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Ką reiktų daryti?  
 

 Pirmiausia  - geriau „susipažinti“ su nuostabiais 
mikroorganizmais samangyviais, kad galėtumėt juos 
atpažinti ir žinotumet kaip jų rasti.  

 Tada - braidyti, nardyti, rinkti medžiagą Lietuvos 
vandens telkiniuose, mikroskopuoti  ir ...  Rasti iki šiol 
neregistruotų Lietuvoje samangyvių rūšių, išmokti 
kaip jie nustatomi ir dalyvauti sudarant jų paplitimo 
žemėlapį! 

 Visais klausimais kreiptis: v.mildaziene@bs.vdu.lt   

 Registruotis apmokymams 
http://gmf.vdu.lt/mokytojams/klubas-mokslo-
vektorius/mokslo-klubo-vektoriaus-renginiai/ 

 



  

Gėlavandeniai samangyviai (Bryozoa)  

ir jų tyrimo istorijos Lietuvoje ypatumai  

            prof. Vida Mildažienė 

Plumatella repens kolonija  

(Gintauto Steiblio nuotr.) 



...Kartą labai seniai, gal 2006 m.,  nardėme Platelių 

ežere ir patys sau atradome samangyvius... 

Pirmieji mūsų mikroskopiniai filmų aktoriai 
- ši Cristatella muceda kolonijos atplaiša 

Hidra 

Vietoje hidros mūsų pasemtuose 
mėginiuose radome visai kitą gyvūną 
 

Šis mikroskopinis vandens gyvūnas  buvo 
samangyvis (Bryozoa) 



1968 m. įsteigtos Tarptautinės briozologų draugijos 
(The International Bryozoology Association, IBA) narių 
sąraše nėra nei vieno Lietuvos biologo.   
   

 svarbiausias informacijos šaltinis buvo jų svetainės 
http://bryozoa.net/iba/ medžiaga ir 
http://www.bryozoa.net/ 

 

http://bryozoa.net/iba/
http://www.bryozoa.net/


Populiarus straipsnis „Povandeninė Lietuvos ežerų egzotika: samangyviai“: 
http://gamta.vdu.lt/bakalaurai/bakalaurai.html 
Mokomasis filmas „Samangyviai“: https://vimeo.com/25460026  
 

 Bryozoa arba kitaipEctoprocta tipui priskiriamos kelios vandens 
organizmų klasės; apie 5000Bryozoa rūšių, iš kurių daugiausiai yra 
jūrinių Gymnolaemata (jūrų ir vamzdeliniai samangyviai), 
Phylactolaemata priklauso gėlavandeniai samangyviai. Lietuvoje 
aprašytos 4 gėlavandenių samangyvių rūšys, iš kurių mes radome 
tris: 

 

Plumatella repens  
(Snaigyno ež)  

Cristatella muceda 
(Snaigyno ež.)  

 Plumatella fungosa 
(Raudondvario tvenkinys). 

Nepasisekė rasti Fredericella sultana  

http://www.bryozoans.nl/soorten/nl/fredericella_sultana.html


Kodėl jie samangyviai ir kodėl – subingalviai ? 

Zooidą sudaro virškinimo 
sistema, lofoforai ir raumenys 
kartu su kūno sienelėmis. 
Kūną pratęsia burnos angą 
supantys čiuptuvėliai (jų gali 
būti 12-50), kurie kartu 
sudaro pasagos arba žiedo 
formos lofoforą. Išsikišantys 
lofoforai kolonijos išorėje 
sudaro purią, panašią į 
samanas dangą, dėl kurios 
šie gyvūnai ir buvo pavadinti 
samangyviais. 

Tarp lofoforų esanti burna atsiveria į U formos virškinimo traktą, kurio apatinėje 
dalyje yra skrandis, o išeinamoji anga yra prie pat burnos.  
Todėl samangyviai dar vadinami Ectoprocta (graikų k. „išorinė išeinamoji anga“). 



Istorija tęsėsi:  
2014 m. su anūkėmis Snaigyno ežere ant lugnių lapų 
aptikome „naują rūšį“  

Kolonija skyrėsi nuo mums žinomos  
Plumatella repens  tuo,  kad kolonijos individai  
nebuvo pakilę stačiai nuo substrato, bet  
prigludę prie  lapo paviršiaus 
 
 
 
 
 
 
 
Kreipėmes konsultacijos į IBA ir mums nurodė  
geriausią pasaulio gėlavandenių samangyvių  
ekspertą ir vadovėlių autorių prof. Timothy Wood  
Iš Wright State University, Dayton, OH, USA. 
Prasidėjo susirašinėjimas... 
 



   Tim Wood paaiškino, kad 
samangyviai identifikuojami 
skenuotu elektroniniu mikroskopu 
nufotografavus jų kiaušinelių 
(statoblastų) paviršiaus ornamentą 
ir paprašė jam atsiųsti statoblastų;  

 Tim Wood atsiuntė savo knygą! 

 Žiemą naujosios rūšies kolonija 
užaugo akvariume botanikos sodo 
rūsyje, jų  nuotraukas siunteme 
prof. T. Wood. 

 T. Wood parašė straipsnį 
Briozoologų biuleteniui „Letters 
from Lithuania“ 2015 (11) 

   

http://bryozoa.net/iba/files/IBA_Bull_11(1).pdf statoblastas 



Istorinė dalis 
 2015 m. pasisekė rasti unikalų VDU studentės Bronės 

Pajiedaitės darbą „Indėlis į Lietuvos gėlųjų vandenų Bryozoa 
tyrinėjimą“ , atliktą 1931-32  m. ir apgintą 1933 metais 



Apie 80 psl apimties darbas su daugiau 
nei 30 iliustracijų 

 aprašė bent 7 samangyvių rūšis – daugiau 
nei registruota dabar (keturios); 

 tarp jų buvo ir mūsų „naujoji“ – 

Plumatella repens var. Apressa Krpln. 

(B.P. buvo ir Snaigyno ežere) 

 Satarečiaus prūde (Utenos raj.) rado visų 
7 rūšių samangyvius  

 



Tim Wood vertinimas: 



Detektyvinė paieška:  
Bronės Pajiedaitės asmenybė 

 Karo metais gelbėjo žydų vaikus – 
rizikuodamos  

gyvybe, kartu su Veronika Žvironaite išgelbėjo  

prof. Lazersono dukrą Tamarą iš Kauno geto.  

2000 m. B. Pajiedaitei suteiktas Pasaulio teisuolio  

vardas. 

 Po karo kartu su kitais Kauno inteligentais  

pasirašė Lietuvos nepriklausomybės deklaraciją.  

Už tai buvo suimta ir nusižudė KGB kalėjime 1946 
m.  

   



Profesorės Vaiva ir Vita Lesauskaitės – J.T. Vaižganto sesers palikuonės.   
B. Pajiedaitės įtaka kitiems Vaižganto šeimos palikuonims padėjo ją identifikuoti 
kaip darbo apie Bryozoa autorę.  



Statoblastų SEM nuotraukos, padarytos LEI  
Doc. Ingrida Šatkauskienė, dr. Simona Tučkutė 

Cristatella muceda  
Plumatella fungosa 

Plumatella repens  



Projektas „Pažinkime Lietuvos gamtą“: 
Bronės Pajiedaitės takais 

Projekto veiklos (atsakingi partneriai):  
1. Tikslinės grupės mokymai: seminarai, 

konsultacijos (1+2+4); 
2. Tiriamųjų ekspedicijų organizavimas 

regioniniuose parkuose (1+3); 
3. Surinktos medžiagos apibūdinimas, 

fiksavimas, tyrimai, zoologinės 
kolekcijos sudarymas (2+4); 

4. Samangyvių biologinės įvairovės ir 
paplitimo žemėlapio sudarymas; 
galimas e-resourcing Epicollect 
programa (2+6+4) 

5. Projekto konferencija (1);  
6. Projekto videofilmų kūrimas: naujos 

filmo apie Samangyvius versijos ir 
filmo apie projektą (2); 

7. Projekto leidinio publikavimas: e-
knyga apie projekto rezultatus (1-4).   

Projekto partneriai:  
1. Neformalaus švieitmo institucijos LT, LV, 
PL: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 
centras, Copernicus mokslo centras, Latvijos 
gamtos istorijos muziejus; 
2. Vytauto Didžiojo universitetas; 
3. LT, LV, PL saugomų teritorijų institucijos; 
4. T. Ivanausko Zoologijos muziejus 

Projekto tikslinė grupė:  
Mokyklų biologijos būreliai (mokytojai ir 
mokiniai) 

Projekto konsultantas: prof. T. Wood  



Projekto patrauklumas 

• Samangyviai yra gražus mikroskopiniai gyvūnai, kuriuos 
nesunkai gali rasti atlikti pirminį identifikavimą šviesos 
mikroskopu  apmokyti savanoriai. Radimvietė gali būti užfiksuota 
mobiliojo telefono programa Epicollect. 
 

•   Projektas suderina  vasaros atradimų gamtoje malonumus  su 
rimtais biologinės įvairovės tyrimais: didelė tikimybė 
užsiregistruoti iki šiol neregistruotas samangyvių rūšis, sudaryti  
jų paplitimo žemėlapius, suformuoti kolekciją T. Ivanausko 
zoologijos muziejui). Aktyvausiems dalyviams bus sudarytos 
galimybės nustatyti rūšis pagal surinktų statoblastų SEM . 
 

• Profesorius T. Wood sutiko būti projekto tyrimų konsultantas. 
 

•  Projektas turi stiprią istorinę ir pilietinę dedamąsias. Edukacinis 
turinys bus siejamas su šviesios tarpukario Lietuvos asmenybės 
Bronės Pajiedaitės gyvenimo istorija, leis deramai pagerbti jos 
atmintį ir plačiau paviešinti darbus. 


