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Anotacija  
Straipsnyje aptariama žaliosios šerytės (Setaria viridis) – miglinių šeimos, vienamečio augalo savybės, 

paplitimas Lietuvoje ir kaip C4 fotosintezės modelinio augalo pritaikymas šiuolaikiniuose moksliniuose tyrimuose.  

Žaliosios šerytės paplitimas analizuotas remiantis lauko tyrimų medžiaga, herbariuminiais pavyzdžiais ir 

segetalinės floros monitoringo skelbtais duomenimis. Tyrimais nustatyta, kad žalioji šerytė paplitusi visoje Lietuvoje, 

tačiau dažnesnė pietinėje ir rytinėje Lietuvos dalyje. Populiacijos telkiasi agrocenozėse ir urbanizuotose teritorijose. 

Lauko tyrimų metu iš 33 ištirtų žaliosios šerytės populiacijų – 17 aptikta geležinkelio stočių, malūnų teritorijose.  

Reikšminiai žodžiai: Setaria viridis, žalioji šerytė, modelinis augalas, urbanizuotos ekosistemos, geografinis 

paplitimas. 

 

Abstract  

The paper presents green foxtail (Setaria viridis) - annual plant in Poaceae family, which possesses broad 

biological and ecological properties. Here we discuss green foxtail significance for urban phytocenosis, distribution in 

Lithuania and its use as a model plant in modern research. The spread of the green foxtail was analyzed using field 

research data, examples from herbariums and data available from segetal flora monitoring in Lithuania. The results 

show that S. viridis is widely spread in whole Lithuania, however it is more common in southern and eastern parts of the 

country. Populations are concentrated around agro-ecosystem and in urbanized territories. During field research on 17 

populations out of 33 were found in urban ecosystem around railway stations, windmills. 

Key words: Setaria viridis, green foxtail, model species, urban ecosystem, geographic distribution. 

 

Įvadas 

 

Šiuolaikinės floros, augalijos problemos, susijusios su globalizacija ir klimato kaita, yra viena 

didžiausių iškilusių aplinkosauginių ir ekonominių grėsmių (Wreford, Adger, 2010). Manoma, kad 

ateityje vandens trūkumas bei aukštesnė temperatūra bus svarbiausi aplinkos veiksniai, ribojantys 

augalų fiziologinius procesus (Ludwing, Asseng, 2010). Todėl ieškoma būdų, kaip šiuolaikiniais 

genetikos metodais, biotechnologinėmis priemonėmis didinti augalų atsparumą nepalankiems 

abiotiniams veiksniams. Besikeičiančio klimato sąlygomis ypač svarbūs augalai, kurie intensyviai 

vykdo fotosintezę veikiami stresorių (pvz., nuolat pasikartojančios sausros, karščio bangos), o 

bioenergetikos žaliavai – augalai galintys augti nederlingose žemėse (Li, Brutnell, 2011).  

Dabartinėmis salygomis C4 fotosintezės augalų tyrimai tampa labai aktualūs. C4 tipo 

augaluose fotosintezės pirminis produktas turi keturių anglies atomų grandinę. Tokie augalai 

pranašesni dėl fiziologinių savybių: juose nevyksta fotokvėpavimas, todėl jie yra ištvermingesni, 

lengviau prisitaiko prie temperatūrų svyravimų, pakantesni ilgalaikėms sausroms (Brutnell et al., 

2010). Žaliosios šerytės (Setaria viridis L. P. Beauv.) svarba apibendrinama dviem aspektais: kaip 

piktžolės agronominė reikšmė agrofitocenozėms keičiantis klimatui ir, kaip C4 fotosintezės tipo 

genetinių, fiziologinių, ekologinių tyrimų objektas.  

Pasaulio mokslininkų dėmesys į žaliąją šerytę kaip naują C4 modelį atkreiptas neseniai. Rūšis 

priklauso Panicoideae pošeimiui ir morfologiškai panaši į daugelį svarbių kultūrinių augalų kaip 

kukurūzas (Zea), sora (Panicum) ar biodegalų žaliava – drambliažolė (Miscanthus). Patogus 

tyrimams augalas, nes yra diploidas, 2n=18, turintis mažą genomą (apie 510 Mb), taip pat mažo 

habito, palyginti su energetinei žaliavai skirtais augalais ( Brutnell et al., 2010). Gyvenimo ciklas 
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trumpas, pasižymi gausia sėklų produkcija. Žalioji šerytė pasaulyje geografiškai plačiai 

pasiskirsčiusi ir užima įvairias ekologines nišas, pasižymi fenotipiniu plastiškumu ir greita 

adaptacija (Dekker, 2003). Žinomas augalo pakantumas sausros, druskų ir temperatūrų 

svyravimams, tačiau prisitaikymo mechanizmai kol kas mažai tyrinėti (Li; Brutnell 2011).  

Žalioji šerytė (S. viridis) apibūdinama kaip viena iš labiausiai paplitusių ir problemiškiausių 

vienamečių piktžolių Žemėje (Dekker, 2003). Daugelyje pasaulio šalių ši piktžolė kartu su 

giminingomis rūšimis vertinamos kaip agresyvios, stebimas didėjantis atsparumas herbicidams, 

sausrai atsparių rasių plitimas. (Prado et al., 2004). Fenotipinis plastiškumas, greitas prisitaikymas 

prie vietinių sąlygų (greitas individų augimas, žydėjimas, gausus derėjimas) leidžia šiai rūšiai 

įsikurti ir išsilaikyti pirminėse urbanizuotose buveinėse. Lietuvoje žalioji šerytė yra archeofitas 

(Gudžinskas, 1999). Dažniausiai auga smėlingose dirvose, pakelėse, upių pakrantėse, agrocenozėse 

ir antropogeninėse buveinėse (Natkevičiatė-Ivanauskienė, 1963; Čiuberkis, Vilkonis, 2013). Nors 

šiuo metu Lietuvos žemės ūkiui ši piktžolė didelio pavojaus nekelia, tačiau kaip ir kitos C4 tipo 

piktžolės, pvz., burnotis, turi dideles galimybes suvešėti kintančio klimato sąlygomis. Būdingas 

rūšies plastiškumas, dar labiau didina jos konkurencinį pranašumą kultūrinių augalų atžvilgiu.  

Iki šiol žaliosios šerytės geografinis paplitimas Lietuvoje ir migracijos keliai nebuvo tyrinėti. 

Tikėtina, kad dalis šių augalų gali būti imigrantinės kilmės, nes nemažai populiacijų telkiasi 

Lietuvos geležinkelio stočių, kur atgabenami grūdai, malūnų teritorijose (Vainorienė, 2008). 

Straipsnyje aptariama žaliosios šerytės kaip modelinio augalo genetiniams, fiziologiniams, 

ekologiniams tyrimams svarba klimato kaitos sąlygomis ir geografinis rūšies paplitimas Lietuvoje, 

remiantys lauko tyrimų rezultatais, herbariuminiais pavyzdžiais ir literatūros šaltinių analize. 

Tyrimo tikslas – modelinio augalo žaliosios šerytės (Setaria viridis) C4 fotosintezės objekto 

savybės ir paplitimo Lietuvoje įvertinimas. 

 

Tyrimų metodika 

 

Žaliosios šerytės, kaip modelinio augalo, tyrimų apžvalga atlikta remiantis naujausiais 

užsienio mokslininkų skelbtais straipsniais ir lietuvių autorių skelbta medžiaga. 

Žaliosios šerytės paplitimo vietos nurodytos remiantis lauko tyrimų medžiaga, 

herbariuminiais pavyzdžiais, saugomais Vilniaus universiteto (WI), Botanikos instituto (BILAS), 

Marijampolės (HSUD) ir Šiaulių universiteto herbariumuose (HUS), taip pat segetalinės floros 

monitoringo skelbtais duomenimis (Laukų segetalinės..., 2001; Laukų augalijos..., 2008). 

Lauko tyrimai buvo vykdomi dviem etapais. Ankstesnių tyrimų metu 2005–2007 m buvo 

ištirtos  25 žaliosios šerytės populiacijos 12 rajonų (Anykščių, Joniškio, Klaipėdos, Molėtų, 

Panevėžio, Radviliškio, Šiaulių, Švenčionių, Varėnos, Vilniaus, Trakų, Tauragės). Didesnis 

dėmesys buvo skiriamas urbanizuotoms teritorijoms, kur tikėtinos didesnės svetimkraščių rūšių 

santalkos (geležinkelio krovinių krovos stotys, malūnų teritorijos, agrocenozėse ir kt.). Tyrimams 

buvo pasirinktos ne mažesnės, kaip vidutinio dydžio populiacijos (> 50 vnt.) (Vainorienė, 2008). 

2011–2013 m. pasirinktinai patikrintos ankstesniais metais tirtos populiacijos. Ištirtos 8 

naujos populiacijos 3 iš jų fiksuotos anksčiau netirtuose Vidurio Lietuvos rajonuose (Elektrėnų sav., 

Kėdainių ir Kauno r). Tyrimams pasirinktos ne mažesnės, kaip vidutinio dydžio populiacijos (> 50 

vnt.), surinkta po 50 vnt. augalų morfologiniams tyrimams.  

Augaviečių dirvožemio cheminiai tyrimai atlikti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 

agrocheminių tyrimų laboratorijoje. Nustatytas dirvožemio pH, humusingumas, azoto, fosforo, kalio 

kiekiai.  

 

Rezultatai 

 

Genetikai, fiziologai žaliąją šerytę laiko svarbiu XXI a. tyrimo objektu kompleksiniams, 

daugiafunkciniams tyrimams (C4 tipo fotosintezės, augalų streso tolerantiškumo, biomasės vertės 
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didinimo, bei bioenergetinių ir invazinių rūšių tyrimams) (Lata et al., 2013; Jia et al., 2013; Diao, 

2014). Dauguma šių tyrimų tik įsibėgėja. Genetinių tyrimų plėtrą kol kas riboja rūšies didelė 

morfologinė įvairovė ir mažai tirti filogenetiniai ryšiai su gimingomis rūšimis (S. pumila, S. faberi, 

S. verticilata). Žaliosios šerytės morfologinių charakteristikų tyrimai išlieka pirmaeiliu uždaviniu. 

Neseniai atskleista, kad skirtingų populiacijų morfologinius, ypač augalų aukščio, šluotelės, 

varpučių ilgio skirtumus galima susieti su geografine platuma (Lanton, Kellogg, 2014). 

Genetiniai žaliosios šerytės ir artimos rūšies italinės šerytės (Setaria italica (L.) P. Beauv.) 

tyrimai jau vykdomi Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Japonijoje, Kinijoje, Australijoje, 

Brazilijoje. Amerikos universitetų mokslininkai, naudodami genetinius, fiziologinius, modeliavimo 

ir biotechnologinius metodus siekia išsiaiškinti C4 fotosintezės reguliavimo mechanizmus, juos 

perkelti į C3 tipo fotosintezės kultūrinius augalus, nustatyti sausros ir kitų abiotinių veiksnių sukeltų 

stresų atsakus, sukurtus metodus pritaikyti bioenergetinių žaliavų tyrimams (Li, Brutnell, 2011; 

Warnasooriya, Brutnell, 2014). Genetinių tyrimų užduotis lengvina ir tai, kad baigtas skanuoti 

žaliosios šerytės genomas (Bennetzen et al., 2012). 

Lietuvoje žaliają šerytę kaip modelį fiziologiniams tyrimams Aleksandro Stulginskio 

universiteto Agrobiotechnologijos laboratorijos mokslininkai naudoja nuo 2011 m. Laboratorijoje 

modeliuojamos abiotinių stresų sąlygos, siekiant išaiškinti ir išplėsti augalų tolerantiškumo 

stresoriams ribas (Burbulis ir kt., 2013).  

Kintant klimatui, keičiantis augalininkystės technologijoms agrofitocenozėse vyksta lėtas 

segetalinės floros prisitaikymas prie naujų aplinkos sąlygų. Metai iš metų ieškoma būdų, kaip 

sumažinti piktžolių žalingą poveikį auginamoms žemės ūkio kultūroms, tačiau jų sunaikinti 

nepavyksta. Šios kovos ekonominė kaina yra labai didelė (Pilipavičius ir kt., 2008). Piktžolių flora 

Lietuvos pasėliuose per pastaruosius dešimtmečius labai pasikeitė. Piktžolėtumo kontrolė 

cheminėmis priemonėmis ir kitos priežastys lėmė tai, kad sumažėjo dviskilčių, bet išplito 

vienaskiltės piktžolės. Atsiranda ir anksčiau problemų nekėlusių piktžolių (Aukštikalnienė ir kt., 

2011). Kada piktžolių sėklų introdukcija intensyvėja, svarbu skubiai nustatyti žalingiausias 

piktžoles, kad imtis priemonių jų plitimui sustabdyti. Prognozė gali būti pagrįsta ne vien rūšies 

charakteristika (biologiniai vystymosi ypatumai, taksonomija, skverbimosi greitis), bet labai svarbu 

gauti kombinuotą informaciją apie sąveiką bendrijoje ar agrocenozėje (Vilà et al., 2004). Kai kurių 

mokslininkų nuomone, būtina atkreipti dėmesį ir į globalią sinantropizaciją, kai pakartotinai 

užnešamos plačiai paplitusios piktžolės į vietines agrocenozes ir tai gali turėti neigiamų pasekmių, 

nes gali atsitiktinai patekti konkurencingesnės, atsparesnės herbicidams tos pačios rūšies 

svetimkraštės piktžolės (Radosevich et al., 2007). Šiandienos iššūkiams spręsti daugėja tyrimų, 

kuriuose tiriama hibridizacija tarp introdukuotos rūšies ir jai giminingos vietinės rūšies, taip pat 

atliekami populiacijų genetinės įvairovės tyrimai (Nacionalinės..., 2012). Veiksminga piktžolėtumo 

kontrolė galima tik tada, kai turima žinių apie piktžolių žalingumą, paplitimą, migracijos kelius. 

(Aukštikalnienė ir kt., 2011) 

Tyrimais nustatyta, kad žalioji šerytė paplitusi visoje Lietuvoje, tačiau dažnesnė pietinėje ir 

rytinėje Lietuvos dalyje, kur vyrauja lengvesnės granulometrinės sudėties dirvožemiai (Pav.). 

Populiacijos telkiasi agrocenozėse ir urbanizuotose teritorijose.  

Gamtoje žalioji šerytė kaip vienmetis augalas gali spontaniškai pasirodyti ir vėl išnykti ar būti 

išnaikintas cheminėmis, mechaninėmis priemonėmis, ypač urbanizuotose buveinėse. Todėl svarbu 

nustatyti populiacijų ilgaamžiškumą. Siekiant palyginti populiacijose vykstančius pokyčius 

pakartotiniai buvo tirtos anksčiau fiksuotos 6 augavietės (Vainorienė, 2008). Dėl pasikeitusio 

ūkininkavimo – užsėjus pieva dirbamą lauką Trauleinių k. (Šiaulių raj.) nerasta nė vieno individo. 

Greta esančioje ganykloje šių augalų neaptikta. Dėl intensyviai tvarkomos teritorijos Gubernijos 

(Šiaulių raj.) geležinkelio stotyje pakartotinų tyrimų metu 2012 m. žaliųjų šeryčių neaptikta. 

Joniškio geležinkelio stoties, Radviliškio geležinkelio muitinės posto teritorijose, Šiaulių Zoknių 

geležinkelio stotelėje ir Šiaulių r. Šalpirčių kaime bulvių lauke žaliosios šerytės kasmet atsisėja.  
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Žalioji šerytė labai polimorfiška rūšis, su įvairuojančiomis augimo charakteristikomis, 

skirtingais šluotelių atspalviais. Vievio malūno teritorijoje šalia apleistų geležinkelio bėgių saulėtoje 

vietoje, nustatytos 3 fenotipiškai besiskiriančios žaliosios šerytės populiacijos: 1) individai žemi (5–

10 cm)  gausiai šakoti, žiedynai sutrumpėję; 2) individai liaunais, plonais stiebais, šluotelių šereliai 

sutrumpėję; 3) individai tvirtais 30–50 cm ilgio stiebais, plačiais lapais (10–12 mm pločio), 

šluotelės ilgais šereliais. Augalų morfologinės savybės dažnai priklauso nuo augimo sąlygų. 

Tikėtina, kad vienodomis sąlygomis augantys, bet fenotipiškai besiskiriantys individai galėjo su 

grūdais kaip piktžolės patekti iš skirtingų šalies vietų ar užsienio šalių. 
 

 

Pav. Žaliosios šėrytės (Setaria viridis) paplitimas Lietuvoje 

Duomenys:  – lauko tyrimai,  – herbariumų pavyzdžiai,  – laukų augalijos monitoringas 

Fig. Distribution of green foxtail in Lithuania 

Data:  – field study,  – specimens of herbariums,  – monitoring of field vegetation 

 

2011–2013 m. penkiuose Vidurio Lietuvos administraciniuose rajonuose užregistruotos 8 

žaliosios šerytės radavietės. 7 iš jų ribotai paplitusios prie geležinkelio bėgių, malūnų, stočių 

teritorijose, viena – privačiame darže (1 lentelė). 
 

1 lentelė. Žaliosios šerytės tyrimų vietos urbanizuotose ekosistemose 

Table 1. Location of green foxtail in urban ecosystems 

Tyrimų vieta Buveinė Fenotipiniai skirtumai 

Elektrėnų sav. Vievio malūnas,  

AB „Malsena“ įmonė 

Šalia geležinkelio bėgių, teritorijos 

pakraštys 
Žemi individai (5–10 cm ilgio) 

Elektrėnų sav. Vievio malūnas,  

AB „Malsena“ įmonė 

Šalia geležinkelio bėgių, teritorijos 

pakraštys 

30–50 cm ilgio stiebai, platūs  

10–12 mm ilgio lapai,  

trumpi šluotelės šereliai 

Elektrėnų sav. Vievio malūnas,  

AB „Malsena“ įmonė 

Šalia geležinkelio bėgių, teritorijos 

pakraštys 

Augalo stiebai liauni, išlinkę, 

šluotelių šereliai sutrumpėję 

Kėdainiai. Cukraus fabrikas Šalia geležinkelio bėgių Tipiniai rūšies požymiai 

Radviliškis Geležinkelio mazgas Šalia geležinkelio bėgių 
Ploni, išlinkę stiebai, siauri lapai ir 

sutrumpėję šluotelių šereliai 

Šiauliai, Paitaičių gatvė Pakelė, šalia geležinkelio bėgių Tipiniai rūšies požymiai 

Šiauliai, Šaukėnų gatvė Daržas Tipiniai rūšies požymiai 

Kaunas, AB „Kauno grūdai“ Dykvietė, prie geležinkelio bėgių Tipiniai rūšies požymiai 
 

Kaune, šalia AB „Kauno grūdai“ elevatoriaus, žaliosios šerytės individai gausiai augo 

nedideliame dykvietės plote prie apleistų geležinkelio bėgių. Kėdainiuose, cukraus fabriko 

teritorijoje, žalioji šerytė išplitusi ribotai siaurame plote prie geležinkelio bėgių. Radviliškio 

geležinkelio stotyje, šalia Teritorinės muitinės posto prie šalutinių geležinkelio bėgių, žalioji šerytė 



R. Vainorienė / Miestų želdynų formavimas 2016 1(13) 381–388 

385 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2016                                                                                              http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

išplitusi maždaug 20 m ilgio siaura juosta, išsiskyrė plonais stiebais, siaurais lapais ir 

sutrumpėjusiais varpučių šereliais.  

Ketvertą metų dvi žaliosios šerytės buveinės buvo stebimos Šiaulių mieste. Paitaičių gatvėje 

populiacija išplitusi palei geležinkelio liniją apie 30 m ilgio siaura juosta, išlieka stabili, kasmet 

atsisėja. Augalai vidutiniškai 10–30 cm aukščio. Auga žvyringame su skaldos priemaiša grunte. 

Šaukėnų gatvėje (Pabalių mikrorajonas) darže kasmet atsisėja, auga sausame, smėlingame 

dirvožemyje.  

Tirtose augavietėse augalai augo sausose, saulėtose vietose. Dirvožemių cheminė sudėtis 

įvairavo gana plačiose ribose. Dirvožemiai beveik neutralūs ir šarmingi (pH 6,8–7,3–8,1), mažo 

humusingumo ir humusingi (0,60 %–7,69 %). Pagrindiniai mitybinių elementų kiekiai labai 

įvairavo. Labai mažas kalingumas 54–84 mg/kg nustatytas AB „Kauno grūdai“ įmonės teritorijoje, 

Vievio malūno ir Radviliškio geležinkelio stoties augaviečių grunte. Vidutinio kalingumo 

dirvožemis 120 mg/kg nustatytas Kėdainių cukraus fabriko teritorijoje. Vertinant dirvožemius pagal 

fosforingumą nustatytas mažas fosforingumas (89 mg/kg) Radviliškio geležinkelio stoties teritorijos 

grunte, kitose augavietėse sąlygiškai fosforingi 167–506 mg/kg. Mineralinio azoto rasti labai maži 

kiekiai (5,26 mg/kg–13,83 mg/kg ) Kiek didesnis (43,8 mg/kg) nustatytas AB „Kauno grūdai“ 

įmonės teritorijoje. Kalcio karbonatų kiekiai augaviečių dirvožemiuose svyruoja nuo 39 iki 145 

g/kg. 

Lietuvos herbariumuose saugomi 72 žaliosios šerytės pavyzdžiai, surinkti įvairiose Lietuvos 

vietose. 1900–1950 m. surinkta ir herbarizuota 22 vnt., 1951–2000 m. – 49 vnt. Paskutiniais 

dešimtmečiais herbarizuotas tik vienas egzempliorius – 2006 metais. Herbarizuoti du variatetai – 

S. viridis var major, S  viridis var longiseta. Daugiausia pavyzdžių sukaupta BILAS herbariume – 

37; WI – 29, HSUD – 5, HUS – 1 pavyzdys (2 lentelė). 
 

2 lentelė. Žaliosios šerytės pavyzdžiai Lietuvos herbariumuose 

Table 2. Specimens of green foxtail in herbariums of Lithuania 

Rajonas Radavietė 
Herbaro paėmimo 

data 
Herbariumas 

Pavyzdžių 

skaičius 

1 2 3 4 5 

Akmenės r pakelė; kukurūzų laukas 1927; 1972; 1980 WI 3 

Alytaus r. dirvonas; pamiškėje dirvonas 1947; 1970 BILAS 1 

Anykščių r dykvietė 1969 WI 1 

Biržų r. dirva; kapinės 1927; 1959 WI; BILAS 2 

Druskininkai daržas, bulvių pasėlis 1951; 1951 BILAS 2 

Druskininkų r. pakrantė 1953 BILAS 1 

Ignalinos r. mokyklos kiemas 1970 WI 1 

Jonavos r. 
Gaidžiūnų geležinkelio stotis, 

palei bėgius 
1999 HSUD 1 

Jonavos r. dirvonas; dirvonas 1999; 2000 BILAS 2 

Jurbarko r. rugių pasėliai 1986 BILAS 1 

Jurbarko r. pakrantė prie pušyno 1969 BILAS 1 

Kaunas nėra duomenų 1900; 1922 WI 2 

Kauno r nėra duomenų 1934 WI 1 

Kėdainiai daržas 1938 WI 1 

Kelmės r. rugių laukas; avižų laukas 1955; 1959 BILAS 2 

Klaipėda bulvių pasėliai 1933 BILAS 1 

Kretinga senosios kapinės 1960 BILAS 1 

Kuršių Nerija  šiukšlynas 1968 WI 1 

Marijampolės r. daržas; karjero dykvietė; dirvonas  
1991; 1992; 1999; 

1999 
HSUD 4 

Mažeikių r. pieva 1970 WI 1 

Molėtų r. 
pušyno smėlėtas pakraštys; 

laukas; avižų laukas; paežerė 

1949; 1953; 1953; 

1961; 1966 

WI; BILAS (4) 

 
5 

2 lentelės tęsinys 
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1 2 3 4 5 

Pagiegių sav. pakelė 1951 WI 1 

Pasvalio r. 
smėlingas laukas; 

bulvių pasėliai, daržas 
1925; 1926; 1939 WI; BILAS (2) 3 

Plungės r. linų laukas 1954 BILAS 1 

Prienų r. smėlinga pakrantė 1956 BILAS 1 

Radviliškio r. kviečių laukas 1981 WI 1 

Rokiškio r.  dirvonas; rugių pasėliai  1958; 1986 BILAS 2 

Šiaulių r. nėra duomenų 2006 HUS 1 

Švenčionėlių r dirva; smėlyje 1952; 1955 BILAS 2 

Tauragė dykvietė 1988 BILAS 1 

Telšių r miežių pasėliai; pakelė;  1959; 1973; 1980 WI (2); BILAS 3 

Trakų r. palaukė 1986 BILAS 1 

Ukmergė lengva dirva 1946 BILAS 1 

Utenos r. pakelė 1926;1977 WI 2 

Varėnos r. 
pakelė, patvorys; daržas; 

šiukšlynas, smėlyje 

1968; 1972; 1975; 

1975; – 
WI (4); BILAS (1) 5 

Vilniaus r laukas; dirva; geležinkelio stotis 1926;1948;1952 WI; BILAS (2) 3 

Vilnius 
laukas (2); prie geležinkelio (2); 

pakelė 

1921; 1929; 1947; 

1947; 1978 
WI (2); BILAS (3) 5 

Zarasų r laukas; prie geležinkelio; pakelė 1926; 1962; 1977 WI (2); BILAS 3 

Utenos r.  

S.viridis var.major 
bulvių pasėliai 1953 BILAS 1 

Vilnius  

S.viridis var. longiseta 
darže 1948 BILAS 1 

 

Literatūros šaltiniuose duomenų apie žaliosios šerytės paplitimą Lietuvoje mažai. Išsamesni 

duomenys pateikiami Segetalinių rūšių ir bendrijų monitoringo duomenimis (Laukų segetalinės..., 

2001; Laukų augalijos..., 2008). 2001 metais iš 8 monitoringo vietų žalioji šerytė aptikta Perlojoje 

(Varėnos r.) gausumo rodiklis – 1,93, Semeliškėse (Elektrėnų sav.) – 4,02 ir Linkmenyse 

(Ignalinos r.) – 0,87. Augo sausuose lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemiuose. Gausumo 

rodiklis Lietuvoje vidutiniškas (1,15).  

2007 duomenimis žaliosios šerytės gausumo rodikliai padidėjo, rūšis nustatyta 5 monitoringo 

vietose. Dideliu dažnumu žalioji šerytė pasitaiko lengvo smėlio dirvožemiuose – santykinai aukštą 

padengimą turi Perlojos, Semeliškių, Linkmenų monitoringo plotuose ir sudaro gausesnių piktžolių 

grupę. Rūšies gausumo koeficientas agrocenozėse – Perloja 3,11; Semeliškės 8,39; Linkmenys 

6,45; o Varniuose ir Bartininkuose – atsitiktinis>1, atitinkamai 0,11 ir 0,35. Gausumas vidutiniškai 

Lietuvoje –2,30 (Laukų augalijos..., 2008). 
 

Rezultatų aptarimas 
 

Žalioji šerytė konkurencinga rūšis, pasižymi efektyviu vandens naudojimu, atspari sausroms, 

karščio bangoms, todėl ir ateityje, tikėtina, lengvai įsikurs pažeistose ekosistemose. Nustatytas 

didelis dirvožemio cheminių elementų varijavimas skirtingose augavietėse taip pat rodo šeryčių 

ekologinį plastiškumą, Fenotipinis plastiškumas leidžia šiai rūšiai greitai adaptuotis prie naujų 

vietos sąlygų. Išlieka didelė tikimybė, kad svetimkraštės žaliosios šerytės dėl hibridizacijos gali 

turėti nemažą genetinį poveikį vietinėms populiacijoms. Reikalingi genetiniai tyrimai, kad detaliau 

pagrįsti plastiškumą, populiacijų įvairialytiškumą.  

Visos tirtos žaliosios šerytės populiacijos Lietuvoje buvo gyvybingos, augalai išsivystę, 

subrandinę sėklas. Agrocenozėse kaip piktžolė auga bulvių, linų, javų laukuose, daržuose, dažna 

dirvonuojamuose laukuose, dykvietėse, šiukšlynuose, pasitaiko kapinių teritorijose, pakelėse. 

Gamtinėse augalų bendrijose, herbariumų duomenimis, aptikta tik auganti suardytos gamtinės 

aplinkos plotuose. Monitoringo ir stebėjimų duomenimis žaliosios šerytės populiacijos gali išlikti 

stabilios, kasmet atsisėti. Paskutiniais dešimtmečiais vienas svarbiausių žaliosios šerytės plitimo 
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koridorių yra grūdų pervežimas. Seniausi 2 žaliosios šerytės herbariuminiai pavyzdžiai užfiksuoti 

augę prie geležinkelio bėgių 1947 metais Vilniaus apylinkėje. Iš viso herbariumuose saugomi 75 

pavyzdžiai: 5 pavyzdžiai surinkti šalia geležinkelio bėgių (1947–1999 metais). Lauko tyrimų metu 

iš 33 ištirtų žaliosios šerytės populiacijų – 17 aptikta geležinkelio stočių, malūnų teritorijose, kur, 

tikėtina, telkiasi imigrantiniai individai. Urbanizuotose teritorijose Setaria augalai paplitę 

žvyringame, dirvožemyje, auga ir technogeniniame grunte, kurio pagrindas įvairios frakcijos 

žvirgždas, smėlis, skalda. Žaliosios šerytės populiacijos Lietuvoje nėra vienalytės, ypač varijuoja 

morfologiniai požymiai individų, kurie aptikti grūdų pervežimo ar perdirbimo vietose. 

Herbariuminiai pavyzdžiai morfologiškai taip pat skirtingi. Varijuoja augalo aukštis, lapų plotis, 

šluotelės ilgis ir plotis, šerelių ilgis. 
 

Išvados 
 

1. Žalioji šerytė dėl biologinių savybių pasaulyje šiuo metu plačiai taikoma kaip modelinis 

augalas genetiniuose, fiziologiniuose tyrimuose C4 fotosintezės reguliavimo, aplinkos 

pokyčių sukeltiems stresams tirti. Augalas patogus dėl trumpos vegetacijos, mažo habito, 

miglinių šeimos augalų biomasės kaupimo, ypač bioenergetinių žaliavų tyrimuose.  

2. Žalioji šerytė paplitusi visoje Lietuvoje, tačiau dažnesnė pietinėje ir rytinėje Lietuvos dalyje. 

Vienas svarbiausių žaliosios šerytės plitimo kelių išlieka grūdų pervežimas, nes didelė dalis 

tirtų populiacijų telkiasi geležinkelio stočių, malūnų teritorijose.  

3. Populiacijos telkiasi agrocenozėse ir urbanizuotose teritorijose. Žalioji šerytė auga saulėtose, 

sausose vietose, prieraiši lengvesnės granulometrinės sudėties dirvožemiams, o urbanizuotose 

vietose telkiasi žvyringame, dirvožemyje, auga technogeniniame grunte, kurio pagrindas 

įvairios frakcijos žvirgždas, smėlis, skalda. Didelis dirvožemio cheminių elementų 

varijavimas skirtingose augavietėse rodo šeryčių ekologinį plastiškumą. 

4. Žaliosios šerytės populiacijos Lietuvoje nėra vienalytės, ypač varijuoja morfologiniai 

požymiai individų, kurių augavietės aptinkamos geležinkelio stočių, malūnų teritorijose. 
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Summary 
 

Setaria viridis – annual plant in Poaceae family, which possesses broad biological and ecological properties. 

Due to this geneticists and physiologists consider S. viridis as an important modern science object in complex and 

multifunctional research of C4 photosynthesis, plants stress tolerance, improvement of biomass production, biofuel 

feedstock and invasive species migration. In Lithuania S. viridis, as model organism for physiological research, is used 

in the Laboratory of Agrobiotechnology, in Aleksandras Stulginskis University since 2011. Main focus of the group is 

to model the conditions for abiotic stress, in order to reveal and expand the limits of plant tolerancy for stressors, such 

as drought stress, high temperature effects on photosynthesis and biomass accumulation. 

S. viridis is considered as one of the most common weeds on Earth. Furthermore, due to the climate change and 

global sinantropisation, S. viridis is able to become one of the worst weeds in the regions, in which it is currently 

harmless. The spread of S. viridis in Lithuania was not investigated in detail. The first systemic experiments were 

started in 2005 – 2007 and later extended in 2011 – 2013. The spread of the plant was analyzed using field research 

data, examples from herbariums and data available from segetal flora monitoring in Lithuania. 75 specimens, collected 

during 1947 – 2006, are held in 4 herbariums in Lithuania: Vilnius University (WU), Botanic institute of Lithuania 

(BILAS), Marijampolė (HSUD) and Šiauliai University (HUS). 

The results show that S. viridis is widely spread in whole Lithuania, however it is more common in southern and 

eastern parts of the country, where the soil of easy granulometric composition is dominating. Populations are 

concentrated around agro-ecosystem and in urbanized territories. In agro-ecosystem as a weed S. viridis grows in 

potatoes, flax and crop fields, gardens, common in working fields, wastelands, waste dumps, also can be found in 

cemetery territories and roadsides. Furthermore, S. viridis populations can remain stable and annual. One of the main 

S. viridis ways of spreading is via transportation of grains. During field research on 17 populations out of 33 were found 

in territories around railway stations, windmills. In urban territories S. viridis is mostly found in gravelly soil, also in 

technogenic soil, which is composed of various fractions of shingle, sand and rubble. S. viridis populations are not 

homogenious. Morphological parameters, such as plant height, inflorescence structure, are mostly variating among 

individuals around train stations and windmill territories. 

S. viridis is a competitive species, which possesses an effective water use, resistant to droughts, heat waves, thus 

during changing conditions of climate can easily populate in damaged ecosystems and agrocenoses. The possibility 

remains, that forign S. viridis introduced with agriculture products form abroad can pose a harmful genetic effect to 

local populations due to hybridization. However, further genetic experiments are needed to determine plasticity and 

heterogeneity of populations. 


