Anisoptera, Gomphidae (Rambur, 1842), Gomphus (Leach, 1815)

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)
Sin. Libellula forcipata, Gomphus forcipatus
Paprastasis upelinis žirgelis, upelinis laumžirgis, *paprastasis
gomfus; Club-tailed Dragonfly, Common Clubtail

Aprašymas

Gan didelis ir stambus laumžirgis, kurio bendras ilgis siekia
apie 50 mm, o atstumas tarp sparnų galų – per 60 mm. Lytinis
dimorfizmas neryškus, spalva ir raštu patinas nuo patelės
nesiskiria, skiriasi tik pilvelio forma. Pilvelis platėja link galo ir
būna plačiausias ties aštuntu ir devintu segmentais, platėjimas
ryškesnis pas patiną, nes jo pilvelio priekinė dalis gan laiba,
laibiausia ten, kur antrasis segmentas pereina į trečiąją. Pilvelis
dvispalvis, juodas su gelsvu raštu. Ant pilvelio viršaus yra eilė
išilginių geltonių dėmių, o pilvelio šonuose yra taip pat po eilę
geltonų dėmių, kurios ypač stambios aštuntame bei devintame
segmentuose. Pilvelio priedėliai juodi, pas patelę tiesūs, o pas
patiną kiek įlinkę ir nukreipti į šonus. Krūtinėje vyrauja geltona,
žalsva spalva, be to yra raštas, sudarytas iš gan storų juodų linijų
ir juostų. Tas pačias spalvas turi kakta. Akys yra atitolusios viena
nuo kitos, kas būdinga visai Gomphidae šeimai. Akių spalva
paprastai kiek žalsva (pilkšva, rusva). Sparnai skaidrūs,
pterostigmos ir gyslos tamsios, juodos. Kojos taip pat juodos. Kai

Jaunas patinas. Lokėnėlių piliakalnis, Jonavos r., 20150525, nuotrauka: Vaida Paznekaitė.
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Patelė. Nemunas ties Pilimi, Panemunių RP, 20130710, BG.

juoda kūno spalva su amžiumi nesikeičia, gelsvoji dalis gerokai
kinta. Tik išsiritus ši dalis ryškiai geltona, bet netrukus blunka ir
tampa pilkšvai žalia. Ne visai aišku, ar visi individai keičia spalvą,
ar tai tėra variacija, gal priklausoma nuo išorinių sąlygų.
Kitur Europoje yra daugiau panašių, netgi labai panašių
rūšių. O Lietuvoje tėra viena panaši rūšis – G. flavipes. Pagrindiniai
ir lengvai įžiūrimi skirtumai yra tai, kad G. vulgatissimus kojos
vienspalvės juodos ir kad abiejų lyčių pilvelio viršus aštuntame bei
devintame segmentuose taip pat juodas, be gelsvo rašto. O pas G.
flavipes kojos dalinai geltonos ir minėti pilvelio segmentai viršuje
su gelsvu raštu.

Skraidymo laikas

Suaugėliai pradeda ristis gegužės antroje pusėje. Ritimasis
tęsiasi ilgai, dar liepos viduryje galima aptikti šviežius, ką tik
išsiritusius individus. Tačiau sezonas greit baigiasi ir jau rugpjūčio
mėnesį rūšis retai beaptinkama.

Paplitimas

Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse gan plačiai paplitusi, tačiau
nelabai gausi rūšis. Bendras paplitimas apima didelę Europos ir
mažesnę Azijos dalis nuo Ispanijos iki Vakarų Sibiro. Pietuose
siekia Graikiją, šiaurėje – Suomiją iki 65° š. pl.

Buveinės

Gyvena prie didelių ar vidutinio dydžio upių ir upelių su bent
dalinai smėlėtu dugnu. Kanalų ir griovių vengia. Bręsdami gerokai
nutolsta nuo savo upių, kartais net keliolika kilometrų, ir laikosi
saulėtose vietose pievose, miško aikštelėse, miško pakraščiuose,
atskrenda net į aukštapelkes. Tokiose vietose paprastai aptinkami
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Ką tik išsiritusi patelė su
išnara. Šešuvis ties
Bildeniais, 20120629,
nuotrauka:
Vytautas Uselis.

tik pavieniai individai. Lietuvoje taip pat aptikta prie didesnių
ežerų, bet be duomenų, kad ten veistųsi (Barčkutė 2010).

Elgsena, biologiniai ypatumai

Tai nėra labai ištvermingas skrajūnas, nors galima matyti
ypač ilgai patruliuojančius išilgai upės. Nutupia tiek į žoles, tiek į
medžius, kur nusileidžia ant lapų, tupėdami labiau horizontalioje
padėtyje. Kai ritasi, lervos paprastai nelipa ant augalų stiebų, kaip
dauguma laumžirgių, bet tik išropoja į pakrantę ar ant kokio
akmens ir ritasi vos kelių centimetrų aukštyje virš vandens.

Grėsmės, apsauga

Rūšis nereta, bet prieraiši upėms, todėl didžiausias pavojus
gali kilti dėl upių degradavimo tiek vandens kokybės atžvilgiu, tiek
dėl patvenkimo ar kanalizavimo. Lietuvoje upės gan gerai
išlikusios, tad šiuo metu didelių grėsmių nėra. Tačiau niekur
Europoje nebeaptinkama tokia rūšies gausa, kaip tai sufleruoja
mokslinis epitetas vulgatissimus – 'pats įprasčiausias'. Atsižvelgiant
į suaugėlių ritimąsi prie pat vandens ir į tai, kad paprastai jie ritasi
tik esant saulėtam orui, o taip pat į tai, kad laumžirgis, kol ritasi,
yra labai pažeidžiamas, akivaizdu, kad ypatingą pavojų gali kelti
praplaukiančių laivų sukeltos neprognozuojamos bangos, kurios
tiesiog nuplautų besiritančius laumžirgius (Osterwalder 2004,
Schorr 2000).

Pavadinimai ir jų kilmė

Mokslinis genties pavadinimas Gomphus yra lotynizuotas
senovės graikų kalbos žodis gomphos 'kuolas, vinis, pleištas',
keičiant graikišką galūnę į lotyniškąją. Pavadinimas duotas dėl
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Nemunas ties Miežioniais, Dzūkijos NP, 20120528, BG.

G. vulgatissimus patino

pilvelio formos. Epitetas vulgatissimus yra
aukščiausias laipsnis – 'įprasčiausias' nuo lotyniško vulgarus –
'įprastas'. Matyt, kad ten ir tada kur Linėjus aprašė šią rūšį, ji buvo
dažna ir visiškai įprasta. Lietuvių kalboje upeliniais žirgeliais
pavadinta visa Gomphidae šeima. Šitoks pavadinimas pagrįstas
tuo, kad jų lervos vystosi upėse, todėl ir suaugėlių gyvenimas
didele dalimi sukasi apie upes. Tikėtina, kad toks lietuviškas
šeimos pavadinimas buvo sukurtas vokiečių kalbos įtakoje, kur
šeima vadinasi Flussjungfern – 'upinės mergos'. Stonis et al.
(2009) šeimai Gomphidae siūlo pavadinimą skėstaakiai
laumžirgiai, tačiau šį pavadinimą laikome atmestinu jau vien dėl
to, kad akys ne išsiskėtusios, kaip sufleruoja pavadinimas, bet tik
atitolę viena nuo kitos.
Gomphus vulgatissimus is a widely distributed species in
Lithuania. It is more numerous along the larger rivers but appears
as well in small numbers far away from those rivers. The flight
period begins in the second half of May and ends in August. There
are no major threats to this species.
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