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KAIP SEKĖSI ENTOMOLOGAMS,
NORĖJUSIEMS ATRASTI NAUJŲ RŪŠIŲ
PIETŲ AMERIKOJE TIES PUSIAUJU
Jonas Rimantas STONIS
Atogrąžų miško biologinė įvairovė
Iki šiol niekas negali pasakyti, kiek augalų
ir gyvūnų rūšių gyvena atogrąžų miške.
Nors manome, kad iš viso atogrąžų miškuose gali gyventi arti 10 mln. organizmų
rūšių, kai kurie mokslininkai spėja, kad
atogrąžų miškuose gali būti 30 mln. ar net
80 mln. įvairių organizmų rūšių. Didžiausią jų dalį, žinoma, sudaro vabzdžiai ir
kiti smulkūs organizmai. Šiuo metu iš
atogrąžų jau yra aprašyta 80 tūkst. medžių rūšių, 3 tūkst. sausumos stuburinių
gyvūnų, 2 tūkst. gėlavandenių žuvų ir
maždaug pusė visų pasaulio paukščių
rūšių (8 500). Duomenys apie kitus aprašytus organizmus yra taip pat įspūdingi,
tačiau mažiau tikslūs. Daugelis atogrąžų
organizmų yra endemai (tik ten paplitę),
nemažai jų reikia griežtų apsaugos priemonių. Koks nuostabus atogrąžų miškų gyvūnų pasaulis, liudija jau vien tai,
kad Amazonės drėgnuosiuose atogrąžų
miškuose gyvena beždžionė, kuri tilptų į
žmogaus delną (nykštukinė marmozetė –
Cebuella pygmaea), didžiausias pasaulio
graužikas (kapibara – Hydrochaeris hydrochaeris), didžiausia pasaulio gyvatė (anakonda – pats mačiau!), rėksmingiausias
pasaulio gyvūnas (beždžionė staugūnas,
kurios balsą gali girdėti 13 km atstumu
ir kuris man primena kažką iš siaubo ﬁlmų). Atogrąžų miškas yra maždaug 250
šiuo metu plačiai auginamų vaisių rūšių

(Tęsinys, pradžia 1-ame 2007 m. numeryje)
tėvynė. Vien Naujojoje Gvinėjoje priskaičiuota daugiau nei 200 medžių rūšių, kurių vaisius žmogus gali valgyti (46 iš jų
jau kultivuojami). Iš atogrąžų miškų kilo
cukranendrės, bananai, mangai, papajos,
avokadai, juodieji pipirai, anakardžiai,
kava, cinamonas, vanilė ar net šokoladas
(t. y. kakava iš fermentuotų kakavamedžio vaisių) ir daugybė kitų dabar vartojamų dalykų. Pavyzdžiui, chininas, kuris
reikalingas kovai su maliarija, kurarė, kurią Amazonės medžiotojai naudoja kaip
strėlių nuodą medžioklei, o mūsiškėje
medicinoje naudojama gydant Parkinsono ligą (arba operacijų metu ligonio raumenims atpalaiduoti).
Atogrąžų miškas sparčiai nyksta
Šiuo metu atogrąžų miškas dengia tik
5,5–6 proc. Žemės sausumos (ne taip seniai jo būta daugiau – 7 proc.). Maždaug
pusė atogrąžų miškų – jau nebe pirminiai
(senoviniai), o antriniai miškai (pakitę,
atžėlę arba žmogaus atželdinti). Tik maždaug 20 proc. visų atogrąžų miškų (arba
10 proc. senovinių pirminių miškų) išliko
dideliuose, nepertraukiamuose masyvuose. Visa kita – išsaugota mažais, izoliuotais lopinėliais, dėl to tokių fragmentuotų
miškų biologinė įvairovė pasmerkta neišvengiamai degeneracijai. Ir tik Amazonės
miškai iki šiol driekiasi daugmaž ištisiniame 5 mln. km² plote. Tai patys didžiausi

Kaip ir visur, atogrąžų miške reikia atidumo. Bet tada netruksite pamatyti, kiek čia slepiasi visokiausių gyvių: blakių,
tiesiasparnių vabzdžių, vorų ir kitokių padarų
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pasaulio atogrąžų miškai, pagal užimamus plotus ir biologinę įvairovę gerokai
pranokstantys bet kuriuos kitus planetos
miškus.
Teks kraustytis į Riobambą
Taigi rinkti mokslinę medžiagą, sakyčiau, mums labai sekasi. Ekvadore vos ne
kiekviename tarpeklyje vis kitokia ﬂora
ir fauna, tad neverta per daug užsisėdėti
vienoje vietoje. Kol gyvename sostinėje –
viskas gana paprasta: ispanų kolonijos
laikų viešbutyje Plaza del Teatro yra mūsų
bazė, o iki aukštųjų kalnų arba atogrąžų
žalumoje paskendusių tarpeklių – ranka
paduoti. Tačiau mums būtina keisti aplinką, nes reikia „apšokti“ daugiau skirtingų
buveinių. Tad vyksime į Riobambą, dabar
ten bus mūsų naujoji bazė. O Riobamba,
kas per vieta! Vien nuvykus į Quito autobusų stotį, kuri Ekvadore vadinama Terminal Terrestre, pakliūni lyg į šurmuliuojantį turgų. Kviesliai iš visų kampų viens
per kitą rėkia gerkles paleidę: „Riobamba,
Riobamba, bamba, bamba...“ Na, tai yra
16
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kažkas tokio: tave tiesiog stveria vos ne
už rankovės ir visais įmanomais būdais
tempiasi į autobusą (jų čia labai daug ir
skirtingų konkuruojančių kompanijų).
Mes visi pakylėti būsimų planų, bet kai
Arūnui pasakau, kad dabar reikės kraustytis į Riobambą, tai jam prapuola bet
koks gyvenimo džiaugsmas. Jis labai sėslus ir mėgsta komfortą (tegu nesupyksta
už parašytą akivaizdžią tiesą...). Tačiau
svarbiausia – jis čia, Quito viešbutyje,
turi visą didžiulę įvairių gyvių „fermą“:
daugybę Petri lėkštelėse auginamų gaubtagalvių ir šeriuotaūsių vikšrų, improvizuotų insektariumų su gyvalazdėmis ir
t. t. O štai dabar teks dangintis su visais
gyviais nežinia kur...
Riobamba yra į pietus nuo Quito, 2° žemiau pusiaujo (t. y. Pietų pusrutulyje), iš
visų pusių supama didelių kalnų ir trijų
nuostabių baltakepurių vulkanų: iš vakarų – Chimborazo (6 310 m), iš šiaurės – Tungurahua (5 029 m), iš pietryčių – El Altar
(5 319 m). Riobamba – didelis ir labai savitas miestas, kito tokio Ekvadore nerasi-

te. Pradedant tuo, kad čia gyvena kitokios
indėnų gentys nei sostinėje ar kur kitur:
jų apdarai ypač ryškūs, vyrauja tamsiai
raudona spalva, moterys (o dažnai ir
vyrai) nešioja juodas kepurėles. Riobambos regiono gyventojus iškart pažinsite:
jų veidai platūs, nosys didžiulės, o oda
labai tamsi. Iš pirmo žvilgsnio šie žmonės gali pasirodyti labai rūstūs ir nelabai
draugiški. Pats miestas nors ir kalnuose,
bet išsidėstęs ant didelės Andų tarpukalnio plynės, tad, skirtingai negu visi kiti
Ekvadoro kalnų miestai, čia visos gatvės
idealiai tiesios ir labai ilgos – nereikia uždusus ropštis nuo vienos kalvos ant kitos.
Stovint kur nors centrinėje miesto dalyje,
gatvių galo nematyti nei žvelgiant į vieną,
nei į kitą pusę. Ištisus metus dienomis čia
vyrauja temperatūra nuo 16 iki 25 °C, o
naktimis atvėsta iki 12–15 °C. Bet pavakariais šiose vietovėse geriau nevaikščioti,
ypač vienam. Ne kartą baltaodžiai atvykėliai gavo per galvą ir prarado turtus.
Po gyvenimo Riobamboje, parsiradus į
Ekvadoro sostinę, gali pasijusti kaip sugrįžęs į visiškai jaukią ir civilizuotą aplinką. Bet jeigu lankysitės Ekvadore, vis vien
būtinai užsukite į Riobambą, juo labiau
kad nuo jos tik vienas žingsnis iki paties
aukščiausio, paties nuostabiausio Chimborazo vulkano bei gražaus ir ilgo Pangoro
tarpeklio. Be to, čia prasideda kelias žemyn, į nuostabias atogrąžų karščiu alsuojančias vakarines žemumas ir didžiausią
Ekvadoro miestą Gvajakilą (Guayaquil)
bei Ramiojo vandenyno pakrantę.
Pasakome viešbučio personalui apie savo
planus ilgam ir su visa manta išvykti į Riobambą (sostinėje paliksime tik mažiausiai
reikalingus daiktus ir įrangą). Viešbučio
mergaitės čia temperamentingos, ekspresyvios: „O-o-o-o! Jūs vyksite į Riobambą!?
Nuostabu! Ten kaip tik tuoj prasidės visą
savaitę trunkantis karnavalas!“
Štai mes jau ir vėl kelyje. Kaip visada, truputį neišmiegoję ir truputį įsitempę. Bet
ką turėtų reikšti tas visą savaitę trunkantis
karnavalas? Aš daug laiko esu praleidęs
Ekvadore, bet karnavalo dar nepatyriau...
Karnavalas – tai karnavalas, tad pirmyn!
Mus apipuolė paranoja
Artėjant prie Riobambos, po dešine puse
turėtų matytis įstabus Chimborazo vulkano vaizdas, nes svarbiausias Andų kalnų
kelias (Pan Americana) eina per patį rytinį
šio vulkano šlaitą. Deja, kaip dažnai pasitaiko, aukštieji kalnai būna apnikti tankių
debesų, tad nieko nematom, tiesiog skrodžiam rūko jūrą kaip koks kalnų „Titanikas“. Riobamboje pasijuntame lyg patekę
ne ten, kur turėtume būti, tokie sutrikę,
lyg be vietos (per daug čia svetima, nejauku, žmonės atrodo priekabūs). Prašome
Arūną ir Virginijų kantriai stovėti priesto-

ATOGRĄŽŲ MIŠKO TURTAI

žurnalas apie

gamtą

2007 • 5

17

Chimborazo vulkanas (6 310 m) turi mažesnį „brolį“ – Carihuairazo vulkaną (5 020 m)

Mums besidairant po kalnus, tolumoje staiga pradėjo
veržtis Sangajaus vulkanas

Vietinė žiniuonė prisikabino prie mūsų kolegos dr. Arūno
ir atėmė iš jo visą surinktą mokslinę medžiagą bei vos
nesudaužė fotoaparato
18
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čio gatvėje ir saugoti ekspedicijos bagažą,
o mes su Saimonu, patenkinti, kad galime
iš čia ištrūkti, išeiname ieškoti kokio nors
viešbučio. Po dviejų klajonių valandų
surandame, bet kaip aš ir sakiau, mūsų
rastas viešbutis Arūnui nepatinka... Per
daug triukšmingas, nesaugus... Sutariame
su administratore kainą ir apsigyvename:
du žmonės viename kambaryje, du – kitame. Tačiau už pusvalandžio ateina ta pati
administratorė (bet jau kitokiu veideliu)
ir pareiškia, jog vienas iš šitų kambarių
yra vis dėlto trečdaliu brangesnis, tad
arba kraustykitės lauk, arba sumokėkite daugiau. Čia tai žinomas triukas – kai
jau esi išsikraustęs bagažą, nejaugi vėl
danginsiesi kaži kur, tad mes sutinkame
sumokėti netikėtai atsiradusį priedą. Užtat kiekviename kambaryje yra kabelinė
televizija! Klausiame administratorės, ar
tik nebus papildomo mokesčio ir už kabelinę TV. O ji staigiai praranda gebėjimą kalbėtis angliškai ir tik pirštu rodo į
kažkokius skaičius savo lentelėje. Žiūrim
ir negalim patikėti: už kambario nuomą
mes dabar mokėsim 18 dolerių už parą,
o už kabelinę parašyta mokėti 100 dolerių
papildomai! Persigandęs bandau išgauti
už kokį laiką šis mokestis – už 1 parą ar
visą buvimo laiką? Tačiau iš administratorės mykimo suprantame, kad mokestis
čia toks – įjungei TV, vadinasi, naudojaisi,
tad ir mokėk visą sumą, nurodytą lentelėje. O kadangi mes tokie nesusipratėliai,
administratorė prieš išeidama ima ir pati
mums įjungia kabelinę TV: va, žiūrėkit ir
džiaukitės, dabar tai jau bus jums aišku!
Virginijui net bloga pasidaro – jis gi, kol
mes išsipakavome, siaubingai nusidėjo – mėgavosi kabeline (tiesa, ten nėr ką
žiūrėti, bet juk norisi po ilgų klajonių pirmą kartą išgirsti žinių ar paklausyti muzikos...). Tad paranojos apimti atjungėme
ne tik visus televizorius, bet ir laidinius
viešbučio telefonus. Maža to, dėl visa ko

televizorius pakišame po stalu, o atjungtus telefonus po lovomis. Išsigandę jau
skaičiuojame nuostolius.
Už mano kambario lango matyti ne tik
kalnai, bet ir visi pravažiuojantys sunkvežimiai. Gali kvėpuoti išmetamosiomis
dujomis neišeidamas. Nes ir jautiesi kaip
gyvendamas gatvėje – girdisi viskas: ir
mašinų burzgimas, ir žmonių riksmai.
Bet ko jie be perstojo rėkia? Aš visiškai
laimingas. Nuoširdžiai sakau, aš visiškai
patenkintas. Pats patenkinčiausias iš visų,
nes aš šį viešbutį ir suradau. O štai ir debesys išsisklaidė, ir iš visų pusių atsivėrė
nuostabi trijų vulkanų panorama. Reikia
paskubėti!
Nuo vietinės bobos sprukom kalnų
keliais vos kvapą atgaudami
Nusidanginame į tokią vietą ant Chimborazo vulkano šlaito, iš kur atsiveria
nuostabus vaizdas į ledynų sukaustytą
Chimborazo viršūnę ir dar į du kitus baltakepurius vulkanus (Tungurahua ir El
Altar). Kol mes fotografuojame, Saimonas
pamato tolumoje dar ir ketvirtą vulkaną – Sangaj (5 230 m). Tikrai jo būtume
neįžiūrėję, nes jis labai toli, ten pietuose,
arčiau Peru sienos, bet kaip tik tuo metu,
kol dairėmės, Sangajus atgijo, pradėjo
veržtis. Tiesiog akyse iškilo didelis juodų
vulkaninių pelenų stulpas. Čia, paramuose, 4 km aukštyje, viskas gerai matyti,
nėra medžių ir beveik nėra krūmų. Bet
šiose vietovėse gali būti kokių nors speciﬁnių žolinius augalus ar puskrūmius
minuojančių mikrodrugių vikšrų. Kol
mes užsiėmę savo reikalais, prapuola
Arūnas. Palieku kolegas laukti ir išeinu
jo ieškoti. Atrandu kolegą, pakliuvusį į
neįtikėtiną padėtį. Kažkokia indėnė boba
pakelėje krato jo kuprinę. Visur pasklidę
surinkti Arūno augalai su mikrodrugių
vikšrais, o fotoaparatas mėtosi ant asfalto. Nors ta boba sudžiūvusi kaip skiedra,
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bet kažkokia indėnų žiniuonė ir tiek įsiaudrinusi, kad labai piktai indėnų kalba
rėkia ir mosuoja didele lazda. Suprantu,
ji kaltina Arūną pasikėsinus į Chimborazo
šlaitus, kurie yra šventi, todėl žiniuonė
visokiais prakeiksmais varo jį nuo kalnų
pas kaimo policiją. Duodu Arūnui suprasti, kad pamažu dingtume iš čia ir, apsimetę, kad jau žygiuojame tiesiai į policiją,
patraukiame savų kolegų link. Boba iš
paskos. Mes greičiau, ji greičiau. Ir taip
piktai rėkia, kiek tik plaučiai leidžia,
skamba visi Chimborazo slėniai. Padėtis
komiška – keturi baltaveidžiai europiečiai kabina kalnų keliu kiek kojos neša,
o iš paskos skuodžia indėnų žiniuonė ir
pila prakeiksmus. Su tais kalnų indėnais
juokas mažas. Jie paprastai sėdi kur nors
ant aukštos uolos ir stebi. Tarpusavyje
jie moka kažkokiu mums nesuprantamu
būdu bendrauti, taip pat kartkartėmis susirėkaloja su žemiau esančių kaimų žmonėmis. Jūs šitų indėnų nematote, jie kaip
slaptieji žvalgai. Ir ši „ragana“ atsirado
iš nežinia kur, aplinkui rodos nebuvo nė
gyvos dvasios. Arūnas kaip tik buvo užtikęs be galo įdomios medžiagos ant naujų,
mums nežinomų mitybinių augalų. Gaila,
kad viskas taip ir lieka ant asfalto. Skuosdami nuo žiniuonės bijome, kad ji neprisišauktų „pastiprinimo“. Gerai tik tai, kad
ši boba su mumis nepaspėja, atsilieka nuo
mūsų kokio puskilometrio atstumu. Tačiau dėl to jos aistros nė kiek neatlyžta, o
tik padidėja. Už poros kilometrų pakelėje
pastebime ant uolos sėdintį kitą „žvalgą“,
tad pabūgstame, kad mūsoji jo neužsiunPangoro tarpeklis, maždaug 3,5 km aukštyje

Kalnuose indėnai visiškai kitokie nei džiunglėse

dytų. Išsigelbėjimas ateina netikėtai – pamatome atvažiuojantį autobusą, jį sustabdome ir mitriai iš tos vietos dingstame
nepalikę jokių šansų indėnų žiniuoniams
įduoti mus policijon už švento kalno išniekinimą. Na, nebent užleisti kokių burtų (ne veltui Arūnas su manimi daugiau
nebenori bendrauti, mano akimis žiūrint,
dabar, matyt, yra užkerėtas...).
Pačiuose Riobambos kalnų kaimeliuose indėnės paprastai elgiasi kitaip negu
šitoji boba. Jos nei šaukia, nei lazdomis
mojuoja. Tiesiog tyliai seka iš paskos, o
kai atsigręži, pakelia savo raudonų pančų
skvernus ir mojuoja kaip kokie paukščiai,
o kartais dar ir šnypščia kaip gyvatės.
Tipiškas vaizdelis Ekvadoro kaimuose ir
miesteliuose – pakabintos paskerstos kiaulės
Kaip atrodo atogrąžų miškas
Vyraujančių medžių rūšių atogrąžų miške beveik nebūna: bet kurios medžių rūšies individus paprastai galima aptikti toli
vienas nuo kito. Tai todėl, kad biologinė
atogrąžų miško įvairovė yra labai didelė.
Kartu tai padeda ir patiems augalams –
mažesnė galimybė išplisti ir masiškai įsiveisti kokiems nors medžių kenkėjams
arba ligoms. Sakoma, kad aukštutinės
Amazonės baseine 0,5 ha galima aptikti
net iki 100 skirtingų medžių rūšių (Centrinėje Amerikoje – iki 40, o Europoje – tik
iki 20). Dažniausiai atogrąžų miškas yra
labai tankus, tad po išsikerojusia medžių lapija patenka tik apie 3 proc. saulės
šviesos. Krūmai ir didesnės žolės prie to
prisitaikė – jos turi didelius lapus, o kitų
medžių lapai gali greitai suktis pagal saulės judėjimą. Tipiškas drėgnojo atogrąžų
miškų bruožas – lianos ir epiﬁtai. Kartais
lianos, kurių čia gausu ir driekiasi nuo
medžio iki medžio, sudaro apie 40 proc.
visos lapijos. Atogrąžų miške yra penki
ardai. Vienas iš jų – pats aukščiausiasis –
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yra unikalus – tai medžiai gigantai, kurie pasiekę 45–55 m, o kartais 60 ar 70 m
aukštį išstypsta virš tankios miško lapijos.
Be visų svarbių atogrąžų miške augančių
augalų adaptacijų, yra dar kelios, kurios
taip pat įdomios. Medžių žievė dažniausiai yra labai plona (1–2 mm) ir gležna,
tačiau kartais apaugusi spygliais. Kitas
įdomus dalykas – kauliﬂorija, t. y. žiedų
ir vaisių išsivystymas tiesiai ant šakų ar
kamieno, o ne šakelių galuose (kaip mūsiškių augalų). O kokie dideli ir mėsingi
vaisiai! Tai tam, kad galėtų prisivilioti
savo platintojus: žinduolius, paukščius,
kartais net žuvis.
Bukajus – atogrąžų rojus
Jeigu Pangoro tarpekliu nuo pat jo pradžios leisitės vis žemyn ir žemyn, už
kokių 120 km pasieksite Bukajų (Bucay)
ir Kumandą (Cumanda). Tai atogrąžų
kraštas, nes čia vakarinėse Ekvadoro žemumose ne tik ištisus metus labai karšta
ir drėgna, bet ir pilna visokiausios egzotikos. Gaila, kad atogrąžų miškai taip sparčiai naikinami, čia natūralių kampelių
nedaug tėra likę. Iš pradžių, vidurkelyje
važiuodami Bukajaus link, aptiktumėte
Padžatangos (Pallatanga) miestelį. Čia
jau nemažai paatogrąžinės ﬂoros augalų. Dar toliau prasideda įstabūs šoniniai
Pangoro tarpekliai, į kuriuos užsukęs gali
ne tik apstulbti nuo didžialapių augalų
vešlumos, bet ir netyčia užsikeberioti ant
kokios drėgnuose sąžalynuose pasislėpusios gyvatės. 2005 m. mums su Arūnu čia
pavyko aptikti iki šiol neregėtą mažųjų
gaubtagalvių rūšį, kurios vikšrai minuoja
ant milžiniškų, į barščius panašių žolinių
augalų lapų. Deja, vikšrai žuvo nepasiekę Lietuvos, tad šiemet turime svarbią
užduotį – surinkti daugiau šių egzotų.
Gal ne visi žino, kad į mažuosius gaubtagalvius (Nepticulidae) yra labai panašūs
baltieji gaubtagalviai (Opostegidae). Tai
giminiška, bet kita mikrodrugių šeima.
Šiais metais aš su savo kolega dr. Donaldu Deividu (Donald R. Davis) Jungtinėse
Amerikos Valstijose išleidome monograﬁją, kurioje išsamiai nagrinėjama Šiaurės ir Pietų Amerikos Opostegidae fauna,
taksonų evoliucinės tendencijos ir paplitimas. Apie septyniasdešimt rūšių, pateikiamų šioje apžvalgoje, yra naujos mokslui. Tačiau, skirtingai negu Nepticulidae,
baltųjų gaubtagalvių biologija (mitybiniai
augalai, gyvenimo būdas) yra beveik visiškai nežinoma. Visi supranta, kad šie
padarai yra dideli slapukai, kad jų vikšrai
greičiausiai gyvena medžių kamienų ar
medžių šakų žievėje, tačiau pačių minų
(vikšrų padarytų pažaidų) (išskyrus kelių rūšių) niekas vis dar neranda. Baltųjų gaubtagalvių vikšrai – tik poros milimetrų dydžio, tačiau jų padarytos minos

Mūsų kolegai dr. Arūnui Diškui galvą blusinėjo
Amazonės beždžionės

Riobambos žmonės (ypač moterys) mėgsta
rengtis raudonai
(bent jau tų nedaugelio rūšių, kurių biologija yra ištyrinėta) gali siekti kelis metrus!
Ir štai staigmena – Pangoro šoniniame
atogrąžiniame tarpeklyje mums netikėtai, pirmą kartą atogrąžų tyrimų istorijoje
pavyksta medžių šakelių žievėje aptikti
Opostegidae minų.
Mums labai patinka tie atogrąžų brūzgynai. Su Saimonu nusprendžiame visiems
laikams, kad atogrąžų džiungles mėgstame net labiau už Andų kalnus.
Džiunglėse žmonių mažai
Žmonės atogrąžų miškuose nuo seno
gyveno negausiai: ne tik dėl to, kad čia
knibždėte knibžda įvairiausių parazitų,
bet ir dėl nederlingo dirvožemio bei...
didelės biologinės įvairovės. Atrodytų
absurdas, tačiau ten, kur didelė biologinė
įvairovė, maisto ištekliai yra labai pasklidę, pasiskirstę. Negana to, didžioji dalis
žmogaus maisto išteklių yra labai aukštai – medžių lapijoje.
Iš viso Amazonės miškuose, maždaug
5 mln. km² teritorijoje gyvena tik apie 200
indėnų genčių. Šie žmonės per 10 tūkst.
metų sugebėjo gerai prisitaikyti prie aplinkos, išmoko „sutarti“ su gamta, gerai
išmano džiunglių paukščius, žvėris, žino
upes bei puikiai jaučia gamtos ritmą.

Didžiausios Ekvadoro džiunglėse gyvenančių indėnų grupės priklauso SionaSequoia, Cofan, Huaorani, Quichua, Shuar
ir Achuar gentims. Kai kurios gentys tik
neseniai pirmą kartą susidūrė su pasauliu, esančiu už džiunglių ribų. Kai kurios
nedidelės indėnų bendruomenės iki šiol
tęsia savo gyvenimą gyvendamos visiškai izoliuotos, nepalaikydamos jokio ryšio su šiuolaikiniu pasauliu. O tos indėnų
bendruomenės, kurios turėjo kontaktų su
mūsiške civilizacija, arba prisitaikė, arba
išnyko dėl svetimšalių ligų ir kitų priežasčių. Nenuostabu, kad daugelis Amazonės žmonių nemėgsta atvykėlių, kurių
pasitaiko vis daugiau ir daugiau: tai ir
naudingų iškasenų ieškotojai, ir įvairūs
kolonistai, keliautojai, turistai, fotografai,
rašytojai, antropologai, biologai, ir religinių tiesų skleidėjai. Kai kurie indėnai jau
suprato, kad jie negali likti izoliuoti visą
laiką ir kad turizmas yra mažesnis blogis
negu miškų kirtimai, iškasenų gavyba (tai
juk naikina jų mišką!).
Aš užsidegiau mintimi apsilankyti indėnų kaime (na, bet tokiame, kuriame
gyvena visiškai „laukiniai“...). Čia toks
mano planas, neskaitant svarbesnių uždavinių – atrasti daugiau naujų vabzdžių
rūšių. Tik nepamirškime – jeigu pateksime pas džiunglių indėnus, reikia elgtis
ypač atsargiai ir gerbti tuos, mums kiek
keistai atrodančius, žmones. Kaži kaip čia
man pavyks?..
(Tęsinį skaitykite kituose žurnalo numeriuose)
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