Bug). Paplitusi vi-
same Palearkties regione (europo-
je ir azijoje); aptinkama spygliuo-
čių miškuose, tarp samanų, įvairių 
nuokritų arba po akmenimis (gyve-
na ir lietuvoje).

Ryškióji dirvãblakė – Rhy-
parochromus vulgaris (schilling, 
1829). labai plačiai paplitusi euro-
poje (lietuvoje aptinkama).

Dėmtoji dirvãblakė – Sco-
lopostethus affinis (schilling, 1829). 
labai plačiai paplitusi europoje 
(lietuvoje aptinkama). Būdingi ne-
kontrastingi sparnų raštai, lyg dė-
melės būtų suteptos ar tapytos be 
aiškių kontūrų.

Dekoratyvióji dirvãblakė – 
Scolopostethus decoratus (hahn, 
1833). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Panašióji dirvãblakė – Scolopostethus pictus (schilling, 1829). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta). Priklauso rūšių grupei, tarp kurių 
išoriniai skirtumai yra labai nežymūs, todėl rūšis sunku identifikuoti.

Plaukúotoji dirvãblakė – Scolopostethus pilosus reuter, 1875. labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta).

Barzdótoji dirvãblakė – Scolopostethus puberulus horvath, 1887. Plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta).

64 pav. Pušyninė dirvablakė 
(Rhyparochromus pini)
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Tòmsono dirvãblakė – Scolopostethus thomsoni reuter, 1875. labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinkama nearkties re-
gione.

Margóji dirvãblakė – Sphragisticus nebulosus (Fallén, 1807). Plačiai papli-
tusi europoje (lietuvoje neaptikta).

Liūdnóji dirvãblakė – Stygnocoris fuligineus (Geoffroy, 1785). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta). Būdinga niūri kūno spalva. Pa-
prastai apsigyvena pievose.

Pilkóji dirvãblakė – Stygnocoris rusticus (Fallén, 1807). labai plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinkama nearkties regione. 
išsiskiria gana monotoniškai pilku arba juosvu kūnu, kuris padengtas mažyčiais 
plaukeliais. mėgsta gyventi sausose vietovėse. Dažniausiai aptinkami individai 
su sutrumpėjusiais priekiniais sparnais.

Blizganugãrė dirvãblakė – Stygnocoris sabulosus (schilling, 1829). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinkama nearkties 
regione. labai panaši į liūdnąją žemblakę, tačiau būdinga šviesesnė ir blizganti 
nugarėlė.

Ovalióji dirvãblakė – Trapezonotus (Gnopherus) anorus (Flor, 1860). Pa-
plitusi europoje, išskyrus Viduržemio jūros kraštus (lietuvoje aptinkama). Šiai 
blakei (kaip ir kitoms Trapezonotus genties atstovėms) būdingas ovalus kūnas.

Smlinė dirvãblakė – Trapezonotus (Trapezonotus) arenarius (linnaeus, 
1758). labai plačiai paplitusi europoje ir kai kur azijoje (lietuvoje aptinkama). 
mėgsta apsigyventi smėlingose vietovėse: smėlio kopose, dykvietėse, sausuose 
miškuose ir pan. Po žiemojimo suaugėliai pasirodo anksti pavasarį. kita genera-
cija visiškai išsivysto iki rugpjūčio.

Raudonspanė dirvãblakė – Tropidothorax leucopterus (Goeze, 1778). Pa-
plitusi daugiausiai pietinėje ir centrinėje europoje (nuo Portugalijos iki Ukrai-
nos ir Bulgarijos), tačiau neaptinkama Šiaurės Vakarų ir šiaurinėje europos da-
lyje (lietuvoje taip pat neaptikta). išoriškai kiek primena blakę kareivėlį, tačiau 
panašiausia į nuostabiąją dirvablakę (Lygaeus equestris), bet neturi baltos užpa-
kalinės dėmės.

30 šeima – raUDÓnBlakĖs (PYrrhocoriDae)
(angl. red Bugs; Fire Bugs; red Bugs; stainers)

Šiai šeimai priklauso 8–22 mm ilgio siauri raudonai arba rausvai margi 
vabzdžiai. skydelis trumpas, trikampiškas. Šios šeimos blakės minta augali-
niu maistu. Paplitusios visame pasaulyje, tačiau dauguma rūšių gyvena šiltuose 
kraštuose. iš viso yra 400 šių blakių rūšių.

Blãkė kareivlis – Pyrrhocoris apterus (linnaeus, 1758) (angl. Fire Bug). la-
bai plačiai paplitusi europoje. taip pat žinoma azijoje (įskaitant sibirą ir indiją), 
Šiaurės afrikoje, centrinėje ir Šiaurės amerikoje bei kitur. labai dažnai aptinka-
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ma ir lietuvoje. kūnas plokščias, pailgas, ovalo for-
mos, 7–12 mm ilgio. Blakė juoda, tik priešnugarėlė ir 
antsparniai su raudonu piešiniu. spalva ir ornamentai 
priklauso nuo oro temperatūros. Būdingas požymis – 
po 1 juodą didelį tašką ant priekinių sparnų antspar-
nių. nors antsparnius turi, bet užpakalinių sparnų 
neturi, bet pasitaiko ir išimčių. antenos juodos, se-
gmentuotos. kojos juodos. Priešnugarėlė trapecijos 
formos, lyg raudonai apvedžiotais kraštais. suaugu-
sios blakės neskraido. nuo priešų nesislepia, nes šios 
blakės paukščių nelesamos (ryškūs spalviniai raštai at-
baido potencialius priešus). tačiau iškilus pavojui nuo 
priešų ginasi paskleisdamos nemalonų kvapą. Gyvena 
tik grupėmis. Žiemoja suaugėliai. kartais anksti pava-

sarį, jau kovo mėnesį, ar vasaros pabaigoje saulėtose vietose ant medžių kamienų, 
kelmų, patvoriuose bei malkų krūvų sudaro didelius blakių telkinius. Dažniausiai 
mėgsta susikaupti prie senų lapuočių medžių, ypač liepų. Vakarų europoje net 
žiemą galima pamatyti blakių kareivėlių sankaupas šalia kaštonų ar kitų parko 
medžių kamienų. Poravimuisi, kuris trunka apie 30 valandų, patelės vilioja pati-
nėlius tik šiai rūšiai būdingu, patinėlius jaudinančiu kvapu. Patelė deda kiaušinė-
lius į žemę, į savo išsikastas duo-
beles, po nukritusiais lapais, po 
šakomis, akmenimis. ką tik išsi-
ritusios blakės (nimfos) panašios į 
suaugėlius, tik neturi antsparnių. 
iki rugpjūčio visiškai išsivysto 
nauja karta. Žiemoja dideliais bū-
riais po nukritusiais lapais. siur-
bia nukritusių sėklų (mėgsta de-
dešvas), pačių augalų ar jų vaisių 
sultis, o kartais maitinasi įvairio-
mis organinės kilmės atliekomis, 
išsiurbia negyvus bestuburius, 
vabzdžių kiaušinėlius. Pasitaiko 
kanibalizmo atvejų. Paprastai bla-
kė kareivėlis žalos nedaro, tačiau 
gali kenkti daržo augalų daigams 
arba, pvz., pietų kraštuose, vy-
nuogynams. Blakė kareivėlis yra 
labai panaši į raudonmargę kam-
puotblakę, priklausančią visai ki-
tai šeimai (Rhopalidae).

65 pav. Blakė kareivėlis 
(Pyrrhocoris apterus)

66, 67 pav. Blakės kareivėliai 
(Pyrrhocoris apterus)
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antšeimis – PilkBlakÌniai (PiesmatoiDea)

31 šeima. PÌlkBlakĖs (PiesmatiDae)
(angl. Beet Bugs; ash-Gray leaf Bugs)

Šiai šeimai priklauso mažyčiai, 2–3 mm ilgio, ova-
lūs ar pailgi, dažniausiai rusvi ar pelenų spalvos sparnuo-
ti vabzdžiai. jų išorė truputį primena sietasparnes blakes. 
Pilkblakės yra augalėdės; jos dažniausiai minta balandi-
nių (chenopodiaceae) šeimos augalais. Šeimoje žinomos 
3 gentys ir apie 40 rūšių. Pasaulyje yra plačiai paplitu-
sios (įskaitant Pietų ameriką ir afriką), tačiau dauguma 
pilkblakių gyvena Šiaurės pusrutulyje.

Dėmtoji plkblakė – Piesma maculatum (laporte 
de castelnau, 1833). labai plačiai paplitusi europoje (gy-
vena ir lietuvoje), taip pat aptinkama kinijoje. Dažniausiai 
gyvena dykvietėse. minta balandomis, kartais runkeliais 
ir salotomis (siurbia sultis). Žiemoja suaugėliai. Per metus 
išsivysto kelios kartos (generacijos). kūno ilgis – 2–3 mm. 

Panaši į pajūrinę, tačiau neturi nugarėlės šoninių praplatėjimų.
Pajrinė plkblakė (sin. runkelnė blãkė) – Piesma quadratum Fieber, 1844 

(angl. Beet leaf Bug). Ši rūšis paplitusi centrinėje ir šiaurinėje europos dalyse; 
dažniausiai aptinkama pajūrio zonoje. lietuvoje kol kas neregistruota. kenkia 
cukriniams ir pašariniams runkeliams, burokėliams. Ši blakė žalingiausia dėl to, 
kad ji užkrečia runkelius runkelių garbanės virusu. Viruso nešiotojos yra blakių 
nimfos, o užkrėsti kitą augalą gali tik suaugėliai. suaugusios blakės žiemoja sau-
sose, miškingose vietovėse (Pileckis ir kt., 1994). Pavasarį, kai oro temperatūra 
pasiekia +18 °c, blakės perskrenda į runkelių laukus ir intensyviai siurbia lapų 
sultis. ant jaunų lapų jos deda šviesiai geltonus kiaušinėlius. išsiritusios nimfos 
vystosi maždaug keturias savaites. kai vasara šilta, gali pradėti vystytis ir antroji 
runkelinių blakių karta (Pileckis ir kt., 1994). kūnas – 2,5–3,5 mm ilgio. nuga-
rėlė su šoniniais praplatėjimais.

antšeimis – skYDBlakÌniai (PentatomoiDea)

32 šeima – tÌkrosios skỸDBlakĖs (sin. skỸDaBlakĖs) 
(PentatomiDae)

(angl. shield Bugs; stink Bugs)

Šiai šeimai priklauso gana platūs 5–25 mm ilgio vabzdžiai. jų nugaros sky-
delis stipriai išsivystęs, siekia bent pusę pilvelio. kūnas dažniausiai žalias arba 

68 pav. Pajūrinė 
pilkblakė (Piesma 

quadratum)
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rudas, tačiau nemažai rūšių yra ir ryškių spalvų arba 
raštuotos. Šių blakių krūtinės liaukos (kvapinės) išski-
ria dvokiantį, priešus atbaidantį kvapą. maitinasi įvai-
riu maistu. Patelės ant augalų į kompaktiškas grupes 
deda statinaitės formos kiaušinėlius. nimfoms būdin-
gi 5 ūgiai. jaunos nimfos dažniausiai minta tik augali-
niu maistu, bet vėliau jos gali būti tiek augalėdės, tiek 
plėšrios. Žiemoja suaugėliai, rečiau nimfos arba kiau-
šinėliai. Paplitusios visame pasaulyje. iš viso yra 5500 
šių blakių rūšių. kai kurios rūšys yra svarbūs kultū-
rinių augalų kenkėjai (pvz., bulvių, ankštinių augalų, 
ryžių, medvilnės).

Smailiagavė skỹdblakė – Aelia acuminata 
(linnaeus, 1758) (angl. Bishop’s mitre; Bishop’s mitre 

shield Bug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat 
gyvena kaukaze, centrinėje azijoje, sibire, Šiaurės afrikoje ir Šiaurės ameri-
koje. suaugusios blakės kūnas yra ovalo formos, pilkai geltonos spalvos. kūno 
ilgis – 7–10 mm. Galvos ir priešnugarėlės kraštai neaštrūs, aptakūs. Galva iš-
tempto trikampio formos. nimfos panašios į suaugusius individus, tik mažesnės 
ir neturi sparnų. Patelės deda kiaušinėlius ant žolinių augalų lapų. kiaušinėliai 
apvalios, suspausto rutulio formos, apie 1 mm ilgio, iš pradžių šviesiai žalios 
spalvos, vėliau patamsėja. Žiemoja tik suaugėliai (rugių laukuose tarp augalijos 
liekanų, daugiamečių varpinių žolių pievose, po nukritusiais lapais miškuose, 
pamiškėse). iš žiemos įmygio blakės pabunda balandžio mėnesio viduryje, kai 
vidutinė paros oro temperatūra pakyla iki 
+5–10 °c. nemėgsta staigių temperatū-
ros šuolių ir gausių kritulių. Palankiau-
sios sąlygos yra, kai vidutinė oro tempe-
ratūra siekia +22–25 °c, o oro drėgnumas 
60–80 proc. sausros metu šios blakės už-
miega „vasaros miegu“ (prasideda dia-
pauzė). Pavasarį blakės maitinasi varpi-
nių augalų pievose, kuriose daug valkū-
no ir dirsės. sužaliavus javams, pradeda 
maitintis ant javų stiebų ir lapų. ieškoda-
mos tinkamo maisto, gali nuskristi 40–
60 km. iš viso šios rūšies blakės gali mai-
tintis ir vystytis ant 85 rūšių mitybinių 
augalų, ypač mėgsta daugiametes varpi-
nes žoles. iš kultūrinių augalų labiausiai 
mėgsta žiemkenčius ir vasarinius javus, 
rugius, taip pat maitinasi miežiais ir avi-

69 pav. Žalioji skydblakė 
(Palomena viridisima)

70 pav. smailiagalvės skydblakės 
(Aelia acuminata) nimfa
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žomis (išsiurbia bręstančius grūdus). ant 
pažeistų augalų lapų, pažeistose vietose, 
iš pradžių atsiranda bespalvės dėmės, vė-
liau lapai pradeda gelsti. Ypač pavojingi 
pažeidimai stiebo pamate – besiformuo-
jantis augalas pradeda vysti ir dažniausiai 
žūva. Gegužės viduryje blakės pradeda 
poruotis ir deda kiaušinėlius. embrionas 
vystosi 6–8 dienas. Blakės vystymuisi 
būdingi 5 ūgiai, o tęsiasi 45–60 dienų. 
Pirmojo ūgio nimfos yra mažai aktyvios, 
maitinasi toje pačioje vietoje, kurioje ir 
išsirito iš kiaušinėlio. Vėlesnių ūgių nim-
fos yra žymiai aktyvesnės. Birželio mė-

nesį blakės dažnai migruoja į kviečių laukus. suaugusios blakės dažniausiai 
maitinasi vegetatyvinėmis augalo dalimis, nimfos – nesubrendusiais grūdais. 
Blakės praduria augalo audinius, įšvirkščia virškinimo fermentus, kurie paver-
čia mitybinę medžiagą skysta mase, kurią blakės gali išsiurbti. kai derlius yra 
nuimamas, blakės vėl sugrįžta į varpinių augalų pievas. Čia jos maitinasi iki šal-
čių, o vėliau ir žiemoja. Žiemojimui pradeda ruoštis, kai šviesusis paros metas 
sutrumpėja iki 12–17 valandų ir vidutinė oro temperatūra nukrenta iki +20 °c. 
mūsų kraštuose per metus išsivysto 1–2 kartos (generacijos), o pietuose (pvz., 
centrinėje azijoje) – 3 kartos. 

Mažóji skỹdblakė – Aelia klugii hahn, 1833. Plačiai paplitusi europoje 
(lietuvoje aptinkama). Gyvena sausose pievose, kuriose gausu varpinių augalų. 
suaugėliai aptinkami nuo balandžio pabaigos iki spalio pabaigos (nimfos – lie-
pos mėn.) ant miglinių (Poaceae) šeimos augalų: smilgų (Agrostis), gardūnytės 
(Anthoxanthum), ašarėlių (Briza), lendrūno (Calamagrostis), eraičino (Festuca), 
motiejuko (Phleum), miglės (Poa). Ši blakė yra mažesnė nei smailiagalvė blakė 
(Aelia acuminata) ir neturi juodų dėmių ant vidurinių ir užpakalinių kojų šlaunų 
išorinės dalies.

Dvitãškė skỹdblakė – Aelia rostrata Boheman, 1852 (angl. Wheat stink 
Bug). Plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama), taip pat gyvena Šiaurės 
afrikoje, artimuosiuose rytuose, centrinėje azijoje, Šiaurės kaukaze ir sibi-
re. kūno ilgis – 10–12 mm, ištempto ovalo formos, gelsvai rusvas, išmargin-
tas tamsiomis išilginėmis juostomis ir šviesiais lygiais iškilimais. ant krūtinės 
skydelio yra dvi simetriškos dėmės. tamsios dėmės yra ir ant vidurinių bei už-
pakalinių kojų šlaunų išorinės dalies. nimfos panašios į suaugusius individus, 
tačiau neturi sparnų (tik užuomazgas). kiaušinėliai kreminės spalvos, o jų for-
ma primena statinaitę. kiaušinėlio ilgis – apie 1 mm. iš žiemos įmygio pabunda 
balandžio antroje pusėje, kai vidutinė paros temperatūra pasiekia +10–12 °c. 
Pavasarį maitinasi varpiniais augalais, o gegužės mėn. perskrenda ant žieminių 

71 pav. smailiagalvė skydblakė 
(Aelia acuminata)
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kviečių laukų. esant palankiam vėjui, gali nuskristi iki 100 km atstumą. suau-
gėliai pažeidžia vegetacines, o nimfos – generacines augalo dalis. Po papildomo 
maitinimosi ir poravimosi blakės deda kiaušinėlius. jie dedami grupėmis po 12 
ant javų lapų, ražienų liekanų, žemės grumstelių. nuo masinio perskridimo į 
grūdinių kultūrų laukus iki kiaušinėlių dėjimo paprastai praeina 8–15 dienų. 
kiaušinėlių dėjimas gali tęstis net 50–60 dienų; vėliausiai padėti kiaušinėliai 
dažniausiai žūva – juos sunaikina kiti plėšrūs vabzdžiai. Patelė vidutiniškai 
padeda 50–100 kiaušinėlių. kiaušinėlio stadija trunka 6–8 dienas, nimfos (iš 
viso 5 ūgiai) – 35–50 dienų. Pirmojo ūgio nimfos yra mažai judrios, maiti-
nasi ten, kur buvo padėti kiaušinėliai, vėliau nukeliauja į apatinę augalo dalį. 
Vėlesnių ūgių nimfos persikrausto į viršutinę augalo dalį, ant varpų. Birželio 
mėnesio viduryje šios blakės migruoja į vasarinių kviečių laukus. nuėmus der-
lių, blakės vėl maitinasi varpiniais augalais. suaugėliai žiemoja tarp grūdinių 
kultūrų liekanų, pievose, miško paklotėje. Šios blakės nemėgsta atšalimo (že-
miau +16 °c) ir gausių kritulių. Palankiausios sąlygos yra, kai vidutinė paros 
temperatūra siekia +22–25 °c, o santykinis oro drėgnumas siekia 60–70 proc. 
kai oro temperatūra pakyla aukščiau +30 °c, blakės pereina į vasarinę diapauzę 
(liepos–rugpjūčio mėnesiais). Per metus išsivysto 1–2, o pietuose (pvz., cen-
trinėje azijoje) – 3 generacijos. Šios blakės dažnos grūdinių kultūrų laukuose, 
pievose, kuriose daug daugiamečių varpinių (miglinių) šeimos augalų. iš viso 
šios blakės gali vystytis ant daugiau nei 90 rūšių dažniausiai varpinių augalų. 
iš kultūrinių augalų paprastai renkasi žieminius ir vasarinius kviečius, taip pat 
rugius, miežius, avižas. Daugiausia žalos padaro jaunam augalui: centrinis lapas 
pagelsta, pradeda džiūti. Pažeisti augalai pradeda leisti šonines ataugas, nesusi-
formuoja varpos, o jei ir susiformuoja, jose būna mažai grūdų. esant sausiems 
metams ir vėlyvesnei sėjai, šios blakės gali praktiškai visiškai sunaikinti derlių: 
grūdai netenka daigumo, netinka maisto pramonei. kontrolės priemonės: pikt-
žolių naikinimas, optimaliai ankstyvas derliaus nuėmimas, ražienų tvarkymas 
ir rudeninis arimas, cheminės apsaugos priemonės.

Bukarãgė skỹdblakė – Arma custos (Fabricius, 1794). labai plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje aptinkama). Gyvena lapuočiuose medžiuose (pvz., 
alksniuose). kūno ilgis – 10–14 mm. spalva varijuoja nuo šviesiai rudos iki 
tamsiai rudos (ypač tamsiai rudos būna pabudusios iš žiemos įmygio). antenų 
paskutinis segmentas gelsvas. Ši blakė yra plėšri (maitinasi tik neaugaliniu mais-
tu, t. y. kitais vabzdžiais ir jų vikšrais, smulkiais vabalais, ypač mėgsta straubliu-
kų – Curculionidae – šeimos atstovus). ilgas, aštrus ir smailas blakės straubliukas 
lengvai perveria net vabalo kūną. tiriama, kaip būtų galima šios blakės gyveni-
mo būdo ypatybes panaudoti žemės ūkyje (biologinėje kovoje – kaip gamtinio 
vabzdžių kenkėjų priešo). Bukaragė skydblakė yra labai panaši į arkliarūgštinę 
kampuotblakę, priklausančią visai kitai šeimai (coreidae). Pagrindinis arklia-
rūgštinės kampuotblakės skiriamasis požymis yra tas, kad antenų paskutinis 
segmentas yra tamsiai rudas, o bukaragės skydblakės yra gelsvas.
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73 pav. rausvasparnės skydblakės 
(Carpocoris purpureipennis) nimfa

74 pav. rausvasparnė skydblakė 
(Carpocoris purpureipennis)

72 pav. tamsiaūsė skydblakė 
(Carpocoris fuscispinus)

Tamsiasė skỹdblakė – Carpoco-
ris (Carpocoris) fuscispinus (Boheman, 
1850). labai plačiai paplitusi europoje 
(lietuvoje aptinkama).

Pietnė skỹdblakė – Carpocoris 
(Carpocoris) pudicus (Poda, 1761). ap-
tinkama Ukrainoje, moldovoje, italijoje 
(lietuvoje neaptikta).

Rausvaspanė skỹdblakė – Car-
pocoris (Carpocoris) purpureipennis (De 
Geer, 1773). Plačiai paplitusi Palearkties 
regione, gyvena europoje (taip pat lie-
tuvoje). suaugusios blakės aptinkamos 
pievose, pakelėse, vandens telkinių pa-
krantėse, miško aikštelėse, soduose, par-
kuose ir daržuose nuo balandžio vidurio 
iki spalio mėnesio, o nimfos – nuo lie-
pos mėnesio vidurio iki rugsėjo mėnesio 
vidurio. tiek suaugusios blakės, tiek jų 
nimfos yra polifagai. maitinasi pupiniais 
augalais, burokėlių, ropių, kopūstų, mor-
kų sėklomis, taip pat aviečių, serbentų, 
braškių uogomis, aptinkamos ir ant bul-
vių, rugių, obelų. Šios blakės yra sojų 
sėklų bakteriozės nešiotojos, žemės ūkio 
augalų kenkėjos.

Kadagnė skỹdblakė – Chloroch-
roa (Rhytidolomia) juniperina (linnaeus, 
1758). labai plačiai paplitusi europoje 
(lietuvoje aptinkama).

Pušnė skỹdblakė – Chlorochroa 
(Rhytidolomia) pinicola (mulsant and rey, 
1852). Plačiai paplitusi europoje (lietu-
voje aptinkama).

Úoginė skỹdblakė – Dolycorus 
baccarum (linnaeus, 1758) (angl. Sloe 
Bug; hairy shieldbug). labai plačiai 
paplitusi Palearkties regione, europo-
je (įskaitant lietuvą), taip pat gyvena 
nearkties regione (Šiaurės amerikoje). 
kūno ilgis – 9–12 mm. antenos juodos 
su baltais, gelsvais skersiniais dryžiais. 
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antsparniai rudai, geltonai, raudonai rudi, trikampis skydelis dažniausiai žaliai 
geltonas su šviesia viršūnėle. Pilvelio kraštai juodai baltai dryžuoti. kūno apačia 
gelsva, balsva. Visas kūnas apaugęs ilgais plaukeliais ir padengtas juodais taške-
liais. Prieš žiemojimą visas kūnas patamsėja, pasidaro pilkai rudas. Patinai ir pa-
telės yra labai panašūs. nimfos taip pat apaugusios tankiais šviesiais plaukeliais, 
pirmųjų dviejų ūgių nimfų galva ir krūtinė yra juoda, vėliau pašviesėja, pasidaro 
gelsvai ruda su tamsiomis dėmėmis. Pilvelis geltonas su paraudonavusiais se-
gmentų pakraščiais. nimfos gausiai randamos ant dygiųjų slyvų (Prunus spinosa) 
ir kitų vaismedžių liepos–rugsėjo mėnesiais (ankstyviausia registruota data – 
gegužės 5 d.). tiek suaugėliai, tiek nimfos yra polifagai – gali maitintis įvairiais 
augalais, įskaitant sausmedinius (Caprifoliaceae) ir varpinius augalus, įvairiais 
daržo augalais ir jų uogomis. aptinkama ant mėlynių (kurių uogas gadina savo 
nemaloniu kvapu), taip pat žemuogių 
arba braškių. tolimuosiuose rytuose 
pripažinta kaip sojų, rugių, javų ir do-
bilų kenkėja. Šios blakės praduria glež-
nus lapelius, vaisius, augalų kotelius ir 
siurbia sultis. Gyvena laukuose, pie-
vose, miško proskynose, krūmynuose, 
daržuose, kai kada medžiuose. 

Rãpsinė skỹdblakė – Eurydema 
(Eurydema) oleracea (linnaeus, 1758) 
(angl. Brassica Bug). labai plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje aptinka-
ma). kūno ilgis – 6–7 mm.

Puošnióji skỹdblakė – Eury-
dema (Eurydema) ornata (linnaeus, 
1758). labai plačiai paplitusi europoje 

75, 76 pav. Uoginės skydblakės (Dolycoris baccarum) nimfa ir suaugėlis

77 pav. rapsinė skydblakė 
(Eurydema oleracea)
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(lietuvoje aptinkama). kūno ilgis – 7–8 mm. 
Priešnugarėlė raudona su šešiomis juodomis 
dėmelėmis.

Kryžmažiednė skỹdblakė – Eury-
dema (Rubrodorsalium) dominulus (scopoli, 
1763). labai plačiai paplitusi Palearkties re-
gione, nuo europos (įskaitant lietuvą) iki 
tolimųjų rytų (įskaitant Čiukotką). suaugė-
lio kūnas ovalus, odiškas, su ryškiu piešiniu, 
kuris susideda iš tamsių (juodų, mėlynai juo-

dų, žaliai juodų su metaliniu blizgesiu) ir šviesių (raudonų, geltonų, balkšvų) 
dėmių. antenos tamsios, apaugusios trumpais plaukeliais. Galva trapecijos 
formos, platėjanti link nugaros, priekis truputėlį palinkęs žemyn. kūno il-
gis – 5,5–8 mm. nimfos ovalo, kiaušinio formos. tiek suaugėliai, tiek nimfos 
dažniausiai maitinasi kryžmažiedžių (Brassicaceae) augalų lapais, gali pakenkti 
(jei šių blakių yra daug) kopūstų, ridikėlių ar ropių ūgliams. Šios blakės per-
duria jaunus lapus ir minta jų sultimis, tuo sutrikdydamos normalų jų vysty-
mąsi – lapai susiraukšlėja, susisuka, nudžiūsta. Poruojasi pavasarį. Poembrio-
ninis vystymasis trunka 50–60 dienų (pietiniuose kraštuose – 25–30 dienų). 
Žiemoja grupėmis po nukritusiais lapais ir kitomis augalų liekanomis. kryž-
mažiedinė skydblakė panaši į puošniąją skydblakę, kuri yra mažiau apvali ir 
skiriasi antsparnių raštais.

Kopstinė skỹdblakė – Eurydema (Rubrodorsalium) ventralis Kolenati, 
1846. Daugiausiai paplitusi centrinės ir vakarinės europos šalyse bei kai kuriose 
pietinės ir rytinės europos šalyse. lietuvoje 
aptinkama, tačiau neaptikta Fenoskandijos 
kraštuose: Danijoje, norvegijoje, Švedijoje 
ir suomijoje. kūno ilgis – 9–10 mm. siur-
bia augalų stiebų sultis. Pažeidimo vietose 
susidaro baltos dėmelės. stipriai pažeistas 
augalas žūva. Ypač pavojinga kopūstų dai-
gams.

Baltatãškė skỹdblakė – Eysarcoris 
aeneus (scopoli, 1763). Plačiai paplitusi eu-
ropoje (lietuvoje aptinkama).

Raibóji skỹdblakė – Eysarcoris venu-
stissimus (schrank, 1776). Plačiai paplitusi 
europoje (lietuvoje aptinkama).

Juostẽlinė skỹdblakė – Graphosoma 
lineatum (angl. striped shield Bug; striped 
stink Bug). aptinkama ant įvairių žydin-
čių augalų. labai plačiai paplitusi europoje, 

78 pav. Puošnioji skydblakė 
(Eurydema ornatum)

79 pav. Baltataškė skydblakė 
(Eysarcoris aeneus)
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dažna lietuvoje. kūno ilgis – 8–10 mm. aptinkama ant skėtinių augalų. išsiur-
bia sėklų sultis, tada sėklos susiraukšlėja ir krenta žemėn.

80–83 pav. juostelinė skydblakė (Graphosoma lineatum): 80, 81 – suaugėliai; 82 – nimfa

84 pav. Pamargintoji skydblakė 
(Holcostethus strictus vernalis)

Pamárgintoji skỹdblakė – 
Holcostethus strictus vernalis (Wolff, 
1804). labai plačiai paplitusi euro-
poje (lietuvoje aptinkama).
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Raudondmė skỹdblakė – 
Jalla dumosa (linnaeus, 1758). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje 
aptinkama).

Trumpagavė skỹdblakė – 
Neottiglossa pusilla (Gmelin, 1789). 
labai plačiai paplitusi europoje 
(lietuvoje aptinkama).

Mednė skỹdblakė – Palome-
na prasina (angl. Green shield Bug). 
Paplitusi europoje (dažna lietuvoje), 
centrinėje azijoje ir Šiaurės afriko-
je. aptinkama ant įvairių lapuočių 
medžių ir žolių. maitinasi sultingo-
mis žolėmis ir vaisiais (kartais gali 
turėti ūkinės reikšmės kaip kenkė-
ja). labai panaši į žaliąją skydblakę. 
Vasarą medinė skydblakė yra žalios 
spalvos, o rudeniop keičia spalvą – 
tampa rausvai rusva. suaugėliai žie-
moja po nukritusiais lapais arba ki-
tose slėptuvėse. Peržiemojusios bla-
kės pavasarį vėl pažaliuoja (stanek, 
1977). kūno ilgis – 7–14 mm.

85 pav. raudondėmė skydblakė 
(Jalla dumosa)

86 pav. trumpagalvė skydblakė 
(Neottiglossa pusilla)

87 pav. medinės skydblakės 
(Palomena prasina) nimfa

88 pav. medinė skydblakė 
(Palomena prasina)
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Žalióji skỹdblakė – Palomena viridissima (Poda, 1761) (angl. Green shi-
eld Bug). Plačiai paplitusi europoje (taip pat lietuvoje), tačiau iki šiol neaptik-
ta Fenoskandijoje (norvegijoje, suomijoje, Švedijoje). taip pat gyvena azijoje, 
įskaitant šiaurinę indiją, rusiją, kurilų salas, sachaliną ir kitus miškingus Pa-
learkties regiono kraštus. suaugėliai pasirodo vėlai rudenį ir žiemoja (Zahra-
dnik, 1998). iš žiemojimo vietų išlenda vėlai pavasarį, poruojasi. kiaušinėlius 
deda ant žolių. rugsėjo mėnesį pasirodo naujos kartos suaugę individai. kūno 
ilgis – 10–14 mm. Vasarą šios blakės būna žalios, išmargintos juodais taškučiais, 
rudenį patamsėja, pasidaro rudai žalios (alyvų spalvos) su violetiniu atspalviu. 
antras antenų segmentas yra 1,5 karto ilgesnis nei trečias. apvalaino krūti-
nės skydelio priekiniai kraštai truputį išgaubti. maitinasi tiek kultūrinių augalų 
(pvz., sojų), tiek laukinių augalų vegetatyvinių organų sultimis. aptinkama pa-
miškėse, saulėtose miško aikštelėse, soduose, grūdinių kultūrų pasėlių laukuo-
se. Žalioji skydblakė panaši į medinę skydblakę tiek savo išore, tiek gyvenamąja 
vieta. taip pat turi daug panašumo ir į kitas šeimos atstoves (dvispalvę, kadagi-
nę, pušinę skydblakes).

Raudonkõjė skỹdblakė – Pentatoma (Pentatoma) rufipes (linnaeus, 1758) 
(angl. Forest Bug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Kruvinóji skỹdblakė – Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781). Paplitusi 
europoje; neseniai D. Baužio aptikta ir lietuvoje (Baužys, 2011).

Dvispỹglė skỹdblakė – Picro-
merus bidens (linnaeus, 1758). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje 
aptinkama).

Dvispavė skỹdblakė – Piezo-
dorus lituratus (Fabricius, 1794) (angl. 
Gorse shield Bug). labai plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje aptinka-
ma). Būdingos dvi suaugėlių spalvinės 
formos. Pavasarį pasirodę individai 
žalsvi, o antros, vėlesnės, generacijos 
individai yra tamsesni, vyrauja ruda 
ar raudonai ruda spalva (skydelis ža-
lias).

Šarvúotoji skỹdblakė – Po-
dops (Podops) inuncta (Fabricius, 1775) 
(angl. turtle Bug). Plačiai paplitusi 
europoje (lietuvoje aptinkama). Šiai 
blakei būdingi du išskirtiniai požymiai: skydelis yra labai didelis, beveik siekia 
pilvelio galą, o nugarėlės skleritas turi keistos formos porines išaugas iš prieki-
nės pusės.

89 pav. Dvispyglė skydblakė 
(Picromerus bidens)
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Taškúotoji skỹdblakė – Rhacognathus 
punctatus (linnaeus, 1758). labai plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Pevinė skỹdblakė – Rubiconia inter-
media (Wolff, 1811). Daugiausiai paplitusi 
vakarinėje ir centrinėje europos dalyse, ta-
čiau aptinkama ir kituose europos kraštuose 
bei azijoje ir japonijoje (lietuvoje aptinka-
ma).

Plokščióji skỹdblakė – Sciocoris 
(Aposciocoris) microphthalmus Flor, 1860. 
Plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptin-
kama).

Gaubtanugãrė skỹdblakė – Sciocoris 
(Sciocoris) cursitans (Fabricius, 1794). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptin-
kama).

Plačiapivė skỹdblakė – Sciocoris 
(Sciocoris) umbrinus (Wolff, 1804). Plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Dvidmė skỹdblakė – Stagonomus 
(Dalleria) bipunctatus (linnaeus, 1830). la-
bai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje ap-
tinkama).

Brònzinė skỹdblakė – Troilus luridus 
(Fabricius, 1775) (angl. Bronze shieldbug, 
Predatory shieldbug). labai plačiai paplitusi 
europoje (lietuvoje aptinkama).

Mėlynóji skỹdblakė – Zicrona caeru-
lea (linnaeus, 1758) (angl. Blue stink Bug). 
labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje 
aptinkama), taip apt gyvena azijoje (įskai-
tant Pietų korėją) ir Šiaurės amerikoje. 
kūno ilgis siekia 5–8 mm. antenos juodos. 
antsparnių spalva varijuoja nuo beveik vi-
siškai juodos iki tamsiai mėlynai žalios spal-
vos su metaliniu blizgesiu; trikampis skyde-
lis ir pilvelio kraštai yra tos pačios spalvos. 
Plėviškieji sparnai yra tamsūs. Pavasarį, ge-
gužės–birželio mėnesiais, šios rūšies blakės 
poruojasi ir deda kiaušinėlius. Per metus 
išsivysto viena karta (generacija). Šios rū-

90 pav. taškuotoji skydblakė 
(Rhacognatus punctatus)

91 pav. Bronzinė skydblakė 
(Troilus luridus)

92 pav. mėlynoji skydblakė 
(Zicrona caerulea)
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šies blakės aptinkamos viržynuose, šilojynuose, viržiais apaugusiose dykynėse, 
pievose. tiek suaugėliai, tiek nimfos yra plėšrūs. Dažniausiai maitinasi spra-
gių (Altica) ir kitų lapgraužių (Chrysomelidae) kiaušinėliais bei lervomis, drugių 
vikšrais.

33 šeima – aUGalDĖs skỸDBlakĖs 
(acanthosomatiDae)

(angl. acanthosomatid Bugs; shield Bugs)

Šios blakės yra artimai giminiškos ir sunkiai atskiriamos nuo tikrųjų skyd-
blakių. tai 5–24 mm ilgio žali, rudi ar margi vabzdžiai. jie minta tik augaliniu 
maistu. aptinkami visame pasaulyje, bet daugiausia – šiltuose kraštuose. iš viso 
yra 250 šių blakių rūšių.

Gudobelnė skỹdblakė – Acant-
hosoma haemorrhoidale (linnaeus, 1758) 
(angl. hawthorn shield Bug). labai plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Marganugãrė skỹdblakė – Cyphos-
tethus tristriatus (Fabricius, 1787) (angl. Ju-
niper shield Bug). labai plačiai paplitusi 
europoje (lietuvoje aptinkama).

Túopinė skỹdblakė – Elasmostethus 
brevis lindberg, 1934. aptinkama lietu-
voje, Baltarusijoje, Danijoje, Švedijoje ir 
Suomijoje.

Krminė skỹdblakė – Elasmos-
tethus interstinctus (linnaeus, 1758) (angl. 
Birch shield Bug). labai plačiai paplitusi 
europoje (lietuvoje aptinkama), taip pat 
gyvena Šiaurės azijoje (išskyrus kiniją), 
Šiaurės amerikoje. kūno ilgis – 8–10 mm. antsparniai yra geltonai žali su rau-
donomis dėmėmis, pilvelis geltonas. artėjant žiemai, blakė patamsėja iki ru-
dai raudonos spalvos. rūšį galima identifikuoti pagal pirmąjį antenos segmentą, 
kuris ryškiai išsikiša toliau nei blakės galva, tai būdinga ir šios rūšies nimfoms. 
suaugusios blakės dažnai aptinkamos miškingose vietovėse, parkuose, soduose, 
gyvatvorėse, saulėkaitoje ant žemų krūmų, medžių. krūminė skydbkakė kiau-
šinėlius deda ant aukščiau esančių beržų lapų ir žirginėlių, kuriais minta išsiri-
tusios nimfos. taip pat pastebėtos maitinantis ant kadagių, ąžuolų, bugienių, ši-
lauogių, alksnių, bukų, tuopų. suaugusios blakės žiemoja po nukritusiais lapais.

Sausmednė skỹdblakė – Elasmostethus minor horvath, 1899. Plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

93 pav. Gudobelinės skydblakės 
(Acanthosoma haemorrhoidale) nimfa
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Mėlỹninė skỹdblakė – Elasmucha ferrugata 
(Fabricius, 1787) (angl. Bilberry shield Bug). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Beržnė skỹdblakė – Elasmucha fi eberi (ja-
kovlev, 1865). labai plačiai paplitusi europoje 
(lietuvoje aptinkama).

Alksnnė skỹdblakė – Elasmucha grisea 
(linnaeus, 1758) (angl. Parent Bug; mothering 
Bug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje 
aptinkama). Ši blakė saugo padėtus kiaušinėlius ir 
išsiritusias nimfas. Gyvena europoje.

94 pav. mėlyninė skydblakė 
(Elasmucha ferrugata)

95–97 pav. skydblakės: 
95 – krūminės skydblakės 
(Elasmostethus interstinctus) 

nimfa; 96 – mėlyninė 
skydblakė (Elasmucha 

ferrugata); 97 – krūminės 
skydblakės (Elasmostethus 

interstinctus) suaugėlis
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34 šeima – UrVÃBlakĖs (cYDniDae)
(angl. Burrowing Bugs; kartais negro Bugs)

Šiai šeimai priklauso mažos, ovalios, plokščios (iš 
nugarėlės pusės šiek tiek išgaubtos), dažniausiai tam-
sios ar net juodos blakės. Dažniausiai melsvai blizga, o 
kai kada ant tamsaus kūno būna ir balsvų dėmelių. jos 
rausiasi į žemę ir maitinasi augalų šaknimis; aptinka-
mos miško paklotėje, po akmenimis arba po nuvirtu-
siais medžiais. iš viso yra 400 šių blakių rūšių.

Dvitãškė urvãblakė – Adomerus biguttatus 
(linnaeus, 1758). labai plačiai paplitusi europoje 
(lietuvoje aptinkama). atpažįstama pagal dvi gelsvas 
dėmeles ant juodų priekinių sparnų.

Gelsvauodẽgė urvãblakė – Cydnus aterrimus 
(Förster, 1771). labai plačiai paplitusi europoje, iš-

skyrus Fenoskandijos kraštus (lietuvoje aptinkama). atpažįstama pagal gelsvą 
arba balsvai rusvą priekinių sparnų membraną pilvelio gale.

Paprastóji urvãblakė – Legnotus limbosus 
(Geoffroy, 1785). labai plačiai paplitusi europoje 
(lietuvoje aptinkama).

Lipkinė urvãblakė – Legnotus picipes 
(Fallén, 1807) (angl. shield Bug). labai plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Juodóji urvãblakė – Microporus nigrita (Fa-
bricius, 1794). Gyvena Palearkties regione, taip 
pat aptikta rytinėje Šiaurės amerikos pakrantėje 
(lietuvoje aptinkama).

Niūrióji urvãblakė – Ochetostethus opacus 
(scholz, 1847) (angl. shield Bug). Paplitusi eu-
ropoje, išskyrus kai kuriuos Viduržemio jūros ir 
Vakarų europos kraštus (lietuvoje aptinkama).

Neužmirštuõlinė urvãblakė – Sehirus 
luctuosus mulsant and rey, 1866 (angl. shield 
Bug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje 
aptinkama).

Godnė urvãblakė – Sehirus morio (linna-
eus, 1761). labai plačiai paplitusi europoje (lie-
tuvoje aptinkama).

Baltadmė urvãblakė – Tritomegas bico-
lor (linnaeus, 1758) (angl. Pied shieldbug). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

98 pav. Gelsvauodegė 
urvablakė 

(Cydnus aterrimus)

99, 100 pav. Baltadėmė urvablakė 
(Tritomegas bicolor): 99 – nimfa; 

100 – suaugėlis
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35 šeima – VĖŽliÃBlakĖs (scUtelleriDae)
(angl. shield-backed Bugs; shield-back Bugs; jewel Bugs; tortoise Bugs; 

scutellerids)

Šiai šeimai priklauso 6–22 mm 
ilgio vabzdžiai. Šioms blakėms bū-
dingas ypač didelis nugaros skydelis, 
kuris kaip tvirtas šarvas dengia beveik 
visą pilvelį ir visiškai paslepia mem-
braniškus sparnus. jų kūnas dažniau-
siai spalvingas, blizgantis, jo nugarinė 
pusė išgaubta. Šios blakės minta tik 
augaliniu maistu. Paplitusios visame 
pasaulyje, tačiau daug gausesnės šil-
tuose kraštuose. aptinkamos ant au-
galų, kartais minimos kaip kenkėjos, 
ypač medvilnės plantacijose (mc Ga-
vin, 2004). iš viso yra 500 šių blakių 
rūšių.

Austrãlinė vėžliãblakė – Cal-
liphara imperialis (angl. jewel Bug). Vi-
sas kūnas vienodai gelsvai rudas, t. y. 
plytinės spalvos, be raštų. Ši rūšis ap-
tinkama australijoje.

Mangròvinė vėžliãblakė – 
Calliphara nobilis (angl. Green jewel 
Bug). Ši skydblakė gyvena Pietryčių 
azijoje ir australijoje, dažniausiai ap-
tinkama mangrovėse.

Dryžakùprė vėžliãblakė – Eu-
rygaster austriaca (schrank, 1778). Pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje ap-
tinkama).

Javnė vėžliãblakė – Eurygaster 
integriceps Puton, 1881. Paplitusi Pie-
tryčių europoje nuo italijos iki Ukrai-
nos (lietuvoje neaptikta). kenkia ja-
vams, gali ženkliai sumažinti derlių 
(gadina grūdus). Pažeisti grūdai netinka duonai kepti.

101–103 pav. egzotinių kraštų vėžliablakės
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Máurinė vėžliãblakė – Eurygaster maura (linnaeus 1758) (angl. tortoise 
Bug; europaen tortoise Bug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptin-
kama) ir azijoje, taip pat Šiaurės afrikoje. mėgsta sausas vietoves. Žiemoja su-
augėliai. Patelės kiaušinėlius deda į sausas lauko žoles, tačiau nimfos dažniausiai 
pažeidžia lapus ir grūdinių kultūrų varpas, todėl ši rūšis dažnai įvardijama kaip 
kenkėja. suaugėliai yra polifagai.

Lenktagavė vėžliãblakė – Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Paprastóji vėžliãblakė – Odontoscelis (Odontoscelis) fuliginosa (linnaeus, 
1761). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Žolnė vėžliãblakė – Phimodera humeralis (Dalman, 1823). labai plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

104, 105 pav. lenktagalvė vėžliablakė (Eurygaster testudinaria): 104 – nimfa; 
105 – suaugėlis

106, 107 pav. neidentifikuotos egzotinės vėžliablakės (himalajai, indija)
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36 šeima – jÚoDBlakĖs (thYreocoriDae)
(angl. negro Bugs; Black Bugs; ebony Bugs)

Šeimai priklauso juodos, blizgančios blakės, iš 
pirmo žvilgsnio kiek primenančios vabalus (histeri-
dae). skydelis dengia beveik visą pilvelį. Šie vabzdžiai 
minta sėklomis ir žiedais, dažniausiai aptinkami ant 
žolių ir krūmų. kai kurios rūšys – kultūrinių augalų 
kenkėjai.

Skarabjinė júodblakė – Thyreocoris scarabae-
oides (angl. scarab Bug; negro Bug). Ši blakė aptinka-
ma ant augalų sausose pievose arba kopose. Paplitusi 
europoje, mažojoje azijoje ir Šiaurės afrikoje (gyve-
na ir lietuvoje). kūno ilgis – 3–4 mm.

37 šeima – kamÚolBlakĖs (coPtosomatiDae, 
sin. PLATASPIDIDAE)

(angl. coptosomatids)

Šios blakės yra apvalaus kūno, skydelis dengia visą pilvelį ir sparnus. min-
ta pupinių šeimos augalais. Šeima paplitusi rytų pusrutulyje, tačiau viena rūšis 
introdukuota į jaV.

Dobilnė kamúolblakė – Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 1785). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). mitybiniai augalai – įvairūs 
pupinių (Fabaceae) šeimos atstovai: tetirvės, pelėžirniai, gargždeniai, esparcetai 
ir dobilai.

108 pav. skarabėjinė 
juodblakė 

(Thyreocoris scarabaeoides)

109, 110 pav. Dobilinė kamuolblakė (Coptosoma scutellatum)
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7 pobūrio šaka – kraUjaBlakÌniai (cimicomorPha)

38 šeima – ŽÕlBlakĖs (sin. ŽolÌnĖs BlÃkĖs; ÃklĖs) 
(miriDae)

(angl. Plant Bugs; leaf Bugs)

Šiai šeimai priklauso 2–16 mm ilgio 
gležno pailgo kūno (rečiau ovalūs), įvairių 
spalvų ir raštų grakštūs vabzdžiai. kai kurie 
panašūs į skruzdėles. nuo priešų saugo sle-
piamoji spalva arba nemalonus kvapas, kurį 
išskiria gresiant pavojui. Šios šeimos atstovų 
išskirtinis požymis – nėra paprastųjų akelių 
(tačiau facetinės akys didelės ir iššokusios). 
Priešnugarėlė trapecijos formos. skydelis 
trumpas. kojos plonos ir ilgos. Žolblakės 
minta augaliniu maistu (siurbia sultis), nors 
kai kurios gali maitintis ir minkštakūniais 
vabzdžiais (pvz., amarais) arba yra maitėdos. Patelės kiaušinėlius deda ant au-
galų stiebų ir lapų. Žiemoja kiaušinėliai, rečiau suaugėliai. kai kurios žolblakės, 
kai jų prisidaugina labai daug, gali daryti žalos žemės ūkiui. jos paplitusios visa-
me pasaulyje, gyvena įvairiausiose buveinėse (visur, kur tik yra augalijos). Dau-
gelis šių blakių yra kultūrinių augalų kenkėjos. iš viso yra aprašyta 8000–10 000 
šių blakių rūšių. tai pati didžiausia blakių šeima.

Blyškiajuõstė žõlblakė – Acetropis gimmerthalii (Flor, 1860). labai plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Liucèrninė žõlblakė – Adelphocoris lineolatus (angl. lucerne Plant Bug; 
lucerne Bug; alfalfa Plant Bug). labai plačiai paplitusi europoje (aptinkama 
ir lietuvoje). taip pat gyvena nearkties ir indomalajiniame regionuose. Dažnai 
aptinkama saulėtose pievose ant laukinių arba kultūrinių augalų, pvz., liucernų, 
esparcetų, dobilų, barkūnų, rečiau – ant lubinų. minta jaunų lapų, stiebų, žiedų 
arba nesubrendusių ankščių sultimis. Dažnai kenkia augalams. siurbia sultis iš 
viršutinės stiebo dalies, ypač pumpurų ir žiedų. Pažeisti stiebai kartais nuvysta 
ir sudžiūva. Daugiausia nuostolių gali padaryti per sausras (Pileckis ir kt., 1994). 
Žiemoja kiaušinėliai (daugiamečių pupinių augalų apatinėje stiebo dalyje). Ge-
gužės mėnesį išsiritusios nimfos masiškai kenkia liucernos butonizacijos stadi-
joje. suaugusios patelės kiaušdėčiu praduria stiebų audinius ir deda į juos nuo 2 
iki 50 kiaušinėlių. iš viso viena patelė gali atidėti iki 140 kiaušinėlių (Pileckis ir 
kt., 1994). kūnas – 6–9 mm ilgio.

111 pav. Painioji žolblakė 
(Leptopterna dolabrata)
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Keturtãškė žõlblakė – Adelphocoris 
quadripunctatus (Fabricius, 1794). Plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Ánkštinė žõlblakė – Adelphocoris 
seticornis (Fabricius, 1775). labai plačiai 
paplitusi europoje (aptinkama ir lietuvo-
je). Dažnai kenkia ankštiniams augalams. 
kūnas – 7–9 mm ilgio.

Baltadmė žõlblakė – Adelphocoris 
vandalicus (rossi, 1790). Paplitusi europo-
je, išskyrus Fenoskandijos kraštus (Dani-
ją, norvegiją, Švediją, suomiją) (lietuvoje 
aptinkama).

Rausvóji žõlblakė – Agnocoris rubi-
cundus (Fallén, 1807). labai plačiai papli-
tusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Germãninė žõlblakė – Alloeotomus 
germanicus Wagner, 1939. Daugiausiai paplitusi šiaurinėje, centrinėje ir vakari-
nėje europos dalyse bei kai kuriose pietinėse ir rytinėse europos šalyse (lietu-
voje aptinkama).

Margauodẽgė žõlblakė – Alloeotomus gothicus (Fallén, 1807). Plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje neaptikta).

Balsvóji žõlblakė – Amblytylus albidus (hahn, 1834). Plačiai paplitusi eu-
ropoje (lietuvoje aptinkama).

Plaukúotoji žõlblakė – Amblytylus nasutus (kirshbaum, 1856). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta). taip pat aptinkama nearkties re-
gione.

Šviesiakrãštė žõlblakė – Apolygus limbatus (Fallén, 1807). Plačiai papli-
tusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Plačióji žõlblakė – Apolygus lucorum (meyer-Dur, 1843). labai plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinkama nearkties regione.

Rusvóji žõlblakė – Apolygus rhamnicola (reuter, 1885). Paplitusi centri-
nėje, vakarinėje ir šiaurinėje europos dalyse (lietuvoje aptinkama).

Gervuognė žõlblakė – Apolygus spinolae (meyer-Dur, 1841). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta).

Eglnė žõlblakė – Atractotomus (Atractotomus) magnicornis (Fallén, 1807). 
labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta). taip pat aptinkama ne-
arkties regione.

Obelnė žõlblakė – Atractotomus (Atractotomus) mali (meyer-Dur, 1843). 
labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta). taip pat aptinkama ne-
arkties regione.

112 pav. keturtaškė žolblakė 
(Adelphocoris quadripunctatus)
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Žymtoji žõlblakė – Blepharidopterus angulatus (Fallén, 1807) (angl. Black 
kneed capsid). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat 
aptinkama Šiaurės afrikoje ir centrinėje bei Šiaurės azijoje, nearkties regione. 
Gyvena ant įvairių medžių, ypač obelų, ir minta erkutėmis. kūnas – 5–6 mm 
ilgio.

Blausióji žõlblakė – Blepharidopterus diaphanus (kirschbaum, 1856). la-
bai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinkama neark-
ties regione.

Juodaskỹdė žõlblakė – Bothynotus pilosus (Boheman, 1852). Plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje neaptikta). taip pat aptinkama nearkties regione.

Raštúotoji žõlblakė – Brachycoleus decolor reuter, 1887. tai viena dides-
nių mūsų krašto žolblakių. Gali kenkti liucernai, tačiau tai reta rūšis. kūnas – 
8–10 mm ilgio.

Tamsiagavė žõlblakė – Bryocoris pteridis (Fallén, 1807). Plačiai paplitu-
si europoje (lietuvoje neaptikta). Šios neišraiškingos rusvos arba rudos blakės 
galva (ar nors vidurinė galvos dalis) yra ryškiai tamsesnė už kūną – tamsiai ruda 
arba juoda. saugėliai gali būti tiek sparnuoti, tiek besparniai. mėgsta pavėsingas 
vietas, dažniausiai aptinkama ant paparčių. 

Rausvadmė žõlblakė – Calocoris roseomaculatus (De Geer, 1773). labai 
plačiai paplitusi europoje; neseniai D. Baužio aptikta lietuvoje (Baužys, 2011).

Pušialaip žõlblakė – Camptozygum aequale (Villers, 1789). Plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje neaptikta). taip pat aptinkama nearkties regione.

Blyškiaspanė žõlblakė – Campylomma annulicorne (signoret, 1865). Pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Tbinė žõlblakė – Campylomma verbasci (meyer-Dur, 1843). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta). taip pat aptinkama nearkties re-
gione.

Miglnė žõlblakė – 
Capsus ater (linnaeus, 1758). 
labai plačiai paplitusi euro-
poje (lietuvoje aptinkama). 
taip pat aptinkama nearkties 
regione. minta miglinių ir 
varpinių augalų stiebų apati-
nėmis dalimis, o ne sėklomis.

Vágnerio žõlblakė – 
Capsus wagneri (remane, 
1950). Daugiausiai paplitusi 
europos šiaurinėje, centrinėje ir vakarinėje dalyse (neaptikta pietinėje europos 
dalyje, Viduržemio jūros kraštuose ir kai kuriuose rytų europos kraštuose; taip 
pat neaptikta ir lietuvoje).

113 pav. miglinė žolblakė (Capsus ater)
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Gòtiškoji žõlblakė – Capsodes gothicus (lin-
naeus, 1758). Paplitusi europoje; neseniai D. Bau-
žio aptikta ir lietuvoje (Baužys, 2011).

Dulktoji žõlblakė – Charagochilus (Chara-
gochilus) gyllenhalii (Fallén, 1807). labai plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Blizgiaspanė žõlblakė – Chlamydatus 
(Chlamydatus) saltitans (Fallén, 1807). Plačiai papli-
tusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Ganỹklinė žõlblakė – Chlamydatus (Euattus) 
pulicarius (Fallén, 1807). labai plačiai paplitusi eu-
ropoje (lietuvoje aptinkama).

Dobilnė žõlblakė – Chlamydatus (Euattus) 
pullus (reuter, 1870). labai plačiai paplitusi euro-
poje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinkama ne-
arkties ir indomalajiniame regionuose.

Dvidmė žõlblakė – Closterotomus biclavatus 
(herrich-schaeffer, 1835). labai plačiai paplitusi 
europoje (lietuvoje aptinkama).

Apynnė žõlblakė – Closterotomus fulvomaculatus (De Geer, 1773). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinkama nearkties 
regione.

Bulvnė žõlblakė – Closterotomus norwegicus (Gmelin, 1790) (angl. Pota-
to capsid; Potato Bug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). 
taip pat aptinkama nearkties ir australiniame regionuose. Gyvena ir maitinasi 

114 pav. Gotiškoji žolblakė 
(Capsodes gothicus)

115, 116 pav. Žolblakės: 115 – apyninės žolblakės (Closterotomus fulvomaculatus) 
nimfa; 116 – trijuostės žolblakės (Deraecoris trifasciatus) suaugėlis
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ant įvairiausių žolinių augalų (vietose, kur augalija tanki); kartais kenkia bul-
vėms ar kitiems kultūriniams bei darželių augalams. kūno ilgis – 6–8 mm.

Kanaptoji žõlblakė – Compsidolon (Coniortodes ) salicellum (herrich-
schaeffer, 1841). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip 
pat aptinkama nearkties regione.

Rõžinė žõlblakė – Conostethus roseus (Fallén, 1807). Plačiai aptinkama 
europoje, išskyrus kai kuriuos Pietų europos kraštus (lietuvoje neaptikta).

Baltajuõstė žõlblakė – Cremnocephalus albolineatus reuter, 1875. Plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta).

Storastraũblė žõlblakė – Criocoris crassicornis (hahn, 1843). labai plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Keturdmė žõlblakė – Criocoris quadrimaculatus (Fallén, 1807). aptinka-
ma šiaurinėje ir rytinėje europoje (lietuvoje aptinkama).

Ąžuolnė žõlblakė – Cyllecoris histrionius (linnaeus, 1767) (angl. har-
lequin Bug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Trijuõstė žõlblakė – Deraeocoris trifasciatus (linnaeus 1767). Paplitusi 
Palearkties regione, neseniai D. Baužio atrasta ir lietuvoje (Baužys, 2011). ap-
tinkama ant įvairių lapuočių medžių. Dažna soduose. minta amarais, skydama-
riais, smulkiais drugių vikšrais. kūno ilgis – 9–12 mm.

Taškúotoji žõlblakė – Deraeocoris (Camptobrochis) punctulatus (Fallén, 
1807). Plačiai paplitusi europoje (išskyrus kai kuriuos pietinės europos ir Vi-
duržemio jūros kraštus). taip pat aptinkama nearkties regione (lietuvoje ap-
tinkama).

Gaisrnė žõlblakė – Deraeocoris (Deraeocoris) olivaceus (Fabricius, 1777). 
Paplitusi europoje, išskyrus Fenoskandijos kraštus (Daniją, norvegiją, Švedi-
ją, suomiją) (lietuvoje aptinkama). Pasižymi intensyvia raudonai rudos plytos 
kūno spalva.

Raudonóji žõlblakė – Deraeocoris 
(Deraeocoris) ruber (linnaeus, 1758). la-
bai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje 
aptinkama). taip pat aptinkama Šiaurės 
afrikoje bei nearkties ir neotropiniame 
regionuose. tiek suaugėliai, tiek nim-
fos maitinasi amarais ir kitais smulkiais 
vabzdžiais. Gyvena ant lapuočių medžių, 
taip pat žolių. Žiemoja kiaušinėliai. nors 
ši blakė (pamėgdžiojant lotyniškąjį vardą) 
pavadinta raudonąja žolblake, tačiau yra 
žinoma įvairiausių šios blakės spalvinių 
formų (kartais pasitaiko ir juodų). kūno 
ilgis – 7–8 mm. 117 pav. raudonosios žolblakės 

(Deraeocoris ruber) nimfa
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Pélkinė žõlblakė – Deraeocoris (Deraeocoris) scutellaris (Fabricius, 1794). 
Paplitusi centrinėje europos dalyje (nuo Belgijos iki lenkijos ir slovakijos) ir 
kai kuriuose rytinės ir pietinės europos kraštuose, taip pat Fenoskandijoje (Da-
nijoje, norvegijoje, Švedijoje ir suomijoje) (lietuvoje aptinkama).

Trumpóji žõlblakė – Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens (schilling, 
1837). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). aptinkama ir 
nearkties regione.

Rudaspanė žõlblakė – Dichrooscytus rufipennis (Fallén, 1807). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinkama ir nearkties 
regione.

Júodpilkė žõlblakė – Dicyphus (Brachyceroea) globulifer (Fallén, 1829). la-
bai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta).

Siauróji žõlblakė – Dicyphus (Dicyphus) constrictus (Boheman, 1852). 
Daugiausiai paplitusi šiaurinėje, centrinėje ir vakarinėje europos dalyse ir tik 
kai kuriuose pietinės ir rytinės europos kraštuose (lietuvoje aptinkama).

Notrnė žõlblakė – Dicyphus (Dicyphus) stachydis j. sahlberg, 1878. labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta).

Ryškióji žõlblakė – Dryophilocoris (Dryophilocoris) fl avoquadrimaculatus 
(De Geer, 1773). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Apgaulngoji žõlblakė – Europiella albipennis (Fallén, 1829). Plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje aptinkama). kai kada painiojama su kietine žolblake.

Ketinė žõlblakė – Europiella artemisiae (Becker, 1864). labai plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinkama nearkties regione.

119 pav. raudonoji žolblakė (Deraeocoris 
ruber); juodoji forma

118 pav. raudonoji žolblakė (Deraeocoris 
ruber); raudonoji forma
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Blizgióji žõlblakė – Euryopicoris nitidus (meyer-Dur, 1843). Plačiai papli-
tusi europoje (lietuvoje neaptikta). neaptikta kai kuriuose šiaurinės europos 
kraštuose.

Geltonžeñklė žõlblakė – Globiceps (Kelidocoris) fl avomaculatus (Fabricius, 
1794). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Žilvtinė žõlblakė – Globiceps (Kelidocoris) salicicola reuter, 1880. Papli-
tusi norvegijoje, Švedijoje, suomijoje, lietuvoje, Baltarusijoje.

Šešiadmė žõlblakė – Grypoco-
ris (Lophyromiris) sexguttatus (Fabricius, 
1777). Plačiai paplitusi europoje (lietu-
voje aptinkama).

Baltaãkė žõlblakė – Hallodapus 
rufescens (Burmeister, 1835). Plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Kiaulpiennė žõlblakė – Halticus 
apterus (linnaeus, 1758). labai plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje aptinka-
ma). taip pat aptinkama ir nearkties re-
gione.

Gelsvadrỹžė žõlblakė – Hoplo-
machus thunbergii (Fallén, 1807). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje ap-
tinkama).

Painióji žõlblakė – Leptopterna 
dolabrata (linnaeus, 1758) (angl. Mea-
dow Plant Bug). labai plačiai paplitusi 
europoje (lietuvoje aptinkama), azijoje. 
taip pat aptinkama ir nearkties regione. 
Dažna ant pievų ar kultūrinių augalų. 
minta tik augaliniu maistu – lapų arba 
stiebų sultimis. su amžiumi šių blakių 
kūnas įgauna tamsesnę spalvą. Gelsvieji 
raštai tampa oranžiniais, o pilkieji – juo-
dais. kūnas – 7–10 mm ilgio.

Stèpinė žõlblakė – Leptopterna 
ferrugata (Fallén, 1807). labai plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje aptinkama). 
taip pat aptinkama ir nearkties regione.

Geltonmagė žõlblakė – Lioco-
ris tripustulatus (Fabricius, 1781). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje 
aptinkama). Paprastai būdingos trys di-

120 pav. Šešiadėmė žolblakė 
(Grypocoris sexguttatus)

121 pav. Painioji žolblakė 
(Leptopterna dolabrata)
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dokos ryškios geltonos dėmės, tačiau šios blakės kūno spalva gali kisti, būti 
mažiau kontrastinga. Dažniausiai aptinkama ant dilgėlių, kurių lapais mai-
tinasi. 

Bespavė žõlblakė – Lopus decolor (Fallén, 1807) (angl. Plant Bug or Grass 
Bug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinka-
ma ir australiniame bei nearkties regionuose.

Pevinė žõlblakė (sin. žalioji pievinė blakė) – Lygocoris pabulinus (linna-
eus, 1761) (angl. common Green capsid). labai plačiai paplitusi europoje (ir 
lietuvoje). taip pat aptinkama indomalajiniame regione. Daugiausiai įsiveisia 
gyventi pasėliuose, pievose, kelių pakraščiuose, pagrioviuose (Pileckis ir kt., 
1994). Žiemoja blakių kiaušinėliai, sudėti medžių ir krūmų žievės plyšiuose. 
Pirmosios kartos suaugėliai skraido liepos pradžioje ir deda kiaušinėlius ant žo-
linių augalų. liepos pabaigoje pasirodo antrosios generacijos blakės, kurios taip 
pat kenkia žoliniams augalams. Vasaros pabaigoje antrosios kartos patelės per-
skrenda ant medžių, kur deda žiemojančius kiaušinėlius (Pileckis ir kt., 1994). 
kenkia įvairiems žoliniams augalams, pvz., pašarinėms žolėms. išsiurbtų lapų 
pamakštėse atsiranda blyškių dėmių, o pažeistos varpos būna švarplėtos. labai 
kenkia sausomis ir šiltomis vasaromis.

Gelsvakrãštė žõlblakė – Lygocoris rugicollis (Fallén, 1807). Plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinkama indomalajiniame 
ir nearkties regionuose. Šiai žalios spalvos žolblakei paprastai būdingi gelsvi 
sparnų ir krūtinės kraštai.

Žaliašõnė žõlblakė – Lygocoris viridis (Fallén, 1807). Paplitusi europoje 
(lietuvoje aptinkama).

Raibakõjė žõlblakė – Lygus adspersus (schilling, 1837). Plačiai aptinka-
ma europoje nuo ispanijos ir Portugalijos iki norvegijos ir rytų europos (lie-
tuvoje aptinkama). Gyvena ir indoma-
lajiniame regione. Šiai blakei būdingos 
žalios, rudai margos kojos.

Marganugãrė žõlblakė – Lygus 
pratensis (linnaeus, 1758). labai plačiai 
paplitusi Palearkties regione – europo-
je ir azijoje (lietuvoje aptinkama). taip 
pat aptinkama ir indomalajiniame regi-
one. Pastebėta, kad šios rūšies arealas 
labai didėja, blakė plinta į šiaurinius ra-
jonus. Gyvena ant įvairių krūmų ir me-
džių. kūnas – 6–7 mm ilgio.

Kruvinóji žõlblakė – Lygus 
punctatus (Zetterstedt, 1838). Plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje aptinka-
ma). taip pat aptinkama ir nearkties 

122 pav. marganugarė žolblakė 
(Lygus pratensis)



89

regione. Šiai blakei būdingos raudonos dėmelės sparnų galuose, tačiau kartais 
visas vabzdžio kūnas yra rausvos spalvos.

Įvairiaspavė žõlblakė – Lygus rugulipennis (Poppius, 1911) (angl. tarnis-
hed Plant Bug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat 
aptinkama ir nearkties regione. Gyvena ant įvairiausių žolinių augalų, kartais 
apninka darželių augalus. Šios rūšies spalva labai kinta – nuo gelsvai rusvos iki 
blyškiai violetinės.

Žaliatãškė žõlblakė – Malacocoris chlorizans (Panzer, 1794). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinkama ir nearkties 
regione. Gyvena ant lapuočių medžių, ypač lazdynų. minta erkėmis ir amarais. 
išsiskiria ypač išsišokusiomis baltomis akimis ir balsvai gelsvu kūnu, kuris taš-
kuotas šviesiai žaliomis dėmelėmis.

Balzganóji žõlblakė – Maurodactylus albidus (kolenati, 1845). aptinkama 
makedonijoje, moldovoje, Ukrainoje, latvijoje (lietuvoje neaptikta).

Vikrióji žõlblakė – Mecomma (Mecomma) ambulans (Fallén, 1807). Pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta). išoriškai kiek primena plėviasparnį 
vabzdį. Patelės (skirtingai nuo patinėlių) su sutrumpėjusiais sparnais. Dažniau-
siai aptinkama pamiškėse.

Raudondmė žõlblakė – Megacoelum beckeri (Fieber, 1870). Plačiai papli-
tusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Pailgóji žõlblakė – Me-
galoceroea recticornis (Geoffroy, 
1785). labai plačiai paplitusi 
europoje (lietuvoje aptinka-
ma). taip pat aptinkama aus-
traliniame ir nearkties regio-
nuose.

Kraujažolnė žõlbla-
kė – Megalocoleus molliculus 
(Fallén, 1807). labai plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje 
aptinkama). taip pat aptinka-
ma ir nearkties regione.

Raukšlėtóji žõlblakė – 
Mimocoris rugicollis (costa, 1853). aptinkama tik pietinėje europoje ir keliose 
rytų europos šalyse (Ukrainoje, Bulgarijoje) (lietuvoje neaptikta). Šios bla-
kės nugarėlės paviršius raukšlėtas, beveik be plaukelių. Dažniausiai gyvena ant 
gluosnių.

Nuostabióji žõlblakė – Miris striatus (linnaeus, 1758). labai plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje aptinkama). tai ypač puošni, spalvinga žolblakių 
rūšis. minta smulkiais vabzdžiais. Dažnesnė ąžuolynuose.

123 pav. Pailgoji žolblakė 
(Megaloceroea recticornis)
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Papatinė žõlblakė – Monalocoris (Monalocoris) fi licis (linnaeus, 1758) 
(angl. Bracken Bug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta). ap-
tinkama ant paparčių. maitinasi sporomis. Šiai blakei būdingas ovalus rudos 
spalvos kūnas.

Gedulngoji žõlblakė – Monosynamma bohemanni (Fallén, 1829). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta). aptinkama nearkties regione. 
Būdinga juosva spalva.

Skrùzdėliškoji žõlblakė – Myrmecoris gracilis (sahlberg, 1848). Paplitusi 
europoje, aptinkama ir kai kuriuose pietiniuose bei rytiniuose kraštuose (lietu-
voje aptinkama). Ši blakių rūšis išoriškai primena skruzdėles.

Beržnė žõlblakė – Neolygus contaminatus (Fallén, 1807). labai plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat gyvena ir nearkties regione. 
nuo giminiškų žalios spalvos žolblakių rūšių skiriasi tuo, kad visas kūnas (ir 
antenos) yra žalios.

Medlaip žõlblakė – Neolygus viridis 
(Fallén, 1807). labai plačiai paplitusi europoje 
(lietuvoje neaptikta). aptinkama ir rytinėje Pa-
learkties dalyje (azijoje). Dažniausiai gyvena ant 
lapuočių medžių.

Skeltagavė žõlblakė – Notostira elongata 
(Geoffroy, 1785). labai plačiai paplitusi europo-
je (lietuvoje aptinkama). Šiai, kaip ir artimai jai 
rūšiai – keliaujančiajai žolblakei, būdinga ryški 
išilginė siūlė tarp akių.

Keliáujančioji žõlblakė – Notostira erratica 
(linnaeus, 1758). labai plačiai paplitusi europoje 
(lietuvoje aptinkama). kai masiškai išplinta, pa-
žeidžia kultūrinių pievų augalus.

Melsvãžalė žõlblakė – Oncotylus (Oncoty-
lus) viridifl avus (Goeze, 1778). labai plačiai papli-
tusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Glotnióji žõlblakė – Orthocephalus brevis 
(Panzer, 1798). Plačiai paplitusi europoje (lietu-
voje aptinkama).

Juodablaũzdė žõlblakė – Orthocephalus co-
riaceus (Fabricius, 1777). Plačiai paplitusi euro-
poje (lietuvoje aptinkama). aptinkama ir nearkties regione.

Rudablaũzdė žõlblakė – Orthocephalus saltator (hahn, 1835). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinkama ir nearkties 
regione.

Rusvaplaũkė žõlblakė – Orthocephalus vittipennis (herrich-schaeffer, 
1835). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

124 pav. skeltagalvė žolblakė 
(Notostira elongata)
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Nepórinė žõlblakė – Orthonotus rufifrons (Fallén, 1807). labai plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje neaptikta). labai ryškus lytinis dimorfizmas: patelės 
nepanašios į patinus ir daugelį kitų žolblakių – jų kūnas suapvalėjęs, o sparnai 
sutrumpėję.

Sktinė žõlblakė – Orthops (Orthops ) basalis (a. costa, 1853). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinkama ir nearkties 
regione.

Žalsvóji žõlblakė – Orthops (Orthops ) campestris (linnaeus, 1758). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Geltonskỹdė žõlblakė – Orthops (Orthops) kalmii (linnaeus, 1758). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Vržinė žõlblakė – Orthotylus (Litocoris) ericetorum (Fallén, 1807). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Sidabraplaũkė žõlblakė – Orthotylus (Melanotrichus) flavosparsus 
(c. r. sahlberg, 1841). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama); 
introdukuota į jaV. tai turbūt viena iš lengviau atpažįstamų (apibūdinamų) 
žolblakių – ant žalios nugarinės pusės yra sidabrinių plaukelių dėmės. kūno 
ilgis – 4 mm. Gyvena ant balandinių šeimos augalų. suaugėliai aptinkami nuo 
birželio mėn. iki vasaros pabaigos, kartais rugsėjo mėn.

Gluosnnė žõlblakė – Orthotylus (Orthotylus) marginalis reuter, 1883. la-
bai plačiai paplitusi europoje (gyvena ir lietuvoje). kūno ilgis – 6 mm. Daž-
niausiai aptinkama ant gluosnių, kurių lapais maitinasi.

Guobnė žõlblakė – Orthotylus (Orthotylus) nassatus (Fabricius, 1787). la-
bai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). Gyvena ir nearkties regi-
one.

Salõtinė žõlblakė – Orthotylus (Orthotylus) prasinus (Fallén, 1826). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Grūdtoji žõlblakė – Pantilius (Pantilius) tunicatus (Fabricius, 1781). la-
bai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). Šios įspūdingos žolbla-
kės sparnai ir krūtinė smulkiai ištaškuotos juodais taškeliais, sudaro grūdėtumo 
įspūdį. Dažnai aptinkama ant lazdynų, alksnių ir beržų.

Tarakõniškoji žõlblakė – Phoenicocoris modestus (meyer-Dur, 1843). Pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat gyvena nearkties regio-
ne (Šiaurės amerikoje).

Raudonãkė žõlblakė – Phoenicocoris obscurellus (Fallén, 1829). Plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje neaptikta).

Lazdýninė žõlblakė – Phylus (Phylus) coryli (linnaeus, 1758). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta). taip pat gyvena ir nearkties regi-
one. aptinkama ant lazdyno.

Juodagavė žõlblakė – Phylus (Phylus ) melanocephalus (linnaeus, 1767). 
labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).
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Kadagnė žõlblakė – Phytocoris (Compsocerocoris) juniperi Frey-Gessner, 
1865. aptinkama vakarinėje europos dalyje (neaptikta šiaurinėje ir rytinėje eu-
ropos dalyse, lietuvoje taip pat neaptikta).

Žiedamgė žõlblakė – Phytocoris (Ktenocoris) insignis reuter, 1876. labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Įvairiadė žõlblakė – Phytocoris (Ktenocoris) ulmi (linnaeus, 1758). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Puošniakõjė žõlblakė – Phytocoris (Ktenocoris) varipes Boheman, 1852. 
labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta). taip pat aptinkama ir 
nearkties regione.

Pilkamagė žõlblakė – Phytocoris (Phytocoris) dimidiatus kirschbaum, 
1856. labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinka-
ma ir nearkties regione.

Šiurkščióji žõlblakė – Phytocoris (Phytocoris) hirsutulus Flor, 1861. aptin-
kama Vokietijoje, slovėnijoje, estijoje, latvijoje (lietuvoje neaptikta).

Rudmagė žõlblakė – Phytocoris (Phytocoris) intricatus Flor, 1861. Dau-
giausiai aptinkama Vakarų ir Šiaurės europoje. neaptikta pietiniuose ir kai ku-
riuose rytiniuose europos kraštuose (lietuvoje aptinkama).

Ilgablaũzdė žõlblakė – Phytocoris (Phytocoris) longipennis Flor, 1861. la-
bai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Pušnė žõlblakė – Phytocoris (Phytocoris) pini kirschbaum, 1856. labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Drebulnė žõlblakė – Phytocoris (Phytocoris) populi (linnaeus, 1758). la-
bai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta). aptinkama ir nearkties re-
gione.

Lepinė žõlblakė – Phytocoris (Phytocoris) tiliae (Fabricius, 1777). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta). aptinkama ir nearkties regione.

Rusvaspanė žõlblakė – Pinalitus atomarius (meyer-Dur, 1843). Plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta).

Lãpinė žõlblakė – Pinalitus cervinus (herrich-schaeffer, 1841). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Raudonšlaũnė žõlblakė – Pinalitus rubricatus (Fallén, 1807). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta). aptinkama ir nearkties regione.

Aštuondrỹžė žõlblakė – Pilophorus clavatus (linnaeus, 1767). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). aptinkama ir nearkties regione.

Brūkšniúotoji žõlblakė – Pilophorus confusus (kirschbaum, 1856). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). Gyvena ir nearkties regione.

Skersajuõstė žõlblakė – Pilophorus perplexus (Douglas and scott, 1875). 
labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). Gyvena ir nearkties re-
gione.

Trumpaspanė žõlblakė – Pithanus maerkelii (herrich-schaeffer, 1838). 
labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). Gyvena ir nearkties re-
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gione. Beveik visada su sutrumpėjusiais sparnais, išoriškai primena skruzdėlę. 
antenų pirmieji nareliai praplatėję ir balsvi.

Peninė žõlblakė – Placochilus seladonicus (Fallén, 1807). labai plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje aptinkama). Būdinga išskirtinė (pieno) kūno spalva.

Dilgėlnė žõlblakė – Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum (Fabricius, 
1794). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). Gyvena ir neark-
ties regione.

Žilnė žõlblakė – Plagiognathus (Plagiognathus) chrysanthemi (Wolff, 
1804). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). Gyvena ir ne-
arkties regione.

Beplaũkė žõlblakė – Plesiodema pinetella (Zetterstedt, 1828). labai plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta).

Runkelnė žõlblakė – Polymerus (Poeciloscytus) cognatus (Fieber, 1858). 
labai plačiai paplitusi europoje, įskaitant Ukrainą, kaukazą (lietuvoje aptin-
kama). taip pat aptinkama Šiaurės afrikoje, Urale, centrinėje ir rytų azijo-
je (įskaitant mongoliją, kiniją, korėją, rusijos tolimuosius rytus) bei Šiaurės 
amerikoje. Pripažinta kaip runkelių kenkėja. kūnas – 3–5 mm ilgio.

Šiaurnė žõlblakė – Polymerus (Poeciloscytus) lammesi rinne, 1989. ap-
tinkama kai kuriose europos šalyse (austrijoje, Vokietijoje, Švedijoje, suomijo-
je; gyvena ir lietuvoje).

Akiúotoji žõlblakė – Polymerus (Poeciloscytus) palustris (reuter, 1907). 
Plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). Priekinio sparno gale yra dė-
mių, primenančių dideles rudas akis.

Baltaraštė žõlblakė – Polymerus (Poeciloscytus) unifasciatus (Fabricius, 
1794). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). aptinkama ir 
nearkties regione.

Geltonóji žõlblakė – Polymerus (Poeciloscytus) vulneratus (Panzer, 1806). 
labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). aptinkama ir nearkties 
regione. kūnas gelsvas arba žalsvas, su retomis rudomis arba juodomis dėmelė-
mis, 4–6 mm ilgio.

Šilkaplaũkė žõlblakė – Polymerus (Polymerus) holosericeus hahn, 1831. 
aptinkama daugelyje europos šalių (gyvena ir lietuvoje), tačiau neptinkama 
šiaurinėje europoje.

Geltònšerė žõlblakė – Polymerus (Polymerus) nigrita (Fallén, 1807). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Raudonkõjė žõlblakė – Psallus (Apocremnus) betuleti (Fallén, 1826). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta). aptinkama ir nearkties regione.

Skandinãvinė žõlblakė – Psallus (Apocremnus) graminicola (Zetterstedt, 
1828). aptinkama norvegijoje, Švedijoje ir suomijoje. nuorodos apie rūšį la-
tvijos faunoje iki šiol nepatvirtintos mokslinių tyrimų duomenimis (lietuvoje ši 
blakių rūšis taip pat neaptikta).
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Šeriúotoji žõlblakė – Psallus (Hylop-
sallus) variabilis (Fallén, 1807). labai plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). 
aptinkama ir nearkties regione.

Baltaplaũkė žõlblakė – Psallus (Me-
sopsallus) ambiguus (Fallén, 1807). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinka-
ma).

Ornameñtinė žõlblakė – Rhabdomi-
ris striatellus (Fabricius, 1794). labai plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Oránžinė žõlblakė – Salicarus (Sali-
carus) roseri (herrich-schaeffer, 1838) (angl. 
mirid Bug). labai plačiai paplitusi europoje 
(lietuvoje aptinkama).

Dvispỹglė žõlblakė – Stenodema 
(Brachystira) calcarata (Fallén, 1807). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptin-
kama).

Trispỹglė žõlblakė – Stenodema 
(Brachystira) trispinosa reuter, 1904. Dau-
giausiai paplitusi šiaurinėje ir vakarinėje eu-
ropos dalyse (lietuvoje neaptikta). Gyvena ir 
nearkties regione.

Žalsvakrãštė žõlblakė – Stenodema 
(Stenodema) holsata (Fabricius, 1787). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptin-
kama).

Ilganugãrė žõlblakė – Stenodema 
(Stenodema) laevigata (linnaeus, 1758). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptin-
kama).

Lygióji žõlblakė – Stenodema (Steno-
dema) virens (linnaeus, 1767). labai plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Juostanugãrė žõlblakė – Stenotus bi-
notatus (Fabricius, 1794). labai plačiai papli-
tusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip 
pat gyvena nearkties ir australiniame regi-
onuose.

125, 126 pav. Žolblakės: 125 – 
dvispyglė žolblakė (Stenodema 

calcarata); 126 – ilganugarės žolblakės 
(Stenodema laevigata) nimfa

127 pav. juostanugarė žolblakė 
(Stenotus binotatus)
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Tuopnė žõlblakė – Sthenarus rotermundi (scholz, 1847). labai plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje aptinkama). Gyvena ir nearkties regione.

Šviesiagavė žõlblakė – Strongylocoris leucocephalus (linnaeus, 1758). la-
bai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Bespavė žõlblakė – Strongylocoris luridus (Fallén, 1807). Plačiai paplitusi 
europoje (gyvena ir lietuvoje). taip pat aptinkama nearkties regione.

Juodnugãrė žõlblakė – Strongylocoris niger (herrich-schaeffer, 1835). 
Daugiausiai paplitusi centrinėje ir vakarinėje europos dalyse (aptinkama ir lie-
tuvoje).

Ryškiadmė žõlblakė – Systellonotus triguttatus (linnaeus, 1767). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Bãlinė žõlblakė – Teratocoris antennatus (Boheman, 1852). labai plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta).

Pelkýninė žõlblakė – Teratocoris paludum j. sahlberg, 1870. aptinkama 
didžiojoje europos dalyje, išskyrus kai kurias rytų europos šalis bei Vidurže-
mio jūros kraštus (lietuvoje neaptikta). taip pat gyvena nearkties regione.

Vksvinė žõlblakė – Teratocoris saundersi Douglas and scott, 1869. ap-
tinkama didžiojoje europos dalyje, išskyrus kai kurias rytų europos šalis bei 
Viduržemio jūros kraštus (lietuvoje neaptikta). taip pat gyvena nearkties re-
gione.

Dryžuotasė žõlblakė – Trigonotylus caelestialium (kirkaldy, 1902). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). aptinkama nearkties ir indo-
malajiniame regionuose.

Raudonsė žõlblakė – Trigonotylus rufi cornis (Geoffroy, 1785). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). kai masiškai išplinta, pažeidžia 
kultūrinių pievų augalus.

Cikadlinė žõlblakė – Tytthus pygmaeus (Zetterstedt, 1838). Daugiausiai 
aptinkama šiaurinėje, centrinėje ir vakarinėje europos dalyse (gyvena ir lietu-
voje). taip pat aptinkama nearkties regione. Gyvena drėgnose, pelkėtose buvei-
nėse. minta cikadėlių kiaušinėliais.

39 šeima – sietasPanĖs BlÃkĖs (sin. sÍetBlakĖs) 
(tinGiDae)

(angl. lace Bugs)

Šiai šeimai priklauso smulkūs ar vidutiniai (2–10 mm ilgio) pilkšvi arba 
rudi vabzdžiai. kūnas suplotas, ovalo formos. Šioms blakėms būdinga tai, kad 
jų priekinių sparnų membrana yra su tankiomis gardelėmis ir primena nėrinius, 
nugarėlė ištįsusi ir iš dalies gali dengti galvą. kai kurių sietasparnių blakių pate-
lės rūpinasi kiaušinėliais ir nimfomis. minta tik augaliniu maistu. aptinkamos 
ant medžių ir krūmų lapų bei žolių (kai kada – ant samanų). Žiemoja dažniau-
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siai suaugėliai, kartais – nimfos, labai retai – kiaušinė-
liai. Per metus dažniausiai būna viena generacija. Dau-
gelis šių blakių yra augalų kenkėjos; praduria apatinį 
lapo epidermį ir siurbia sultis. kai kurias sietasparnes 
blakes žmogus naudoja kovodamas su piktžolėmis. Pa-
plitusios visame pasaulyje. iš viso yra 2000 šių blakių 
rūšių (europoje – apie 200 rūšių).

Grakščióji setblakė – Acalypta gracilis (Fieber, 
1844). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje ap-
tinkama). taip pat aptinkama artimuosiuose rytuose 
ir rytinės Palearkties kraštuose.

Apvalióji setblakė – Acalypta nigrina (Fallén, 
1807). Plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinka-
ma). taip pat aptinkama ir rytinėje Palearkties dalyje.

Tinklnė setblakė – Derephysia (Derephysia) foliacea (Fallén, 1807). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinkama Šiaurės 
afrikoje, sibire, rytų azijoje (mongolijoje, japonijoje) ir nearkties regione. Šios 
blakės priekinių sparnų išoriniai kraštai yra kiek pakelti į viršų.

Ketinė setblakė – Derephysia (Paraderephysia) cristata (Panzer, 1806). 
Paplitusi kai kuriuose centrinės, rytinės ir šiaurinės europos kraštuose (taip pat 
lietuvoje). aptinkama ant kiečių.

Margóji setblakė – Dictyla echii (schrank, 1782). labai plačiai paplitusi 
europoje (lietuvoje aptinkama).

Rytnė setblakė – Galeatus affinis (herrich-schaeffer, 1835). Paplitusi 
vidurio ir rytinėje europos dalyse (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinkama 
nearkties regione.

Skaidrióji setblakė – Galeatus spinifrons (Fallén, 1807). Paplitusi šiauri-
nėje, vidurio ir rytinėje europos dalyse (lietuvoje aptinkama). taip pat aptin-
kama nearkties regione.

Juodasė setblakė – Kalama tricornis (schrank, 1801). labai plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinkama nearkties regione. 
Šiai blakei būdingos visiškai juodos ir šeriuotos antenos. mitybinis augalas iki 
šiol nežinomas.

Paprastóji setblakė – Physatocheila costata (Fabricius, 1794). Plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Rudóji setblakė – Physatocheila smreczynskii china, 1952. Plačiai paplitu-
si europoje (lietuvoje aptinkama).

Puošnióji setblakė – Sinvessa subinennis (autorius nežinomas). Šios rūšies 
taksonominė padėtis ir paplitimas nėra visiškai aiškus.

Mėlỹninė setblakė – Stephanitis oberti (kolenati, 1857). Paplitusi cen-
trinėje europos dalyje (nuo Belgijos iki lenkijos ir austrijos) ir Fenoskandijos 

128 pav. sietblakė (rūšis 
nenustatyta)
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kraštuose (Danijoje, norvegijoje, Švedijoje ir suomijoje). aptinkama kai ku-
riuose rytų europos kraštuose (lietuvoje iki šiol dar neaptikta).

Kriáušinė setblakė – Stephanitis pyri (Fabricius, 1775). Plačiai paplitu-
si europoje, išskyrus Fenoskandiją (lietuvoje gyvena), taip pat artimuosiuose 
rytuose, centrinėje azijoje ir Šiaurės afrikoje. Dažnai aptinkama soduose – ji 
kenkia siurbdama vaismedžių lapus. kūnas – 3–4 mm ilgio.

Aklnė setblakė – Tingis (Neolasiotropis) pilosa hummel, 1825. Paplitusi 
didžiojoje europos dalyje, išskyrus Fenoskandijos kraštus (Daniją, norvegiją, 
Švediją, suomiją) (lietuvoje aptinkama). aptinkama ant aklių (Galeopsis).

Dagnė setblakė – Tingis (Tingis) cardui (linnaeus, 1758) (angl. spear 
thistle lacebug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). minta 
kai kurių rūšių usnimis.

Usnnė setblakė – Tingis (Tingis) ampliata (herrich-schaffer, 1838) (angl. 
spear creeping thistle lacebug). Plačiai paplitusi europoje (neseniai aptikta ir 
lietuvoje). Dažniausiai pastebima ant dirvinių usnių.

40 šeima – kÉrPBlakĖs (microPhYsiDae)
(angl. minute Bugs; minute Bladder Bugs; lichen Bugs)

Šiai šeimai priklauso ypač mažos, apie 0,5–2,5 mm 
ilgio, blakės, gyvenančios tarp kerpių ir samanų, ant 
medžių kamienų. maitinasi smulkiais vabzdžiais. 
antenos ilgesnės už galvą, aiškiai matomos iš vir-
šaus, sudarytos iš 4 segmentų. Paprastosios akys kar-
tais yra (o kartais jų nėra). Patinų priekiniai sparnai 
gerai išsivystę, o patelių gerokai trumpesni už pilvelį. 
Pilvelis iš viršaus neapaugęs sidabrinės spalvos plau-
keliais. 

tai labai maža ir menkai ištyrinėta blakių šeima, 
kurių keliolika atstovių gyvena europoje (lietuvoje 
kol kas neaptiktos). Šeimoje aprašytos 5 gentys.

41 šeima – ŽÍeDBlakĖs (sin. BlÃkĖs maŽỸlĖs) 
(anthocoriDae)

(angl. Flower Bugs; minute Pirate Bugs)

Šiai šeimai priklauso 2–50 mm ilgio, ovalūs arba pailgi vabzdžiai, kurie 
minta tiek augaliniu maistu, tiek smulkiais vabzdžiais (amarais, tripsais, smul-
kiomis lervomis) ar erkėmis bei jų kiaušinėliais. Grobį medžioja vikriai ropo-
damos įvairiais augalais, miško paklotėje, po medžių žieve, kinivarpų takuose. 
jas galima aptikti ir lapsukių vikšrų susuktuose lapuose, tarp amarų kolonijų. 

129 pav. kerpblakė (Loricula 
pselaphiformis)



98

Šių blakių galva yra ištįsusi, priekyje buka, o strau-
bliukas sudarytas iš trijų segmentų. kai kurių atstovų 
antsparniai sutrumpėję. Daugeliui žiedblakių būdin-
gos kelios kartos per metus. Patelės kiaušinėlius deda 
ant augalų lapų (kartais įterpdamos į augalų audinius), 
stiebų, po medžių žieve arba į nukritusius lapus bei 
miško paklotėje. Žiemoja suaugėliai. Šios erkės ver-
tinamos kaip labai naudingos, nes naikina kultūrinių 
augalų ir medžių kenkėjus (Pileckis, 1982). Paplitu-
sios visame pasaulyje; kai kurios rūšys aptinkamos 
ir gyvūnų lizduose arba urvuose. iš viso yra 500 šių 
blakių rūšių. kartais šios blakės žmogaus naudojamos 
biologinėje kovoje su augalų kenkėjais (vabzdžiais ir 
erkėmis).

Rytnė žedblakė – Amphiareus obscuriceps (Po-
ppius, 1909) (angl. Flower Bug). aptinkama, italijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, 
Čekijos respublikoje, Bulgarijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, lietuvoje; taip pat 
aptinkama rytinėje Palearkties dalyje.

Vakarnė žedblakė – Anthocoris amplicollis horvath, 1893. Paplitusi di-
džiojoje europos dalyje. aptinkama kai kuriose centrinės, Pietų, rytų europos 
šalyse (įskaitant lietuvą).

Rudakõjė žedblakė – Anthocoris confusus reuter, 1884. labai plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje aptinkama). aptinkama ir nearkties regione.

Guobnė žedblakė – Anthocoris gallarumulmi (De Geer, 1773). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). minta ant guobų galus formuo-
jančiais amarais.

Ryškiaspanė žedblakė – Anthocoris limbatus Fieber, 1836. labai plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Vaismednė žedblakė – Anthocoris nemorum 
(linnaeus, 1761) (angl. common Flower Bug). Papli-
tusi visoje europoje (taip pat ir lietuvoje), Šiaurės 
afrikoje ir kai kuriuose azijos kraštuose; aptinkama 
soduose ir miškuose. ji minta amarais ir erkėmis, ta-
čiau kartais gali misti ir augalų sultimis. Per metus 
išsivysto dvi kartos. Žiemoja apvaisintos patelės tarp 
žolių ir nukritusių lapų. Pavasarį jos deda kiaušinė-
lius, kai temperatūra pakyla iki +8–13 °c. Per vasa-
rą viena patelė vidutiniškai išsiurbia apie 160 erkių 
kiaušinėlių. jos taip pat maitinasi sodams žalingų 
lapsukių vikšrais bei blakutėmis. Dažniausiai vais-
medinė blakė aptinkama lapsukių vikšrų susuktuose 
lapuose (Pileckis, 1982). kūnas – 3–50 mm ilgio.

130 pav. Vaismedinė 
žiedblakė (Anthocoris 

nemorum)

131 pav. Vaismedinė 
žiedblakė (Anthocoris 

nemorum)
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Panašióji žedblakė – Anthocoris simulans reuter, 1884 (angl. Flower 
Bug). Paplitusi didžiojoje europos dalyje (įskaitant lietuvą).

Pevinė žedblakė – Lyctocoris (Lyctocoris) campestris (Fabricius, 1794) 
(angl. Debris Bug). labai plačiai paplitusi pasaulyje; žinoma afrotropiniame, 
indomalajiniame, nearkties ir Palearkties regionuose. europoje labai paplitusi 
(aptinkama ir lietuvoje).

Vikrióji žedblakė – Orius (Dimorphella) agilis (Flor, 1860). labai plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje kol kas neaptikta).

Lygióji žedblakė – Orius (Heterorius) laticollis (reuter, 1884). Plačiai pa-
plitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

Mažóji žedblakė – Orius (Heterorius) minutus (linnaeus, 1758). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinkama ir nearkties 
regione.

Juodóji žedblakė – Orius (Orius) niger (Wolff, 1811) (angl. Flower Bugs). 
labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinkama ir 
indomalajiniame regione.

Paprastóji žedblakė – Xylocoris (Xylocoris) cursitans (Fallén, 1807). labai 
plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat aptinkama ir neark-
ties regione.

42 šeima – PlĖŠriÃBlakĖs (sin. BlÃkĖs PlĖŠrnĖs) 
(reDUViiDae)

(angl. assassin Bugs; conenose Bugs)

Šiai šeimai priklauso 7–40 mm ilgio, daž-
niausiai tamsūs, rečiau ryškiai raštuoti, tvirto su-
dėjimo vabzdžiai. Dažniausiai jų kūnas yra gana 
platus, pailgas, o kojos stiprios. tačiau yra ir to-
kių rūšių, kurioms būdingas ypač siauras kūne-
lis, o kojos yra ilgos ir siūliškos. Galva cilindriška, 
pailga. straubliukas trumpas, storas ir sulenktas. 
Prieškrūtinėlė su randuotu grioveliu, kuris vei-
kia kaip garsinis aparatas, skleidžiantis girgždantį 
garsą. Šios blakės gyvena ant medžių, tarp žolių, 
dirvos paviršiuje, o kai kada ir paukščių lizduose, 
graužikų urvuose, po akmenimis. kai kurios plėš-
riablakių rūšys gali gyventi ir žmonių būstuose. 
Dažniausiai šios blakės yra plėšrios ir labai ėdrios: 

užpuola kitus vabzdžius, straubliuku įduria, nužudo ir išsiurbia. Didesnių plėš-
riablakių įdūrimas žmogui labai skausmingas. kai kurios šios šeimos atstovės 
yra kraujasiurbės ir centrinėje bei Pietų amerikoje platina žmogui labai pa-
vojingą tripozomozės ligos formą – Čagaso ligą. Paplitusios visame pasaulyje, 

132 pav. margoji plėšriablakė 
(Rhinocoris iracundus)



100

tačiau dauguma plėšriablakių gyvena atogrąžų ir paatogrąžių kraštuose. iš viso 
yra 6000 šių blakių rūšių.

Trumpaspanė plėšriãblakė – Coranus (Coranus) subapterus (De Geer, 
1773) (angl. heath assassin Bug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje ap-
tinkama). Gyvena smėlingose vietovėse (smėlio kopose, dykvietėse ir pan.), kur 
susiranda mažų nariuotakojų, pvz., vorų ir vabzdžių. suaugėliams būdingos dvi 
morfologinės formos: su sutrumpėjusiais sparnais ir su ilgais sparnais. Žiemoja 
kiaušinėliai. kūno ilgis – 9–12 mm.

Uodnė plėšriãblakė – Empicoris culiciformis (De Geer, 1773). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). aptinkama ir nearkties regione. 
teiginiai, kad ši rūšis taip pat gyvena ir neotropiniame regione, iki šiol nėra 
patvirtinti tyrimų duomenimis. Šiai blakei (kaip ir klajoklinei plėšriablakei) bū-
dingas pailgas kūnas ir labai plonos, ilgos kojos, todėl kiek primena ilgakojį 
uodą.

Klajõklinė plėšriãblakė – Empicoris vagabundus (linnaeus, 1758). la-
bai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). aptinkama ir nearkties 
regione. tai netipiška plėšriablakė, savo išvaizda truputį primena kitos šeimos 
atsovę – kuprotąją lazdablakę.

Meksiknė plėšriãblakė – Paratriatoma hirsuta Barber, 1938 (angl. mexi-
can Bed Bug). Paplitusi centrinėje ir Pietų amerikoje, rečiau – Šiaurės ame-
rikoje (pietinėse jaV valstijose). tai ektoparazitas, maitinasi tik žinduolių 
krauju. nors paprastai šeimininkais tampa įvairūs smulkūs laukiniai žvėre-
liai, tačiau pasitaiko, kad šios blakės parazituoja naminius gyvūnus ir žmogų 
(ypač kaimiškose vietovėse, kur žmogus gyvena šalia gamtos). meksikinė blakė 
retkarčiais aptinkama žmonių būstuose. kraują siurbia dažniausiai naktį, kai 
žmogus miega; pasirenka atviras kūno vietas. Įkandimas nėra skausmingas, 
tik sukeliantis niežulį. Ši blakė gali nesimaitinti 3–6 mėnesius. kraujo siur-
bimas užtrunka 8–15 min. nors dauguma miegančių aukų nepajunta įkan-
dimo, tačiau jautriems žmonėms į žaizdą patekusios blakės seilės gali sukelti 
stiprią alerginę reakciją. meksikinė plėšriablakė (kaip ir giminiškos rūšys, pvz., 
amerikinė plėšriablakė) pernešioja tripanozomų sukeliamą Čagaso ligą. ligos 
sukėlėjai (pirmuonys Trypanosoma cruzi) patenka į žaizdą ne blakei siurbiant, 
o po to, kai blakė, prigėrusi kraujo, tuštinasi, o žmogus įtrina užkrėstus eks-
krementus į žaizdą, kasydamasis niežtinčią vietą. centrinėje amerikoje (taip 
pat ir meksikoje) plėšriablakių platinama Čagaso liga yra gana dažnai paplitusi. 
kai kurių kitų Šiaurės amerikoje paplitusių giminiškų rūšių blakės tuštinasi ne 
iš karto po kraujo siurbimo, bet tik praėjus 20–30 min. tai ženkliai sumažina 
užsikrėtimo Čagaso liga pavojų.

Storakõjė plėšriãblakė – Phymata (Phymata) crassipes (Fabricius, 1775). 
labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). kartais šios genties bla-
kės išskiriamos į atskirą Phymatidae šeimą.
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Afriknė plėšriãblakė – Platymeris biguttata (linnaeus, 1767) (angl. Whi-
te-eyed assassin Bug; White spotted assassin Bug). Būdingos dvi ryškios gels-
vos nugarinės dėmės ant tamsaus fono. Šios blakės seilės gali sukelti laikiną 
apakimą. Gyvena atogrąžų afrikoje.

Dviuodẽgė plėšriãblakė – Pygolampis bidentata (Goeze, 1778). labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). Šios pailgos blakės pilvelio gale 
kyšo dvi nedidelės trikampiškos skiautės.

Tamsióji plėšriãblakė – Reduvius personatus (linnaeus, 1758) (angl. Mas-
ked hunter). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama). taip pat 
aptinkama ir australiniame, neotropiniame ir nearkties regionuose, į kuriuos 
papuolė žmogaus užvežta iš europos. Ši 16–18 mm ilgio juoda blakė gyvena 
medžių drevėse, tačiau dažniausiai žinoma kaip įnamė (t. y. gyvenanti ir be-
siveisianti žmonių būstuose). Šios blakės įdūrimas žmogui yra skausmingas, o 
apie pažeistą vietą sutinsta audiniai (panašiai kaip įgėlus širšei). minta įvairiais 
namuose aptinkamais vabzdžiais (sidabrinėmis avižėlėmis, patalinėmis blakė-
mis, blusomis, utėlėmis ir kitais smulkiais gyviais). tamsiosios plėšriablakės ne-
siurbia kraujo ir nepernešioja ligų. jų nimfos maskuojasi apsilipindamos namų 
dulkėmis.

Žiedúotoji plėšriãblakė – Rhy-
nocoris (Rhynocoris) annulatus (lin-
naeus, 1758). labai plačiai paplitusi 
europoje (lietuvoje aptinkama). Daž-
niausiai galima pastebėti ant įvairių 
žydinčių augalų, kartais ant medžių ir 
krūmų, kur ji tyko vabzdžių. aktyvi 
dieną. kūnas juodas, blizgantis, pil-
velio šoninis randelis ryškiai raudonas 
su juodomis juostelėmis. kūno ilgis – 
12–13 mm.

Margóji plėšriãblakė – Rhy-
nocoris (Rhynocoris) iracundus (Poda, 
1761) (angl. Bee assassin). Paplitusi didesnėje europos dalyje (lietuvoje ne-
aptikta). Dažniausiai aptinkama (kartais gausiai) šiltose, saulėtose vietose; ten 
gaudo kitus skraidančius vabzdžius. Žmogui šių blakių straubliuko įdūrimas 
toks pats skausmingas kaip ir, pvz., vapsvos įgėlimas. kūnas – 13–18 mm 
ilgio.

Ameriknė plėšriãblakė – Triatoma rubida (Uhler, 1894) (angl. kissing 
Bug). Paplitusi ir gana dažnai aptinkama pietinėje arizonos (jaV) dalyje ir kai-
myniniuose kraštuose. kaip ir meksikinė plėšriablakė, minta žinduolių krauju 
bei pernešioja žmogui labai pavojingą Čagaso ligą (žr. meksikinė blakė).

133 pav. Žieduotoji plėšriablakė 
(Rhynocoris annulatus)
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43 šeima – skeDBlakĖs (naBiDae)
(angl. nabids; Damsel Bugs)

Šiai šeimai priklauso nedideli arba vidu-
tinio dydžio vabzdžiai. Dažniausiai jų kūnas 
yra platus, pailgas, o kojos stiprios. Prieki-
nių kojų blauzdos sustorėjusios ir ginkluo-
tos trumpais spygliukais, pritaikytais aukai 
sugriebti. Šios blakės yra ypač aktyvūs plėš-
rūnai, mintantys kitais, už save mažesniais 
nariuotakojais; kartais būdingas ir kanibaliz-
mas. Pagautą grobį šios blakės dažnai laiko 
sugriebusios priekinėmis kojomis (panašiai 
kaip maldininkai). jos paplitusios visame pa-
saulyje. iš viso yra 400 šių blakių rūšių.

Skruzdėlnė skedblakė – Aptus mir-
micoides (o. G. costa, 1834) (angl. marsh 
Damsel Bug). labai plačiai paplitusi europo-

je (lietuvoje neaptikta). Gyvena ant žemės. Būdingos trumpos antenos. Šių bla-
kių nimfos nuostabiai imituoja skruzdėles.

Žiaurióji skedblakė – Himacerus (Himacerus) apterus (Fabricius, 1798) (angl. 
tree Damsel Bug). Plačiai paplitusi europoje, išskyrus kai kuriuos šiaurinės eu-
ropos kraštus (lietuvoje aptinkama). aptinkama ir nearkties regione. Dažniausiai 
gyvena lapuočių arba spygliuočių miškų pamiškėse (suaugėliai gausiausiai aptinka-
mi rugpjūčio mėnesį). minta smulkiais vabzdžiais. kūnas – 8–10 mm ilgio.

Trumpaspanė skedblakė – Nabis (Dolichonabis) limbatus Dahlbom, 
1851 (angl. marsh Damsel Bug). aptinkama didžiojoje europos dalyje (lietu-
voje aptinkama) bei nearkties regione. Gyvena drėgnose, vešliuose žolynuose. 
Beveik visada su trumpais sparnais. kūno ilgis – 7–11 mm.

Juostúotoji skedblakė – Nabis (Limnonabis) lineatus Dahlbom, 1851 (angl. 
reed Damsel Bug). Daugiausiai paplitusi vakarinėje ir šiaurinėje europos dalyje, 
nors aptinkama ir kai kuriuose Viduržemio jūros kraštuose (lietuvoje aptinkama).

Plačióji skedblakė – Nabis (Nabicula) fl avomarginatus scholtz, 1847 
(angl. Broad Damsel Bug). labai plačiai paplitusi europoje (gyvena lietuvoje). 
aptinkama ir nearkties regione.

Trumpóji skedblakė – Nabis (Nabis) brevis scholz, 1847. labai plačiai 
paplitusi europoje (taip pat aptinkama ir lietuvoje).

Raudonpivė skedblakė – Nabis (Nabis) ericetorum scholtz, 1847 (angl. 
heath Damsel Bug). Daugiausiai paplitusi šiaurinės, centrinės ir vakarinės eu-
ropos šalyse (aptinkama ir lietuvoje).

Laukymnė skedblakė – Nabis (Nabis) ferus (linnaeus, 1758) (angl. 
Field Damsel Bug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje aptinkama).

134 pav. Žiaurioji skerdblakė 
(Himacerus apterus)
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Vikrióji skedblakė – Nabis (Nabis) pseudoferus remane, 1949. labai pla-
čiai paplitusi europoje (lietuvoje ap-
tinkama).

Taškúotoji skedblakė – Nabis 
(Nabis) punctatus A. Costa, 1847. La-
bai plačiai paplitusi europoje (lietu-
voje aptinkama).

Paprastóji skedblakė – Nabis 
(Nabis) rugosus (linnaeus, 1758) (angl. 
common Damsel Bug). labai plačiai 
paplitusi europoje (lietuvoje aptin-
kama). Gyvena įvairiose žolėmis ap-
augusiose vietose. sunkiai atskiriama 
nuo kelių labai giminiškų rūšių. Prie-
kiniai sparnai ilgi arba sutrumpėję.

44 šeima – ParaZÌtinĖs BlÃkĖs (sin. kraUjÃBlakĖs) 
(cimiciDae)

(angl. Bed Bugs; Bloodsucking Bugs)

Šiai šeimai priklauso 3–6 mm ilgio plokšti, ovalūs, rausvai rudi besparniai 
vabzdžiai (turi tik priekinių sparnų liekanas). Šių blakių nimfos ir suaugėliai 
minta žmogaus, kitų žinduolių arba paukščiu krauju. Gyvenimo trukmė – 2–18 
mėn. Patinai sušvirkščia spermą pradūrę patelės kūną aštriais lytiniais organais. 
apvaisintos patelės deda po 2–3 kiaušinėlius per dieną, o per gyvenimą gali pa-
dėti iki 150 kiaušinėlių (Burnie, 2002). Paplitusios visame pasaulyje; aptinkamos 
olose, lizduose ir žmonių būstuose (slepiasi įvairiuose plyšiuose). iš viso yra 90 
šių blakių rūšių. lietuvoje, matyt, gyvena ne mažiau kaip 3 šios šeimos rūšys 
(lešinskas, Pileckis, 1967).

Atogrąžnė kraujãblakė – Cimex hemipterus (Fa-
bricius, 1803) (angl. tropical Bedbug). trečdaliu ilgesnė 
už patalinę blakę. Paplitusi Floridoje (jaV) ir įvairiuose 
kituose atogrąžų regionuose, pvz., šiaurrytiniuose aus-
tralijos rajonuose. kai kuriose trečiojo pasaulio šalyse 
kas antras kaimo vaikas kenčia nuo šio parazito.

Patalnė blãkė – Cimex lectularius (linnaeus, 
1758) (angl. true Bed Bug; common Bedbug). Papli-
tusi visame pasaulyje: žinoma afrotropiniame, aus-
traliniame, indomalajiniame, neotropiniame, neark-
ties ir Palearkties regionuose. labai plačiai paplitusi ir 
europoje. lietuvoje seniau būdavo dažnai aptinkamos, 
dabar pasitaiko daug rečiau. kūnas – 3–6 mm ilgio.

135 pav. Paprastoji skerdblakė 
(Nabis rugosus)

136 pav. Patalinė blakė 
(Cimex lectularius)
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Ši blakė – žmogaus, pelių, kačių, šunų, naminių paukščių ir kitų šiltakraujų 
gyvūnų parazitas. ji aktyvi naktį, o dieną slepiasi įvairiuose plyšiuose, po pa-
veikslų rėmais arba sienų apmušalais, čiužiniuose ir kitur. minta krauju. Šeimi-
ninką susiranda pagal šilumą, kvapą ir anglies dvideginio koncentraciją. netruk-
doma išsiurbia tiek kraujo, kad jos kūnelis dvigubai padidėja. kraujo prisisiur-
busios blakės kūno spalva taip pat pasikeičia – iš blyškiai gelsvos ji tampa rudai 
raudona. Patelės pradeda dėti kiaušinėlius tik prisisiurbusios kraujo. Viena patelė 
padeda 100–345 kiaušinėlių (apie 12 per parą). nimfos vystosi 30–90 dienų, aug-
damos 4 kartus neriasi. Prieš nėrimąsi jos turi prisiurbti kraujo, nes nesimaitinu-
sios nustoja augti ir nertis. Šildomose patalpose nimfos vystosi ir žiemą, tačiau, 
jeigu patalpų temperatūra yra žemesnė nei +13 °c, nimfų vystymasis sustoja, o 
jaunos nimfos ir kiaušinėliai dažniausiai žūva. iš viso patalinės blakės gyvena 
iki 18 mėnesių (vėsesnėse patalpose – tik iki metų). kol kas dar nėra visiškai 
įrodyta, kad patalinės blakės galėtų užkrėsti žmogų infekcinėmis ligomis, tačiau 
hepatito B, šiltinės ir daugelio kitų ligų sukėlėjai jų kūne gali veistis. Patalinėms 
blakėms būdingas specifinis nemalonus aštrus kvapas, kurį išskiria kvapiosios 
apatinės kūno dalies liaukos. Ypač stiprus kvapas jaučiamas sutrynus blakę.

Plaukúotoji kraujãblakė – Cimex pilosellus (horváth, 1910). Paplitusi Šiau-
rės amerikoje. tai daugiausiai šikšnosparnių išorinis parazitas (ektoparazitas).

Šikšnosparnnė kraujãblakė – Cimex pipistrelli jenyns, 1839. Šikšnos-
parnių išorinis parazitas (ektoparazitas).

Paũkštinė kraujãblakė – Haematosiphon inodorus (Duges, 1892) (angl. 
Poultry Bug). Paplitusi Šiaurės amerikoje. Daugiausia žalos padaro naminiams 
paukščiams (retkarčiais parazituoja žmogų ir kiaules).

Egzòtinė kraujãblakė – Leptocimex boueti (Brumpt, 1910) (angl. tropi-
cal Bedbug). Paplitusi Vakarų afrikoje ir, matyt, Pietų amerikoje. Parazituoja 
žmogų ir šikšnosparnius.

Kregždnė kraujãblakė – Oeciacus hirundinis (lamarck, 1816) (angl. 
swallow Bug). labai plačiai paplitusi europoje (lietuvoje neaptikta).

45 šeima – kailiÃBlakĖs 
(PolYcteniDae)

(angl. Bat Bugs; Polyctenids)

Šiai šeimai priklauso mažytės, apie 2–3 mm il-
gio, plokščios, ovalios, į kraujablakes panašios (ir joms 
giminiškos) parazitinės blakės. Parazituoja šikšnos-
parnius. kitaip nei parazitinės blakės (Cimicidae), pri-
sitaikiusios gyventi šeimininko kailyje tarp plaukų. 
Daugiausiai paplitusios atogrąžų kraštuose. iš viso yra 
žinoma apie 30 šių blakių rūšių, priklausančių 5 gen-
tims ir 2 pošeimiams.

137 pav. kailiablakė 
(nenustatyta rūšis)
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lotyniškų vardų rodyklė

acalypta
gracilis – grakščioji sietblakė
nigrina – apvalioji sietblakė
acanthosoma
haemorrhoidale – gudobelinė 
skydblakė
Acanthosomatidae – augalėdės 
skydblakės
Acetropis
gimmerthalii – blyškiajuostė žolblakė
acompus
rufipes – rudakojė dirvablakė
adelphocoris
lineolatus – liucerninė žolblakė
quadripunctatus – keturtaškė žolblakė
seticornis – ankštinė žolblakė
vandalicus – baltadėmė žolblakė
adomerus
biguttatus – dvitaškė urvablakė
Aelia
acuminata – smailiagalvė skydblakė
klugii – mažoji skydblakė
rostrata – dvitaškė skydblakė
Aenictopecheidae – retosios 
senablakės
Aepophilidae – jūrblakės
Aepophilus
bonnairei – atlantinė jūrblakė
agnocoris
rubicundus – rausvoji žolblakė
Alydidae – pentinblakės
Alydus
calcaratus – skruzdėlyninė 
pentinblakė
Alloeotomus
germanicus – germaninė žolblakė

gothicus – margauodegė žolblakė
amblytylus
albidus – balsvoji žolblakė
nasutus – plaukuotoji žolblakė
Amphiareus 
obscuriceps – rytinė žiedblakė
aneurus
avenius – juosvoji žieviablakė
Anthocoridae – blakės mažylės 
(sin., žr. žiedblakės)
Anthocoris
amplicollis – vakarinė žiedblakė
confusus – rudakojė žiedblakė
gallarumulmi – guobinė žiedblakė
limbatus – ryškiasparnė žiedblakė
nemorum – vaismedinė žiedblakė
simulans – panašioji žiedblakė
Aphelocheiridae – dugnablakės
Aphelocheirus
aestivalis – besparnė dugnablakė
apolygus
limbatus – šviesiakraštė žolblakė
lucorum – plačioji žolblakė
rhamnicola – rusvoji žolblakė
spinolae – gervuoginė žolblakė
aptus
mirmicoides – skruzdėlinė skerdblakė
Aquarius
chilensis – čilinis čiuožikas
cinereus – viduržeminis čiuožikas
distanti – afrikinis čiuožikas
elongatus – korėjinis čiuožikas
fabricii – australinis čiuožikas
najas – pilkasis čiuožikas
nebularis – floridinis čiuožikas
paludum – balinis čiuožikas
Aradidae – požievinės blakės (sin., 
žr. žieviablakės)

Blakių vardų rodyklės
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araDoiDea – 
ŽieViaBlakiniai
Aradus
betulae – beržinė žieviablakė
brevicollis – mažagūbrė žieviablakė
cinnamomeus – pušinė požievinė 
blakė (sin., žr. pušinė žieviablakė)
corticalis – paprastoji žieviablakė
depressus – margoji žieviablakė
erosus – pilkoji žieviablakė
lugubris – tamsioji žieviablakė
obtectus – eglinė žieviablakė
arctocorisa
germari – europinė irklablakė
arenocoris
fallenii – dalgutinė kampuotblakė
arma
custos – bukaragė skydblakė
atractotomus 
magnicornis – eglinė žolblakė
mali – obelinė žolblakė
aUchenorrhYncha – 
CIKADINIAI
Bathysolen
nubilus – liucerninė kampuotblakė
Belostomatidae – didžiosios 
vandenblakės
Berytidae – lazdablakės
Berytinus
clavipes – rusvanugarė lazdablakė
minor – mažoji lazdablakė
Blepharidopterus
angulatus – žymėtoji žolblakė
diaphanus – blausioji žolblakė
Boisea
trivittata – raudonkraštė 
kampuotblakė
Bothynotus
pilosus – juodaskydė žolblakė
Brachycoleus 
decolor – raštuotoji žolblakė
Bryocoris

pteridis – tamsiagalvė žolblakė
callicorixa 
praeusta – tamsianagė irklablakė
Calliphara
imperialis – australinė vėžliablakė
nobilis – mangrovinė vėžliablakė
calocoris
roseomaculatus – rausvadėmė žolblakė
campylomma
annulicorne – blyškiasparnė žolblakė
verbasci – tūbinė žolblakė
camptotelus
lineolatus – juostuotoji dirvablakė
camptozygum
aequale – pušialaipė žolblakė
capsodes
gothicus – gotiškoji žolblakė
capsus
ater – miglinė žolblakė
wagneri – Vagnerio žolblakė
carpocoris
fuscispinus – tamsiaūsė skydblakė
pudicus – pietinė skydblakė
purpureipennis – rausvasparnė 
skydblakė
Ceratocombidae – netikrosios 
vikriablakės
Ceratocombus
brevipennis – trumpasparnė 
vikriablakė
coleoptratus – paprastoji vikriablakė
corticalis – nykioji vikriablakė
charagochilus
gyllenhalii – dulkėtoji žolblakė
chartoscirta
cincta – paprastoji šokliablakė
chartoscirta
elegantula – lieknoji šokliablakė
chilacis
typhae – švendryninė dirvablakė
chlamydatus
pulicarius – ganyklinė žolblakė
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pullus – dobilinė žolblakė
saltitans – blizgiasparnė žolblakė
chlorochroa
juniperina – kadaginė skydblakė
pinicola – pušinė skydblakė
chorosoma
schillingii – plonoji kampuotblakė
cimex
hemipterus – atogrąžinė kraujablakė
lectularius – patalinė blakė
pilosellus – plaukuotoji kraujablakė
pipistrella – šikšnosparninė 
kraujablakė
Cimicidae – kraujablakės (sin., žr. 
parazitinės blakės)
cimicomorPha – 
KRAUJABLAKINIAI
Cydnidae – urvablakės
Cydnus
aterrimus – gelsvauodegė urvablakė
cyllecoris
histrionius – ąžuolinė žolblakė
cymatia
bonsdorffi i – zigzaginė irklablakė
coleoptrata – juostuotoji irklablakė
cymus
aurescens – auksinė dirvablakė
claviculus – balsvagalvė dirvablakė
glandicolor – paūksminė dirvablakė
melanocephalus – tamsiagalvė 
dirvablakė
cyphostethus
tristriatus – marganugarė skydblakė
closterotomus
biclavatus – dvidėmė žolblakė
fulvomaculatus – apyninė žolblakė
norwegicus – bulvinė žolblakė
coleorrhYncha – 
BlakinUkĖs
Compsidolon
salicellum – kanapėtoji žolblakė
conostethus

roseus – rožinė žolblakė
coptosoma
scutellatum – dobilinė kamuolblakė
Coptosomatidae – kamuolblakės
Coranus
subapterus – trumpasparnė 
plėšriablakė
Coreidae – tikrosios 
kampuotblakės
coreoiDea – 
KAMPUOTBLAKINIAI
Coreus
marginatus – arkliarūgštinė 
kampuotblakė
coriomeris
denticulatus – šeriuotoji kampuotblakė
scabricornis – pilkoji kampuotblakė
corixa
dentipes – kanapėtoji irklablakė
punctata – taškuotoji irklablakė
Corixidae – irklablakės
Corizus
hyoscyami – raudonmargė 
kampuotblakė
cremnocephalus
albolineatus – baltajuostė žolblakė
criocoris
crassicornis – storastraublė žolblakė
quadrimaculatus – keturdėmė žolblakė
Cryptostemma
pusillimum – mažoji vikriablakė
waltli – europinė vikriablakė
Deraeocoris
lutescens – trumpoji žolblakė
olivaceus – gaisrinė žolblakė
punctulatus – taškuotoji žolblakė
ruber – raudonoji žolblakė
scutellaris – pelkinė žolblakė
trifasciatus – trijuostė žolblakė
Derephysia
cristata – kietinė sietblakė
foliacea – tinklinė sietblakė
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Diactor
bilineatus – lapakojė kampuotblakė
Dichrooscytus
rufipennis – rudasparnė žolblakė
Dicyphus
constrictus – siauroji žolblakė
globulifer – juodpilkė žolblakė
stachydis – notrinė žolblakė
Dicranocephalus
agilis – vikrioji dirvablakė
Dictyla
echii – margoji sietblakė
Dipsocoridae – tikrosios 
vikriablakės
DiPsocoromorPha – 
VIKRIABLAKINIAI
Dolycorus
baccarum – uoginė skydblakė
Drymus
brunneus – rudoji dirvablakė
sylvaticus – miškinė dirvablakė
Dryophilocoris
fl avoquadrimaculatus – ryškioji 
žolblakė
eysarcoris
aeneus – baltataškė skydblakė
venustissimus – raiboji skydblakė
elasmostethus
brevis – tuopinė skydblakė
elasmostethus
interstinctus – krūminė skydblakė
minor – sausmedinė skydblakė
elasmucha
ferrugata – mėlyninė skydblakė
fi eberi – beržinė skydblakė
grisea – alksninė skydblakė
empicoris
culiciformis – uodinė plėšriablakė
vagabundus – klajoklinė plėšriablakė
Enicocephalidae – didgalvės 
senablakės

enicocePhalomorPha – 
SENABLAKINIAI
Enoplops
scapha – karpytapilvė kampuotblakė
eremocoris
abietis – juodadėmė dirvablakė
plebejus – raudonrudė dirvablakė
podagricus – pietinė dirvablakė
eurydema
dominulus – kryžmažiedinė skydblakė
oleracea – rapsinė skydblakė
ornata – puošnioji skydblakė
ventralis – kopūstinė skydblakė
eurygaster
austriaca – dryžakuprė vėžliablakė
integriceps – javinė vėžliablakė
maura – maurinė vėžliablakė
testudinaria – lenktagalvė vėžliablakė
euryopicoris
nitidus – blizgioji žolblakė
europiella
albipennis – apgaulingoji žolblakė
artemisiae – kietinė žolblakė
Galeatus
affinis – rytinė sietblakė
spinifrons – skaidrioji sietblakė
Gastrodes
abietum – kankorėžinė dirvablakė
grossipes – storakojė dirvablakė
Gelastocoridae – rupūžblakės
Gelastocoris
oculata – didžiaakė rupūžblakė
Geocoris
albipennis – baltasparnė dirvablakė
ater – juodoji dirvablakė
dispar – didžiaakė dirvablakė
grylloides – ryškiakraštė dirvablakė
lapponicus – juodnugarė dirvablakė
megacephalus – didžiagalvė 
dirvablakė
Gerridae – vandeniniai čiuožikai
Gerris
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argentatus – sidabrinis čiuožikas
asper – plėšrusis čiuožikas
lacustris – kūdrinis čiuožikas
lateralis – paprastasis čiuožikas
odontogaster – dantytasis čiuožikas
sphagnetorum – pelkinis čiuožikas
thoracicus – šarvuotasis čiuožikas
GerromorPha – 
ČiUoŽikiniai
Glaenocorisa
propinqua – apgaulingoji irklablakė
Globiceps 
fl avomaculatus – geltonženklė 
žolblakė
salicicola – žilvitinė žolblakė
Graphosoma
lineatum – juostelinė skydblakė
Grypocoris
sexguttatus – šešiadėmė žolblakė
Haematosiphon
inodorus – paukštinė kraujablakė
hallodapus
rufescens – baltaakė žolblakė
Halobates
micans – jūrinis čiuožikas
halticus
apterus – kiaulpieninė žolblakė
Hebridae – gaurablakės
Hebrus
pusillus – juodagalvė gaurablakė
rufi ceps – rudagalvė gaurablakė
hemiPtera – straUBliUoČiai
Hesperocorixa
castanea – geltonkaktė irklablakė
linnaei – linėjaus irklablakė
moesta – vikrioji irklablakė
sahlbergi – tamsiakaktė irklablakė
heterogaster
urticae – dilgėlinė dirvablakė
heteroPtera – BlakĖs
Himacerus
apterus – žiaurioji skerdblakė

Hydrometra
gracilenta – grakščioji vandenmatė
stagnorum – didžioji vandenmatė
Hydrometridae – vandenmatės
Hypsipterygidae – plokščiablakės
Holcostethus
strictus vernalis – pamargintoji 
skydblakė
homoPtera – lYGiasParniai
Hoplomachus
thunbergii – gelsvadryžė žolblakė
ilyocoris
cimicoides – paprastoji vandenblakė
ischnocoris
angustulus – siauroji dirvablakė
ischnodemus
sabuleti – įvairiasparnė dirvablakė
Jalla
dumosa – raudondėmė skydblakė
Kalama
tricornis – juodaūsė sietblakė
kleidocerys
resedae – skaidriasparnė dirvablakė
lamproplax
picea – eglinė dirvablakė
legnotus
limbosus – paprastoji urvablakė
picipes – lipikinė urvablakė
leptocimex
boueti – egzotinė kraujablakė
leptocorisa
oratorius – ryžinė pentinblakė
lePtoPoDomorPha – 
ŠokliaBlakiniai
Leptopterna
dolabrata – painioji žolblakė
ferrugata – stepinė žolblakė
lethocerus
americanus – amerikinė vandenblakė
grandis – milžiniškoji vandenblakė
patruelis – žiaurioji vandenblakė
ligyrocoris



110

sylvestris – paprastoji dirvablakė
limnoporus
rufoscutellatus – rausvasis čiuožikas
liocoris
tripustulatus – geltonmargė žolblakė
lyctocoris
campestris – pievinė žiedblakė
Lygaeidae – tikrosios dirvablakės
Lygaeus
equestris – nuostabioji dirvablakė
lYGeoiDea – DirVaBlakiniai
Lygocoris
pabulinus – žalioji pievinė blakė (sin., 
žr. pievinė žolblakė)
rugicollis – gelsvakraštė žolblakė
viridis – žaliašonė žolblakė
lygus
adspersus – raibakojė žolblakė
pratensis – marganugarė žolblakė
punctatus – kruvinoji žolblakė
rugulipennis – įvairiaspalvė žolblakė
lopus
decolor – bespalvė žolblakė
macrodema
microptera – mažasparnė dirvablakė
macroplax
preyssleri – sauleninė dirvablakė
malacocoris
chlorizans – žaliataškė žolblakė
maurodactylus
albidus – balzganoji žolblakė
mecomma
ambulans – vikrioji žolblakė
megacoelum
beckeri – raudondėmė žolblakė
megaloceroea
recticornis – pailgoji žolblakė
megalocoleus
molliculus – kraujažolinė žolblakė
megalonotus
antennatus – žvilgančioji dirvablakė
chiragra – dykrinė dirvablakė

melanocoryphus
albomaculatus – baltadėmė dirvablakė
Mesovelia
furcata – plaukuotoji vandenskrodė
Mesoveliidae – netikrosios 
vandenskrodės
Metatropis
rufescens – kuprotoji lazdablakė
metopoplax
origani – raudonėlinė dirvablakė
mezira
tremulae – drebulinė žieviablakė
micronecta
griseola – blankioji irklablakė
minutissima – blusinė irklablakė
poweri – skersajuostė irklablakė
Microphysidae – kerpblakės
Microporus
nigrita – juodoji urvablakė
Microvelia 
reticulata – balsvadėmė vandenskrodė
mimocoris
rugicollis – raukšlėtoji žolblakė
Miridae – aklės (sin., žr. žolblakės)
Miridae – žolinės blakės (sin., žr. 
žolblakės)
Miris
striatus – nuostabioji žolblakė
myrmecoris
gracilis – skruzdėliškoji žolblakė
myrmus
miriformis – žaliapilvė kampuotblakė
monalocoris
fi licis – papartinė žolblakė
monosynamma
bohemanni – gedulingoji žolblakė
Nabidae – skerdblakės
Nabis
brevis – trumpoji skerdblakė
ericetorum – raudonpilvė skerdblakė
ferus – laukyminė skerdblakė
fl avomarginatus – plačioji skerdblakė



111

limbatus – trumpasparnė skerdblakė
lineatus – juostuotoji skerdblakė
pseudoferus – vikrioji skerdblakė
punctatus – taškuotoji skerdblakė
rugosus – paprastoji skerdblakė
Naucoridae – plačiosios 
vandenblakės
Neides
tipularius – tikroji lazdablakė
neolygus
contaminatus – beržinė žolblakė
viridis – medlaipė žolblakė
neottiglossa
pusilla – trumpagalvė skydblakė
nepa
cinerea – pilkoji skorpionblakė
Nepidae – skorpionblakės
nePomorPha – 
SKORPIONBLAKINIAI
Nithecus
jacobaeae – žilinė dirvablakė
nysius
ericae – viržinė dirvablakė
helveticus – šviesioji dirvablakė
nysius
thymi – čiobrelinė dirvablakė
notonecta
glauca – paprastoji nugarplauka
lutea – šviesioji nugarplauka
maculata – dėmėtoji nugarplauka
viridis – žalsvoji nugarplauka
Notonectidae – nugarplaukos
Notostira
elongata – skeltagalvė žolblakė
erratica – keliaujančioji žolblakė
ochetostethus
opacus – niūrioji urvablakė
odontoscelis
fuliginosa – paprastoji vėžliablakė
oeciacus
hirundinis – kregždinė kraujablakė
oncotylus

viridifl avus – melsvažalė žolblakė
orius
agilis – vikrioji žiedblakė
laticollis – lygioji žiedblakė
minutus – mažoji žiedblakė
niger – juodoji žiedblakė
orthocephalus
brevis – glotnioji žolblakė
coriaceus – juodablauzdė žolblakė
saltator – rudablauzdė žolblakė
vittipennis – rusvaplaukė žolblakė
ortholomus
punctipennis – taškuotasparnė 
dirvablakė
orthonotus
rufifrons – neporinė žolblakė
orthops
basalis – skėtinė žolblakė
orthops
campestris – žalsvoji žolblakė
kalmii – geltonskydė žolblakė
orthotylus
ericetorum – viržinė žolblakė
fl avosparsus – sidabraplaukė žolblakė
marginalis – gluosninė žolblakė
nassatus – guobinė žolblakė
prasinus – salotinė žolblakė
oxycarenus
modestus – alksnyninė dirvablakė
pallens – blyškioji dirvablakė
Pachybrachius
fracticollis – raukšlėtoji dirvablakė
luridus – neišraiškingoji dirvablakė
Palomena
prasina – medinė skydblakė
viridissima – žalioji skydblakė
Pantilius
tunicatus – grūdėtoji žolblakė
Paracorixa 
concinna – kūdrinė irklablakė
Paratriatoma
hirsuta – meksikinė plėšriablakė
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Peloridiidae – kerpinės 
blakinukės
Pentatoma
rufipes – raudonkojė skydblakė
Pentatomidae – skydablakės (sin., 
žr. tikrosios skydblakės)
PentatomoiDea – 
skYDBlakiniai (antšeimis)
PentatomorPha – 
skYDBlakiniai (pobūrio šaka)
Peritrechus
convivus – paslaptingoji dirvablakė
distinguendus – laukyminė dirvablakė
geniculatus – blyškiaraštė dirvablakė
nubilus – ryškiasparnė dirvablakė
Phimodera
humeralis – žolinė vėžliablakė
Phylus
coryli – lazdyninė žolblakė
melanocephalus – juodagalvė žolblakė
Phymata
crassipes – storakojė plėšriablakė
Physatocheila
costata – paprastoji sietblakė
smreczynskii – rudoji sietblakė
Phytocoris 
dimidiatus – pilkamargė žolblakė
hirsutulus – šiurkščioji žolblakė
insignis – žiedamėgė žolblakė
intricatus – rudmargė žolblakė
juniperi – kadaginė žolblakė
longipennis – ilgablaudė žolblakė
pini – pušinė žolblakė
populi – drebulinė žolblakė
tiliae – liepinė žolblakė
ulmi – įvairiaėdė žolblakė
varipes – puošniakojė žolblakė
Phoenicocoris
modestus – tarakoniškoji žolblakė
obscurellus – raudonakė žolblakė
Picromerus
bidens – dvispyglė skydblakė

Piesma
maculatum – dėmėtoji pilkblakė
quadratum – runkelinė blakė (sin., žr. 
pajūrinė pilkblakė)
Piesmatidae – pilkblakės
PiesmatoiDea – 
PILKBLAKINIAI
Piezodorus
lituratus – dvispalvė skydblakė
Pilophorus
clavatus – aštuondryžė žolblakė
confusus – brūkšniuotoji žolblakė
perplexus – skersajuostė žolblakė
Pinalitus
atomarius – rusvasparnė žolblakė
cervinus – lapinė žolblakė
rubricatus – raudonšlaunė žolblakė
Pinthaeus
sanguinipes – kruvinoji skydblakė
Pionosomus
varius – mažoji dirvablakė
Pithanus
maerkelii – trumpasparnė žolblakė
Pygolampis
bidentata – dviuodegė plėšriablakė
Pyrrhocoridae – raudonblakės
Pyrrhocoris
apterus – blakė kareivėlis
Placochilus
seladonicus – pieninė žolblakė
Plagiognathus
arbustorum – dilgėlinė žolblakė
chrysanthemi – žilinė žolblakė
Plataspididae (sin., žr. 
Coptosomatidae) – kamuolblakės
Platymeris
biguttata – afrikinė plėšriablakė
Plea
minutissima – mažoji nugarplaukėlė
Pleidae – nugarplaukėlės
Plesiodema
pinetella – beplaukė žolblakė
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Podops
inuncta – šarvuotoji skydblakė
Polyctenidae – kailiablakės
Polymerus
cognatus – runkelinė žolblakė
holosericeus – šilkaplaukė žolblakė
lammesi – šiaurinė žolblakė
nigrita – geltonšerė žolblakė
palustris – akiuotoji žolblakė
unifasciatus – baltaraištė žolblakė
vulneratus – geltonoji žolblakė
Psallus
ambiguus – baltaplaukė žolblakė
betuleti – raudonkojė žolblakė
graminicola – skandinavinė žolblakė
variabilis – šeriuotoji žolblakė
Pterotmetus
staphyliniformis – trumpasparnė 
dirvablakė
raglius
alboacuminatus – dykyninė 
dirvablakė
ranatra
linearis – ilgoji skorpionblakė
Reduviidae – blakės plėšrūnės 
(sin., žr. plėšriablakės)
Reduvius
personatus – tamsioji plėšriablakė
rhabdomiris
striatellus – ornamentinė žolblakė
rhacognathus
punctatus – taškuotoji skydblakė
rhYnchota (sin., 
žr. HEMIPTERA) – 
straUBliUoČiai
Rhynocoris
annulatus – žieduotoji plėšriablakė
iracundus – margoji plėšriablakė
rhyparochromus
pini – pušyninė dirvablakė
rhyparochromus
vulgaris – ryškioji dirvablakė

Rhopalidae – netikrosios 
kampuotblakės
Rhopalus
conspersus – paprastoji kampuotblakė
maculatus – geltonpilvė 
kampuotblakė
parumpunctatus – raudonpilvė 
kampuotblakė
subrufus – dryžapilvė kampuotblakė
rubiconia
intermedia – pievinė skydblakė
salda
littoralis – tamsioji šokliablakė
Saldidae – šokliablakės
Saldula
arenicola – margoji šokliablakė
orthochila – smėlinė šokliablakė
pallipes – šviesiakojė šokliablakė
saltatoria – dvidėmė šokliablakė
salicarus
roseri – oranžinė žolblakė
Schizopteridae – mažablakės
Sciocoris
cursitans – gaubtanugarė skydblakė
microphthalmus – plokščioji skydblakė
umbrinus – plačiapilvė skydblakė
scolopostethus
affinis – dėmėtoji dirvablakė
decoratus – dekoratyvioji dirvablakė
pictus – panašioji dirvablakė
pilosus – plaukuotoji dirvablakė
puberulus – barzdotoji dirvablakė
thomsoni – tomsono dirvablakė
Scutelleridae – vėžliablakės
Sehirus
luctuosus – neužmirštuolinė 
urvablakė
morio – godinė urvablakė
sigara
distincta – puošnioji irklablakė
falleni – brūkšniuotoji irklablakė
fallenoidea – šiaurinė irklablakė
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fossarum – dugninė irklablakė
hellensii – kryžinė irklablakė
lateralis – šviesiakraštė irklablakė
limitata – ryškioji irklablakė
longipalis – ilgakojė irklablakė
nigrolineata – melsvoji irklablakė
semistriata – mažoji irklablakė
stagnalis – trumpadryžė irklablakė
striata – gelsvadėmė irklablakė
Sinvessa
subinennis – puošnioji sietblakė
syromastes
rhombicus – rombinė kampuotblakė
systellonotus
triguttatus – ryškiadėmė žolblakė
spathocera
dalmanii – dvidėmė kampuotblakė
laticornis – niūrioji kampuotblakė
sphragisticus
nebulosus – margoji dirvablakė
stagonomus
bipunctatus – dvidėmė skydblakė
Stemmocryptidae – 
minkštablakės
Stenocephalidae – netikrosios 
dirvablakės
Stenodema
calcarata – dvispyglė žolblakė
holsata – žalsvakraštė žolblakė
laevigata – ilganugarė žolblakė
trispinosa – trispyglė žolblakė
virens – lygioji žolblakė
Stenotus
binotatus – juostanugarė žolblakė
stephanitis
oberti – mėlyninė sietblakė
pyri – kriaušinė sietblakė
sternorrhYncha – 
AMARINIAI
Sthenarus
rotermundi – tuopinė žolblakė
stictopleurus

abutilon – pilkšvoji kampuotblakė
crassicornis – rudoji kampuotblakė
punctatonervosus – ryškiapilvė 
kampuotblakė
stygnocoris
fuligineus – liūdnoji dirvablakė
rusticus – pilkoji dirvablakė
sabulosus – blizganugarė dirvablakė
strongylocoris
leucocephalus – šviesiagalvė žolblakė
luridus – bespalvė žolblakė
niger – juodnugarė žolblakė
teratocoris
antennatus – balinė žolblakė
paludum – pelkyninė žolblakė
saundersi – viksvinė žolblakė
Thyreocoridae – juodblakės
Thyreocoris
scarabaeoides – skarabėjinė juodblakė
Tingidae – sietblakės (sin., žr. 
sietasparnės blakės)
Tingis
ampliata – usninė sietblakė
cardui – daginė sietblakė
pilosa – aklinė sietblakė
tytthus
pygmaeus – cikadėlinė žolblakė
trapezonotus
anorus – ovalioji dirvablakė
arenarius – smėlinė dirvablakė
triatoma
rubida – amerikinė plėšriablakė
trigonotylus
caelestialium – dryžuotaūsė žolblakė
rufi cornis – raudonūsė žolblakė
tritomegas
bicolor – baltadėmė urvablakė
troilus
luridus – bronzinė skydblakė
tropidothorax
leucopterus – raudonsparnė dirvablakė
Ulmicola



115

spinipes – taškuotoji kampuotblakė
Velia
caprai – trispalvė vandenskrodė
currens – alpinė vandenskrodė
saulii – raudonšonė vandenskrodė
Veliidae – tikrosios 
vandenskrodės
Xylocoris
cursitans – paprastoji žiedblakė
Zicrona
caerulea – mėlynoji skydblakė

lietuviškų vardų rodyklė

Aklės (sin., žr. žolblakės) – Miridae
amariniai – 
sternorrhYncha
Augalėdės skydblakės – 
Acanthosomatidae
Blakė
kareivėlis – Pyrrhocoris apterus
patalinė – Cimex lectularius
pušinė požievinė (sin., žr. pušinė 
žieviablakė) – Aradus cinnamomeus
runkelinė (sin., žr. pajūrinė pilkblakė) 
– Piesma quadratum
žalioji pievinė (sin., žr. pievinė 
žolblakė) – Lygocoris pabulinus
BlakĖs – heteroPtera
Blakės mažylės (sin., žr. 
žiedblakės) – Anthocoridae
Blakės plėšrūnės (sin., žr. 
plėšriablakės) – Reduviidae
BlakinUkĖs – 
coleorrhYncha
cikaDiniai – 
aUchenorrhYncha
Čiuožikas
afrikinis – Aquarius distanti
australinis – Aquarius fabricii
balinis – Aquarius paludum
čilinis – Aquarius chilensis

dantytasis – Gerris odontogaster
floridinis – Aquarius nebularis
jūrinis – Halobates micans
korėjinis – Aquarius elongatus
kūdrinis – Gerris lacustris
paprastasis – Gerris lateralis
pelkinis – Gerris sphagnetorum
pilkasis – Aquarius najas
plėšrusis – Gerris asper
rausvasis – Limnoporus rufoscutellatus
sidabrinis – Gerris argentatus 
šarvuotasis – Gerris thoracicus
viduržeminis – Aquarius cinereus
ČiUoŽikiniai – 
GERROMORPHA
Didgalvės senablakės – 
Enicocephalidae
Didžiosios vandenblakės – 
Belostomatidae
Dirvablakė
alksnyninė – Oxycarenus modestus
auksinė – Cymus aurescens
balsvagalvė – Cymus claviculus
baltadėmė – Melanocoryphus 
albomaculatus
baltasparnė – Geocoris albipennis
barzdotoji – Scolopostethus puberulus
blizganugarė – Stygnocoris sabulosus
blyškiaraštė – Peritrechus geniculatus
blyškioji – Oxycarenus pallens
čiobrelinė – Nysius thymi
dekoratyvioji – Scolopostethus 
decoratus
dėmėtoji – Scolopostethus affinis
didžiaakė – Geocoris dispar
didžiagalvė – Geocoris megacephalus
dilgėlinė – Heterogaster urticae
dykyninė – Raglius alboacuminatus
dykrinė – Megalonotus chiragra
eglinė – Lamproplax picea
įvairiasparnė – Ischnodemus sabuleti
juodadėmė – Eremocoris abietis
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juodnugarė – Geocoris lapponicus
juodoji – Geocoris ater 
juostuotoji – Camptotelus lineolatus
kankorėžinė – Gastrodes abietum
laukyminė – Peritrechus distinguendus
liūdnoji – Stygnocoris fuligineus
margoji – Sphragisticus nebulosus
mažasparnė – Macrodema microptera 
mažoji – Pionosomus varius
miškinė – Drymus sylvaticus
neišraiškingoji – Pachybrachius luridus
nuostabioji – Lygaeus equestris
ovalioji – Trapezonotus anorus
panašioji – Scolopostethus pictus
paprastoji – Ligyrocoris sylvestris
paslaptingoji – Peritrechus convivus
paūksminė – Cymus glandicolor
pietinė – Eremocoris podagricus
pilkoji – Stygnocoris rusticus
plaukuotoji – Scolopostethus pilosus
pušyninė – Rhyparochromus pini
raudonėlinė – Metopoplax origani
raudonrudė – Eremocoris plebejus
raudonsparnė – Tropidothorax 
leucopterus
raukšlėtoji – Pachybrachius fracticollis 
ryškiakraštė – Geocoris grylloides 
ryškiasparnė – Peritrechus nubilus
ryškioji – Rhyparochromus vulgaris
rudakojė – Acompus rufipes
rudoji – Drymus brunneus
sauleninė – Macroplax preyssleri
siauroji – Ischnocoris angustulus
skaidriasparnė – Kleidocerys resedae
smėlinė – Trapezonotus arenarius
storakojė – Gastrodes grossipes
švendryninė – Chilacis typhae
šviesioji – Nysius helveticus
tamsiagalvė – Cymus melanocephalus
taškuotasparnė – Ortholomus 
punctipennis
tomsono – Scolopostethus thomsoni 

trumpasparnė – Pterotmetus 
staphyliniformis
vikrioji – Dicranocephalus agilis
viržinė – Nysius ericae
žilinė – Nithecus jacobaeae
žvilgančioji – Megalonotus antennatus
DirVaBlakiniai – lYGeoiDea
Dugnablakė
besparnė – Aphelocheirus aestivalis
Dugnablakės – Aphelocheiridae
Gaurablakė
juodagalvė – Hebrus pusillus
rudagalvė – Hebrus rufi ceps
Gaurablakės – Hebridae
irklablakė
apgaulingoji – Glaenocorisa propinqua
blankioji – Micronecta griseola
blusinė – Micronecta minutissima
brūkšniuotoji – Sigara falleni
dugninė – Sigara fossarum
europinė – Arctocorisa germari
gelsvadėmė – Sigara striata
geltonkaktė – Hesperocorixa castanea
ilgakojė – Sigara longipalis 
juostuotoji – Cymatia coleoptrata
kanapėtoji – Corixa dentipes
kryžinė – Sigara hellensii
kūdrinė – Paracorixa concinna
linėjaus – Hesperocorixa linnaei
mažoji – Sigara semistriata
melsvoji – Sigara nigrolineata
puošnioji – Sigara distincta
ryškioji – Sigara limitata
skersajuostė – Micronecta poweri
šiaurinė – Sigara fallenoidea
šviesiakraštė – Sigara lateralis
tamsiakaktė – Hesperocorixa sahlbergi
tamsianagė – Callicorixa praeusta
taškuotoji – Corixa punctata
trumpadryžė – Sigara stagnalis
vikrioji – Hesperocorixa moesta
zigzaginė – Cymatia bonsdorffi i
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Irklablakės – Corixidae
juodblakė
skarabėjinė – Thyreocoris 
scarabaeoides
Juodblakės – Thyreocoridae
jūrblakė
atlantinė – Aepophilus bonnairei
Jūrblakės – Aepophilidae
Kailiablakės – Polyctenidae
kampuotblakė
arkliarūgštinė – Coreus marginatus
dalgutinė – Arenocoris fallenii 
dryžapilvė – Rhopalus subrufus
dvidėmė – Spathocera dalmanii
geltonpilvė – Rhopalus maculatus
karpytapilvė – Enoplops scapha
lapakojė – Diactor bilineatus
liucerninė – Bathysolen nubilus
niūrioji – Spathocera laticornis
paprastoji – Rhopalus conspersus
pilkoji – Coriomeris scabricornis
pilkšvoji – Stictopleurus abutilon
plonoji – Chorosoma schillingii
raudonkraštė – Boisea trivittata
raudonmargė – Corizus hyoscyami
raudonpilvė – Rhopalus 
parumpunctatus
ryškiapilvė – Stictopleurus 
punctatonervosus
rombinė – Syromastes rhombicus
rudoji – Stictopleurus crassicornis
šeriuotoji – Coriomeris denticulatus
taškuotoji – Ulmicola spinipes
žaliapilvė – Myrmus miriformis
kamPUotBlakiniai – 
COREOIDEA
kamuolblakė
dobilinė – Coptosoma scutellatum
Kamuolblakės – Coptosomatidae
Kamuolblakės – Plataspididae 
(sin., žr. Coptosomatidae)
Kerpblakės – Microphysidae

Kerpinės blakinukės – 
Peloridiidae
kraujablakė
atogrąžinė – Cimex hemipterus
egzotinė – Leptocimex boueti
kregždinė – Oeciacus hirundinis
paukštinė – Haematosiphon inodorus
plaukuotoji – Cimex pilosellus
šikšnosparninė – Cimex pipistrelli
Kraujablakės (sin., žr. parazitinės 
blakės) – Cimicidae
kraUjaBlakiniai – 
CIMICOMORPHA
lazdablakė
rusvanugarė – Berytinus clavipes
mažoji – Berytinus minor
kuprotoji – Metatropis rufescens
tikroji – Neides tipularius
Lazdablakės – Berytidae
lYGiasParniai – homoPtera
Mažablakės – Schizopteridae
Minkštablakės – 
Stemmocryptidae
Netikrosios dirvablakės – 
Stenocephalidae
Netikrosios kampuotblakės – 
Rhopalidae
Netikrosios vandenskrodės – 
Mesoveliidae
Netikrosios vikriablakės – 
Ceratocombidae
nugarplauka
dėmėtoji – Notonecta maculata
paprastoji – Notonecta glauca
šviesioji – Notonecta lutea
žalsvoji – Notonecta viridis
nugarplaukėlė
mažoji – Plea minutissima
Nugarplaukėlės – Pleidae
Nugarplaukos – Notonectidae
Parazitinės blakės – Cimicidae
Pentinblakė
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skruzdėlyninė – Alydus calcaratus
ryžinė – Leptocorisa oratorius
Pentinblakės – Alydidae
Pilkblakė
dėmėtoji – Piesma maculatum
pajūrinė – Piesma quadratum
Pilkblakės – Piesmatidae
PilkBlakiniai – 
PIESMATOIDEA
Plačiosios vandenblakės – 
Naucoridae
Plėšriablakė
afrikinė – Platymeris biguttata
amerikinė – Triatoma rubida
dviuodegė – Pygolampis bidentata
klajoklinė – Empicoris vagabundus
margoji – Rhynocoris iracundus
meksikinė – Paratriatoma hirsuta
storakojė – Phymata crassipes
tamsioji – Reduvius personatus
trumpasparnė – Coranus subapterus
uodinė – Empicoris culiciformis
žieduotoji – Rhynocoris annulatus
Plėšriablakės – Reduviidae
Plokščiablakės – Hypsipterygidae
Požievinės blakės (sin., žr. 
žieviablakės) – Aradidae
Raudonblakės – Pyrrhocoridae
Retosios senablakės – 
Aenictopecheidae
rupūžblakė
didžiaakė – Gelastocoris oculata
Rupūžblakės – Gelastocoridae
senaBlakiniai – 
ENICOCEPHALOMORPHA
Sietasparnės blakės – Tingidae
sietblakė
aklinė – Tingis pilosa 
apvalioji – Acalypta nigrina
daginė – Tingis cardui
grakščioji – Acalypta gracilis
juodaūsė – Kalama tricornis

kietinė – Derephysia cristata
kriaušinė – Stephanitis pyri
margoji – Dictyla echii
mėlyninė – Stephanitis oberti
paprastoji – Physatocheila costata
puošnioji – Sinvessa subinennis
rytinė – Galeatus affinis
rudoji – Physatocheila smreczynskii
skaidrioji – Galeatus spinifrons
tinklinė – Derephysia foliacea
usninė – Tingis ampliata
Sietblakės (sin., žr. sietasparnės 
blakės) – Tingidae
skerdblakė
juostuotoji – Nabis lineatus
laukyminė – Nabis ferus
paprastoji – Nabis rugosusa
plačioji – Nabis fl avomarginatus
raudonpilvė – Nabis ericetorum
skruzdėlinė – Aptus mirmicoides
taškuotoji – Nabis punctatus
trumpasparnė – Nabis limbatus
trumpoji – Nabis brevis
vikrioji – Nabis pseudoferus
žiaurioji – Himacerus apterus
Skerdblakės – Nabidae
skydablakės (sin., žr. tikrosios 
skydblakės) – Pentatomidae
skydblakė
alksninė – Elasmucha grisea
baltataškė – Eysarcoris aeneus
beržinė – Elasmucha fi eberi
bronzinė – Troilus luridus
bukaragė – Arma custos
dvidėmė – Stagonomus bipunctatus
dvispalvė – Piezodorus lituratus
dvispyglė – Picromerus bidens
dvitaškė – Aelia rostrata
gaubtanugarė – Sciocoris cursitans
gudobelinė – Acanthosoma 
haemorrhoidale
juostelinė – Graphosoma lineatum



119

kadaginė – Chlorochroa juniperina
kopūstinė – Eurydema ventralis
kryžmažiedinė – Eurydema dominulus
krūminė – Elasmostethus interstinctus
kruvinoji – Pinthaeus sanguinipes
marganugarė – Cyphostethus 
tristriatus
mažoji – Aelia klugii
medinė – Palomena prasina
mėlyninė – Elasmucha ferrugata
mėlynoji – Zicrona caerulea
pamargintoji – Holcostethus strictus 
vernalis
pietinė – Carpocoris pudicus
pievinė – Rubiconia intermedia
plačiapilvė – Sciocoris umbrinus
plokščioji – Sciocoris microphthalmus
puošnioji – Eurydema ornata
pušinė – Chlorochroa pinicola
raiboji – Eysarcoris venustissimus
rapsinė – Eurydema oleracea 
raudondėmė – Jalla dumosa
raudonkojė – Pentatoma rufipes
rausvasparnė – Carpocoris 
purpureipennis
sausmedinė – Elasmostethus minor
smailiagalvė – Aelia acuminata
šarvuotoji – Podops inuncta
tamsiaūsė – Carpocoris fuscispinus
taškuotoji – Rhacognathus punctatus
trumpagalvė – Neottiglossa pusilla
tuopinė – Elasmostethus brevis
uoginė – Dolycorus baccarum
žalioji – Palomena viridissima
skYDBlakiniai (antšeimis) – 
PENTATOMOIDEA
skYDBlakiniai (pobūrio šaka) – 
PENTATOMORPHA
skorpionblakė
ilgoji – Ranatra linearis
pilkoji – Nepa cinerea
Skorpionblakės – Nepidae

skorPionBlakiniai – 
NEPOMORPHA
straUBliUoČiai – hemiPtera
straUBliUoČiai –
rhYnchota (sin., žr. 
hemiPtera)
Šokliablakė
dvidėmė – Saldula saltatoria
lieknoji – Chartoscirta elegantula
margoji – Saldula arenicola
paprastoji – Chartoscirta cincta
smėlinė – Saldula orthochila
šviesiakojė – Saldula pallipes
tamsioji – Salda littoralis
Šokliablakės – Saldidae
ŠokliaBlakiniai – 
LEPTOPODOMORPHA
Tikrosios dirvablakės – Lygaeidae
Tikrosios kampuotblakės – 
Coreidae
Tikrosios skydblakės – 
Pentatomidae
Tikrosios vandenskrodės – 
Veliidae
Tikrosios vikriablakės – 
Dipsocoridae
Urvablakė
baltadėmė – Tritomegas bicolor
dvitaškė – Adomerus biguttatus
gelsvauodegė – Cydnus aterrimus
godinė – Sehirus morio
juodoji – Microporus nigrita
lipikinė – Legnotus picipes
neužmirštuolinė – Sehirus luctuosus
niūrioji – Ochetostethus opacus
paprastoji – Legnotus limbosus
Urvablakės – Cydnidae
Vandenblakė
amerikinė – Lethocerus americanus
milžiniškoji – Lethocerus grandis
paprastoji – Ilyocoris cimicoides
žiaurioji – Lethocerus patruelis
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Vandeniniai čiuožikai – Gerridae
Vandenmatė
didžioji – Hydrometra stagnorum
grakščioji – Hydrometra gracilenta
Vandenmatės – Hydrometridae
Vandenskrodė
alpinė – Velia currens
balsvadėmė – Microvelia reticulata
plaukuotoji – Mesovelia furcata
raudonšonė – Velia saulii
trispalvė – Velia caprai
Vėžliablakė
australinė – Calliphara imperialis
dryžakuprė – Eurygaster austriaca
javinė – Eurygaster integriceps
lenktagalvė – Eurygaster testudinaria
mangrovinė – Calliphara nobilis
maurinė – Eurygaster maura
paprastoji – Odontoscelis fuliginosa
žolinė – Phimodera humeralis
Vėžliablakės – Scutelleridae
Vikriablakė
europinė – Cryptostemma waltli
mažoji – Cryptostemma pusillimum
nykioji – Ceratocombus corticalis
paprastoji – Ceratocombus coleoptratus
trumpasparnė – Ceratocombus 
brevipennis
VikriaBlakiniai – 
DIPSOCOROMORPHA
Žiedblakė
guobinė – Anthocoris gallarumulmi
juodoji – Orius niger
lygioji – Orius laticollis
mažoji – Orius minutus
panašioji – Anthocoris simulans
paprastoji – Xylocoris cursitans
pievinė – Lyctocoris campestris
ryškiasparnė – Anthocoris limbatus
rytinė – Amphiareus obscuriceps
rudakojė – Anthocoris confusus
vaismedinė – Anthocoris nemorum

vakarinė – Anthocoris amplicollis
vikrioji – Orius agilis
Žiedblakės – Anthocoridae
Žieviablakė
beržinė – Aradus betulae
drebulinė – Mezira tremulae
eglinė – Aradus obtectus
juosvoji – Aneurus avenius
margoji – Aradus depressus
mažagūbrė – Aradus brevicollis
paprastoji – Aradus corticalis
pilkoji – Aradus erosus
pušinė – Aradus cinnamomeus
tamsioji – Aradus lugubris
Žieviablakės – Aradidae
ŽieViaBlakiniai – 
ARADOIDEA
Žolblakė
akiuotoji – Polymerus palustris
ankštinė – Adelphocoris seticornis
apgaulingoji – Europiella albipennis
apyninė – Closterotomus 
fulvomaculatus
aštuondryžė – Pilophorus clavatus
ąžuolinė – Cyllecoris histrionius
balinė – Teratocoris antennatus
balsvoji – Amblytylus albidus
baltaakė – Hallodapus rufescens
baltadėmė – Adelphocoris vandalicus
baltajuostė – Cremnocephalus 
albolineatus
baltaplaukė – Psallus ambiguus
baltaraištė – Polymerus unifasciatus
balzganoji – Maurodactylus albidus
beplaukė – Plesiodema pinetella
beržinė – Neolygus contaminatus
bespalvė – Lopus decolor 
bespalvė – Strongylocoris luridus
blausioji – Blepharidopterus diaphanus
blizgiasparnė – Chlamydatus saltitans
blizgioji – Euryopicoris nitidus
blyškiajuostė – Acetropis gimmerthalii
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blyškiasparnė – Campylomma 
annulicorne
brūkšniuotoji – Pilophorus confusus
bulvinė – Closterotomus norwegicus
cikadėlinė – Tytthus pygmaeus
dilgėlinė – Plagiognathus arbustorum
dobilinė – Chlamydatus pullus
drebulinė – Phytocoris populi 
dryžuotaūsė – Trigonotylus 
caelestialium
dulkėtoji – Charagochilus gyllenhalii
dvidėmė – Closterotomus biclavatus
dvispyglė – Stenodema calcarata
eglinė – Atractotomus magnicornis
gaisrinė – Deraeocoris olivaceus
ganyklinė – Chlamydatus pulicarius
gedulingoji – Monosynamma 
bohemanni
gelsvadryžė – Hoplomachus thunbergii
gelsvakraštė – Lygocoris rugicollis
geltonmargė – Liocoris tripustulatus
geltonoji – Polymerus vulneratus
geltonskydė – Orthops kalmii
geltonšerė – Polymerus nigrita
geltonženklė – Globiceps 
fl avomaculatus
germaninė – Alloeotomus germanicus
gervuoginė – Apolygus spinolae
glotnioji – Orthocephalus brevis
gluosninė – Orthotylus marginalis
gotiškoji – Capsodes gothicus
grūdėtoji – Pantilius tunicatus
guobinė – Orthotylus nassatus
ilgablauzdė – Phytocoris longipennis
ilganugarė – Stenodema laevigata
įvairiaėdė – Phytocoris ulmi
įvairiaspalvė – Lygus rugulipennis
juodablauzdė – Orthocephalus 
coriaceus
juodagalvė – Phylus melanocephalus
juodaskydė – Bothynotus pilosus
juodnugarė – Strongylocoris niger

juodpilkė – Dicyphus globulifer 
juostanugarė – Stenotus binotatus
kadaginė – Phytocoris juniperi
kanapėtoji – Compsidolon salicellum
keliaujančioji – Notostira erratica
keturdėmė – Criocoris 
quadrimaculatus
keturtaškė – Adelphocoris 
quadripunctatus
kiaulpieninė – Halticus apterus
kietinė – Europiella artemisiae
kraujažolinė – Megalocoleus molliculus
kruvinoji – Lygus punctatus
lapinė – Pinalitus cervinus
lazdyninė – Phylus coryli
liepinė – Phytocoris tiliae
liucerninė – Adelphocoris lineolatus
lygioji – Stenodema virens
marganugarė – Lygus pratensis
margauodegė – Alloeotomus gothicus
medlaipė – Neolygus viridis 
melsvažalė – Oncotylus viridifl avus
miglinė – Capsus ater
neporinė – Orthonotus rufifrons
notrinė – Dicyphus stachydis
nuostabioji – Miris striatus
obelinė – Atractotomus mali
oranžinė – Salicarus roseri 
ornamentinė – Rhabdomiris striatellus
pailgoji – Megaloceroea recticornis
painioji – Leptopterna dolabrata
papartinė – Monalocoris fi licis
pelkinė – Deraeocoris scutellaris
pelkyninė – Teratocoris paludum
pieninė – Placochilus seladonicus
pievinė – Lygocoris pabulinus
pilkamargė – Phytocoris dimidiatus
plačioji – Apolygus lucorum
plaukuotoji – Amblytylus nasutus
puošniakojė – Phytocoris varipes
pušialaipė – Camptozygum aequale
pušinė – Phytocoris pini
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raibakojė – Lygus adspersus
raštuotoji – Brachycoleus decolor
raudonakė – Phoenicocoris obscurellus
raudondėmė – Megacoelum beckeri
raudonkojė – Psallus betuleti
raudonoji – Deraeocoris ruber
raudonšlaunė – Pinalitus rubricatus
raudonūsė – Trigonotylus rufi cornis
raukšlėtoji – Mimocoris rugicollis
rausvadėmė – Calocoris 
roseomaculatus
rausvoji – Agnocoris rubicundus
ryškiadėmė – Systellonotus triguttatus
ryškioji – Dryophilocoris 
fl avoquadrimaculatus
rožinė – Conostethus roseus
rudablauzdė – Orthocephalus saltator
rudasparnė – Dichrooscytus rufipennis
rudmargė – Phytocoris intricatus
runkelinė – Polymerus cognatus
rusvaplaukė – Orthocephalus 
vittipennis
rusvasparnė – Pinalitus atomarius
rusvoji – Apolygus rhamnicola
salotinė – Orthotylus prasinus
siauroji – Dicyphus constrictus
sidabraplaukė – Orthotylus 
fl avosparsus
skandinavinė – Psallus graminicola
skeltagalvė – Notostira elongata
skersajuostė – Pilophorus perplexus
skėtinė – Orthops basalis 
skruzdėliškoji – Myrmecoris gracilis
stepinė – Leptopterna ferrugata

storastraublė – Criocoris crassicornis
šeriuotoji – Psallus variabilis
šešiadėmė – Grypocoris sexguttatus
šiaurinė – Polymerus lammesi
šilkaplaukė – Polymerus holosericeus
šiurkščioji – Phytocoris hirsutulus
šviesiagalvė – Strongylocoris 
leucocephalus
šviesiakraštė – Apolygus limbatus
tamsiagalvė – Bryocoris pteridis
tarakoniškoji – Phoenicocoris modestus
taškuotoji – Deraeocoris punctulatus
trijuostė – Deraeocoris trifasciatus
trispyglė – Stenodema trispinosa
trumpasparnė – Pithanus maerkelii
trumpoji – Deraeocoris lutescens
tūbinė – Campylomma verbasci
tuopinė – Sthenarus rotermundi
Vagnerio – Capsus wagneri
vikrioji – Mecomma ambulans
viksvinė – Teratocoris saundersi
viržinė – Orthotylus ericetorum
žaliašonė – Lygocoris viridis
žaliataškė – Malacocoris chlorizans
žalsvakraštė – Stenodema holsata
žalsvoji – Orthops campestris
žiedamėgė – Phytocoris insignis
žilinė – Plagiognathus chrysanthemi
žilvitinė – Globiceps salicicola
žymėtoji – Blepharidopterus angulatus
Žolblakės – Miridae
Žolinės blakės (sin., žr. žolblakės) 
– Miridae
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mokomojoje knygoje pateikiami duomenys apie vienus 
įdomiausių ir įvairiausių bei plačiai paplitusių vabzdžių – bla-
kes (hemiptera, heteroptera). nurodomi kai kurie bendrieji 
bruožai, aptariamos svarbiausios blakių taksonominės grupės 
ir įdomesni atstovai (dalis jų iliustruojama piešiniais ir nuo-
traukomis). leidinyje taip pat aptariamos kai kurios svarbes-
nės sąvokos, pateikiami duomenys apie leidinio autorius.

Ši mokomoji knyga skirta universitetinių biologijos ir eko-
logijos bei gamtamokslinio ugdymo studijų programų studen-
tams, gamtos ir biologijos disciplinų mokytojams, gamtos būre-
lių vadovams bei visiems besidomintiems gamta.
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