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Biržų girios gleivainiai 
Gražina Adamonytė

Gleivainiai užima svarbią vietą gyvojoje gamtoje, nes susiję sudėtingais ryšiais 
su daugeliu kitų gyvų organizmų – juos ėda įvairūs nariuotakojai, sraigės, šliužai 
ir kt. Patys gleivainiai minta bakterijomis ir kitais mikroorganizmais, gali šiek 
tiek skaidyti augalinės kilmės medžiagas, šitaip įtakodami jų irimą, o drauge su 
įvairiais kitais dirvožemio mikroorganizmais papildo dirvožemį augalams reikalin-
gomis maisto medžiagomis.1 Norint suprasti medžiagų ir energijos apykaitą gam-
toje, pažinti biologinės įvairovės gyvavimo dėsnius, svarbu tyrinėti ir gleivainius. 
Kadangi plačioji visuomenė apie šiuos organizmus žino nedaug, verta trumpai 
paminėti ryškiausius jų bruožus.2 

Gleivainiai yra neląsteliniai organizmai, priskiriami gyvūnų (Animalia) pir
muonių tipui (Protozoa), Mycetozoa būriui (graik. myketes – grybai, zoon – gyvūnai). 
Neląsteliniais gleivainiai vadinami todėl, kad jų kūnas – protoplazmos masė, gau
biama tik plonos membranos – nėra sudalytas į ląsteles, nors turi ne vieną, o daug 
branduolių. Gleivainis sudygsta iš mažytės (priklausomai nuo rūšies – 5–28 mikro  
nų, tūkstantųjų milimetro dalių, skers-
mens) sporos. Vienų rūšių gleivainių pro  
toplazminis kūnas (plazmodis) pastebi-
mas tik mikroskopu, o kitų – išauga 
tūkstančius kartų, tampa spalvotas ir 
įžiūrimas net plika akimi (1 pav.). 

Lietuvos miškuose bene dažniau
siai į akį krenta rudeniop ant samanų 
šviečianti geltona gleivinga koralų pa
vi dalo masė – geltonojo fuligo (Fuligo 
septima), vienas iš maždaug 200 rū 
šių mūsų šalyje randamų gleivainių – 
plazmodis. 

Gleivainiai labai įdomūs tuo, kad  
plazmodis netūno vienoje vie toje – į 
maisto ir drėgmės pusę gali šliaužti 
iki 2,5 cm/val. greičiu. Taigi dalį gy-
venimo gleivainiai praleidžia judėdami 
ir maitindamiesi bakterijomis, grybų 
sporomis ir hifais, mielių bei dumblių 
ląstelėmis. Kartais sodininkai susirūpi
na, atradę didžiulį gleivainio plazmodį 
trąšioje vejoje ar pjuvenomis mulčiuo
toje braškių lysvėje, tačiau bijoti dėl 
augalų nevertėtų – gleivainiai nėra pa  
razitai, o nenorimą plazmodį galima 
nuplauti vandens čiurkšle. Subrendęs 
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1 pav. Gleivainio plazmodis; skalė – 1 cm
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gleivainio plazmodis juda į sausesnę 
vietą – viršutinę išvartos pusę, ant kelmo 
viršaus, kartais pasilipa ant gyvų žolių, 
kur iš beformės gleivingos protoplaz  
mos masės susidaro trapūs vaisiakū niai, 
kurių viduje yra miltelių pavidalo sporos, 
kurio mis vėliau gleivainis ir pasidaugi 
na. Skirtingų rūšių vaisiakūniai būna įvai
raus dydžio ir gana įvairių formų, tačiau  
labai dažnai primena mažyčius kepurė
tųjų grybų vaisiakūnius, dėl to ilgą lai  
ką buvo priskiriami grybų karalijai (Fun -
gi), gleivūnų skyriui (Myxomycota), glei 
vainių klasei (Myxomycetes) (graik. myxa – gleivės, myketes – grybai). Be to, glei-
vainiai, kaip ir grybai, renkasi tas pačias buveines ir vaisiakūnius gausiausiai 
augina rudenį. Daugelis gleivainių yra apie 0,5–2 mm, tačiau esama tokių, kurie 
tesiekia 0,07 mm aukščio, kiti – 5 cm, dar kiti gali būti ir dar didesni (2 pav.). 
Kai kurių rūšių vaisiakūniai mikroskopiniai, tačiau susitelkę į dideles grupes tampa 
lengvai pastebimi.

Dažniausiai gleivainių substratas, ant kurio jie maitinasi ir išaugina vaisia
kūnius, yra pūvanti mediena, nes išlaiko drėgmę, būtiną gleivainiams vystytis, 
ir turi daug mikroorganizmų, kuriais jie minta. Gleivainių galima rasti ir lapų, 
spyglių bei smulkių nuokritų paklotėje, samanose. Mikroskopinių gleivainių būna 
gausu ir ant gyvų medžių bei krūmų žievės. Šių organizmų vaisiakūnių galima 
aptikti ir ūksmingame sode ant komposto krūvos, ir laistomoje pievaitėje, ir pelkėje 
ant samanų, kur jie randa pakankamai drėgmės bei augalų liekanas ardančių 
mikroorganizmų, tinkamų maistui, ir netgi ant dulkėtoje gatvėje augančio medžio 
kamieno, tačiau didžiausia gausa ir rūšių įvairovė randama miškuose, ypač senuo
se, kur didelė substratų įvairovė. Gleivainių tyrimams Bíržų giria buvo pasirinkta 
kaip viena iš vietovių, vykdant mokslo projektą „Paprastojo uosio ir jo mikobiotos 
konsorcinių santykių nustatymas, įvertinimas, prognozė“. Darbo tikslas buvo at-
likti pradinius Biržų girios gleivainių, susijusių su uosiais, tyrimus. Iki tol Biržų 
girios gleivainiai nebuvo tyrinėti, todėl čia skelbiami pirmieji duomenys apie šių 
organizmų įvairovę girioje. 

Medžiaga ir metodika
Medžiaga buvo surinkta ekspedicijoje į Biržų girią 2005 m. birželio 1–3 ir 

spalio 4–6 dienomis. Tyrimų metu aplankyti Latvelių botaninis draustinis (LBD), 
Biržų girios botaninis draustinis (BGBD), taip pat uosynai Latvelių girininkijos 425 
kvartale, Būgínių girininkijos 298 kvartale ir Tamoši¿nų girininkijos 110 kvartale. 
Daugiausia rinkti subrendę gleivainių vaisiakūniai, tačiau buvo paimta ir uosių 
žievės tam, kad laboratorijoje būtų galima išauginti mikroskopinius vaisiakūnius 
turinčių gleivainių, kurių sporų paprastai būna ant šio substrato. Žievė buvo renkama 
nuo gyvų medžių, atpjaunant paviršinio žievės sluoksnio gabalėlius maždaug 120 
cm aukštyje nuo žemės. Nuo vieno medžio jos buvo imama tiek, kad išdėliota 

2 pav. Fuligo rufa vaisiakūnis ant kelmo
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vienu sluoksniu tilptų į standartinę 9 cm skersmens Petri lėkštelę. Laboratorijoje 
žievė buvo inkubuojama, vadovaujantis M. Härkönen aprašyta metodika: lėkštelėse 
išdėliota žievė buvo sudrėkinta čiaupo vandeniu ir laikyta apie 2 mėnesius, o 
apdžiūvusi vėl sudrėkinama ir stereomikroskopu reguliariai tikrinama, ar neišaugo 
gleivainių.3 Stebėti besivystantys plazmodžiai, o išaugę vaisiakūniai – surenkami 
ir apibūdinami. 

Lauke surinkti ir laboratorijoje išauginti gleivainių vaisiakūniai buvo apibū
dinti naudojant stereoskopinį ir šviesinį mikroskopus bei remiantis pagrindiniais 
literatūros šaltiniais.4 Apibūdinta medžiaga padėta į Gamtos tyrimų centro Botanikos 
instituto herbariumą (BILAS). Biržų girios gleivainių sąrašas pateikiamas žemiau, 
nurodant rūšies lotynišką vardą, jei yra – ir lietuvišką vardą (dauguma gleivainių 
rūšių jo neturi), substratą, ant kurio auga, kur rasta Biržų girioje, paplitimą Lietu
voje ir pasaulyje.

Tyrimų rezultatai 
Iš viso tirtuose miškuose rasta 40 rūšių gleivainių. Daugiausia rūšių rasta 

Biržų girios botaniniame draustinyje ir Latvelių botaniniame draustinyje, kitur 
tik pavieniai radiniai. Didžioji šių organizmų dalis buvo aptikta ir surinkta nuo 
pūvančių lapuočių ir spygliuočių medžių išvartų, tarp jų vienos rūšies – Physarum 
diderma – gleivainiai rasti Lietuvoje pirmą kartą; daugiau radimviečių Lietuvoje 
kol kas nėra žinoma. Paminėtina ir tokia visame pasaulyje nedažna rūšis, kaip 
Echinostelium arboreum, kuri buvo užauginta laboratorijos sąlygomis, uosio žievės 
gabalėlius laikant drėgnoje aplinkoje. Lietuvoje ši rūšis yra rasta tik Biržų girioje ir 
Ukmergės rajone. Be šių rūšių, dėmesio nusipelno Latvelių botaniniame draustinyje 
rastos Barbeyella minutissima ir Lamproderma columbinum, vėlyvo rudens rūšys, gana 
reiklios buveinei ir todėl randamos nedažnai, nes paprastai auga ant storų samanotų 
eglių išvartų netoli vandens telkinių ar pelkėtuose miškuose. Antrosios rūšies – 
Lamproderma columbinum – vaisiakūniai, kurie spindi mėlynai ir gali būti iki 5 mm 
aukščio, yra lyg indikatoriai, jog čia pat galima rasti ir pirmosios rūšies – Barbeyella 
minutissima – vaisiakūnių, kurie yra juodos spalvos ir tesiekia ketvirtį milimetro, 
tačiau plika akimi vis dėlto įžiūrimi. Tarp gleivainių, gyvenančių pūvančioje me-
dienoje – storose išvartose, – paminėtinas stambusis sietūnis (Cribraria macrocarpa), 
kuris Lietuvoje randamas labai retai.

Vis dėlto didžiąją šio Biržų girios 
tyrimo radinių dalį sudarė dažniausių 
rūšių gleivainiai, išplitę visame pasau-
lyje ir randami didžiojoje daugumoje 
Lietuvos miškų, o rūšių įvairovė nebuvo 
didelė. Pirmiausia, šį rezultatą lėmė tai, 
jog tyrinėjami buvo daugiausiai uosy-
nai, be to, ekspedicijos truko neilgai. 
Pavyzdžiui, Viešvilºs valstybiniame re  
zervate tyrimus atliekant įvairiais 1998– 
2000 metų sezonais buvo rasti 121 rū
šies5, 2004 m. per vieną liepos savaitę 

3 Härkönen M. Corticolous Myxomycetes in three 
different habitats in southern Finland, Karstenia, 
1977, 17, 19–32.

4 Ing B. The Myxomycetes of Britain and Ireland. An 
Identification Book, Slough, UK, 1999; Nannenga
Bremekamp N. E. A Guide to Temperate Myxomy-
cetes. Bristol, 1991; Neubert H., Nowotny W., 
Baumann K. Die Myxomyceten Deutschlands und 
des angrenzenden Alpenraumes unter besonderer Be-
rücksichtigung Österreichs. Bands 1–3. 1993–2000, Go 
maringen.

5 Adamonytė G., Eliasson U. H. Myxomycetes 
of Viešvilė Strict Nature Reserve (SW Lithuania). 
3. Additions to field collections. Botanica Lithuanica, 
2001, 7(3), 273–286.
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Gojaus miške prie Stakliškių rasti 58 rūšių gleivainiai.6 Įtaką tyrimo rezultatams 
galėjo daryti ir meteorologinės sąlygos, mat sausringu laikotarpiu gleivainiai ne-
formuoja vaisiakūnių, bet sudaro skleročius – plazmodis išdžiūsta, sukietėja ir 
taip praleidžia nepalankų metą. Nėra jokios abejonės, kad Biržų girioje, kurioje 
yra biotopų įvairovė, gleivainių rūšių yra kur kas daugiau, nei nustatyta mūsų 
ekspedicijų metu. 

Biržų girioje rastų gleivainių rūšių sąrašas
1. Arcyria affinis – artimoji seinė: ant uosio išvartos, 1 radimvietė 

BGBD. Ši rūšis paprastai randama ant pūvančių išvartų. Lietuvoje 
apyretė, pasaulyje nėra reta, bet jos paplitimas nėra visai tiksliai 
žinomas, kadangi ši rūšis painiojama su keliomis kitomis panašiomis.

2. Arcyria cinerea – pilkoji seinė: ant uosio išvartos, 1 radimvietė 
LBD. Randama ant gyvų medžių žievės, pūvančios medienos, paklotėje, 
laukinių žolėdžių gyvūnų ekskrementų. Lietuvoje ir pasaulyje viena 
dažniausių rūšių. 

3. Arcyria denudata: ant eglės ir uosio išvartų, po 1 radimvietę 
BGBD ir LBD. Randama ant pūvančių išvartų. Lietuvoje ir pasaulyje 
viena dažniausių rūšių.

4. Arcyria incarnata – raudonoji seinė: ant lapuočio išvartos, 
1 radimvietė BGBD. Randama ant pūvančių išvartų. Lietuvoje ir 
pasaulyje viena dažniausių rūšių. 

5. Badhamia panicea – balsvoji badamija: ant gyvo uosio žievės, 
1 radimvietė Latvelių girininkijos 425 kvartale. Dažniausiai randama 
ant gyvų medžių žievės. Lietuvoje reta, pasaulyje dažna.

6. Barbeyella minutissima: ant eglės išvartos, 1 radimvietė LBD. 
Randama ant apsamanojusių arba padengtų dumblių sluoksniu storų 
medžių išvartų. Lietuvoje reta, pasaulyje randama vidutinio ir borea-
linio klimato arba montaniniuose spygliuočių miškuose.

7. Collaria arcyrionema: ant eglės išvartos, 1 radimvietė LBD. 
Randama ant išvartų. Lietuvoje apyretė, pasaulyje nėra reta.

8. Comatricha nigra – juodasis kuodelis: ant uosio išvartos, 1 
radimvietė BGBD. Randama and pūvančių išvartų ir retais atvejais 
ant gyvų medžių žievės. Lietuvoje ir pasaulyje viena dažniausių rūšių.

9. Cribraria cancellata – sietinis diktidis: ant uosio išvartos, 1 
radimvietė BGBD. Randama ant pūvančių išvartų. Lietuvoje dažna 
ant spygliuočių medienos, plačiai paplitusi visame pasaulyje.

10. Cribraria macrocarpa – stambusis sietūnis: ant eglės išvartos, 
1 radimvietė LBD. Randama ant pūvančių spygliuočių išvartų. Lietu-
voje reta, pasaulyje paplitusi, tačiau niekur nėra dažna.

11. Cribraria rufa – ant lapuočio išvartos, 1 radimvietė BGBD. 
Randama ant spygliuočių išvartų. Lietuvoje ant šio substrato viena 
dažniausių rūšių, pasaulyje paplitusi vidutinio klimato juostoje ir 
galbūt kalnų miškuose.

12. Cribraria violacea – ant gyvo uosio žievės, po 1 radimvietę 
BGBD ir LBD. Dažniausiai randama ant gyvų medžių žievės, kar-
tais – paklotėje. Lietuvoje apydažnė, pasaulyje dažna.

6 Adamonytė G. Go-
jaus miško gleivainiai,  
Jieznas. Stakliškės, 2009 
04 27 http://www.llt.
lt/pdf/jieznas_staklis
kes/gleivainiai.pdf.
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13. Didymium bahiense – ant gyvo uosio žievės, rasta Latvelių 
girininkijos 425 kvartale. Gyvena yrančiose žolinių augalų liekanose, 
rečiau – ant gyvų medžių žievės. Lietuvoje apyretė, pasaulyje dažna.

14. Didymium squamullosum – smul kiažvynis didimis: ant 
gyvo uosio žievės, 1 radimvietė Latvelių girininkijos 425 kvarta  
le. Randama paklotėje, ant žolėdžių gyvūnų ekskrementų, kartais ant 
gyvų medžių žie vės. Viena dažniausių rūšių Lietuvoje, ypač vandens 
telkinių pakrantėse, labai dažna ir pasaulyje.  

15. Echinostelium arboreum – ant gyvo uosio žievės, 1 radimvietė 
BGBD. Randama ant samanomis apaugusių gyvų medžių žievės. Lie
tuvoje 2 radimvietės, rasta Šiaurės ir Centrinėje Amerikoje, Japonijoje, 
keliose Europos šalyse.

16. Fuligo leviderma (3 pav.) – ant uosio išvartos, 1 radimvietė 
LBD. Randama ant lapuočių medžių išvartų. Lietuvoje apyretė. Ši 
rūšis palyginti neseniai aprašyta7, atskiriant ją nuo F. septica, todėl 
pasaulinis paplitimas nėra visai aiškus.

17. Fuligo septica – geltonasis fuligas (4 pav.): ant gyvos 
drebulės kamieno, 1 radimvietė Tamoši¿nų girininkijos 110 kvartale. 
Randama ant yrančių išvartų, samanų, sodo komposto. Tai viena iš 
rūšių, formuojančių didžiausius vaisiakūnius. Lietuvoje ir pasaulyje 
labai dažna.

18. Hemitrichia serpula – šliaužiantysis garbanūnas (5 pav.): ant 
uosio išvartos, 1 radimvietė BGBD. Randama ant stipriai papuvusių 
išvartų, retai – miško paklotėje. Lietuvoje apyretė, pasaulyje plačiai 
paplitusi, tačiau nėra labai dažna. Kai kurie autoriai mano8, kad tai 
yra senų miškų rūšis.

19. Lamproderma columbinum (6 pav.) – ant eglės išvartos, 
1 radimvietė LBD. Gyvena apsamanojusiose išvartose, paprastai – 
spygliuočių. Lietuvoje dažnai randama pelkėtuose eglynuose, pasau 
lyje paplitusi vidutinio klimato juostoje. 

20. Licea biforis – plyšiuotoji gleivena: ant gyvo uosio žievės, 
1 radimvietė BGBD. Gyvena ant gyvų medžių ir krūmų žievės. Lie
tuvoje apyretė, pasaulyje nereta.

21. Licea pusilla – smulkioji gleivena: ant eglės išvartos, 1 
radimvietė LBD. Gyvena ant gyvų medžių ir krūmų žievės. Lietuvoje 
ir pasaulyje dažna.

22. Lycogala epidendrum – rutulinė raudenė (7 pav.): ant uosio 
išvartų, 2 radimvietės LBD. Gyvena yrančioje medienoje – medžių 
išvartose ir nukritusiose storesnėse šakose. Lietuvoje ir pasaulyje 
viena dažniausių gleivainių rūšių.

23. Macbrideola cornea – ant gyvo uosio žievės, po 1 radimvietę 
LBD ir BGBD. Gyvena ant apsamanojusios gyvų medžių žievės. Lietu-
voje dažna ant lapuočių žievės, pasaulyje paplitusi Šiaurės pusrutulyje.

24. Metatrichia vesparium – vapsvinis garbanūnas: ant uosio 
išvartų, po 1 radimvietę LBD ir BGBD. Gyvena stipriai papuvusioje 
lapuočių medienoje. Lietuvoje dažna lapuočių ir mišriuose miškuose, 
pasaulyje labiau paplitusi Šiaurės pusrutulyje.

7 Neubert H., Nowot
ny W., Baumann K.  
Die Myxomyceten Deut - 
sch lands und des an-
grenzenden Alpenrau-
mes unter besonderer Be - 
rücksichtigung Öster-
reichs, Bands 1–3. 1993–
2000, Gomaringen. 

8 Ing B. The Myxomy-
cetes of Britain and Ire-
land. An Identification 
Book. 1999, Slough, UK.
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3 pav. Fuligo leviderma vaisiakūnis;  
skalė – 3 cm

4 pav. Fuligo septica, geltonojo fuligo 
vaisiakūnis; skalė – 3 cm

5 pav. Hemitrichia serpula vaisiakūnis;  
skalė – 3 cm

7 pav. Lycogala epidendrum vaisiakūniai, kairėje – jauni, dešinėje – subrendę;  
skalės – 3 cm. Straipsnyje – G. Adamonytės nuotraukos

6 pav. Lamproderma columbinum  
vaisiakūniai; skalė – 5 mm. Tarp  
vaisiakūnių matyti oranžinė kitos  
rūšies gleivainio plazmodžio gysla
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25. Perichaena chrysosperma – skaisčiasporė perichena: ant gyvo 
uosio žievės, 1 radimvietė LBD. Randama ant gyvų medžių žievės, 
išvartų, paklotėje, ant laukinių žolėdžių gyvūnų ekskrementų. Lietu-
voje apyretė, pasaulyje dažna.

26. Perichaena corticalis – žievinė perichena: ant uosio išvartų 
ir gyvo uosio žievės, 1 radimvietė LBD, dvi – BGBD. Dažniausiai 
gyvena ant lapuočių medžių žievės. Lietuvoje ir kituose kraštuose 
dažna (Šiaurės pusrutulyje).

27. Perichaena depressa – plokščioji perichena: ant gyvo uo-
sio žievės, 1 radimvietė Latvelių girininkijos 425 kvartale. Dažniau 
randama ant gyvų medžių ir krūmų žievės, kartais paklotėje ir ant 
žolėdžių gyvūnų ekskrementų. Lietuvoje dažnesnė už kitas tos pačios 
genties rūšis, pasaulyje dažna.

28. Physarum album (senesnėje literatūroje Physarum nutans) – 
pasvirasis kukuliukas: ant uosio išvartos, 1 radimvietė LBD. Dažniausiai 
randama ant yrančios medienos (išvartų ir nukritusių šakų), taip pat 
ant gyvų medžių ir krūmų žievės, paklotėje. Viena dažniausių rūšių 
Lietuvoje ir pasaulyje.

29. Physarum diderma – ant uosio išvartos, 1 radimvietė BGBD. 
Lietuvoje rasta pirmą kartą. Pasaulyje ši rūšis apyretė, labiau paplitusi 
Šiaurės pusrutulyje.

30. Physarum notabile – ant drebulės išvartos, po 1 radimvietę 
LBD ir BGBD. Dažniausiai randama ant yrančių išvartų, kartais – 
ant gyvų lapuočių medžių žievės. Lietuvoje reta, pasaulyje labiau 
paplitusi Šiaurės pusrutulyje.

31. Reticularia lycoperdon – pumpotaukšlinė retikuliarija: ant 
eglės stuobrio, 1 radimvietė BGBD. Randama ant pūvančios medienos, 
ypač stuobrių, dažniau pavasarį. Lietuvoje apydažnė, pasaulyje dažna.

32. Stemonitis flavogenita – gelsvasis šerpis: ant gyvo uosio 
žievės, 1 radimvietė BGBD. Randama ant medžių išvartų, kelmų, 
rečiau – ant gyvų medžių žievės. Lietuvoje apydažnė, pasaulyje dažna.

33. Stemonitis fusca – rudasis šerpis: ant uosio išvartos, 1 
radimvietė BGBD. Randama ten pat, kur ir S. flavogenita, tačiau 
Stemonitis fusca yra dažnesnė. Lietuvoje dažna, pasaulyje labai dažna.

34. Stemonitis pallida – ant išvartos, 1 radimvietė LBD. Randama 
ant medžių išvartų, rečiau – ant gyvų medžių žievės. Lietuvoje reta, 
pasaulyje apyretė.

35. Stemonitopsis typhina – dūminis kuodelis: ant uosio išvartos, 
1 radimvietė BGBD. Randama ant stipriai papuvusių medžių išvartų, 
kartais paklotėje. Lietuvoje ir kitur pasaulyje dažna.

36. Trichia decipiens – apgaulusis krekenis: ant neatpažinto 
lapuočio ir eglės išvartų, po 1 radimvietę BGBD ir LBD. Randama 
ant išvartų. Lietuvoje dažna, pasaulyje labai dažna.

37. Trichia favoginea – korytasis krekenis: ant neatpažinto 
lapuočio ir uosio išvartų, po 1 radimvietę BGBD ir Būginių 298 
kvartale. Randama ant išvartų. Lietuvoje dažna, pasaulyje paplitusi 
visur, bet atogrąžų regionuose – tik kalnuose.
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38. Trichia scabra – šiurkštusis krekenis: ant uosio išvartos, 1 
radimvietė BGBD. Randama ant išvartų, dažniau lapuočių. Lietuvoje 
apydažnė, pasaulyje dažna.

39. Trichia varia – įvairusis krekenis: ant uosio išvartos, 1 
radimvietė BGBD. Randama ant išvartų. Lietuvoje dažniausia gen-
ties rūšis, pasaulyje labai dažna, bet atogrąžų regionuose randama 
tik kalnuose.

40. Tubifera ferruginosa – rusvoji tubifera: ant uosio išvartos, 1 
radimvietė BGBD. Randama ant išvartų, kelmų. Lietuvoje ir visame 
pasaulyje labai dažna.

Šio sąrašo palyginimas su intensyviau tyrinėtų vietovių gleivainių įvairove 
rodo, jog Biržų girioje galima tikėtis aptikti daug daugiau gleivainių rūšių, nei 
pateikiama straipsnyje.  Tikimės, kad čia paskelbti duomenys sudomins moksleivius, 
gamtos mylėtojus, paskatins juos daugiau sužinoti apie šiuos įdomius gyvosios 
gamtos atstovus, o galbūt kils mintis patiems patyrinėti Biržų girios gleivainius ir 
praplėsti žinias apie Lietuvos biologinę įvairovę. 

Išvados
1. Biržų girioje rasti 40 rūšių gleivainiai, viena rūšis – Physarum diderma – 

Lietuvoje aptikta pirmą kartą.
2. Biržų girios botaniniame draustinyje rasta pasauliniu mastu reta rūšis – 

Echinostelium arboreum. 
3. Didžiąją Biržų girioje šio tyrimo metu rastų gleivainių kolekcijos dalį 

sudaro dažnos rūšys, bet išsamesni girios tyrimai turėtų atskleisti didesnę šių 
organizmų rūšių įvairovę.  

Padėka. Straipsnyje skelbiama medžiaga buvo surinkta vykdant Valstybinio 
mokslo ir studijų fondo remiamą projektą Nr. T–79/05 „Paprastojo uosio 
ir jo mikobiotos konsorcinių santykių nustatymas, įvertinimas, prognozė“.

Straipsnis numatomas spausdinti „Lietuvos valsèiø“ serijos monografijoje 
„Biržai“ (vyr. redaktorius ir sudarytojas Arvydas Valionis).

Straipsnio kalbos redaktorius Albinas Masaitis, korektorë Rasa Kaðëtienë, 
anglø k. redaktorius, vertëjas Aloyzas Pranas Knabikas.

Straipsnis vertintas ne maþiau kaip dviejų mokslininkø ekspertø.

Straipsnio priedai skelbiami atskirai tam skirtuose ðio leidinio skyriuose:
1. Straipsnio santraukos lietuviø ir anglø kalbomis.
2. Þinios apie autoriø.

Nurodymai dėl straipsnių naudojimo (citavimo): Skelbiant ar bet kokiu būdu panaudojant bet kurį elektroninio  
serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ svetainės www.llt.lt straipsnį ar jo dalį kartu su juo privaloma skelbti 
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ visą nesutrumpintą pavadinimą, jo tarptautinio standartinio serialinio leidinio 
numerį ISSN 2029-0799, interneto svetainės www.llt.lt pavadinimą, tomo (darbo) sutartinį kodinį pavadinimą, straipsnio 
autorių, straipsnio pavadinimą, „Lietuvos valsčių“ serijos ir monografijos, kuriai straipsnis parašytas, pavadinimus bei 
straipsnio pirmojo paskelbimo serijos monografijoje ir jo paskelbimo svetainėje www.llt.lt datas (jei šios datos sutampa, 
skelbiama viena – paskelbimo svetainėje www.llt.lt data).


