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Žemėje nėra nė vienos organizmų grupės, kuri prilygtų vabzdžiams savo įvairove ir rūšių gausa. Tūkstančiai vabzdžių rūšių gy-
vena Lietuvoje, o egzotiniuose kraštuose (paatogrąžiuose, ypač atogrąžose) – jų daug daugiau. 

Gyvalazdės – vienas pačių egzotiškiausių ir įdomiausių vabzdžių būrių. Daug nuostabių jų nuotraukų pateikiama užsienio in-
terneto svetainėse. Retkarčiais publikuojamos monografijos (Hennemann, Conle, 2008; Hennemann et al., 2009) ir kitos mokslo 
studijos (Kristensen, 1975; Tilgner et al., 1999; Bradler, 1999; Thomas, 2001; Tilgner, 2003; Gillott, 2005; Conle, Hennemann, 
2005; Conle et al., 2009). Deja, leidinių apie gyvalazdes lietuvių kalba iki šiol dar nebuvo.

Šioje knygoje spausdinama medžiaga apie gyvalazdžių sistematines grupes bei atstovus ir pateikiami patarimai norintiems auginti 
gyvalazdes namų, mokyklos ar laboratorijos insektariumuose.

Tai pirmasis leidinys apie gyvalazdes lietuvių kalba. Šioje knygoje taip pat pirmą kartą skelbiami gyvalazdžių sunorminti ir sukir-
čiuoti lietuviški vardai, tarp jų didžioji dauguma yra terminologiniai naujadarai.

Leidinys skirtas įvairiai auditorijai: studentams, biologijos mokytojams, žmonėms, kurie domisi vabzdžiais, biologine įvairove ar tie-
siog gamta. Mokomoji knyga padės universitetinių biologijos, ekologijos ir gamtamokslinio ugdymo bei aplinkotyros studijų studen-
tams sužinoti gyvalazdžių būrio taksonomines naujoves, susidaryti supratimą apie gyvalazdėms būdingus bendruosius bruožus, leis 
geriau suvokti gyvalazdžių sistemą ir taksonominių grupių įvairovę, praplės žinias apie kai kuriuos svarbesnius gyvalazdžių atstovus, 
supažindins su egzotinių vabzdžių priežiūros ir auginimo ypatybėmis, pateiks naudingų patarimų. 

Tikimės, kad šis leidinys ne tik talkins susipažįstant su gyvalazdžių įvairove, įtvirtins lietuviškųjų entomologinių vardų vartoseną, 
bet ir paskatins domėtis šiais įdomiais, tačiau nepakankamai žinomais vabzdžiais ir pasaulio gamta apskritai.
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Itin didele biologine įvairove išsiskiriančios Kosta Rikos (Centrinė Amerika) pakrantė Kibioji gyvalazdė

Aprioscelis sp.
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LIETUVIŠKA GYVALAZDŽIŲ TERMINIJA
(J. R. Stonis, A. Auksoriūtė)

Lietuviška entomologijos terminija dar 
nėra nusistovėjusi, o didžioji dalis vabz-
džių vardų (pavadinimų) iki šiol nesu-
kurti, netinkami arba tiesiog neprigiję 
kalboje (Stonis ir kt., 2009). Ypač daug 
netinkamų vabzdžių vardų galima rasti 
biologijos paskaitų konspektuose, išgirs-
ti kalbant, netaisyklingi vabzdžių vardai 
nuolatos vartojami internete, populia-
riojoje literatūroje, įvairiuose žurnaluose 
apie gamtą ar šalies dienraščiuose.

Pabrėžtina, kad iki šiol dauguma gyva-
lazdžių rūšių ir šeimų neturėjo lietuviškų 
vardų arba rūšių vardai buvo nesunormin-
ti. Įvairių vabzdžių vardų ir entomologi-
jos terminų norminimo darbai Lietuvoje 
buvo pradėti 2003 m. ir yra atliekami iki 
šiol. Pavyzdžiui, visiškai neseniai paskelb-
ti ir kitų egzotinių vabzdžių aiškinamieji 
vardynai (Stonis, Diškus, 2011). Neseniai 

buvo publikuoti Lietuvos žirgelių (Odona-
ta) ir blakių (Hemiptera, Heteroptera) lie-
tuviškų vardų sąrašai (Stonis ir kt., 2009, 
2010), o šiuo metu „Edukologijos“ leidy-
kloje rengiamas spaudai blakių (Hemiptera: 
Heteroptera) vardynas (Stonis ir kt.).

Gyvalazdžių vardyno projektas (kaip ir 
visi kiti vabzdžių vardų norminimo dar-
bai) buvo vykdomas Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos užsakymu, kaip nedidelė 
VLKK programos „Terminijos normini-
mas ir sklaida“ dalis. Gyvalazdžių termi-
niją normino prof. habil. dr. J. R. Stonis 
ir dr. A. Auksoriūtė, talkino dr. A. Diš-
kus. Norminant šiuolaikinius gyvalazdžių 
vardus ypač naudingi buvo ir mūsų kole-
gų siūlymai bei pastabos. Vabzdžių var-
dus kirčiavo redaktorė Adelė Noreikaitė 
(Lietuvių kalbos institutas, Terminologi-
jos centras), o entomologijos terminus – 

Vera Mauricaitė (Lietuvos edukologijos 
universitetas, Lietuvių kalbotyros ir ko-
munikacijos katedros Fonetikos ir akcen-
tologijos laboratorija).

Terminų kūrimo ir norminimo darbui 
buvo rengiamasi ir jis dirbamas vadovau-
jantis bendraisiais terminologijos princi-
pais. Buvo suformuluota norminimo kryp-

Paprastojo maldininko nimfa
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tis ir strategija. Visais kalbos klausimais 
daugiausia kompetetingų patarimų davė 
kalbininkė terminologė, Lietuvių kalbos 
instituto Terminologijos pakomisės pir-
mininkė dr. A. Auksoriūtė. Projekto metu 
buvo laikomasi Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos (VLKK) nutarimų. Norminant 

arba kuriant vabzdžių vardus buvo atsisa-
kyta barbarizmų ir vengta lietuvių kalbos 
normų arba tradicijų neatitinkančių vardų. 
Taip pat pradėta vienodinti ir vabzdžių 
vardų daryba. Kaip žinoma, iki šiol tiek 
lietuvių, tiek kai kuriose užsienio kalbose 
(pavyzdžiui, anglų) pasitaiko aprašomojo 
pobūdžio vabzdžių šeimos pavadinimų, 
sudarytų iš 3 ar 4 žodžių. Šiame projekte 
griežtai vadovautasi principu, kad lietuviš-
ki vabzdžių šeimų ir aukštesnio rango tak-
sonų vardai būtų arba vienažodžiai, arba 
sudaryti iš dviejų žodžių. Skirtingai negu 
lietuviškoji botanikos terminija (kuri jau 
yra sunorminta ir toliau, vadovaujantis tik 
binarinės nomenklatūros principais, kuria-
mi egzotinių augalų vardai), daugybė vabz-
džių rūšių vardų iki šiol tebėra aprašomojo 
pobūdžio. Tai labai apsunkina vartoseną ir 
neatitinka tarptautinės binarinės nomen-
klatūros principų, todėl tokie gyvalazdžių 
vardai, kurie buvo sudaryti daugiau nei iš 
dviejų žodžių, pakeisti trumpesniais.

Tarp gyvalazdžių yra žinoma daugybė 
labai artimų, sunkiai atskiriamų genčių. 
Jeigu rūšys lietuvių kalboje įgytų pava-
dinimus, kurių pirmasis žodis įvardytų 
gentį, terminologinė įvairovė būtų tokia 
didelė, kad nepaprastai apsunkintų vardų 
vartoseną (įsiminimą ir orientavimąsi sis-
temoje). Projekto metu buvo laikomasi 
principo, kad pirmenybė turėtų būti tei-
kiama aukštesnio rango ir reikšminges-
niems taksonams – šeimoms. Apsispręs-
ta, kad gyvalazdžių genčių įvardijimas 
lietuvių kalboje neturi ypatingos svar-
bos: 1) gyvalazdžių, kaip ir daugelio kitų 
vabzdžių genčių, taksonomija yra gana 
greitai kintanti ir nevisuotinai pripažinta; 
2) išoriniai morfologiniai skirtumai tarp 
gyvalazdžių genčių yra menki ir nespe-
cialistams dažniausiai būtų sunku (arba 
neįmanoma) identifikuoti gyvalazdžių 
gentis; 3) praktiniu (vartosenos) požiūriu 
aiški rūšių priklausomybė konkrečioms 
šeimoms yra svarbiau nei priklausomybė 

Tik nedaugelis vabzdžių turi pavadinimus lietu-
vių kalba
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gentims. Projekto metu buvo vadovautasi 
nusistovėjusia entomologinių vardų prak-
tika (tradicijomis) – šiuo metu daugiau-
sia sunormintoje ir pačioje didžiausioje 
vabzdžių sistematinėje grupėje – vabalų 
būryje – gentys lietuvių kalboje taip pat 
neįvardijamos. Genčių neįvardijimo tra-
dicijų buvo laikomasi ir atliekant žirgelių 
(Stonis ir kt., 2009), blakių (Stonis ir kt., 
2010) bei daugelio kitų vabzdžių būrių 
(Stonis, Diškus, 2011) terminijos normi-
nimo darbus. Taip pat apsispręsta ir toliau 
nuosekliai laikytis vabalų būrio ar blakių 
pobūrio terminijoje jau susiklosčiusių tra-
dicijų ir gyvalazdžių antšeimio rango vie-
nažodžius taksonus lietuvių kalboje var-
toti tik su priesaga -inis. Siekiant išvengti 
taksonominių dviprasmybių, vartoti šią 
priesagą atsisakyta šeimų varduose.

Leidinyje gyvalazdžių vardai pateikiami 
nurodant tik svarbiausius sinonimus ir vi-
sada kartu su moksliniu (lotynišku) pavadi-
nimu bei jo atitikmeniu anglų kalba (jeigu 

toks yra). Todėl vartotojas galės ne tik ne-
sunkiai susiorientuoti sudėtingoje entomo-
logijos sistemoje, suprasti atskirų sisteminių 
vienetų priklausomybę ir pavaldumą aukš-

tesnio rango sisteminiams vienetams (šei-
moms), bet ir lengvai rasti vabzdžio vardą, 
žinodamas vien tik lotynišką, o kartais vien 
tik anglišką jo atitikmenį.

11
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TERMINŲ IR SĄVOKŲ AIŠKINIMAI
(J. R. Stonis, V. Sruoga, A. Auksoriūtė)

Terminų žodyne vartojamos santrumpos: 
dgs. – daugiskaita; ∆ – straipsnyje atstoja 
visą antraštinį žodį; * – angliškas termino 
atitikmuo.
akẽlė – žr. paprastoji akis
antenà – vienas iš dviejų segmentuotų 

judrių galvos ūselių; jame gali 
būti daugybė (kartais iki dešim-
čių tūkstančių) įvairių sensilų, 
atliekančių lytėjimo, uoslės ir 
kitas funkcijas; antenos sudary-
tos iš pėdelės, stiebelio, žiedelio 
(gali nebūti), požiedžio (gali ne-
būti) ir botagėlio, susidedančio 
iš daug segmentų

 *antenna (dgs. antennae)
añtsparnis – vienas sparnas iš vabalų ir 

kitų vabzdžių pirmosios sparnų 
poros; antsparniai yra kieti, stip-
riai chitinizuoti, skraidant ne-
naudojami; suglausti antsparniai 

apsaugo pilvelį ir užpakalinius 
plėviškuosius sparnus

 *elytra
añtšeimis – taksono rangas, aukštesnis 

už šeimą; tai sistematinė kate-
gorija, apimanti keletą giminiškų 
šeimų, pvz., labai artimos mikro-
drugių šeimos – Nepticulidae ir 
Opostegidae – yra jungiamos į 
Nepticuloidea antšeimį; antšei-
mio lotyniškas pavadinimas visa-
da turi baigmenį -oidea

 *superfamily
apomòrfinis póžymis – pagal kladis-

tinės (filogenetinės) teorijos 
sampratą – tai evoliucijos metu 
atsiradęs naujas požymis; jis nu-
statomas lyginant du homolo-
giškus požymius, iš kurių vienas 
yra tiesiogiai kilęs iš kito; požy-
mis, kuris atsirado vėliau ir yra 

evoliuciškai pakitęs, palyginti 
su protėviniu, vadinamas apo-
morfiniu; plg. autapomorfinis 
požymis

 *apomorphy
areãlas – kurio nors gyvūnų sistematinio 

vieneto (pvz., rūšies, genties, 
šeimos) paplitimo plotas

 *geographical range, range
asimètrija – netaisyklingas kūno dalių ar 

organų išsidėstymas kūno ašies 
atžvilgiu

 *dissymmetry, asymmetry
ataugà – kūno dalies paviršiaus pailgė-

jimas
 *process
atógrąžos – dvi lygiagrečios geografi-

nės Žemės rutulio juostos, nu-
tolusios į abi puses nuo pusiaujo 
23°27'; būdingi vyraujantys pa-
satiniai ir musoniniai vėjai, visus 

12
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Atogrąžos (Centrinė Amerika, Monteverdės rezervatas)
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metus aukšta temperatūra, drėg-
nų, šiltų, ištisus metus žaliuo-
jančių miškų ar karštų savanų ir 
dykumų biomai; užima 35 proc. 
Žemės sausumos

 *the tropics
augaldis – vabzdys ar kt. gyvūnas, min-

tantis tik augalais
 *phytophagous
autapomòrfinis póžymis – pagal kla-

distinės (filogenetinės) teorijos 
sampratą – tai toks apomorfinis 
požymis, kuris būdingas tik vie-
nai sistematinei grupei (takso-
nui); plg. apomorfinis požymis

 *autapomorphy
autotòmija – kūno dalies (dažnai galū-

nės) numetimas pavojaus atveju
 *autotomy
binãrinė nomenklatūrà – organizmų 

pavadinimų sudarymo taisyklių 
visuma, pagal kurią rūšies pavadi-
nimas turi būti laikomas binomu

 *binominal nomenclature, bi-

nomial nomenclature, binary 
nomenclature

binòmas – dvinaris mokslinis organiz-
mo rūšies pavadinimas; lotyniško 
termino pirmasis žodis (visada 
daiktavardis) nurodo gentį, kuriai 
priklauso organizmas, ir visada 
rašomas didžiąja raide, o antrasis 
(paprastai būdvardis) – rūšį ir vi-
sada rašomas mažąja raide, pvz., 
Pseudopostega thailandica, Stig-
mella kuznetzovi; tokią dvinarę 
nomenklatūrą įtvirtino K. Linė-
jus (1707–1778), ji yra privalo-
ma pagal tarptautinius biologijos 
nomenklatūros kodeksus; moks-
linėje literatūroje prie organiz-
mo vardo dar gali būti paminėta 
šią rūšį aprašiusio mokslininko 
pavardė ar jos santrumpa bei 
aprašymo metai, pvz., Elachista 
trapeziella Stainton, 1849

 *binomen
blauzdà – ketvirtas vabzdžio kojos seg-

mentas
 *tibia
būrỹs – sistematinė kategorija, jungianti 

artimas (giminiškas) šeimas (gali 
būti viena arba daugiau); klasės 
dalis

 *order
cèrkas – kai kurių vabzdžių pilvelio gale 

(išangės šonuose) esantis porinis 
segmentuotas priedas

 *cercus (dgs. cerci)
chitnas – organinė medžiaga, iš ku-

rios susideda vabzdžių ir kitų 
nariuotakojų gyvūnų skeletas ir 
kutikulė; tai elastingas, atsparus 
cheminiam poveikiui polisacha-
ridas, susidedantis iš N-acetil-
gliukozamino liekanų

 *chitin
dalnė metamorfòzė – vabzdžio meta-

morfozė, kai iš kiaušinėlio išsiri-
ta lerva, labai panaši į suaugėlį, 
tik gerokai mažesnė ir be sparnų; 
tokia lerva augdama neriasi kelis 

14



15

kartus ir palaipsniui tampa su-
augusiu vabzdžiu (nėra lėliukės 
stadijos); ∆ būdinga lašalams, 
žirgeliams, tiesiasparniams ir kt.

 *incomplete metamorphosis
dangtẽlis – ką nors dengianti struktūra; 

vožtuvo pavidalo anga; daugelio 
vabzdžių (pvz., Phasmatodea) 
kiaušinėlio dangtelis; gyvalaz-
džių (Phasmatodea) patelių ge-
nitalinės ertmės pilvinis dangte-
lis, kilęs iš penktojo sternito

 *operculum (dgs. opercula)
dyglỹs, spyglỹs – tvirta, smailėjanti vabz-

džio kutikulės išauga (su kutiku-
le lanksčia jungtimi nesijungia)

 *spine
dimorfzmas – reiškinys, kai ta pati 

gyvūnų rūšis turi dvi skirtingas 
formas, pvz., patinų ir patelių 
dydžio, spalvos, išvaizdos skir-
tumai (lytinis dimorfizmas), tų 
pačių gyvūnų skirtinga spalva 
įvairiais metų laikais (sezoninis 

dimorfizmas)
 *dimorphism
egzoskelètas – žr. išorinis skeletas

*exoskeleton
egzòtinis organzmas – neįprastas gy-

vūnas, gyvenantis arba atvežtas 
iš tolimų, labai skirtingo klimato 
kraštų

 *exotic
entomològija – mokslas apie vabzdžius

*entomology
facètė – šešiabriaunė išorinė omatidijos 

dalis
 *facet
facètinė aks – žr. sudėtinė akis
fáuna – istoriškai susiformavusi tam tik-

ros geografinės erdvės gyvūnų 
rūšių visuma; ∆ gali būti skirs-
toma pagal sistematines gyvūnų 
grupes, pvz., pagal geologinį 
laikotarpį – kainozojaus, ledyn-
mečio, pagal gyvenamąją vietą – 
dirvožemio, ežero, pagal gyvūnų 
praktinę reikšmę – parazitų ∆

 *fauna
fãzė – tarpsnis, morfologiškai apibūdi-

nama vystymosi pakopa (žr. sta-
dija)

 *phase
foslija – Žemės plutos sluoksniuose 

randama suakmenėjusi ar kitaip 
išsilaikiusi geologinių periodų 
organizmų liekana (bestuburių 
kriauklės, kiauteliai, stuburinių 
kaulai ir pan.), jos atspaudas arba 
organizmo veiklos pėdsakas; 
Lietuvoje fosilijų randama ordo-
viko, silūro, devono, permo, ju-
ros ir kreidos geologinių perio-
dų jūrinės kilmės nuosėdiniuose 
sluoksniuose; gintare išlikusios 
vabzdžių ar augalų liekanos yra 
neogeno epochos (prieš 35–50 
mln. metų)

 *fossil
galvà – vabzdžio kūno priekinė (pirma) 

dalis (tegma)
 *head
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gents – sistematinė kategorija, jungianti 
giminiškas rūšis ir esanti šeimos 
dalis; ∆ gali būti sudaryta iš vie-
nos arba daugiau rūšių

 *genus (dgs. genera)
gýsla – vabzdžio sparno pailgas briaunos 

pavidalo sustandėjimas, kurio 
viduje yra trachėja

 *vein
gyslotùmas – vabzdžio sparno visų gys-

lų išsidėstymas; gyslų išsidėsty-
mo ypatumais dažnai remiamasi 
sistematikoje

 *venation, wing venation
graužiameji burnõs òrganai – bur-

nos organai su kramtyti pritaiky-
tais viršutiniais žandais; būdingi 
daugumai vabalų, tarakonams, 
tiesiasparniams ir kt.

 *chewing mouthparts
gumburlis – mažas gumbelio pavidalo 

iškilimas
 *tubercle
hemolmfa – vabzdžių ir kitų bestu-

burių gyvūnų, turinčių atvirą 
kraujo sistemą, kraujagyslėmis ir 
tarpląstelinėmis ertmėmis cirku-
liuojantis skystis

 *haemolymph
heteronòminiai (sparnai̇̃) – skirtingi 

sparnai (kai priekiniai ir užpaka-
liniai sparnai tarpusavyje skiriasi 
ne tik gyslotumu, bet ir dydžiu 
arba forma)

 *heteronomous (wings)
hipognãtinė galvà – statmena vabzdžio 

galva su į apačią nukreiptais bur-
nos organais (pvz., drugių, žiogų 
ir kt.)

 *hypognathous head
holotpas – svarbiausias kokios nors rū-

šies gyvūnų tipinės serijos eg-
zempliorius, pagal kurį pirmą 
kartą aprašyta rūšis; ∆ fiksuoja 
rūšies mokslinį vardą (pavadi-
nimą); holotipą parenka tą rūšį 
aprašantis autorius

 *holotype

inkubãcinis laikótarpis – vabzdžio 
kiaušinėlio vystymosi (bren-
dimo) laikotarpis; kitais atve-
jais – pirmasis infekcinės ligos 
laikotarpis nuo ligos sukėlėjo 
prasiskverbimo į organizmą iki 
pirmųjų ligos požymių pasiro-
dymo

 *incubation period
insektãriumas – indas, dėžė arba patal-

pa, kur laikomi ar veisiami vabz-
džiai

 *insectarium, insectary
įspėjamóji spalvà – ryški, kontrastinga 

spalva arba dėmė ant nuodingų 
ar pavojingų vabzdžių (taip pat 
kitų gyvūnų) kūno, pvz., juodi 
ir geltoni vapsvų pilvelio dryžiai, 
juodi taškai ant boružių raudonų 
antsparnių ir pan.

 *warning coloration, aposematic 
coloration

šnara – kūno danga, iš kurios išsinėrė 
vabzdys arba kitas nariuotakojis
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Stambiosios gyvašakės išnara
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*exuviae (vns. ir dgs.)
išornis skelètas, egzoskelètas – vabz-

džių ir kitų nariuotakojų išorinė 
danga, sudaryta iš sukietėjusio 
integumento
*exoskeleton

kanibalzmas – kai kurių gyvūnų savy-
bė ėsti tos pačios rūšies gyvūnus

 *cannibalism
kiaũšdėtė – pakitęs, ištįsęs patelės pil-

velio galas, paprastai aštuntasis 
ir devintasis segmentai, pritai-
kyti kiaušinėliams dėti

 *ovipositor
kiaušinlis – vabzdžio apvaisinta lytinė 

ląstelė, apsupta maisto medžia-
gomis ir apsauginiu apvalkalėliu 
(chorionu); dažniausiai ∆ būna 
apvalus arba ovalus; kartais ∆ 
susidaro ir neapvaisinus kiauši-
nėlio

 *egg
kilms ceñtras – hipotetinis geografinis 

regionas, iš kurio išplito viena ar 
kita organizmų grupė

 *center of origin
kladzmas – 1950 m. Vilio Henigo 

(Willy Hennig) pasiūlyta teori-
ja apie organizmų filogenetinius 
ryšius ir filogenetinių schemų 
sudarymą

 *cladistics
kója – viena iš šešių vabzdžio krūtinės 

galūnių, naudojamų judėjimo, 
kūno palaikymo ir kitoms funk-
cijoms (pvz., rausti, griebti ir 
pan.) atlikti

 *leg
kokònas – šilko siūlų, kuriuos išskiria 

kai kurių rūšių drugių vikšrai ar 
kitų vabzdžių lervos (tam, kad 
apsivyniotų jais prieš virsdamos 
lėliukėmis), maišelis

 *cocoon
kopuliãcija – dviejų individų susijungi-

mas lytinio akto metu

 *copulation
kostãlinis krãštas – priekinis sparno 

kraštas
krūtnė – vabzdžio kūno vidurinė dalis, 

esanti tarp galvos ir pilvelio; ∆ 
sudaryta iš 3 segmentų: prieš-
krūtinio, vidukrūtinio ir pakrū-
tinio

 *thorax
krūtinlė – vabzdžio krūtinės apatinė 

dalis
 *sternum (dgs. sterna)
kseroflas – organizmas, gyvenantis sau-

sose vietose: stepėse, dykumose
 *xerophilous
lérva – pogemalinė vabzdžio vystymosi 

stadija (dar vadinama faze); ler-
vų išorė daugiau ar mažiau ski-
riasi nuo suaugėlių; dažnai gy-
vena skirtingomis sąlygomis ir 
minta kitokiu maistu nei suaugę 
tos pačios rūšies individai

 *larva (dgs. larvae)
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letenlė – vabzdžio kojos penktasis seg-
mentas; ∆ dažniausiai sudaryta 
iš 2–5 mažų narelių, rečiau iš 
vieno

 *tarsus
letenlės nãgas – aštrus nagas, esantis 

vabzdžio letenėlės paskutinio 
narelio galo šone
*tarsal claw, nail

letenlės segmeñtas – vienas iš vabz-
džio letenėlę sudarančių seg-
mentų (narelių)

 *tarsomere
lytnis dimorfzmas – žr. dimorfizmas
metamorfòzė – kai kurių gyvūnų san-

daros pasikeitimas pogemalinio 
vystymosi metu; dažniausiai 
vyksta dėl to, kad ontogenezės 
metu pakinta organizmų gyve-
nimo sąlygos ir būdas; meta-
morfozės metu vienas vystymosi 
stadijas keičia kitos, gana skir-
tingos, pvz., vabzdžio lerva virs-

ta lėliuke, o lėliukė – suaugusiu 
vabzdžiu ir pan.; entomologijoje 
skiriama dalinė ∆, pilnutinė ∆ 
ir hipermetamorfozė (pasitaiko 
retai)

 *metamorphosis
mimkrija – individo supanašėjimas su 

aplinkos daiktais, kitais gyvū-
nais, augalais, negyvais gamtos 
kūnais, padedantis jam apsisau-
goti nuo priešų (pvz., drugiai 
stiklasparniai išore labai panašūs 
į vapsvas)

 *mimicry
mirmekoflija – kai kurių vabzdžių 

(musių, drugių, vabalų) prisitai-
kymas gyventi skruzdėlynuose

 *myrmecophily
mitýbinis áugalas – augalas (ar augalų 

grupė), kurio audiniais minta 
augalėdžiai, pvz., vabzdžiai

 *host-plant
modifikãcija – nepaveldimas organizmo 

požymio pakitimas, kurį sukelia 
pakitę aplinkos veiksniai (tempe-
ratūra, mityba, šviesos, drėgmės 
kiekis), veikdami organizmą tik 
tam tikru jo raidos metu

 *modification
monofãgas – gyvūnas, mintantis tik 

vienos rūšies maistu, pvz., vie-
nos rūšies augalu

 *monophagous
morfològija – mokslas, tiriantis orga-

nizmų formą ir sandarą
 *morphology
mutualzmas – organizmų simbiozės 

forma – dviejų rūšių individai 
gyvena kartu vienas kitam teik-
dami naudą

 *mutualism
nagẽlis – vabzdžio kojos letenėlės gale 

esanti lenkta, smaili struktūra 
(paprastai porinė), primenanti 
paukščio kojos nagą

 *claw
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Kasmet atogrąžų miškuose aptinkama naujų, iki šiol mokslui nežinomų rūšių (paveiksle – didžiulis augalo lapą imituojantis žiogas)
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narẽlis – žr. segmentas
naujà mókslui ršis – žr. nauja rūšis
naujà ršis, naujà mókslui ršis – pirmą 

kartą įvardyta, pavadinta moksli-
niu, t. y. lotynišku vardu, ir pa-
skelbta mokslinėje publikacijoje 
organizmo rūšis; naujos rūšies 
paskelbimas galioja tik tada, jei-
gu rūšies mokslinis aprašymas ir 
publikacija, kurioje skelbiama 
nauja rūšis, atitinka visus Tarp-
tautinio nomenklatūros kodekso 
reikalavimus
*new species

nepilnóji metamorfòzė – žr. dalinė 
metamorfozė

nepilnutnė metamorfòzė – žr. dalinė 
metamorfozė

nėrmasis – 1) procesas, kai, vabzdžiui 
augant, keičiantis jo ūgiams ir 
formuojantis naujam išoriniam 
skeletui (ekzoskeletui), nume-
tama išorinė lervos, nimfos ar 
najadės kūno danga; 2) procesas, 

kai lerva, nimfa ar najadė perei-
na iš vienos vystymosi stadijos į 
kitą

 *molt, moult, ecdysis
nmfa – dalinės metamorfozės vabzdžio 

lerva, gyvenanti sausumoje, pvz., 
tarakonų, žiogų; ∆ išoriškai labai 
panaši į suaugėlį, tačiau jos spar-
nai dar nėra visiškai išsivystę
*nymph

nomenklatūrà – augalų, gyvūnų ar kitų 
organizmų vardų (pavadinimų) 
sistema ir jų vartojimo taisyklių 
visuma

 *nomenclature
nugarlė – vabzdžio krūtinės viršutinė 

dalis
 *notum (dgs. nota)
nugarnis, dorsãlinis – nukreiptas į nu-

garos pusę, esantis ant nugaros ar 
susijęs su vabzdžio nugaros puse
*dorsal

pãatogrąžiai – Šiaurės ir Pietų pusrutu-
lių geografinės juostos, tarp ato-

grąžų ir vidutinių juostų (tarp 
30–40 ° šiaurės ir pietų platu-
mos); dirvožemiai ir augalija la-
bai įvairūs – nuo drėgnųjų pla-
čialapių ir visžalių medžių rau-
donžemiuose ir geltonžemiuose 
iki retmiškių tamsiai ruduose 
dykumų dirvožemiuose; žiemą 
orai nepastovūs, retkarčiais pas-
ninga, būna šalčių iki -20 °C; 
vasara karšta, šilčiausio mėnesio 
vidutinė oro temperatūra +24–
28 °C; musoninio klimato sek-
toriui būdinga lietinga vasara, 
sausa žiema

 *subtropics
pakrūtinlė – vabzdžio pakrūtinio apa-

tinė dalis
 *metasternum
pakrūtinỹs – vabzdžio krūtinės trečiasis 

(paskutinis) segmentas
 *metathorax
panugarlė – pakrūtinio viršutinė dalis
 *metanotum
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paprastóji aks – vabzdžių ar kitų na-
riuotakojų paprasta (nesudėti-
nė), rutuliuko formos akis; būna 
pavienės ar mažomis grupėmis; 
vabzdžiai jų turi nuo 1 iki 3
*ocellus (dgs. ocelli), simple 
eye, stemma

paprastóji akẽlė – žr. paprastoji akis
paraztas – organizmas, nuolatos arba 

laikinai gyvenantis kito organiz-
mo kūno paviršiuje (išorinis pa-
razitas) arba viduje (vidinis para-
zitas) ir mintantis jo ląstelėmis, 
audiniais ar žarnyno turiniu

 *parasite
parazitzmas – dviejų skirtingų rūšių 

organizmų tarpusavio santykių 
forma – vienas organizmas (pa-
razitas) naudojasi kitu (šeimi-
ninku) kaip gyvenamąja aplinka 
ir maisto šaltiniu, dažniausiai 
jam kenkdamas

 *parasitism
partenogenèzė – organizmų lytinio 

dauginimosi būdas – gemalo 
vystymasis iš neapvaisintos mo-
teriškosios lytinės ląstelės

 *parthenogenesis
patẽlė – individas, turintis tik tuos lyti-

nius organus, kuriuose susidaro 
neapvaisinti kiaušinėliai

 *female
pãtinas – individas, turintis tik tuos lyti-

nius organus, kuriuose susidaro 
spermatozoidai

 *male
pentnas – tvirta, dyglio pavidalo vabz-

džio kutikulės išauga, kuri su 
kūno danga jungiasi lanksčia 
jungtimi (paprastai ant blauz-
dos)

 *spur
pesticdas – cheminė medžiaga kenkė-

jams, ligų sukėlėjams, piktžo-
lėms, parazitams naikinti

 *pesticide
pilvẽlis – paskutinė vabzdžio kūno dalis 

už krūtinės; dažniausiai ∆ su-

darytas iš 8–10 aiškiai matomų 
segmentų

 *abdomen
pilvẽlio segmeñtas – vienas žiedo pavi-

dalo segmentų, sudarančių vabz-
džio ar kito nariuotakojo pilvelį

 *abdomere
pilvnis, ventrãlinis – esantis arčiau pilvo 

arba nukreiptas į pilvo pusę
 *ventral
plėvnis spar̃nas – žr. plėviškasis spar-

nas
plviškasis spar̃nas – labai plonas, dau-

giau ar mažiau skaidrus vabzdžių 
sparnas; paprastai tokius sparnus 
turi tinklasparniai, musės, plė-
viasparniai ir kt. vabzdžiai

 *membranous wings
póbūris – organizmų sistematikos viene-

tas – būrio dalis, jungianti gimi-
niškus antšeimius arba šeimas 

 *suborder
pókrūtinė – žr. pakrūtinys
póšeimis – taksono rangas, jungiantis 
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dvi ar daugiau giminiškų tribų 
arba genčių; žemesnis už šeimą; 
lotyniškas pošeimio pavadinimas 
visada baigiasi galūne -inae

 *subfamily
prekinė blauzdà – vabzdžio priekinės 

kojos blauzda
 *foretibia
prekinė kója – pirmosios kojų poros 

koja, esanti ant vabzdžio prieš-
krūtinėlės

 *foreleg
priešimãginės stãdijos – vystymosi sta-

dijos (arba fazės) iki suaugėlio
preškrūtinė – žr. prieškrūtinis
prieškrūtinlė – vabzdžio prieškrūtinio 

apatinė dalis
 *prosternum
preškrūtinis – vabzdžio krūtinės pir-

masis segmentas
 *prothorax
priešnugarlė – vabzdžio prieškrūtinio 

viršutinė dalis
 *pronotum

prognãtinė galvà – horizontaliai orien-
tuota vabzdžio galva su į priekį 
nukreiptais burnos organais
*prognathous head

redùkcija – organų arba jų dalių visiškas 
arba dalinis sunykimas dėl funk-
cijos praradimo

 *reduction
ršies pavadnimas – mokslinis rūšies 

rango taksono pavadinimas
 *species name
ršių apibdinimas – organizmų rūšių 

nustatymas, atpažinimas, jas ly-
ginant ar gretinant pagal esmi-
nius taksonominius požymius

 *identification
ršių identifikãvimas – žr. rūšių api-

būdinimas
sąnarỹs – vieta, kurioje lanksčiai jungia-

si dvi kūno dalys ar segmentai
 *articulation, joint
segmeñtas – vienas iš daugelio panašių 

dalių (∆), iš kurių susideda vabz-
džio (ir kai kurių kitų gyvūnų) 

kūnas arba kai kurie organai
 *segment
sesernė grùpė – pagal kladizmo teori-

ją – tai filogenetiškai artimiausi 
bet kokio taksonominio rango 
organizmai, kilę iš vieno arti-
miausio protėvio

 *sister group
sinonmas – sistematikų pripažintos 

rūšies kitas mokslinis pavadini-
mas (vardas), susijęs su ta pačia 
organizmo rūšimi, tačiau nevar-
totinas, norint išvengti nomen-
klatūros painiavos; sinoniminiai 
pavadinimai atsiranda dėl to, kad 
tą pačią organizmo rūšį skirtingi 
autoriai (kartais ir tas pats auto-
rius) aprašo kaip naują daugiau 
nei vieną kartą ir taip suteikia tai 
pačiai rūšiai skirtingus pavadi-
nimus; pvz., Elachista contami-
natella Zeller, 1847 ir E. fadella 
Milliére, 1876 yra tos pačios rū-
šies sinoniminiai pavadinimai

23



24

 *synonym
sistemãtinis srašas – kurio nors re-

giono organizmų grupės rūšių 
mokslinis sąrašas, sudarytas re-
miantis rūšių giminystės prin-
cipu
*systematic list

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

 *cryptic coloration
spyglỹs – žr. dyglys
stãdija – tam tikra raidos pakopa, išsivys-

tymo tarpsnis, pvz., lerva, lėliu-
kė (žr. fazė)

 *stage
stãdijos iki suáugėlio – visos vabzdžio 

vystymosi stadijos iki suaugė-
lio – nuo kiaušinėlio iki lėliukės 
ar nimfos, jeigu vabzdžiui bū-
dinga dalinė metamorfozė

 *preimaginal, immature

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

 *imago (dgs. imagines)
subtròpikai – žr. paatogrąžiai
sudėtnė aks, facètinė aks – vabzdžio 

ar kito nariuotakojo akis, suda-
ryta iš daugybės omatidijų

 *compound eye
šeimà – sistematinė kategorija, jungianti 

artimas (giminiškas) gentis; bū-
rio dalis; lotyniškas šeimos pa-
vadinimas visada baigiasi galūne 
-idae

 *family
taksònas – įvardyta bet kokio sistema-

tinio rango (rūšies, genties, šei-
mos, būrio, klasės ar pan.) orga-
nizmų grupė, pvz., indinė gyva-
lazdė, vaiduoklinių gyvalazdžių 
šeima, gyvalazdinių antšeimis, 
gyvalazdžių būrys, vabzdžių kla-
sė, nariuotakojų tipas ir pan.

 *taxon (dgs. taxa)
taksonòmija – biologijos mokslo šaka, 

nagrinėjanti organizmų klasifi-
kacijos principus, metodus, tai-
sykles (organizmų klasifikacijos 
teorija ir praktika); pirmą kartą 
šį terminą pavartojo biologas De 
Kandolis (1813 m.); dažniausiai 
biologai taksonomijos ir sistemati-
kos terminus laiko sinonimiškais, 
tačiau rekomenduotina atsi-
žvelgti į tai, kad terminas takso-
nomija dažniausiai yra siauresnės 
reikšmės (klasifikacijos metodų 
ar pačių organizmų grupių at-
žvilgiu), pvz., galime kalbėti 
apie kurios nors drugių genties 
ar šeimos taksonomiją, bet ne-
derėtų šio termino vartoti, kai 
kalbame apie vabzdžių klasę ar 
dar stambesnius taksonus, šiuo 
atveju paprastai sakoma: drugių 
sistematika, vabzdžių sistemati-
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Paprastai, kad sudarytų kokios nors vietovės organizmų taksonominį sąrašą, sistematikai (taksonomijos specialistai) turi atlikti išsamius faunos tyrimus
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ka, bestuburių gyvūnų sistematika 
(rečiau sistema)

 *taxonomy
Tarptautnis zoològijos nomen klat

ros kòdeksas – nuo 1973 m. 
leidžiamas oficialus tarptautinis, 
su zoologijos nomenklatūra su-
sijusių taisyklių ir rekomendaci-
jų rinkinys

 *International Code of Zoolo-
gical Nomenclature

tegmà – viena vabzdžio kūno dalių; yra 
trys tegmos: galva, krūtinė, pil-
velis

 *tagma (dgs. tagmata)
tròpikai – žr. atogrąžos
gis – lervos nėrimosi periodas, pvz., pir-

mo ūgio lerva – periodas nuo 
lervos išsiritimo iš kiaušinėlio iki 
pirmojo nėrimosi, antro ūgio ler-
va – periodas nuo pirmojo iki an-
trojo lervos nėrimosi ir t. t.; daž-

nai žymimas L1, L2, L3 ir t. t.
 *instar
ūsẽlis – žr. antena
užnugarlė – nugarėlės tarpsegmenti-

nė plokštelė, susijusi su prieš ją 
esančio segmento tergitu ir tu-
rinti antekostą bei dažnai porą 
pertvarėlės skiaučių; prie už-
nugarėlės tvirtinasi nugariniai 
išilginiai raumenys; suaugusių 
dvisparnių (Diptera) nugarinis 
skleritas, esantis už vidukrūtinio 
skydelio

 *postnotum
užpakalnė blauzdà – vabzdžio užpa-

kalinės kojos blauzda
 *hind tibia
užpakalnė kója – ant vabzdžio pakrū-

tinėlės esanti, viena iš trečiosios 
poros kojų

 *hind leg
užpakalnė šlauns – vabzdžio užpaka-

linės kojos šlaunis
 *hind femur
vidnugarlė – žr. vidunugarėlė
vidukrūtnis – vabzdžio krūtinės antra-

sis (vidurinis) segmentas
 *mesothorax
vidukrūtinlis – vabzdžio vidukrūtinio 

apatinė dalis
 *mesosternum
vidunugarlė – vabzdžio vidukrūtinio 

viršutinė dalis
 *mesonotum
vidurnė blauzdà – vabzdžio vidurinės 

kojos blauzda
 *midtibia
vidurnė kója – viena koja iš antrosios 

kojų poros, esančios ant vabz-
džio vidukrūtinėlės

 *midleg
vidurnė šlauns – vabzdžio vidurinės 

kojos šlaunis
*midfemur
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Kibioji gyvalazdė

Kabančioji gyvalazdė
Gvinėjinės gyvalazdės užpakalinė koja
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ApIE LEIDINIO AUTORIUS

Arūnas Diškus

yra išleidęs (vienas arba su bendraauto-
riais) 1 mokslo monografiją ir publikavęs 
apie 45 straipsnius. Aprašė (vienas arba su 
bendraautoriais) apie 85 naujas mokslui 
rūšis ir vieną naują gentį iš įvairiausių pa-

saulio kraštų: Europos, Centrinės Azijos 
(Kazachstano, Uzbekistano, Turkmėnis-
tano, Tadžikistano, Kirgizijos), Rytų Azi-
jos (Japonijos ir Rusijos Tolimųjų Rytų), 
Pietryčių ir Pietų Azijos (Tailando, Ma-

Biomedicinos mokslų daktaro di-
sertaciją apgynė Vilniaus universitete 
2005 m. Stažavosi Kopenhagos universi-
tete (1995–1996 m.) ir Londono gamtos 
muziejaus Entomologijos laboratorijoje 
(1997–1998 m., 2001–2002 m.). Pagrin-
dinė mokslo darbo kryptis – primityvių 
Microlepidoptera (Nepticulidae, Tische-
riidae) fauna, paplitimas ir taksonomi-
ja; šiuo metu daugiausia dėmesio skiria 
Ekvadoro ir Peru faunai. Kitų moksli-
nių interesų sritis – egzotiniai vabzdžiai 
(gyvalazdės, maldininkai, tarakonai, jų 
auginimo insektariumuose metodika). 
Dalyvavo 12 mokslo tiriamųjų ekspedi-
cijų įvairiose užsienio šalyse: Abchazijoje 
(1991 m.), Tadžikistane (1991 m.), Turk-
mėnistane (1991, 1993 m.), Ekvadore 
(2005, 2007 m.), Peru (2008 m.), In-
dijoje (2010 m.) ir kt. Iš viso A. Diškus 

Ramiojo vandenyno pakrantė (2008 m.)
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laizijos, Nepalo, Indijos, Omano), Pietų 
Afrikos (PAR, Zimbabvės, Namibijos), 
Šiaurės Afrikos (Tuniso), Pietų Amerikos 
(Ekvadoro, Peru, Čilės ir Argentinos) ir 
kt. Dr. A. Diškaus duomenys, surink-
ti atogrąžų Amerikoje, labai praplečia 
mokslo žinias apie savitą Andų ir Amazo-
nės gamtą bei savitus faunos formavimosi 
(faunogenezės) procesus. Dr. A. Diškaus 
vardu yra pavadintos ir dvi neseniai at-
rastos bei aprašytos vabzdžių rūšys: Cen-
trinės Amerikos miškuose gyvenančios 

Fomoria diskusi (Nepticulidae) ir Pseudo-
postega diskusi (Opostegidae). Šiuo metu 
jis dirba Lietuvos edukologijos univer-
sitete, eina docento pareigas, yra Bio-
sistematikos tyrimų centro narys. Dėsto 

Maču Pikču, Peru (2008 m.)

Ekvadoras (2007 m.)

29

bestuburių zoologiją, įdomiąją entomo-
logiją, Lietuvos fauną bei talkina dėstant 
biologinę įvairovę, evoliucines sistemas ir 
kitus bakalauro bei magistro studijų kur-
sus. El. paštas arunas.diskus@vpu.lt.
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Mokslų daktaro bei habilituoto daktaro 
disertacijas rengė ir apgynė Rusijos MA 
Zoologijos institute (1984 ir 1992 m.). 
Tarptautinio mokslo fondo (JAV), Šiau-
rės šalių tarybos, NATO, Karališkosios 
Londono draugijos ir Smitsono centro 
(Vašingtone) remiamas, J. R. Stonis ilgai 

Jonas Rimantas Stonis

stažavosi arba dirbo Kopenhagos univer-
sitete, Londono gamtos muziejuje (nuo 
1997 iki 2009 m. beveik kasmet), JAV 
Smitsono centre, taip pat Olandijos, 
Belgijos, Austrijos, Vengrijos, Čekijos ir 
kituose mokslo centruose. Dalyvavo arba 
vadovavo 39 tiriamosioms ekspedicijoms 
įvairiose užsienio šalyse, daugiausia Azi-
joje ir Centrinėje bei Pietų Amerikoje. 
Pagrindinė mokslo darbo kryptis – stra-
teginių Žemės regionų bio loginė įvairovė 
ir pasaulio primityvių Microlepidoptera 
(Opostegidae, Nepticulidae, Tischerii-
dae) taksonomija. Kitų mokslinių inte-
resų sritis – biogeografija, entomologijos 
terminų norminimas (bendradarbiaujant 
su Valstybine lietuvių kalbos komisija ir 
Lietuvių kalbos instituto Terminologijos 
centru). Iš viso J. R. Stonis (vienas arba su 
bendraautoriais) yra išleidęs keletą kny-
gų ir 5 mokslo monografijas Olandijoje, 
Didžiojoje Britanijoje, JAV ir Lietuvoje 

El Tachinas, Meksika (2008 m.)

Amazonija, Ekvadoras (2001 m.)
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bei paskelbęs apie 190 straipsnių. Juose 
autorius išdėstė naujas mokslo koncepcijas 
ir aprašė (vienas arba su bendraautoriais) 
apie 400 naujų mokslui rūšių ir genčių iš 
įvairiausių pasaulio kraštų: Europos, Kau-
kazo, Centrinės Azijos (Kazachstano, Uz-
bekistano, Turkmėnistano, Tadžikistano, 
Kirgizijos ir Mongolijos: Gobio dykumos 
ir Altajaus), Rytų Azijos (Japonijos ir Rusi-
jos Tolimųjų Rytų), Pietryčių ir Pietų Azi-
jos (Tailando, Malaizijos, Indonezijos, Ne-
palo, Indijos, Omano), Pietų Afrikos (PAR, 
Zimbabvės, Namibijos), Šiaurės Afrikos 
(Tuniso), Šiaurės Amerikos (JAV), Karibų 
salų, Centrinės ir Pietų Amerikos (Belizo, 
Meksikos, Kosta Rikos, Venesuelos, Ko-
lumbijos, Brazilijos, Ekvadoro, Peru, Čilės 
bei Argentinos) ir kt. J. R. Stonis yra moks-
lo žinių populiarintojas – Lietuvos mokslo 
populiarinimo darbų konkurso laureatas 
(2005 ir 2006 m. – II vieta, 2007 m. – I vie-
ta, 2008 ir 2009 m. – III vieta). 1995 m. 
mokslininkas buvo apdovanotas Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu už 

nuopelnus Lietuvos mokslui ir švietimui, o 
2004 m. tapo Lietuvos nacionalinės mokslo 
premijos laureatu.

Šiuo metu dirba Lietuvos edukologijos 
universitete, eina profesoriaus pareigas, 
vadovauja Biosistematikos tyrimų cen-

trui. Dėsto bestuburių zoologiją, biologi-
nę įvairovę, evoliucines sistemas, gamtos 
mokslų didaktiką ir metodiką bei kitus 
bakalauro ir magistro studijų kursus. 
El. paštas stonis@vpu.lt, interneto svetai-
nė www.life4diversity.com.

Kosta Rika (2008 m.)
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Leidinio autoriai nuoširdžiai dėkoja 
„Lututės“ leidyklos kolektyvui, ypač di-
rektoriui Romualdui Barauskui, dizaine-
rei Kristinai Saveljevai, redaktorei Inesai 
Oranskytei už produktyvų bendradar-
biavimą ir suteiktą visokeriopą pagalbą 
rengiant šią knygą. Autoriai taip pat dė-
koja Lietuvos edukologijos universiteto 
Biosistematikos tyrimų centro nariams 
(prof. dr. Virginijui Sruogai ir projektų 
vykdytojui Andriui Remeikiui). 

Už pagalbą atliekant tyrimus Pietų 
Amerikoje A. Diškus nuoširdžiai dėkoja 
Modestui Jociui (Vilnius), o už pagalbą 
prižiūrint gyvalazdžių insektariumus – 
Onai Diškevičienei (Vilnius). 
Už kai kurią dalykinę pagalbą autoriai 

yra dėkingi O. V. Conle’iui (O. V. Con-
le) ir F. H. Hennemannui (F. H. Henne-
mann) (Vokietija), Donatui Stanioniui 
(Lietuvos edukologijos universitetas) ir 
Dariui Mikelaičiui (Aplinkos apsaugos 

pADĖKOS

agentūra, Gyvūnijos naudojimo kontro-
lės skyrius).
Už leidinio recenzavimą, naudingus pa-

tarimus ir kritines pastabas autoriai reiškia 
padėką recenzentams prof. dr. Virginijui 
Sruogai (Lietuvos edukologijos universi-
tetas) ir dr. Brigitai Tamutei (Kauno Tado 
Ivanausko zoologijos muziejus).
Už vabzdžių vardų ir entomologinių 

terminų norminimo darbus, vertingus 
patarimus bei visokeriopai vaisingą ben-
dradarbiavimą A. Diškus ir J. R. Stonis 
yra dėkingi Terminologijos centro va-
dovei dr. Albinai Auksoriūtei (Lietuvių 
kalbos institutas), o už leidinyje vartoja-
mų vardų kirčiavimo darbus – Lietuvių 
kalbos instituto Terminologijos centro 
redaktorei Adelei Noreikaitei. Už ento-
mologinių terminų ir sąvokų kirčiavimą 
bei patarimus leidinio autoriai dėkoja 
akcentologei Verai Mauricaitei (Lietuvos 
edukologijos universitetas, Lietuvių kal-

botyros ir komunikacijos katedra, Fone-
tikos ir akcentologijos laboratorija), o už 
pasiūlymus atliekant pirminio rankraš-
čio kalbinę redakciją – lituanistei Jolitai 
Žvironienei (Lietuvos edukologijos uni-
versitetas, Lietuvių kalbos didaktikos ir 
literatūros katedra).
Leidinio autoriai taip pat dėkoja LMT 

Mokslo fondui už paramą vykdant moks-
lo projektą (MIP-049/2011).
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Paramai – skurdi, bet labai savita žolių ir žemaūgių krūmų ekosistema (Andų kalnai, Ekvadoras)
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KUO ĮDOMIOS 
GYVALAZDĖS
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Daugelis tiek pas mus gyvenančių, tiek 
atogrąžose aptinkamų vabzdžių yra labai 
smulkūs organizmai. Tik kai kurie vabz-
džių pasaulio atstovai yra dideli padarai. 
Gyvalazdės įdomios tuo, kad būtent šiam 
būriui priklauso vienas iš įspūdingiausių 
vabzdžių rekordininkų – pats ilgiausias 
pasaulio vabzdys – milžiniškoji gyvalaz-
dė (Phobaeticus chani). Ši gigantė gyvena 
Malaizijoje, Borneo saloje. Patelės kūno 
ilgis – apie 360 mm (o matuojant su išties-
toms kojomis – daugiau nei pusė metro!). 
Norint pamatyti tokį pasaulio vabzdžių il-
gio rekordininką nebūtina vykti į Borneo 
džiungles, šios gyvalazdžių rūšies holotipas 
(t. y. pats svarbiausias, etaloninis, kolekci-
nis egzempliorius) yra saugomas Londono 
gamtos muziejuje. Tačiau nustebinti gali ne 
tik milžiniškoji gyvalazdė. Dėl neįprastos 
išvaizdos ir specifinės elgsenos šie vabzdžiai 
žavi ne tik mokslininkus, bet ir visus žmo-
nes. Nedaug yra tokių gyvūnų, kurie gebė-
tų taip puikiai maskuotis. Štai, pavyzdžiui, 

kabančioji gyvalazdė (Phaenopharos khao
yaiensis) ypač puikiai imituoja augalų šake-
les. Ramybės metu kojas priglaudžia labai 
arti kūno, stipriai apkabindama augalą, ant 
kurio tupi. Tik priekines galūnes kabančio-
ji gyvalazdė ištiesia į priekį lyg plonas au-
galo šakeles. Maža to, šiai gyvalazdei esant 
ramybės būsenos, kūnas kiek perlinksta 
krūtinės ir pilvelio sandūros vietoje, todėl 

kabančioji gyvalazdė atrodo dar panašesnė 
į medžio šaką. Nenuostabu, kad gyvalaz-
des daug sunkiau pastebėti nei, pavyzdžiui, 
ryškiaspalvius dieninius drugius, tuo labiau 
kad gyvalazdės aktyvios naktį, o dieną sle-
piasi. Net paliesta ar kitaip sutrikdyta gy-
valazdė dažniausiai ir toliau lieka nejudri, 
o kojas laiko priglaustas išilgai kūno. Tiesa, 
ne visos gyvalazdės yra tokios kaip kaban-

Stambiosios gyvašakės nimfa
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čioji, jos visos yra skirtingos. Marganuga-
rė vikrialazdė (Anisomorpha buprestoides) 
nepanaši į augalo šaką, o iškilus pavojui 
ginasi nuo priešų aitriu sekretu. O štai 
juodoji vikrialazdė (Peruphasma schultei) 
atrodo tarsi koks mažas įmitęs „velniukas“. 
Šios rūšies individų kūnas mėsingas ir vi-
siškai juodas. Gvinėjinė gyvalazdė (Eury-
cantha calcarata) ant užpakalinių kojų turi 
didelius dyglius, kuriuos papuasai naudoja 
kaip kabliukus žuvims gaudyti.
Gyvalazdėms ypač būdingas lytinis di-
morfizmas, t. y. patelės ir patinai skiriasi 
tiek dydžiu, tiek kitais išorės požymiais. 
Dėl to, nemačius jų poravimosi arba 
neturint iš kiaušinėlių išaugintų eg-
zempliorių, dažniausiai būna net sunku 
nustatyti, ar patinai ir patelės priklauso 
tai pačiai rūšiai, ar skirtingoms. Gyva-
lazdžių lervos vadinamos nimfomis, jos 
truputį panašios į suaugėlius, o augda-
mos vis panašėja. Beje, suaugusios gy-
valazdės niekaip nesirūpina savo pali-

Ilgakojė gyvalazdė

Gvinėjinė gyvalazdė Kabančioji gyvalazdė
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kuonimis. Kai kurių gyvalazdžių nim-
fos, kurios išsirita skruzdėlynuose, yra 
rudos arba raudonos spalvos, t. y. ypač 
panašios į skruzdėles. Tokios, skruzdė-
les mėgdžiojančios, nimfos dažniausiai 
ritasi nakties metu, kai mažesnis pavo-
jus jų saugumui, o išsiritusios nedelsiant 
pasišalina iš skruzdėlyno. Gyvalazdės 
nėra ilgaamžės. Gyvena tik keletą mė-

nesių, rečiau – metus ar ilgiau. Daug kas 
jas augina ir veisia namų, mokyklos ar 
mokslo laboratorijų insektariumuose. 
Leidinio autoriai nesiūlo gyvalazdžių 
auginti nelaisvėje, tačiau tiems, kurie 
tuo užsiims, rekomenduoja apsiginkluo-
ti kantrybe. Svarbu pasirinkti tinkamas 
auginti rūšis ir nebijoti eksperimentuoti, 
kaupti asmeninę patirtį.Niūrioji gyvalazdė

Vikrialazdė Eukaliptinė gyvalazdė



38

Sakoma, kad visos gyvalazdės pa
našios į augalų šakas

Tiesa, dauguma gyvalazdžių puikiai imi-
tuoja augalų šakeles, tačiau dalis gyvalaz-
džių vis dėlto prisitaikė mėgdžioti ne šakas, 
o augalų lapus. Šių gyvalazdžių pilvelis la-
bai praplatėjęs ir visiškai plokščias, todėl šie 
vabzdžiai vadinami lapapilviais. Lapapilvių 
šeimai priklauso žaliasis (Phyllium biocula-
tum), filipininis (P. philippinicum), didysis 
(P. giganteum) ir daugybė kitų lapapilvių (iš 
viso apie keturias dešimtis rūšių).

Sakoma, kad gyvalazdės visiškai 
nepavojingos žmogui

Gyvalazdės iš tikrųjų yra taikūs padarai. 
Visos gyvalazdės yra augalėdės (fitofa-
gai), tarp jų nėra nei parazitų, nei skau-
džiai geliančių atstovų (jų burnos organai 
graužiamieji). Tačiau tai nereiškia, kad 
gyvalazdės negali apsiginti ir sukelti jo-
kio pavojaus žmogui, jeigu su jomis el-

DAŽNIAUSIAI pApLITĘ MITAI ApIE GYVALAZDES

giamasi neatsargiai. Kai kurios gyvalaz-
dės turi specialių gynybos priemonių. 
Štai, pavyzdžiui, gvinėjinės gyvalazdės 
(Eurycantha calcarata) kūnas ginkluotas 
aštriais dygliukais. Ypač dideli, išlenkti 
ir aštrūs dygliai (pentinai) auga ant šios 
gyvalazdės patinų užpakalinių kojų šlau-

nų, kurios, palyginti su kitomis kojomis, 
yra labai išdidėjusios ir turi stiprų raume-
nyną. Kartais šios gyvalazdės mušasi tar-
pusavyje arba kovoja su priešu – stipriai 
kerta kojomis. Jeigu elgiamasi neatsargiai, 
žmogui gvinėjinės gyvalazdės dygliai gali 
nesunkiai sužeisti odą ir padaryti gana gi-

Filipininis lapapilvis (nimfa)
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lią žaizdelę. Ne tokių didelių, tačiau aštrių 
dyglių turi ir daug kitų gyvalazdžių rūšių: 
spyglianugarė, dygioji ir kitos gyvalazdės.

Daugeliui įvairioms šeimoms priklau-
sančių gyvalazdžių būdinga efektyvi che-
minė gynyba. Pavojaus metu jos išskiria 
aitrių nuodingos hemolimfos lašelių. 
Marganugarė vikrialazdė (Anisomorpha 
buprestoides) ir kai kurios kitos gyvalaz-
džių rūšys išpurškia aitrų sekretą, kuris 
turi labai stiprų, nemalonų kvapą ir gali 
laikinai sulaikyti priešą. Tyrimai parodė, 
kad šių gyvalazdžių ekskretas yra veiks-
mingas ginklas ginantis nuo skruzdėlių, 
plėšrių vabalų, pelių (kai kada net ir nuo 
žiurkių), vabzdžialesių paukščių. Beje, 
paprastai gyvalazdės gynybinį ekskretą 
iššvirkščia paukščiui ar kitam priešui dar 
net neprisilietus. Žmogui, kuris neatsar-
giai stebi marganugares vikrialazdes net 
iš pusmetrio atstumo, šie vabzdžiai gali 
iššvirkšti aitraus ekskreto tiesiai į akis. Tai 
sukelia ypač stiprų skausmą, kuris prade-
da rimti tik po kelių valandų. Be stipraus 

Ilgakojė gyvalazdė ♂ Gvinėjinė gyvalazdė (užpakalinė koja) ♂

Dygioji gyvalazdė ♀ Stambioji gyvašakė (nimfa)
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skausmo, gali pasireikšti ir kiti simpto-
mai, kurie tęsiasi iki 48 val. (akys stipriai 
parausta, pasidaro jautrios šviesai ir spau-
dimui, labai susilpnėja regėjimas, o kai 
kada žmogus ir laikinai apanka). Atsitikus 
nelaimei, patariama pažeistas akis gausiai 
praplauti tekančiu vandeniu.

Sakoma, kad visos gyvalazdės ža
lios arba rudos spalvos

Daug kas mano, kad gyvalazdės – vien 

tik žalios arba rudos spalvos vabzdžiai, 
nes jos juk mėgdžioja augalų šakas arba 
lapus. Tai netiesa, nes kai kurios gyvalaz-
dės yra labai spalvingos arba net raštuo-
tos. Pavyzdžiui, marganugarė vikrialazdė 
(Anisomorpha buprestoides) yra ypač iš-
marginta, puošnioji gyvalazdė (Necroscia 
annulipes) yra įvairiaspalvė, dvispalvės 
kūnas yra juodas su geltonomis (arba rau-
donomis) dėmelėmis, o juodoji vikrialaz-
dė (Peruphasma schultei) – visiškai juoda, 

Žalioji gyvalazdė Juodoji vikrialazdė Puošnioji gyvalazdė

Madagaskarinė gyvalazdė
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bet su ryškiais raudonais sparneliais. Beje, 
gyvalazdžių užpakaliniai sparnai (jeigu 
yra) dažniausiai būna ryškių spalvų arba 
raštuoti, nes, be visa ko, jie skirti ir prie-
šui pagąsdinti (jeigu vabzdys yra ramybės 
būsenos, užpakaliniai sparnai nematomi).

Sakoma, kad gyvalazdės labai neju
drūs vabzdžiai

Tai ne visai tiesa. Nors daugelis gyva-
lazdžių atstovų iš tikrųjų yra gana lėti 
gyvūnai ir didžiąją laiko dalį praleidžia 
tupėdami ant augalų, kai kurios gyva-
lazdžių rūšys yra gana vikrios, be to, dar 
gali ir skraidyti. Pavyzdžiui, puošniosios 
gyvalazdės (Necroscia annulipes) tiek 
patinai, tiek patelės bet kurią akimirką 
gali netikėtai pakilti nuo substrato ir la-
bai gerai skraido. Ekvadorinė vikrialazdė 
(Pseudophasma bispinosum) nors ir lėtes-
nė už puošniąją, bet taip pat gerai skraido 
(skraido tiek patinai, tiek patelės, tačiau 
patelės dažniausiai mėgsta „patinginiau-
ti“ ir pakyla nenoriai). Tiesa, gyvalazdės  

Ekvadorinė vikrialazdė Apioscelis sp.

Eukaliptinė gyvalazdė
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skraido nedideliais atstumais – mūsų ste-
bėjimais, madagaskarinė gyvalazdė vienu 
skrydžiu nuskrenda porą metrų, kai ku-
rios kitos – daugiau.

Sakoma, kad gyvalazdės neturi 
sparnų

Daugelio gyvalazdžių sparnai iš tikrųjų 
yra iš dalies ar visiškai redukuoti, tačiau 
tai nereiškia, kad visos gyvalazdės neturi 
funkcio nuojančių sparnų. Jie tik nepastebi-
mi, nes kai vabzdys yra ramybės būsenos, 
sparnai glotniai prispausti prie kūno (ryš-

kesni užpakaliniai sparnai paslėpti po kūno 
spalvos priekiniais sparnais). Ekvadorinės 
vikrialazdės (Pseudophasma bispinosum) ir 
puošniosios gyvalazdės tiek patinai, tiek pa-
telės turi dvi poras gana gerai išvystytų spar-
nų. Didelius sparnus taip pat turi eukaliptinė 
(Extatosoma tiaratum), madagaskarinė, cina-
moninė gyvalazdės, filipininio lapapilvio pa-
tinai ir kai kurios kitos gyvalazdės.

Sakoma, kad gyvalazdės yra labai 
dideli vabzdžiai (vabzdžiai gigantai)

Iš tikrųjų dauguma gyvalazdžių yra di-
deli vabzdžiai, tarp jų yra ir dydžio rekor-
dininkų. Pavyzdžiui, milžiniškoji gyva-
lazdė (Phobaeticus chani) yra pats ilgiau-
sias pasaulio vabzdys (patelių kūno ilgis 
su ištiestomis kojomis siekia iki 567 mm). 
Tačiau būtų neteisinga manyti, kad visos 

Eukaliptinė gyvalazdė

Ilgakojė gyvalazdė
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gyvalazdės – vien tik vabzdžiai gigantai. 
Kai kurios suaugusios gyvalazdės yra ge-
rokai mažesnės nei 30 mm. Afrikos že-
myne viena mažiausių būtų Kenijoje gy-
venanti keninė gyvalazdė (Clonaria parva 
(Zompro, 1998), kurios patinai siekia tik 
30 mm. Indijos vandenyno salose gyve-
nantis spygliuotasis lapapilvis (Microphyl-
lium spinithorax Zompro, 2001) yra dar 
mažesnis – jo kūno ilgis siekia tik apie 
24 mm. Nedidelės yra ir Pietų Ameriko-
je, centriniame Ekvadore, aptinkamos an-
dinės vikrialazdės (Grylloclonia papallacta 
(Giglio-Tos, 1910), kurių patelių kūno 
ilgis būna tik apie 23 mm. Pietryčių Azi-
joje pačios mažiausios yra pigmėjinė gy-
valazdė (Ommatopseudes harmani (Brock, 
1995) bei keistoji gyvalazdė (Ommatop-
seudes paradoxus Günther, 1942); pirmo-
sios patinai, o antrosios patelės siekia tik 
apie 18 mm ilgio. Vieni mažiausių iš visų 
šiuo metu žinomų gyvalazdžių yra ma-
žosios vikrialazdės (Grylloclonia minima 
(Zompro, 1998) patinai, kurie būna tik 

17,5 mm. Ši rūšis gyvena Andų kalnuo-
se, pietiniuose Ekvadoro rajonuose. Pati 
mažiausia, ko gero, būtų Šri Lankoje gy-
venanti ceiloninė gyvalazdė (Miniphasma 
prima (Zompro, 1999), nes šios rūšies pa-
telės taip pat yra tik 17,5 mm ilgio, o pa-
tinai, matyt, turėtų būti dar mažesni (jie 
dar neaptikti).

Sakoma, kad gyvalazdės – tik ato
grąžų kraštų vabzdžiai

Nors gyvalazdės iš tiesų daugiausia yra 
atogrąžų kraštų gyventojos, tačiau jų ap-
tinkama ir Europos pietinėje dalyje, šalia 
Viduržemio jūros. Tai viduržeminė gyva-
šakė (Bacillus rossius) ir ispaninė gyvalaz-
dė (Leptynia hispanica).

Sakoma, kad negalima įsivežti gy
valazdžių iš egzotinių kraštų

Daugelis egzotinių kraštų organizmų yra 
griežtai saugomi ir įtraukti į „Nykstančių 
laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės 
prekybos konvenciją (Convention on Inter- Niūrioji gyvalazdė
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national Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora – CITES)“. Ši konvencija 
Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 2002 m. 
kovo 9 d. Pagal ją draudžiama prekyba dau-
giau nei 8 000 organizmų rūšių, o prekyba 
daugiau nei 30 000 rūšių yra griežtai re-
guliuojama. Į CITES sąrašus įtraukta per 
2 000 bestuburių rūšių (tarp jų ir kai kurios 
gyvalazdžių rūšys). Siekiant užtikrinti tin-
kamą nykstančių saugomų rūšių apsaugos 
būklę bei saugų laukinės faunos ir floros iš-
teklių naudojimą, CITES konvencijos prie-

dėliuose išvardytų laukinės faunos ir floros 
rūšių individams bei gaminiams iš jų yra tai-
koma importo/eksporto leidimų sistema. Iš 
trečiųjų šalių įvežant ir (arba) išvežant į jas 
CITES prieduose išvardytus gyvūnus, auga-
lus, jų dalis ar gaminius iš jų, privaloma pa-
teikti vienkartinį CITES importo ir (arba) 
eksporto leidimą arba reeksporto sertifikatą. 
CITES leidimais ir sertifikatais būtina pasi-
rūpinti iš anksto, prieš gyvūnų ar augalų, jų 
dalių ar gaminių iš jų importą ir (arba) eks-
portą. Išduoti CITES importo ir eksporto 

leidimai „susitinka“ muitinėje ir tik tuomet 
leidžiama įvežti laukinį gyvūną ar augalą.

Įsigyjant ES nelaisvėje išaugintus CITES 
prieduose išvardytus gyvūnus, augalus, jų 
dalis ar gaminius iš jų, būtina turėti tvarkin-
gus įsigijimo dokumentus, kuriuose būtų 
tiksliai nurodyta rūšys, jų kilmė, individų 
skaičius.

Įsigydami gyvus laukinius gyvūnus ar 
augalus, gaminius ir suvenyrus ar jų ko-
lekcijas, žmonės skatina saugomų rūšių 
išnykimą, nes gyvi laukiniai gyvūnai ir 
augalai, nelegaliai gabenami, dažniausiai 

Kai kurios gyvalazdės nebaikščios net ir gamtoje

Ekvadorinė vikrialazdė



45

žūsta ir tik vienas iš dešimties individų 
pasiekia galutinį pirkėją. Dėl to saugant 
ir globojant pasaulio fauną bei florą re-
komenduojama atsispirti pagundai įsigyti 
egzotinių gyvūnų arba augalų.

CITES leidimus Lietuvoje išduoda Aplin-
kos apsaugos agentūra, įsikūrusi A. Juoza-
pavičiaus g. 9, Vilniuje. Telefonas pasitei-
rauti 8 706 62 008, faksas 8 706 62 000, 
el. paštas aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.

Sakoma, kad gyvalazdes lengva au
ginti insektariumuose

Tiesa, kai kurias gyvalazdes galima būtų 
rekomenduoti net pradedantiems auginto-
jams. Tai vietnaminė gyvalazdė (Medauro-
idea extradentata), gvinėjinė gyvalazdė (Eu-
rycantha calcarata), madagaskarinė gyva-
lazdė (Sipyloidea sipylus). Tačiau kai kurias 
gyvalazdes labai sunku auginti nelaisvėje dėl 
jų reiklumo auginimo sąlygoms. Pavyzdžiui, 
australinę gyvalazdę (Acrophylla wuelfingi), 
žaliąją gyvalazdę (Diapherodes gigantea) yra 
itin sunku auginti nelaisvėje, o štai didžiojo 

lapapilvio (Phyllium giganteum) nimfos pa-
prastai išgaišta nesulaukusios brandos. Gai-
šimo priežastys dažniausiai lieka neaiškios. 
Jos gali būti įvairios: drėgmės trūkumas, per 
žema arba per aukšta oro temperatūra ir pan. 
Užtat didžiojo lapapilvio maitinimas augin-
tojams nekelia didelių rūpesčių (nelaisvėje 
laikomos nimfos ėda ąžuolo ir aviečių la-
pus). Kai kurių gyvalazdžių mūsų sąlygomis 
tiesiog neįmanoma laikyti nelaisvėje, nes 
nėra mitybinių augalų. Pavyzdžiui, cinamo-
ninė gyvalazdė (Marmessoidea rosea) minta 
tik ceiloniniu cinamonu (Cinnamomum ver-
tum J. Presl, Lauraceae).

Sakoma, kad daugelis gyvalazdžių 
dauginasi tik partenogenetiškai

Iš tikrųjų gyvalazdės dažnai dauginasi 
partenogenetiškai. Kai kurių gyvalazdžių 
rūšių patinai iki šiol yra dar mokslui ne-
žinomi arba apie juos itin mažai žinoma, 
jų aptinkama labai retai. Pastebėta, kad 
kai kurios rūšys, pavyzdžiui, madagas-
karinė (Sipyloidea sipylus), kabančioji 

Vietnaminė gyvalazdė ♀
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(Phaenopharos khaoyaiensis) arba indinė 
gyvalazdės puikiai apsieina be patinų ir 
yra tipiški partenogenetinio dauginimosi 
pavyzdžiai. Tačiau būtų neteisinga ma-
nyti, kad gyvalazdės dauginasi vien tik 
partenogenetiniu būdu. Vis dėlto daugu-
mos gyvalazdžių rūšių patinai yra žinomi 
(nors jie ir retesni už pateles arba reti). 
Be to, pastebėta, jeigu po dvilyčio dau-
ginimosi dėl kokių nors priežasčių gyva-
lazdės pereina vien prie partenogenetinio 
dauginimosi, laikui bėgant, auginama 
kultūra išnyksta.

Sakoma, kad gyvalazdžių patelės savo 
padėtus kiaušinėlius tiesiog išmėto

Tikrai dauguma gyvalazdžių patelių 
kiaušinėlius tiesiog išmėto (ar net iš-
svaido). Daugelio gyvalazdžių kiaušinė-
liai primena augalo sėklas, todėl sunkiai 
pastebimi. Gyvalazdžių augintojai turėtų 
būti atidūs – jeigu auginimo indo siene-
lės iš tinklo, kiaušinėliai gali pabirti ir už 
insektariumo ribų. Tačiau ne visos gyva-
lazdės kiaušinėlius išbarsto taip nerūpes-
tingai. Štai, pavyzdžiui, puošniosios gy-
valazdės (Necroscia annulipes) kiaušinėlių 
vienas galas yra smailus, ir juos patelė lyg 
kalte įkala į gruntą. Gvinėjinės gyvalaz-
dės (Eurycantha calcarata) kiaušinėliai yra 
ovalūs, bet juos patelė taip pat ne pabe-
ria, o įterpia į grunto paviršių. Dar kitaip 
elgiasi madagaskarinės gyvalazdės (Sipy-
loidea sipylus) patelės – jos kiaušinėlius 
priklijuoja ant augalų lapų.

Sakoma, kad jaunais augalų lapais 
maitintos gyvalazdės žūsta

Dažniausiai manoma, kad gyvalazdės 

neėda jaunų lapelių, o gyvalazdžių au-
gintojams beveik visuotinai patariama 
nešerti augintinių jaunais augalų lapais. 
Tačiau patirtis parodė, kad kai kurios gy-
valazdės gali būti sėkmingai maitinamos 
jaunais ąžuolo lapais. Pavyzdžiui, austra-
linės gyvalazdės (Acrophylla wuelfingi), 
didžiojo lapapilvio (Phyllium giganteum) 
ne tik suaugėliai, bet ir nimfos noriai ėda 
ir vos besiskleidžiančius ąžuolo lapelius 
bei ūglius. Insektariumų šeimininkams 
tai gali būti ypač pravartu, kai žiemą iš 
gilių turi patys išauginti šviežio pašaro 

Puošnioji gyvalazdė ♀

Eukaliptinės gyvalazdės nimfa
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augintiniams. O štai kabančioji gyvalazdė 
(Phaenopharos khaoyaiensis) net pati ieško 
jaunų lapų. Beje, kabančiosios gyvalazdės 
nimfoms iš viso nepatartina duoti senų 
augalų lapų.

Sakoma, kad apipurkštos vandeniu 
gyvalazdžių nimfos visada žūsta

Vandeniu apipurkštos gyvalazdės (ypač 
jų nimfos) iš tiesų gali žūti. Ypač atsar-
giai rekomenduojama elgtis gyvalazdžių 
augintojams – drėkindami insektariumus 
jie gali pridaryti daug žalos. Tačiau ne vi-

sos gyvalazdės vienodai jautriai reaguoja į 
vandens „dušą“. Štai, pavyzdžiui, didžiojo 
lapapilvio (Phyllium giganteum) nimfos 
sugeba vandens lašelius nusipurtyti. Bet 
kokiu atveju, gyvalazdes laikant nelaisvė-
je, reguliariai purkšti insektariumus yra 
būtina, nes jei drėgmės nepakanka, gy-
valazdės (ir ypač besivystančios nimfos) 
žūsta. Tik, žinoma, vandens negalima 
purkšti tiesiai ant gyvalazdžių. Drėgmę 
(ypač lašelius ant mitybinių augalų) labai 
mėgsta žaliosios (Diapherodes gigantea) ir 
kibiosios (Diapherodes venustula) gyvalaz-
džių nimfos; jos tuos lašelius geria. Dėl to 
insektariumą reikia nuolatos purkšti. 

Sakoma, kad gyvalazdės minta tik 
augalų lapais

Paprastai manoma, kad gyvalazdės minta 
tik augalų lapais. Bet, pasirodo, nelaisvėje 
auginamos gyvalazdės gali misti ir mor-
komis, obuoliais, javų ūgliais. Pavyzdžiui, 
vietnaminę gyvalazdę galima šerti javų 
ūgliais, o gvinėjinė gyvalazdė (Eurycantha 

calcarata) minta ir papjaustytais obuoliais, 
kriaušėmis, salotomis bei javų ūgliais.

Sakoma, kad žiemą gyvalazdes 
galima išmaitinti vien šaldytu arba 
džiovintu maistu

Kai kurie gyvalazdžių augintojai skelbia, 
kad savo augintinius per ilgą lietuvišką 
žiemą gali išmaitinti vien tik šaldytu arba 
džiovintu maistu. Iš tiesų galbūt tik gvi-

Gvinėjinė gyvalazdė gali misti ir susmulkintais 
vaisiais

Paprastoji avietė – daugelio insektariumuose 
laikomų gyvalazdinių mitybinis augalas



48

nėjinė gyvalazdė (Eurycantha calcarata) 
gali tenkintis tokiu maistu. Tačiau kitoms 
gyvalazdėms to tikrai nepakanka; žiemą 
būtina sudaiginti ir nuolatos išsiauginti 
šviežių mitybinių augalų. Nederėtų užsi-
veisti gyvalazdžių, jeigu nesate įsitikinę, 
kad galėsite tinkamai jomis pasirūpinti.

Sakoma, kad gyvalazdės, kaip ir kiti 
didieji vabzdžiai, yra jau gana gerai 
ištirtos ir beveik visos pasaulio fau
nos rūšys yra žinomos ir aprašytos

Tai nėra tiesa. Gyvalazdės dar nepakanka-

mai ištirtos ir aprašytos, atogrąžų kraštuo-
se nuolatos aptinkama vis naujų mokslui 
rūšių. Naujos mokslui rūšys skelbiamos 
mokslo žurnaluose arba monografijose. 
Pastaruoju metu kasmet naujų rūšių, ap-
tiktų Pietryčių Azijoje arba Pietų Ame-
rikoje, paskelbia F. H. Hennemannas ir 
O. V. Conle’as (Vokietija) bei kai kurie kiti 
tyrinėtojai (žr. Hennemann, Conle, 2008; 
Hennemann et al., 2009).

Juodoji vikrialazdė

Neseniai atrasta dvispalvė gyvalazdė aptinkama 
prie Napo upės (Ekvadoras)

Filipininis lapapilvis aprašytas 2009 m.
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Dvispalvė gyvalazdė. Ši rūšis A. Diškaus buvo aptikta 2005 m., o aprašyta užsienio autorių 2009 m.
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GYVÃLAZDĖS – pHASMATODEA
(sin. pHASMIDA)

(angl. Stick and Leaf Insects, phasmids)

pasaulyje yra apie 3 000 rūšių.
Tai dažniausiai lėtai judantys, ilgi vabzdžiai, kurie puikiai imituoja augalų šakeles arba lapus.

Jie augalėdžiai, daugiausia aktyvūs naktį.

Būrio sistema nenusistovėjusi ir dar kuriama. 
Kai kada gyvalazdės skirstomos į kelis pobūrius arba (ir) antšeimius bei daugybę šeimų. Svarbiausios yra šios šeimos:

tkrosios gyvãlazdės (phasmatidae) ir vaiduõklinės gyvãlazdės (Diapheromeridae)
(šių vabzdžių kūno forma ir spalva imituoja augalų šakeles) 

bei lapapiviai (phylliidae) 
(imituoja augalų lapus).

Paplitę tik šiltuose kraštuose (Lietuvoje negyvena).
Gyvalazdes galima veisti namų, mokyklos ar laboratorijos insektariume.

pHASMATODEA BŪRIO REZIUMĖ
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Filipininis lapapilvis ♀

Apgaulingoji gyvalazdė ♂

Clonaria conformans
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DUOMENYS ApIE GYVALAZDES IR 
ĮDOMESNIUS ATSTOVUS

52
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Būriui priklauso vidutiniai arba dide-
li vabzdžiai: jų kūno ilgis būna nuo 25 
(kartais 17,5) iki 300 mm, o vienos rū-
šies patelės gali siekti net 567 m. Paprastai 
šie vabzdžiai juda lėtai, yra augalėdžiai ir 
puikiai imituoja medžių, krūmų šakeles 
arba augalų lapus. Jų kūno spalva beveik 
visada slepiamoji – dažniausiai žalia, ruda 
(imituoja augalų spalvą) arba pilka, juos-
va; kartais gyvalazdžių kūnas gali būti raš-
tuotas. Galva nedidelė, prognatinio tipo. 
Akys sudarytos iš nedaug stambių facečių, 
o paprastųjų akių (akelių) dažniausiai nėra. 
Antenos įvairaus ilgio: labai trumpos, il-
gos, bet ne ilgesnės už pusę kūno ilgio. 
Burnos organai – graužiamieji. Sparnai 
heteronominiai, tačiau dažnai jie iš dalies 
ar visiškai redukuoti; neretai priekiniai 
sparnai trumpučiai, o užpakaliniai – gana 
dideli ir platūs. Kojos vaikščiojamosios. 
Patelių kiaušdėtė labai trumpa. 

Šie vabzdžiai minta įvairiais augalais, 
beveik visada gaubtasėkliais (magnoli-

jūnais), o kelios rūšys gali maitintis ir 
plikasėkliais augalais (pušūnais) arba pa-
parčiais. Paprastai šie vabzdžiai aktyvūs 
naktį. Dieną slepiasi nuo plėšrūnų, idea-
liai pamėgdžiodami augalų šakeles arba 
lapus. Paliesti ar kitaip sutrikdyti jie daž-

niausiai ir toliau lieka nejudrūs, o kojas 
laiko priglaustas išilgai kūno. Nuo priešų 
gali gintis išskirdami aitrų sekretą. Patelės 
yra stambesnės už patinus; daugelio rū-
šių patelės besparnės, o patinai sparnuo-
ti. Vystymuisi būdinga dalinė metamor-

Medinė gyvalazdė
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Kabančioji gyvalazdė

Pilvelis

Krūtinė

Galva

Antenos

Sudėtinės akys

Priekinė koja

Dubenėlis

Šlaunis

Blauzda

Letenėlė

Vidurinė koja

Užpakalinė koja

Genitalinė 
kapsulė
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fozė. Gyvybinis ciklas trunka nuo kelių 
mėnesių iki kelerių metų. Gyvalazdėms 
ypač būdingas lytinis dimorfizmas, todėl, 
nemačius jų poravimosi arba neturint iš 
kiaušinėlių išaugintų egzempliorių, daž-
niausiai būna labai sunku nustatyti, ar pa-
tinai ir patelės priklauso tai pačiai rūšiai, 
ar skirtingoms. Patelės paprastai daug di-
desnės už patinus; kai kurių rūšių patinai 
yra labai reti arba jų visai nėra aptikta. Kai 
kurios gyvalazdės gali daugintis parteno-
genetiškai, lengvai veisiasi insektariu-
muose ir yra plačiai naudojamos labora-
torijose fiziologiniams tyrimams atlikti 
arba žmonių auginamos namuose kaip 
egzotiniai augintiniai. Daugelio rūšių 
kiaušinėliai yra 4 mm ilgio ir 2 mm plo-
čio (kai kurių rūšių tesiekia 3,5–1,2 mm), 
tik didžiųjų gyvalazdžių kiaušinėliai gali 
būti 8–9 mm. Patelės kiaušinėlius iš-
svaido ant žemės, deda į dirvožemį arba 
priklijuoja prie augalų. Dažniausiai gyva-
lazdžių kiaušinėliai savo forma primena 
augalų sėklas. Kiekvienas kiaušinėlis turi 

Ekvadorinė gyvalazdė

Dvispalvės gyvalazdės genitalinė kapsulė ♀

Dvispalvės gyvalazdės genitalinė kapsulė ♂ Eukaliptinės gyvalazdės galva ♂
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dangtelį, pro kurį išlenda išsiritusi nimfa. 
Kai kurių gyvalazdžių rūšių kiaušinėliai yra 
patrauklūs skruzdėlėms, nes ant vieno iš jų 
galų yra lyg specialiai skruzdėlėms skirtas 
gumbelis, sudarytas iš tam tikrų lipidų, ku-
riuos skruzdėlės noriai nugraužia. Tai sa-
votiško gyvūnų mutualizmo pavyzdys, nes 
skruzdėlės nesunaikina pačių kieto chitino 
danga dengtų kiaušinėlių, o padeda gyva-
lazdėms išplisti. Be to, skruzdėlės, nusine-

šusios kiaušinėlius į skruzdėlyną, matyt, 
suteikia kiaušinėliui tinkamas inkubacines 
sąlygas. Kai kurios skruzdėlės kiaušinėlius 
(nugraužusios gumbelius) išmeta iš skruz-
dėlyno. Tos gyvalazdžių nimfos, kurios 
išsirita skruzdėlynuose, yra rudos arba rau-
donos spalvos, t. y. ypač panašios į skruz-
dėles. Tokios, skruzdėles mėgdžiojančios, 
nimfos dažniausiai ritasi nakties metu, kai 
mažesnis pavojus jų saugumui, o išsiritu-
sios nedelsiant pasišalina iš skruzdėlyno. 

Gyvalazdės gyvena miškuose, pievose 
ir savanose, tačiau daugiausia paplitusios 
atogrąžų ir paatogrąžių regionuose. Ke-
leto rūšių atstovai gyvena pietinėje Euro-
poje, tačiau negyvena nei Lietuvoje, nei 
mums artimuose kraštuose. Iš viso pasau-
lyje aprašyta apie 3 000 gyvalazdžių rūšių. 
Gyvalazdės yra specifiniai vabzdžiai, ma-
tyt, giminiški tiesiasparniams. Gyvalaz-
džių fosilijų rasta ir Baltijos gintare.

Būrio sistema yra labai nenusistovėjusi. 
Kartais būrys gali būti skirstomas į 2 ant-
šeimius: 

Ilgakojės gyvalazdės kopuliacija

Kabančiosios gyvalazdės kiaušinėliai

Eukaliptinės gyvalazdės kiaušinėliai

Stambiosios gyvašakės kiaušinėliai
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1 antšeimis. MEZOZÒJINĖS GYVÃ-
LAZDĖS – AEROPLANOIDEA (šios 
gyvalazdės buvo judrios, aktyviai skrai-
dančios, priekiniai jų sparnai buvo ilgi, 
siauri ir plėviški, tačiau tokios gyvalazdės 
dabar nebegyvena, rastos tik jų fosilijos). 

2 antšeimis. DABARTÌNĖS GYVÃLAZ-
DĖS – PHASMATOIDEA (priklauso vi-
sos dabar gyvenančios gyvalazdės ir viena 
šeima, gyvenusi mezozojaus eroje). 

Ši sistema nėra populiari.
Daug dažniau vartojamos klasifikacijos, pa-

gal kurias gali būti pripažįstami kitokie šiuo 
metu gyvenančių gyvalazdžių antšeimiai: 

1 antšeimis. STORAŠAKÌNIAI – TI-
MEMATOIDEA (priklauso 1 šeima Ti-
mematidae (angl. Timematids); šie vabz-
džiai paplitę tik Šiaurės Amerikoje).

2 antšeimis. LAPAPIl̃VINIAI – PHY L-
LIOIDEA (priklauso Phylliidae šeima). 

3 antšeimis. GYVALAZDÌNIAI – 
PHASMATOIDEA (priklauso daug įvai-
rių šeimų).

Pastaruoju metu būryje dažnai minimi 
pobūriai, kurie smulkiau skirstomi į dau-
gybę didesnių ir nedidelių šeimų:

1 pobūris – STORAŠAKÌNIAI (TI
MEMATODEA) (priklauso Timematidae 
šeima, paplitusi tik Šiaurės Amerikoje).

2 pobūris – NETÌKROSIOS GYVÃ
LAZDĖS  (EUpHASMATODEA 

„ARE O LATAE“) (priklauso Pseudo-
phasmatidae, Bacillidae, Phylliidae ir ki-
tos šeimos).

3 pobūris – TÌKROSIOS GYVÃ
LAZDĖS  (EUpHASMATODEA 
„ANA  REO LATAE“) (priklauso Phas-
midae, sensu lato ir sensu stricto, Diaphe-
romeridae ir kitos šeimos). 

Eukaliptinės gyvalazdės nimfa
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Kai kurie autoriai ne tik pobūrių, bet ir 
daugelio šeimų nepripažįsta ir yra linkę 
suteikti daugeliui šeimų tik pošeimių tak-
sonominį statusą. Taigi iki šiol nėra visuo-
tinai vartojamos Phasmatodea sistemos.

Šioje knygoje vadovautasi samprata, pa-
gal kurią pripažįstama daugelis gyvalaz-
džių šeimų, iš jų nedidelė dalis (šešios) 
paminėtos šiame leidinyje. Tarpusavyje 
ypač giminiškos šeimos jungiamos į ant-
šeimius: 

Antšeimis – GYVALAZDÌNIAI 
(pHAS MATOIDEA)
Šeima – TÌKROSIOS GYVÃLAZ DĖS 

(PHASMATIDAE)
Šeima – VAIDUÕKLINĖS GYVÃ-

LAZDĖS (DIAPHEROMERIDAE)
Antšeimis – VIKRIALAZDÌNIAI 

(pSEUDOpHASMATOIDEA)
Šeima – VIKRIÃLAZDĖS 
(PSEUDOPHASMATIDAE)
Antšeimis – GYVAŠAKÌNIAI 
(BACILLOIDEA)

Šeima – PÀPRASTOSIOS GYVÃŠAKĖS 
(BACILLIDAE)

Šeima – EGZÒTINĖS GYVÃŠAKĖS 
(HETEROPTERYGIDAE)

Antšeimis – STORAŠAKÌNIAI 
(TIMEMATOIDEA)

Šeima – STORÃŠAKĖS 
(TIMEMATIDAE)
Antšeimis – LAPAPIl̃VINIAI 
(pHYLLIOIDEA)
Šeima – LAPAPIl̃VIAI (PHYLLIIDAE)

Daugelis gyvalazdžių paplitusios atogrąžose

58



59

Antšeimis – GYVALAZDÌNIAI (pHASMATOIDEA)

Šeima – TÌKROSIOS 
GYVÃLAZDĖS – pHASMATIDAE

(angl. Stick Insects; Walking Sticks)
Šių vabzdžių kūno forma ir spalva imi-

tuoja augalų šakeles. Jų kūnas dažniausiai 
rudas ar žalias, kartais su dygliukais. Jeigu 
šakelės, ant kurių gyvena šie vabzdžiai, 
yra apaugusios kerpėmis ar samanomis, 
tai gyvalazdės kūnas taip pat gali atrodyti 
apkerpėjęs ar apaugęs samanomis. Kūno 
ilgis būna nuo 2,5 iki 30 ar daugiau cen-
timetrų. Patelės dažniausiai besparnės, o 
patinai sparnuoti; sparnai gali būti sutrum-
pėję, bet visada glaudžiai prigludę prie 
kūno. Nuo priešų šie vabzdžiai dažnai gi-
nasi skleisdami garsus, nemalonius kvapus 
ar nusilauždami kojas (autotomija) (jeigu 
juos sučiumpa grobuonis); kojos nimfoms 
dažniausiai atauga. Šeimai priklauso di-
džioji dauguma (apie 2 800–2 850) būrio 
rūšių. Šios šeimos vabzdžiai plačiai papli-
tę šiltuose Žemės kraštuose ir aptinkami 

ant įvairių augalų. Pastaruoju metu šeima 
dažnai skaidoma į kelias atskiras šeimas 
(šioje knygoje jos neaptariamos). 

Mižiniškoji gyvãlazdė – Phobaeticus 
chani Bragg, 2008 (angl. Chan’s Megas-
tick). Gyvena Malaizijoje, Borneo saloje 
(Sabahe, 600–1 600 m aukštyje). Šios rū-
šies individai yra labai ilgi ir labai ploni. 
Patelės kūno ilgis yra 357 mm, o su iš-
tiestoms kojomis – 567 mm. Tai ilgiausias 
pasaulio vabzdys (holotipas yra saugomas 
Londono gamtos muziejuje). 

Ilgakõjė gyvãlazdė – Phobaeticus ser-
ratipes (Gray, 1835) (angl. Giant Malayan 
Stick Insect). Gyvena Malaizijos vakarinė-
je dalyje ir Singapūre. Patinų kūno ilgis – 
150–170 mm (su ištiestomis kojomis – 
apie 370 mm), patelės – 220–250 mm 
(daugiausia – 278 mm), o ištiestomis ko-
jomis – apie 400–460 mm (daugiausia – 
iki 555 mm). Patelės yra besparnės, žalios 
(kartais rudos) spalvos. Patinai – spar-

nuoti (bet skraidyti negali), žalsvai rudos 
spalvos. Krūtinės vidurinio segmento šo-
nai su melsva juosta ir juoda linija. Pa-
tinų (bent jau tarp auginamų nelaisvėje 
individų) pasitaiko labai retai, dažniausiai 
ši rūšis dauginasi partenogenetiškai. Veis-
ti šią rūšį nėra sunku. Daugiau rūpesčių 
kyla dėl insektariumo. Šios gyvalazdės yra 
labai didelės, todėl kad būtų palankios są-
lygos joms vystytis, reikia didelio insek-
tariumo. Didelis insektariumas ypač rei-
kalingas prieš nimfų paskutinįjį nėrimąsi 

Ilgakojė gyvalazdė
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(kitaip suaugėliai gali prarasti kojas). Re-
komenduotinas 1 m aukščio ir apie 70 cm 
ilgio bei 50 cm pločio insektariumas. 
Kiaušinėlių inkubacija trunka 4 mėn., 
nimfos vystosi 5–6 mėn. Nimfos yra ne-
mažo dydžio, ilgomis kojomis ir gana ak-
tyvios. Jos lengvai praranda kojas, jeigu 
pasitaiko nėrimosi komplikacijų arba su 
jomis yra neatsargiai elgiamasi (kojas gali 
numesti ir išgąsdintos). Patinai subręsta 
mėnesiu anksčiau už pateles. Jų gyveni-
mo trukmė yra apie 3–4 mėn., o pate-
lių – apie 5 mėn. Savo tėvynėje (Malaizi-
joje) maitinasi Macaranga conifera (Zoll.) 
Müll. Arg., indiniu mangu – Mangifera 
indica L., peruvine gvajava – Psidium 
guajava L. Į Europą šios rūšies kultūra 
buvo sėkmingai introdukuota 1980 m. 
Insektariumuose auginamų pirmųjų ūgių 
nimfos labiau mėgsta paprastojo ąžuolo – 
Quercus robur L. (Fagaceae) ūglius, vėliau 
(taip pat ir suaugėliai) maitinasi paprasto-
sios avietės – Rubus idaeus L. (Rosaceae) 
lapais. Suaugusius abiejų lyčių individus 

galima laikyti kartu, nors kai kurie augin-
tojai mano, kad už patelę mažesnis pati-
nas kartais gali išsigąsti didesnės patelės. 
Pastarasis teiginys, remiantis A. Diškaus 
eksperimentine patirtimi, kol kas niekaip 
nepasitvirtino.

Mednė gyvãlazdė – Tirachoidea can-
tori (Westwood, 1859) (angl. Cantor’s 

Ilgakojė gyvalazdė

Eukaliptinė gyvalazdė
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Stick Insect). Gyvena Pietryčių Azijoje 
(Malaizijoje, Tailande, Mianmare). Tai 
tipinė genties rūšis. Patelės užauga iki 
190–220 mm (patinai mažesni). Nimfos 
ir suaugėliai nelaisvėje maitinasi tik ąžuo-
lų lapais. 

Eukalptinė gyvãlazdė – Extatosoma 
tiaratum (Macleay, 1826) (angl. Macleay’s 
Spectre, Macleays Spectre Stick Insect, 
Giant Prickly Stick Insect). Ši įspūdingai 
atrodanti rūšis yra kilusi iš Australijos ry-
tinės dalies (Kvinslendo, Naujojo Pietų 
Velso), taip pat aptinkama Papua Nau-
jojoje Gvinėjoje. Rūšiai būdingas lytinis 
dimorfizmas. Patinų kūno ilgis – 80–
90 mm, patelių – 95–140 mm. Patelės ne 
tik stambesnės, bet ir jų kūnas su aštriais 
dygliukais, jų sparnai redukuoti. Patinai 
yra laibi, sparnuoti (galintys skraidyti), o 
galvoje, be sudėtinių akių, turi tris papras-
tas akeles. Tiek patelės, tiek patinai ant 
užpakalinių kojų turi dyglius, kuriais gali 
skaudžiai badytis, kai paimami į rankas. 
Dabar eukaliptinės gyvalazdės daug kur 

auginamos nelaisvėje, pavyzdžiui, priva-
čiuose arba mokyklų insektariumuose. Ši 
rūšis gali daugintis ir partenogenetiškai. 
Apvaisintų kiaušinėlių inkubacija trunka 
5–6 mėn., partenogenetinių kiaušinėlių – 
iki 9 mėn. Išsiritusios nimfos panašios į 
skruzdėles, be to, jos yra labai aktyvios 
ir judrios. Pirmųjų ūgių nimfas patarti-
na maitinti ąžuolų ūgliais (išaugintais iš 
sudaigintų gilių), vėliau galima maitinti 
aviečių lapais. Insektariume mitybinius 
augalus reikėtų apipurkšti (negalima 
purkšti ant pačių gyvalazdžių). Drėgmė 
turėtų būti apie 60 proc., o temperatū-
ra – +22–26 °C. Gyvalazdės subręsta per 
4–5 mėn. Suaugėliai gali išgyventi apie 
metus. Sakoma, kad eukaliptinė gyvalazdė 
lengvai veisiasi, tačiau iš tikrųjų jas veisti 
nelaisvėje nėra labai paprasta. Taip pat kai 
kada teigiama, kad patelė dėdama kiauši-
nėlius staigiu pilvelio mostu juos išsvaido 
1–2 m spinduliu. Šis teiginys, remiantis 
A. Diškaus eksperimentine patirtimi, kol 
kas nepasitvirtino.

Ilgakojės gyvalazdės ♂♀

Medinė gyvalazdė ♀
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Eukaliptinė gyvalazdė ♀
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Medinė gyvalazdė ♀
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Gamtoje eukaliptinė gyvalazdė minta 
eukalipto (Eucalyptus spp.) lapais (Myrta-
ceae). Insektariumuose ją galima maitinti 
šių augalų lapais: paprastosios avietės (Ru-
bus idaeus L.), kai kurių erškėčių (Rosa), 
kai kurių gudobelių (Crataegus), kai ku-
rių dyglinių (Pyracantha, Rosaceae) bei 
ąžuolų (Quercus, Fagaceae), sotvarų (My-
rica, Myricaceae) lapais.

Gvinjinė gyvãlazdė – Eurycantha 
calcarata Lucas, 1869 (angl. New Gui-
nea Spiny Stick Insect). Šių gyvalazdžių 
atstovai atrodo gana gąsdinamai, prime-

na medžio žievę arba supuvusią medieną. 
Tiek patelės, tiek patinai yra besparniai. 
Patinų kūno ilgis – 105–120 mm, pate-
lių – 125–140 mm. Kūnas tamsiai rudas, 
padengtas aštriais dygliukais. Ypač dideli, 
išlenkti ir aštrūs dygliai (pentinai) auga 
ant šios gyvalazdės patinų užpakalinių 
kojų šlaunų. Išsigandęs ar kitaip sutrik-
dytas patinas pakelia pilvelį ir išskečia 
spygliuotas užpakalines kojas, kuriomis 
kirsdamas taiko į priešą. Šiais dygliais 
gali nesunkiai pradurti ar sužeisti žmo-
gaus odą (tai gali būti gana skausminga). 

Vietiniai gyventojai šiuos dyglius naudoja 
kaip kabliukus žuvims gaudyti. Nepata-
riama viename insektariume laikyti kelių 
patinų, nes kovodami dėl teritorijos ir 
patelių jie gali vieni kitus stipriai sužeis-
ti. Patelės su išilgėjusia kiaušdėte, kuria 
padeda kiaušinėlius minkštame dirvože-
myje (todėl insektariume reikalingas sto-
resnis substrato sluoksnis). Abiejų lyčių 
gyvalazdės (ypač patinai) gali skleisti ne-
malonų kvapą. Dieną gyvalazdės slepiasi, 
o maitinasi ir būna aktyvios naktį. Rūšis 
paplitusi Papua Naujosios Gvinėjos ato-
grąžų miškuose, Naujojoje Kaledonijoje 
ir Saliamono salose. Veisti šią rūšį insek-
tariumuose nesunku. Ji tinka pradedan-
tiems gyvalazdžių augintojams. Rūšis gali 
daugintis ir partenogenetiškai. Kiaušinė-
lių inkubacija trunka 5–6 mėn., nimfos 
vystosi 4–5 mėn. Suaugėliai gyvena 1–1,5 
metų. Optimali insektariumo temperatū-
ra turėtų būti +20–24 °C, o santykinė 
oro drėgmė – apie 60 proc. Gvinėjinė 
gyvalazdė maistui yra neišranki, todėl mi-

Gvinėjinė gyvalazdė ♀
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Gvinėjinė gyvalazdė ♂
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tybinių augalų asortimentas gana platus. 
Rekomenduojami šie mitybiniai augalai: 
paprastasis ąžuolas (Quercus robur L.), 
avietė, gervuogė (Rubus spp.), paprasto-
ji žemuogė (Fragaria vesca L.), daržinė 
braškė (Fragaria × ananasas Duchesne ex 
Rozier), erškėtis (Rosa sp.), įvairios tra-
deskantės (Tradescantia spp., Commelina-
ceae) (minta išvardytų augalų lapais). Taip 
pat jai galima duoti pasmulkinto obuolio 
arba kriaušės skiltelių, salotų, daigintų 
javų. Žiemą galima šerti džiovintų aviečių 
lapais (prieš duodant juos reikia sudrėkin-
ti), tačiau misdama tokiu skurdžiu racionu 

gvinėjinė gyvalazdė sunkokai ištveria. Dėl 
to labai rekomenduotina papildomai duo-
ti tradeskančių ir vazonėliuose sudaigintų 
ąžuoliukų lapų.

Spyglianugãrė gyvãlazdė – Thau-
matobactron spinosissima Hennemann & 
Conle 1998 (angl. Back-Spined Stick In-
sect). Visa nugarinė dalis apaugusi aštriais 
dygliukais. Kūnas žalias, tačiau pilvelis 
rudas; ši gyvalazdė gali imituoti kerpėmis 
apaugusią medžio šakelę. Paplitusi Papua 
Naujojoje Gvinėjoje. Patinų kūno ilgis 
siekia 38–39 mm.

Vietnãminė gyvãlazdė – Medauroi
dea extradentata (Brunner von Watten-
wyl, 1907) (angl. Vietnamese Stick Insect, 
Annam Walking Stick). Tai tipiška šios 
šeimos rūšis, primenanti medžio šakelę. 
Rūšis aptinkama Vietname ir pie tryčių 
Azijoje. Patinų kūno ilgis – 65–75 mm, 
patelių – 85–110 mm. Patelės yra bes-
parnės, rudos arba žalsvos, jų antenos yra 
trumpos, o ant galvos yra pora išaugų, pri-
menančių ragelius. Patinai besparniai, jų 
antenos ilgesnės, kūnas laibas. Gamtoje ir 
tarp nelaisvėje auginamų individų patinų 

Gvinėjinė gyvalazdė ♂

Vietnaminė gyvalazdė ♀
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aptinkama labai retai. Rūšiai labai būdin-
ga partenogenezė. Kiaušinėlių inkubaci-
ja trunka 3–4 mėn., tačiau dėl neaiškių 
priežasčių Lietuvoje insektariumuose 
laikomų kiaušinėlių trukmė gali būti ge-
rokai mažesnė, iki 1,5–2 mėn. Nimfos 
vystosi 4–5 mėn. Suaugėliai gyvena apie 
metus, tačiau patinų gyvenimo trukmė 
yra daug mažesnė. Ši rūšis yra net labai 
nereikli laikymo sąlygoms, todėl lengvai 
auginama ir veisiama insektariumuose. 
Tinka pradedantiesiems augintojams. In-
sektariumuose auginami individai minta 

paprastojo ąžuolo, paprastosios avietės, 
paprastosios žemuogės ir kai kurių kitų 
erškėtinių šeimos augalų lapais. Taip pat 
mėgsta tradeskantę (Tradescantia spp.) bei 
daigintus javus.

Niūrióji gyvãlazdė – Lamponius gue
rini (Saussure, 1868) (angl. Guadeloupe 
Stick Insect). Kūno spalva neišraiškinga 
(niūri), imituoja paukščių išmatomis ap-
taškytą aplinką. Patinų kūno ilgis siekia 
70–80 mm, patelių – 80–90 mm. Gyvena 
Karibų jūros salose – Gvadelupoje. Šios 
rūšies individus lengva veisti nelaisvėje, jie 

gana nereiklūs auginimo sąlygoms, todėl 
tinka pradedantiesiems augintojams. In-
sektariumas turėtų būti 60 × 30 × 30 cm 
dydžio (jeigu laikomi 6–8 niūriųjų gyva-
lazdžių individai). Norint sėkmingai au-
ginti reikalinga +20–25 °C temperatūra 
ir 60–80 proc. oro drėgmė (tačiau būtina 
gera ventiliacija). Insektariumuose au-
ginamos niūriosios gyvalazdės gali būti 
šeriamos aviečių ir ąžuolų lapais, tačiau 
sakoma, kad jos taip pat gali ėsti ir kai 
kurių kitų augalų lapus. Patelė per die-
ną deda maždaug po 2 kiaušinėlius, kurie 

Vietnaminė gyvalazdė ♂ Niūrioji gyvalazdė ♂ Niūrioji gyvalazdė ♀
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yra 4 mm ilgio ir 2 mm pločio. Kiauši-
nėlių inkubacija, esant +20–25 °C tem-
peratūrai ir 60–80 proc. oro drėgmei, 
trunka apie 4–6 mėn., nimfos vystosi apie 
5 mėn. Suaugėliai gyvena iki 8–10 mėn.

Austrãlinė gyvãlazdė – Acrophyl-
la wuelfingi (Redtenbacher, 1908) (angl. 
Wülfing’s Stick Insect). Gyvena Australi-
joje (Kvinslende). Skraido tik patinai, už-
pakaliniai jų sparnai puošnūs. Patinų kūno 
ilgis būna iki 120–150 mm, patelių – iki 
200–220 mm. Esant +20–25 °C tempe-
ratūrai ir 70 proc. santykinei oro drėgmei, 
kiaušinėlių inkubacija trunka 4–5 mėn. 
Jaunos, ką tik išsiritusios nimfos yra 
25 mm ilgio. Jos vystosi apie 5 mėn. Nim-
fų kūnas žalios spalvos, o akys – raudonos. 
Patinų nimfos neriasi 6 kartus, patelių – 7. 
Suaugę patinai gyvena iki 2–3 mėn., pa-
telės – 5–8 mėn. Minta eukaliptų, ąžuolų, 
erškėčių, gervuogių ir aviečių lapais. Nors 
kai kurie augintojai teigia, kad šią rūšį 
lengva auginti nelaisvėje, tačiau asmeninė 
A. Diškaus patirtis to nepatvirtino.

Žalióji gyvãlazdė – Diapherodes gi-
gantea (Gmelin, 1788) (angl. Giant Lime 
Green Stick Insect). Patelės ryškiai žalios 
spalvos, besparnės, patinai sparnuoti. 
Patinų kūno ilgis – 85–95 mm, o pate-
lių – 150–180 mm (retkarčiais 130 mm). 
Suaugėliai minta eukaliptų lapais, o 
nimfos – aviečių ir ąžuolų lapais (suau-
gėliai aviečių lapų neėda). Kiaušinėlių 
inkubacija trunka 4–5 mėn. Išsiritusios 
nimfos paprastai vystosi 4–5 mėn., ta-
čiau kartais patelės gali vystytis ir ilgiau 
(iki 8 mėn.). Šios rūšies nimfas yra labai 
sunku išauginti (didelis mirtingumas). 
Nimfos labai mėgsta drėgmę, ypač van-
dens lašelius ant mitybinių augalų. In-
sektariumas turėtų būti gerai vėdinamas. 
Gyvena Karibų jūros salose (nuo Gvade-
lupos iki Grenados).

Kibióji gyvãlazdė – Diapherodes ve-
nustula (Serville, 1838) (angl. Cuban 
Stick Insect). Patinų kūno ilgis yra iki 
61–68 mm, patelių – iki 66–72 mm. Pa-
telės ryškiai žalios spalvos. Patelės visiš-Žalioji gyvalazdė ♀
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kai besparnės, patinų užpakaliniai sparnai 
siekia VII pilvelio segmentą, žaliai baltai 
margi su juodais apvadėliais. Ir suaugėliai, 
ir ypač nimfos (pradedant pirmuoju ūgiu), 
kai yra ramybės būsenos, laikosi stipriai 
prisikabinę prie augalo. Ne tik patelės, bet 
ir patinai yra gana vienodai dažni. Kiauši-
nėliai 3,4 mm ilgio, asimetriški. Šios rūšies 
nimfas (kaip ir žaliosios gyvalazdės) yra la-
bai sunku išauginti (didelis mirtingumas). 
Nimfos taip pat labai mėgsta drėgmę, ypač 
vandens lašelius ant mitybinių augalų, ta-
čiau insektariumas turėtų būti gerai vėdi-

namas. Kibioji gyvalazdė gyvena Kubos 
vakarinėse provincijose.

Dygióji gyvãlazdė – Acanthomene-
xenus polyacanthus Dohrn, 1910 (angl. 
Lesser Spined Stick Insect). Krūtinė su 
daugybiniais dygliukais; patinų dygliukai 
rusvi, vienspalviai, o patelių – dažniausiai 
oranžinės spalvos, su tamsiomis viršū-
nėlėmis. Kūno spalva, priklausomai nuo 
individo, varijuoja, tačiau dažniausiai yra 
violetiškai juoda su metaliniu blizgesiu 
(ypač tai būdinga patinams) arba rusva 
ar raudonai ruda. Kūno raštai paprastai 
neišraiškingi arba jų nėra. Antenos ilgos. 
Patinų kūno ilgis siekia 43 mm, pate-
lių – 55–60 mm. Tiek patelių, tiek patinų 
nugarėlė su daugybiniais, į keturias eiles 
išsidėsčiusiais dygliukais. Tačiau patelių 
dygliukai rausvi ir ant pilvelio jie išsidėsto 
dviem eilėmis, o patinų dygliukai juosvi 
ir ant pilvelio yra tik keli spygliukai, kurie 
išsidėstę tik ant dviejų pirmųjų segmentų. 
Gyvena Indonezijoje (Sulavezio saloje). 
Šios rūšies individus lengva veisti nelais-

vėje, jie palyginti nereiklūs auginimo są-
lygoms, todėl tinka pradedantiesiems au-
gintojams. Kad sėkmingai augtų, pakanka 
+20–23 °C temperatūros ir vidutinės oro 
drėgmės (60–70 proc.). Insektariumuose 
auginamos dygiosios gyvalazdės paprastai 
šeriamos aviečių ir ąžuolų lapais. Sakoma, 
kad ši gyvalazdė taip pat gali ėsti blizgiojo 
sausmedžio (Lonicera nitida E. H. Wilson, 
kuris dabar dažnai naudojamas sodyboms 
apželdinti), gebenės lipikės (Hedera he-
lix L.) lapus, taip pat paparčius. Tačiau šie 
duomenys nėra patikimi, o gyvalazdėms Kibioji gyvalazdė ♀

Dygioji gyvalazdė ♀
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duodant gebenių lapų net galima pakenk-
ti auginamos kultūros gyvybingumui. 
Patelės pradeda dėti kiaušinėlius praėjus 
4 sav. po lytinės brandos. Kiaušinėliai yra 
tamsiai rudi, neblizgantys, gana netaisyk-
lingos formos, 2 mm ilgio ir 2 mm plo-
čio. Jie tiesiog išbarstomi, o ne dedami 
kokiu nors specialiu būdu. Kiaušinėlių 
inkubacija trunka apie 3–4 mėn. Patinų 
nimfos vystosi apie 3 mėn., patelių – apie 
3,5 mėn. Suaugėliai gyvena apie 6 mėn. 
Poruojasi praėjus kelioms savaitėms po 
paskutinio nėrimosi.

Dygioji gyvalazdė ♀ Kibioji gyvalazdė ♀
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Šeima – VAIDUÕKLINĖS GYVÃ
LAZDĖS (DIApHEROMERIDAE)

(angl. Diapheromerids)
Ispãninė gyvãlazdė – Leptynia hispa-

nica (Bolivar, 1878) (angl. Spanish Stick 
Insect). Aptinkama tik Viduržemio jūros 
regiono vakarinėje dalyje: Ispanijoje, Por-
tugalijoje ir pietinėje Prancūzijoje. Patinų 
kūno ilgis siekia 35–46 mm, o patelių – 
50–58 mm. Kai kurių tyrinėtojų duome-
nimis, ši rūšis priklauso atskirai Hetero-
nemiidae arba Diapheromeridae šeimai, 
tačiau ne visi šias šeimas pripažįsta. Mity-
binis augalas – erškėtis (Rosa).

Kãbančioji gyvãlazdė – Phaenopha-
ros khaoyaiensis Zompro, 2000 (angl. Red 
Winged Stick Insect, Red-Winged Stick 
Insect, Khao Stick Insect). Ši gyvalazdžių 
rūšis ypač puikiai imituoja augalų šakeles. 
Ramybės metu kojas priglaudžia labai arti 
kūno, stipriai apkabindama augalą, ant 
kurio tupi. Tik priekines galūnes kaban-
čioji gyvalazdė ištiesia į priekį lyg plonas 

augalo šakeles. Maža to, ramybės būsenos 
esančios gyvalazdės kūnas kiek perlinksta 
krūtinės ir pilvelio sandūros vietoje, todėl 
kabančioji gyvalazdė atrodo dar panašesnė 
į medžio šaką. Kūnas yra dėmėtai pilkas, 
smulkiai juodai pamargintas ant priešnu-
garėlės. Antenos labai ilgos, kojų letenė-
lių segmentai su mažomis išaugėlėmis. 
Sparnai stipriai redukuoti, skraidyti ne-
tinka. Tačiau iškilus pavojui ši gyvalazdė 
išskečia rudimentinius sparnelius priešui 
išgąsdinti; jie ryškiai raudoni su juodais 
dryžiais, einančiais nuo sparno pama-
to link išorinio krašto. Nors vabzdžiams 
žmogiški apibūdinimai paprastai netaiko-
mi, tačiau kai kurie gyvalazdžių žinovai 
kabančiąją gyvalazdę praminė „isterišku 
sutvėrimu“. A. Diškaus patirtis rodo, kad 
ši gyvalazdė gali būti anaiptol ne isteriš-
ka, o ypač rami, net ir visaip trikdoma 
vengianti parodyti savo mažuosius raudo-
nus sparnelius. Patelių kūno ilgis yra iki 
130 mm (o kartais – iki 140–160 mm). 

Kabančioji gyvalazdė ♀
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Gyvena Tailande. Nesudėtinga auginti 
nelaisvėje, insektariumuose. Svarbu pa-
laikyti oro drėgmę, tačiau šiai rūšiai di-
džiausia oro drėgmė nėra būtina. Insek-
tariumas gali būti purškiamas vieną kartą 
per savaitę. Kiaušinėliai juodi ir blizgan-
tys; laikomi drėgnai išskyla po 4–6 mėn. 
Nimfos vystosi apie 5 mėn. Pirmųjų ūgių 
nimfas reikėtų maitinti jaunais ąžuoliukų 
lapais. Vėlesnių ūgių nimfas lengva au-
ginti. Praktika rodo, kad insektariumuose 
auginamos kabančiosios gyvalazdės minta 

aviečių ir ąžuolų lapais. Tačiau sakoma, 
kad ši gyvalazdė taip pat gali ėsti kai kurių 
kitų (pavyzdžiui, kai kurių jonažolių, pa-
prastojo ligustro) lapus, bet tai tikrai nėra 
pagrindiniai mitybiniai augalai. Jaunos 
nimfos daugiausia mėgsta jaunų ąžuo-
liukų lapus, o suaugusios dažniausiai ėda 
aviečių lapus. Suaugusios patelės ilgaam-
žės, gyvena iki 5–8 mėn. Dauginasi par-
tenogenetiškai.

Apgaulngoji gyvãlazdė – Phenacep-
horus cornucervi Brunner, 1907 (angl. Mt 
Kinabalu Stick Insect). Patinų kūno ilgis 
siekia iki 65 mm, patelių – iki 80 mm. Gy-
vena Pietryčių Azijoje: Malaizijoje, Borneo 
saloje (daugiausia šiaurinėje salos dalyje). 
Insektariumuose auginamos apgaulingo-
sios gyvalazdės maitinasi aviečių, gervuo-
gių ir erškėčių lapais. Kiaušinėlių inku-
bacija trunka apie 4 mėn., nimfos vystosi 
6–7 mėn. Suaugėliai gyvena apie 6 mėn. 

puošnióji gyvãlazdė – Necroscia an-
nulipes (Gray, 1835) (angl. Yellow Flying 

Stick). Išsiskiria ryškiomis kūno spal-
vomis ir puošnumu. Kūnas yra skaisčiai 
(salotiškai) žalias, per nugarą eina išilginė 
rudai juoda juostelė, o ant sudėtų prieki-Kabančioji gyvalazdė ♀

Kabančioji gyvalazdė ♀
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nių sparnų pamato yra didelė, ryškiai mė-
lyna, kampuota, su juodais šoniniais ap-
vadais dėmė. Užpakaliniai sparnai ryškiai 

rožiniai (matyti tik kai išskleisti). Kojos 
žalsvai gelsvos, su tamsiais pamarginimais. 
Patinų kūno ilgis siekia iki 60–65 mm, 
patelių – iki 85 mm. Kadangi puošnio-
sios gyvalazdės sparnai nėra redukuoti, 
ši gyvalazdė gali gerai skraidyti. Gyvena 
Pietryčių Azijoje (vakarinėje Malaizijo-
je). Gali būti veisiama nelaisvėje. Tinka 
+20–23 °C (arba aukštesnė) temperatūra. 
Praktika rodo, kad insektariumuose augi-
namos puošniosios gyvalazdės maitinasi 
ligustrų (Ligustrum) lapais, tačiau sakoma, 
kad suaugusi gyvalazdė taip pat gali ėsti 

ir paprastosios alyvos (Syringa vulgaris L.) 
bei gausiažiedės kvepenės (Osmanthus × 
burkwoodii, (Burkwood et Skipwith) P. S. 
Green, Oleaceae) lapus. Patelės ne išbars-
to dedamų kiaušinėlių, o labai kruopščiai 
juos sukaišo („sukala“) į substratą, kad 
kiaušinėlio dangtelis liktų sulig grunto 
paviršiumi. Kiaušinėlių inkubacinis peri-
odas trunka apie 5 ir daugiau mėnesių. 
Išsiritusios nimfos vystosi apie 4–5 mėn. 
Suaugėliai gyvena apie 6 mėn.
Dvispavė gyvãlazdė – Oreophoetes 

topoense Conle, Hennemann, Käch & 

Puošnioji gyvalazdė ♂ Apgaulingoji gyvalazdė ♀
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Dvispalvės gyvalazdės (poravimosi metu). Amazonija, Ekvadoras
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Kneubühler, 2009 (angl. Two-Coloured 
Stick Insect). Nors ši gyvalazdė buvo ap-
rašyta tik neseniai (Conle et al., 2009), 
A. Diškus dvispalvę gyvalazdę aptiko 
ir ištyrė pusiaujo Amerikos džiunglėse 
kiek anksčiau. Rūšies aprašytojų duome-
nimis, dvispalvė gyvalazdė buvo žinoma 
tik iš tipinės vietovės (t. y. kalnuotos vie-
tos Ekvadore, Tungurahua provincijoje). 
Tačiau šios knygos autorius A. Diškus šią 
rūšį taip pat aptiko Ekvadoro atogrąžų 
miškuose, šalia Rio Tenos upės, Misahu-
alli apylinkėse. Tiek patinai, tiek patelės 
yra besparniai. Suaugėliai (ypač patinai) 
iškilus pavojui išskiria baltą aitrų skystį. 
Patinai juodi, galva ryškiai raudona, su 
juodomis dėmėmis, kojų segmentų su-
jungimo vietos – raudonos. Patelės juos-
vos, tačiau išilgai jų kūno yra trys balsvai 
geltonos juostos; patelių galva geltona, 
su juodomis dėmėmis, o kojų segmen-
tų sujungimo vietos – geltonos. Patinų 
kūno ilgis yra apie 44–55 mm, patelių – 

56–65 mm (t. y. individai paprastai šiek 
tiek trumpesni už peruvinę gyvalazdę). 
Individai, išauginti iš drėgnose ir karš-
tose žemumose aptinkamų vietovių, yra 
truputį didesni už gyvenančius kalnuo-
tose vietovėse. Kiaušinėlių inkubacija 
trunka 3–4 mėn., nimfos vystosi taip pat 
apie 3–4 mėn. Suaugėliai patinai gyvena 
3 mėn., o patelės – 4 mėn. Jeigu nėra 
patinų, patelės gali daugintis ir parteno-
genetiniu būdu, tačiau taip dauginantis 
sumažėja kiaušinėlių gyvybingumas, 
palikuonys tampa silpnesni, o galiausiai 
partenogenetiškai besidauginanti kul-
tūra gali išnykti. Auginti šią rūšį nesu-
dėtinga, jei yra pakankamai mitybinio 
augalo. Nors sakoma, kad šios rūšies 
individams vystytis pakanka +16–22 °C 
temperatūros, iš tikrųjų A. Diškaus la-
boratoriniai tyrimai parodė, kad pirmų-
jų ūgių nimfoms reikalinga aukšta tem-
peratūra (+26–28 °C), taip pat didelė 
drėgmė (70–80 proc.). Gamtoje (Ekva-

dore) ši gyvalazdė minta įvairiais papar-
čiais (Polypodiaceae). Insektariumuose 
auginamiems individams galima duoti 
kalnarūčių (Asplenium spp., Aspleniace-
ae) ir ilgalapio inkstpaparčio (Nephrole-
pis exaltata (L.) Schott, Polypodiaceae) 
lapų. Gyvalazdžių (ypač nimfų) nerei-
kėtų šerti tik ką nupirktais paparčiais iš 
prekyviečių, nes jie gali būti palaistyti 
ir apipurkšti trąšomis. Tai gali pražudyti 
jūsų augintinius.
perùvinė gyvãlazdė – Oreophoetes 

peruana (Saussaure, 1868) (angl. Peru-
vian Stick, Peruvian Fire Stick, Peru-
vian Fern Stick Insect). Labai panaši į 
artimai giminišką, bet truputį didesnę ir 
Peru (o ne Ekvadore) paplitusią dvispal-
vę gyvalazdę.

Ìndinė gyvãlazdė – Carausius moro-
sus (Sinéty, 1901) (angl. Laboratory Stick 
Insect, Indian Stick Insect). Besparnis 
vabzdys. Patinai labai reti, rūšiai būdingas 
partenogenetinis dauginimasis. Kol ši gy-
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valazdė yra nevisiškai suaugusi ir dar ne-
riasi, ji gali nesunkiai atauginti prarastas 
galūnes. Indinė gyvalazdė gyvena Pietų 
Azijoje (Pie tų Indijos atogrąžų miškuose), 
tačiau gali būti išplitusi ir kai kuriuose ki-
tuose šiltuose kraštuose. Europoje bei JAV 
nesunkiai veisiama namų, mokyklų insek-
tariumuose arba mokslo laboratorijose. 
Patinų kūno ilgis siekia 45–61 mm, o pa-

telių – 70–95 mm (dažniausiai – 80 mm). 
Kūnas žalias ar rudas. Nimfos vystosi 
3–5 mėn. Suaugėliai paprastai gyvena 
4–6 mėn., nors kartais, matyt, gali išgyven-
ti ir ilgiau (net iki metų). Insektariumuo-
se maitinama įvairių augalų lapais: ligustrų 
(Ligustrum, Oleaceae), ąžuolų (Quercus, 
Fagaceae) bei aviečių ir gudobelių (Rubus, 
Crataegus, Rosaceae). Jeigu ši gyvalazdė yra 
šeriama vien tik ligustrų lapais, suaugėlių 
kūno spalva tampa tamsiai ruda.

Madagaskãrinė gyvãlazdė – Sipyloi-
dea sipylus (Westwood, 1859) (angl. Pink 
Wing Stick Insect, Pink-Winged Stick In-
sect, Madagascan Stick Insect). Nepaisant 
pavadinimo, ši gyvalazdė aptinkama ne 
tik Madagaskare, bet ir yra plačiai išplitusi 
Indostano pusiasalyje bei Naujojoje Gvi-
nėjoje, taip pat aptinkama Australijoje. 
Patelių kūno ilgis siekia 85–95 mm, yra 
šviesiai rusvos, rudos arba žalios spalvos; 
sparnai rausvi (suaugėliai gali skraidyti). 
Gamtoje patinai yra labai reti. Insektariu-

muose auginamų madagaskarinių gyva-
lazdžių mitybiniai augalai yra paprastoji 
avietė ir paprastasis ąžuolas. Rūšis nereikli 
laikymo sąlygoms. Dauginasi parteno-
genetiškai. Patelės kiaušinėlius gali pri-
klijuoti prie augalų ar ant insektariumo 
sienelių arba išbarstyti ant žemės (insek-
tariumo substrato). Kiaušinėlių inkubacija 
trunka apie 2–3 mėn. Išsiritusios nimfos 
yra apie 20 mm, šviesiai žalios spalvos, 
su ilgomis antenomis. Nimfos vystosi 
apie 3–4 mėn. (kad vystytųsi sėkmingai, 
temperatūra turėtų būti apie +18–25 °C). 
Suaugėlių gyvenimo trukmė – nuo 6 iki 
12 mėn. Sudirginta madagaskarinė gyva-
lazdė paskleidžia specifinį kvapą (panašų į 
trintų bulvių lapų kvapą).

Cinamòninė gyvãlazdė – Marmessoi-
dea rosea (Fabricius, 1793) (angl. Yellow-
Spotted Flying Stick). Gyvena Vakarų 
Malaizijoje. Patinų kūno ilgis – iki 55–
60 mm, patelių – iki 80–85 mm. Abiejų 
lyčių atstovai – sparnuoti. Užpakaliniai 

Indinė gyvalazdė ♀
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sparnai ryškios, dažniausiai rožinės spal-
vos. Kad cinamoninė gyvalazdė galėtų 
vystytis, reikalinga didelė drėgmė (apie 
75–90 proc.) ir šiluma (apie +24–28 °C). 
Įdomu tai, kad šios rūšies mitybinis auga-

las – tik ceiloninis cinamonas (Cinnamo-
mum verum J. Presl, Lauraceae). Kadangi 
Lietuvoje minėti augalai neauga, mūsų 
krašto sąlygomis šios gyvalazdžių rūšies 
neįmanoma auginti nelaisvėje.

Madagaskarinė gyvalazdė ♀
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Antšeimis – VIKRIALAZDÌNIAI (pSEUDOpHASMATOIDEA)

Šeima – VIKRIÃLAZDĖS 
(pSEUDOpHASMATIDAE)

(angl. Pseudophasmatids, 
Striped Walkingsticks)

Ekvadòrinė vikriãlazdė – Pseudop-
hasma bispinosum (Redtenbacher, 1906) 
(angl. Two-Spined Ecuador Stick Insect). 
Rūšis yra paplitusi Pietų Amerikoje 
(Ekvadore, taip pat aptinkama Kolum-
bijoje) ir, matyt, Centrinėje Amerikoje. 
Patinų kūno ilgis yra apie 55 mm, pate-
lių – 70–80 mm. Tiek patinai, tiek pate-
lės yra sparnuoti ir gali nuskristi nemažus 
atstumus. Priekiniai sparnai redukuoti, 
pavirtę spygliškomis ataugomis. Užpaka-
liniai sparnai rudos spalvos, o jų kostalinė 
dalis išmarginta tamsiomis rudomis dė-
mėmis. Šių gyvalazdžių kojų šlaunys yra 
juodos, o blauzdos – gelsvai rudos. Turi 
ilgas gelsvai rudas antenas. Natūraliose 
buveinėse aptinkama tiek patinų, tiek pa-

telių, jeigu patinų nėra, patelės gali dau-
gintis ir partenogenetiniu būdu. Tačiau 
dauginantis šiuo būdu sumažėja kiauši-
nėlių gyvybingumas, palikuonys tampa 
silpnesni, o galiausiai taip besidauginanti 
kultūra gali išnykti. Kiaušinėlių inkubaci-
ja trunka 4 mėn., nimfos vystosi 4 mėn., 
suaugėlių gyvenimo trukmė yra apie 
4 mėn. Pavojaus metu ekvadorinės gyva-
lazdės išskiria nuodingą skystį, kuris turi 
aitrų kvapą, todėl po kontakto su šiomis 
gyvalazdėmis reikia plauti rankas. Augi-
nant insektariumuose vienas pagrindinių 
mitybinių augalų yra paprastasis ligustras 
(Ligustrum vulgare L.). Auginant mūsų 
krašto sąlygomis pirmųjų ūgių nimfas 
patartina maitinti tik šiuo augalu, o su-
augėliai taip pat noriai ėda paprastosios 
alyvos (Syringa vulgaris L., Oleaceae) ir 
paprastosios avietės (Rubus idaeus L., Ro-
saceae) lapus.

Ekvadorinės vikrialazdės

♀
♂

♀
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Ekvadorinės vikrialazdės (poravimosi metu)
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Juodóji vikriãlazdė – Peruphas-
ma schultei Conle & Hennemann, 2005 
(angl. Peruvian Black Stick Insect, Black 
Beauty Stick Insect). Tai labai įspūdinga 
rūšis, tarsi koks mažas velniukas. Ši rū-
šis lokaliai paplitusi Pietų Amerikoje (kol 
kas žinoma tik vienoje Peru vietovėje, 
Andų kalnuose, 1 200–1 800 m aukšty-
je). Patinų kūno ilgis – 40–55 mm, pa-
telių – 50–60 mm. Kūnas yra aksomiš-
kai juodas, akys – geltonos. Abiejų lyčių 
individų sparnai yra redukuoti: priekiniai 
beveik visiškai nunykę, o užpakaliniai – 
maži, ryškiai raudoni. Natūraliose buvei-
nėse aptinkama tiek patinų, tiek patelių, 
o jeigu patinų nėra, patelės gali daugintis 
ir partenogenetiniu būdu. Tačiau daugi-
nantis šiuo būdu sumažėja kiaušinėlių gy-
vybingumas, palikuonys tampa silpnesni, 
galiausiai taip besidauginanti kultūra gali 
išnykti. Rūšis nėra reikli nei šilumai, nei 
oro drėgmei, bet žiemos metu dėl mity-
binių augalų vegetacijos pertraukos au-

ginti ir veisti šią rūšį yra labai sudėtinga. 
Taip pat pabrėžtina, kad ši rūšis saugoma, 
todėl netinkama auginti nelaisvėje. Kiau-
šinėlių inkubacija trunka 4 mėn., nimfos 
vystosi 7 mėn., o suaugėlių gyvenimo 
trukmė yra apie 5 mėn. Mokslo laborato-
rijose juodoji vikrialazdė yra maitinama 
paprastojo ligustro (Ligustrum vulgare L.) 
lapais, kiek ūgtelėjusios nimfos gali būti 
maitinamos ir paprastosios alyvos lapais, 
o suaugėliai, be ligustro ir alyvos, taip pat 
minta paprastosios avietės lapais (nimfos 
aviečių lapų neėda).

Marganugãrė vikriãlazdė – Aniso-
morpha buprestoides (Stoll, 1813) (angl. 
Two-Striped Walking Stick). Iškilus pa-
vojui ši gyvalazdė išpurškia aitrų ekskretą, 
kuris turi labai stiprų, nemalonų kvapą 
ir gali atbaidyti priešą. Patelės kurį laiką 
nešiojasi perpus mažesnius patinus ant 
nugaros. Gyvena Šiaurės Amerikos pie-
tryčiuose (pavyzdžiui, Floridoje, Teksase) 
bei Karibų jūros salose – Jamaikoje ir gal-

būt kitur. Amerikoje ši gyvalazdė neretai 
veisiama insektariumuose, Europoje – 
retas augintinis. Patinų kūno ilgis siekia 
35–45 mm, patelių – 55–80 mm. Kiauši-
nėlių inkubacija trunka 3–4 mėn., nimfos 
vystosi 2,5–3,5 mėn. Suaugėlių gyvenimo 
trukmė – apie 3 mėn. Mitybiniai augalai: 
Lagerstroemia indica L., Ceratiola ericoides 
Michx., Lyonia ferruginea Nutt., kai ku-
rios ąžuolų rūšys (Quercus spp.).

Juodoji vikrialazdė ♀
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Juodoji vikrialazdė ♀
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Antšeimis – GYVÃŠAKÌNIAI (BACILLOIDEA)

Šeima – pÀpRASTOSIOS 
GYVÃŠAKĖS (BACILLIDAE)

(angl. Bacillids)
Viduržemnė gyvãšakė – Bacillus rossius 

(Rossius, 1788) (angl. European Stick Insect, 
Mediterranian Stick Insect, Corsican Stick In-
sect). Rūšis aptinkama daugelyje Viduržemio 
jūros regiono kraštų: Viduržemio jūros salo-
se, Ispanijoje, pietinėje Prancūzijoje, Italijoje, 
Balkanų pusiasalyje bei Šiaurės Afrikoje. Pati-
nų kūno ilgis siekia 52–79 mm, patelių – 60–
100 mm. Šiai gyvašakei būdingos labai trumpos 
antenos. Nimfos yra ryškiai žalios spalvos. Kai 
kurių tyrinėtojų nuomone, ši rūšis priklauso 
atskirai Bacillidae šeimai, tačiau ši šeima nėra 
visuotinai pripažinta. Mitybiniai augalai – kai 
kurie erškėtiniai (Rubus, Rosa, Crataegus, Fra-
garia, Rosaceae), taip pat medelinė erika (Eri-
ca arborea L., Ericaceae) bei mastikinė pistacija 
(Pistacia lentiscus L., Anacardiaceae) ir tikroji 
mirta (Myrthus communis L., Myrtaceae).

Šeima – EGZÒTINĖS GYVÃŠAKĖS 
(HETEROpTERYGIDAE)

(angl. Heteropterygids)
Stambióji gyvãšakė – Heteropteryx di-

latata (Parkinson, 1798) (angl. Malaysian 
Jungle Nymph, Jungle Nymph). Rūšis ap-
tinkama tik vakarinėje Malaizijos dalyje, 
tačiau dažnai auginama insektariumuose 
Europoje. Patelės užauga iki 150 mm, 
labai įspūdingos, ryškiai žalios spalvos, 
stambios, kartais sveria iki 65 g. Tai pa-
čios sunkiausios gyvalazdės ir vieni pačių 
sunkiausių pasaulio vabzdžių. Išgąsdinta 
patelė užriečia pilvelį į viršų, praskečia 
kojas. Gana agresyvi, bando kirsti kojo-
mis, gali sužeisti. Patinai daug smulkes-
ni, skirtingai negu patelės, gali skraidyti. 
Nimfos insektariumuose gali būti šeria-
mos ąžuoliukų lapais, taip pat kai kuriais 
erškėtiniais (pavyzdžiui, aviečių lapais).

Stambioji gyvašakė (nimfa, L4)

Stambioji gyvašakė (nimfa, L6)
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Stambiosios gyvašakės nimfa
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Šeima – STORÃŠAKĖS 
(TIMEMATIDAE) 
(angl. Timematids)

Šioje, dar mažai tyrinėtoje, šeimoje žino-
ma tik viena gentis (Timema), kurios atsto-
vai gyvena tiktai Šiaurės Amerikoje. Šeimai 
priklauso apie 21 rūšis. Kūno ilgis siekia 

Antšeimis – STORAŠAKÌNIAI (TIMEMATOIDEA)

nuo 25 iki 40 mm. Kai kada šiems keistai 
atrodantiems vabzdžiams (kūnas neįprastai 
mėsingas, storas) suteikiamas pobūrio ran-
gas (Timematoidea), nes jau ne kartą buvo 
pabrėžta, kad Timematidae – tai seserinė 
evoliucinė visų likusių gyvalazdžių grupė 
(Kristensen, 1975; Bradler, 1999; Tilgner 

et al., 1999). Tačiau kladistinė analizė, įro-
danti šeimos evoliucinį išskirtinumą, iki 
šiol neatlikta. Vis dar nežinomi ir autapo-
morfininiai šeimos požymiai, kuriais re-
miantis būtų galima pagrįsti pobūrio rango 
tikslingumą. Būdingi trys kojų letenėlių 
segmentai (o ne penki kaip įprasta).
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Antšeimis – LApApIl̃VINIAI (pHYLLIOIDEA)

Šeima – LAPAPIl̃VIAI 
(pHYLLIIDAE) 

(angl. Leaf Insects, Walking Leaves)
Šie vabzdžiai imituoja augalų lapus. Jų pil-

velis labai praplatėjęs ir plokščias, primena 
augalo lapą, o kūno spalva dažniausiai žalia 
ar ruda. Kai kurių rūšių atstovai mėgdžio-
ja ir nuvytusius, susiraukšlėjusius lapus. 
Apgaulę sustiprina augalo lapą imituojan-
tis sparnų gyslotumas, įvairios spalvotos 
dėmės, nelygus paviršius ir šių vabzdžių 
gebėjimas siūbuoti vėjyje. Patinų kūno il-
gis dažniausiai siekia 50–60 mm, patelių – 
80–90 mm. Šeimai priklauso apie 37 rūšys. 
Lapapilvių aptinkama tik Pietryčių Azijoje, 
Naujojoje Gvinėjoje, šiaurinėje Australijo-
je ir Seišelių salose. Dėl keistos išvaizdos 
lapapilviai auginami namų, mokyklų ir 
mokslo laboratorijose visame pasaulyje.

Filipninis lapapivis – Phyllium 
philippinicum Hennemann, Conle, Got-

tardo & Bresseel, 2009 (angl. Philippi-
nean Leaf Insect). Kartais ši rūšis buvo 
painiojama su kita, Phyllium siccifolium, 
rūšimi. Gyvalazdės gyvena Filipinuose. 
Patinų kūno ilgis – apie 49–56 mm, o 
patelių – 77–80 mm. Patelės yra ryškiai 
žalios, sparnuotos. Jų sparnai kartais su 
rausvomis linijomis ir dviem rudais taške-
liais, imituojantys gyslotą ir senstantį lapą 
(patelės skraidyti negali). Patinai yra laibi, 
su ilgomis antenomis, galintys skraidyti. 
Šiuos lapapilvius yra lengviau auginti ir 
veisti nei kitus Phyllium atstovus. Kiauši-
nėlių inkubacija trunka apie 4–4,5 mėn. 
(reikalinga apie +22 °C temperatūra). 
Nimfos vystosi 3,5 mėn. (patinai) arba 
apie 4,5 mėn. (patelės). Nimfoms vystytis 
reikia, kad oro drėgmė būtų ne mažesnė 
nei 60–70 proc., tačiau taip pat labai svar-
bi ir gera insektariumo ventiliacija. Su-
augėlių gyvenimo trukmė yra 3–4 mėn., 

Filipininis lapapilvis ♀
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patelės gyvena ilgiau, iki 5–6 mėn. In-
sektariume laikomi filipininiai lapapilviai 
maitinami paprastojo ąžuolo (Quercus 
robur L.) bei paprastosios avietės (Rubus 
idaeus L.) lapais.

Žaliàsis lapapivis – Phyllium biocula-
tum Gray, 1832 (angl. Javan Leaf Insect, 
Gray’s Leaf Insect). Gyvena atogrąžų Azi-
joje: Šri Lankoje, Malaizijoje, Indonezi-
joje (Sumatroje, Javoje, Kalimantane) ir 
Seišelių salose. Kaip neįprastas augintinis 
kai kada veisiamas namų, mokyklų ir la-
boratorijų insektariumuose. Patinų kūno 
ilgis – apie 55–60 mm, o patelių – 70–
85 mm (patinų retai aptinkama). Kiauši-
nėlių inkubacija trunka apie 5–6 mėn., 
nimfos vystosi apie 6 mėn. Suaugusios 
patelės gyvena apie 3 mėn., patinai – 
trumpiau. Mitybiniai augalai: peruvinė 
gvajava – Psidium guajava L., o auginant 
insektariumuose – ąžuolai (Quercus spp.), 
avietės, gervuogės (Rubus spp.) (minta šių 
augalų lapais; senesnių ąžuolo lapų geriau 
neduoti).

Didỹsis lapapivis – Phyllium gigan-
teum Hausleithner, 1984 (angl. Giant 
Malaysian Leaf Insect). Tai labai įdomi ir 
įspūdinga rūšis, kartu – tai pati didžiausia 
gyvalazdė iš visų lapapilvių šeimos atsto-
vų. Patelių kūno ilgis siekia 96–109 mm 
(kūno plotis svyruoja nuo 52 iki 57 mm); 

patinai mažesni, jų kūno ilgis yra apie 
70 mm. Didysis lapapilvis yra paplitęs 
Vakarų Malaizijoje ir Borneo (Saravake). 
Kadangi patinai ir natūralioje aplinkoje 
yra labai reti, todėl insektariumuose šie 
lapapilviai yra veisiami iš partenogeneti-
nių kiaušinėlių. Jų inkubacija trunka apie 

Filipininis lapapilvis ♂
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6–8 mėn., nimfos vystosi apie 10 mėn. 
Suaugusios patelės gyvena apie 6 mėn., 
patinai – 2 mėn. Pirmųjų kiaušinėlių po 
paskutinio patelės išsinėrimo galima tikė-

tis tik praėjus 2,5 mėn. Mitybiniai auga-
lai yra eukaliptai (Eucalyptus spp., Myr-
taceae), indinis mangas (Mangifera indi-
ca L., Anacardiaceae), peruvinė gvajava 

(Psidium guajava L., Myrtaceae). Euro-
poje didieji lapapilviai maitinami ąžuolo, 
avietės ir gervuogės lapais. Šią rūšį veisti 
labai sunku, todėl augintojams mėgė-
jams tai daryti nepatariama. Nimfos daž-
nai žūsta dėl neįtikusių auginimo sąlygų. 
Pirmųjų ūgių nimfoms rekomenduojama 
duoti ąžuolo ūglių lapelių, vėliau nimfos, 
sakoma, gana noriai ėda ir avietes. Nim-
foms vystytis reikalinga aukšta tempe-
ratūra (+25–28 °C), taip pat didelė oro 
drėgmė (apie 70–80 proc.). Jokiu būdu 
nepatariama ant nimfų purkšti vandens, 
tačiau jeigu netyčia nedaug vandens pa-
tenka ant augintinių, nimfos dažniausiai 
lašelius nusipurto staigiu pilvelio mostu. 
Nuolatos patenkant vandeniui ant nimfų 
kūno, jos gali susirgti grybelinėmis ligo-
mis ir prarasti galūnes (kojas). Insektari-
ume, kuriame laikomi didieji lapapilviai, 
turėtų būti labai gera ventiliacija ir daug 
šviežio bei švaraus maisto.

Didžiojo lapapilvio nimfa
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NAUDINGI pATARIMAI AUGINTOJAMS, 
LAIKANTIEMS GYVALAZDES INSEKTARIUME
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GYVALAZDŽIŲ LAIKYMAS

Gyvalazdės – labai įdomus, egzotinis 
vabzdžių būrys. Vien dėl savo neįpras-
tos išvaizdos šie vabzdžiai negali nežavė-
ti. Nors Lietuvoje gyvalazdes augina tik 
labai nedaugelis gamtos mylėtojų, tačiau 
užsienio šalyse tai vieni dažniausių in-
sektariumų augintinių (apie kitų vabz-
džių laikymą nelaisvėje skaitykite kitame 
leidinyje (Stonis J. R., Diškus A. 2011. 
Pažinkime egzotinę pasaulio fauną. Mal-
dininkai, tarakonai, termitai, akmenropos, 
gladiatoriai, tinkluočiai ir trūnėsinukai. 
Kaunas, Lututė.). 

Kadangi šiaurinėse platumose, taip pat 
ir Lietuvoje, šių vabzdžių natūraliai gam-
toje neaptinkama, gyvalazdžių kiaušinė-
liai turėtų būti įsigyjami tik iš licenci-
juotų vabzdžių veislynų (įkurtų Europoje 
arba net atogrąžų šalyse). Tačiau nelega-
liai įvežti egzotinius vabzdžius į Lietuvą 
be Aplinkos apsaugos agentūros leidimo 
yra draudžiama, taip pat draudžiama ne-

legaliai egzotinių vabzdžių įsigyti ir juos 
auginti. Vabzdžių, įtrauktų į „Nykstančių 
laukinės faunos ir floros rūšių tarptauti-
nės prekybos konvenciją (Convention on 
International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora – CITES)“, ne-
legalus įvežimas į šalį (arba jų auginimas 
insektariumuose) yra visiškai neleistinas, 
draudžiamas įstatymu.

Apie kai kurių gyvalazdžių rūšių augi-
nimo subtilybes galima sužinoti įvairiose 
interneto svetainėse ir vabzdžių augintojų 
forumuose, tačiau įsigilinus galima paste-
bėti, kad informacija dažnai pateikiama 
skirtingai ir nepatyrusį vabzdžių augintoją 
gali suklaidinti. Svarbu, kad nebūtų ties-
mukai vadovaujamasi tiek internete, tiek 
šiame leidinyje pateikiama informacija, o 
elgiamasi kūrybiškai ir ypač atsižvelgiama 
į konkrečios auginamos rūšies specifiką 
bei konkrečią aplinką (sudėtingą sąvei-
ką tarp visų mikroklimatą formuojančių 

Kabančioji gyvalazdė

Ekvadorinė vikrialazdė
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veiksnių: šviesos intensyvumo, drėgmės, 
ventiliacijos ypatybių, temperatūros ir jos 
kaitos bei daugelio kitų). Dėl to kartais 
kurio nors augintojo pateikiamos sėkmin-
go gyvalazdžių veisimo rekomendacijos 
gali netikti ar net pakenkti augintiniams. 
Šiame leidinyje pateikiama tik bendriau-
sio pobūdžio informacija apie gyvalaz-
džių auginimą insektariumuose, tad ypač 
svarbu kaupti asmeninę patirtį ir nebijoti 
eksperimentuoti. Be abejo, gyvalazdžių 
auginimas – tai daug kantrybės, atidumo 
ir atsidavimo reikalaujantis užsiėmimas. 
Taigi prieš pradėdami auginti egzotinius 
vabzdžius insektariume turite būti tikri, 
kad esate tam tinkamai pasirengę.

Indas insektariumui
Insektãriumas [lot. insectarium] – tai 

indas, dėžė arba kokia nors kita talpa, 
kurioje laikomi, stebimi ir veisiami vabz-
džiai. Gyvalazdėms auginti tinkamiausi 
yra specialūs insektariumai, o jeigu jų 
nėra – stik liniai indai (nors pakanka ir Insektariumas
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plastikinių). Jų dydis labai priklauso nuo 
auginamos rūšies, todėl, prieš įsigyjant 
gyvalazdžių kiaušinėlių, būtina pasido-
mėti, kokio dydžio bus suaugę individai. 
Insektariumai gali būti kelių tipų. 

Vertikalus tipas daugiau tinka didžio-
sioms gyvalazdėms, kurių ilgis viršija 
15 cm. Šio tipo insektariumo rekomen-
duotini matmenys: ilgis – 50 cm, plotis – 
40 cm, aukštis – 80 cm. 

Kubinis insektariumo tipas daugiau tin-
ka vidutinio dydžio gyvalazdėms, kurių 

ilgis yra apie 10–15 cm. Šio tipo insekta-
riumo rekomenduotini matmenys: ilgis – 
40 cm, plotis – 40 cm, aukštis – 40 cm.

Mažesnėms rūšims, kurių suaugėlių il-
gis yra iki 10 cm, tinka nedideli horizon-
talaus tipo insektariumai, kurių rekomen-
duotini matmenys tokie: ilgis – 35 cm, 
plotis – 25 cm, aukštis – 30 cm.

Visų insektariumų aukštis turėtų būti 
apie keturis kartus didesnis už gyvalazdės 
ilgį, kad vabzdys galėtų laisvai vaikščioti 
ir sėkmingai išsinerti. Pravartu, kai insek-
tariumo durys didelės – tada lengviau in-
sektariumą valyti, vėdinti, keisti augalus, 
patogiau gyvalazdes stebėti. Insektariu-
mo viršuje ir apačioje turėtų būti įdėtas 
metalinis tinklelis, kuris padeda augini-
mo patalpoje cirkuliuoti orui. Taip pat 
skirtingame aukštyje rekomenduojama 
pritvirtinti kelias nedideles lentynėles. 
Tai leidžia daugiau paskirstyti mitybinius 
augalus po visą insektariumo erdvę. Ga-
lima įdėti lazdyno arba beržo šakelę, kad 
gyvalazdės, būdamos ramybės būsenos, 

turėtų kur įsitaisyti (tupėti arba kaboti). 
Vieta kabėti ypač svarbi, kai gyvalazdės 
susiruošia nertis. Kalkes nuo insektariu-
mo sienelių rekomenduojama valyti citri-
nų rūgšties tirpalu, tačiau vėliau jas reikia 
kruopščiai nuplauti vandeniu (geriau – 
virintu, kuriame nebūtų kalkių) ir sausai 
nuvalyti.

Beje, gyvalazdės nėra nerangūs vabz-
džiai. Jos gali laisvai laipioti stiklu, todėl 
insektariumas turi būti uždengtas, kitaip 
galite neberasti augintinio. Jeigu insek-
tariumui naudojamas stiklinis indas (pa-

Insektariumo priežiūra

Ilgakojė gyvalazdė
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vyzdžiui, akvariumas), iš viršaus uždeng-
tas stiklas sulaikys garus, padės palaikyti 
tinkamą drėgmę ir mažins temperatūros 
svyravimus, tačiau insektariumo ventilia-
cija labai suprastės. Norint, kad insekta-
riumas būtų tinkamai vėdinamas, reikėtų 
arba dangtyje, arba sienelėje įmontuoti 
metalinį tinklelį.

Substratas
Dugnui įrengti dažniausiai naudojamos 

kokosų durpės – organinis, ekologiškas 
substratas. Šis substratas būna sausų pre-
suotų plytų pavidalo. Naudojant nekeičia 
struktūros, jį galima panaudoti pakarto-
tinai. Jo pH yra artimas neutraliam. Šia-
me substrate vystosi Trichoderma genties 
grybai, kurie apsaugo augintinius nuo 
patogeninių grybinių ligų. Dar viena gera 
kokosų durpių substrato ypatybė ta, kad 
jis sulaiko daug drėgmės.

Vermikulitas – tai mineralinis, sterilus, 
netoksiškas, bekvapis substratas, pH – 
7,0–9,5. Turi baktericidinių ypatybių. Gali 

išlaikyti daugiau vandens nei jo paties svo-
ris. Būdinga oringa struktūra, yra nedegus 
ir vertinamas kaip puiki termoizoliacinė 
medžiaga, tinkama vabzdžiams vystytis.

Galima naudoti ir vienkartinius po-
pierinius rankšluosčius. Taip paprasčiau 

išvalyti insektariumą, tačiau popierius 
blogai palaiko drėgmę, o kai kurioms gy-
valazdžių rūšims (pavyzdžiui, Eurycantha 
calcarata) reikalingas drėgnas substratas, 
kad patelės galėtų dėti kiaušinėlius.

Substrato sluoksnis turėtų būti apie 

Ekvadorinės vikrialazdės insektariume (♂♀)
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2–3 cm, o rūšims, kurių patelės deda kiau-
šinėlius į gruntą – 4–5 cm. Pastebėjus, kad 
substratas pasidarė sausas, galima jį vėl su-
drėkinti virintu vandeniu. Patartina subs-
trato stipriai nesupilti vandeniu; paprastai 
per savaitę užtektų sudrėkinti du kartus. 
Tačiau vasarą, ypač jeigu insektariumas 
yra gerai vėdinamas, substratas džiūsta 
greičiau, todėl drėkinti galima dažniau.

Temperatūra ir apšvietimas
Optimali insektariumo temperatūra 

dieną turėtų būti apie +22–26 °C šilu-
mos. Naktį temperatūra gali nukristi iki 
+18–21 °C. Šiltomis vasaros dienomis 
insektariume temperatūra gali pakilti iki 
+28 °C. Vasarą saulės spindulių apšvies-
to insektariumo temperatūra gali pakilti 
virš +35 °C, tačiau tai neatitinka natū-
ralių sąlygų ir to būtina išvengti. Papil-
domų šildymo kabelių ar šildymo kilimė-
lių A. Diškus nepataria naudoti, nes jie 
gali sukelti didesnius paros temperatūros 
svyravimus ir taip gali būti padaryta daug 

Kabančioji gyvalazdė

Ilgakojų gyvalazdžių nimfos Žalioji gyvalazdė
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žalos augintiniams. Pastebėta, kad gyva-
lazdės, gyvendamos įprastinėje kambario 
temperatūroje, sėkmingai auga ir veisiasi. 
Phyllium giganteum nimfos mėgsta kiek 
aukštesnę – +26–28 °C temperatūrą. Tai 
nesunkiai galima pasiekti prie insektari-
umo įjungus stalinę lempą su 60–100 W 
kaitrine lempa. Patartina insektariume 
įtaisyti mažą termometrą, tada galėsite 
matyti, kaip svyruoja temperatūra.

Kadangi daugumos gyvalazdžių rūšių 
individai yra aktyviausi vakare ir naktį, tai 
apšvietimas nėra labai svarbus veiksnys 
sėkmingam veisimui. Jei insektariumas 
stovi netoli lango, tai papildomo apšvieti-
mo nebereikia. Gyvalazdės nemėgsta tie-
sioginių saulės spindulių, todėl būtina pa-
sirūpinti, kad augintiniai turėtų galimybę 
pasislėpti. Dieną gyvalazdės dažniausiai 
slepiasi apatinėje mitybinių augalų lapų 
pusėje. Kadangi dauguma auginamų gy-
valazdžių yra kilusios iš atogrąžų kraštų, 
per parą joms reikėtų apie 12 val. apšvie-
timo, nors gali būti ir kiek mažiau. Su-

trumpėjus dienoms (žiemą) šalia insekta-
riumo rekomenduotina įjungti liumines-
cencinę lempą.

Drėgmė ir vėdinimas
Drėgmė reikalinga tiek nimfoms, tiek 

suaugusioms gyvalazdėms. Vidutiniškai 
santykinė oro drėgmė turėtų būti tarp 40 
ir 60 proc., tačiau oro drėgmės režimas 
labai priklauso nuo auginamos rūšies. 
Pavyzdžiui, Carausius morosus pakanka Filipininio lapapilvio nimfa

Eukaliptinės gyvalazdės nimfa Apgaulingoji gyvalazdė ♂
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30–40 proc. oro drėgmės, Medauroidea 
extradentata – 40 proc., o daugumai gy-
valazdžių reikalinga didesnė oro drėgmė. 
Drėgnųjų atogrąžų miškų gyventojams 

Phyllium giganteum santykinė oro drėgmė 
turėtų siekti 70 proc. ir daugiau. Norint 
padidinti drėgmę, insektariumą reikia 
pripurkšti vandens. Tinka purkštuvas, 
kurį paprastai naudoja gėlininkai. Jokiu 
būdu negalima naudoti purkštuvų, ku-
riuose prieš tai buvo kokių nors valymo 
priemonių (pavyzdžiui, langų ploviklis). 
Gyvalazdės yra ypač jautrios cheminėms 
medžiagoms. Drėkinant insektariumą ne-
galima purkšti ant pačių gyvalazdžių, ta-
čiau jeigu netyčia truputį vandens pateks 
ant augintinių – tai nėra pavojinga. Be to, 
kai kurios gyvalazdės sugeba vandenį nuo 
savęs nusipurtyti. Mažos nimfos vande-
nyje gali paskęsti, o suaugę individai daž-
nai tiesiog jaučia diskomfortą. Apipurškus 
vandeniu mitybinius augalus dažnai gali-
ma stebėti gyvalazdes (ypač nimfas), ge-
riančias vandenį. Lašelius ant mitybinių 
augalų ypač mėgsta žaliosios (Diapherodes 
gigantea), kibiosios (Diapherodes venu-
stula) gyvalazdžių nimfos. Naudokite tik 
virintą vandenį, o dar geriau – negazuotą 

šaltinio vandenį, pardavinėjamą buteliais.
Taip pat yra svarbu insektariumą vėdinti. 

Pastebėta, kad tai skatina vabzdžius mai-
tintis. Jeigu insektariumas pagamintas pa-
gal reikalavimus, tai vėdinant patalpą oras 
cirkuliuoja ir insektariume. Todėl nau-
doti papildomų įrenginių (ventiliatorių) 
dažniausiai nereikia. Patartina kiekvieną 
dieną bent trumpam atidaryti insektariu-
mo dureles, kad oras daugiau judėtų. Tuo 
metu reikėtų stebėti gyvalazdes, ypač 
nimfas, kad jos neišeitų iš insektariumo ir 
nepasimestų didelėje patalpoje. Svarbiau-
sia kuo daugiau sužinoti apie laikomos 
rūšies natūralias gyvenamąsias sąlygas 
gamtoje ir stengtis, kad nelaisvėje augi-
namiems vabzdžiams aplinka būtų sukur-
ta kuo panašesnė į gimtąją.

Gyvalazdžių maitinimas
Gyvalazdės yra vegetarės, t. y. tipiš-

ki fitofagai, ir minta tik augaliniu mais-
tu. Kanibalizmas joms nebūdingas, nors 
sakoma, kad ištikus badui ieškodamos Žalioji gyvalazdė maitinasi eukalipto lapais

98



99

maisto gyvalazdės gali paragauti kritusios 
gentainės. Daugumos egzotinių rūšių in-
dividai (kilę iš atogrąžų kraštų) gerai ėda 
avietes ir gervuoges. Kadangi gervuogė 
(ypač Europos pietinėje dalyje) yra vis-
žalis augalas, tai kai kuriems augintojams 
nekyla didelių sunkumų dėl gyvalazdžių 
maitinimo. Mūsų krašte kaip pagrindi-
nius mitybinius augalus reikėtų paminėti 
kai kuriuos erškėtinių (Rosaceae) šeimos 
atstovus. Tai paprastoji avietė – Rubus 
idaeus L., raukšlėtoji gervuogė – Rubus 
fruticosus L., vienapiestė gudobelė – Cra-
taegus monogyna Jacq., paprastoji žemuo-
gė – Fragaria vesca L., paprastasis erškė-
tis – Rosa canina L., daržinė braškė – Fra-
garia × ananassa Duchesne ex Rozier. Iš 
visų išvardytų erškėtinių augalų labiausiai 
gyvalazdės mėgsta paprastąją avietę. Kitas 
iš pagrindinių (ir mėgstamų) mitybinių 
augalų yra paprastasis ąžuolas – Quercus 
robur L. (Fagaceae), nors gyvalazdės taip 
pat labai noriai minta ir raudonojo ąžuo-
lo – Q. rubra L. (Liebl.) lapais. Gana uni-

Paprastasis ligustras Didžiojo lapapilvio nimfa

Apgaulingoji gyvalazdė Raudonojo ąžuolo ūglis
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versalus, tinkantis daugeliui gyvalazdžių, 
mitybinis augalas yra tradeskantė – Tra-
descantia spp. (Commelinaceae). Kai ku-
rie augalai dažnai tinka tik kai kurioms 
gyvalazdžių rūšims, pavyzdžiui, lizdinė 
kalnarūtė – Asplenium nidus L. (Asplenia-
ceae), ilgalapis inkstpapartis – Nephrolepis 
exaltata (L.) Schott (Polypodiaceae). Kai 
kurios gyvalazdžių rūšys (ypač nimfos) 
minta tik paprastuoju ligustru – Ligustrum 
vulgare L. ir ėda paprastosios alyvos – Sy-
ringa vulgaris L. (Oleaceae) lapus. Kai ku-
rių gyvalazdžių racione dera eukaliptų – 
Eucalyptus spp. (Myrtaceae) arba gebenės 
lipikės – Herdera helix L. (Araliaceae) ir 
kinrožės – Hibiscus (Malvaceae) lapai, 
miežių – Hordeum spp., kviečių – Triti-
cum spp., rugių – Secale spp. (Poaceae) 
daigai. Taip pat kai kurioms gyvalazdėms 
duodama salotų, pasmulkintų obuolių, 
kriaušių, kartais neišrankios rūšys še-
riamos net pasmulkintomis morkomis. 
Mitybinius augalus reikėtų ne padėti, o 
pamerkti į indelius, nes tik kai kurių rū-

šių gyvalazdės maistą gali imti nuo žemės; 
kai kurios maitintis ant insektariumo 
dug no nusileidžia tik genamos bado, bet 
yra ir tokių, kurios ėda tik ant šakų. Bū-
tina vengti indų su atvirais paviršiais, nes 
į juos gyvalazdės (ypač nimfos) gali įkris-
ti. Tinka indeliai, skirti citrusinių vaisių 
sultims spausti. Šių indų dangtis būna su 
įvairaus dydžio skylutėmis; todėl galima 
pamerkti įvairesnio storio šakeles, be to, 
bus saugu – gyvalazdės neturės sąlyčio su 
vandeniu ir nenuskęs. Pamerktos gyvų 
augalų šakelės gali sėkmingai stovėti ke-
letą dienų, tad nebūtina kas dieną rūpintis 
gyvalazdžių maitinimu (jeigu yra šviežio 
maisto atsargų ir tinkamos mikroklimato 
sąlygos, insektariumą be priežiūros gali-
ma palikti savaitei ar pan.).

Rudens laikotarpiu, prasidėjus šalnoms, 
pažeistas (parudavusias) lapų dalis reikia 
pašalinti ir tik tada mitybinius augalus 
duoti savo augintiniams. Augalų negali-
ma rinkti iš šalikelių ar kitų vietų, kur yra 
didelė transporto išmetamųjų dujų tarša; Australinė gyvalazdė noriai ėda avietės lapus
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laukuose, kur vykdoma tam tikra ūkinė 
veikla, augalai taip pat gali būti užteršti 
(pesticidais), todėl gyvalazdėms visiškai 
netinkami (jau minėta, kad šie vabzdžiai 
ypač jautrūs ne tik įvairiems pesticidams, 
bet ir bet kokiai cheminei taršai).

Mūsų krašte prasidėjus rudeniui ir ypač 
žiemą bei ankstyvą pavasarį susiduriama 
su labai didele problema – kaip išmai-

tinti savo augintinius šaltuoju periodu. 
Vabzdžių augintojai rekomenduoja kelis 
būdus, kaip sukaupti maisto atsargų žie-
mai. Pirmasis būdas – dar šiltuoju metu 
prisirinkti mitybinių augalų ir, nuplovus 
karštu vandeniu bei sudėjus į maišelius, 
juos įdėti į šaldiklį. Antrasis būdas – džio-
vinti augalus (lapus). Vis dėlto abu bū-
dai greičiausiai neišgelbės augintinių nuo 
maisto stygiaus per mūsų krašte tokį ilgą 

šaltąjį periodą. Be to, atšildyti lapai daž-
niausiai sutyžta ir nimfos jų neėda. Todėl 
rekomenduotinas kitas būdas – mitybi-
nių augalų prisisodinti į vazonėlius. Tam 
ypač gerai tinka tradeskantės (galima pri-
daiginti šio augalo atžalų ir pasodinti po 
kelis daigus į vieną vazonėlį). Šis augalas 
gana greitai auga, todėl įmanoma nuo-
latos turėti šviežio maisto gyvalazdėms. 
Taip pat galima auginti braškes arba že-
muoges. Tačiau pats geriausias būdas šal-
tuoju periodu yra daiginti ąžuolo giles. 
Rudenį reikėtų prisirinkti kuo daugiau 
gilių, kurias po jų brandos maždaug lapk-
ričio mėnesį galima sudaiginti induose, 
o kai pasirodys ūgliai, atsargiai iškelti ir 
persodinti po 2–3 daigus į atskirus mažus 
vazonėlius. Naudojant papildomą šviesos 
šaltinį ąžuoliukai greičiau auga, o jų lapai 
būna vešlesni. Po maždaug 1,5 mėn. įma-
noma užsiauginti nemažai ąžuoliukų, ku-
rių lapus noriai ėda dauguma gyvalazdžių 
rūšių. Pabrėžtina, kad dalis paprastojo 
ąžuolo gilių gana greitai pasidaro nedai-
gios, todėl galima bandyti auginti raudo-

Filipininio lapa-
pilvio nimfa ant 
avietės lapo
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nąjį ąžuolą, kurio gilės ilgai išlieka dai-
gios. Tačiau sudaiginti raudonojo ąžuolo 
giles yra ypač sunku ir tai užtrunka ilgiau 
nei auginant paprastąjį ąžuolą. Kad viskas 
vyktų greičiau, prieš daiginant rekomen-
duojama raudonojo ąžuolo giles palaikyti 
pamerktas vandenyje (geriau šiltame), kol 
gilės suskils, ir tik tada sodinti į substratą 
vazonėliuose. Raudonojo ąžuolo ūglio la-
pai yra daug didesni nei paprastojo, todėl 
vienu ūgliu galima ilgiau maitinti gyva-
lazdes. Žinoma, yra rūšių, kurios neėda 
ąžuolo. Ypač sunku maitinti tų rūšių in-
dividus, kurie minta ligustru. Mūsų kraš-
te turėti šio augalo lapų žiemą yra labai 
sunku, tačiau įmanoma. Vėlai rudenį 
reikėtų iškasti nedidelių krūmo dalių su 
šaknimis ir pasodinti vazonuose. Palai-
kyti kambario temperatūroje krūmeliai 
dažniausiai išleidžia naujus lapus, kuriuos 
noriai ėda tiek nimfos, tiek suaugusios 
gyvalazdės. Prasidėjus pavasariui galima 
pamerkti į vandenį gamtoje prisiskabytų 
šakelių ir laukti, kol išsprogs pumpurai. 
Tada pumpurų jau galima duoti gyvalaz-

dėms, kurios noriai juos graužia. Apiben-
drinant galima pasakyti, kad auginamoms 
gyvalazdėms labai svarbu šviežias maistas, 
tačiau žiemą auginamiems mitybiniams 
augalams reikia labai daug priežiūros, 
kantrybės ir patirties.

Kiaušinėlių inkubacija
Gyvalazdės nėra ilgaamžės, tačiau gana 

gausiai ir sparčiai dauginasi. Kai kurių 
gyvalazdžių apvaisintos patelės gali pro-
dukuoti kiaušinėlius visą gyvenimą ir dėti 
nuo kelių šimtų iki 2 tūkst. gyvybingų 
(ir negyvybingų) kiaušinėlių (po 1–6 per 
dieną). Kiaušinėlių inkubacinis periodas 
trunka nuo 3 mėn. (Anisomorpha bupres-

toides) iki 8–12 mėn. (Heteropteryx di-
latata), tačiau daugumos rūšių inkubacija 
tęsiasi 4–6 mėn. Žinoma, tai taip pat labai 
priklauso nuo temperatūros ir drėg mės. 
Esant nepalankioms aplinkos sąlygoms 
(pavyzdžiui, per mažai oro drėgmei, per 
žemai oro temperatūrai), inkubacija 
vietoje įprastinių 4 mėn. gali trukti iki 
10 mėn., o kartais kiaušinėliai gali ir žūti. 
Pakeitus substratą būtina kruopščiai jį pa-
tikrinti (sklaidant pincetu) ir išrinkti visus 
kiaušinėlius. Daugelio rūšių kiaušinėliai 
yra labai maži, 2–4 mm (kai kurių rūšių 

Gvinėjinės gyvalazdės kiaušinėliai

Dvispalvės gyvalazdės kiaušinėliai
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tesiekia 1,2–3,5 mm), panašūs į augalų 
sėklas, todėl juos sunku pastebėti substra-
te arba tarp gyvalazdžių išmatų. Surinkti 
kiaušinėliai laikomi mažose plastikinėse 
dėžutėse ant kokosų durpių, kurias reikia 
kartkartėmis drėkinti. Dėžutės viršų patar-
tina uždengti daržo plėvele, kad joje vyk-
tų šiokia tokia oro cirkuliacija. Kiaušinė-
lius rekomenduojama laikyti +22–24 °C 
temperatūroje. Inkubuojant kiaušinėlius 
dažniausia bėda, su kuria susiduriama, yra 
pelėsis. Pastebėjus ant kiaušinėlių pelėsį, 
galima bandyti mažinti substrato (kuria-
me yra kiaušinėliai) drėgmę, taip pat kiek 
įmanoma nuvalyti pelėsio hifus nuo pačių 
kiaušinėlių. Vis dėlto geriausia, kad pelėsis 
neįsiveistų, o tam veiksmingiausias pre-
vencinis būdas yra pakaitinti substratą mi-
krobangų krosnelėje (dar prieš suberiant į 
insektariumą). 

Nimfų priežiūra
Gyvalazdėms būdinga dalinė metamor-

fozė, kai lervos (vadinamos nimfomis) yra 

panašios į suaugėlius (nėra lėliukės stadi-
jos, arba fazės). Kol pasiekia lytinę brandą 
ir tampa suaugėliais, gyvalazdės išsineria 
iki 6–9 kartų. Auginant nimfas niekada 
nereikėtų pamiršti, kad jos yra kur kas 
jautresnės aplinkos veiksniams nei suau-
gusios gyvalazdės. Ypač nimfoms svarbus 
pakankamas drėgmės režimas, kitaip jos 

negali sėkmingai nertis ir žūsta. Suaugu-
sios gyvalazdės niekaip nesirūpina savo 
palikuonimis. Mažų, pirmųjų ūgių, nim-
fų nepatartina laikyti kartu su suaugėliais, 
nes suaugusios gyvalazdės jas gali sužeisti 
arba sutrukdyti joms nertis. Jeigu augi-
namos nimfos priklauso didžiosioms gy-
valazdžių rūšims, svarbu, kad augintiniai 

Didžiojo lapapilvio nimfos insektariume
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turėtų pakankamai vietos laisvai pasika-
binti nėrimosi metu. Sėkmingai išsinėru-
si nimfa paprastai kabo ant senos išnaros, 
kol šiek tiek sukietėja išorinis jos skeletas 
(egzoskeletas). Vėliau nimfa suėda seną-
ją išnarą (tai svarbu naujosios chitininės 
dangos sukietėjimui). Šiuo laikotarpiu 
nimfos būna ypač pažeidžiamos, silpnos 
ir gležnos, todėl svarbu, kad niekas jų 
netrikdytų. Jeigu per paskutinį nėrimąsi 
bus nepakankama oro drėgmė, gyvalaz-
dė gali nesugebėti ištiesinti savo sparnų, 
jie gali likti deformuoti. Drėkinant in-
sektariumą reikia vengti purkšti vandenį 
ant nimfų. Antraip nimfos gali pradėti 
mesti kojas, nuskęsti vandens laše arba 
susirgti grybelinėmis ligomis. Auginant 
nimfas, insektariumo oro drėgmė turi 
būti reguliariai tikrinama. Naktį insekta-
riume galima padėti indelį su smėliu ar 
kitu stipriai sudrėkintu substratu – tokia 
papildoma drėgmės palaikymo priemonė 
gali būti svarbi, nes gyvalazdžių nimfos 
dažniausiai neriasi naktį, o ne dieną. Ryte 

Po paskutinio nėrimosi australinės gyvalazdės 
patinas tiesina sparnus

Eukaliptinė gyvalazdė pasiruošusi suėsti savo 
išnarą
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indelį su drėgnu substratu reikia išimti. 
Kai kurių rūšių (pavyzdžiui, Phyllium 
genties atstovų) patinai subręsta anksčiau 
už pateles. Dažniausiai patinai subręsta 
per 5–6 mėn., o patelės – per kiek ilgesnį 
laiką (kai kurių rūšių – per 6–8 mėn.). Be 
to, daugelio rūšių patinų gyvenimo truk-
mė yra trumpesnė nei patelių. Kai kurių 
rūšių patinai suaugėliai išgyvena tik 6–10 
savaičių, kitų – kiek daugiau. Vienos kar-
tos pateles ir patinus sunku suporuoti, 
nes kol patelės subręsta, patinai dažniau-
siai jau gali būti žuvę. Norint gyvalazdes 
suporuoti, patinų nimfas reikėtų laikyti 
atskirai nuo patelių ir vėsesnėje aplinkoje 
(bent 5 °C žemesnėje temperatūroje, nei 
yra laikomos patelių nimfos). Tai pailgina 
patinų vystymosi trukmę, o suaugę pati-
nai ir patelės išauginami tuo pačiu metu. 
Kita galimybė – vienu metu turėti tos pa-
čios rūšies įvairių stadijų nimfų.
Viena aktualiausių nimfų auginimo 

problemų – pirmųjų ūgių nimfų maiti-

nimas. Nežinant kai kurių gyvalazdžių 
gyvenimo būdo ypatybių žūsta daugybė 
augintinių. Dažniausiai vabzdžių augin-
tojai teigia, kad pirmųjų ūgių nimfoms 
nereikėtų duoti jaunų augalų lapų, nes 
dėl specifinės šių lapų cheminės sudėties 
pirmųjų ūgių 
nimfos gali 
žūti. Tik praėjus 
maždaug mėnesiui 
mažytes nimfas 
galima pradėti 
maitinti jau-
nais lapais. 
Tačiau lei-
dinio autorių patirtis 
rodo, kad iš gilių išauginti ąžuolų ūglių 
lapeliai yra visiškai tinkami. Juos labai 
gerai ėda daugelio rūšių nimfos ir tai ne-
kenkia jų fiziologiniams procesams. Taip 
pat pirmųjų ūgių nimfos noriai minta 
jaunais tradeskančių lapeliais. Svarbu, 
kad nimfos gautų šviežio maisto ir būtų 

Indinė gyvalazdė

pakankamai drėgmės. Rytais ir vakarais 
galima papurkšti insektariumo sieneles ir 
mitybinius augalus, nes kai kurių rūšių 
nimfos (pavyzdžiui, australinės, žaliosios 
ar eukaliptinės gyvalazdžių nimfos) labai 
noriai pradeda maitintis lapais, kurie pa-
dengti vandens lašeliais.
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ŽINIŲ pASITIKRINIMO KLAUSIMAI

1. Kokio dydžio yra ilgiausias pasaulio 
vabzdys milžiniškoji gyvalazdė?

2. Ką imituoja gyvalazdės?

3. Kaip gyvalazdės ginasi nuo priešų?

4. Kaip veikia ir kodėl gali būti pavojingas 
gyvalazdžių išskiriamas aitrus ekskretas?

5. Ar gyvalazdės gali būti pavojingos 
žmogui?

6. Ar visos gyvalazdės tik žalios arba rudos?

7. Ar teisinga teigti, kad visos gyvalazdės 
yra labai nejudrūs vabzdžiai?

8. Ar gyvalazdės turi sparnus?

9. Kokio dydžio yra mažiausios pasaulio 
gyvalazdės?

10. Ar gyvalazdės gyvena tik atogrąžų 
kraštuose?

11. Kokie keliami reikalavimai, norint eg-
zotinių kraštų vabzdžius įvežti į Lietuvą?

12. Ar gyvalazdės dauginasi tik parteno-
genetiškai?

13. Kaip gyvalazdžių patelės deda kiau-
šinėlius?

14. Ar insektariume laikomoms gyvalaz-
dėms žiemą užtenka vien tik šaldyto arba 
džiovinto maisto?

15. Kiek apytiksliai pasaulyje žinoma gy-
valazdžių rūšių?

16. Ar visos gyvalazdžių rūšys jau yra ži-
nomos mokslui (aprašytos)?

17. Išvardykite 3–6 svarbiausias gyvalaz-
džių šeimas?

18. Kokie gyvalazdžių burnos organai?

19. Kuriuo paros metu gyvalazdės yra ak-
tyviausios?

20. Ar gyvalazdėms būdingas lytinis me-
tamorfizmas (kuo jis pasireiškia, pateikite 
pavyzdžių)?

21. Kokia metamorfozė būdinga gyvalaz-
džių vystymuisi?

22. Kiek apytiksliai laiko trunka gyvalaz-
džių vystymosi ciklas?

23. Į ką panašūs gyvalazdžių kiaušinėliai?

24. Kaip kai kurios gyvalazdės gali pasi-
naudoti skruzdėlėmis?

25. Ar Lietuvoje gyvena gyvalazdės?

26. Kur gyvena milžiniškoji gyvalazdė?

27. Pateikite pavyzdžių gyvalazdžių, ku-
rių kūnas padengtas dygliukais?
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28. Kurios gyvalazdės kojų dyglius Papua 
Naujosios Gvinėjos vietiniai gyventojai 
naudoja kaip kabliukus žuvims gaudyti?

29. Ar žinote gyvalazdžių, kurios gyven-
tų Viduržemio jūros regione (Ispanijoje, 
Portugalijoje ir pietinėje Prancūzijoje)?

30. Ką imituoja kabančioji gyvalazdė?

31. Kodėl gyvalazdė Necroscia annulipes 
pavadinta puošniąja?

32. Kurios gyvalazdės mitybinis augalas 
yra vien tik ceiloninis cinamonas?

33. Kokiame pasaulio regione (žemyne) ir 
niekur daugiau gyvena storašakės?

34. Kaip vadinama gyvalazdžių šeima, 
kurių atstovai pamėgdžioja augalo lapus, 
o ne šakeles?

35. Kuriame Žemės regione gyvena di-
dysis lapapilvis ir visi kiti tai pačiai šeimai 
priklausantys atstovai?

36. Kokio dydžio turėtų būti gyvalazdėms 
laikyti skirtas insektariumas?

37. Kaip įrengti gyvalazdėms skirto in-
sektariumo vidų?

38. Ar būtina gyvalazdžių insektariumo 
dugną iškloti substratu?

39. Kokią temperatūrą ir oro drėgmę re-
komenduojama palaikyti, auginant gyva-
lazdes insektariume?

40. Kaip insektariume palaikyti tinkamą 
oro ir drėgmės režimą?

41. Ar gyvalazdės minta neaugaliniu 
maistu?

42. Kokių augalų lapais dažniausiai maiti-
namos insektariumuose auginamos gyva-
lazdžių rūšys Lietuvoje?

43. Kiek kiaušinėlių per gyvenimą gali 
padėti gyvalazdės patelė?

44. Kodėl gyvalazdžių kiaušinėlius sunku 
pastebėti (aptikti)?

45. Kodėl auginamoms gyvalazdžių nim-
foms ypač svarbūs aplinkos veiksniai (pa-
vyzdžiui, oro drėgmė)?

46. Ar suaugusios gyvalazdės rūpinasi 
savo palikuonimis?

47. Dėl kokių priežasčių auginamos gy-
valazdės arba jų nimfos gali žūti?

48. Ar visada gyvalazdžių nimfos ir suau-
gėliai maitinasi tuo pačiu maistu?

49. Kurių gyvalazdžių rūšių patinai ir pate-
lės ypač skiriasi (dydžiu, spalva ir pan.)?

50. Kurios lyties gyvalazdėms (patinams 
ar patelėms) daugiau būdingas sparnų iš-
sivystymas?

51. Kurios gyvalazdės gali skraidyti (patei-
kite rūšių pavyzdžių ir pakomentuokite)?
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ENTOMOLOGINIŲ VARDŲ RODYKLĖS

Lietuviškų vardų rodyklė

Dabartinės gyvalazdės – Phasmatoidea 57
Egzotinės gyvašakės – Heteropterygidae 85
Gyvalazdė

apgaulingoji – Phenacephorus cornu-
cervi 74
australinė – Acrophylla wuelfingi 70
ceiloninė – Miniphasma prima 43
cinamoninė – Marmessoidea rosea 79
dygioji – Acanthomenexenus polya-
canthus 71
dvispalvė – Oreophoetes topoense 77 
eukaliptinė – Extatosoma tiaratum 61
gvinėjinė – Eurycantha calcarata 64
ilgakojė – Phobaeticus serratipes 59
indinė – Carausius morosus 78
ispaninė – Leptynia hispanica 73
kabančioji – Phaenopharos khaoy-
aiensis 73
keninė – Clonaria parva 43 
keistoji – Ommatopseudes paradoxus 43 
kibioji – Diapherodes venustula 71

madagaskarinė – Sipyloidea sipylus 78
medinė – Tirachoidea cantori 61
milžiniškoji – Phobaeticus chani 59
niūrioji – Lamponius guerini 67
peruvinė – Oreophoetes peruana 77
pigmėjinė – Ommatopseudes har-
mani 43 
puošnioji – Necroscia annulipes 74
spyglianugarė – Thaumatobactron 
spinosissima 66
vietnaminė – Medauroidea extraden-
tata 66
žalioji – Diapherodes gigantea 70

Gyvalazdės – Phasmatodea 50
Gyvalazdiniai – Phasmatoidea 59
Gyvašakė

stambioji – Heteropteryx dilatata 85
viduržeminė – Bacillus rossius 85

Gyvašakiniai – Bacilloidea 85
Lapapilviai – Phylliidae 88
Lapapilviniai – Phyllioidea 88

Lapapilvis
didysis – Phyllium giganteum 89
filipininis – Phyllium philippinicum 88
spygliuotasis – Microphyllium spi-
nithorax 43
žaliasis – Phyllium bioculatum 89

Mezozojinės gyvalazdės – Aeroplanoidea 57
Netikrosios gyvalazdės – Euphasmatodea 
„Areolatae“ 57
Paprastosios gyvašakės – Bacillidae 85
Storašakės – Timematidae 87
Storašakiniai – Timematoidea 87
Storašakiniai – Timematodea 57
Tikrosios gyvalazdės – Euphasmatodea 
„Anareolatae“ 57
Tikrosios gyvalazdės – Phasmatidae 59 
Vaiduoklinės gyvalazdės – Diapherome-
ridae 73
Vikrialazdė

andinė – Grylloclonia papallacta 43 
ekvadorinė – Pseudophasma bispinosum 81
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juodoji – Peruphasma schultei 83
marganugarė – Anisomorpha bupres-

toides 83
mažoji – Grylloclonia minima 43 

Vikrialazdės – Pseudophasmatidae 81
Vikrialazdiniai – Pseudophasmatoidea 81

Lotyniškų vardų rodyklė

Acanthomenexenus polyacanthus – dygioji 
gyvalazdė 71
Acrophylla wuelfingi – australinė gyvalazdė 70
Aeroplanoidea – mezozojinės gyvalazdės 57
Anisomorpha buprestoides – marganugarė 
vikrialazdė 83
Bacillidae – paprastosios gyvašakės 85
Bacilloidea – gyvašakiniai 85
Bacillus rossius – viduržeminė gyvašakė 85
Carausius morosus – indinė gyvalazdė 78
Clonaria parva – keninė gyvalazdė 43
Diapherodes 

gigantea – žalioji gyvalazdė 70
venustula – kibioji gyvalazdė 71

Diapheromeridae – vaiduoklinės gyva-
lazdės 73
Euphasmatodea „Anareolatae“ – tikro-
sios gyvalazdės 57
Euphasmatodea „Areolatae“ – netikro-
sios gyvalazdės 57

Eurycantha calcarata – gvinėjinė gyvalaz-
dė 64
Extatosoma tiaratum – eukaliptinė gyva-
lazdė 61
Grylloclonia

minima – mažoji vikrialazdė 43
papallacta – andinė vikrialazdė 43

Heteropterygidae – egzotinės gyvašakės 85 
Heteropteryx dilatata – stambioji gyvašakė 85
Lamponius guerini – niūrioji gyvalazdė 67
Leptynia hispanica – ispaninė gyvalazdė 73
Marmessoidea rosea – cinamoninė gyva-
lazdė 79
Medauroidea extradentata – vietnaminė 
gyvalazdė 66
Microphyllium spinithorax – spygliuotasis 
lapapilvis 43
Miniphasma prima – ceiloninė gyvalazdė 43 
Necroscia annulipes – puošnioji gyvalazdė 74

Ommatopseudes 
harmani – pigmėjinė gyvalazdė 43
paradoxus – keistoji gyvalazdė 43

Oreophoetes
peruana – peruvinė gyvalazdė 77
topoense – dvispalvė gyvalazdė 77

Peruphasma schultei – juodoji vikrialazdė 83
Phaenopharos khaoyaiensis – kabančioji 
gyvalazdė 73
Phasmatidae – tikrosios gyvalazdės 59
Phasmatodea – gyvalazdės 50
Phasmatoidea – dabartinės gyvalazdės 57
Phasmatoidea – gyvalazdiniai 59
Phenacephorus cornucervi – apgaulingoji 
gyvalazdė 74
Phylliidae – lapapilviai 88
Phyllioidea – lapapilviniai 88
Phyllium 

bioculatum – žaliasis lapapilvis 89
giganteum – didysis lapapilvis 89
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philippinicum – filipininis lapapil-
vis 88

Phobaeticus 
chani – milžiniškoji gyvalazdė 59
serratipes – ilgakojė gyvalazdė 59

Pseudophasma bispinosum – ekvadorinė 

vikrialazdė 81
Pseudophasmatidae – vikrialazdės 81
Pseudophasmatoidea – vikrialazdiniai 81
Sipyloidea sipylus – madagaskarinė gyva-
lazdė 78
Thaumatobactron spinosissima – spyglia-

nugarė gyvalazdė 66
Timematidae – storašakės 87
Timematodea – storašakiniai 57
Timematoidea – storašakiniai 87
Tirachoidea cantori – medinė gyva-
lazdė 61 

Angliškų vardų rodyklė

Annam Walking Stick – Medauroidea ex-
tradentata 66
Bacillids – Bacillidae 85
Back-Spined Stick Insect – Thaumato-
bactron spinosissima 66
Black Beauty Stick Insect – Peruphasma 
schultei 83
Cantor’s Stick Insect – Tirachoidea cantori 
61
Chan’s Megastick – Phobaeticus chani 59
Corsican Stick Insect – Bacillus rossius 85
Cuban Stick Insect – Diapherodes venu-
stula 71
Diapheromerids – Diapheromeridae 73
European Stick Insect – Bacillus rossius 85

Giant Lime Green Stick Insect – Diaphe-
rodes gigantea 70
Giant Malayan Stick Insect – Phobaeticus 
serratipes 59 
Giant Malaysian Leaf Insect – Phyllium 
giganteum 89
Giant Prickly Stick Insect – Extatosoma 
tiaratum 61
Gray’s Leaf Insect – Phyllium bioculatum 89
Guadeloupe Stick Insect – Lamponius gu-
erini 67
Heteropterygids – Heteropterygidae 85
Indian Stick Insect – Carausius morosus 78
Yellow Flying Stick – Necroscia annulipes 74
Yellow-Spotted Flying Stick – Marmes-

soidea rosea 79
Javan Leaf Insect – Phyllium bioculatum 89
Jungle Nymph – Heteropteryx dilatata 85
Khao Stick Insect – Phaenopharos khao-
yaiensis 73
Laboratory Stick Insect – Carausius mo-
rosus 78
Leaf Insects – Phylliidae 88
Lesser Spined Stick Insect – Acanthome-
nexenus polyacanthus 71
Macleay’s Spectre – Extatosoma tiaratum 61
Macleays Spectre Stick Insect – Extato-
soma tiaratum 61
Madagascan Stick Insect – Sipyloidea si-
pylus 78
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Malaysian Jungle Nymph – Heteropteryx 
dilatata 85
Mediterranian Stick Insect – Bacillus rossius 85
Mt Kinabalu Stick Insect – Phenacepho-
rus cornucervi 74
New Guinea Spiny Stick Insect – Eury-
cantha calcarata 64 
Peruvian Black Stick Insect – Peruphas-
ma schultei 83
Peruvian Fern Stick Insect – Oreophoetes 
peruana 77
Peruvian Fire Stick – Oreophoetes peru-
ana 77
Peruvian Stick – Oreophoetes peruana 77
Phasmids – Phasmatodea 50

Philippinean Leaf Insect – Phyllium phi-
lippinicum 88
Pink Wing Stick Inseckt – Sipyloidea si-
pylus 78
Pink-Winged Stick Insect – Sipyloidea 
sipylus 78
Pseudophasmatids – Pseudophasmatidae 81
Red Winged Stick Insect – Phaenopharos 
khaoyaiensis 73
Red-Winged Stick Insect – Phaenopharos 
khaoyaiensis 73
Spanish Stick Insect – Leptynia hispani-
ca 73
Stick and Leaf Insects – Phasmatodea 50
Stick Insects – Phasmatidae 59

Striped Walkingsticks – Pseudophasma-
tidae 81
Timematids – Timematidae 87
Two-Coloured Stick Insect – Oreophoetes 
topoense 77
Two-Spined Ecuador Stick Insect – Pseu-
dophasma bispinosum 81
Two-Striped Walking Stick – Anisomorp-
ha buprestoides 83
Vietnamese Stick Insect – Medauroidea 
extradentata 66
Walking Leaves – Phylliidae 88
Walking Sticks – Phasmatidae 59
Wülfing’s Stick Insect – Acrophylla wu-
elfingi 70
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