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Pagrindinės santrumpos  

AM – vidutinis lokuse aptiktų alelių skaičius;  

AMEA – uosio lapų salyklo ekstrakto mitybinė terpė (angl. ); 

ANOVA - dispersinė analizė (angl. ANalysis Of VAriance) 

APR – privačių alelių turtingumas lokuse; 

AR – alelinių variantų turtingumas lokuse;  

bp – bazių poros; 

CH – Šveicarija; 

CTAB – cetiltrimetilamonio bromidas; 

DNR – deoksiribonukleorūgštis; 

dNTP – deoksinukleozidtrifosfatas; 

EDTA – etilendiamintetraacetatas; 

eMLG - tikėtinas multilokusų genotipų (MLG) skaičius  

FST – genetinės diferenciacijos (fiksacijos) indeksas; 

GPS - globalinė padėties nustatymo sistema (angl. Global Positioning System); 

H - Shannon-Wiener įvairovės indeksas; 

ITS - vidinis transkribuojamas tarpiklis (angl. Internal Transcribed Spacer) 

ISSR – paprastų pasikartojančių sekų intarpai (angl. Inter Simple Sequence Repeats); 

LP – lapkočių izoliatai; 

LT – Lietuva; 

MiliQ - I-o švarumo lygio vanduo; 

MLG - multilokusų genotipai; 

N – bendras imties dydis; 

n.a. – netaikoma; 

n.s. – statistiškai nereikšmingi skirtumai; 

OTV - operatyvinis taksonominis vienetas (angl. Operational Taxonomic Unit) 
PCA – pagrindinių komponenčių analizė (angl. Principal Components Analysis); 

PGR - polomerazinė grandininė reakcija (angl. PCR, Polymerase Chain Reaction); 

PVPP – polyvinylpolypyrrolidonas; 

SB buferis – natrio borato (angl. sodium borate buffer); 

SP - standartinė paklaida; 

SSR – paprastosios kartotinės sekos (angl. Simple Sequence Repeats); 

Tris - tris(hidroksimetil)aminometanas; 

vc – vegetatyvinis suderinamumas; 

VMT – Valstybinė miškų tarnyba; 

ŽN – žievės nekrozių izoliatai. 
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ĮVADAS 

Pastaruoju metu vis grėsmingesnėmis apimtimis džiūva įvairių medžių rūšių miškai 

Lietuvoje ir kitose Europos šalyse (Santini et al., 2013), dėl ko vis problematiškesniais tampa 

miškų tvarumo išlaikymas, nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimas ir selekcijos plėtra. Per 

pastaruosius dešimtmečius invazinių patogenų skaičius Europoje išaugo eksponentiškai (Desprez-

Loustau et al., 2010; Santini et al., 2013). Prognozuojama, kad nepageidaujamų svetimžemių 

organizmų invazijos dėl globalinių pasikeitimų, t.y. klimato kaitos poveikio, intensyvėjančios 

prekybos, oro taršos ir urbanizacijos ateityje tik dažnės (Pautasso et al., 2010; Boyd et al., 2013). 

Apie 1992 m. Lenkijoje buvo pastebėtas naujas ir pavojingai plintantis reiškinys – masinis 

uosynų džiūvimas. Pradžioje liga pasireiškė rytinėje Lenkijos dalyje, tačiau netrukus uosynai 

pradėjo intensyviai džiūti ir kitose šalies dalyse (Kowalski and Lukomska, 2005). Vėliau, apie 

1996 m. šis reiškinys pasiekė ir Lietuvą (Juodvalkis ir Vasiliauskas, 2002), o nuo 2001 metų 

uosių džiūvimas didesniu ar mažesniu laipsniu pasireiškė visoje šalyje (Anon., 2005). Pamažu 

liga išplito į vis labiau nutolusias nuo ligos epicentro šalis: Italiją, Prancūziją, Skandinavijos šalis, 

Didžiąją Britaniją, Airiją ir kitas (Pliūra ir kt., 2012, McKinney et al., 2014), o 2015 m. pradžioje 

uosių džiūtis jau buvo nustatyta 30-yje Europos valstybių (1 pav.). 

 

 
1 pav. Uosių džiūties plitimas Europoje: raudoni taškai žymi šalis (regionus), kuriuose 2015 m. fiksuota 

Hymenoscyphus fraxineus sukelta liga. Mėlyna spalva pažymėtas paprastojo uosio (Fraxinus excelsior L.) arealas 

Europoje. EUFORGEN 2009, www.euforgen.org. 

 

Lietuvoje šiuo metu praktiškai nerasime džiūties nepažeisto medyno, o atidžiau apžiūrėję 

iš pažiūros sveiką medį, daugeliu atveju pastebėsime ligos požymius – nekrozių ir nedidelių 

http://www.euforgen.org/
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vėžinių žaizdų pažeistus ūglius, šakeles, lapkočius, vystančius lapus atskirose lajos dalyse. 

Ieškant uosynų žuvimo priežasčių, buvo daug diskutuota apie jų būklę iki ligos pasireiškimo, 

augimo sąlygas, klimato pokyčius ir kitus veiksnius, galimai neigiamai paveikusius uosių 

sveikatingumą (Juodvalkis ir Vasiliauskas, 2002; Ozolinčius, 2002; Padaiga, 2002; Skuodienė ir 

kt., 2003). Lūžis uosių džiūties tyrimuose įvyko 2006 metais, kai lenkų mokslininkas prof. 

Tadeusz Kowalski identifikavo naują patogeninį grybą Chalara fraxinea T. Kowalski (lytinė 

stadija Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral et al., sinonimas Hymenoscyphus 

pseudoalbidus Queloz et al.), ir įrodė pastarojo patogeniškumą paprastajam uosiui (Fraxinus 

excelsior L.). Suradus galimą ligos sukėlėją, buvo pradėti plataus masto grybo genetinės ir 

morfologinės įvairovės, patogeniškumo, jo skirtingų genotipų virulentiškumo, dauginimosi bei 

plitimo būdų ir kiti tyrimai. Kartu buvo pradėti uosio atsparumo šiai ligai genetiniai tyrimai bei 

džiūčiai atsparių ar mažiau jautrių uosio populiacijų, šeimų bei individų atranka ir patikra 

bandomuosiuose želdiniuose.  

Patogeninio grybo H. fraxineus sukeliama liga kelia didelį pavojų uosių (ypač - paprastojo 

uosio) išlikimui – žūva įvairaus amžiaus medžiai, pažeidžiamos ir introdukuotos uosio rūšys 

(Kirisits et al., 2009; Drenkhan and Hanso, 2010; Gross et al., 2014a). Masinė uosynų džiūtis per 

ganėtinai trumpą laiką plačiai išplito ir pažeidė didžiąją dalį Europos paprastojo uosio (F. 

excelsior) ir siauralapio uosio (F. angustifolia Vahl.) medynų (Kirisits et al., 2009). Uosių 

džiūties pažeistuose regionuose H. fraxineus sukelta liga sutinkama ne tik miškuose, bet ir 

parkuose bei medelynuose (netgi vienerių metų sėjinukuose) (Kowalski and Lukomska, 2005; 

Schumacher et al., 2007; Kirisits and Halmschlager, 2008). Kadangi grybas yra pavojingas bet 

kokiame miško sklype, medelyne, parke ar miesto želdiniuose augantiems uosiams, 2007 metais 

H. fraxineus buvo įtrauktas į EPPO (Europos ir Viduržemio jūros regiono augalų apsaugos 

organizacijos) įspėjamąjį sąrašą “Alert List” (galimai pavojingų (nekarantininių), galinčių kelti 

fitosanitarinį pavojų visam EPPO regionui, rūšių sąrašas), o 2014 metais, nusprendus, kad buvo 

duota pakankamai perspėjimų apie patogeno daromą žalą, iš šio sarąšo grybas buvo pašalintas. 

Patogenas taip pat yra įtrauktas į NAPPO (Šiaurės Amerikos augalų apsaugos organizacijos) 

fitosanitarinės apsaugos įspėjamąjį sąrašą. Kai kuriose Europos šalyse paprastasis uosis jau 

pripažintas saugotinu; pavyzdžiui, Švedijoje jis yra įtrauktas į šalies Raudonąją Knygą kaip 

sparčiai nykstanti rūšis. 

Naujausi tyrimai rodo, kad H. fraxineus yra natūraliai paplitęs Tolimuosiuose Rytuose 

(Zhao et al., 2012), iš kur veikiausiai su augaline medžiaga ir buvo atvežtas į Europą (Gross et al., 

2014a). Pradėjus tirti endemines H. fraxineus populiacijas, nustatyta, kad šis grybas yra 

aptinkamas Japonijoje (Hosoya et al., 1993; Zhao et al., 2012), Kinijoje (Zheng and Zhuang, 
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2014) ir Korėjoje (Han et al., 2014; Gross and Han, 2015), kur parazituoja (vienok, veikiausiai 

nedarydamas jokios apčiuopiamos žalos – kaip endofitas) vietines uosio rūšis, tokias kaip 

mandžiūrinis (Fraxinus mandschurica Rupr.), kininis ((F. chinensis Roxb. ssp. chinensis) ar 

korėjinis (F. chinensis Roxb. ssp. rhynchophylla (Hance) E. Murray) uosiai, ar pasireiškia kaip 

negyvų uosio organų (lapų, lapkočių, šakelių nuokritų) saprotrofas. Nors neoficialiais 

duomenimis H. fraxineus aptiktas taip pat ir Rusijos Tolimuosiuose Rytuose, tačiau iš šio regiono 

informacijos turima labai nedaug. Apskritai nedaug žinoma apie šio grybo elgseną (ekologines 

savybes) ir genetines populiacijų savybes jo natūralaus paplitimo areale Rytų Azijoje, trūksta 

duomenų ir apie H. fraxineus poveikį vietinėms, azijinėms, uosio rūšims. 

Europoje, dėl laipsniško šio invazinio patogeno plitimo į žemyno periferiją yra stebimi 

skirtingi epidemijos tarpsniai: vietovėse, kur liga reiškiasi ilga laiką (pvz. Lenkija, Baltijos 

valstybės), ji yra chroniškoje stadijoje (Kraj et al., 2012; Lygis et al., 2014; Burokiene et al., 

2015), tuo tarpu kitose šalyse (pvz. Didžioji Britanija, Pietvakarių Prancūzija, Šveicarijos Alpės, 

Airija), epidemijos frontas vis dar plečiasi – čia stebimi nauji ligos židiniai (Husson et al., 2011; 

DEFRA 2013; Burokiene et al., 2015; Forestry Commission UK, 2015; Teagasc, 2015).  

Nepaisant šiuo metu vykdomų didelės apimties tyrimų Europoje, uosių džiūtis 

mokslininkams vis dar kelia nemažai klausimų. Lietuvoje šis reiškinys tyrinėtas gana padrikai, 

nesigilinant į ligos sukėlėjo biologiją, jo populiacijų savybes ir epidemiologiją. Globaliu mastu, 

epidemiologijos tyrimams nepaprastai svarbu įvertinti pavojingo invazinio patogeno populiacijų 

genetinę įvairovę bei struktūrą, perprasti jo populiacijų dinamiką laike ir erdvėje. Šiems tikslams 

pasiekti būtina palyginti skirtingos kilmės, skirtingų epidemijos stadijų (ilga ligos istorija - 

chroniška stadija ir trumpa ligos istorija - epidemijos frontas) ir skirtingų ekologinių tarpsnių 

(parazitinis ir saprotrofinis) H. fraxineus populiacijas, o tuo pačiu nustatyti šių populiacijų 

virulentiškumo (bendro agresyvumo) skirtumus. Trūkstant galimų kontrolės ir apsaugos nuo šios 

ligos priemonių, ne mažiau svarbia mokslinių tyrimų dalimi galima įvardinti H. fraxineus 

sukeliamai ligai atsparių paprastojo uosio individų atranką ir patikrą naudojant įvairias infekcinio 

fono padidinimo priemones, jautrumo ligai paveldimumo ir fenotipinio plastiškumo tyrimus.  

 

Disertacinio darbo tikslas  

Ištirti masinės uosynų džiūties sukėlėjo, patogeninio grybo Hymenoscyphus fraxineus 

skirtingos kilmės ir ekologinių tarpsnių populiacijų genetines savybes bei virulentiškumą, ir 

skirtingų paprastojo uosio šeimų jautrumą ligai, siekiant įvertinti šios rūšies tolimesnio auginimo 

ir selekcijos perspektyvas Lietuvoje. 
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Mokslinių tyrimų uždaviniai 

1. Patogeninio grybo H. fraxineus tiesioginio DNR išskyrimo iš besimptomių paprastųjų 

(Fraxinus excelsior) ir mandžiūrinių uosių (F. mandshurica) pagalba nustatyti, ar išoriškai 

sveiki šių rūšių medžiai gali turėti užkratą, ir kaip dažnai šis grybas gali būti aptinkamas 

išoriškai sveikų uosių audiniuose; 

2. Ištirti ir palyginti H. fraxineus genetinę variaciją ir populiacinę struktūrą tarp skirtingos 

kilmės grybo populiacijų (Rusijos Tolimieji Rytai (Primorės regionas) - Europa (Lietuva 

ir Švedija)); 

3. Atlikti skirtingos kilmės (Lietuva – ilga epidemijos istorija, liga tęsiasi daugiau kaip 15 

metų; Šveicarija – epidemijos frontas) ir skirtingų ekologinių tarpsnių (parazitinis ir 

saprotrofinis) H. fraxineus izoliatų virulentiškumo (agresyvumo) palyginimą; 

4. Dirbtinio medelių apkrėtimo eksperimentų pagalba ištirti H. fraxineus patogeniškumą 

paprastajam uosiui, įvertinant skirtingų uosio šeimų jautrumą ligai. 

 

Darbo aktualumas 

Praėjus beveik dvidešimčiai metų nuo ligos pradžios Lietuvoje, uosių džiūvimas nėra 

sustabdytas, iki šiol nesurandama efektyvių H. fraxineus sukeltos ligos kontrolės priemonių. Dėl 

biologinių H. fraxineus savybių, o būtent jo plitimo oru (vėjo pernešamomis sporomis), patogeno 

kontrolė naudojant įvairius fungicidus ar kitas prevencines apsaugos priemones yra mažai efektyvi 

(ypač miškuose) dėl didelio infekcinio spaudimo. Iki šiol nerasta ir efektyvių biologinės kontrolės 

priemonių (pvz., panaudojant hiperparazitinius virusus); nors aptikta antagonistinėmis savybėmis 

pasižyminčių grybų, tačiau nerandama būdų, kaip tinkamai juos panaudoti. Teoriškai, tiek 

fungicidai, tiek ir hiperparazitiniai ar antagonistiniai mikroorganizmai galėtų būti viena iš 

priemonių ligai pristabdyti, tačiau praktikoje šių kontrolės priemonių panaudojimas yra per brangus 

arba nepakankamai efektyvus (gali sumažinti žalą vienam ar palyginti nedidelei grupei augalų, 

tačiau ligos plitimas praktiškai nestabdomas). H. fraxineus pasižymi ypač aukštu ekologiniu 

plastiškumu, todėl, norint rasti efektyvius kovos su šia pragaištinga liga būdus, būtina sukaupti kuo 

daugiau informacijos apie šio patogeno epidemiologiją, perprasti jo biologines bei ekologines 

savybes tiek natūralaus paplitimo areale (endeminėse Rytų Azijos populiacijose), tiek ir invazinėse 

Europos populiacijose. Uosių džiūties sukėlėjo populiacijų struktūros bei virulentiškumo tyrimai 

tiek invazinėse, tiek ir endeminėse populiacijose neabejotinai prisideda siekiant šių tikslų. 

Stipriai ligų pažeistuose uosynuose grėsmingai mažėja paprastojo uosio genetinė įvairovė 

ir jos gali nebepakakti rūšies fiziologinei bei genetinei adaptacijai, populiacijų tvarumui ir 

genetiškai pilnaverčiam atsikūrimui užtikrinti, ypač keičiantis klimatui (Pliūra et al., 2011). 
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Didėja tikimybė, kad jei nebus imtasi tinkamų priemonių, paprastojo uosio populiacijos taps 

nebepajėgios efektyviai atsikurti. Todėl yra labai svarbu ir toliau vykdyti plataus masto 

mokslinius tyrimus, apimančius tiek ligos sukėlėjo biologiją ir epidemiologiją, tiek uosio 

genetines savybes (įgalinančias efektyvinti ligai atsparių uosio populiacijų, šeimų ar genotipų 

paiešką), tiek ir racionalių kovos būdų su plintančia epidemija paiešką.  
 

Darbo mokslinis naujumas ir praktinė reikšmė 

Disertacinio darbo metu gauti rezultatai leido padaryti svarbią išvadą, kad H. fraxineus 

yra dažnai sutinkamas Rytų Azijoje natūraliai paplitusio mandžiūrinio uosio sveikų lapų 

endofitas. Tai pirmasis oficialus pranešimas apie šio grybo radavietę Rusijos Tolimuosiuose 

Rytuose; iki šiol apskritai nebuvo duomenų ir apie H. fraxineus aptikimą išoriškai sveikų 

mandžiūrinių uosių organuose. Nors šis grybas yra akivaizdžiai patogeniškas paprastajam uosiui, 

tyrimų duomenys leidžia daryti prielaidą, kad mandžiūriniam uosiui jis apčiuopiamos žalos 

nedaro, kadangi per ilgą bendro egzistavimo natūraliame paplitimo areale laiką abi rūšys „išmoko 

taikiai sugyventi“. Pirmą kartą atskleisti gana ženklūs genetiniai skirtumai tarp Rusijos Tolimųjų 

Rytų ir europinių (Lietuvos ir Švedijos) H. fraxineus populiacijų: nustatyta, kad azijinės grybo 

populiacijos, priešingai nei europinės, pasižymi išreikšta struktūra ir didele genetine įvairove, kas 

patvirtina šio patogeno kilmę iš Tolimųjų Rytų ir nesenos invazijos į Europą teoriją (Gross et al., 

2014a).  

Disertaciniame darbe atlikti palyginamieji dviejose epidemijos stadijose esančių H. 

fraxineus populiacijų virulentiškumo tyrimai: Lietuvoje pirmą kartą uosių džiūtis pastebėta 1996 

metais (Juodvalkis ir Vasiliauskas, 2002); šiuo metu mūsų šalyje liga yra chroniškoje epidemijos 

stadijoje (Lygis et al., 2014), tuo tarpu Šveicarijoje pirmą kartą uosių džiūtis pastebėta tik 2008 

metais (Engesser et al., 2009), kur, priešingai nei Lietuvoje, epidemijos frontas vis dar plečiasi - 

kalnuotose Pietų Šveicarijos dalyse aptinkami vis nauji ligos židiniai (Burokiene et al., 2015). 

Tyrimuose panaudotas didelis skaičius grybo izoliatų, tai leido pirmą kartą pasiekti didelį rezultatų 

patikimumą. Šio tyrimo metu pirmą kartą nustatyta, kad epideminių ir chroniško stadijų europinių 

H. fraxineus populiacijų virulentiškumas iš esmės nesiskiria, kas dar kartą patvirtino, jog šios 

populiacijos, nors geografiškai ir tolimos (Lietuva – Šveicarija), yra panašios pagal daugelį 

požymių. Taigi laisvo patogeno judėjimo (pernešimo) tarp Europos šalių, kuriose uosių džiūtis jau 

yra pasireiškusi, bent jau kol kas nereikėtų baimintis. Esmingi virulentiškumo skirtumai, nustatyti 

tarp skirtingų ekologinių tarpsnių šio grybo izoliatų (kurie genetiškai skyrėsi nežymiai – žr. 

Burokiene et al., 2015) buvo gana netikėti ir leido padaryti svarbią išvadą, jog saprotrofinis ir 

patogeninis šio grybo gyvenimo ciklo tarpsniai gali skirtingai aktyvuoti jo virulentiškumą; taip pat 

tai leido iškelti prielaidą apie epigenetinį šio patogenui svarbaus požymio reguliavimą. 
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Pasiūlyta metodika, įgalinanti panaudojant dirbtinį medelių apkrėtimą virulentišku 

patogeno izoliatu, palyginti greitai (mažiau nei per metus) ir patikimai įvertinti testuojamų uosių 

jautrumą H. fraxineus sukeliamai ligai pagal apkrėtimo vietose susiformavusių nekrozių ilgį. Šio 

testo metu buvo nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai pagal atsparumą tarp skirtingų (net ir 

tarp geografiškai gana artimų) paprastojo uosio populiacijų ir šeimų. Tai vieni pirmųjų tokio 

pobūdžio tyrimų Europoje. Gauti rezultatai kuria pagrindą džiūčiai dalinai atsparaus uosio 

selekcijai (tai bent kol kas laikoma vienintele realia uosynų išsaugojimo priemone). 

Šiame moksliniame darbe atlikti tyrimai svarbūs tuo, kad gauti rezultatai suteikia vertingos 

informacijos siekiant perprasti masinės uosynų džiūvos fenomeną Europoje, leidžia objektyviau 

įvertinti potencialias grėsmes dar nepažeistiems Europos uosynams bei surasti adekvačias kovos su 

šia liga priemones. Darbe atskleistos grybo H. fraxineus endeminių (Rytų Azija) ir invazinių 

(Europa) populiacijų genetinės savybės ir struktūra prisideda prie siekio atsekti epidemijos istoriją 

Europoje, tiksliau įvertinti ligos sukėlėjo invazyvumą. Skirtingos kilmės ir skirtingų ekologinių 

tarpsnių H. fraxineus izoliatų virulentiškumo palyginimas suteikia naujų žinių apie patogeno 

ekologines savybes, kas prisideda ieškant racionalių kovos su jo sukeliama liga priemonių. Šiame 

darbe atlikti tyrimai leidžia iš naujo pažvelgti į uosio auginimo perspektyvą Lietuvoje. 
 

Ginamieji teiginiai 

1. Išoriškai sveiki paprastojo uosio medžiai gali turėti H. fraxineus užkratą, tačiau gali 

sėkmingai su juo sugyventi (ar sėkmingai kovoti) net ir esant dideliam patogeniniam 

spaudimui; 

2. H. fraxineus yra dažnai sutinkamas besimptomiuose išoriškai sveikų mandžiūrinių uosių 

lapuose kaip endofitas; 

3. Rusijos Tolimųjų Rytų H. fraxineus populiacijos savo genetinėmis savybėmis 

(populiacijų struktūra ir genetine įvairove) ženkliai skiriasi nuo Europos (Lietuva ir 

Švedija) populiacijų; 

4. Epidemijos fronte (Šveicarija) išskirtų H. fraxineus izoliatų virulentiškumas nesiskiria nuo 

chroniškoje epidemijos stadijoje (Lietuva) esančių grybo populiacijų; 

5. Egzistuoja virulentiškumo skirtumai tarp skirtingus ekologinius grybo gyvenimo ciklo 

tarpsnius (parazitinį ir saprotrofinį) atstovaujančių H. fraxineus izoliatų. 

6. Skirtingos paprastojo uosio populiacijos bei šeimos yra nevienodai jautrios H. fraxineus 

sukeliamai ligai; 

7. Dirbtinio apkrėtimo eksperimentai leidžia greitai ir patikimai įvertinti tiriamų medelių 

jautrumą ligai. 
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Disertacinio darbo aprobavimas 

Disertacijos tema parengti 4 moksliniai straipsniai, iš jų 2 paskelbti žurnaluose su 

citavimo indeksu (Thomson Reuters Web of Science duomenų bazė), 2 straipsniai – 

recenzuojamame mokslo žurnale be citavimo indekso ir 1 mokslo populiarinimo straipsnis. 

Darbas pristatytas 7-ose tarptautinėse konferencijose. 
 

Publikacijos disertacijos tema 

Moksliniai straipsniai leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters Web of Science (WoS) 

duomenų bazėje ir turinčiuose citavimo rodiklį Journal Citation Reports (JCR): 

Pliūra A., Marčiulynienė D., Bakys R., Suchockas V. 2014. Dynamics of genetic resistance to 

Hymenoscyphus pseudoalbidus in juvenile Fraxinus excelsior clones. Baltic Forestry 20(1): 10-27. 

Pliūra A., Lygis V., Marčiulynienė D., Suchockas V., Bakys R. Genetic variation in susceptibility 

of Fraxinus excelsior half-sib families to Hymenoscyphus fraxineus following simulated spring 

frost and summer drought treatments. iForest (spaudoje) doi: 10.3832/ifor1514-008. 

Mokslinės publikacijos recenzuojamuose tęstiniuose ar neperiodiniuose leidiniuose, 

referuotose įvairiose duomenų bazėse, įskaitant ir elektroninį formatą: 

Pliūra A., Marčiulynienė D., Suchockas V., Lygis V. 2012. Paprastojo uosio klonų atsparumo 

Chalara fraxinea genetinė variacija jauname amžiuje. Miškininkystė 2 (72): 55-68.  

Marčiulynienė D., Lygis V., Pliūra A., Krivickaitė R., Dabkevičius Z. 2015. Paprastojo uosio 

šeimų jautrumas džiūvimui panaudojant dirbtinį apkrėtimą Hymenoscyphus fraxineus. 

Miškininkystė 1 (77): 7-19. 

Mokslo populiarinimo straipsniai: 

Pliūra A., Bakys R., Suchockas V., Marčiulynienė D. 2013. Paprastojo uosio atsparumo patogenui 

Chalara fraxinea tyrimai Lietuvoje. Mūsų girios 10: 8-10. 

Skaityti pranešimai 

1. Tarptautinė konferencija IUFRO 7.03.01 "Cone and seed insects" and 7.03.04 "Diseases 

and insects in forest nurseries" darbo grupių susitikimas; 2012 rugsėjo 16-20 d., Vilnius, 

Lietuva. Žodinis pranešimas: „Genetic variation of Fraxinus excelsior clones in 

susceptability to Chalara fraxinea at juvenile age”. 

2. Pirmasis MC/WG susitikimas COST Action No. FP1103 „FRAXBACK“, 2012 lapkričio 

13-14 d., Vilnius, Lietuva. Tema: “Situation with Ash in European countries: stand 
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characteristics, health condition, ongoing work and research needs“. Žodinis pranešimas: 

„Situation with Ash in Lithuania: stand characteristics, health condition, ongoing work 

and research needs“. 

3. COST Action FP1103 FRAXBACK. Susitikimo tema: “Retrospective review of RAP 

(Realising Ash’s Potential) results from FRAXBACK perspective: potential impacts”, 

2013 gegužės 7 d., Dublinas. Žodinis pranešimas: „RAP trials in Lithuania & Breeding 

for resistance“. 

4. Ketvirtasis MC /WG susitikimas COST Action No. FP1103 „FRAXBACK“, 2013 rugsėjo 

4-6 d., Sankt Gertrud Konferens, Malmo, Švedija. Tema: “Frontiers in ash dieback 

research”. Žodinis pranešimas: „Detection of Hymenoscyphus pseudoalbidus in Primorye 

region, Far East Russia“.  

5. Tarptautinė konferencija „11th Conference of the European Foundation for Plant 

Pathology“, 2014 rugsėjo 8-13 d., Krokuva, Lenkija. Žodinis pranešimas: „Virulence of 

Hymenoscyphus pseudoalbidus isolates originating from Lithuanian (post-epidemic) and 

Swiss (epidemic) populations“. 

6. Tarptautinė konferencija IUFRO 7.02.02 "Foliage, shoot and stem diseases of forest trees" 

and 7.03.04 "Diseases and insects in forest nurseries"; 2015 birželio 7-12 d., Uppsala, 

Švedija. Stendinis pranešimas: “Hymenoscyphus fraxineus populations show significant 

substrate but little geographical divergence in their aggressiveness”. 

7. Tarptautinė konferencija IUFRO 7.02.02 "Foliage, shoot and stem diseases of forest trees" 

and 7.03.04 "Diseases and insects in forest nurseries"; 2015 birželio 7-12 d., Uppsala, 

Švedija. Žodinis pranešimas: “Hymenoscyphus fraxineus on Fraxinus mandshurica in Far 

East Russia: genetic diversity, associated fungal community and evidence of endophytic 

lifestage”. 

Disertacijos apimtis ir struktūra 

Disertaciją sudaro įvadas, literatūros apžvalga, tyrimų objektai, medžiaga ir metodai, 

tyrimų rezultatų ir jų aptarimo skyriai, pagrindinės darbo išvados, literatūros sąrašas ir priedai. 

Darbo rezultatai išdėstyti 3 skyriuose. Literatūros sąraše 228 šaltiniai. Disertacijos apimtis 94 

puslapiai, tekstą iliustruoja 10 lentelių ir 18 paveikslų.  
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

1.1. Paprastojo uosio paplitimas, biologinė ir ekologinė svarba 

Iš keturių uosio rūšių, kurios natūraliai auga Europoje, ekonomiškai vertingiausias yra 

paprastasis uosis (Fraxinus excelsior L.). Paprastasis uosis yra natūraliai paplitęs visoje Europoje, 

išskyrus centrinę ir pietinę Iberijos pusiasalio dalis, pietryčių Turkiją, šiaurės Skandinaviją, 

Islandiją bei šiaurines Britų salas (Meusel et al., 1965; Hultén and Fries, 1986; Jahn, 1991). 

Rytuose arealas siekia Volgos upę, pietryčiuose Mažąją Aziją ir Kaukazą. Pietinė paprasojo uosio 

paplitimo riba yra šiaurės Graikijoje ir šiaurės Turkijoje; jis randamas prie Juodosios jūros, o 

toliausiai rytuose – prie Kaspijos jūros ir šiauriniame Irane (Heuertz, 2003) (1 pav.).  

Natūralus paprastojo uosio paplitimo arealas praktiškai sutampa su paprastojo ąžuolo 

(Quercus robur L.) arealu. Pietinėse natūralaus paplitimo dalyse paprastasis uosis auga kartu su 

siauralapiu (Fraxinus angustifolia Vahl.) ir maniniu (Fraxinus ornus L.) uosiais (Fraxigen, 2005). 

Ši rūšis užima derlingas, laikinai bemiškes teritorijas, bet jos konkurencingumas didelis tik 

labiausiai uosiui augti tinkamuose biotopuose (Heuertz, 2003). Paprastasis uosis gali augti 

įvairiuose augaviečių tipuose, tačiau skurdžiuose ar pernelyg sausuose dirvožemiuose ši rūšis 

skursta ir paprastai pasiekia nedidelį amžių. Kartu su ąžuolu, liepa, buku ir platanu uosis yra 

viena labiausiai vertinamų lapuočių medžių rūšių Europos žemyne. 

Lietuvoje paprastasis uosis - vienintelė natūraliai auganti Fraxinus genties rūšis. Čia jis 

gausiausiai auga Vidurio lygumoje, tai yra Panevėžio, Pasvalio, Radviliškio, Kėdainių, Joniškio, 

Pakruojo savivaldybėse. Labiausiai Lietuvoje paplitę garšviniai ir viksviniai–įvairiažoliai 

uosynai. Mišriuose medynuose paprastasis uosis auga kartu su paprastąja egle, paprastuoju 

ąžuolu, mažalape liepa, juodalksniu, paprastuoju klevu. Tai viena reikliausių dirvožemiui medžių 

rūšių. Jis mėgsta karbonatinius, humusingus, drėgnus, glėjiškus priemolio dirvožemius. 

Paprastasis uosis gana gerai pakenčia tokius stresinius veiksnius kaip karštis, sausra, drėgmės 

perteklius, didelis dirvožemio rūgštumas. Atsparus oro taršai (Navasaitis et al., 2004). Uosis auga 

sparčiai ir užauga iki 30–40 m aukščio, kamieno skersmuo gali siekti 50–60 cm ir daugiau, o 

gamtinės brandos amžius siekia 170 metų. Produktyvumas vidutiniškai siekia 220–250 m3/ha, o 

našiuose medynuose - iki 400–600 m3/ha medienos (Danusevičius, 2007).  

Nuo senų laikų uosis yra laikoma ekologiniu, kultūriniu ir ekonominiu požiūriais svarbia 

medžių rūšimi (Skovsgaard et al., 2009; Quelch, 2001; Scheer, 2001; Bell et al., 2008). 

Skandinavų mitologijoje „Pasaulio medis“ (Yggdrasil) buvo didingas uosis, epinėje poemoje 

„Edda“ aprašytas kaip didžiulis medis, laikantis Visatą su savo galingomis šaknimis ir šakomis 

(Marzell, 1925; Scheer, 2001). Ekologine prasme uosis - labai vertinga apsauginių ir ūkinių 

miškų medžių rūšis, sudaranti savitas drėgnų miškų ekosistemas, kurios būtų stipriai pažeistos 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Volga
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEoji_Azija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaukazas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vidurio_Lietuvos_%C5%BEemuma
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išnykus karkasiniam komponentui – uosiui. Uosio mediena paklausi apdailinės medienos 

pramonėje, įvairaus sportinio inventoriaus gamyboje. Uosis taip pat vertinamas fitoterapijoje, 

pvz. iš uosio žievės pagamintas tonikas buvo naudojamas maliarijos gydymui (Fraxigen, 2005; 

Bell et al., 2008). Miškingose šiaurės šalių kaimo vietovėse uosio lapų „šienas" buvo labai 

svarbus kaip kuras, o taip pat kaip pašarai galvijams žiemą ir sausros laikotarpiais (Moe and 

Botnen, 1997; Quelch, 2001; Slotte, 2001). Šiandien Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje seni 

apkarpyti uosio medžiai, seniau naudoti lapų pašarų gamyboje, yra saugomi, nes sudaro svarbią 

kultūrinio kraštovaizdžio dalį. Uosio medžiai tarnauja kaip buveinės skirtingiems organizmams, 

pvz. žievės paviršius yra tinkamas kerpėms ir samanoms augti, o plačios lajos, uoksai – tinkami 

slėptis šikšnosparniams, paukščiams sukti lizdus. Uosio pakritos turi teigiamą poveikį 

dirvožemiui, nes jos yra labai maistingos, neutralizuoja pH ir greitai suyra (mineralizuojasi) 

(Almgren et al., 2003). Deja, nepaisant didelės šios rūšies išsaugojimo svarbos, tik kelios Europos 

šalys turi genetinius draustinius ar dauginamosios medžiagos ruošimo centrus (daigynus, 

medelynus) (Pliūra and Heuertz, 2003).  

 

1.2. Uosynų džiūtis Europoje ir Lietuvoje: istorija, mastai ir padariniai 

Pradedant 1992 metais, dėl tuo metu nežinomos ligos epideminio plitimo pradėjo 

masiškai džiūti Europos uosynai (F. excelsior medynai). Šis reiškinys pasižymėjo greitu 

laipsnišku plitimu nuo menamo ligos epicentro rytų Lenkijoje (Przybyl, 2002) ir Lietuvoje 

(Juodvalkis ir Vasiliauskas, 2002) į Europos periferiją (1 pav.). Palaipsniui liga išplito didelėje 

Europos žemyno dalyje. Apie 2000-uosius metus uosių džiūtis užfiksuota Latvijoje (Kirisits et 

al., 2009; Rytkonen et al., 2011); 2002 metais šis reiškinys pastebėtas šiaurės rytų Vokietijoje 

(Schumacher et al., 2007, 2010), Čekijoje (Jankovsky and Holdenrieder, 2009) ir pietų Švedijoje 

(Barklund, 2005; Bakys et al., 2009b), 2003 metais – Estijoje (Kirisits et al., 2009; Drenkhan and 

Hanso, 2009, 2010; Rytkonen et al., 2011), vakarinėje Kaliningrado srities dalyje ir į pietryčius – 

Baltarusijoje (Zvyagintsev and Sazonov, 2005; Kirisits et al., 2009) bei Rumunijoje (Kirisits et 

al., 2009). Laikui bėgant pranešimų apie uosių džiūtį vis daugėjo: 2004 metais liga pastebėta 

Danijoje (Thomsen, 2005; Thomsen et al., 2007) ir Slovakijoje (Kunca, 2006; Kunca et al., 

2011), 2005-2008 metais Austrijoje (Cech, 2006; Halmschlager and Kirisits, 2008; Kirisits et al., 

2009, 2010), Slovėnijoje (Ogris et al., 2009), Vengrijoje (Szabo, 2009), Belgijoje (Chandelier et 

al., 2011), Prancūzijoje (Ioos et al., 2009), Šveicarijoje (Engesser et al., 2009; Queloz et al., 2011; 

Meier et al., 2010), Norvegijoje (Talgo et al., 2009) ir Suomijoje (Rytkonen et al., 2011); 2009 

metais liga identifikuota Italijoje (Ogris et al., 2010) ir Kroatijoje (Barić et al., 2012); 2010 

metais – Ukrainoje (Davydenko et al., 2013) ir Olandijoje (EPPO, 2010). Galiausiai, 2012 metais 
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liga pasiekė Angliją, Škotiją (EPPO, 2012) ir Airiją (EPPO, 2013) (1 pav.). Apie uosynų 

džiūvimą buvo pranešimų ir ankstesniais laikais, pvz., iš JAV (Tobiessen and Buchsbaum, 1976; 

Houston, 1981; Castello et al., 1985) ir Didžiosios Britanijos (Hull and Gibbs, 1991), bet 

dabartinis uosių džiūvimas užgožia ankstesnius pranešimus, ir šiuo metu apima visus medžio 

vystymosi etapus - nuo sėjinuko iki brandaus medžio. 

Lietuvoje uosynų džiūtis pirmiausiai buvo pastebėta Ukmergės, Jonavos ir Panevėžio 

miškų urėdijose. 1997 metais džiūstantys uosiai mūsų šalies valstybiniuose miškuose 

užregistruoti maždaug 600 ha plote. Sulig kiekvienais metais džiūstančių uosynų plotas didėjo - 

2001 metais pažeisti medynai užėmė 15 tūkst. ha plotą (Gustienė, 2010). 2002 metais mūsų šalyje 

uosynų džiūtis buvo registruota jau 30 tūkst. ha plote, kas sudarė apie 60% bendro Lietuvos 

uosynų ploto (Juodvalkis ir Vasiliauskas, 2002); išlikę uosynai labai išretėjo, jų sveikatingumo 

būklė tapo nepatenkinama ir toliau blogėjo. Valstybinės miškų tarnybos (VMT) duomenimis, iš 

1995 m. fiksuoto ploto (iki prasidedant džiūčiai),- 50,8 tūkst. ha uosynų (2,7 % nuo bendro 

Lietuvos medynų ploto), 2014 m. Lietuvoje buvo likę tik apie 26,5 tūkst. ha (apie 1,3 %).  

Bendras pažeistų uosynų plotas kasmet mažėja dėl juose intensyviai vykdomų sanitarinių 

kirtimų; nepaisant to, vis dar yra registruojami nauji džiūstančių uosynų plotai (VMT Miško 

sanitarinės apsaugos skyriaus duomenys). Nuo 2002 metų VMT Miško sanitarinės apsaugos 

skyriaus vykdomas kasmetinis uosių būklės monitoringas parodė, kad kasmet nudžiūsta apie 11% 

uosių, o per ketverius metus (2009-2012) įvairiose Lietuvos vietose išdėstytuose pastoviuose 

apskaitos bareliuose nudžiūvo net 45% uosių (Gustienė ir Lygis, 2013). Sanitarinės apsaugos 

skyriaus specialistų teigimu, 2008 metais, išoriškai sveiki medžiai sudarė 29 %, o 2014 metais jų 

sumažėjo iki 3 %. Per 2014 metus šviežiai nudžiūvo vidutiniškai 7 % uosių. Daugiausiai jų 

nudžiūvo Ukmergės miškų urėdijoje – 11 %, mažiausiai – Nemenčinėje, kiek daugiau nei 1 %. Iš 

viso per 2009-2014 metų laikotarpį nudžiūvo net 56 % bareliuose stebimų uosių. Remiantis VMT 

Miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistų vertinimu, 2014 metais ir sausesniuose, ir laikinai 

užmirkstančiuose dirvožemiuose šviežiai nudžiūvo panašus procentas uosių (skirtumas vos 0,5 

%), todėl augavietės hidrotopas neturėjo didesnės įtakos uosynų sanitarinės būklės kitimo greičiui 

(Anon., 2015) (1 lentelė).  

1 lentelė. Uosių sveikatingumas 21-ame pastoviame sanitarinės būklės stebėjimo barelyje, L ir N hidrotopų 

augavietėse 2014 metais (Valstybinė miškų tarnyba) 

Hidrotopas 

Sveikatingumo kategorija (balas) 

1a 2b 3c 4d 5e 6f Iš viso 

L 1,87 % 16,95 % 15,52 % 10,34 % 6,75 % 48,56 % 100 % 

N 6,21 % 13,04 % 12,42 % 11,18 % 6,21 % 50,93 % 100 % 
a – sveiki; b - apsilpę; c – nusilpę; d – džiūstantys; e – švieži sausuoliai; f – seni sausuoliai. 
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Ankstesniais tyrimais nustatyta, kad uosių džiūvimas mažai priklauso nuo medynų 

amžiaus, uosių kiekio medyno sudėtyje ir miško geografinės padėties (Juodvalkis ir Vasiliauskas, 

2002). Naujausiais VMT duomenimis, palyginus uosių sanitarinės būklės pasiskirstymą 

priklausomai nuo medyno amžiaus, išoriškai sveikų uosių (pirmos kategorijos) išlieka tik 

vyresniuose (virš 50 metų amžiaus) medynuose; sąlyginai sveikų uosių iki 50 metų amžiaus 

medynuose nebeliko. Nudžiūvusių uosių (penktos ir šeštos kategorijos) 12 % daugiau 

jaunesniuose (iki 50 metų) medynuose. Tai rodo, kad jaunesni uosio medynai džiūsta intensyviau 

nei vyresnio amžiaus uosynai (Anon., 2015) (2 lentelė).  

2 lentelė. Uosių sveikatingumas 21-ame pastoviame sanitarinės būklės stebėjimo barelyje, skirtingo amžiaus 

medynuose 2014 metais (Valstybinė miškų tarnyba) 

Amžius 

Sveikatingumo kategorija (balas) 

1a 2b 3c 4d 5e 6f Iš viso 

<50 0,00 % 14,19 % 12,26 % 7,74 % 4,52 % 61,29 % 100 % 

>50 3,28 % 16,67 % 15,53 % 11,11 % 7,12 % 46,30 % 100 % 
a – sveiki; b - apsilpę; c – nusilpę; d – džiūstantys; e – švieži sausuoliai; f – seni sausuoliai. 

2014 metais naujai džiūstančių uosynų užregistruota 1180 ha plote: daugiausia Joniškio 

(320 ha) ir Pakruojo (230 ha) miškų urėdijose. Iš viso 2014 metais džiūstantys uosynai apėmė 

2132 ha plotą (2 pav.), daugiausia Pakruojo (370 ha), Joniškio (359 ha), Šiaulių (344 ha), Biržų 

(156 ha), Ukmergės (130 ha), Panevėžio (124 ha), Kauno (116 ha) miškų urėdijose. Sanitariniais 

kirtimais iškirsta 1337 ha pažeistų uosynų, daugiausia Pakruojo (307 ha), Joniškio (297 ha) ir 

Kauno (102 ha) miškų urėdijose (Anon., 2015). 

  
2 pav. Džiūstančių uosynų plotai Lietuvos valstybiniuose miškuose 1996-2014 metais (Valstybinė miškų tarnyba) 
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Didžiuliai uosių džiūties mastai stebimi ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje kitų Europos 

valstybių. Pavyzdžiui, Danijoje paprastasis uosis yra penkta pagal svarbumą ekonomiškai 

vertingų medžių rūšis (Nord-Larsen et al., 2009); skaičiuojama, kad šiuo metu ne mažiau kaip 60-

90% šalies uosio medynų serga ir greitu laiku gali būti iškirsti (van Opstal, 2011). Danijos miško 

savininkų asociacija mano, kad jos nariams tokie kirtimai pridarė ne mažiau kaip 36,5 mln. eurų 

nuostolių (Meo, 2012). Problema yra tokia rimta, kad šiuo metu paprastasis uosis išvis nėra 

naudojamas naujiems miškams veisti. Be to, norint išvengti medienos kokybės suprastėjimo dėl 

džiūties pasėkoje neretai pasireiškiančių grybinių bei vabzdžių pakenkimų, intensyviai kertami ir 

brandūs medynai. Nors paprastasis uosis yra saugomas Europos teisės aktų kaip svarbi natūralių 

buveinių sudėtinė dalis (European Commission, 2007), stebimas laipsniškas rūšies nykimas 

miško ekosistemose (Kjær et al., 2012). 2008 metais šiaurės rytų Vokietijoje 25% uosio medynų 

fiksuotas ligos pasireiškimas, tačiau per du metus šis skaičius išaugo iki 51%, o naujų uosio 

želdinių veisimas buvo laikinai sustabdytas (Berger et al., 2010). Pietvakarių Vokietijoje 2009 

metais išdžiūvo 2500 ha uosynų, iš kurių 600 ha buvo laikomi ekonomiškai vertingais. 

Brandenburge taip pačiais metais dėl ligos buvo iškirsta 58 tūkst. m3 uosio medienos. Dideli 

ekonominiai nuostoliai patiriami ir dėl jaunų uosių žuvimo medelynuose bei plantacijose, vis 

didėja ir brandesnių medynų pažeidimai (Schumacher, 2011). Latvijos valstybinės miškotvarkos 

tarnybos duomenimis, per aštuonis metus paprastojo uosio medynų sumažėjo 23%. Didžiausias 

uosynų sergamumas užfiksuotas 2003 metais, kai pažeistų medynų plotai sudarė 1487 ha 

(Kenigsvalde et al., 2010). Uosių liga dideliu mastu išplito ir Didžiojoje Britanijoje. Šiuo metu 

Jungtinėje Karalystėje iki 90% uosio medžių gresia pavojus (Forestry Commission UK, 2015). 

Liga pažeidžia įvairaus amžiaus, įvairiose augavietėse augančius uosius. Ypatingai ši liga 

pavojinga jauniems medeliams. Jaunesni medžiai greitai gali žūti dėl asimiliacinio aparato 

netekimo; be to, labai dažnai pažeistų uosių šaknys ir priekelminė dalis apsikrečia kelmučiu 

(Armillaria spp.), kuris sukelia greitą medžių žūtį nulemiantį puvinį (Lygis et al., 2005; Thomsen 

and Skovsgaard, 2007). 

Lietuvoje uosių džiūvimo priežastys aiškintos labai įvairiai. Pirmiausia, uosių 

sveikatingumo blogėjimas buvo siejamas su nepalankiomis 1992-1994 metų hidroklimato 

sąlygomis (sausra, ankstyvi šalčiai) (Ozolinčius ir Stakėnas, 2000). Skuodienė ir kt. (2003) teigė, 

jog ir 2003 m. klimatinės sąlygos uosiui nebuvo palankios. Autorių nuomone, besikartojantys 

temperatūrų ir drėgmės nukrypimai nuo įprastų daugiamečių normų, oro tarša, padidėjęs 

radiacinis fonas, žvėrių padaryti uosių mechaniniai pažeidimai ir kiti neigiami veiksniai, 

kompleksiškai veikiantys uosynus, silpnina uosio atsparumą ir sudaro sąlygas ligoms bei 

kenkėjams plisti. Remdamiesi miško apsaugos specialistų vertinimu, Juodvalkis ir Vasiliauskas 
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(2002) pateikė ir kitas galimas džiūvimo priežastis: šaknis parazituojantis grybas – kelmutis 

(Armillaria spp.), ūglių ir šaknų žievės gyvąją dalį džiovinantys parazitiniai grybai, uosio 

bakterinis vėžys, medelius silpnina žvėrių pažeidimai, o vyresnio amžiaus nusilpusius uosius 

nudžiovina liemenų kenkėjai. Apie žvėrių pažeidimus, galimai įtakojusius, ar prisidėjusius prie 

uosių džiūvimo proceso, užsimena ir V. Padaiga (1996), teigdamas, kad nuo 1977 metų žvėrių 

pakenktų uosio medynų (nulaupyta žievė) padaugėjo 6 kartus. Mechaniškai padarytos žaizdos yra 

geras substratas ksilotrofinių grybų rūšims įsitvirtinti ir plisti (Vasiliauskas, 1999). Treigienė 

(2001), tirdama nudžiūvusių ir džiūstančių uosių mikroflorą, nustatė, kad ant uosių šaknų ir 

kamienų labiausiai išplitęs kelmutis (Armillaria mellea (Vahl ex Fr.) Kummer sensu lato). 

Populiariomis tapo ir tokios hipotezės kaip gruntinio vandens lygio svyravimai, ozono tarša, 

abiotinių veiksnių sukelti populiacijų svyravimai, ir galiausiai - klimato šiltėjimas, kurio pasekoje 

sumažėja medžių stabilumas (susilpnėja uosių „gynybinės“ funkcijos) (Ozolinčius, 2002). Visgi 

dauguma to meto tyrėjų sutiko, kad veikiausiai šis reiškinys yra kompleksinio įvairių neigiamų 

veiksnių poveikio išdava. 

 

1.3. Grybo Hymenoscyphus fraxineus kilmė ir reikšmė Europos uosių džiūties procese 

Tirdamas galimas uosynų džiūties priežastis, lenkų mokslininkas prof. Tadeusz Kowalski 

iš pažeistų uosių ūglių išskyrė galimai naują Europai mikroskopinių aukšliagrybių rūšį, kurią 

pavadino Chalara fraxinea T. Kowalski sp. nov. (Kowalski, 2006). Šiandien Europos 

mokslininkai jau neabejoja, kad būtent C. fraxinea sukelta liga ir nulėmė stichinei nelaimei 

prilygintą uosių džiūtį (Schumacher et al., 2007; Halmschlager and Kirisits, 2008; Bakys et al., 

2009b; Jankovsky and Holdenrieder, 2009; Kowalski and Holdenrieder, 2009b; Szabo, 2009; 

Gross et al., 2014a). Vis labiau gilinantis į naują reiškinį Europoje, 2009 metais mokslininkai 

Kowalski and Holdenrieder (2009b) identifikavo grybo C. fraxinea teleomorfą (lytinę stadiją) – 

Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral et al. (sinonimas - Hymenoscyphus pseudoalbidus 

V. Queloz et al., Ascomycota skyrius, Leotiomycetes klasė, Helotiales eilė, Helotiaceae šeima, 

Hymenoscyphus gentis). Kiek vėliau atlikti išsamūs molekuliniai tyrimai parodė, kad egzistuoja 

du giminingi taksonai, kurių vienas – H. albidus (Roberge ex Desm.) W. Phillips – nepatogeniška 

rūšis, tuo tarpu H. fraxineus yra tikroji C. fraxinea lytinė stadija (Queloz et al., 2011; Baral et al., 

2014). H. albidus jau anksčiau buvo aprašyta kaip Europoje endeminė, labai plačiai paplitusi 

saprotrofinė aukšliagrybūnų (Ascomycota) rūšis, pirmą kartą literatūros šaltiniuose minima jau 

1851 metais (Queloz et al., 2011). Šio grybo anamorfa (nelytinė stadija) nėra žinoma ir galbūt 

apskritai neegzistuoja (Kirisits et al., 2013).  
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Mokslininkai yra nustatę, kad Europoje invazine pripažinta H. fraxineus savo 

morfologinėmis ir genetinėmis savybėmis yra identiška Japonijoje (ir kitose Tolimųjų Rytų 

regionuose) natūraliai paplitusiai rūšiai, anksčiau vadintai Lambertella albida (Gillet) Korf, kuri 

jau senokai buvo žinoma kaip mandžiūrinio uosio (F. mandshurica var. japonica Rupr.) šakeles, 

lapus ir lapkočius kolonizuojantis endofitas bei negyvų (nukritusių) šių organų saprotrofas, 

augalui šeimininkui nedarantis didesnės žalos (Zhao et al., 2012). Ištyrę genetinius Europoje 

išskirtų H. fraxineus, H. albidus ir japoniškų L. albida izoliatų ryšius, Zhao ir kt. (2012) padarė 

išvadą, kad grybo pavadinimas L. albida (Rutstroemiaceae šeima, Lambertella gentis) yra 

neteiktinas ir turi būti pakeistas naudojant Hymenoscyphus nomenklatūrą (beje, mikologiniuose 

tinklapiuose (pvz. www.indexfungorum.com, www.mycobank.org) dabartinis L. albida 

pavadinimas iki šiol klaidingai pateikiamas kaip H. albidus, nors pastaroji rūšis apskritai nėra 

aptikta Tolimuosiuose Rytuose). Kiek vėliau nustatyta, kad Japonijoje išskirtos H. fraxineus 

populiacijos pasižymi didesne genetine įvairove ir gana ryškiai skiriasi (ženkliai didesnis 

vidutinis alelių skaičius lokuse) nuo Europoje išplitusių invazinių populiacijų (Gross et al., 

2014b). Visa tai leido padaryti išvadą, kad H. fraxineus yra natūraliai paplitęs Tolimuosiuose 

Rytuose, iš kur veikiausiai su augaline medžiaga buvo atvežtas į Europą (manoma, kad atkeliavo 

ir epidemiją sukėlė ne daugiau kaip du grybo individai), ir čia sparčiai išplito kaip pavojingas 

europinių uosio rūšių patogenas (Gross et al., 2014a, b). Siekiant atskleisti Europoje nesulaikomai 

plintančio H. fraxineus epidemiologiją, mokslininkai ėmėsi intensyviai tirti vietinių (endeminių) 

šio grybo populiacijų paplitimą ir pastarųjų savybes Tolimuosiuose Rytuose, grybo sąveikas su 

vietinėmis uosio rūšimis (Drenkhan et al., 2014; Gross et al., 2014b; Han et al., 2014; Zheng and 

Zhuang, 2014; Gross and Han, 2015; Gross and Holdenrieder, 2015). Kol kas rūšis oficialiai 

identifikuota Japonijoje (Hosoya et al., 1993; Zhao et al., 2012), Kinijoje (Zheng and Zhuang, 

2014) ir Korėjoje (Han et al., 2014; Gross and Han, 2015), tačiau vis dar tūksta duomenų iš 

rytinės Rusijos dalies, kur, kaip manoma, H. fraxineus taip pat yra plačiai paplitęs.  

Rusijos Tolimuosiuose Rytuose, kaip ir kaimyninėse šalyse, bene gausiausiai sutinkama 

natūraliai auganti uosio rūšis – mandžiūrinis uosis (Drenkhan et al., 2014). Ši rūšis praeitame 

amžiuje gana dažnai būdavo atsivežama į Europą kolekcininkų ir prekiautojų augalais; čia ji 

neblogai aklimatizavosi ir iki šiol neretai sutinkama miestų želdynuose bei parkuose (Drenkhan et 

al., 2014). Įdomu tai, kad nesama jokių pranešimų apie simptomus ant mandžiūrinio uosio jo 

natūralaus paplitimo areale Rytų Azijoje, tuo tarpu šveicarų mokslininkai Gross ir Holdenrieder 

(2015) dirbtinio sodinukų apkrėtimo eksperimento pagalba įrodė, kad H. fraxineus šiai uosio 

rūšiai taip pat gali būti patogeniškas (apkrėtimo vietose sukėlė žievės nekrozes). Drenkhan ir 

Hanso (2010) taip pranešė apie tipingus (nors ir gana nežymius) uosių džiūvos simptomus, 

http://www.indexfungorum.com/
http://www.mycobank.org/
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pastebėtus viename Estijos parkų ant 40 metų amžiaus mandžiūrinių uosių; iš pažeistų šakelių 

jiems pavyko H. fraxineus izoliuoti.Visgi dauguma mokslininkų mano, kad mandžiūrinis uosis 

yra atsparus džiūčiai: dr. Michelle Cleary (Švedijos agrarinių mokslų universitetas, asmeninis 

kontaktas), tyrusi simptomų pasireiškimą ant uosių pietinėje Švedijoje, ant azijietiškos kilmės 

uosio rūšių, įskaitant ir mandžiūrinį uosį, nepastebėjo jokių vytimo, žievės nekrozių, ar ūglių 

džiūvimo požymių, nors šalia pastarųjų augo stipriai pažeisti paprastieji uosiai. Panašią 

informaciją apie ligos nepažeistus mandžiūrinius uosius pateikia ir Danijos mokslininkai 

(McKinney et al., 2014). Zhao ir kt. (2012) H. fraxineus vaisiakūnius (4 pav.) aptiko ant 

nukritusių pernykščių mandžiūrinio uosio lapkočių ir akcentavo šio grybo, kaip uosio lapų 

skaidytojo vaidmenį paklotėje. Kadangi iki šiol praktiškai nebuvo pranešimų apie natūraliomis 

sąlygomis pasireiškiantį H. fraxineus patogeniškumą natūralaus paplitimo areale augančioms 

azijinėms uosio rūšims, manoma, kad savo natūralioje aplinkoje šis grybas visų pirma pasireiškia 

kaip negyvų uosio dalių saprotrofas. 

 

3 pav. Uosių džiūties požymiai. a) Grybo Hymenoscyphus fraxineus sukelti ligos požymiai uosio lapuose bei 

lapkočiuose (nuotrauka Thomas Kirisits, Michaela Matlakova, IFFF-BOKU, Viena); b) H. fraxineus sukeltos žievės 

nekrozės uosio kamienuose (nuotrauka Thomas Kirisits, IFFF-BOKU, Viena); c) uosio šakų džiūvimas (nuotrauka 

Thomas Kirisits, IFFF-BOKU, Viena). 

H. fraxineus sukeltos ligos požymiai: lajų defoliacija, lapų vytimas ir parudavimas, 

smulkios ir stambesnės vėžinės žaizdos bei tamsiai oranžinės ir rudos spalvos nekrozės ant ūglių, 

šakų ir kamienų žievės (Bakys et al., 2009a; Kowalski and Holdenrieder, 2009a,b; Kirisits et al., 

2009; Skovsgaard et al., 2010; Gross et al., 2014a; 3 pav.). H. fraxineus yra išskirtinis patogenas, 

kadangi nėra žinoma kito tokio grybo, kuris sukeltų tokį platų simptomų ratą fiziologiškai, 

biochemiškai ir fiziškai skirtinguose augalo audiniuose. 
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H. fraxineus gyvenimo ciklas. Ant pernykščių H. fraxineus apkrėstų nukritusių uosio 

lapkočių vasaros-rudens laikotarpiu išauga grybo vaisiakūniai – apoteciai (4 pav.), kuriuose 

susiformuoja aukšliasporės (Gross and Holdenrieder, 2013). Uosių vegetacijos laikotarpiu vėjo 

pagalba sporos pasklinda aplinkoje ir apkrečia lapus (Kowalski et al., 2013). Iš lapų infekcija 

plinta lapkočiais į šakeles ir ūglius, kur susiformuoja išoriniai ligos požymiai – žievės nekrozės, 

vėžinės šakų ir kamieno (kartais net priekelminės dalies) žaizdos. Kadangi šiose nekrozėse ir 

žaizdose grybas vausiakūnių ar kitų dauginimosi struktūrų neformuoja, jos laikomos grybo 

gyvenimo ciklo aklagatviu. Ciklas tęsiamas lapų pagalba: infekuotiems lapams nukritus, 

lapkočiuose susiformuoja pseudoskleročiai, iš kurių maždaug praėjus metams po lapų nukritimo 

išauga nauji vaisiakūniai, ir sporų sklaida prasideda iš naujo (Gross et al., 2014a). H. fraxineus 

pažeidus kamieną, liga palyginti greitai išplinta išilgine kryptimi, vidiniuose medienos audiniuose 

(šerdyje ir vandens induose) sukeldama medienos spalvos pakitimus (Schumacher et al., 2010; 

Schumacher, 2011). Žievės pažeidimai dažniausiai išryškėja vėlyvą rudenį ir žiemą, tačiau kartais 

nepasirodo iki pat pavasario (Gross et al., 2014a). 

 
4 pav. Ant nukritusio uosio lapkočio išaugę grybo Hymenoscyphus fraxineus vaisiakūniai – apoteciai (nuotrauka 

Thomas Kirisits, IFFF-BOKU, Viena) 

Pažymėtina tai, kad nelytinės H. fraxineus sporos (konidijos) tarnauja tik kaip spermaciai, 

bet ne kaip infekcijos pradai (Gross et al., 2014a). Tai išskiria H. fraxineus iš kitų pagrindinių 

miško medžių ligas sukeliančių invazinių patogenų, kurie gali daugintis ir plisti nelytiniu būdu 

(pvz. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr., Prospero ir Rigling, 2013; Phytophthora 

ramorum, Grünwald et al., 2012; P. plurivora, Schoebel et al., 2014; P. kernoviae, Fichtner et al., 

2012). 

Daugelyje Europos valstybių ligai pasiekus epifitotijos mastą, apie 2006 m. buvo pradėti 

išsamūs grybo H. fraxineus ir jo sukeliamos ligos tyrimai. Vieni pirmųjų darbų buvo susiję su 
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grybo patogeniškumo įvertinimu. Šiuo tikslu Kowalski ir Holdenrieder (2009a) Lenkijoje atliko 

uosių dirbtinį užkrėtimą (inokuliaciją) H. fraxineus, kuris parodė, kad grybo poveikyje žūsta 

jaunų medelių ūgliai, formuojasi nekrozės. Apkrėtimai buvo atlikti ir su dvejomis kontrolinėmis 

medžių rūšimis – platanalapiu klevu (Acer pseudoplatanus L.) bei juodauogiu šeivamedžiu 

(Sambucus nigra L.). Daugeliu atvejų H. fraxineus buvo sėkmingai reizoliuotas (pakartotinai 

išskirtas) iš inokuliacijos taškų apkrėstųjų uosių kamienuose, tuo patvirtinant šio grybo 

patogeniškumą paprastajam uosiui. Ligos požymiai tuo tarpu neužfiksuoti nei ant platanalapio 

klevo, nei ant juodauogio šeivamedžio. H. fraxineus reizoliacija iš pastarųjų medžių rūšių taip pat 

nebuvo sėkminga (Kowalski and Holdenrieder, 2009a). 

Panašūs patogeniškumo tyrimai 2004-2006 m. atlikti ir Švedijoje (Bakys et al., 2009b). 

Inokuliacijai buvo naudojami 44 izoliatai, reprezentuojantys 24 grybų taksonus. Iš visų tirtų 

grybų taksonų tik keturi: H. fraxineus, Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Epiccocum nigrum Link 

ir Phomopsis sp. sukėlė vizualiai panašias simptomines nekrozes ant žievės ir brazdo. 

Patogeniškiausias (suformavo didžiausias nekrozes) iš visų buvo H. fraxineus (Bakys et al., 

2009b). 

Lietuvoje pasirodžius informacijai apie identifikuotą naują ligos sukėlėją H. fraxineus, 

VMT Miško sanitarinės apsaugos skyrius siekė išsiaiškinti, ar uosiai mūsų miškuose taip pat yra 

masiškai užsikrėtę šiuo grybu. Tuo tikslu 2008-2010 metais iš įvairių Lietuvos vietų buvo paimti 

uosių šakų ir ūglių mėginiai. Grybo išauginimui iš nekrozių ir bedžiūstančių ūglių buvo paimti 

medienos ir karnienos mėginiai. Grybo kultūras, turinčias charakteringus H. fraxineus požymius 

(Kowalski, 2006), pavyko išauginti iš mėginių, surinktų Joniškio, Biržų, Pakruojo, Radviliškio, 

Panevėžio, Anykščių, Raseinių, Kėdainių, Kauno miškų urėdijų miškuose. Kad patvirtinti 

išauginto grybo rūšį, bendradarbiaujant su Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto 

Fitopatogeninių mikroorganizmų laboratorija, buvo atliktas grybo DNR išskyrimas iš grynųjų 

kultūrų bei grybo rūšies identifikavimas (Gustienė, 2010). Tyrimai parodė, kad H. fraxineus yra 

neabejotinai plačiai paplitęs ir mūsų šalyje. 
 

1.4. Patogenų populiacijų genetinės įvairovės tyrimų svarba 

Svetimžemės invazinės rūšys vis dažniau įvardijamos kaip viena pagrindinių grėsmių 

bioįvairovei ir ekosistemų funkcionavimui, įskaitant pastarųjų produktyvumą. Daugelis šiuo metu 

didžiausią grėsmę keliančių augalų ligų yra klasikiniai netyčinės svetimžemių rūšių introdukcijos 

į vietoves, esančias už jų natūralaus arealo ribų, mėginiai (Desprez-Loustau et al., 2007). Yra 

manoma, kad ligų poveikis tiek natūralioms, tiek žmogaus veikiamoms ekosistemoms ateityje tik 

didės, nes pasaulinė prekyba ir klimato kaita skatina augalų patogenų plitimą bei įsikūrimą 

naujose teritorijose (Brasier, 2008). Šiuo metu tiek mokslininkai, tiek ir viešasis sektorius sutaria, 
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kad būtina skirti daug dėmesio ir resursų siekiant užkirsti kelią invazinių rūšių plitimui (Buckley, 

2008). Tačiau, kai invazinė rūšis įsitvirtina ir ima plisti, jos kontrolė tampa vis labiau 

komplikuota. 

Palyginti neseniai pradėti taikyti molekuliniai žymenys ženkliai pagerino mūsų gebėjimus 

atsekti invazinių ligų sukėlėjų kilmę ir atkurti jų plitimą erdvėje ir laike, taip pat įgalino geriau 

ištirti populiacijų dinamiką (Xhaard et al., 2012; Croucher et al., 2013). Grybai pasižymi 

gyvenimo ciklų įvairove, kuri formuoja populiacijų genetinę struktūrą (Barrett et al., 2008; 

Billiard et al., 2013). Genetinę struktūrą grybų populiacijose lemia trys pagrindiniai veiksniai: 

lytinis dauginimasis, mutacijos ir naujų genotipų imigracija iš kitų populiacijų (McDonald, 1997). 

Didelė populiacijos genetinė įvairovė paprastai parodo, kad organizmas dauginasi lytiniu būdu, ir 

kad ši populiacija yra jau senokai įsitvirtinusi (ar endeminė) (Burdon and Silk, 1997; Dean and 

Ballard, 2004). Ir priešingai, neseniai susiformavusios, besiplečiančios invazinių organizmų 

populiacijos, ar svetimžemių patogenų populiacijos, esančios epidemijos fronte, paprastai 

pasižymi paprasta genetine struktūra ir maža genetine (alelių) įvairove (Sakai et al., 2001; 

Allendorf and Lundquist, 2003). Pavyzdžiui, Azijoje vietinės grybo Cryphonectria parasitica 

populiacijos yra genetiškai įvairesnės, nei invazinės šio grybo populiacijos Šiaurės Amerikoje ar 

Europoje (Liu and Milgroom, 2007). Be to, epidemijos fronte tirtos europietiškos C. parasitica 

populiacijos pasižymėjo mažesne genetine įvairove nei seniau žemyne „įsikūrusios“ grybo 

populiacijos (Milgroom et al., 2008; Dutech et al., 2010, 2012; Prospero and Rigling, 2013). 

Nedidelė genetinė įvairovė jaunose (neseniai susiformavusiose) populiacijose paprastai 

yra nulemta riboto šių populiacijų „įkūrime“ dalyvaujančių individų skaičiaus (taip vadinamas 

"įkūrėjo" (pradininko) efektas: angl. founder effect). Populiacijų ribų plėtimasis gali atsirasti dėl 

žmonių veiklos: pvz. dėl netyčinio vieno ar kelių genotipų introdukavimo į naujas teritorijas (pvz. 

pervežant užkrėstą augalinę medžiagą), arba būti spontaniško patogeno plitimo pasekmė (pvz. 

oro pernešamų sporų pagalba), nulemta klimato pokyčių (Anderson et al., 2004; Desprez-Loustau 

et al., 2010). Laike ir erdvėje besiplečiančios populiacijos genetinė struktūra gali greitai pakisti, 

dėl ko ilgainiui išryškėja reikšmingi genetiniai skirtumai tarp šaltinio (pirminės, endeminės 

populiacijos) ir naujai susiformavusių populiacijų (Excoffier and Ray, 2008). 

Patogeno populiacijų genetinės įvairovės tyrimų duomenys suteikia vertingos 

informacijos apie rūšies plitimo mechanizmus ir prisitaikymą prie kintančių aplinkos sąlygų (Kraj 

et al., 2012). Žinios apie augalų patogenų populiacijų struktūrą gali padėti rasti būdų šias 

populiacijas valdyti, t.y., sėkmingai įgyvendinti patogenų kontrolę (McDonald, 1997).  
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1.5. H. fraxineus genetinės įvairovės tyrimai 

Tirdami H. fraxineus populiacijų genetinę struktūrą Europoje ir Japonijoje, Gross ir kt. 

(2014b) iškėlė hipotezę, kad į Europą šis pavojingas patogenas buvo introdukuotas iš Rytų Azijos 

kaip du individai. Ši hipotezė grįsta Europoje išskirtų grybo individų genome nustatyta bialeline 

mikrosatelitinių lokusų sandara (Gross et al., 2012b, 2014b), tuo tarpu Japonijos populiacijos 

pasižymėjo ženkliai didesne genetine įvairove (iki kelių dešimčių alelių lokuse) (Gross et al., 

2014b). Panašius rezultatus gavo ir švedų mokslininkų grupė, tyrusi H. fraxineus populiacijas iš 

dešimties Europos šalių (Bengtsson et al., 2012).  

Naudojant ISSR-PGR pradmenis, Rytkonen ir kt. (2011) išskyrė 14 haplotipų tarp 32 

izoliatų, kilusių iš Suomijos (20), Estijos (11) ir Latvijos (1). Autoriai nepateikė tirtų populiacijų 

diferenciacijos laipsnio, tačiau pastebėjo aukštą genotipinę įvairovę tiek tarp populiacijų, tiek ir jų 

viduje. Panaudodami penkis skirtingus ISSR-PGR pradmenis, Kraj ir kt. (2012) taip pat nustatė 

aukštą genotipinę įvairovę tarp 159 H. fraxineus izoliatų, kilusių iš penkių Lenkijos regionų. 

Autoriai taip pat aptiko ženklų skirtumą tarp grybo populiacijų, kilusių iš kalnuotų ir lygumų 

vietovių. Visgi tai vienintelis tyrimas, kurio rezultatai leidžia daryti prielaidą apie ryškius 

genetinės struktūros skirtingumus tarp šio grybo populiacijų Europoje. Kituose tyrimuose 

patogeno populiacijų struktūra vertinta naudojant neutralius mikrosatelitinius žymenis. Šie 

žymenys palengvina alelių dažnio tyrimus; yra manoma, kad pastarieji yra veiksmingesni nei 

ISSR-PGR pradmenų metodas (Schlotterer, 2000; Sunnucks, 2000). Bengtsson ir kt. (2012) savo 

tyrimuose naudojo aštuonių mikrosatelitinių žymenų kombinaciją ir europinėse H. fraxineus 

populiacijose nustatė aukštą genotipinę įvairovę, labai mažą genetinę (alelių) įvairovę ir beveik 

nulinę porinę populiacijų diferenciaciją (FST ≤ 0,028). Panašius rezultatus (FST = 0,022) gavo 

Gross ir kt. (2012b), kurie įvairių šio grybo Europos populiacijų tyrimuose naudojo 18-os 

polimorfinių mikrosatelitinių žymenų rinkinį. Visi šie tyrimai patvirtino lytinio dauginimosi 

pirmenybę H. fraxineus gyvenimo cikle (plitimas lytinėmis sporomis lemia didelę genotipinę 

įvairovę), populiacijų struktūros praktišką nebuvimą (labai žema bendroji porinė populiacijų 

diferenciacija) ir „įkūrėjo efekto“ požymius (žema genetinė įvairovė - mažas alelių turtingumas). 

 

1.6. H. fraxineus virulentiškumo tyrimai 

Iki šiol Europoje atlikta tik keletas tyrimų, skirtų palyginti skirtingos kilmės H. fraxineus 

izoliatų virulentiškumą (agresyvumą), nors iš tiesų dauguma vykdytų eksperimentų buvo 

siekiama įvertinti grybo patogeniškumą uosiui, dažniausiai panaudojant mažą H. fraxineus 

izoliatų ir/arba apkrėtimui skirtų medžių imtį (Bakys et al., 2009b; Kirisits et al., 2009; 2010; 

Kowalski and Holdenrieder, 2009a; Ogris et al., 2009; Szabo, 2009; Talgo et al., 2009; Husson et 
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al., 2011; McKinney et al., 2012, 2014; Kräutler et al., 2015; Lobo et al., 2015). Buvo nustatyta 

tam tikra apkrėtimo vietose susiformavusių žaizdų (žievės nekrozių) ilgio variacija tarp skirtingų 

grybo izoliatų, tačiau skirtumai nebuvo statistiškai reikšmingi (Bakys et al., 2009b; Kowalski and 

Holdenrieder, 2009a; Husson et al., 2011).  

Remiantis šiuolaikinėmis organizmų invazyvumo teorijomis, galima kelti hipotezę, kad 

epidemijos fronte atsidūrusių invazinių patogenų populiacijos pasižymi didesniu agresyvumu 

(virulentiškumu), nei ilgesnį laiką toje pačioje vietoje reziduojančios (įsitvirtinusios) 

populiacijos. Deja, iki šiol nebuvo bandyta rasti virulentiškumo skirtumų tarp H. fraxineus 

izoliatų, kilusių iš įsitvirtinusių populiacijų (vietovių turinčių ilgą ligos istoriją – pvz. Lenkijos, 

Lietuvos) ir epidemijos fronte esančių populiacijų. Taip pat nežinomi virulentiškumo skirtumai 

tarp izoliatų, atstovaujančių skirtingus patogeno gyvenimo ciklo tarpsnius (išskirtų iš nekrotinių 

žaizdų (parazitinis tarpsnis) ir iš nukritusių uosio lapkočių (saprotrofinis tarpsnis).  

Nustatyta, kad patogeno saprotrofinis ir parazitinis gyvenimo ciklo tarpsniai gali įtakoti 

pastarojo bio-ekologines savybes, įskaitant virulentiškumą (Sommerhalder et al., 2011). Visgi ši 

teorija paremta daugiausia žemės ūkiui svarbių grybinių patogenų tyrimais (pvz., miežių 

patogeno Rhynchosporium secalis (Oudem.) Davis (Abang et al., 2006); kviečių patogeno 

Phaeosphaeria nodorum (E. Müll.) Hedjar. (Sommerhalder et al., 2011); oportunistinio kukurūzų 

patogeno Aspergillus flavus Link (Sweany et al., 2011)), o su medžių ligas sukeliančiais 

patogenais yra atlikta tik keletas tyrimų, kurie iš esmės jokių skirtumų tarp parazitinį ir 

saprotrofinis ekologinius tarpsnius atstovaujančių izoliatų neparodė. Iškėlėme hipotezę, kad H. 

fraxineus genotipai gali skirtis gebėjimu sukelti žievės nekrozes, t.y. tik dalis lapus užkrečiančių 

genotipų taip pat gali užkrėsti ir žievę (antrinių infekcijų metu), arba, kad "saprotrofiniai" 

genotipai (gyvenantys saprotrofiškai negyvuose uosio audiniuose miško paklotėje) yra mažiau 

virulentiški lyginant su "parazitiniais" genotipais, kurie gyvena gyvuose uosio audiniuose ir 

sukelia stiebų, šakų ar ūglių žievės nekrozes. Šiai ir aukščiau minėtoms hipotezėms patikrinti 

atlikome didelės apimties virulentiškumo testą, kurio metodologija ir gauti rezultatai pirmą kartą 

pristatomi šiame disertaciniame darbe. 

1.7. Uosių džiūties kontrolė. Ligai atsparių uosio populiacijų, šeimų ir genotipų paieška 

Augalų natūralių populiacijų evoliucija yra lemiama dinamiškos sąveikos tarp daugelio 

biotinių ir abiotinių veiksnių, įskaitant nuolatinę konkurenciją rūšių viduje ir tarp rūšių (Valen, 

1973). Dramatiški pokyčiai stebimi tada, kai kilusi epidemija staiga paveikia ekologine prasme 

svarbias rūšis (Stukenbrock and McDonald, 2008). Ryšys tarp augalo-šeimininko genetinės 

įvairovės ir jautrumo ligai nėra lengvai nustatomas, tačiau yra įrodymų, kurie patvirtina, kad 

rūšies išgyvenimo tikimybė yra didesnė populiacijose, kuriose yra didesnė genetinė įvairovė 
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(Burdon et al., 2006, Jump et al., 2009). Rūšių, kurių gyvenimo trukmė yra ilgesnė, tokių kaip 

miško medžiai, svarba išsaugoti genetinę įvairovę tampa dar didesnė. Naujai susiformuojančių 

medžių genotipų skaičius yra palyginti mažas dėl ilgos medžių generacijos. Priešingai, patogenai 

turi daug trumpesnę generaciją su stipriu genetinės kaitos potencialu. Patogenai, kaip ir aplinkos 

sąlygos, gali pakisti (mutuoti) vos per kelias medžio generacijas (o neretai ir per vieną), todėl 

medžiams taip greitai prisitaikyti yra sudėtinga (Petit and Hampe, 2006; Kuparinen et al., 2010).  

Genetinės įvairovės svarba yra pripažįstama tiek miškų ūkyje, tiek ir ekologijoje bei 

gamtosaugoje (Eriksson et al., 1993; Roberds and Bishir, 1997; Hansen et al., 2005; Aitken et al., 

2008; Funda et al., 2009). Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, buvo nagrinėjama uosio adaptacinių 

požymių genetinė įvairovė, genotipo ir aplinkos sąveika, ilgalaikės selekcijos galimybės 

(Baliuckas et al., 1999, 2000), atlikta koreliacinių ryšių analizė su defoliacijos rodikliais, tirtas 

populiacijų ir pusiausibų šeimų fenogenetinis atsakas į skirtingo intensyvumo ozono poveikį 

juvenaliniame amžiuje klimatinėse kamerose (projekto APLIKOM, 2003-2007 m. baigiamoji 

ataskaita; Pliūra et al., 2006), bei atlikti išsamūs genetinės įvairovės natūraliose Lietuvos ir 

užsienio Fraxinus excelsior populiacijose tyrimai, taikant molekulinės genetikos metodus 

(Heuertz et al., 2001, 2003, 2004a,b, 2006; Žvingila et al., 2005). Jau prieš 15 metų buvo 

susirūpinta Europoje plačiai paplitusio paprastojo uosio genetinės įvairovės išsaugojimu, tuo 

tikslu buvo parengtos EUFORGEN strategija ir rekomendacijos (Pliūra, 1999; Pliūra and 

Heuertz, 2003; Douglas et al., 2013). Prieš beveik du dešimtmečius Europoje prasidėjęs masinis 

uosynų džiūvimas miškininkams iškėlė naują uždavinį - išsaugoti paprastojo uosio populiacijų 

vertingiausią, atspariausią ligai genofondą, kas džiūties akivaizdoje tapo išties didele problema: 

masiškai nyksta anksčiau atrinkti genetinių išteklių išsaugojimo, selekciniai ir sėklinės bazės 

objektai, ligos stipriai pažeidžiami bandomieji želdiniai (Pliūra et al., 2011; Pliūra ir kt., 2012; 

Douglas et al., 2013). 

Miškininkams ir kitiems miško naudotojams iškyla nemažai praktinių klausimų, - kaip 

ūkininkauti džiūties pažeistuose medynuose? Ar galima džiūvimo procesą bent minimaliai 

kontroliuoti pasirenkant elementarias miškininkystės priemones – sanitarinius, retinimo kirtimus? 

Kokios yra ilgalaikės ligos pasekmės? Ar ateityje bus įmanoma auginti uosius ir kas turi būti 

padaryta, kad būtų užtikrinta uosio ateitis kaip ekonomiškai ir ekologiškai vertingos medžių 

rūšies? Ir apskritai - ar iš viso verta veisti naujus uosio želdinius (skatinti savaiminį atsikūrimą)? 

Lygio ir kt. (2014) neseniai atlikti tyrimai parodė, kad vieni pagrindinių veiksnių, ribojančių 

paprastojo uosio natūralų atsikūrimą sanitariniais kirtimais iškirtus džiūties pažeistus medynus, 

yra santykinai mažas paliktų sėklinių medžių skaičius ir prasta pastarųjų sanitarinė būklė, kas 

nulemia menką derėjimą ir nedidelį plote išbertų sėklų kiekį. Autoriai pabrėžia, kad pastebima 
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dramatiška rūšinės sudėties kaita natūraliam atsikūrimui paliktuose plotuose, kokiuose anksčiau 

buvo įprasta (prieš prasidedant masinei džiūčiai) tikėtis gausaus uosio atsikūrimo ir nemenko šios 

medžio rūšies procento besiformuojančiame ar jau susiformavusiame medyne. Nors įprastomis 

sąlygomis uosis pasižymi gebėjimu atželti iš kelmo (nukirtus gyvybingą medį), deja, šiandien 

uosį kertant dažniausiai „iš reikalo“, t.y. tik ryškiai sumažėjus gyvybingumui, pastebimas ženklus 

tokio atžėlimo potencialo sumažėjimas (Thomsen and Skovsgaard, 2007; Lygis et al., 2014). Be 

to, natūraliai atželiančių uosių (sėjinukų ir kelmų atžalų) sveikatos būklė daugeliu atveju yra 

nepatenkinama, kas dar labiau komplikuoja uosynų natūralų atsikūrimą (šiandien dirbtinai uosiai 

apskritai nebeželdomi). Mokslininkų pateikti rezultatai rodo, kad įprastose uosiui augavietėse jis 

pakeičiamas baltalksnio, beržo, o kai kur drebulės ir juodalksnio žėliniais, kas netolimoje ateityje 

gali nulemti unikalių, su uosiu glaudžiai susijusių ekosistemų išnykimą (Lygis et al., 2014).  

Ūkininkavimui džiūties pažeistuose Lietuvos miškuose buvo suformuluota keletas bendro 

pobūdžio rekomendacijų, siūlančių džiūstančius uosynus kirsti sanitariniais kirtimais, kurių būdas 

(plynieji ar atrankiniai sanitariniai kirtimai) turėtų būti pasirenkamas atsižvelgiant į uosio 

procentą rūšinėje sudėtyje, jo sanitarinę būklę, pomiškio perspektyvumą ir bendrą medyno būklę 

(tikslinių medžių rūšių proporciją bei sanitarinę būklę, amžių, skalsumą). Plynai iškirstų uosynų 

vietoje šiuo metu atkurti uosynus esą netikslinga. Jų vietoje turėtų būti veisiami kitų medžių rūšių 

želdiniai, atitinkantys augavietėse sąlygas arba plotai turėtų būti paliekami savaiminiam atžėlimui 

(Juodvalkis ir Vasiliauskas, 2002). Taip pat parengtos rekomendacijos paprastojo uosio 

rezistencinių (atsparių) sėklinių plantacijų veisimui (Pliūra, 2011). 

Siekiant išsaugoti grėsmingai nykstančius uosynus, daugelyje Europos valstybių pradėti 

plataus masto moksliniai tyrimai, apimantys ligos sukėlėjo biologines bei ekologines savybes, 

atsparių uosio genotipų ir racionalių kovos būdų su džiūtimi paiešką. Kaip bebūtų gaila, 

mokslininkai kol kas negali pasiūlyti metodų, kuriais būtų galima efektyviai kontroliuoti H. 

fraxineus plitimą. Siūlomas fungicidų taikymas dėl ekonominių sumetimų praktiškai galimas tik 

medelynuose arba itin vertinguose želdiniuose. Kadangi iki šiol daigynams, jaunuolynams ir 

vyresnio amžiaus medynams apsaugoti nerasta jokių ekonomine ir ekologine prasmėmis 

efektyvių biologinių, biotechninių ar cheminių šios ligos kontrolės priemonių, miško medžių 

genetikos ir selekcijos, miško patologijos specialistai (Pliūra, 2011; Pliūra et al., 2011; Kjær et 

al., 2012; McKinney et al., 2012; 2014; Douglas et al., 2013; Metzler et al., 2013; Pautasso et al., 

2013; Stener, 2013; Enderle et al., 2013; Lobo et al., 2014) pabrėžia džiūčiai atsparaus uosio 

selekcijos reikšmę. Autoriai pažymi, kad smarkiai pažeistuose medynuose ypatingai svarbu 

atrinkti (identifikuoti) patogenui atsparius (nepažeistus arba mažiausiai pažeistus) uosių 

egzempliorius, iš kurių palikuonių ateityje būtų galima suformuoti šiai ligai atsparias 
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populiacijas. Siekiant išsaugoti šią vertingą medžių rūšį, daugelyje Europos šalių (Lietuvoje, 

Latvijoje, Danijoje, Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Austrijoje 

ir kt.) pradėta intensyvi paprastojo uosio selekcija: vykdoma atsparių genotipų, šeimų, populiacijų 

atranka, veisiami įvairių kilmių bandomieji želdiniai.  

Lietuvoje atlikti tyrimai parodė, kad egzistuoja gana ryškūs genetiniai skirtumai tarp uosio 

palikuonių pagal atsparumą populiacijų ir šeimų lygmenyse (Pliūra and Baliuckas, 2007; Pliūra et 

al., 2011, 2014; Pliūra ir kt., 2012). Panašius rezultatus gavo ir kitų šalių mokslininkai (Kjær et 

al., 2012; Metzler et al., 2012; Enderle et al., 2013; Lobo et al., 2014); atsparumo skirtumai 

pastebėti taip pat ir klonų lygmenyje (Stener, 2007, 2013; Olrik et al., 2007, McKinney et al., 

2011, 2012; Pliūra et al., 2011, 2014; Kirisits and Freinschlag, 2012; Kopinga and de Vries, 

2013; Enderle et al., 2013).  

2005 metais Lietuvoje įveistuose bandomuosiuose uosio želdiniuose dėl masinių 

patogeno H. fraxineus sukeltų pakenkimų iki 2010 m. žuvo net 90% medelių, tuo tarpu iš likusių 

gyvų (10%) visiškai sveiki sudarė vos 1% (Pliūra et al., 2011). Antros kartos bandomųjų želdinių 

tyrimai parodė, kad ankstesniuose palikuonių bandymuose atrinkti atspariausi uosio genotipai 

kloniniuose bandymuose taip pat yra pažeidžiami ligos, tačiau jų atsparumas didesnis, o genetinė 

variacija pagal sergamumą yra mažesnė nei sėklinių palikuonių bandymuose (Pliūra ir kt., 2012). 

Gamtinėse Danijos ir Švedijos paprastojo uosio populiacijose ir bandomuosiuose želdiniuose 

pastebima didelė genetinė variacija pagal pažeidžiamumą bei ryšį tarp klonų savybių ir jų 

atsparumo, tačiau randama tik 2-5 % išoriškai sveikų medžių (Stener, 2007; Olrik et al., 2007; 

McKinney et al., 2011). Metzler ir kt. (2012) nurodo, kad pietų Vokietijoje įveistuose 

provenencijų bandomuosiuose želdiniuose per šešis metus nuo plantacijos įveisimo besimptomių 

uosių procentas nukrito nuo 100 % iki 12 %, o dar po metų Enderle ir kt. (2013) šiuose 

želdiniuose rado tik 6% išoriškai sveikų medžių. Keturiose Vokietijos paprastojo uosio sėklinėse 

plantacijose tokių uosių rasta 0-13,1 %, ir šis skaičius taip pat gana sparčiai mažėja (Enderle et 

al., 2013). Duomenys, surinkti dvejose Švedijos paprastojo uosio sėklinėse plantacijose, parodė, 

kad nei vienas klonas nepasižymėjo visišku atsparumu, tačiau, nepaisant iš esmės prastos 

plantacijų būklės, pasitaikė keletas gana menkai ligos pažeistų klonų (Stener, 2013). Panašius 

rezultatus pateikia ir Kjær ir kt. (2012): vertingiausių paprastojo uosio populiacijų keturiolikos 

motinmedžių palikuonys Danijoje įveistuose bandomuosiuose želdiniuose taip pat buvo smarkiai 

pažeisti H. fraxineus. Danų tyrimai parodė, kad nei vienas iš 101 tirto motinmedžio veikiausiai 

nesusilauks visiškai sveikų (t.y. ligai atsparių) palikuonių, ir tik keleto motinmedžių palikuonių 

atsparumas teikia vilties juos panaudoti tolimesnei selekcijai. 
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Akivaizdu, kad siekiant kaip galima greičiau atrinkti pakankamą skaičių efektyvaus 

dydžio populiacijai sudaryti reikalingų džiūčiai atspariausių paprastojo uosio genotipų, būtina 

intensyvinti paieškas ir atrinktų uosio individų patikrą. Vienas būdų to pasiekti – panaudoti 

dirbtinį jaunų medelių kamienų ar šakų apkrėtimą agresyviu H. fraxineus izoliatu, kadangi 

egzistuoja aiškus ir patikimas ryšys tarp apkrėtimo vietoje susiformavusios nekrozės dydžio ir 

tikrinamo uosio genotipo atsparumo šiam patogenui (McKinney et al., 2012; Lobo et al., 2015). 

Mūsų žiniomis, nors Europoje šiuo metu vykdoma intensyvi atsparių paprastojo uosio genotipų 

atranka ir patikra, danų mokslininkų grupės (McKinney et al., 2012; Lobo et al., 2015) bei 

Lietuvoje vykdyto LMT mokslininkų grupės projekto „UOSIS“ (projekto Nr.MIP-040/2012, 

2012-2014 m. baigiamoji ataskaita) atlikti tyrimai kol kas yra vieninteliai tokio pobūdžio darbai, 

pasiūlę galimybę šią atranką dar labiau suintensyvinti.  

Kaip ir bet kokiai epidemijai siaučiant, bežūstančiuose ar jau praktiškai žuvusiuose 

medynuose pasitaiko ir beveik nepakenktų ar visiškai sveikų individų. Tokių individų palikuonys 

ir sudarytų ateities uosynų pagrindą. 
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2. TYRIMŲ OBJEKTAI, MEDŽIAGA IR METODAI 

2.1. Tyrimų objektai 

Tyrimo objektais buvo pasirinkti uosio džiūties sukėlėjas patogeninis aukšliagrybis 

Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral et al. (≡Chalara fraxinea T. Kowalski, 

=Hymenoscyphus pseudoalbidus Queloz et al.), t.y. jo skirtingos kilmės izoliatai (grynosios 

kultūros) ir šio grybo DNR, bei skirtingos paprastojo uosio (Fraxinus excelsior L.) populiacijos ir 

šeimos (sodinukai). 
 

2.1.1. Mėginių surinkimo vietos  

2.1.1.1. Mėginiai grybo H. fraxineus grynųjų kultūrų išskyrimui (Lietuva ir Šveicarija) 

Tyrimams reikalingi grybo H. fraxineus izoliatai buvo išauginti iš mėginių, surinktų 

Lietuvoje ir Šveicarijoje augančiuose paprastojo uosio medynuose. Lietuviški izoliatai išauginti iš 

mėginių, surinktų Biržų, Vilniaus, Kėdainių, Kretingos ir Ukmergės rajonuose, o šveicariški 

izoliatai - Aigle, Bière, Kuessnacht, Sargans ir Wil rajonuose (5 pav., 3 lentelė). Šveicarijoje 

mėginius surinko ir į Lietuvą atsiuntė Šveicarijos Federalinio miškų, sniego ir kraštovaizdžio 

tyrimų instituto (WSL) mokslininkai, vykdant Lietuvos-Šveicarijos bendradarbiavimo programos 

projektą “Mikovirusų paplitimas epideminėse ir poepideminėse uosių džiūties sukėlėjo Chalara 

fraxinea populiacijose ir šių virusų panaudojimo galimybės džiūties biologinei kontrolei 

(‚CONTROLDIEBACK‘)“ (Finansavimo sutarties nr.: CH-3-ŠMM-01/12). 
 

 
5 pav. Hymenoscyphus fraxineus išskyrimui skirtų mėginių rinkimo vietos Šveicarijoje ir Lietuvoje, 

reprezentuojančios 10 paprastojo uosio (Fraxinus excelsior) medynų. Vietos Šveicarijoje: AIG=Aigle, BIE=Bière, 

KUE=Kuessnacht, SAR=Sargans ir WIL=Wil; vietos Lietuvoje: BIR=Biržai, KED=Kėdainiai, KRE=Kretinga, 

UKM=Ukmergė ir VIL=Vilnius. 
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Mėginiai H. fraxineus išskyrimui (izoliavimui) buvo renkami tarp 2012 metų lapkričio ir 

2013 metų gegužės mėnesių. Viso tyrimams surinkta 1200 mėginių: 600 Lietuvoje ir 600 

Šveicarijoje. Abejose šalyse minimalūs atstumai tarp medynų buvo 40 km, atitinkamai Lietuvoje 

svyravo tarp 60 ir 260 km, o Šveicarijoje - tarp 40 ir 250 km. Atstumai tarp Lietuvos ir 

Šveicarijos medynų svyravo tarp 1250 iki 1660 km. Mėginiai buvo renkami ne didesniuose kaip 

10 ha miško sklypuose. Šveicarijoje tyrimui pasirinktos jaunos, tankios ir mišrios uosio 

plantacijos, įveistos uragano nusiaubtose vietose. Vilniaus, Kėdainių bei Ukmergės miškų 

urėdijose buvo pasirinkti 50-100 metų amžiaus savaiminės kilmės mišrūs stipriai džiūties pažeisti 

uosio medynai (juose pavyzdžiams paimti buvo ieškoma po laja augančių jaunų, 1-20 metų 

amžiaus uosiukų), o Biržų ir Kretingos miškų urėdijose buvo pasirinkti ligos pažeisti uosynai, 

iškirsti sanitariniais kirtimais, po kurių stebimas savaiminis uosio atsikūrimas (medeliai 5-10 

metų amžiaus). Kiekviename medyne mėginiai buvo renkami 60-yje maždaug 2 m skersmens 

tyrimo barelių, į kuriuos pateko bent vienas uosis su tipingais ligos simptomais (Kowalski and 

Holdenrieder, 2009a). Minimalus atstumas tarp dviejų tyrimo barelių centrų medyne buvo 5 m. 

Kiekvieno tyrimo barelio centro koordinatės užfiksuotos GPS imtuvo pagalba. 

2.1.1.2. Mėginiai grybo H. fraxineus DNR paieškai – paprastojo uosio kloniniai bandymai 

(Lietuva) 

Marijampolės, Biržų ir Kuršėnų miškų urėdijose (atitinkamai Sasnavos g-jos 24 kv. 18 d. 

skl., Joniškėlio g-jos 14 kv. 2 d. skl. ir Gedinčių g-jos 70 kv. 23 d. skl.) esančiuose paprastojo 

uosio kloniniuose bandymuose (3 lentelė), nuo atsitiktiniu principu atrinktų F. excelsior medelių 

(sodinukų) buvo surinkti išoriškai sveiki (be ligos požymių), gyvybingi ūglių mėginiai. 

 

2.1.1.3. Mėginiai grybo H. fraxineus DNR paieškai – mandžiūrinis uosis (Rusija) 

Rusijos Tolimuosiuose Rytuose, Primorės regione mėginiai surinkti nuo trijų išoriškai 

sveikų (besimptomių) mandžiūrinių uosių, augančių trijose skirtingose vietose (6 pav., 3 lentelė). 

Mėginius surinko ir atsiuntė Sankt Peterburgo Miškų mokslinių tyrimų instituto mokslininkas dr. 

Dimitrijus Šabuninas (Dmitrii Shabunin).  
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6 pav. Mandžiūrinio uosio (Fraxinus mandshurica) natūralaus paplitimo arealas Rytų Azijoje (pažymėtas tamsiai 

pilka spalva, pagal Drenkhan et al. (2014), Yihong (1995), Fund (2014)) ir trys mėginių surinkimo vietos (juodi 

taškai) Primorės regione (Rusijos Tolimieji Rytai). Žemėlapis sudarytas naudojant programą ArcGIS v. 10.3, 

www.esri.com. 

 

3 lentelė. Uosio augalinės medžiagos mėginių, skirtų Hymenoscyphus fraxineus išskyrimui, rinkimo vietovės ir 

laikas. Lietuvoje ir Šveicarijoje imti paprastojo uosio (Fraxinus excelsior), o Rusijoje – mandžiūrinio uosio (F. 

mandshurica) mėginiai.  

Šalis  Vietovė 
Sutrum-
pinimas  

Ilguma, 
dešimtainiai 
laipsniai 

Platuma, 
dešimtainiai 
laipsniai Mėginių rinkimo laikas 

Lietuva Biržai  BIR 55,98980 24,21695 2013 m. gegužė 
 Kėdainiai  KED 55,18340 23,76547 2012 m. lapkritis – 2013 m. balandis 
 Kretinga  KRE 55,70090 21,48168 2013 m. gegužė 
 Ukmergė  UKM 55,27200 24,68208 2013 m. gegužė 
 Vilnius  VIL 54,74852 25,28050 2012 m. lapkritis – 2013 m. balandis 
Šveicarija Aigle  AIG 46,32589 6,93349 2013 m. kovas – balandis  
 Bière  BIE 46,53104 6,36983 2013 m. kovas – balandis 
 Kuessnacht  KUE 47,07013 8,45809 2013 m. kovas – balandis 
 Sargans  SAR 47,26583 9,48278 2013 m. kovas – balandis 
 Wil  WIL 47,50861 9,15500 2013 m. kovas – balandis 
Lietuva* Biržai Bir 56,08333 24,21667 2012 m. birželis 
 Kėdainiai  Ked 55,36667 24,16667 2012 m. birželis 
 Marijampolė Mar 54,61667 23,55000 2012 m. birželis 
Rusija** Primorės 

regionas 
- 46,61913 134,92575 2012 m. birželis 

 „ - 46,62198 135,38359 2012 m. birželis 
 „ - 44,60460 134,86685 2012 m. birželis 
  *kloniniuose bandymuose nuo išoriškai sveikų paprastojo uosio medelių surinkti mėginiai 

**kiekvienoje vietoje mėginiai paimti nuo vieno išoriškai sveiko mandžiūrinio uosio 
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2.1.2. Dirbtinio apkrėtimo eksperimentuose naudota paprastojo uosio medžiaga  

Tyrimams atrinkta dešimties šeimų 400 paprastojo uosio rinktinių medžių sėklinių 

palikuonių (40 palikuonių iš kiekvienos šeimos) iš Biržų ir Pakruojo populiacijų (4 lentelė), skirtų 

grybo H. fraxineus patogeniškumo bei skirtingų uosio šeimų jautrumo ligai įvertinimui, bei 2000 

trijų metų amžiaus sėklinės kilmės (Kauno populiacija) paprastojo uosio sodinukų (7 pav.), skirtų 

H. fraxineus skirtingos kilmės izoliatų virulentiškumo įvertinimui. Tyrimams skirti sodinukai 

atitinkamai 2012 ir 2013 metų pavasariais buvo pasodinti ir toliau auginami Dubravos 

eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos (Dubravos EMMU) šiltnamyje.  
 

4 lentelė. Duomenys apie dirbtinio apkrėtimo eksperimente naudotų Biržų ir Pakruojo populiacijų 

paprastojo uosio sodinukų kilmę 

Eil. 
Nr. 

Miškų urėdija  
(Genetinis 
draustinis) 

Girininkija Kvartalas Sklypas Šeimos kodas 
Motininio medžio taksaciniai rodikliaia 

Amžius, 
m 

Aukštis, 
m 

Skersmuo, 
cm 

1 Biržų (Biržų) Biržų 56 19 01UPL069 
(B069) 100 26 42 

2 Biržų (Biržų) Biržų 56 19 01UPL072 
(B072) 100 25 42 

3 Biržų (Biržų) Biržų 56 19 01UPL076 
(B076) 60 21 30 

4 Biržų (Biržų) Biržų 56 19 01UPL078 
(B078) 70 19 24 

5 Biržų (Biržų) Biržų 56 19 01UPL080 
(B080) 100 28 38 

6 Pakruojo 
(Žeimelio) Linkuvos 56 1 40UPL049 

(Z049) 70 31 40 

7 Pakruojo 
(Žeimelio) Linkuvos 52 1 40UPL053 

(Z053) 70 26 37 

8 Pakruojo 
(Žeimelio) Linkuvos 55 2 40UPL054 

(Z054) 65 27 32 

9 Pakruojo 
(Žeimelio) Linkuvos 56 1 40UPL060 

(Z060) 60 24 24 

10 Pakruojo 
(Žeimelio) Linkuvos 56 1 40UPL061 

(Z061) 70 31 46 

a Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus duomenys 

 
 
 



35 

 
7 pav. Dubravos EMMU šiltnamyje auginami 3 metų amžiaus paprastojo uosio sodinukai, skirti patogeno 

Hymenoscyphus fraxineus virulentiškumo tyrimams  

 

2.2. Tyrimo medžiaga ir metodai 

2.2.1. Grybo H. fraxineus išskyrimas ir grynųjų kultūrų identifikavimas 

Mėginių rinkimas ir apdorojimas. Kiekviename tyrimų barelyje (aprašyti skyriuje 2.1.1.1. 

Mėginiai grybo H. fraxineus grynųjų kultūrų išskyrimui (Lietuva ir Šveicarija)), nuo vieno 1-20 

metų amžiaus paprastojo uosio medžio su tipingomis šviežiomis kamieno nekrozėmis buvo 

surinkta po du-keturis, 15-20 cm ilgio ūglių, žievės ar medienos mėginius. Tuo pačiu 

kiekviename barelyje buvo renkami ir nukritę uosio lapkočiai (10-20 vnt.) su pseudoskleročiais 

(Kirisits et al., 2013; Gross et al., 2014a). Surinkti mėginiai buvo sužymėti, sudėti į plastikinius 

sterilius maišelius ir nugabenti į laboratoriją. 

Grybų grynųjų kultūrų išskyrimas. Nekrotiniai medienos mėginiai laboratorijoje buvo 

sterilizuojami 1 min palaikant 13% NaOCl tirpale ir nudžiovinti ant filtrinio popieriaus. Po 

sterilinimo, mažesni (5-10x2-4x0,5 mm) medienos gabalėliai atpjauti taip, kad turėtų ir gyvų ir 

nekrotinių audinių, ir dar kartą panardinti 1 s į 96% etilo alkoholį. Nudžiovinti mėginiai buvo 

patalpinti į Petri lėkšteles su 2% uosio lapų salyklo ekstrakto agaro terpe (AMEA: 20 g/l salyklo 

ekstrakto, 15g/l bakteriologinio agaro, 200 mg/l chloramfenikolio, 50 g šviežių arba šaldytų uosio 

lapų) (Kirisits et al., 2013). Grybo išskyrimui iš lapkočių buvo išpjaunama apie 3-5 cm ilgio 

vidurinė lapkočio dalis su pseudoskleročiais. Atpjautas pavyzdys buvo sterilizuojamas pagal 

Kirisits ir kt. (2013) metodiką, ir trumpai pradžiovinamas, kol išgaruos etanolis. Po sterilinimo 

nuo lapkočio buvo pašalintas pseudoskleročio sluoksnis, atpjautas mažas (0,7-1 cm ilgio) 

gabalėlis, kuris buvo padedamas ant AMEA terpės. Grybų išskyrimas bei grynųjų kultūrų 

išauginimas buvo atliekami pagal adaptuotas fitopatologines metodikas (Kirisits et al., 2013).  
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Darbui su grybų kultūromis buvo naudojamas sterilus stalas (laminaras), ruošiant 

maistines terpes naudojamas autoklavas (terpių kaitinimui, indų, priemonių sterilinimui), 

elektroninės svarstyklės (reagentams, mėginiams sverti), vandens gryninimo sistema 

(dejonizuotam – II-o švarumo lygio bei ultrašvariam (MiliQ) – I-o švarumo lygio vandeniui 

gauti). Kultūrų išskyrimui ir tolesniam auginimui buvo naudojamos sterilios plastikinės 90 ir 55 

mm skersmens Petri lėkštelės, kuriose medienos (karnienos) gabalėliai buvo laikomi tamsoje, 

kambario temperatūroje (+20ºC) 2-5 savaites, nuolat apžiūrint, ar neauga grybiena. Pasirodžius 

grybienai, grynos grybų kultūros buvo išskirtos persėjant grybus į švarias lėkšteles su AMEA 

terpe. Persėjimas buvo atliekamas laminare, sterilia adata imant gryną, gyvybingą grybieną (su 

agaro gabalėliu) iš kultūros pakraščio. Išskirtos grynosios grybų kultūros buvo laikomos tokiomis 

pat sąlygomis apie vieną mėnesį, kol pakankamai išaugs ir susiformuos charakteringi 

morfologiniai kultūrų požymiai. Grynosios grybų kultūros atrinktos pagal charakteringus H. 

fraxineus požymius (Kowalski, 2006), įvertinant vizualiai bei šviesinio (optinio) mikroskopo 

pagalba, naudojant didelio darbinio atstumo (Long Working Distance - LWD) objektyvą. 

Charakteringus požymius turintys izoliatai toliau buvo identifikuojami molekulinės analizės 

pagalba (naudojant rūšiai specifinius oligonukleotidų pradmenis). 

Grybų rūšių identifikavimas molekuliniais metodais. Rūšies identifikavimui taikytas vienas 

populiariausių ir plačiausiai naudojamų rūšinės priklausomybės nustatymo metodų – polimerazės 

grandininė reakcija (PGR), panaudojant rūšiai specifinius oligonukleotidų pradmenis Chafra F ir 

Chafra R (Johansson et al., 2010). Yra žinoma daugybė genominės DNR išskyrimo iš gyvųjų 

organizmų audinių būdų, tačiau šiuose tyrimuose DNR išskyrimui buvo naudojamas standartinis 

CTAB (cetiltrimetilamonio bromidas) metodas (Rosling et al., 2003).  

Grybų DNR išskyrimui buvo naudojama: biologinių mėginių homogenizatorius (ląstelių 

sienelių mechaniniam suardymui išlaisvinant DNR), kaitinimo blokas (DNR traukimo metu 

naudojamas mėginių pašildymui), mini purtyklė (vortex, reagentų maišymui, tirpalų suplakimui), 

mikrocentrifuga (DNR nusodinimui), pipetės-dozatoriai (reagentams, mėginiams dozuoti), 

laboratorinė traukos spinta (darbui su lakiais nuodingais chemikalais), spektrofotometras 

„Implen“ (ištrauktos DNR koncentracijai ir švarumui nustatyti). DNR išskyrimui iš grynųjų 

kultūrų steriliu skalpeliu buvo gramdoma Petri lėkštelėse išauginta grybiena, sudedama į 

užsukamus 2,0 ml talpos plastikinius mėgintuvėlius (įdedant maždaug po 0,2-0,5 ml grybienos ir 

po 5 sterilizuotus 2,5 mm skersmens stiklo rutuliukus) ir homogenizuojama biologinių mėginių 

homogenizatoriumi „FastPrep FP120“ (Savant Instruments Inc., Holbrook, JAV). Prieš 

homogenizavimą į mėgintuvėlius buvo įpilama 600 μl CTAB tirpalo (CTAB tirpalas ištirpdo 

ląstelių sieneles). 1 ml 3% CTAB tirpalo sudaro: 0,03 g CTAB (cetiltrimetilamonio bromidas) 
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miltelių, 150 μl Tris-HCl (1 M), 520 μl NaCl (5 M), 4 μl EDTA (0,5 M) ir 330 μl sterilaus 

dejonizuoto MiliQ vandens. Homogenizacijos eiga: mėgintuvėliai purtomi 2 kartus po 45 s prie 

6000 min-1 apsukų; po pirmo purtymo centrifūguojama apie 60 s (putų nusodinimui). Po 

homogenizacijos mėgintuvėliai buvo įdėti į kaitinimo bloką ir kaitinami 1 valandą prie +65ºC.Po 

30 min kaitinimo mėgintuvėliuose esanti masė buvo suplakama „Vortex“ plaktuvu. Baigus 

kaitinimą, homogenizuota medžiaga buvo užpilta chloroformu santykiu 1:1 (apie 700 μl) ir vėl 

viskas buvo gerai suplakama. 

Chloroformu užpilti mėginiai buvo centrifūguojami 8 min prie 10000 min-1 apsukų, 

nusistojusi viršutinė tirpalo frakcija (apie 400 μl) nusiurbta ir supilta į švarius 1,5 ml talpos 

Eppendorf‘o mėgintuvėlius. Tuomet pridėjus 800 μl kambario temperatūros gryno izopropanolio, 

viskas buvo gerai suplakama ir centifūguojama 30 min prie 13000 min-1 apsukų. Nusodinus DNR, 

visas skystis iš mėgintuvėlių buvo išpilamas ir DNR naujai užpilama 200 μl 70% etilo alkoholiu. 

Centifūguota 5 min prie 13 000 min-1 apsukų. Nupiltas visas skystis ir mėgintuvėliai buvo 

paliekami pusvalandžiui atviri, kad nugaruotų etilo alkoholio likučiai. Galiausiai DNR buvo 

ištirpinta į mėgintuvėlius įpilant 100 μl sterilaus dejonizuoto (MiliQ) vandens. 

Polimerazės grandininė reakcija buvo atlikta naudojant DreamTaq® DNR polimerazę 

(Fermentas, Lietuva). PGR reakcijos mišinys (vienam mėginiui, 20 μl): DreamTaq DNA 

Polymerase – 0,2 μl, 10X DreamTaq Green buffer – 2 μl, dNTP – 2 μl, MgCl2 – 0,2 μl, sterilus 

vanduo (MiliQ) – 13,3 μl, pradmuo Chafra F (forward primer 5‘-AGC TGG GGA AAC CTG 

ACT G-3‘) – 0,4 μl, pradmuo Chafra R (reverse primer 5‘-ACA CCG CAA GGA CCC TAT C-

3‘) – 0,4 μl ir 1,5 μl tiriamoDNR tirpalo (5 ng/μl koncentracijos). PGR sąlygos: pradinis ciklas – 

95 ºC – 2min; 35 ciklai: 95 ºC – 30 s: 55ºC – 30 s; 72 ºC – 60 s; paskutinis ciklas - 72 ºC – 7 min.  

PGR metu pagausinta grybo H. fraxineus DNR buvo patikrinta elektroforezės ir DNR 

dažų „Gel Green“ (Biotium Inc., CA, JAV) pagalba, – pasižiūrėjimui ar gauti PGR produktai. 

Elektroforezė buvo atlikta naudojant „BioRad“ horizontalios elektroforezės įrangą (Bio-Rad 

Laboratories, Inc., Berkeley, CA, JAV), 1% agarozės gelį ir 1 kb molekulinės masės žymenis 

(Fermentas, Lietuva). Elektroforezė vykdyta 80 mV įtampos režimu SB (sodium borate – natrio 

borato) buferyje, gelį leidžiant 30 min. Patogenas buvo identifikuojamas elektroforezės metu 

išryškėjančių H. fraxineus specifinių DNR žymenų pagalba – DNR profilius vizualizuojant UV 

šviesoje ir fotografuojant gelių dokumentacijos sistemos „Fire Reader“ (UVitec Inc., Cambridge, 

JAV) pagalba. 

Patvirtinus tapatybę, tolimesniems H. fraxineus tyrimams buvo atrinkta ne daugiau kaip 

po vieną grybo izoliatą, išaugintą iš viename tyrimo barelyje surinktų lapkočių bei nekrozių (t.y., 

ne daugiau kaip du izoliatai: vienas iš lapkočių ir vienas iš nekrozių). 
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2.2.2. H. fraxineus DNR paieška išoriškai sveikų paprastojo uosio medelių audiniuose 

Tiesioginiam grybo H. fraxineus DNR išskyrimui išoriškai sveiki (be ligos požymių), 

gyvybingi ūglių mėginiai surinkti 2012 metų vasarą, trijuose paprastojo uosio kloniniuose 

bandymuose Marijampolės, Biržų ir Kuršėnų miškų urėdijose (3 ir 6 lentelės). Tyrimams 

kiekviename kloniniame bandyme buvo atsitiktinai pasirinkta po 16 išoriškai sveikų paprastojo 

uosio medelių, iš kurių ūglių buvo išpjauti 5x2x0,5 mm dydžio medienos (su karniena) gabalėliai. 

Iš viso tyrimui paimti 48 medienos mėginiai. Mėginiai buvo imami peilio pagalba, prieš tai jį 

sterilizuojant 70 % etilo alkoholio tirpale. Surinkti mėginiai buvo sudėti į užsukamus 2,0 ml 

talpos plastikinius mėgintuvėlius, sužymėti ir nugabenti į laboratoriją. Laboratorijoje mėginiai 

buvo susmulkinti naudojant Lab Wizz micro ball mill mašiną (Laarmann, Olandija). Kiekvieno 

mėginio 50 mg buvo perkelta į naujus 2,0 ml talpos polipropileno mėgintuvėlius. Genominės 

DNR išskyrimo procedūra buvo atlikta taikant standartinį CTAB metodą (Rosling et al., 2003), 

pridedant 2 % polyvinylpolypyrrolidone (PVPP) (Sigma-Aldrich, Švedija). Tolimesnė DNR 

išskyrimo ir rūšies identifikavimo procedūra buvo tokia pati kaip ir grybienai (žiūrėti skyriaus 

2.2.1. Grybo H. fraxineus išskyrimas ir grynųjų kultūrų identifikavimas, paragrafą „Rūšies 

identifikavimas molekuliniais metodais“), skirtumas tik tas, kad buvo atliktas pakartotinis DNR 

išvalymas chloroformu. 

 

2.2.3. H. fraxineus DNR paieška ir mikobiotos atskleidimas išoriškai sveikų mandžiūrinių 

uosių audiniuose 

2012 m. vasarą trijų mandžiūrinių uosių lajose (žr. skyrelį 2.1.1.3. Mėginiai grybo H. 

fraxineus DNR paieškai – mandžiūrinis uosis (Rusija)) atsitiktine tvarka buvo surinkta po 15-a 

panašaus dydžio besimptomių sudėtinių lapų. Lapai buvo sužymėti ir išdžiovinti prieš tolimesnį 

saugojimą ir apdorojimą. Laboratorijoje kiekvieno lapo lapeliai su lapkočiais buvo atskirti kaip 

atskiri mėginiai (viso 75) ir homogenizuoti naudojant biologinių mėginių homogenizatorių Lab 

Wizz micro ball mill (Laarmann, Olandija). Tolimesnė DNR išskyrimo procedūra tokia pati kaip 

aprašyta skyriuje 2.2.2. H. fraxineus DNR paieška išoriškai sveikų paprastojo uosio medelių 

audiniuose.  

rDNR ITS regiono amplifikacija (PGR) atlikta naudojant universaliuosius pradmenis gITS7 

(Ihrmark et al., 2012) ir ITS4 (White et al., 1990). Kiekvienas mėginys buvo pažymėtas unikaliu 

„barkodu“ (angl. „barcoding“) (Ihrmark et al., 2012). PGR buvo atlikta 50 μL reakcijos mišinyje, 

kuriame sumaišyti tokių galutinių koncentracijų reagentai: 0,25 ng/μL tiriamo DNR tirpalo, dNTPs 

- 200 μM; MgCl2 - 750 μM; 0,025 μM DreamTaq polimerazės (5 U/μL) (Thermo Scientific, 

Waltham, JAV), ir į 1x buferį pridedant po 200 nM kiekvieno pradmens. Amplifikacija atlikta 
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naudojant “Applied Biosystems 2720” termociklerį (Applied Biosystems, Warrington, Jungtinė 

Karalystė). PGR sąlygos: pradinis ciklas – 95 ºC – 5 min; 30 ciklų: 95 ºC – 30 s; 56ºC – 30 s ir 72 

ºC – 30 s; paskutinis ciklas - 72 ºC – 7 min. Patikrinimui, ar amplifikacija buvo sėkminga, PGR 

produktai buvo patikrinti elektroforezės metu išryškėjančių žymenų pagalba, naudojant 1% 

agarozės gelį ir “Nancy-520 DNR” dažus (Sigma-Aldrich, Švedija). PGR produktai išvalyti 

naudojant valymo rinkinius “Agencourt AMPure XP” (Agencourt Bioscience Corp, Massachusetts, 

JAV) ir “E.Z.N.A. Cycle-Pure” (Omega Bio-tek Inc, Doraville, JAV) pagal gamintojų 

rekomendacijas. Išmatavus PGR produktų koncentracijas su “Qubit flurometer 2.0” (Life 

Technologies, Švedija), mėginiai buvo išsiųsti 454-amplikono sekvenavimui naudojant “Roche 

454” pirosekvenavimo platformą (GS FLX Titanium chemistry, Macrogen Inc, Seoul, Korėja). 

Grybų DNR sekos, gautos po 454-amplikono sekvenavimo buvo apdorotos naudojant 

bioinformatikos programą SCATA, kuri yra prieinama Švedijos agrarinių mokslų universiteto 

Upsalos Biocentro Miško mikologijos ir augalų patologijos departamente 

(http://scata.mykopat.slu.se). Kokybinio filtravimo metu buvo pašalintos per trumpos (<200 bp), 

nekokybiškos (daug neatpažintų nukleotidų) sekos. Po kokybinio patikrinimo panašios 

(nukleotidų atitikimas sekoje ne mažesnis kaip 98%) sekos buvo skirstomos į operatyvinius 

taksonominius vienetus (angl. „operational taxonomic units“, OTV). OTV identifikuoti dvejomis 

kryptimis: 1) naudojant SCATA programą ir lyginant OTV sekas su kontrolinėmis sekomis, 

deponuotomis Švedijos agrarinių mokslų universiteto Upsalos Biocentro Miško mikologijos ir 

augalų patologijos departamento duomenų bazėje bei UNITE (Abarenkov et al., 2010) duomenų 

bazėje ir 2) lyginant BlastN paieškos sistemos pagalba su sekomis deponuotomis NCBI Genų 

Banko duomenų bazėje (Altschul et al., 1997). 
 

2.2.4. Rusijos Tolimųjų Rytų ir europinės kilmės H. fraxineus populiacijų genetiniai tyrimai  

Tiriant genetinę H. fraxineus populiacijų struktūrą, buvo taikomi molekuliniai metodai: 

multipleksinė PGR, naudojant mikrosatelitinius žymenis; kapiliarinė gautų PGR produktų 

(pagausintos DNR) elektroforezė, ir gautų duomenų apdorojimas specializuotų kompiuterinių 

programų pagalba.  

Prieš mikrosatelitinę analizę, iš mandžiūrinio uosio mėginių išskirtos H. fraxineus DNR 

tirpalai (rūšis identifikuota 454-amplikono sekvenavimo metu) buvo dar kartą patikrinti 

naudojant PGR amplifikaciją su šiai rūšiai specifiniais pradmenimis Chafra F ir Chafra R (žiūrėti 

skyriaus 2.2.1. Grybo H. fraxineus išskyrimas ir grynųjų kultūrų identifikavimas, paragrafą 

„Rūšies identifikavimas molekuliniais metodais“). Iš pradžių mėginiai buvo tiriami naudojant 26 

mikrosatelitinius (MS) lokusus, aprašytus Bengtsson ir kt. (2012; Chalara), Gross ir kt. (2012b; 

mHp) ir Gherghel ir kt. (2014; SSR), iš kurių tolimesnei analizei, kaip tinkamiausi, pasirinkta 15-



40 

a mikrosatelitinių pradmenų (5 lentelė). Palyginimamajai analizei buvo naudojama 15 švediškos 

ir 10 lietuviškos kilmės H. fraxineus DNR tirpalų mėginių, kurie buvo saugojami Švedijos 

agrarinių mokslų universiteto (SLU) Uppsalos Biocentro Miško mikologijos ir augalų patologijos 

departamente. Visi pastarieji DNR mėginiai gauti iš grybo grynųjų kultūrų, izoliuotų iš ligos 

pažeistų paprastojo uosių audinių. Švedijoje grybas izoliuotas Gotlande, Upsaloje, Iostanoje ir 

Iosterbybruke, o Lietuvoje – Palangos, Šakių ir Biržų rajonuose (izoliatų kilmė detaliau aprašyta 

Bengtsson et al., 2012). PGR amplifikacija atlikta 15 μL reakcijos mišinyje, kurį sudarė: 0,025 

μM DreamTaq polimerazės (Thermo Scientific, Waltham, JAV); 1 x buferis; 0,2 μM MgCl2; 200 

μM dNTP; 0,2 arba 0,3 μM kiekvieno pradmens (5 lentelė) ir 1 ng/μL tiriamos DNR.  
 

5 lentelė. Tyrime naudoti mikrosaelitiniai pradmenys, jų galutinės koncengtracijos, anilinimo tempeatūra PGR 

reakcijoje, bendrų (pasidalintų) alelių tarp europinės (Lietuva ir Švedija) ir azijinės (Rusijos Tolimieji Rytai, 

Primorės regionas) Hymenoscyphus fraxineus populiacijų dydžiai (bazių poromis, bp) bei privačių (unikalių) alelių 

dydžiai (bp) atitinkamose populiacijose. 

Mikrosatelinis pradmuo Galutinė 
pradmens 
koncentracija 
PGR reakcijojed 

Anilinimo 
temperatūra 
(ºC) 

Bendri 
(pasidalinti) 
aleliai (bp) 

Aleliai, 
identifikuoti tik 
europinėje 
populiacijoje (bp) 

Aleliai, identifikuoti tik  
azijinėje populiacijoje (bp) 

mHp_067022a 0.2 56 - 250 244, 247, 253 

mHp_098984 a 0.4 56 92 98 89, 95, 105 

mHp_108810 a 0.1 56 - 264, 268, 277 270, 272, 274, 282, 292 

mHp_060142 a 0.15 56 - 164, 170 151, 158, 167, 173 

mHp_080495 a 0.2 56 150 143 146, 148, 152, 156, 160 

mHp_080497 a 0.3 56 - 245, 254 248, 251 

mHp_079915 a 0.25 56 - 184, 201 175, 181, 187, 194, 204, 222 

mHp_095481 a 0.2 56 138 147 134 

Chafra_03 b 0.2 60 189 208 185, 192 

Chafra_04 b 0.2 60 - 101, 111 95, 97, 99, 105 109 

Chafra_09 b 0.2 60 134 144 125, 131, 140 

Chafra_13 b 0.2 60 176, 180 - 166, 170, 172, 178, 184 

SSR_211 c 0.2 64 296 298 292, 294, 314 

SSR_38 c 0.2 64 314 - - 

SSR_58 c 0.2 57 185 - - 

a pradmenys, aprašyti Gross ir kt. (2012b) 
b pradmenys, aprašyti Bengtsson ir kt. (2012) 
c pradmenys, aprašyti Gherghel ir kt. (2014) 
d mHp pradmenų galutinės koncentracijos parinktos pagal Gross ir kt. (2012b) 
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PGR sąlygos: pradinis ciklas 3 min (5 min mHp pradmenims) 95ºC temperatūroje; 35 

ciklai po: 30 s 95ºC (94°C mHp ir SSR pradmenims) temperatūroje, 30 s anilinimo temperatūroje 

(skirtinga atskiriems pradmenims, žr. 5 lentelę) ir 45 s 72ºC temperatūroje; paskutinis ciklas - 7 

min 72ºC temperatūroje. Sėkmingos amplifikacijos patvirtintos kaip aprašyta anksčiau. Mėginiai 

buvo analizuojami Uppsalos universiteto SciLife laboratorijoje (Upsala, Švedija) su automatiniu 

genetiniu analizatoriumi “ABI 3730XL DNA Analyzer” (Applied Biosystems, Foster City, CA, 

JAV). Programa GeneMarker (Softgenetics) buvo naudojama nustatyti amplikonų fragmentų ilgį 

ir identifikuoti skirtingus genotipus kiekviename lokuse. 

 

2.2.5. Skirtingos kilmės ir ekologinių tarpsnių H. fraxineus izoliatų virulentiškumo 

(agresyvumo) palyginimas  

H. fraxineus virulentiškumo testams (agresyvumo palyginimui) buvo atsitiktinai atrinkta 

200 izoliatų iš genetinės įvairovės tyrimams naudotų lietuviškų ir šveicariškų izoliatų tarpo (žr. 

Burokiene et al., 2015). Šiuo tikslu buvo atrinkta po 20 izoliatų iš kiekvieno tirto uosyno, kas 

sudarė po 100 izoliatų iš kiekvienos šalies (informacija apie izoliatų kilmę pateikiama 3 

lentelėje). Iš kiekvieną medyną reprezentuojančių izoliatų tarpo 10 (50 %) izoliatų buvo išskirti iš 

nekrozių (parazitinis tarpsnis) ir 10 (50 %) - iš nukritusių uosio lapkočių (saprotrofinis tarpsnis), 

taigi iš viso dirbtinio apkrėtimo eksperimentui buvo atrinkta po 100 skirtingus gyvenimo ciklo 

tarpsnius reprezentuojančių grybo izoliatų.  

Prieš atliekant dirbtinio apkrėtimo eksperimentą (izoliatų virulentiškumo palyginimas), 

Dubravos EMMU (54,85806 N, 24,04694 E), 2013 metų pavasarį 2000 trijų metų amžiaus F. 

excelsior sodinukų buvo pasodinta į 5 litrų talpos vazonus su durpių substratu ir auginama vieną 

vegetacijos sezoną. Dirbtinio apkrėtimo eksperimentui buvo atrinkta 1020 vizualiai sveikų 

paprastojo uosio sodinukų. 2013 metų rugsėjo viduryje dirbtinio apkrėtimo metu vidutinis 

sodinukų aukštis buvo 68,51±0,47 cm, vidutinis skersmuo (10 cm nuo žemės) buvo 10,28±0,06 

mm, o vidutinis skersmuo inokuliacijos vietoje buvo 8,58±0,04 mm. 

Užkrato (inokuliumo) paruošimas: ant 1 mėnesio amžiaus gyvybingos tyrimui atrinktų H. 

fraxineus izoliatų grybienos Petri lėkštelėse su AMEA terpe (Kirisits et al., 2013)) buvo 

paskleidžiamos autoklave sterilizuotos maždaug 15x2x1 mm dydžio uosio medienos skalelės. 

Petri lėkštelės buvo laikomos tamsoje, kambario temperatūroje (+20°C) 2-4 savaites, kol grybas 

visiškai kolonizuos skaleles. Grybienai apaugus šias skaleles, užkratas buvo laikomas paruoštu. 

Visos medienos skalelės buvo sėkmingai užkrėstos H. fraxineus (apaugusios patogeno grybiena) 

ir panaudotos inokuliacijoms, kurios atliktos 2013 metų rugsėjo 8 dieną. Inokuliumas (viena 

užkrėsta medienos skalelė) buvo priglaudžiama prie 20-25 mm ilgio steriliu skalpeliu padarytos 
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įpjovos ant stiebo, nepašalinant žievės. Pridėta medienos skalelė buvo nedelsiant prispausta 

atlenktąja žieve. Inokuliuojama buvo maždaug 30-40 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus. Po 

inokuliacijos apkrėtimo vieta buvo apvyniojama izoliacine juosta „Parafilm M“ (American 

National Can Co., Čikaga, JAV). Kiekvienu izoliatu buvo apkrečiama po 5 atsitiktinai pasirinktus 

uosio medelius. Kontroliniai apkrėtimai steriliomis medienos skalelėmis buvo atlikti tokiu pat 

būdu ant 20-ies uosio medelių. Medeliai buvo palikti augti lauke ir laistomi pagal poreikį.  

Visi inokuliuoti medeliai sėkmingai peržiemojo, išskyrus vieną (inokuliuotą izoliatu 

išaugintu iš nekrozių - KRE4L). Šis medelis buvo pašalintas iš tolimesnės analizės. Pirmieji 

nekrozių formavimosi požymiai ant žievės buvo pastebėti 2014 m. kovo mėn., tačiau pirmasis 

nekrozių ilgio matavimas buvo atliktas 2014 m. gegužės 29 d., o antrasis - birželio 26 d., 

atitinkamai praėjus 9 ir 10 mėnesių po apkrėtimo. Matavimų metu buvo registruojamas tik žievės 

išorėje matomas nekrozių plitimas į apačią (po padaryta žaizda – proksimalinis nekrozės ilgis), 

kadangi kai kuriais atvejais viršūniniai ūgliai virš inokuliavimo vietos (distalinė stiebo dalis) 

buvo nudžiūvę ir nebebuvo įmanoma tiksliai įvertinti iš apkrėtimo vietos į viršų plintančios 

nekrozės ilgio. 

 

2.2.6. Paprastojo uosio šeimų jautrumo džiūčiai patikra panaudojant dirbtinį apkrėtimą  

H. fraxineus 

Grybo H. fraxineus patogeniškumo paprastajam uosiui tyrimai (dirbtinio apkrėtimo 

eksperimentai) ir skirtingų uosio šeimų jautrumo šio patogeno sukeliamai ligai įvertinimas atlikti 

Dubravos EMMU sodmenų išauginimo padalinio šiltnamiuose. Tyrimams buvo atrinkti dešimties 

atviro apsidulkinimo pusiau-sibų šeimų sėkliniai palikuonys iš genetinės įvairovės ir selekcine 

prasme vertingiausių Biržų ir Pakruojo paprastojo uosio populiacijų (4 lentelė). 2012 metų 

pavasarį iš abiejų populiacijų kiekvienos šeimos apkrėtimams atrinkta po 40 palikuonių: dviejų 

metų amžiaus uosio sėjinukai iš lysvės atvirame grunte buvo persodinti į plastikinius 5 l talpos 

vazonus su durpių substratu ir perkelti į šiltnamį. Viso apkrėtimo eksperimentui buvo paruošta 

400 (10 šeimų x 40 medelių) dviejų metų amžiaus, geros sanitarinės būklės (be išorinių ligos 

požymių) uosio sėjinukų.  

Dirbtinio apkrėtimo eksperimento eiga. Apkrėtimams pasirinktas kaip agresyvus (t.y., 

sukeliantis didelius pažeidimus – uosiukų žievės nekrozes) pasižymėjęs H. fraxineus izoliatas Nr. 

BIR8L. Šis izoliatas išskirtas iš nekrotinio Biržų m.u. Joniškėlio g-joje paimto uosio ūglio; jo 

grynoji kultūra saugoma Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto grynųjų grybinių kultūrų 

kolekcijoje, DNR seka deponuota Genų Banke (www.ncbi.nlm.nih.gov), izoliato ID 

(identifikavimo numeris/accession number): KJ820538.  



43 

Uosio sėjinukų apkrėtimas (inokuliacija) patogeniniu grybu H. fraxineus buvo atliktas 

2013 metų birželio mėnesį. Užkratas (inokuliumas) paruoštas tokiu pačiu būdu, kaip aprašyta 

skyriuje 2.2.4. „Skirtingos kilmės ir ekologinių tarpsnių H. fraxineus izoliatų virulentiškumo 

(agresyvumo) palyginimas“. Grybu iš viso buvo apkrėsta 200 medelių: po 100 iš Biržų ir 

Pakruojo populiacijų šeimų, iš kiekvienos šeimos parenkant po 20 medelių. Kontrolei panaudotos 

sterilios (neužkrėstos) medienos skalelės, ir jomis tokiu pačiu būdu inokuliuota po 100 medelių iš 

abiejų populiacijų (n=200), iš kiekvienos šeimos taip pat parenkant po 20 medelių. 

Kiekvieno medelio kamiene, 15 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus skalpeliu, sterilizuotu 

70 % etilo alkoholio tirpale, pjaunant iš viršaus į apačią, padaryta 20-30 mm ilgio ir 5-7 mm 

pločio žaizda, pažeidžiant paviršinį balanos sluoksnį, tačiau visai nenupjaunant žievės. Prie 

žaizdos steriliu pincetu priglausta grybu apkrėsta arba sterili medienos skalelė. Pridėta medienos 

skalelė buvo nedelsiant prispausta atlenktąja žieve. Siekiant apsaugoti nuo aplinkos poveikio, 

medelių kamienai ties apkrėtimo vieta tampriai apvynioti laboratorine izoliacine juosta „Parafilm 

M“ (American National Can Co., Čikaga, JAV). 

Dirbtinio apkrėtimo eksperimentų rezultatų vertinimas. 2014 m. gegužės 5 d. išmatuotos 

apkrėtimo vietose susiformavusios, H. fraxineus sukeltai ligai charakteringus požymius (pagal 

Kowalski and Holdenrieder, 2009a; Bakys et al., 2009a; Gross et al., 2014a) turinčios nekrozės. 

Matuotas bendras vertikalusis žievės išorėje matomos nekrozės ilgis. Tuo pačiu vertintos ne 

dirbtinio apkrėtimo vietose susiformavusios išorinės (t.y., atsiradusios dėl išorinių H. fraxineus 

infekcijų) nekrozės: užfiksuotas bendras kiekviename medelyje išoriškai matomų nekrozių 

skaičius. Bendras medelių sveikatingumas vertintas du kartus – prieš eksperimentą (2012 m. 

gegužės mėn. 10 d.) ir po jo (2014 m. gegužės mėn.) 5 balų skalėje pagal Pliūra ir kt. (2011) 

parengtą uosiukų sveikatingumo vertinimo metodiką: 5 - visiškai sveikas, 4 - mažai pažeistas, 3 - 

vidutiniškai pažeistas, 2 - stipriai pažeistas ir 1 - žuvęs. Taip pat apskaičiuotas vidutinis ligos 

požymių pasireiškimo dažnis (pasireiškimo procentas) kiekvienoje šeimoje. 2012 m. gegužės 10 

d. įvertinta momentinė kiekvieno medelio pumpurų sprogimo fenologija - fenologinis tarpsnis 

pagal pumpurų skleidimosi laiką (pagal Douglas et al., 2013): 5 – labai ankstyva, 4 – ankstyva, 3 

– vidutinio ankstyvumo, 2 – vėlyva ir 1 – labai vėlyva; apskaičiuoti šeimų fenologijos vidurkiai. 

Koch‘o postulatų patvirtinimas. Tyrimų pabaigoje, 2014 m. birželio mėnesį atlikta grybo 

reizolicija (pakartotinis išskyrimas) iš užkrėstų uosio medelių. Tam steriliu peiliu iš dirbtinio 

apkrėtimo vietų (susiformavusios nekrozės pakraščio) buvo išpjaunami apie 0,2 x 0,5 x 1 cm ilgio 

medienos mėginiai. Medienos mėginiai sterilizuoti 70 % etilo alkoholio tirpale, nudžiovinti ant 

filtrinio popieriaus ir uždėti ant AMEA terpės Petri lėkštelėse. Lėkštelės laikytos kambario 

temperatūroje (+20°C) 2-4 savaites, jas apžiūrint ir išaugusių grybų kolonijas persėjant į naujas 
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Petri lėkšteles su AMEA terpe. Grynosios grybų kultūros atrinktos pagal charakteringus H. 

fraxineus požymius (Kowalski, 2006), tapatybę papildomai patvirtinant rūšiai specifinių 

oligonukletidų pradmenų pagalba (identifikavimo metodika plačiau aprašyta skyriuje 2.2.1. 

„Grybo H. fraxineus išskyrimas ir grynųjų kultūrų identifikavimas“). 

 

2.3. Duomenų analizės metodai 

H. fraxineus europinės ir azijietiškos kilmės populiacijų genetinė analizė. Jeigu viename 

kapiliarinės elektroforezės (mikrosatelitinė analizė) pagalba analizuoto H. fraxineus PGR 

produkto mėginio vizualizuotame profilyje pasireikšdavo daugiau negu vienas impulsas, 

užrašoma buvo aukščiausia (dominuojanti) impulso reikšmė (produkto dydis - bazių porų 

skaičius). Jeigu nors vienas mėginys rodė dviprasmiškus rezultatus, tuomet šiam mėginiui ir 

lokusui nebuvo užrašomas joks rezultatas. Kokybišką signalą produkavę mėginiai buvo 

suskirstyti į multilokusų genotipus (MLG). Alelių dažnio, genetinių atstumų ir molekulinės 

variacijos analizė (AMOVA) atlikta su Microsoft Excel priedėliu - programa GenAlEx 6.5 

(Peakall and Smouse, 2012). Genetinių skirtumų atvaizdavimui pagal genetinius atstumus atlikta 

principinių koordinačių analizė (PCoA) naudojant tą pačią programą. Siekiant nustatyti kiekvieno 

mėginio bendrą kilmę (bendrus protėvius), buvo naudojama Bayes‘o klasterizavimo programa 

Structure (versija 2.3.4.) (Pritchard et al., 2000). Buvo daroma prielaida, kad populiacijos yra 

Hardy-Weinberg‘o pusiausvyroje, o aleliai yra vienas nuo kito nepriklausomi. Tirtų populiacijų 

skaičius (K) (Evanno et al., 2005) buvo 1-12 ir kiekviena buvo analizuojama tris kartus. 

Nustatant K vertę, buvo apskaičiuotas kiekvienos K LnP(D) vidurkis. 

Skirtingos kilmės H. fraxineus izoliatų virulentiškumo skirtumai. Tarp H. fraxineus 

izoliatų, reprezentuojančių skirtingas šalis ir substratus, ir tarp izoliatų, išskirtų skirtinguose 

medynuose (t.y. reprezentuojančių skirtingas subpopuliacijas) nekrozių ilgio skirtumų 

reikšmingumas apskaičiuotas atitinkamai naudojant t-testą (dvejoms nepriklausomoms imtims) ir 

ANOVA (trims ir daugiau nepriklausomų imčių), naudojant Tukey HSD testą (Fowler et al., 

1998) skirtumų reikšmingumui įvertinti. Pearsono koreliacijos analizė buvo naudojama, siekiant 

įvertinti ryšį tarp bendro ir proksimalinio nekrozių ilgio bei tarp proksimalinio nekrozių ilgio ir 

sodinukų parametrų (aukščio, skersmens 10 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus ir skersmens 

inokuliavimo vietoje). Skirtumų reikšmingumas sodinukų dalies (proporcijos) su išsivysčiusiomis 

nekrozėmis tarp Lietuvos ir Šveicarijos bei tarp izoliatų, išaugintų iš nekrotinių žaizdų 

(parazitinis tarpsnis) ir iš lapkočių (saprotrofinis tarpsnis), buvo apskaičiuotas naudojant dviejų 

proporcijų z-testą. Visi statistiniai testai, įskaitant ir proksimalinio nekrozių ilgio variacijos 

koeficientus buvo apskaičiuoti naudojant programą SPSS Statistics v. 17.0 (SPSS Inc., Chicago). 
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Paprastojo uosio populiacijų ir šeimų jautrumo džiūčiai palyginimas. Skirtumai tarp 

uosio populiacijų ir šeimų pagal įvairius vertintus požymius buvo analizuojami taikant t-testus 

(dviejų nepriklausomų imčių palyginimui) arba vienfaktorę dispersinę analizę ANOVA (trijų ir 

daugiau nepriklausomų imčių palyginimui). Statistinių rezultatų patikimumo lygis (P ≤ 0,05) 

nustatytas taikant Tukey HSD testą (Fowler et al., 1998). Dviejų proporcijų z-testas (two-

proportion z-test) buvo naudojamas palyginti H. fraxineus sukeltos ligos požymių pasireiškimo 

dažnį tarp grybu apkrėstųjų ir kontrolinių medelių bei tarp abiejų tiriamų uosio populiacijų. 

Koreliacinių ryšių tarp vertintų parametrų nustatymui apskaičiuoti Spearman'o koreliacijos 

koeficientai. Statistiniai skaičiavimai atlikti naudojant SPSS Statistics v. 17.0 (SPSS Inc., 

Chicago) programa. 
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3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 

3.1. H. fraxineus paieška besimptomiuose paprastojo ir mandžiūrinio uosio audiniuose  

3.1.1. H. fraxineus paprastojo uosio audiniuose 

Kloniniuose bandymuose testuojamų paprastojo uosio klonų iš 8 Lietuvos ir užsienio 

populiacijų išoriškai sveikų (be ligos požymių) rametų audiniuose ieškant ligos sukėlėjo H. 

fraxineus grybui specifiškų DNR žymenų pagalba pavyko nustatyti, kad iš tirtų 48 medžių 

devyniolika (39,6%) turi šio grybo DNR (6 lentelė). Lietuviškos kilmės medeliuose H. fraxineus 

DNR buvo rasta dažniau (43,3%) nei užsienietiškos kilmės medeliuose (33,3%), tačiau skirtumas 

nebuvo statistiškai patikimas (dviejų proporcijų z-testas, P = 0,493). 
 

6 lentelė. Grybo Hymenoscyphus fraxineus paieškos vizualiai sveikuose paprastojo uosio medeliuose 

rezultatai 

Tirto uosio klono numeris 
(kodas) 

Kilmės šalies  kodas - 
populiacijaa 

Tirtų mėginių (uosio 
medelių) skaičius 

Mėginių, kuriuose rasta H. 
fraxineus DNR, skaičius (%) 

232 LT-Biržų 2 0 (0) 
268 LT-Kuršėnų 2 2 (100) 
321 LT-Radviliškio 2 2 (100) 

Cu11-23-19 IR-Currachase 2 0 (0) 
Do2-5-13 IR- Donadea 1 1 (100) 
En2-19-25 IR-Enniskillen 2 2 (100) 

Fa128-11-40-38 GE-Farchau 2 1 (50) 
Fa128-13-55-38 GE-Farchau 1 0 (0) 
Fa128-15-58-35 GE-Farchau 2 0 (0) 

Ig4-45-12 LT-Ignalinos 2 0 (0) 
Ig5-53-33 LT-Ignalinos 3 2 (66,7) 

Ka01-58-27 LT-Kaišiadorių 2 2 (100) 
Ke51-87-27 LT-Kėdainių 2 2 (100) 
Ke54-54-51 LT-Kėdainių 1 0 (0) 
Ke55-40-40 LT-Kėdainių 2 1 (50) 

Mo337-92-19 FR-Morcsch 2 2 (100) 
Ra2-47-37 CZ-Rabstein 1 0 (0) 

Ra9381-37-15 CZ-Rabstein 3 0 (0) 
Sa10-55-47 LT-Šakių 2 0 (0) 
Sa5-52-41 LT-Šakių 1 1 (100) 
Te7-14-19 LT-Telšių 1 1 (100) 

Vs149-72-29 FR- Val. Saint. Pier. 2 0 (0) 
Ze12-54-38 LT-Žeimelio 3 0 (0) 
Ze17-64-29 LT-Žeimelio 3 0 (0) 
Ze30-28-28 LT-Žeimelio 2 0 (0) 

Viso:  48 19 (39,6) 
a Šalių kodų reikšmės: LT – Lietuva, IR – Airija, GE – Vokietija, FR – Prancūzija, CZ – Čekija 
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3.1.2. Mandžiūrinio uosio grybų bendrijos  

Atlikus 454-amplikono sekvenavimą, nustatytus kokybės kriterijus atitiko 39772 grybų 

sekos, kurios buvo sugrupuotos į 74 OTV. Po kruopščios atrankos, besimtomiuose mandžiūrinio 

uosio lapuose ir lapkočiuose iš viso pavyko nustatyti 51-ą OTV, iš kurių 13-a buvo identifikuota iki 

rūšies lygmens (1 priedo lentelė). 96 % visų kokybės standartus atitikusių sekų priklausė 

dvidešimčiai dažniausiai pasitaikiusių (dominuojančių) OTV. Išskirtos šešios aukšliagrybių 

(Ascomycota) eilės: Capinodiales, Pleosporales, Diaporthales, Helotiales, Hypocreales, 

Dothideales ir vienas neidentifikuotas aukšliagrybis (Ascomycota sp.) (7 lentelė). Papėdgrybių 

(Basidiomycota) nustatyta viena eilė - Tremellales. Iš 20-ies dažniausiai pasitaikiusių grybų 

taksonų, septyni buvo identifikuoti iki rūšies lygmens ir vienuolika - iki genties lygmens (7 lentelė).  
 

7 lentelė. Minimalius kokybės reikalavimus atitikusių DNR sekų skaičius, santykinis sekų pasikartojimo dažnis ir 

grybų taksonų aptikimo mandžiūrinio uosio besimptomiuose lapuose dažnis 
Kokybiškų 
sekų 
skaičius 

Santykinis 
sekų 
pasikartoji
mo dažnis 

Taksonas Taksono 
aptikimo dažnis 
(%)a 

Aptiktas ant 
F. excelsior 
Europojeb 

25121 63,16 Mycosphaerella sp. 99  

4620 11,62 Cladosporium sp. 84 + 

1341 3,37 Phomopsis sp. 80 + 

1201 3,02 Phoma sp. 81 + 

1062 2,67 Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 64 + 

817 2,05 Dioszegia sp. 51  

759 1,91 Cryptococcus foliicola Q.M. Wang & F.Y. Bai 75 + 

650 1,63 Helotiales sp. 47  

554 1,39 Paraphoma sp. 68  

342 0,86 Diaporthe nobilis Sacc. & Speg. 40 + 

254 0,64 Ramularia sp.1 53 + 

244 0,61 Paraconiothyrium sp. 24  

187 0,47 Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya 33 + 

181 0,46 Periconia byssoides Pers. 33 + 

173 0,43 Ramularia sp.2 35 + 

153 0,38 Coniozyma leucospermi (Crous & Denman) Crous 45  

149 0,37 Bullera coprosmae Hamam. & Nakase  36  

146 0,37 Ascomycota sp. 29  

90 0,23 Ramularia sp.3 21 + 

87 0,22 Fusarium sp.  27 + 
a visuose mėginiuose (n=75) 
b grybų bendrijos aptiktos Europoje paprastojo uosio (F. excelsior) audiniuose (Lygis et al., 2005; Bakys et al., 2009a,b; Kowalski 

and Czekaj, 2010; Davydenko et al., 2013; Hauptman et al., 2013; Scholtysik et al., 2013). Čia '+' rodo tos pačios grybo rūšies 

arba genties aptikimą ant F. excelsior. 
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Tyrimas atskleidė, kad mandžiūrinio uosio lapų mikobiotoje dominuoja Capnodiales ir 

Pleosporales eilių atstovai. Aukšliagrybis Mycosphaerella sp. buvo dažniausiai sutinkama rūšis, 

aptikta 99% tirtų mėginių. Cladosporium sp., Phomopsis sp. ir Phoma sp. buvo aptiktos atitinkamai 

84%, 80% ir 81% mėginių. Taikant tiesioginio DNR išskyrimo iš augalo audinių metodą H. 

fraxineus buvo aptiktas 33% tirtų mėginių (7 lentelė). Priklausomai nuo mėginių surinkimo 

vietovės (trys atskiri medžiai), šio grybo DNR aptikimo dažnis svyravo tarp 14% ir 55% mėginių. 

 

3.1.3. Skyriaus rezultatų aptarimas 

Disertacinio darbo metu H. fraxineus DNR aptikta nemažoje dalyje besimptomių 

paprastojo uosio medelių, tačiau labai gali būti, kad naudoti metodai buvo nepakankamai jautrūs 

ir tikrojo grybo pasireiškimo dažnio neatskleidė. Pavyzdžiui, Švedijoje paprastojo uosio 

kloninuose bandymuose patogeno DNR aptikta visuose (100%) tirtuose besimptomių uosių 

audinių (lapai su lapkočiais) mėginiuose (Dr. Michelle Cleary, asmeninis kontaktas). Tai, kad H. 

fraxineus gali būti labai dažnai aptinkamas besimptomių uosių audiniuose (ypač lapkočiuose), 

patvirtina ir Bakio ir kt. (2009a) tyrimai. Tai, kad patogenas dažnai aptinkamas besimptomiuose 

uosio audiniuose tik dar kartą parodo, kad jis išsiskiria iš kitų panašių grybinių patogenų savo 

gebėjimu kolonizuoti praktiškai visus medžio organus (Gross et al., 2014a) net ir nesukeldamas 

ligos simptomų. Žinoma, H. fraxineus infekcijos pradų paieškos besimptomiuose paprastojo 

uosio medeliuose rezultatai gali reikšti tiek tai, kad pastarieji patogenu apsikrėtę buvo neseniai ir 

ligos išoriniai simptomai dar nespėjo pasireikšti; tiek tai, kad tirtieji uosio genotipai toleruoja 

patogeną (ar jo išskiriamus toksinus), dėl ko nepasireiškia augalo gynybinės reakcijos; tiek ir tai, 

kad jie yra atsparūs ligai, t.y., pajėgūs kovoti su patekusia infekcija, neleisdami H. fraxineus 

sukelti audinių nekrozių.  

Pasaulyje seniai žinoma, kad augalai turi įgimtą imunitetą arba atsparumą daugeliui ligų 

sukėlėjų. Disertacinio darbo metu ir kitų mokslininkų gauti rezultatai veda prie išvados, kad 

atskiri uosio individai pasižymi įgimtu imunitetu H. fraxineus (pvz. McKinney et al., 2011; Pliūra 

et al., 2011; Kjaer et al., 2012; Pliūra ir kt., 2012; Stener et al., 2012; Lobo et al., 2014; 2015). 

Tačiau taip pat yra žinoma, kad daugelis augalų gali priimti (slėpti) patogeną be simptomų 

pasireiškimo, t.y. latentinėje fazėje. Tokie augalai šeimininkai veikia kaip patogenų 

„rezervuaras“. Kaip parodė virulentiškumo tyrimų rezultatai (žiūrėti skyrių 3.3. Skirtingos kilmės 

ir skirtingų ekologinių tarpsnių H. fraxineus izoliatų virulentiškumo tyrimai), skirtingi grybo 

izoliatai yra nevienodai agresyvūs (virulentiški), o tai lemia ligos simptomų pasireiškimo 

intensyvumą augale. Taigi, galima drąsiai teigti, kad reikalingi detalesni šios problemos tyrimai, 

galbūt įtraukiant ir patogeno išskyrimą iš besimptomių uosių į grynąją kultūrą ir šių izoliatų jo 
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agresyvumo (virulentiškumo) palyginamuosius testus. Ateityje planuojame tęsti stebėjimus, kaip 

patogeno galimai veikiami, tačiau besimptomiai medžiai išsilaiko; ar nepakinta jų būklė laikui 

bėgant: gebėjimas slopinti patogeną šiuo metu yra viena iš labiausiai pageidaujamų paprastojo 

uosio savybių. 

Tiriant grybų bendrijas besimptomiuose mandžiūrinio uosio lapuose buvo panaudota 

naujos kartos aukštojo pralaidumo DNR sekoskaita (angl. „NGS, Next-generation sequencing“ 

arba „high-throughput sequencing“), kas leido daugiau mažiau pilnai atskleisti tirtuose 

mėginiuose buvusios mikobiotos įvairovę. Tyrimų rezultatai parodė, kad net vieno medžio 

lapuose gali reziduoti daugybė endofitinių grybų rūšių (nuo vieno medžio paimtuose mėginiuose 

aptikta iki 49 grybų taksonų). Ieškant panašumų tarp Rusijos Tolimuosiuose Rytuose augančių 

mandžiūrinių uosių ir Europoje augančių paprastųjų uosių grybų bendrijų, buvo atliktas 

disertacinio darbo metu gautų rezultatų palyginimas su Bakio ir kt. (2009a,b), Davydenko ir kt. 

(2013), Scholtysik ir kt. (2013), Hauptman ir kt. (2013) bei Kowalski ir Czekaj (2010) skelbtais 

rezultatais, kuriose pateikiama informacija apie grybų taksonus, išskirtus iš pažeistų ir sveikų 

paprastojo uosio medžių. Daugeliu atvejų buvo nustatytos panašios grybų bendrijos, nors tik 

keletas grybų taksonų šiuose tyrimuose identifikuota iki rūšies lygmens. Iš dvidešimties 

dažniausių mandžiūrinio uosio lapuose identifikuotų taksonų dvylika buvo aptikta paprastojo 

uosio audiniuose Europoje. Išimtinai mandžiūriniame uosyje aptikti grybų taksonai: Coniozyma 

leucospermi, Bullera coprosmae, Mycosphaerella sp., Dioszegia sp., Paraphoma sp. bei 

neatpažinti Helotioales genties atstovai (7 lentelė). Dažniausiai pasitaikę taksonai šio tyrimo metu 

buvo Cladosporium sp., Phomopsis sp., Phoma sp., Alternaria alternata, Cryptococcus foliicola, 

Diaporthe nobilis, Periconia byssoides, Ramularia sp. ir Fusarium sp. (7 lentelė), kas rodo, kad 

tai nėra griežtai specializuoti taksonai (aptinkami įvairiose augalų rūšyse), o jų atstovai yra 

plačiai paplitę visame pasaulyje. 

H. fraxineus yra aptiktas Japonijoje (Hosoya et al., 1993; Zhao et al., 2012), šiaurės rytų 

Kinijoje (Zheng and Zhuang, 2014) ir Korėjoje (Han et al., 2014; Gross and Han, 2015), tačiau 

disertacinio darbo metu gauti rezultatai yra pirmasis oficialus pranešimas apie šios rūšies 

aptikimą Rusijos Tolimuosiuose Rytuose. Grybas pirmą kartą aptiktas besimptomiuose lapuose 

ant išoriškai sveikų mandžiūrinio uosio medžių visose trijose Primorės regiono vietovėse 

(didžiausias atstumas tarp dviejų vietovių – 250 km), kas leidžia manyti, kad H. fraxineus šiame 

regione yra plačiai paplitęs mandžiūrinio uosio endofitas. Japonijos mokslininkai Hosoya ir kt. 

(1993) H. fraxineus apibūdino kaip saprotrofinį grybą, pūdantį nukritusius Fraxinus mandshurica 

var. japonica lapus. Šiame gyvenimo tarpsnyje H. fraxineus savo elgsena yra panašus į giminingą 
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nepatogenišką rūšį H. albidus, gerai žinomą paprastojo uosio nukritusių lapų skaidytoją, kuri iki 

H. fraxineus invazijos buvo plačiai paplitusi Europoje.  

H. fraxineus aptikimas besimptomiuose mandžiūrinio uosio lapuose rodo, kad šio grybo 

gyvenimo ciklas natūralaus paplitimo areale, panašiai kaip ir invazinėse Europos populiacijose 

parazituojant paprastąjį uosį, susideda iš dviejų skirtingų ekologinių tarpsnių - endofitinio ir 

saprotrofinio. Mandžiūriniame uosyje endofitinio tarpsnio metu H. fraxineus veikiausiai sukelia 

išoriškai nepastebimas lapų infekcijas (Lodge et al., 1996; Johnston et al., 2006), kas rodo, jog 

šioje sistemoje grybo ir medžio sąveika yra subalansuota. Tačiau net ir tokia abipusės tolerancijos 

sąveika evoliucijos eigoje gali išsibalansuoti, pakrypdama link parazitizmo ir augalo-šeimininko 

išnaudojimo (Schulz and Boyle, 2005). Be to, net ir iš pažiūros nežalingi endofitai iš tiesų gali 

būti latentinėje fazėje esantys patogenai (Stone et al., 2000), pasireiškiantys (sukeliantys ligos 

požymius) tik tada, kai augalas patiria fiziologinį ar kitokį stresą (Brown and Macaskill, 2005); 

toks stresas gali pasireikšti ir augalą perkėlus už natūralaus jo paplitimo arealo ribų. 

Endofitų gebėjimas pereiti į parazitinį gyvenimo būdą ir mechanizmai, sąlygojantys tam 

tikro organizmo patogeniškumą vienam, o ne kitam šeimininkui, yra neabejotinai sudėtingi. Yra 

atlikta nemažai tyrimų, parodžiusių grybų gebėjimą iš endofitinio būdo pereiti į parazitinį (Hyde 

and Soytong, 2008; Eaton et al., 2011) ir atgal (Caroll, 1988; Freeman and Rodriguez, 1993). 

Abiotinių ar biotinių aplinkos sąlygų pasikeitimas (pvz., perkėlus augalą-šeimininką už jo 

natūralaus paplitimo arealo ribų) ar pavienės mikroorganizmo mutacijos gali sąlygoti endofitų 

patogenišką charakterį (Alvarez-Loayze et al., 2011; Eaton et al., 2011; Moricca and Ragazzi, 

2011), kas veikiausiai ir atsitiko mandžiūrinį uosį introdukavus Europoje – kai kuriems 

introdukuotiems individams pasireiškė kai kurie džiūties požymiai (Drenkhan and Hanso, 2010; 

Gross and Holdenrieder, 2015). Tuo tarpu europinės uosio rūšys pasirodė visiškai neatsparios 

naujam invaziniam grybui, kuris be didesnio pasipriešinimo įveikė prie naujo mikroorganizmo 

neprisitaikiusią medžio gynybinę sistemą ir sukėlė daug žalos atnešusią uosių ligą. Tokie 

ekstremalūs, precedento neturintys atvejai, nors ir reti, gali sukelti plataus masto epidemijas, 

tokias kaip, pavyzdžiui, iš Rytų Azijos į Ameriką atkeliavusio ir ten jokios apčiuopiamos žalos 

nedariusio grybo Cryphonectria parasitica (Murrill) M.E. Barr sukelta kaštainio degligė, visiškai 

sunaikinusi Šiaurės Amerikos kaštainio (Castanea dentata (Marshall) Borkh.) populiaciją 

(Milgroom et al., 1996). H. fraxineus atveju taip pat niekas negalėjo nuspėti, kad praktiškai 

nepastebimas azijinių uosio rūšių endofitas sukels tokio masto vietinių Europos uosio rūšių 

džiūtį.  

Dažniausiai mandžiūrinio uosio lapuose aptikto taksono, - Mycosphaerella sp., 

identifikuoti iki rūšies lygmens, deja, nepavyko, tačiau akivaizdu, kad tai labai svarbus šio 
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medžio lapų mikobiotos komponentas, kurio reikšmę uosio ir endofitinių mikroorganizmų 

sąveikoje būtina ištirti detaliau. Mycosphaerella gentį sudaro per 3000 grybų rūšių, kurių tarpe 

ypač daug augalų patogenų (Crous and Braun 2003; Aptroot, 2006; Crous et al., 2007). Skirtingos 

šios genties rūšys pasižymi skirtingomis ekologinėmis savybėmis ir skirtingomis sąveikomis su 

augalu šeimininku: jos gali pasireikšti kaip augalų patogenai, saprotrofai ir (arba) kaip endofitai 

(Crous et al., 2000). Disertacinio darbo metu mandžiūrinio uosio audiniuose aptikta 

Mycosphaerella sp. veikiausiai reiškiasi kaip sveikų lapų endofitas, kurio poveikis H. fraxineus 

patogeniškumui kol kas nenustatytas. Gali būti, kad Mycosphaerella sp. pasižymi uosio džiūties 

sukėlėjui antagonistiniu poveikiu, kas teoriškai galėjo nulemti „prislopintą“ H. fraxineus 

laikyseną.  

Kita išimtinai su mandžiūriniu uosiu susijusi rūšis - Coniozyma leucospermi. Šios genties 

atstovai (žinomi kaip Coniothyrium genties lytinė stadija) dažnai kolonizuoja lapuočių medžių 

medieną ir lapus. Pastebėtas Coniothyrium spp. biologinės kontrolės potencialas prieš ąžuolo 

giles parazituojanį grybą Sclerotinia pseudotuberosa (Finch-Savage et al., 2003); jie taip pat 

žinomi kaip išskiriantys antrinius metabolitus, kurie gali būti panaudojami grybinės kilmės 

žmogaus ligų kontrolei (Damm et al., 2008). Taigi, abiejų šių grybų rūšių įtaka bendrai 

mandžiūrinio uosio sveikatos būklei (atsparumui ligoms) ir visai mikobiotai (visų pirma - sąveika 

su H. fraxineus) reikalauja tolimesnių tyrimų. 

 

3.2. H. fraxineus genetinės bei genotipinės įvairovės ir populiacijų struktūros palyginamieji 

tyrimai 

Nei vienoje iš abiejų tirtų H. fraxineus populiacijų (Europos ir Rusijos Tolimųjų Rytų) 

tarp MLG nebuvo rasta klonų (bent dviejų identiškų genotipų), taigi visais atvejais nustatyta 

didelė genotipinė šio grybo įvairovė. Rusijos populiacija pasižymėjo didesne genetine (alelių) 

įvairove nei Europos populiacija. Viso Europos ir Rusijos populiacijose buvo identifikuoti 75 

aleliai, iš kurių tik 8 buvo bendri abiems populiacijoms; tuo tarpu 18 alelių buvo identifikuoti tik 

Europos populiacijoje ir 47 – tik Rusijos populiacijoje (5 lentelė). AMOVA patvirtino didelę 

diferencijaciją tarp abiejų populiacijų, kur 46% molekulinės variacijos buvo rasta tarp 

europietiškų ir rusiškų populiacijų, o likusioji variacijos dalis (54%) nustatyta populiacijų viduje 

(P < 0,001). Visi 15 lokusų (5 lentelė) buvo įtraukti atliekant Bayes‘o klasterinę analizę su 

programa STRUCTURE, kuri parodė aiškų skirtumą tarp Europos ir Rusijos Tolimųjų Rytų H. 

fraxineus populiacijų (8 pav.). Pastarojoje populiacijoje išsiskyrė trys genetiškai aiškiai 

diferencijuotos grupės (aiški populiacijos struktūra), tuo tarpu Europos populiacijoje visi 
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mėginiai buvo viename klasteryje, kas parodė populiacijos struktūros nebuvimą, taigi nenustatyti 

ryškesni genetiniai skirtumai net tarp geografiškai nutolusių Lietuvos ir Švedijos subpopuliacijų. 

 
8 pav. Europos (Lietuvos ir Švedijos) ir Rusijos Tolimųjų Rytų Hymenoscyphus fraxineus populiacijų struktūra, 

atskleista naudojant Bayes‘o klasterinę analizę su programa STRUCTURE (K=4).  

 

Toliau tiriant populiacijų diferenciaciją buvo atlikta PCoA analizė (9 pav.). Pirmoji 

koordinačių ašis paaiškino 38 %, o antroji - 27 % įvairovės tarp mėginių. Kaip matyti iš 9-o 

paveikslo, visi europietiški mėginiai susibūrė į vieną klasterį, išskyrus vieną mėginį. Pastarasis 

mėginys, kitaip nei likusieji Europos mėginiai, turėjo trūkstamą lokuso mHp108810 reikšmę, kas 

galėtų paaiškinti atsiskyrimo priežastį. Tuo tarpu Rusijos mėginiai pasižymėjo didele variacija ir 

PCoA plokštumoje buvo plačiai išsibarstę (9 pav.), kas rodo didelę genetinę įvairovę šios 

populiacijos viduje. 

 
9 pav. Europos (Lietuvos ir Švedijos) ir Rusijos Tolimųjų Rytų Hymenoscyphus fraxineus populiacijų diferenciacijos 

atvaizdavimas PCoA koordinačių plokštumoje. 
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3.2.1. Skyriaus rezultatų aptarimas 

Didžioji dalis disertacinio darbo metu naudotų mikrosatelitinių pradmenų buvo sukurti 

remiantis Europos populiacijų tyrimais, tačiau jie pasirodė esantys tinkami ir azijietiškos kilmės 

H. fraxineus DNR mėginių analizei. Mūsų gauti rezultatai patvirtino Gross ir kt. (2014b) atlikto 

europinių ir japoniškų uosių džiūties patogeno populiacijų genetinio palyginimo rezultatus, kurie 

leido padaryti svarbią išvadą, kad genetinė įvairovė endeminėse (Tolimųjų Rytų) grybo 

populiacijose yra didesnė nei Europos epideminėse populiacijose, ir kad pastarosios yra 

patyrusios taip vadinamą „butelio kaklelio“ efektą, kadangi veikiausiai H. fraxineus į Europą 

buvo introdukuotas vos kelių (greičiausiai dviejų) individų pagalba (Gross et al., 2014b; 

Burokiene et al., 2015). 

Gross ir kt. (2014a) daro prielaidą, kad natūralūs (tikrieji) H. fraxineus šeimininkai 

endeminėse grybo populiacijose yra mandžiūrinis ir kininis uosiai, kadangi bent jau kol kas šios 

rūšys yra vienintelės, apie kurių sąsajas su H. fraxineus yra gauti pranešimai iš Rytų Azijos (Han 

et al., 2014; Gross and Han, 2015). Tačiau yra žinoma ir daugiau Tolimuosiuose Rytuose 

natūraliai paplitusių Fraxinus genties rūšių, kurių arealas dalinai persidengia su mandžiūrinio ir 

kininio uosio arealais. Taigi, negalima atmesti galimybės, kad kitos Azijos uosio rūšys taip pat 

gali būti sėkmingai kolonizuojamos šio grybo ir kad jų introdukcija į Europą turi būti griežtai 

kontroliuojama siekiant neįvežti naujų patogeno genotipų. Naujų genotipų (naujos genetinės 

informacijos – naujų alelių) introdukcija gali sąlygoti dar agresyvesnių patogeno formų 

atsiradimą, kas dabartinės Europos uosių džiūties akivaizdoje neabejotinai sukeltų milžinišką 

pavojų vietinių uosio rūšių egzistencijai.  

 

3.3. Skirtingos kilmės ir skirtingų ekologinių tarpsnių H. fraxineus izoliatų virulentiškumo 

tyrimai 

Pirmojo virulentiškumo testų vertinimo metu (2014 m. gegužės mėn. 29 d.) įvairaus 

dydžio H. fraxineus sukeltai ligai būdingos žievės nekrozės apkrėtimo vietose buvo išsivystę ant 

didžiosios dalies dirbtinai grybu apkrėstų paprastojo uosio sodinukų (894 iš 999 medelių, 89,5%). 

Sekančio vertinimo metu (2014 m. birželio mėn. 26 d.), medelių su apkrėtimo vietose 

išsivysčiusiomis nekrozėmis padaugėjo iki 908 (90,9%, 8 lentelė). Ant visų kontrolinių medelių 

(100%) kamienų dirbtinai padarytos žaizdos buvo daugiau ar mažiau užgijusios, nekrozės 

nesiformavo. Iš viso apkrėtimo eksperimente naudotų H. fraxineus izoliatų skaičiaus, 98,0% (196 

iš 200 izolioatų) sukėlė nekrozes, ir ši dalis (98,0%) buvo pastovi nepriklausomai nuo izoliatų 

kilmės ir rezultatų vertinimo datos (8 lentelė). 
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8 lentelė. Pagrindiniai 200-ų skirtingos kilmės Hymenoscyphus fraxineus izoliatų virulentiškumo testų, panaudojant 

trimečius paprastojo uosio sodinukus, rezultatai. Stulpeliuose esančios kintamųjų reikšmių poros, pažymėtos 

skirtingomis raidėmis, skiriasi reikšmingai (P < 0,05); n.s. – nereikšmingi skirtumai (P > 0,05). SP - standartinė 

paklaida. Nekrozių ilgių vidurkiams palyginti buvo taikomas Stjudento t-testas, o proporcijų porų palyginimui buvo 

taikomas dviejų proporcijų z-testas  
Izoliato kilmė Apkrėstų 

sodinukų 

skaičius 

Testuotų 

izoliatų 

skaičius 

Vidutinis 

proksimalinis 

nekrozės ilgis, 

cm ± SP 

Laisvės 

laipsnių 

skaičius 

Proksimalinių 

nekrozių ilgių 

intervalas, cm 

Sodinukų su 

žuvusiomis 

distalinėmis 

dalimis skaičius 

(%)  

Sodinukų su 

apkrėtimo vietose 

susiformavusiomis 

nekrozėmis skaičius 

(%) 

Apkrėtimo 

vietose nekrozes 

suformavusių H. 

fraxineus 

izoliatų skaičius 

(%)  

Vertinimo data: 2014 m. gegužės 29 d. 

LT populiacija 499 100 5,40±0,24 n.s.  0–10,5 6 (1,2) n.s. 452 (90,6) n.s. 98 (98,0) n.s. 

CH populiacija 500 100 4,87±0,26 n.s.  0–10,4 6 (1,2) n.s. 442 (88,4) n.s. 98 (98,0) n.s. 

P vertė   0,132 199  0,997 0,261 1,000 

Visi ŽN izoliatai 499 100 4,58±0,25 a  0–10,0 5 (1,0) n.s. 436 (87,4) a 98 (98,0) n.s. 

Visi LP izoliatai 500 100 5,68±0,24 b  0–10,5 7 (1,4) n.s. 458 (91,6) b 98 (98,0) n.s. 

P vertė   0,002 199  0,564 0,029 1,000 

LT ŽN izoliatai 249 50 4,70±0,34 a  0–10,0 0 (0,0) a 219 (88,0) a 49 (98,0) n.s. 

LT LP izoliatai 250 50 6,11±0,32 b  0–10,5 6 (2,4) b 233 (93,2) b 49 (98,0) n.s. 

P vertė   0,003 99  0,014 0,045 1,000 

CH ŽN izoliatai 250 50 4,47±0,37 n.s.  0–8,8 5 (2,0) n.s. 217 (86,8) n.s. 49 (98,0) n.s. 

CH LP izoliatai 250 50 5,26±0,34 n.s.  0–10,4 1 (0,4) n.s. 225 (90,0) n.s. 49 (98,0) n.s. 

P vertė   0,122 99  0,100 0,264 1,000 

Vidurkis/Viso 999 200 5,13±0,18  0–10,5 12 (1,2) 894 (89,5) 196 (98,0) 

Vertinimo data: 2014 m. birželio 26 d. 

LT populiacija 499 100 6,02±0,26 n.s.  0–11,3 17 (3,4) n.s. 459 (92,0) n.s. 98 (98,0) n.s., 

CH populiacija 500 100 5,65±0,29 n.s.  0–12,8 14 (2,8) n.s. 449 (89,8) n.s. 98 (98,0) n.s. 

P vertė   0,343 199  0,580 0,230 1,000 

Visi ŽN izoliatai 499 100 5,28±0,28 a  0–11,3 15 (3,0) n.s. 445 (89,2) n.s. 98 (98,0) n.s. 

Visi LP izoliatai 500 100 6,39±0,26 b  0–12,8 16 (3,2) n.s. 463 (92,6) n.s. 98 (98,0) n.s. 

P vertė   0,004 199  0,860 0,060 1,000 

LT ŽN izoliatai 249 50 5,33±0,38 a  0–11,3 6 (2,4) n.s. 224 (90,0) n.s. 49 (98,0) n.s. 

LT LP izoliatai 250 50 6,72±0,34 b  0–11,0 11 (4,4) n.s. 235 (94,0) n.s. 49 (98,0) n.s. 

P vertė   0,007 99  0,220 0,097 1,000 

CH ŽN izoliatai 250 50 5,24±0,41 n.s.  0–10,9 9 (3,6) n.s. 221 (88,4) n.s. 49 (98,0) n.s. 

CH LP izoliatai 250 50 6,07±0,40 n.s.  0–12,8 5 (2,0) n.s. 228 (91,2) n.s. 49 (98,0) n.s. 

P vertė   0,149 99  0,278 0,301 1,000 

Vidurkis/Viso 999 200 5,84±0,19  0–12,8 31 (3,1) 908 (90,9) 196 (98,0) 
 

aLT = Lietuva, CH = Šveicarija, ŽN ir LP izoliatai - H. fraxineus izoliatai, išskirti atitinkamai iš paprastojo uosio žievės nekrozių 

(ŽN) ir paklotėje surinktų uosio lapkočių (LP). Daugiau informacijos apie izoliatų kilmę pateikiama 3-oje lentelėje ir 5 pav. 
bsodinukai su stiebą juosiančiomis vėžinėmis žaizdomis (nekrozėmis) ir žuvusiomis distalinėmis (kaip atskaitos tašką imant 

dirbtinio apkrėtimo vietą) dalimis. 



55 

Abiejų (gegužės ir birželio mėn.) vertinimų metu nebuvo nustatyta statistiškai reikšmingų 

skirtumų (P > 0,05) tarp medelių skaičiaus su nekrozėmis, sukeltomis lietuviškos ir šveicariškos 

kilmės H. fraxineus izoliatų (8 lentelė). Lyginant iš žievės nekrozių ir iš nukritusių uosio lapkočių 

išskirtų patogeno izoliatų virulentiškumą, dirbtinai sukeltos infekcijos dažnis reikšmingai skyrėsi 

tik gegužės mėn. vertinimo metu (lapkočių izoliatai reikšmingai dažniau formavo nekrozes; P = 

0,029); o birželį šie skirtumai tapo nereikšmingais (P = 0,060) (8 lentelė).  

Vidutinis proksimalinis apkrėtimo vietose susiformavusių nekrozių ilgis ant visų 999-ų 

medelių padidėjo nuo 5,13±0,18 cm gegužį iki 5,84±0,19 cm birželį (8 lentelė). Abiem rezultatų 

vertinimo atvejais statistiškai reikšmingų skirtumų tarp lietuviškos ir šveicariškos kilmės izoliatų 

sukeltų nekrozių vidutinio proksimalinio ilgio nenustatyta (P > 0,05; 8 lentelė). Pastebėta, kad 

didžiausios nekrozės susiformavo sodinukus apkrėtus lietuviškos kilmės lapkočių izoliatais 

(atitinkamai, 6,11±0,32 cm gegužės mėn. ir 6,72±0,34 cm birželio mėn.), o mažiausios – 

sodinukus apkrėtus šveicariškos kilmės žievės nekrozių izoliatais (atitinkamai, 4,47±0,37 cm 

gegužės mėn. ir 5,24±0,41 cm birželio mėn., 8 lentelė). H. fraxineus izoliatų, kilusių iš 

chroniškos stadijos Lietuvos ir epideminės stadijos Šveicarijos populiacijų, sukeltų proksimalinių 

nekrozių ilgio variacijos koeficientai buvo panašūs abiejų vertinimų metu: atitinkamai, 5,95 ir 

6,51 gegužės mėn., ir 6,88 ir 8,19 birželio mėn.  

Reikšmingi vidutinio proksimalinio nekrozių ilgio skirtumai abiem vertinimo atvejais 

buvo nustatyti tarp nekrozių ir lapkočių izoliatų (Lietuvos ir Šveicarijos izoliatai vertinami 

bendrai, P = 0,002-0,004), ir tai daugiausia lėmė ženkliai didesnės nekrozės, kurias sukėlė 

lapkočių izoliatai iš Lietuvos populiacijų. Abiejų vertinimų metu nenustatyta reikšmingų 

virulentiškumo skirtumų (P > 0,05) tarp šveicariškos kilmės nekrozių ir lapkočių izoliatų (8 

lentelė). Proksimalinio nekrozių ir lapkočių izoliatų sukeltų nekrozių ilgio variacijos koeficientai 

taip pat parodė panašius dėsningumus abiem vertinimo atvejais: atitinkamai, 6,34 ir 5,65 gegužės 

mėn. bei 7,77 ir 6,75 birželio mėn. 

Didelis virulentiškumo kintamumas buvo nustatytas tarp skirtingų H. fraxineus izoliatų: 

vertinant birželio mėn., sodinukų skaičius su dirbtinio apkrėtimo vietose susiformavusiomis 

nekrozėmis svyravo tarp 0 ir 5 (nuo 0 iki 100%), o vidutinis proksimalinis nekrozės ilgis (t.y., 

penkių vienu izoliatu apkrėstų medelių vidurkis) svyravo nuo 0,0 iki 12,8 cm (10 pav.). Iš 10-o 

paveikslo matosi, kad daugeliu atvejų (išskyrus izoliatus, kilusius iš Kuessnacht (KUE) ir dalinai 

Biržų (BIR) bei Sargans (SAR) vietovių) lapkočių izoliatai sukėlė didesnes nekrozes (buvo 

virulentiškesni) nei iš žievės nekrozių išskirti izoliatai. Visgi izoliatų kilmė (nei substratas, nei 

šalis) neturėjo aiškiausios įtakos nekrozių pasireiškimo dažnumui: pavyzdžiui, tarp mažiausiai 

virulentiškų buvo keturi, trys ir septyni izoliatai, daugiau ar mažiau vienodai reprezentuojantys 
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abi šalis ir abu substrato tipus, ir sukėlę nekrozes atitinkamai ant nei vieno (0%), vieno (20%) ir 

dviejų (40%) sodinukų (duomenys nepateikiami). Panaši situacija buvo stebima ir tarp labiausiai 

virulentiškų izoliatų (tų, kurie sukėlė didžiausias nekrozes). 
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Žievės nekrozė
Lapkotis  

 

10 pav. Proksimalinis išorinių žievės nekrozių ilgis and trimečių paprastojo uosio sodinukų kamienų, dirbtinai 

apkrėstų Hymenoscyphus fraxineus izoliatais iš penkių Šveicarijos (AIG, BIE, KUE, SAR, WIL) ir penkių Lietuvos 

(BIR, KED, KRE, UKM, VIL) uosio medynų (subpopuliacijų). Balti stulpeliai žymi iš žievės nekrozių išskirtus H. 

fraxineus izoliatus; juodi – iš uosio lapkočių išskirtus izoliatus. 2014 m. birželio 26 d. vertinimo duomenys; mėginių 

surinkimo vietų pavadinimų santrumpos paaiškintos 3-oje lentelėje. 

 

Birželio 26 d. atlikto vertinimo duomenimis, izoliatai iš dviejų Šveicarijos subpopuliacijų, 

Aigle (AIG) ir Sargans (SAR), sukėlė tarpusavyje reikšmingai skirtingo ilgio nekrozes (ANOVA, 

P = 0,027): vidutinis proksimalinis nekrozių ilgis siekė atitinkamai 7,23±0,68 cm ir 4,33±0,70 cm 

(medeliai, apkrėsti nekrozių ir lapkočių izoliatais vertinti bendrai), tačiau šie ilgiai reikšmingai 

nesiskyrė nuo kitų subpopuliacijų izoliatų sukeltų nekrozių ilgio (ANOVA, P > 0,05) (11 pav.). 

Reikšmingų skirtumų tarp subpopuliacijų nenustatyta, nekrozių ir lapkočių izoliatų 

virulentiškumą vertinant atskirai (ANOVA, P > 0,05) (11 pav.). 

 



58 

 

11 pav. Proksimalinis išorinių žievės nekrozių ilgis and trimečių paprastojo uosio sodinukų kamienų, dirbtinai 

apkrėstų Hymenoscyphus fraxineus izoliatais iš penkių Šveicarijos (AIG, BIE, KUE, SAR, WIL) ir penkių Lietuvos 

(BIR, KED, KRE, UKM, VIL) uosio medynų (subpopuliacijų; mėginių surinkimo vietų pavadinimų santrumpos 

paaiškintos 3-oje lentelėje.). Balti stulpeliai žymi iš žievės nekrozių išskirtus H. fraxineus izoliatus (N=100); juodi – 

iš uosio lapkočių išskirtus izoliatus (N=100); užštrichuoti – nekrozių ir lapkočių izoliatus kartu (N=200). 2014 m. 

birželio 26 d. vertinimo duomenys; mėginių surinkimo vietų pavadinimų santrumpos paaiškintos 3-oje lentelėje. 

Stulpeliai rodo reikšmių vidurkius ± standartinė paklaida. Skirtingomis raidėmis pažymėtos reikšmės tarpusavyje 

skiriasi reikšmingai (P < 0,05, ANOVA).  

 

Abiem eksperimento rezultatų vertinimo atvejais (gegužės ir birželio mėn.) nenustatyta 

reikšmingų skirtumų (P > 0,05) tarp proksimalinio nekrozių ilgio ir medelių parametrų (aukščio, 

skersmens 10 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus ir skersmens ties dirbtinio apkrėtimo vieta). 

Norint patikrinti, ar egzistuoja patikimas ryšys tarp proksimalinio ir bendro (proksimalinis + 

distalinis) nekrozių ilgio (dirbtinio apkrėtimo vieta imama kaip atskaitos taškas), buvo 

apskaičiuota Pearson‘o koreliacija tarp šių dviejų parametrų. Gauta stipri teigiama koreliacija (R 

= 0,942 gegužės mėn. vertinimui ir R = 0,705 birželio mėn. vertinimui; abiem atvejais P < 0,001) 

leidžia manyti, kad proksimalinis nekrozės ilgis taip pat gerai atspindi atitinkamo izoliato 

virulentiškumą, kaip ir bendras (proksimalinis + distalinis) nekrozės ilgis. Birželio mėn. 

vertinimo duomenimis, statistiškai reikšminga koreliacija nustatyta taip pat ir tarp proksimalinio 

ir distalinio nekrozių ilgio (R = 0,580; P < 0,001, df = 199; šiuo atveju sodinukai su žuvusia 

distaline dalimi į analizę įtraukti nebuvo) (12 pav.). 
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R2 = 0,3367

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Proksimalinis nekrozės ilgis, cm

Di
st

al
in

is
 n

ek
ro

zė
s 

ilg
is

, c
m

 
12 pav. Koreliacija tarp proksimalinio ir distalinio trimečių paprastojo uosio sodinukų dirbtinio apkrėtimo 

Hymenoscyphus fraxineus vietose susiformavusių nekrozių ilgio 

 

3.3.1. Skyriaus rezultatų aptarimas 

Remiantis šiuolaikinėmis invazinės biologijos teorijomis galima būtų daryti prielaidą, 

kad, lyginant su populiacijomis epideminiame ligos fronte, įsitvirtinusios (tam tikroje vietoje 

egzistuojančios ilgesnį laiką) populiacijos pasižymi didesne genetine įvairove ir didesniu 

virulentiškumo diapazonu. Be to, Bull (1994) yra iškėlęs įdomią hipotezę (kuri bent jau kol kas, 

atrodo, nėra patikrinta), kad didesniu virulentiškumu turėtų pasižymėti besiplečiančios 

epideminės invazinių patogenų populiacijos, nei nykstančios populiacijos (tenka paminėti, kad 

disertaciniame darbe tirta H. fraxineus Lietuvos populiacija yra chroniškame ligos tarpsnyje, taigi 

jos kol kas negalima laikyti nykstančia, tačiau tam tikrų paralelių čia galima išvesti). Šio 

(virulentiškumo palyginimo) ir Burokienės ir kt. (2015) atlikto genetinės įvairovės tyrimų metu 

gauti rezultatai šių hipotezių, deja, patvirtinti negali. Apčiuopiamų genetinių ir virulentiškumo 

skirtumų nebuvimas tarp Lietuvos ir Šveicarijos populiacijų ir panaši minėtų požymių variacija 

populiacijų viduje galėtų būti aiškinami sekančiai. Tarp uosių džiūties pradžios Lietuvoje ir 

Šveicarijoje yra maždaug 10-15 metų skirtumas, ir šis laiko tarpas veikiausiai nebuvo 

pakankamas apčiuopiamoms mutacijoms ar tam tikriems epigenetiniams skirtumams atsirasti. 

Galima manyti, kad H. fraxineus plitimas Europoje įvyko per kolonizacijos bangos postūmį, t.y. 

su visa populiacijos genetine įvairove išsaugota ligos fronte.  

Didelė skirtingų H. fraxineus izoliatų (net kilusių iš to paties medyno) sukeltų nekrozių 

ilgio variacija (10 pav.) akivaizdžiai atspindi didelę genotipinę tirtų izoliatų įvairovę. Neseniai 

Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Fitopatogeninių mikroorganizmų laboratorijoje atlikti 

grynųjų patogeno kultūrų poravimo eksperimentai, parodę didelę vegetatyvinio suderinamumo 
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tipų įvairovę (tiksliau, visi izoliatai tarpusavyje nesiporavo, išryškėjo vegetatyvinio 

nesuderinamumo reakcijos) taip pat patvirtina genetinius skirtumus tarp visų tirtų H. fraxineus 

izoliatų. Nors H. fraxineus multilokusų genotipai, sudaryti iš grybo izoliatų, išskirtų iš uosio 

žievės nekrozių (parazitinis tarpsnis) savo genetinėmis savybėmis praktiškai nesiskyrė nuo 

genotipų, sudarytų iš lapkočių izoliatų (saprotrofinis tarpsnis), ir nišų pasidalijimo tarp skirtingų 

ekologinių tarpsnių izoliatų hipotezė buvo paneigta (Burokiene et al., 2015), šio tyrimo metu 

nustatyti reikšmingi virulentiškumo skirtumai tarp parazitinio ir saprotrofinio tarpsnių izoliatų. 

Tai leistų daryti prielaidą, kad tiriant H. fraxineus populiacijų struktūrą (Burokiene et al., 2015) 

naudotų mikrosatelitinių žymenų skiriamoji geba galėjo būti per maža, norint išryškinti 

genetinius skirtumus, t.y. genetinė diferenciacija gal būt egzistuoja, tačiau to nepavyko nustatyti 

taikant mikrosatelitinės analizės metodą.  

Tirdami kviečių rūdžių sukelėjo grybo Puccinia striiformis f. sp. tritici Erikss. 

virulentiškumą, Bahri ir kt. (2009) naudojo neutralius genetinius žymenis (daug pradmenų 

kombinacijų) ir taip pat nerado jokios genetinės variacijos tarp tiriamų skirtingo virulentiškumo 

grybo izoliatų. Zhan ir kt. (2012) atliko P. striiformis f. sp. tritici fenotipų pagal virulentiškumą 

palyginimą su genotipais, identifikuotais SSR mikrosatelitinių žymenų pagalba, ir priėjo išvados, 

kad net ir tam pačiam genotipui priskirti izoliatai gali gana ryškiai skirtis savo virulentiškumu. 

Ankstesni tyrimai parodė, kad tam tikri genetiniai žymenys, susiję su virulentiškumo genais (pvz. 

koduojančiais ląstelių sieneles ardančių fermentų aktyvumą) gali padėti sugrupuoti grybų 

izoliatus pagal jų virulentiškumą (agresyvumą) (Dudley et al., 2007; Jin et al., 2008; Temple et 

al., 2009), tačiau tai iki šiol nebuvo tirta H. fraxineus patosistemoje. Be to, gali būti, kad 

fenotipinių požymių (įskaitant ir virulentiškumą) pasireiškimas yra kompleksiškas reiškinys, kurį 

daugeliu atveju nulemia fenotipinis organizmo plastiškumas ir/arba epigenetiniai skirtumai tarp 

skirtingų grybo individų (Hüberli and Garbelotto, 2012).  

Mūsų žiniomis, yra tik keletas darbų, tyrusių virulentiškumo skirtumus tarp skirtingus 

gyvenimo ciklo (ekologinius) tarpsnius atstovaujančių įvairių medžių patogenų kamienų (štamų), 

ir tik vienas tyrimas buvo iš dalies skirtas H. fraxineus: Husson ir kt. (2011) tyrė 44-ių skirtingos 

kilmės šio patogeno izoliatų patogeniškumą paprastajam uosiui (tuo pačiu ir virulentiškumą), 

apkrečiant 66 uosio sodinukus. Rezultatai parodė, kad visi tirtieji izoliatai (tiek išskirti iš lapkočių 

ar vaisiakūnių, tiek iš vėžinių kamieno žaizdų (žievės nekrozių) pasižymėjo panašiu 

virulentiškumu, visgi palyginti mažas testuotų grybo izoliatų ir labai mažas pakartojimų skaičius 

neleido daryti patikimos statistinės analizės ir pateikti solidžias išvadas. Garbelotto ir kt. (1997) 

iškėlė hipotezę, kad šaknų puvinio sukėlėjo šakninės pinties (Heterobasidion annosum Fr. (Bref.) 

sensu lato) izoliatai, išskirti iš senų pilkojo kėnio (Abies concolor (Gord. & Glend.) Lindl. ex 
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Hildebr.) kelmų, gali būti mažiau virulentiški, lyginant su iš gyvų medžių išskirtais parazitinio 

tarpsnio izoliatais, tačiau, atlikus dirbtinio apkrėtimo eksperimentą ant pilkojo kėnio šaknų, ši 

hipotezė nepasitvirtino. Virulentiškumo skirtumų tarp iš kelmų ir gyvų medžių išskirtų H. 

annosum s.l. izoliatų taip pat nerado ir James ir Cobb (1982). Brasier ir Webber (1987) nenustatė 

statistiškai reikšmingų skirtumų tarp guobų maro sukėlėjo Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. 

sensu lato izoliatų, išskirtų iš guobos žievės (priskirti saprotrofiniam tarpsniui) ir iš gyvų šakelių 

(priskirti parazitiniam tarpsniui), jais dirbtinai apkrėtus keturmečius guobos sėjinukus. 

Disertaciniame darbe atlikto tyrimo metu nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp skirtingus 

ekologinius tarpsnius reprezentuojančių H. fraxineus izoliatų sukeltų nekrozių ilgių vidurkio 

leidžia daryti prielaidą, kad egzistuoja tam tikras ryšys tarp grybo gebėjimo gyventi negyvame 

substrate (saprotrofizmas) ir gebėjimo sukelti ligą parazitinio tarpsnio metu. Visgi ši prielaida 

prieštarauja Nelson (1979) išvadai, teigiančiai, kad toks ryšys yra sunkiai įmanomas, ir kad 

patogeno “fizinė forma” (angl. “fitness”), arba gyvybingumas (gebėjimas išgyventi, sukelti ligą) 

vienoje stadijoje nepriklauso nuo šio gebėjimo kitoje stadijoje. 

Nustatyti virulentiškumo skirtumai tarp žievės nekrozių ir lapkočių izoliatų galėtų būti 

paaiškinti per augalo-šeimininko ir parazitinio organizmo sąveikos prizmę: teoriškai, parazitinio 

tarpsnio H. fraxineus izoliatų „pajėgumas“ (gebėjimas sukelti ligą), lyginant su saprotrofinio 

tarpsnio izoliatais, gali būti sumažėjęs nuolatinės patogeno ir augalo-maitintojo sąveikos - augalo 

pasipriešinimo infekcijai, pasėkoje. Tuo tarpu didesnis saprotrofinio tarpsnio izoliatų 

“pajėgumas” galimai indikuoja mažesnius grybo energijos nuostolius gyvenant saprotrofiniame 

tarpsnyje. Kita vertus, lapkočių izoliatai gyvenimo ciklo pradžioje taip pat yra patyrę parazitinį 

tarpsnį (lapų apkrėtimo momentu ir tolimesnio plitimo gyvo augalo audiniais metu), kurio metu 

taip pat turėjo įveikti medžio gynybinę sistemą. Visgi nereikia pamiršti, kad praėjo gana didelis 

laiko tarpas (mažiausiai keletas mėnesių) tarp pirminės lapo infekcijos bei plitimo gyvais 

audiniais ir izoliavimo iš negyvo lapkočio momento ir pakankamai ilgas “ramybės tarpsnis” 

negyvuose audiniuose galėjo sąlygoti tam tikrus epigenetinius pakitimus H. fraxineus grybienoje 

(perėjimas iš parazitinės elgsenos į saprotrofinę).  

Yra žinoma, kad saprotrofinis šio grybo gyvenimo ciklo tarpsnis yra skirtas reprodukcijai 

(vaisiakūnių formavimas ir sporų platinimas), ir, pasak kai kurių autorių (Thrall and Burdon, 

2003; Martinez et al., 2005), paprastai vyksta ryškūs mainai tarp patogeno virulentiškumui ir 

dauginimuisi (intensyviam vaisiakūnių išauginimui ir sporų brandinimui) skirtos energijos. Mūsų 

atveju lapkočiai buvo renkami ir grybo izoliavimas buvo atliekami pavasarį, t.y. gerokai iki 

prasidedant H. fraxineus vaisiakūnių formavimo laikotarpiui, taigi šie energijos mainai teoriškai 

dar neturėjo būti prasidėję. Viename uosio lapkotyje gali būti aptinkama iki keleto H. fraxineus 
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genotipų (Gross et al., 2012a); be to, negyvus, ant žemės nukritusius augalo organus paprastai 

atakuoja agresyvūs organinės medžiagos ardytojai – įvairūs saprotrofiniai mikroorganizmai 

(Cooke and Rayner, 1984), kas, norint išlaikyti užimtą nišą, gali pareikalauti nemažai energijos iš 

atskirų H. fraxineus individų. Visgi gauti virulentiškumo testų rezultatai leidžia manyti, kad 

šiame tarpsnyje patiriami energijos nuotoliai nėra tokie dideli, kaip parazitiniame tarpsnyje. Be 

to, gyvo uosio sumedėjusiose organuose parazituojantis grybas yra atsidūręs taip vadinamame 

savo gyvenimo ciklo aklagatvyje (Gross et al., 2014a), kur teoriškai jis gali pamažu prarasti savo 

“pajėgumą” (virulentiškumą), nes šios savybės reikšmė gyvenimo ciklo pabaigoje sumenksta. 

 

3.4. H. fraxineus patogeniškumo paprastajam uosiui tyrimai, įvertinant skirtingų uosio 

šeimų jautrumą ligai 

Mūsų tyrimai patvirtino H. fraxineus patogeniškumą (izoliatas Nr. BIR8L) paprastajam 

uosiui – šis grybas yra vienas pagrindinių patogenų sukeliančių uosių džiūvą. 

Uosio sodinukų dirbtinio apkrėtimo vietose išsivystę simptomai (žievės nekrozė, 13 pav.) 

buvo identiški H. fraxineus sukeliamiems simptomams (Kowalski and Holdenrieder, 2009a): 

pažeistų audinių paviršius buvo rudos ar rusvai rausvos spalvos ir ženkliai skyrėsi nuo sveikų 

žalių audinių. Nekrozės plito vertikaliai abejomis kryptimis nuo apkrėtimo vietos, jokių 

reikšmingų skirtumų tarp plitimo į apačią ir viršų nebuvo pastebėta (t-testas, P > 0,05, pirminiai 

duomenys nepateikiami). Pasibaigus bandymui, apkrėtimui naudotas H. fraxineus izoliatas Nr. 

BIR8L reizoliuotas (išskirtas pakartotinai) iš absoliučiai visų nekrozes apkrėtimo vietose 

suformavusių medelių. 

 
13 pav. Žaizda paprastojo uosio sodinuko kamiene, susiformavusi po dirbtinio apkrėtimo Hymenoscyphus fraxineus 

grybiena (nuotrauka asmeninio archyvo) 
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2014 m. gegužės mėn. atlikto vertinimo metu nekrotiniai pažeidimai dirbtinio apkrėtimo 

vietose buvo nustatyti ant 80 iš 200 (40,0 %) H. fraxineus apkrėstų uosio sodinukų, o iš 

kontrolinių (inokuliuotų sterilia mediena) medelių nekrozę žievės mechaninio pažeidimo vietoje 

turėjo tik vienas medelis (0,5 %). Iš visų grybu apkrėstų uosiukų 16 (8,0 %) žuvo, tuo tarpu iš 

kontrolinių medelių žuvo tik 3 (1,5 %) (statistiškai reikšmingas skirtumas: z-testas, P = 0,002). 

Ligos požymiai (žievės ir lapkočių nekrozės, lapų vytimas, ūglių džiūvimas) iš viso pasireiškė ant 

84 % dirbtinai grybu apkrėstų medelių, tuo tarpu kontroliniame variante sergančių medelių buvo 

kiek mažiau - 77 % (statistiškai nereikšmingas skirtumas: dviejų proporcijų z-testas, P > 0,05) 

(14 pav.). Čia reikia paminėti, kad didelėje dalyje tiek grybu dirbtinai apkrėstų, tiek ir kontrolinių 

medelių nustatytos išorinės, t.y., ne apkrėtimo ar mechaninio pažeidimo vietose susidarę 

nekrozės, turėjusios esminės įtakos bendrai medelių būklei. Pagal vidutinį išorinių nekrozių 

skaičių grybu apkrėstieji medeliai (N = 2,10±0,15) esminiai nesiskyrė nuo kontrolinių (N = 

2,19±0,14) (t-testas, P > 0,05; pirminiai duomenys nepateikiami).  

 

 
14 pav. Santykinis Biržų ir Pakruojo paprastojo uosio populiacijų dešimties šeimų sėklinės kilmės palikuonių 

pažeidimo laipsnis dirbtinio apkrėtimo patogeniniu grybu Hymenoscyphus fraxineus eksperimento pabaigoje. 

Reikšmingai besiskiriantys (P < 0,05, dviejų proporcijų z-testas) populiacijų vidurkiai paženklinti skirtingomis 

raidėmis. Tarp H. fraxineus apkrėstųjų ir kontrolinių medelių grupių vidurkių skirtumai buvo nereikšmingi (P > 0,05, 

dviejų proporcijų z-testas) 
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Bandymo pradžioje (2012 m. gegužės mėn.) atlikto vertinimo duomenimis, visų dešimties 

vertintų šeimų medelių sveikatos būklė buvo arba „visiškai sveikas“ (5 balai) arba „mažai 

pažeistas“ (4 balai) ir šeimų sveikatos būklės vidurkiai mažai skyrėsi tarpusavyje (svyravo tarp 

4,73±0,07 ir 4,85±0,06 balo, skirtumai statistiškai nereikšmingi: ANOVA, P < 0,05). Taigi, 

reikšmingų sveikatos būklės skirtumų tuo metu nebuvo užfiksuota nei tarp populiacijų (Pakruojis 

– 4,81±0,03 balo, Biržai – 4,76±0,03 balo; t-testas, P > 0,05), nei tarp apkrėtimams (4,82±0,03 

balo) ir kontrolei (4,75±0,03 balo) skirtų medelių grupių (t-testas, P > 0,05; pirminiai duomenys 

nepateikiami). Tuo tarpu bendra visų eksperimente naudotų medelių (n = 400) sveikatos būklė 

bandymo pabaigoje ženkliai pablogėjo - buvo patenkinama ir siekė tik 3,36±0,06 balo. 

Atitinkamai, grybu apkrėstų medelių vidutinė būklė įvertinta 3,22±0,08 balo, o kontrolinių 

medelių - 3,50±0,08 balo (statistiškai reikšmingas skirtumas: t-testas, P < 0,05) (15 pav.). 

 

 
15 pav. Biržų ir Pakruojo paprastojo uosio populiacijų dešimties šeimų sėklinės kilmės palikuonių dirbtinio 

apkrėtimo patogeniniu grybu Hymenoscyphus fraxineus eksperimento rezultatai: vidutinis medelių sveikatingumo 

balas eksperimento pabaigoje ± standartinė paklaida. Skirtingomis mažosiomis raidėmis pažymėtos vertės viena nuo 

kitos skiriasi reikšmingai (P < 0,05, ANOVA). Reikšmingai besiskiriantys (P < 0,05, t-testas) populiacijų vidurkiai 

paženklinti skirtingomis didžiosiomis raidėmis. 
 

Pagrindinių medelių sveikatingumo rodiklių vidurkių palyginimas parodė, kad Pakruojo 

populiacija sveikatingumu gana akivaizdžiai lenkė Biržų populiaciją. Statistiškai patikimi 

skirtumai (t-testas, P < 0,05) išryškėjo lyginant medelių sveikatingumo balą bandymo pabaigoje 
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(Pakruojis – 3,68±0,08, Biržai – 3,04±0,08), vidutinį inokuliacijos vietoje susiformavusių 

nekrozių ilgį (Pakruojis – 2,32±0,70 cm, Biržai – 7,02±1,66 cm) bei vidutinį išorinių (ne 

inokuliacijos vietoje susiformavusių) nekrozių skaičių (Pakruojis – 1,79±0,14, Biržai – 2,50±0,16 

(9 lentelė, 15–17 pav.). 

 
9 lentelė. Pagrindiniai Biržų ir Pakruojo paprastojo uosio populiacijų dešimties šeimų sėklinės kilmės palikuonių 

dirbtinio apkrėtimo patogeniniu grybu Hymenoscyphus fraxineus eksperimento rezultatai. Visi parametrai, išskyrus 

pumpurų sprogimo fenologiją, vertinti 2014 m. gegužės mėn. ±SP – standartinė paklaida. Stulpeliuose, skirtingomis 

mažosiomis raidėmis pažymėtos parametrų vertės skiriasi reikšmingai prie P ≤ 0,05 (ANOVA). Skirtingomis 

didžiosiomis raidėmis pažymėti populiacijų vidurkiai skiriasi reikšmingai prie P ≤ 0,05, N.S. – skirtumai 

nereikšmingi (P > 0,05, t-testas). 

Miškų 
urėdija 
(Genetinis 
draustinis) 

Šeimos 
kodas 

Visų tirtų / 
H. 
fraxineus 
apkrėstų 
medelių 
skaičius 

Sergančių 
medelių 
skaičius (%)a 

Žuvusių 
medelių 
skaičius 
(%)a 

Vidutinis 
apkrėtimo 
vietoje 
susiformavusi
ų žaizdų ilgis, 
cm ±SP 

Vidutinis 
išoriniųb 
nekrozių 
skaičiusa ±SP 

Sveikatingu
-mo balo 
vidurkisa 
±SP 

Pumpurų 
sprogimo 
fenologijos 
balo vidurkis a 
2012 m. 
gegužės mėn. 
±SP 

Biržų 
(Biržų) 

01UPL06
9 (B069) 40 / 20 38 (95,0) 0 (0,0) 19,00±6,09 a 3,60±0,43 d 2,93±0,15 a 2,25±0,12 ab 

Biržų 
(Biržų) 

01UPL07
2 (B072) 40 / 20 38 (95,0) 2 (5,0) 5,70±1,61 b 2,93±0,40 cd 3,25±0,16 a 2,10±0,13 ab 

Biržų 
(Biržų) 

01UPL07
6 (B076) 40 / 20 35 (87,5) 2 (5,0) 1,30±0,82 b 2,40±0,29 

bcd 3,15±0,17 a 2,08±0,13 ab 

Biržų 
(Biržų) 

01UPL07
8 (B078) 40 / 20 35 (87,5) 0 (0,0) 2,50±0,85 b 1,95±0,27 abc 3,00±0,16 a 3,10±0,13 c 

Biržų 
(Biržų) 

01UPL08
0 (B080) 40 / 20 34 (85,0) 8 (20,0) 6,60±4,54 b 1,63±0,28 abc 2,88±0,22 a 2,70±0,15 bc 

Bendras/ vidurkiai 200 / 100 180 (90,0) A 12 (6,0) 7,02±1,66 A 2,50±0,16 A 3,04±0,08 
A 

2,45±0,07 
N.S. 

Pakruojo 
(Žeimelio) 

40UPL04
9 (Z049) 40 / 20 15 (37,5) 0 (0,0) 0,70±0,48 b 0,70±0,19 a 4,50±0,11 c 2,93±0,17 c 

Pakruojo 
(Žeimelio) 

40UPL05
3 (Z053) 40 / 20 32 (80,0) 2 (5,0) 2,10±1,17 b 1,88±0,33 abc 3,23±0,19 a 2,65±0,15 bc 

Pakruojo 
(Žeimelio) 

40UPL05
4 (Z054) 40 / 20 26 (65,0) 2 (5,0) 3,30±1,16 b 1,43±0,24 ab 4,03±0,16 

bc 2,58±0,13 bc 

Pakruojo 
(Žeimelio) 

40UPL06
0 (Z060) 40 / 20 38 (95,0) 1 (2,5) 0,00±0,00 b 2,68±0,32 

bcd 3,23±0,15 a 2,58±0,16 bc 

Pakruojo 
(Žeimelio) 

40UPL06
1 (Z061) 40 / 20 31 (77,5) 2 (5,0) 5,50±2,98 b 2,30±0,33 

bcd 
3,43±0,18 
ab 1,78±0,13 a 

Bendras/ vidurkiai 200 / 100 142 (71,0) B 7 (3,5) 2,32±0,70 B 1,79±0,14 B 3,68±0,08 
B 

2,50±0,07 
N.S. 

anuo visų tirtų medelių/ visuose tirtuose medeliuose (inokuliuoti grybu + kontrolė) 
bvisos viename medelyje aptiktos išorinės, ne apkrėtimo vietose susiformavę nekrozės 
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16 pav. Biržų ir Pakruojo paprastojo uosio populiacijų dešimties šeimų sėklinės kilmės palikuonių dirbtinio 

apkrėtimo patogeniniu grybu Hymenoscyphus fraxineus eksperimento rezultatai: vidutinis apkrėtimo vietoje 

susiformavusių žaizdų (nekrozių) ilgis ± standartinė paklaida. Skirtingomis mažosiomis raidėmis pažymėtos vertės 

viena nuo kitos skiriasi reikšmingai (P < 0,05, ANOVA). Reikšmingai besiskiriantys (P < 0,05, t-testas) populiacijų 

vidurkiai paženklinti skirtingomis didžiosiomis raidėmis. 

 

 
17 pav. Biržų ir Pakruojo paprastojo uosio populiacijų dešimties šeimų sėklinės kilmės palikuonių dirbtinio 

apkrėtimo patogeniniu grybu Hymenoscyphus fraxineus eksperimento rezultatai: vidutinis ne apkrėtimo vietoje 

susiformavusių (išorinių) nekrozių skaičius ± standartinė paklaida. Skirtingomis mažosiomis raidėmis pažymėtos 

vertės viena nuo kitos skiriasi reikšmingai (P < 0,05, ANOVA). Reikšmingai besiskiriantys (P < 0,05, t-testas) 

populiacijų vidurkiai paženklinti skirtingomis didžiosiomis raidėmis. 
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Sveikiausios buvo Pakruojo populiacijos šeimos Nr. Ž049 ir Ž054, kurių sveikatingumo 

balo vidurkis bandymo pabaigoje (atitinkamai 4,50±0,11 ir 4,03±0,16 balo) buvo reikšmingai 

didesnis nei daugelio kitų testuotų šeimų (ANOVA, P < 0,05); šių šeimų mažiausias buvo 

vidutinis išorinių nekrozių skaičius, o vidutinis apkrėtimo vietoje susiformavusių žaizdų ilgis taip 

pat buvo vienas mažiausių (9 lentelė, 15–17 pav.). Šiose šeimose džiūties požymiai irgi buvo 

sutinkami rečiausiai: pasireiškė atitinkamai ant 37,5 ir 65,0% nuo visų testuojamų (grybu 

dirbtinai apkrėstieji + kontrolė) medelių (9 lentelė). Šeima Ž049 taip pat pasižymėjo vienu 

ankstyviausių pumpurų sprogimu (9 lentelė, 18 pav.). Tuo tarpu bene prasčiausiai atrodė Biržų 

populiacijos šeimos Nr. B080 ir B069, kurių sveikatingumo balo vidurkis bandymo pabaigoje 

buvo mažiausias ir siekė atitinkamai 2,88±0,22 ir 2,93±0,15 balo, o vidutinis apkrėtimo vietoje 

susiformavusių žaizdų ilgis tarp visų šeimų buvo didžiausias ir siekė atitinkamai 6,60±4,54 cm ir 

19,00±6,09 cm (9 lentelė, 15 ir 16 pav.). Pastarosiose šeimose džiūties požymiai pasireiškė 

atitinkamai ant 85,0% ir 95,0% visų medelių; be to, šeimoje B080 tarp visų testuotų šeimų 

fiksuotas didžiausias žuvusių medelių skaičius – 8 (20,0%), o šeimoje B069 rastas absoliučiai 

didžiausias vidutinis išorinių nekrozių skaičius (9 lentelė, 17 pav.). 

 

 
18 pav. Biržų ir Pakruojo paprastojo uosio populiacijų dešimties šeimų sėklinės kilmės palikuonių vidutiniai 

pumpurų sprogimo fenologijos balai 2012 m. gegužės mėn. vertinimo duomenimis ± standartinė paklaida. 

Skirtingomis raidėmis pažymėtos vertės viena nuo kitos skiriasi reikšmingai (P < 0,05, ANOVA). Populiacijų 

vidurkiai tarpusavyje reikšmingai nesiskyrė (P > 0,05, t-testas). Išsamus vertinto parametro paaiškinimas pateikiamas 

skyriuje Tyrimo medžiaga ir metodai, poskyryje 2.2.5. „Paprastojo uosio šeimų jautrumo džiūčiai patikra 

panaudojant dirbtinį apkrėtimą H. fraxineus“ 
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Nustatyta silpna neigiama Spearman‘o koreliacija tarp medelių sveikatos būklės 2014 m. 

pavasarį ir inokuliacijos vietoje susidariusių žaizdų ilgio (r = -0,232; P < 0,01) (10 lentelė). 

Vidutiniškai stipri neigiama statistiškai patikima koreliacija nustatyta ir tarp medelių sveikatos 

būklės bei vidutinio išorinių nekrozių skaičiaus (r = -0,476, P < 0,01). Dirbtinio apkrėtimo vietoje 

susiformavusių žaizdų ilgis silpnai, bet patikimai koreliavo su vidutiniu išorinių nekrozių 

skaičiumi (r = 0,236, P < 0,01) (10 lentelė).  

  
10 lentelė. Spearman‘o korealiacijos koeficientai tarp vertintų medelių parametrų Biržų ir Pakruojo paprastojo uosio 

populiacijų dešimties šeimų sėklinės kilmės palikuonių dirbtinio apkrėtimo patogeniniu grybu Hymenoscyphus 

fraxineus eksperimente. Parametrų paaiškinimai pateikiami 9-oje lentelėje 

 
Sveikatingumo 
balas 

Apkrėtimo vietoje 
susiformavusių žaizdų ilgis 

Išorinių 
nekrozių 
skaičius 

Pumpurų sprogimo 
fenologijos balas 

Apkrėtimo vietoje 
susiformavusių žaizdų ilgis  

-0,232**    

Išorinių nekrozių skaičius -0,476** 0,236**   

Pumpurų sprogimo 
fenologijos balas 

0,043 -0,167* -0,118*  

Reikšmingumo lygmuo: * 0,05 ≥ P>0,01, ** P ≤ 0,01 
 

Lyginant pumpurų sprogimo fenologiją, statistiškai patikimų skirtumų tarp populiacijų 

nerasta (t-testas, P > 0,05), tačiau tarp atskirų šeimų šie skirtumai buvo patikimi (ANOVA, P < 

0,05). Ankstyviausia fenologija pasižymėjo šeimos iš abiejų populiacijų: Biržų - B078 ir 

Pakruojo - Ž049 (atitinkamai 3,10±0,13 ir 2,93±0,17 balo), o vėlyviausia – taip pat abi 

populiacijas atstovaujančios šeimos - Ž061 ir B076 (atitinkamai 1,78±0,13 ir 2,08±0,13 balo; 9 

lentelė, 18 pav.). Tarp pumpurų sprogimo fenologijos ir medelių jautrumą H. fraxineus 

sukeliamai ligai apibrėžiančių rodiklių (vidutinio medelių sveikatingumo balo 2014 m. pavasarį, 

vidutinio apkrėtimo vietoje susiformavusio nekrozių ilgio ir vidutinio išorinių nekrozių skaičiaus) 

statistiškai patikimos koreliacijos (P < 0,05) nerasta, arba koreliacija buvo patikima, tačiau labai 

silpna (10 lentelė). 

 

3.4.1. Skyriaus rezultatų aptarimas 

Nei viena iš mūsų tirtų populiacijų ar jų šeimų nebuvo visiškai atspari H. fraxineus 

sukeliamai ligai. Patogenas per dirbtinai padarytas žaizdas sėkmingai apkrėtė 40% visų 

inokuliuotų medelių ir sukėlė būdingus džiūties požymius, kas patvirtino jau anksčiau kitų 

mokslininkų (Bakys et al., 2009 a,b; Kirisits et al., 2009; Kowalski and Holdenrieder, 2009a; 

Ogris et al., 2009, 2010; Szabo, 2009; Husson et al., 2011, Kräutler et al., 2015) atliktų 
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patogeniškumo testų rezultatus, t.y. grybo H. fraxineus patogeniškumą paprastajam uosiui. Mūsų 

tyrime, palyginti mažą apkrėtimo vietose išsivysčiusių nekrozių procentą galėjo sąlygoti aukšta 

oro temperatūra šiltnamyje (27-35°C) apkrėtimo metu ir iškart po jo, kas galėjo turėti neigiamos 

įtakos grybo įsitvirtinimui ir tolimesniam uosio audinių kolonizavimui. 

Tyrimo rezultatai parodė, kad skirtingų uosio populiacijų ir šeimų medeliai nevienodai 

reaguoja į dirbtinai įneštą patogeną: pastebėti ženklūs nekrozių ilgio skirtumai tarp Biržų ir 

Pakruojo populiacijų, o apkrėtimo vietose susiformavusių nekrozių ilgis gana aiškiai atspindėjo 

tirtų šeimų skirtingą jautrumą H. fraxineus. Geriausiu sveikatingumu pasižymėjusių šeimų 

atstovų vidutinis nekrozių ilgis buvo vienas mažiausių (2,32±0,70 cm) ir atvirkščiai – blogiausio 

sveikatingumo šeimų atstovų vidutinis nekrozių ilgis buvo didžiausias (7,02±1,66 cm). Statistinis 

gautų rezultatų patikimumas leidžia pagal apkrėtimo vietose susiformavusių nekrozių ilgį gana 

tiksliai spręsti apie tiriamų medžių atsparumą džiūčiai. Dirbtinio apkrėtimo vietose 

susiformavusių žaizdų ilgio koreliacija su vidutiniu išorinių nekrozių skaičiumi ir su medelių 

sveikatos būkle parodė, kad medelių jautrumas patogenui pasireiškia per vienas su kitu susietus 

požymius: didėja pažeidimų (nekrozių) skaičius, jų ilgis, intensyviau vysta lapai, lajoje atsiranda 

daugiau nudžiūvusių šakų (ūglių apmirimas) – didėja defoliacija. Toks kompleksiškas poveikis 

lemia staigius fiziologinius ir morfologinius pakitimus visame augale, ko pasėkoje suprastėja 

bendra sveikatos būklė ir pastarasis ima džiūti.  

Mūsų tyrimo metu gauti rezultatai patvirtino danų mokslininkų McKinney ir kt. (2012) ir 

Lobo ir kt. (2015) darytą prielaidą, kad tiesioginis (dirbtinis) apkrėtimas greitai (mažiau nei per 

metus) parodo uosio šeimų bei populiacijų skirtumus pagal jautrumą H. fraxineus sukeliamai 

ligai. Ši technologija galėtų pasitarnauti siekiant suintensyvinti atsparių uosio genotipų, šeimų ar 

populiacijų atranką. Vis dėl to akivaizdu, kad eksperimento metodologiją dar reikėtų tobulinti, 

optimizuoti dirbtinio apkrėtimo sąlygas; galbūt ateityje reikėtų nepraktikuoti medelių testavimo 

šiltnamyje, eksperimentus atliekant kuo natūralesnėmis, lauko, sąlygomis. Šią prielaidą patvirtina 

neseniai lauko sąlygomis mūsų atlikto skirtingų H. fraxineus izoliatų virulentiškumo testo, 

naudojant panašaus amžiaus lietuviškos kilmės paprastojo uosio sodinukus, rezultatai, parodę, 

kad nekrozės susiformavo ant daugiau kaip 90% apkrėstųjų medelių (Lygis et al., nepublikuota).  

Praktiškai pagal visus požymius mažiau jautri ligai buvo Pakruojo paprastojo uosio 

populiacija, o šios populiacijos šeima Nr. Ž049 pasižymėjo ypač dideliu atsparumu. Jau anksčiau 

buvome nustatę, kad Pakruojo populiacija turi vieną aukščiausių kompleksinį selekcinės vertės 

indeksą ir didžiausią dalį sveikų klonų bandomuosiuose želdiniuose (Pliūra et al., 2011; 2014). 

Taigi, mūsų tyrimai dar kartą patvirtino neblogą Pakruojo populiacijos (ypač šeimos Nr. Ž049) 

potencialą ligai atsparios selekcinės medžiagos dauginimui ir sėkmingam uosynų atkūrimui. 
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Kaip rodo kai kurių autorių (Pliūra and Baliuckas, 2007; McKinney et al., 2011; Stener, 

2013; Bakys et al., 2013; Pliūra et al., 2011; 2014) uosio bandomuosiuose želdiniuose gauti 

rezultatai, uosio atsparumas priklauso nuo pumpurų sprogimo fenologijos. Tyrimai Danijoje ir 

Švedijoje parodė, kad uosio medžių fenologija reikšmingai koreliuoja su atsparumą 

apibrėžiančiais rodikliais. McKinney ir kt. (2011) nustatė stiprią genetinę koreliaciją (rG = 0,73) 

tarp 39 tirtų klonų lapų spalvos pakeitimo (parudavimo) datos rudenį ir lajos pažeidimų: mažiau 

džiūties pažeisti klonai anskčiau pakeitė lapų spalvą, kuriuos po to anksčiau ir numetė. Taip pat 

minėto tyrimo metu buvo nustatyta vidutiniškai stipri, tačiau statistiškai reikšminga koreliacija 

tarp ligos požymių pasireiškimo intensyvumo ir pumpurų sprogimo fenologijos (rG = 0,34), 

rodanti, kad atsparesnių genotipų pumpurai pradeda skleistis anksčiau nei jautresnių genotipų. 

Stener (2013) taip pat nustatė reikšmingą genetinę koreliaciją (rG = 0,39-0,60) tarp rudeninio lapų 

spalvos keitimo datos ir lajų pažeidimo laipsnio. Be to, 2007 metais stipri koreliacija tarp 

pumpurų sprogimo fenologijos ir lajos pažeidimo laipsnio buvo nustatyta skirtingo tankumo 

medynuose Danijoje, kur anksčiau sprogstantys medžiai buvo mažiau pažeisti ligos (Bakys et al., 

2013). Skirtingų tyrimų metu gauti duomenys rodo, kad anksčiau sprogstantys ir anksčiau lapus 

rudenį metantys medžiai yra mažiau jautrūs H. fraxineus sukeliamai ligai.  

Visgi šie dėsningumai nebuvo pastovūs visuose tyrimuose (Kirisits and Freinschlag, 

2012). Mums taip pat nepavyko nustatyti aiškios koreliacijos tarp medelių sveikatingumo balo ar 

kitų medelių jautrumą ligai parodančių rodiklių ir pumpurų sprogimo fenologijos. Visgi reikia 

paminėti, kad mūsų tyrimuose praktiškai pagal visus požymius atspariausia šeima Nr. Ž049 

pasižymėjo ankstyva pumpurų sprogimo fenologija, tuo tarpu viena prasčiausių šeimų, B069, 

pasižymėjo viena vėlyviausių fenologijų. Gali būti, kad H. fraxineus sukeltos uosių ligos, kaip, 

beje ir daugelio kitų augalų ligų, pasireiškimas priklauso nuo augalo-šeimininko organų 

sezoninės morfogenezės. Paprastojo uosio pumpurų sprogimo fenologiją lemia kompleksas 

aplinkos faktorių, tarp kurių svarbiausi būtų vidutinė paros temperatūra pavasarį ir žiemos įšalo 

stiprumas (Vitasse et al., 2011). Visgi pumpurų sprogimo laiką lemia ne tik išoriniai faktoriai, 

pvz. yra nustatyta, kad paprastojo uosio, kaip ir daugelio kitų vidutinio klimato juostos vėjo 

apdulkinamų medžių rūšių, pumpurų sprogimo fenologija priklauso ir nuo augalo genetinių 

savybių: pastebėtas aukštas šio požymio paveldimumas ir didelė variacija uosio klonų bei 

populiacijų lygmenyse (Pliūra and Baliuckas, 2007). Kadangi uosio atsparumą lemiantys 

genetiniai ar epigenetiniai reguliavimo mechanizmai dar nėra pilnai ištirti, galima daryti 

spekuliatyvią prielaidą, kad uosio jautrumas džiūčiai taip pat gali priklausyti nuo H. fraxineus 

sezoninio aktyvumo dinamikos infekuotuose uosio audiniuose, kuri veikiausiai yra glaudžiai 

susijusi su augale vykstančiais fiziologiniais procesais. Bakys ir kt. (2013) kelia hipotezę, kad 



71 

dažnesnis ligos pasireiškimas (ar jautrumas ligai) vėliau sprogstančiuose uosio fenotipuose gali 

būti susijęs su didesniu jaunų lapų jautrumu H. fraxineus infekcijai, tačiau mūsų nuomone, šią 

hipotezę derėtų atmesti. Yra žinoma, kad Europos vidutinio klimato juostoje šio patogeno sporų 

barstymo periodas paprastai prasideda birželio mėnesį (Gross et al., 2014a), o paprastasis uosis 

sprogsta balandžio pradžioje-viduryje, taigi akivaizdu, kad iki H. fraxineus sporų barstymo 

pradžios tiek ankstyvų, tiek vėlyvų uosio fenotipų lapai jau būna pilnai susiformavę (subrendę) ir 

vienodai jautrūs infekcijai. Be to, pastebėta, kad infekcija gali patekti ne tik per lapus, bet ir per 

uosio žievę (Kräutler et al., 2015). Dar galima pridurti ir tai, kad McKinney ir kt. (2012), atlikę 

dirbtinį šakų apkrėtimą H. fraxineus Danijos kloniniuose bandymuose, nustatė reikšmingą 

koreliaciją tarp natūralių, t.y. išorinių infekcijų pasireiškimo intensyvumo ir dirbtinai įnešto grybo 

sukeltų nekrozių ilgio žievėje. Tai rodo, kad tam tikrų uosio individų atsparumas ligai yra 

didesnis dėl aktyvaus gynybos mechanizmo, o ne vien tik dėl pasyvios „ligos išvengimo 

strategijos“ pasitelkiant ankstyvesnę fenologiją (McKinney et al., 2012). 
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PAGRINDINĖS DARBO IŠVADOS 

1. Patogenas H. fraxineus labai dažnai aptinkamas išoriškai sveikuose (be išorinių ligos 

požymių) paprastojo uosio medžiuose, kas rodo, jog atskiri šios ligai jautrios rūšies 

genotipai gali sėkmingai sugyventi (ar sėkmingai kovoja) su ligos sukėlėju; 

2. H. fraxineus yra dažnai sutinkamas sveikų mandžiūrinio uosio lapų endofitas, paplitęs 

natūraliame šios medžio rūšies areale (Rusijos Tolimuosiuose Rytuose); 

3. Egzistuoja gana ženklūs genetiniai skirtumai tarp Rusijos Tolimųjų Rytų ir europinių 

(Lietuvos ir Švedijos) H. fraxineus populiacijų: priešingai nei europinės, azijinės grybo 

populiacijos pasižymi išreikšta struktūra ir didele genetine įvairove, kas patvirtina šio 

patogeno kilmę iš Tolimųjų Rytų ir nesenos invazijos į Europą teoriją; 

4. Epideminių (Šveicarijos) ir chroniško tarpsnio (Lietuvos) H. fraxineus populiacijų 

virulentiškumas patikimai nesiskiria, tačiau pastebėti gana ryškūs skirtumai tarp atskirų 

grybo subpopuliacijų; 

5. Nustatyti esmingi virulentiškumo skirtumai tarp skirtingų ekologinių tarpsnių (t.y., 

išskirtų iš skirtingo tipo substratų) H. fraxineus izoliatų, kas leistų patvirtinti hipotezę, 

teigiančią, kad saprotrofinis ir patogeninis šio grybo gyvenimo ciklo tarpsniai gali 

skirtingai aktyvuoti tam tikrus organizmo požymius, įskaitant virulentiškumą; 

6. Nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai pagal atsparumą tarp skirtingų (net ir tarp 

geografiškai gana artimų) paprastojo uosio populiacijų ir šeimų, kas sudaro prielaidas 

dalinai ligai atsparios uosio dauginamosios medžiagos atrankai;  

7. Panaudojant dirbtinį medelių apkrėtimą virulentišku patogeno izoliatu galima greitai 

(mažiau nei per metus) ir patikimai įvertinti testuojamų uosių jautrumą H. fraxineus 

sukeliamai ligai pagal apkrėtimo vietose susiformavusių nekrozių ilgį. 
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PRIEDAI 
 

1 lentelė. Trijų mandžiūrinio uosio (Fraxinus mandshurica) medžių besimptomiuose lapuose 

identifikuotos grybų bendrijos. Mėginiai surinkti Rusijoje, Primorės regione 

Operatyvinis taksonominis vienetas 

(OTV) 

 

Taksono DNR aptikimo dažnis mėginiuose, % 

Medis nr. 1 Medis nr. 2 Medis nr. 3 

Lapai 

(n=15) 

Lapkočiai 

(n=12) 

Lapai 

(n=12) 

Lapkočiai 

(n=9) 

Lapai 

(n=19) 

Lapkočiai 

(n=8) 

Mycosphaerella sp. 93 100 100 100 100 100 

Cladosporium sp. 100 100 83 89 74 50 

Phomopsis sp. 80 100 83 100 58 75 

Phoma sp. 73 100 83 89 79 63 

Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 60 100 75 89 32 50 

Dioszegia sp. 87 100 8 22 47 13 

Cryptococcus foliicola Q.M. Wang & 

F.Y. Bai 87 100 25 78 79 75 

Helotiales sp. 47 83 0 100 21 63 

Paraphoma sp. 67 100 42 33 74 88 

Diaporthe nobilis Sacc. & Speg. 27 25 25 0 42 0 

Ramularia sp.1 47 0 8 22 68 25 

Paraconiothyrium sp. 53 100 17 44 32 25 

Hymenoscyphus fraxineus (T. 

Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya 40 42 33 44 37 13 

Periconia byssoides Pers. 87 17 8 0 32 0 

Ramularia sp.2 40 67 67 44 21 38 

Coniozyma leucospermi (Crous & 

Denman) Crous 20 42 50 22 11 25 

Bullera coprosmae Hamam. & 

Nakase  0 33 8 0 0 13 

Ascomycota sp. 7 0 0 0 37 0 

Ramularia sp.3 13 33 17 0 0 0 

Fusarium sp.  27 50 0 0 21 50 

Phaeosphaeria microscopica (P. 

Karst.) O.E. Erikss. 13 33 25 11 21 13 

Colletotrichum sp. 20 25 0 33 11 38 

Capnobtryella sp. 7 50 0 0 0 0 

Penicillium sp. 0 8 33 11 5 0 

Pestalotiopsis sp. 0 8 33 0 0 0 

Trichothecium roseum (Pers.) Link 0 25 25 11 21 0 

Cryptococcus sp. 13 25 0 0 11 25 
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Leptospora sp.  7 33 0 0 5 13 

Plectosphaerella sp. 7 0 8 11 32 0 

Leptosphaeria sp. 20 42 0 0 0 0 

Camarosporium sp. 0 0 25 0 0 0 

Bullera variabilis Nakase & M. 

Suzuki 13 8 0 0 0 0 

Aureobasidium pullulans (de Bary & 

Löwenthal) G. Arnaud 7 42 0 0 5 13 

Aspergillus sp. 0 17 0 11 0 0 

Zymoseptoria sp. 20 0 8 0 16 0 

Teratosphaeriaceae sp. 0 8 0 0 0 0 

Entrophospora sp. 0 25 0 0 0 0 

Rosellinia sp. 7 0 0 11 0 13 

Knufia sp. 7 0 0 0 0 0 

Helminthosporium velutinum Link 0 0 0 11 0 0 

Devriesia sp. 0 17 0 11 0 0 

Hannaella sp. 7 0 0 0 0 0 

Sordariomycetes sp. 0 0 8 0 0 0 

Bionectria ochroleuca (Schwein.) 

Schroers & Samuels 0 0 17 11 0 0 

Helotiales sp. 13 8 0 0 5 0 

Basidiomycota sp. 7 0 0 0 0 0 

Alternaria sp. 0 0 8 0 0 0 

Tetracladium sp. 0 0 0 0 5 13 

Pleosporales sp. 0 0 8 11 0 0 

Saccharicola sp. 0 0 17 0 0 0 

Epicoccum sp. 0 0 8 0 5 0 
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