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Keliones
.

Kartais ekspedicijoje būdavo sunkių valandų, 
kai pasijusdavome kaip patys didžiausi 
pasaulio suvargėliai ir nelaimėliai

Tai – ne žiogas, o skėrys

Karnavalas prasidėjo, bet tai buvo visai 
ne tai, ko tikėjomės

Kai iš laukinių vietų patenki į labai judrų 
šurmuliuojantį miestelį, gali pasijusti kiek 
keistai. O čia, Bukajuje (Bucay), mūsų lau-
kė dar viena staigmena. Prasidėjo karna-
valas. Tai jie, ekvadoriečiai, taip tą „ren-
ginį“ vadina. Iš tikrųjų, tai yra besaikis 
laistymasis vandeniu. Pila kibirais iš bal-
konų, nuo stogų ar iš pravažiuojančių ma-
šinų. Pila tada, kai užsižioplinęs praeivis 
nieko neįtaria. Karnavalo metu yra sunku 
surasti žmogų, kuris būtų likęs nors kiek 
sausas. Vos ne ant kiekvieno kampo par-
davinėjamos plono plastiko „bombikės“, 
pripildytos vandens. Jeigu po ranka nėra 
kibiro, gali nusipirkti tokių „bombikių“ ir 
apmėtyti kitus žioplius. Kadangi esame 
„labai rimti“ mokslininkai, stengiamės 
saugotis ir į tą kvailą karnavalą nesivelti. 
Tačiau kai mus bekeliaujančius į medžia-
gos rinkimo vietą baisiai apipila kažko-
kiomis pamazgomis, prisiperku ir aš tų 
vandeninių bombikių bei duodu garo at-
gal. Va, šito ekvadoriečiai iš baltaveidžio 
nesitikėjo. Užtat Saimono akyse, aš kaip 
„vadas“ iš karto pakylu viena kartele 
aukščiau, nes, matot, sugebu apginti savo 
bendražygius. Galiausiai esame ne tik 
šlapi, bet ir purvini, nes kai tos „bombos“ 
trenkiasi į pažliugusią atogrąžų žemę, 
purvai tykšta į visas puses. Fotoaparatus 
tenka nešiotis sandariai susivyniojus į 

dvigubą polietileną, nes niekas čia nežiūri 
– teškia vandeniu iš peties ir visiems nuo 
to taip smagu, taip juokinga...

Ieškom vietos naktinei gaudyklei
Bukajuje tvanku ir karšta. Dairomės į 
dangų, ar neužklups naktį liūtis, ar bus 
įmanoma gaudyti vabzdžius su šviesos 
gaudykle. Virginijus, Saimonas ir aš su-
plukę pėdiname palei nebeveikiančio 
geležinkelio bėgius atogrąžų mišku apau-
gusių priekalnių šlaitų link. Prieiname ne-
didelį indėnų kaimelį – jis taip pasislėpęs 
miške, kad iš toliau net nesuprasi, jog čia 
žmonių gyvenama. Stengiamės per daug 
neatkreipti indėnų dėmesio, kad neatro-
dytų įtartina – ko čia trys baltieji atsitren-
kė prieš pat sutemas? Deja, tokioj vietoj 
sunku surasti vietelę, kuri būtų ir slapta, 
ir dar nenuniokota. Jaudinamės, kad laiko 
turime nebe daug, sparčiai vakarėja. Čia, 
atogrąžose, tamsa užklumpa labai staiga: 
dar atrodo tik prasideda prietema, o už 
kokių dvidešimt minučių įsivyrauja akli-
na naktis. Laimei, aptinkame tokį siaurą 
žvyrkelį ir juo pakylame ant mišku apau-
gusio šlaito, kiek aukščiau kaimelio. Pa-
sukę į šoną nuo keliuko, randame ir vie-
tą, kuri pranoksta visus mūsų lūkesčius: 
žmogaus nesudarkytas, drėgnas, vešlus 
atogrąžų miškas, tankiai prižėlę tarpek-
liai, o ore tiesiog tvyro puvėsių kvapas ir 
girdisi cikadų bei kitų egzotinių gyvūnų 
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Nepaisant atogrąžų miškų, įvairiausių vaisių 
ir žemės gelmėse esančios naftos, Ekvadoras 
– viena neturtingiausių pasaulio valstybių

Grįžtant į Riobambą, vietiniai apibarstė dr. 
Arūną kažkokiais miltais ir blizgučiais, bet 
atrodo, kad mūsų kolegai tai visai patiko

Karnavalas Ekvadore – tai besaikis laistymasis vandeniu. 
Aš likau šlaputėlis

giesmės. Bandome fotografuoti vietovę 
atminimui ir ekspedicijos ataskaitoms, tik 
gaila, kad darosi per tamsu kokybiškai 
nuotraukai. 
Gaudyklę įrengiame labai mikliai, o tada 
tepamės repelentais: ne tik veidą, rankas 
ir kaklą, bet ir drabužius, kad bjaurybės 
maliariją platinantys uodai nuo mūsų 
skristų kuo toliau. Mano patarimas: tik tie 
repelentai yra geri, kuriuose viena iš su-
dedamųjų dalių yra DEET – kiti atogrąžo-
se nepadeda. DEET – tai N,N-dietil-m-to-
luamidas (techninis pavadinimas, pagal 
sisteminę nomenklatūrą vadintųsi N,N-
dietil-3-metilbenzamidas). Mes kaip tik 
turime tokio labai specialaus repelento, 
skirto džiunglėms, kuriame DEET sudaro 
net 80 proc. Deja, jis ne tik degina odą, bet 
ir palieka dėmes ant aprangos. Kitą rytą 
aptinkame, kad ten, kur braukėme repe-
lentu, visur liko balsvos juostos.

Kaipgi veikia tas 
N,N-dietil-m-toluamidas

N,N-dietil-m-toluamidas (sutrumpintai – 
DEET, o formulė – C12H17NO) buvo sukur-
tas iš karto po II pasaulinio karo, 1946 m., 
t. y. po to, kai atogrąžose dislokuota JAV 
armija patyrė daug nuostolių. Civiliai šį 
repelentą pradėjo naudoti tik 1957 m. Da-
bar DEET pardavinėjamas įvairių koncen-
tracijų. Nustatyta, kad 20–30 proc. stip-
rumo preparatas apsaugo nuo vabzdžių 
įkandimų 3–6 val., o šimtaprocentinis 
išlieka veiksmingas net iki 12 val. Aš tuo 
kiek abejoju, nes būnant džiunglėse man 
kitaip atrodo (nėra tas preparatas toks 
stebuklingas…). Šio tepalo jokiu būdu 
nepatariama naudoti po drabužiais, ant 
jautrios ar pažeistos odos, o kai saugotis 
nuo vabzdžių nebereikia, būtina kruopš-
čiai apsiplauti vandeniu. Kai kada DEET 

sukelia alergines odos reakcijas. Prepa-
rato jokiu būdu negalima tepti ant mažų 
vaikų, kiek ūgtelėjusiems galima naudoti 
ne didesnės kaip 10–30 proc. koncentraci-
jos. Oficialiai teigiama, kad šis, vabzdžius
atbaidantis tepalas nedaro žmogui dide-
lės žalos, tačiau mano kolegos, kurie nuo-
latos naudoja N,N-dietil-m-toluamidą, jau 
seniai pastebėjo, kad jis palyginti dažnai 
gali sukelti nemigą ar net turėti psicholo-
ginį poveikį (pavyzdžiui, įtakos nuotaikų 
kaitai). Visa tai jau moksliškai aprašyta 
ir medicininėje literatūroje. Bėda ta, kad 
DEET veikia kaip tirpiklis, jis gadina plas-
tiką, sintetinius ir odinius rūbus, dažytus 
arba lakuotus paviršius. Jeigu patenka į 
vandenį, gali būti nuodingas planktonui 
ir žuvims (tačiau ten, vandenyje, laimei, 
nesikaupia). Beje, šis preparatas atbaido 
ne tik uodus ar mašalus, moskitus, bet 
ir erkes. Jis paprasčiausiai blokuoja šių 
kraujasiurbių receptorius – ir jie nebega-
li mūsų aptikti. Štai tokia paprasta DEET 
veikimo paslaptis!
Lietuvoje sunku gauti bent kiek didesnės 
DEET koncentracijos repelento. Aš visada 
jį perku Londone (mūsų šalyje parduo-
dami preparatai tinka tik lietuviškiems 
parazitams baidyti, kai vykstu su studen-
tais į lauko praktikas). Mūsų vaistinėse 
dažniausiai siūlomi repelentai, kurie iš 
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Drugių vikšrai ir Amazonėje stebina savo neįprastomis spalvomis bei formomis. Įdomu, kad žmogus turi 629 raumenis, o vikšrai – net 4000 
įvairių raumenų (vien vikšro galvoje vidutiniškai yra apie 248 raumenys). Sutraukdami kūno raumenis, vikšrai juda: kraujas dideliu spaudimu 
varomas į priekinius segmentus ir kūnas ištįsta į priekį

Tikras gamtos stebuklas – pačių mažiausių 
pasaulio drugių gaubtagalvių (Nepticulidae) 
vikšras lenda iš minos; greit jis nukris į 
miško paklotę, o ten susisuks labai tankų ir 
tvirtą šilkinių siūlių kokoną, kuriame pavirs 
į lėliukę

Tik drugių lervos vadinamos vikšrais; kad 
suprastum, kieno tai lervos (drugių, vabalų, 
dvisparnių ar kitų vabzdžių), turi tikrinti, 
ar yra galva (musių lervos begalvės), ir 
skaičiuoti kojas (pavyzdžiui, drugiai pa-
prastai turi 5 poras pilvelio netikrųjų kojų, o 
vabalai jų neturi)

viso neturi N,N-dietil-m-toluamido. Tai 
visame pasaulyje paplitę Citronella tipo 
preparatai (tik nesugalvokit jų pirkti!). 
Nors teigiama, kad visokie „citronelos“ 
padeda, iš tikrųjų – nė velnio! Bent jau aš 
taip manau. Jūs – patys pamėginkit ir pa-
lyginkit!

Mūsų naktinė gaudyklė pavirto beveik 
siaubo trileriu

Į šviesą pradeda skristi pirmieji vabzdžiai. 
Gaila, kol kas ne tie, kurių ieškome. Tai 
cikados, tai dideli vabalai, o štai iš kažkur 
ant ekrano užropoja ir didelis voras – pa-
ukštėda. Viskas būtų gerai, bet, pasirodo, 
mes turime bėdą! Tas žvyrkelis, kuriuo 
atėjome, yra naudojamas. Ypač vakarais, 
kai saulei nusileidus iš miestelio į kaimą 
grįžinėja žmonės. Nors mes pasislėpę 
tankmėje, tačiau mūsų gaudyklių šviesa 
gerai matoma skersai daubos. Tad kai tik 
išgirstame žvyrkeliu atburzgiant automo-
bilį, gaudyklės šviesas išjungiame (mums 
čia nereikia nekviestų svečių – bus proble-
mų, patikėkit!). Deja, tankiame atogrąžų 
miške ne visada gali išgirsti mašinos ūže-
sį, tad viena akimi kažkam reikia atidžiai 
stebėti priešingą šlaitą, bene iš už medžių 
tankmės pasirodys automobilių žiburiai. 
Kai kokia mašina priartėja prie posūkio, 
jos lempos pasisuka ir šviečia tiesiai į mus 
– tada stovime apmirę ir atjungę gaudyk-
lę, tikėdami, kad mūsų tankmėje, anapus 
daubos, niekas nepastebės. Kai automobi-
lis pravažiuoja, vėl uždegame gaudyklės 
lempas. Tik štai mūsų lempos kažkodėl 
ima ir nebeužsidega. Tai būtų tikra trage-
dija! Įtariu, kad kaltos gaudyklės bateri-
jos, tad siūlau pasinaudoti savo prožekto-
riaus baterijomis, nes jų yra trys ir kaip tik 
tokios, kurių reikia Virginijaus parūpintai 
mažytei gaudyklei. 
Ant ekrano pasirodo keli pirmieji gaub-
tagalviai (Nepticulidae ir Opostegidae). Tik 
keli... Bet vis geriau, nei po tokių vargų 
sugrįžti tuščiomis. Kai naktis įsibėgėjo ir 
visiškai nustojo skristi į gaudyklę vabz-
džiai, susipakavome mantą – ir pirmyn 
per indėnų kaimą namo, į Bukajų. Svar-
biausia – nesukelti šunų lojimo, nepaža-

dinti žmonių ir neišprovokuoti sumaiš-
ties (indėnai jautriai reaguoja į bet kokius 
atvykėlius, ypač baltuosius, o dar miške 
ir naktį). O tie šunys – nebūtų šunys: lyg 
telefonu perduoda vienas kitam žinias, 
kad kaime vaikšto svetimšaliai. Galiau-
siai išeiname į plentą, bet iki Bukajaus dar 
toloka, tad siūlau sutrumpinti kelią ir eiti 
tiesiai seniai nebenaudojamo geležinke-
lio bėgiais. Iš pradžių sekasi neblogai, tik 
prašau gerai pasišviesti prožektoriais, nes 
nežinosi, kas tose žolėse tūno (gali būti 
gyvačių). Deja, prieiname tokią vietą, ku-
rioje didžiulis geležinis tiltas kerta galin-
gą upę. Ta upė žemai žemai, o visos medi-
nės nenaudojamo tilto dalys supuvusios, 
likęs geležinis karkasas. Jeigu būtų diena 
ir aš matyčiau, kokiame aukštyje teks eiti, 
turbūt pakriktų nervai. Dabar baugu (la-
bai baugu!), tačiau atsargiai, žingsnis po 
žingsnio, bandome persiropšti tiltu į kitą 
upės pusę. Neiškenčiu ir pasišvietęs pro-
žektoriumi pažiūriu žemyn. O siaube! 
Svarbiausia, kad galva neapsisuktų ir kad 
nepaslystume, nes tada jau nugarmėsime 
į tamsius vandenis.
Galiausiai laimingai sugrįžtame į Bukajų 
ir aptinkame, kad čia šiokia gyvybė verda 
ir naktį: centrinėje miestelio sankryžoje 
ant žarijų kepa kažkokius neaiškius pyra-
gėlius su kažin kokia mėsa. Tad Saimono 
iniciatyva švenčiame sugrįžimą – padaro-
me tikrą puotą, sėdėdami tiesiog gatvėje, 
ant purvino cemento.

Liūtis
Arūnas nesutinka su mumis ilgiau pasi-
likti Bukajuje, jam jau gana tų karnavalų, o 
mūsų išsinuomotas viešbutis kelia šleikš-
tulį. Tad jis išvyksta vienas į Riobambą, 
nežinodamas, kad tikrasis karnavalas 
jam prasidės vos tik įsėdus į autobusą. 
Tiesa, Arūno ten nesulaistė, o apibarstė 
visokiais miltais ir blizgučiais. Kadangi 
visi autobuso keleiviai be perstojo siurbė 
alkoholį, tad ir jam teko prisijungti. Į Rio-
bambą Arūnas grįžo visiškai girtas ir labai 
miltuotas (bet, matyt, patenkintas). O Bu-
kajuje po neregėtos naktinės liūties viskas 
patvino, visai dienai prapuolė net elektra. 
Miestelyje iš čiaupo ėmė bėgti purvas, o 
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ne vanduo, tad Bukajaus valgykloje nie-
ko nevalgau, sėdžiu alkanas ir prašau tik 
limonado, išpilstyto į butelius. 
Per tokias liūtis vanduo išplauna į pavir-
šių visus nešvarumus, sako, kad paplau-
na net kapus (egzotiniuose kraštuose kaip 
tik tuo metu suklesti cholera). Gerai, kad 
Bukajus ir jo apylinkės tiesiog užverstos 
įvairiausiais vietiniais pigiais vaisiais, 
ypač ananasais ir bananais, taigi mėgau-
siuosi tokiais vietiniais skanėstais.

Bandau pranokti savo kolegą
Pangoro tarpeklyje susistabdėme atvirą 
mašinytę „Honda“, gerokai pakiužusią, 
su atviru kėbulu. Tačiau kas gali būti 
geriau, kaip važiuoti karštą dieną plaka-
mam vėjo ir stebėti nuostabius atogrąžų 
šlaitus iš mašinos kėbulo!? O štai šoni-
niuose tarpekliuose aš klaikiai apsigavau. 
Aptikau tokių atseit nuostabių minų ant 
augalo, panašaus į mūsų topinambą (bul-
vinę saulėgrąžą). Vikšrai mažyčiai, 2 mm 
ilgio, bet tokie riebuiliai, geltoni ir lyg su 
rudom galvutėm. Jų čia begalės, renku ir 
džiaugiuosi – pranoksiu Arūną aptiktų 
vikšrų gausa (jis iki šiol buvo nepralen-
kiamas rekordininkas, tiesiog „profas“ 
ir „fanatas“). Kad surinktume dar dau-
giau, prašau Virginijų ir Saimoną į talką. 
Taigi turime šių vikšrų šimtus (ko gero, 
tikrai bus rekordas!). Kituose šoniniuose 
tarpekliuose aptinkame ir kitų gėrybių: 
egzotinių drugių vikšrų ir dar kitų mūsų 
ieškomų gaubtagalvių rūšių. Norisi grei-
čiau visa tai parodyti Arūnui, kuris, „niek-
šelis“, vienas be mūsų išvyko į Riobambą 
ir ten tikriausiai mėgaujasi civilizacija. Tai 
nustebinsiu kolegą!

Gavau kaip su mazgote per veidą
Po klajonių Pangoro tarpeklyje ir mes 
grįžtame į kalnus, į civilizaciją. Riobam-
boje, tikimės, karnavalas nebus toks 
žiaurus, pagailės, vandeniu, ypač vėsų 
vakarą, nesilaistys. Bet kur tau!.. Po 
miestą važinėja atviromis mašinomis su 
statinėmis vandens. Vieniems tokiems 
karnavalininkams parodau špygą, nes aš 
stoviu kitoje plačios gatvės pusėje ir ma-
nęs aplieti vandeniu jie tikrai negali. Bet 
kur tau – iškart nelabieji sumetė, kad aš 
– geras taikinys, apsuko ratą ir jau lekia 

visu greičiu į mus. Virginijus, Saimonas ir 
aš bėgam kiek tik kojos neša, gerai, kad 
pasitaikė prabangus viešbutis, tad puolu 
į fojė. Virginijus nebesuspėjo: iš mašinos 
iššokę chuliganai su kibirais šliūkštelėjo 
vandens ir ant mano kolegų, ir ant vieš-
bučio kilimų (bet ne ant manęs!). Kol sto-
vime ant gatvės kampo miesto centre, pro 
šalį važiuoja taksi, staiga prasiveria lan-
gas – ir šliūkšt ant manęs, tiesiai į veidą 
kažkokių pamazgų, kad net galva atsilo-
šia. Gaunu kaip su mazgote per veidą. Ir 
visa tai Ekvadore vadina karnavalu?.. 
Bet pripažinsiu, ne tai baisiausia. Arūnas 
pamato mano gausiai surinktus geltonus 
riebuilius vikšrus ir pasako, jog tai – jo-
kie ne gaubtagalvių (Nepticulidae) vikšrai, 
o musių lervos. Koks siaubias ir kokia 
gėda! Nors aš, atrodo, patyręs specialis-
tas, tačiau turbūt tikrai esu apakęs, juk 
laukuose man atrodė, kad renku tai, ką 
reikia, o pažiūrėjus per mikroskopą pasi-
rodė, kad čia visai ne tai. Niekada neapsi-
gaukite: drugių (ir gaubtagalvių) vikšrai 
yra su ryškia galva ir 3 poromis tikrųjų 
(krūtinės) kojų bei pilvelio gumburėliais 
(t. y. netikrosiomis kojomis), o musių ler-
vos yra bekojės ir begalvės.

Klysta, kas mano, kad atogrąžų miškuo-
se dirvožemis yra derlingas

Pirmieji keliautojai, atvykę į Azijos, Afri-
kos arba Pietų Amerikos miškus, stebėjosi 
didžiulių augalų gausa ir jų vešlumu. Il-
gai buvo įsivaizduojama, kad dėl geležies 
ir aliuminio oksidų raudonai rudas dir-
vožemis atogrąžų miškuose turbūt labai 
turtingas. Tačiau pasirodo, kad atogrąžų 
miškų dirvožemis yra niekingai skurdus 
ir jo yra labai nedidelis sluoksnis. Be to, 
nuolatinės liūtys taip pat reguliariai iš 
dirvožemio išplauna dalį vertingų mine-
ralinių medžiagų. Tad kaip čia gali augti 
tokie vešlūs sąžalynai? 
Viską paaiškina greita mineralinių me-
džiagų apykaita. Įvairios bakterijos, kir-
mėlės, vabzdžiai ir kiti smulkūs gyviai 
žaibiškai suardo organines liekanas, o 
augalai iškart jas pasisavina. Dažnai at-
ogrąžų medžiai turi įvairiausias kamie-
no atsparas arba išaugas, besiremiančias 
į žemę. Anksčiau buvo manoma, kad tai 
svarbu geresnei atramai tokiame negilia-
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NAKTĮ DŽIUNGLĖSE PAKABI-
NOME LEMPAS IR ĮRENGĖME 
GAUDYKLĘ VABZDŽIAMS

Kaip įprasta džiunglėse, atskrido cikados, bet 
ne visada jos būna tokios puošnios kaip ši

Mudu su Saimonu atidžiai stebime, ar ant ekrano nepasirodys pirmieji mikrodrugiai 

Vienas pirmųjų į šviesą atplasnojo didokas 
vabalas

Atropojo ir didžiulis tarantulas, kurį, 
pamėgdžiodami prancūzų gamtininkus, 
vadiname paukštėdomis

Tarantulai nuodingi, bet pirmi nepuola – į žmogaus 
pirštą suleidžia aštrias nuodingas cheliceras tik 
norėdami išgąsdinti arba gindamiesi

Kartais naktį įžiebta šviesa išbudina bei 
privilioja ir dieninius drugius

Ši atogrąžų miško vietelė mums pasirodė labai patogi naktinei gaudyklei
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me dirvožemyje, tačiau pasirodė, jog tai 
reikalinga tam, kad mineralinės medžia-
gos nutekėtų nuo kamieno šaknų link 
(štai kur taupumas – nė lašas pro šalį!). 
Jeigu miškas iškertamas, tokiame dirvo-
žemyje greitai nebeauga niekas. Negana 
to, kad dirvožemis neturtingas, tai jis dar 
ir nebegali atsikurti – iš jo paskutines ver-
tingas medžiagas greitai išplauna smar-
kios atogrąžų liūtys.

Ar tikrai planetos plaučiai?
Teigiama, kad atogrąžų miškas gamina 
apie 40 proc. atmosferos deguonies. Nors 

daug kas atogrąžų miškus vadina plane-
tos plaučiais, tačiau tai nepagrįsta jokiais 
moksliniais įrodymais. Juk atogrąžų miš-
ke deguonis yra ne tik produkuojamas, 
bet ir naudojamas (augalams ir ant jų la-
bai gausiai gyvenantiems organizmams 
kvėpuojant, pūvant ir pan.). Matyt, atog-
rąžų miško deguonies balansas vis dėlto 
yra neutralus arba jo lieka nepanaudoja-
ma palyginti nedidelė dalis (dėl to mok-
slininkai vis dar ginčijasi). Tikrai, klestin-
tis miškas iš atmosferos paima daug CO2. 
Taigi iškilus globaliam klimato šiltėjimo 
pavojui dėl anglies dvideginio didelio pa-

didėjimo atmosferoje, dabar dažniausiai 
teigiama, kad dėl 20–25 proc. atmosferos 
CO2 vienaip ar kitaip yra kaltas atogrąžų 
miškų iškirtimas. Beje, atogrąžų miškų 
kirtimas yra susijęs ir su biologinės įvai-
rovės dramatišku nykimu. Mokslininkai 
nustatė, kad atogrąžų miškuose vien vė-
žiui gydyti tinkamų augalų rūšių yra ne 
mažiau kaip 1400. Tik ar tie vertingi au-
galai dar ilgai augs šioje Žemėje?

Mūsų keliai ir vėl išsiskyrė
Saulei dar nepatekėjus, Virginijus su Sai-
monu išvyksta į Alausi. Pro ten eina vie-
nintelė po paskutiniojo žemės drebėjimo 
išlikusi funkcionuojanti geležinkelio linija 
Ekvadoro Anduose. Jie sėda ant traukinio 
stogo ir kalnais keliauja žemyn, pro Vel-
nio pirštą (Nose del Diablo), kur traukinys 
stačiais skardžiais bilda vos ne į prarają. 
Įspūdžių jiems per akis. O mes su Arūnu 
tokių stebuklų jau esame matę anksčiau, 
todėl patraukiame Pangoro tarpeklio link, 
kur tikimės surasti daugiau gaubtagalvių 
vikšrų. Mums tai daug įdomiau už Velnio 
pirštą. 

(Tęsinį skaitykite kituose žurnalo numeriuose)

Nuotraukos – autoriaus ir ekspedicijos daly-
vių: Virginijaus Sruogos (VPU, Vilnius) ir 
Simon R. Hill (University of Westminster, 
London)
 

Vaizdas į upę iš mūsų viešbučio Bukajaus miestelyjeAnt stulpo termitynas – ypač dažnas vaizdas 
atogrąžų kaimuose

Džiunglių medžiai turi tokius išplatėjusius kamienus, kad atrodo kaip didžiuliai statiniai


