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KAIP SEKĖSI ENTOMOLOGAMS, 
NORĖJUSIEMS ATRASTI NAUJŲ RŪŠIŲ 

PIETŲ AMERIKOJE TIES PUSIAUJU
Jonas Rimantas STONIS

Ekvadoras – or�
Baltarusiją ir net Lietuvą 

(Tęsinys, pradžia 1-ame 2007 m. numeryje)

Keliones
.

Kelionės autobusais 
per kalnus ir pusiaują

Kol važiuojame vietiniu autobusu iš Rio 
Negro atgal į Baños, prisikabina vagišius. 
Visaip prie mūsų trinasi, bando nukreipti 
dėmesį ir ką nors nugvelbti. Net kai išli-
pame iš autobuso, jis atsistoja šalia, nu-
meta mums po kojomis monetą, o pats 
stovi už nugarų ir tikisi šanso ką nors iš 
mūsų pasisavinti, kol domėsimės jo nu-
mestu pinigėliu. Tiesa, Baños miestelis 
garsus ne tik vagimis, bet ir savitu zoo-
logijos sodu bei įspūdingais kanjonais, 
žiojinčiais aplink miestelį. Juose matyti 
sustingusi lava, kuri tekėjo iš vis dar žai-
žaruojančio Tungurahua vulkano. Vie-
name iš šių Baños kanjonų įsigudriname 

rasti mokslinės medžiagos, tad zoologijos 
sodas ir kitos turistinės atrakcijos mus 
mažai domina (trūksta laiko). Galima iki 
valiai prisivalgyti cukranendrių, kurių 
gabalėlius čia pardavinėja ant kiekvieno 
kampo: pigiai nusiperki, kramtai tą medį, 
o burnoj saldu...
Reikia jau vykti į Quito (sostinę). Ten, vieš-
butyje Plaza del Teatro yra mūsų bazė ir du 
kompiuteriai, į kuriuos turime perkelti 
visus surinktus mokslinius duomenis ir 
kelionių nuotraukas. Čia, Ekvadore, auto-
busai nuveš kur tik nori. Tiesa, seniau Ek-
vadore stačiomis retai kada važiuodavau, 
beveik visada būdavo laisvų vietų – kad 
ir kur bevykdavau. O dabar – atvirkščiai. 
Nors autobusų daugybė, jie paprastai vi-

sada pilni, tad paprastai keliaujame sto-
vėdami. Tai be galo vargina, nes keliauti 
tenka dienos pabaigoje, kai po ilgų klai-
džiojimų ir taip vos pastovime ant kojų. O 
dar atogrąžų kaitra ir tvankuma...
Šįkart iš Baños į Quito turime keliauti naktį 
(nejau gaiši visą dieną veltui!?). Bet bėda: 
turime ne tik truputį bagažo (pagrindi-
nis yra likęs sostinėje), bet ir gyvosios 
medžiagos. O tai – besimaitinantys arba 
kokonus besukantys vikšrai, kuriems rei-
kia ypač komfortabilių sąlygų: jokio kra-
tymo, jokio suslėgimo ar temperatūros 
šuolių, jokių tiesioginių saulės spindulių 
ar skersvėjo. Apie Virginijaus vežamą 
medžiagą apskritai baisu pagalvoti. Jo 
tiriami vikšrai minuoja ilguose varpi-
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nių augalų lapuose. Tokių lapų į Petri 
lėkšteles nesudėsi, tad Virginijus išrado 
naują gabenimo būdą – specialiuose, iš 
plastmasinių butelių padarytose movose. 
Na, Arūnas, žinoma, sumuša visus mūsų 
keliavimo rekordus – jis juk vežasi ne tik 
daugybę Petri lėkštelių su gyvais mažųjų 
gaubtagalvių (Nepticulidae) vikšrais, bet ir 
visas savo egzotines gyvalazdes bei dau-
gybę jų mitybinių augalų. Ne tik Arūnas, 
bet ir mes visi pakraupę nuo tokių sudė-
tingybių. Taigi autobusas tolimai kelionei 
iš Baños į Ekvadoro sostinę turi būti pa-
togus, su sėdimomis vietomis.
Sutemus su visa manta atsidanginame 
į stotį. Autobusas pilnas, sėdimų vietų 
nėra, tad atsisakome lipti: kad ir kiek be-
reikėtų – palauksime. Bet čia juk Ekvado-
ras! Jūs gal net neįsivaizduojate, kaip čia 
ragina važiuoti. Tiesiog tempte tempia į 
savo autobusą. O mes užsispiriame ir ne-
lipame, kantriai laukiame kito transporto. 
Na, tada mus apgauna. Prieina pats kon-
duktorius, dar keturi kažkokie kiti, kažką 
aiškina, pameluoja, kad jau pardavinėja 
bilietus į kitą autobusą. Galiausiai mums 
parduoda bilietus su sudubliuotomis vie-
tomis ir apgaule nutempia į perpildytą 
autobusą (pats konduktorius dingsta ne-
spėjus net sureaguoti – tiesiog pabėga!). 
Mes piktai šaukiame, kad nevažiuosime, 
kad leistų išlipti, tegu prapuola tie bilie-
tai, tačiau niekas mūsų neklauso. Vairuo-
tojas uždaro duris ir spaudžia pirmyn. 

Taip mes išvažiuojame su ta savo gyvąja 
medžiaga: naktį perpildytame autobuse, 
su vikšrais ir gyvalazdėmis, neturėdami 
nei kur atsisėsti, nei kur įsikibti, stovėda-
mi ant vienos kojos. Saimonas aukštas, jis 
visu ūgiu netelpa, tad važiuoti tenka gal-
vą atlošus į šoną. O karšta, tvanku... Bet... 
argi tai svarbu?

Mano labai slaptos kišenės
Quito pasiekėme leisgyviai, bet laimingi. 
Arūno didžiausia bėda – jo nuogąstavimai: 
jis bijo, kad per tą laiką, kol mes buvome 
išvykę, bus pavogę jo kompiuterį. Tačiau 
siurprizas! Pasirodo, Arūnas be reikalo 
jaudinosi. Išpakuojame viešbutyje saugo-
mą bagažą, atkuriame buvusią mūsų sta-
cionaro tvarką. Tačiau aš pasigendu savo 
fotoaparato adapterio, kurį saugoti buvau 
palikęs tokiame gundančiame, į senos 
damos piniginę panašiame, krepšelyje. 
Nei to krepšelio, nei jo turinio. Kadangi 
dar nėra buvę tokios išvykos į Ekvadorą, 
kad neapvogtų ar neapiplėštų, tad ir da-
bar šventai tikiu, kad su dingusiais tur-
tais jau reikia su visam atsisveikinti. Tik 
Saimonas įtaria, ar tai nebus mano para-
noja. Ir tikrai, po dviejų dienų randame šį 
vertingą krepšelį po laisva lova – matyt, 
per sumaištį išpakuojant daiktus kažkuris 
iš mūsų netyčia paspyrė krepšelį (įtariu, 
kad tai aš pats galėjau padaryti – na, tik-
ras vėpla!). Tačiau noriu kiek pasiaiškinti: 
kad ir kur keliautumėte, būkite budrūs. 
Ypač Ekvadore. Nors dauguma žmonių 
(kaip ir visur) yra dori ir draugiški, šioje 
neturtingoje šalyje tiek daug ilgapirščių, 
kad atvykęs baltaveidis iškart tampa jų 
medžioklės objektu. Patikėkite, jie turi 
prigalvoję daugybę triukų, kaip pagrobti 
jūsų pinigus arba daiktus: pradedant mei-
liais pokalbiais (kai tuo pat metu rausiasi 
po jūsų kuprinę), baigiant smūgiu buteliu 
per galvą iš pasalų (kaip atsitiko mūsų 
kolegai amerikiečiui, kuris vakare išėjo į 
miestą pasivaikščioti vienas). 
Šiais metais visose mano ekspedicinėse kel-
nėse yra įsiūtos slaptos užsegamos vidinės 
kišenės juosmens srityje. Jos visiškai nepa-
stebimos iš išorės, netrukdo judėti ir jose 
telpa visi mano ekspediciniai turtai (į plo-
ną polietileninį maišelį gerai supakuotos 
banko kortelės ir dideli ryšuliai dolerių). Be 
galo pravartu, kolegos juokais siūlo šį išra-
dimą patentuoti. Tik štai viena subtilybė – 
jei skubiai prireiktų ką nors iš tų kišenių 
išsiimti, turėtum ieškoti privačios vietos ir 
nusimauti kelnes... Bet argi tai bėda?

Kaip mūsų su šunimis ieškojo
Iš Quito miesto labai nesunku autobusu 
nuvykti į įvairius tarpeklius tiek vakari-
niuose, tiek rytiniuose Andų kalnų šlai-
tuose. Bet šį kartą mums norisi paties 
Andų kalnų vidurio. Aš, Arūnas ir Vir-
ginijus susiruošiame į vienos dienos žygį 

Andų vidurkalnyje, tokioje vietovėje, ku-
rią aš vadinu Rancho. Ten iš tikrųjų yra 
didelė ranča ir miniatiūrinis indėnų kai-
melis. Indėnai augina bulves, svogūnus, 
gano gyvulius (kas toje rančoje – nežino-
me). Bet neieškokite to kaimelio žemėla-
piuose – jis per daug mažas ir pasislėpęs 
vaizdinguose centrinių Andų slėniuose. 
Saimonas nebeturi sveikatos, tad lieka 
sostinėje. Kelionė nesudėtinga, problema 
tik tokia, kad reikia žinoti, kur sustabdy-
ti autobusą. Aš dairausi kiek įgalėdamas 
ir staiga man pasivaidena, kad jau tai ta 
vieta ir sustabdau autobusą. O varge, iki 
Rancho dar toli toli... Tenka pėdinti kepi-
nant karštai atogrąžų saulei keliu aukštyn 
į kalną. Vis atrodo, kad tuoj prieisime, 
tačiau štai jau trečias posūkis, ketvirtas, 
penktas, o vieta – kaip ne ta, taip ne ta. 
Trūksta deguonies, tad kiek paėjus reikia 
sustoti ir dūsauti. Tempai skirtingi, todėl 
einame po vieną, puskilometrio atstumu 
ir labai pikti (čia visi ant manęs pyksta, 
kad aš netikęs vadas – ne toje vietoje iš-
laipinau). Prieš dvejus metus Rancho apy-
linkėse mes su Arūnu radome nuostabių 
naujų mokslui gaubtagalvių rūšių, tačiau 
tada ne viską pavyko išauginti, tad ne-
kantraujame prieiti tą stebuklingą vietą ir 
naujai surinkti medžiagos. O varge! Nors 
mes vietą galiausiai prieiname, ji visiškai 
pasikeitusi. Visa didžiulė teritorija, kurio-
je mes 2005 m. sėkmingai sklaidėmės ir 
rinkome medžiagą, dabar aptverta tvora. 
Pasirodo, viskas dabar priklauso tai ran-
čai, o tvora iš kokių septynių, kaip stygos 
įtemptų spygliuotos vielos gyslų – nei 
perlipsi, nei peršoksi. Ką čia mes – čia net 
katė nepralįstų. Varge, varge!.. Tiek ėjo-
me, o ką laimėjome? Nutariame išsiskirti: 
Virginijus grįš rinkti medžiagos į pake-
les, o mes su Arūnu vis tiek brausimės į 
rančą. Aišku, aš suvokiu, kad to daryti 
negalima, kad tai privati nuosavybė (juo-
lab kad mes net nežinome, ką toje rančoje 
augina: tikiuosi ne narkotikus – tai mums 
būtų tikra katastrofa: turbūt nužudytų 
arba užvaišintų kokiais kvaišalais). Neti-
kėtai surandame vietukę, kur tvoras pa-
ardė kalnų upelis. Gulamės į purvus – ir 
šliaužte į rančą! Šliaužiu ir galvoju: kokia 
laimė, kad su mumis nėra to niurzgaliaus 
anglo (Saimono) – jo širdis būtų neatlai-
kiusi. Anglai dėl privačios nuosavybės 
turi daug daugiau pagarbos ir baimių. 
O mūsų su Arūnu negali sustabdyti net 
pačios tvirčiausios tvoros, kai jaučiame, 
jog už jų naujos mokslui gaubtagalvių 
(Nepticulidae) rūšys! Pradedame rinkti 
medžiagą (teisingiau, pradeda rinkti tik 
Arūnas, nes aš jau nebegaliu: visai nu-
vargau, perkaitau ir pritrūkau deguonies, 
turiu bent kiek pailsėti – čia juk 3,5 km 
aukštis). Arčiau pastatų neiname, atviro-
se vietose neužsibūname, iš vienų sąžaly-
nų į kitus perbėgame kaip kokios didelės 

Ekvadore auga vadinamasis drakono medis, kurio 
žievę prapjovus išteka raudonos kaip kraujas sul-
tys. Kartūs šio medžio syvai (kaip tikina vietiniai 
specialistai) gydo nuo įvairiausių ligų ir neva nuo 
skrandžio uždegimo ar net vėžio
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CENTRINIAI ANDAI, 
KURIUOSE APTIKOME 
MEDŽIO DYDŽIO BRUKNĘ 
(RANCHOS, 3,5 km v. j. l.) 
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kurapkos. Vietomis sąžalynai tokie tan-
kūs, kad vienas kito nematome ir, aišku, 
netrukus nupėdiname priešingomis kryp-
timis. Staiga iš rančos pasigirsta kažkokie 
riksmai. Ar nebus nelabieji mūsų užmatę? 
Girdžiu, paleido šunis, o šie jau lodami 
pasklido po krūmynus. Apmirštu. Kaži, 
ką pirmiau šunys atras – mane ar Arūną. 
Įlindau į pačią tankmę, atseit pasislėpiau. 
Tikiuosi, kad Arūnas dabar taip pat kur 
nors slepiasi... (Nors neabejoju, kad jis vis 
vien dairosi mažųjų gaubtagalvių vikšrų 
ant aplinkinių krūmų lapų.) Šunų lojimas 
ir žmonių riksmai vis dar netyla (na, ir ne-
tikėliai, čia aš jau tupiu vos ne pusvalandį, 
o manęs aptikti negali). Pradėjau dairytis 
aplink: čia taip gražu, kad nusprendžiu 
neplanuotą laisvalaikį praleisti fotogra-
fuodamas aplinkinius augalus (tos ke-
lios fotografijos, kurios įdėtos atskirame

Pekariai – laukinės kiaulės, dažnos Centrinės 
ir Pietų Amerikos miškuose

Baños miestelio vaizdas pro mūsų viešbučio langą

Cukranendrių ryšuliai – populiari prekė

žurnalo lape, yra kaip tik padarytos man 
tupint apsiaustyje). Galiausiai viskas lyg 
ir aprimo, aršiai ir ilgai landau po krū-
mus, gal aptiksiu Arūną. Mat rezultatai 
ne kokie: augalus minuojančių vikšrų 
šiais metais čia beveik nėra. Net ir senų 
sudžiūvusių minų labai nedaug. Apmau-
du. Nutariame daugiau negaišti laiko ir 
neberizikuoti – paknopstom dingstame iš 
rančos teritorijos. 
Dabar leisimės keliu porą kilometrų žemyn 
ir eisime prie upelio. Neapsigauname: čia 
tikrai geriau, pavyksta rasti porą naujų rū-
šių ir vieną, sakyčiau, stebuklą. Tai egzotinė 
bruknė. Bet ji ne puskrūmis, o didelis, ko-
kių 6 m aukščio medis! (Šios bruknės žiedo 
nuotrauką rasite tarp kitų čia spausdinamų 
iliustracijų.) Europoje ant bruknių gyvena 
viena mažųjų gaubtagalvių rūšis – Fomoria 
weaveri. Šios rūšies minas supainioti su kitų 
rūšių minomis beveik neįmanoma – jos to-
kios įspūdingos, specifinės. Ogi žiūriu – ir
čia tokių pat minų ant to egzotinio bruk-
niamedžio medžio pilna. Na, tikrai, argi ne 
stebuklas!? Nejaugi čia koks mūsų europi-
nės rūšies egzotinis giminaitis gyvena? Ir 
dar ant ko – ant Andų kalnų bruknės, kuri 
laukinės obels dydžio!
Prieš sutemas sutartoje vietoje susitinka-
me su Virginijumi. Jis taip pat laimingas – 
buvo užlipęs ant aukštų pakelės šlaitų ir 
ten rado kažką nepaprastai panašaus į jo 
renkamus mažuosius žolinukus (Elachisti-
dae). Tik ne suaugėlių, o dar geriau – var-
pinius augalus minuojančių vikšrų. Tad 
grįžtame į Quito pavargę, bet laimingi. 
Saimonas dabar gailisi, kad su mumis 
nevyko, todėl nekantriai laukia ryto, nes 
rytoj mes vykstame į paramus!

Paramuose prapuolė mūsų kolega
Kas nežino apie paramus, pasakysiu – tai 
specifinė, labai skurdi ekosistema, kurią

aptiksite tik Pietų Amerikoje, aukštuo-
siuose Andų kalnuose (4–5 km aukštyje), 
10 ° abipus pusiaujo. Ten padidėjęs ultra-
violetinis spinduliavimas, skurdus dirvo-
žemis, labai mažai sumedėjusių augalų 
ir labai dideli temperatūros skirtumai. 
Nors ten pusiaujas ir vidurdienį negailes-
tingai kaitina saulė, bet kada gali pakilti 
nepermatomas rūkas arba pradėti pūsti 
atšiaurus vėjas ir net pasnigti. Oras čia 
gali pasikeisti per dešimt minučių, ir tai 
nepriklauso nuo metų laiko – metų laikų 
čia nėra, ištisus metus vienas sezonas. 
Mes pakilios nuotaikos (tai būdinga 
žmonėms, kai aukštųjų kalnų ore maža 
deguonies...). Čia ne tik įdomu, bet ir 
yra daug specifinės mikrodrugių faunos.
Arūnas iš karto pradeda rinkti vikšrus, 
o mes su Saimonu pirmiausia puolame 

fotografuoti visokias nesąmones. Su Vir-
ginijumi susitariame, kad susitiksime 
po poros valandų, nes jam dabar pati 
žvalgyba: reikia surasti, kur ir ant kokių 
augalų paramuose minuoja mažieji žo-
linukai. Iki šiol niekas pasaulyje mažųjų 
žolinukų iš paramų nebuvo aprašęs. Su 
Saimonu besukdami ratus po paramų 
daubas ir kalvas netrunkame pastebėti, 
kad nei Virginijaus, nei Arūno kažkodėl 
nebematyti. Dairomės kiek galime, nau-
dojamės visomis fotoaparatų priartinimo 
galimybėmis, kad galėtume apžiūrėti net 
pačias tolimiausias vietas, bet mūsų kole-
gų niekur nematyti. Staiga pasigirsta toks 
garsas, lyg atvažiuotų traukinys. Nesu-
prantame, kas tai: nei traukinių, nei kai-
mų čia, šiuose paramuose, tikrai nėra. Iš 
dangaus netikėtai pabyra kruša. Puolame 
dangstytis kuo turime, nes kerta iš peties. 
O štai po dešimt minučių vėl pasirodo 
saulė, ir vėl prasideda atogrąžų rojus. Tai 
niekis: kol diena – viskas gerai. Neduok 
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PARAMAI – SPECIFINĖ 
AUKŠTŲJŲ ANDŲ KALNŲ 
EKOSISTEMA (4–4,5 km v. j. l.)
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VAKARINIAI ANDŲ ŠLAITAI 
(ALOAG, 3,5 km v. j. l.), KU-
RIUOSE SEKĖSI APTIKTI DAUG 
MINUOJANČIŲ VABZDŽIŲ
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dieve, paramuose sulaukti vėlaus vakaro 
ir nakties. Tada viską užkloja tankus rū-
kas, nematai, nei kur eiti, nei kur pasislėp-
ti. Prasideda žiauri, 12 valandų trukmės 
žvarba. Jokiu būdu paramuose negalima 
užsilaikyti po saulės laidos. Tiesa, vaikš-
čioti čia reikia atsargiai, lygių vietų maža, 
po žolių danga vien vulkaninės uolienos 
kupstai ir aštriakraštės duobės, o kai kur 
net užsislėpusios prarajos. Atrandame 
Arūną. Labai džiaugiamės vieni kitus ap-
tikę – pasiklysti paramuose vienas juokas. 
O jeigu pasimesi – kas tada? Bet Virgini-
jaus nėra, ir Arūnas tikina jo nematęs jau 
keletą valandų. Labai neramu. Sutariame, 
kad Arūnas eis kelio link ir tada palei jį 
leisis žemyn (jis nori nusileisti į žemesnes 
vietas, kur auga daugiau žolinukų mity-
binių augalų krūmų). O mes su Saimonu 
išeiname ieškoti Virginijaus. Aptinkame 
nuostabaus grožio ežerą, o už jo – dar eže-
rų. Nė gyvos dvasios, tik paramų tyla ir 
erdvė. Paskutinė viltis surasti Virginijų – 
dangintis vieškelio link, jis gali būti ap-
dairiai mūsų belaukiąs kur nors vieškelio 
pakraštyje. Iš vienos kelio pusės lygi vieta 
arba status šlaitas, iš kitos – dažniausiai 
praraja. Žiūrime su Saimonu ir baisimės: 
nuo tokio stataus šlaito nusivertęs sunk-
vežimis, nieko iš jo nebelikę, viskas su-
silamdę ir dar sudegę. Šiuo keliu dažnai 
važiuoja sunkvežimiai, kertantys Andus 
skersai ir vežantys iš Amazonės džiun-
glių medieną. Virginijų aptinkame dar 
už poros kilometrų. Kaip mes anksčiau 
nepagalvojame – Virginijaus geriausios 
rinkimų vietos dažniausiai įvairios pake-
lės, ten kaip tyčia daugiausia tų žolinukų 
vikšrų. Virginijus tikrai kažką įdomaus 
rado, jeigu tai, ką rado, pavyktų išaugin-
ti – būtų labai šaunu. Dabar susitariame 
daugiau nebesiskirti, tuo labiau kad jau 
vakaras arti. Palengva, dairydamiesi me-
džiagos (mikrodrugių vikšrų), leidžiamės 
žemiau, ten, kur Arūnas sakė esą pačios 
geriausios mažųjų gaubtagalvių rinkimo 
vietos. Negaliu patikėti, ką matau: Arūnas 
sukasi kaip vijurkas, sužvėrėjęs lapus nuo 
krūmų plėšte plėšia, neturi laiko net dorai 
mums paaiškinti, kas čia darosi. Pasirodo, 
mažųjų gaubtagalvių minų čia tūkstan-
čiai, ir Arūnas spėja, kad, ko gero, ne vie-
nos – o keturių skirtingų rūšių. Puolame ir 
mes ką nors daryti, kad pagelbėtume, nes 
jau pradeda vakarėti. Dar tik 17 valanda, 
bet netrukus, už poros valandų, įsivyraus 
visiška atogrąžų tamsa. Iš visų pusių, per 
visus kalnų tarpus iš Amazonės kyla tiršto 
rūko liežuviai. O kad juos kur! To tikrai 
nesitikėjau – iš kažkur pasipylė krauja-
siurbiai mašalai. Neįmanoma apsiginti, 
nuo jų daugybinių įkandimų man pradėjo 
tinti ne tik kaklas, rankos, bet ir veidas. 
Nežinau, kaip Arūnas gali toliau rinkti 
tuos vikšrus, nes mes jau vos gyvi. Ne tik 
kad pavargę, ne tik kad jau vėlu, bet dar 

tie paramų moskitai greitai man sukels 
psichozę. Gerai, kad turiu tokių pusiau 
permatomų šiukšliamaišių, tad nelauk-
damas ir nekreipdamas dėmesio, kaip aš 
čia atrodau, užsivožiu šiukšliamaišį ant 
galvos iki pat juosmens (kad ir rankos su-
tilptų). Saimonas netrunka pridaryti kom-
promituojančių nuotraukų – tokių savo 
portretų niekam rodyti nenorėčiau.

Vakarinių Andų šlaitų viršūnėje
Dabar nusigauname į vakarinius Andų 
kalnų šlaitus. Teisingiau – į Aloagą 
(Aloag), pačią tų šlaitų viršūnę, nuo kurios 
Andai pamažu pradeda leistis žemyn, kol 
pasiekia vakarines Ekvadoro lygumas, 
skalaujamas Ramiojo vandenyno. Aloage 
nuostabu, daug žalumos, daug augalus 
minuojančių mikrodrugių, nei per karš-
ta, nei per šalta (apie 18–20 °C). Daug kur 
galima pamatyti laukinių mūsų bulvių ir 
pomidorų protėvių (žr. nuotrauką Aloago 
kompoziciniame lape) – iš čia tie mūsų 
augalai ir yra kilę. Tik viena bėda – rūko 
debesys. Vakariniams Andų šlaitams vis 
dėlto būdingas šioks toks sezoniškumas, 
sausio–gegužės mėnesiais čia kaip nieka-
da daug lyja. Šiuo metu šiose vietovėse 
lyja kasdien, klausimas, tik kada lietus 
prasidės: antrą–trečią valandą po pietų ar 
vėliau. Iš pradžių rūko debesys atslenka į 
žemesnes vietas, po pietų pasiekia ir vir-
šūnes bei netrunka pavirsti lietumi, kuris 
tęsiasi iki nakties arba paryčių. Renkame 
medžiagą labai susikaupę, įlindę į tankius 
sąžalynus, viena koja įsispyrę į žemę, kad 
netyčia nenuslystume nuo padrėkusio 
šlaito. Staiga mes su Arūnu išgirstame 
baisius keiksmažodžius. Nesuprantame, 
kas čia galėtų taip negražiai rusiškai keik-
tis. Dairomės aplink, juk žmonių čia be-
veik nebūna, nebent kokie piemenys už-
klysta (bet vargu ar jie rusiškai moka...). 
Pasirodo Virginijus ilgai ir entuziastingai 
rinko minas su vadinamaisiais žolinukais 
(ir labai džiaugėsi), o kai vieną miną ne-
iškentęs praardė ir atrado ne žolinuko, o 
vabalo lervą – neišlaikė ir nusikeikė ant 
visų Andų (aidas čia geras – patikėkite). 
Dabar Virginijus nebeieško vikšrų, o šie-
nauja, t. y. piktas energingai mosuoja į vi-
sas puses entomologiniu tinkleliu ir tikisi 
taip pagauti žolinukų suaugėlių. Arūnas 
aptiko daug minų, ypač mažųjų šeriuo-

taūsių (Tischeriidae) – jų niekas iš pusiaujo 
iki šiol nebuvo aprašęs. Aš išradau naują 
minų fotografavimo būdą. Kadangi mano 
Canon fotoaparatas sugeba makrofotog-
rafiją daryti be jokio atstumo tarp objek-
tyvo ir objekto, tad minuotus lapus dedu 
tiesiai ant objektyvo ir atsivertęs prieš 
saulę darau labai išdidintas ir ryškias 
minų nuotraukas. Kiekvienos rūšies mina 
skirtinga, man tai kaip meno kūrinys, o 
mokslui – būtinas komponentas vabzdžio 
rūšies išsamiam aprašui. Taip užsiėmę 
(ir besikeikdami) nepastebime, kaip rūko 
debesys jau spėjo pakilti iki pačių aukštu-
mų. Dar neseniai švietė saulė, o dabar visi 
stovime nelaimingi pakelėje, norėdami 
sustabdyti bet kokį transportą, burzgiantį 
civilizacijos link. Šis kalnų kelias judrus, 
bet niekas mums čia nesustos – mūsų net 
nesimato tankiame kaip pienas rūke, be to, 
pavojinga. Mes jau šlaputėliai. Saimonas 
išsigandęs, bet vis dar tikisi, kad kas nors 
mus pamatys ir sustos. Tačiau aš sakau, 
kad čia nuo nelaimės tik vienas žingsnis, 
kuo greičiau ropškimės keliu aukštyn, gal 
dar spėsime išeiti iš to rūko zonos ir gal 
tada vis dėlto pagausime pakeleivingą 
automobilį. Oi, kaip svajojame apie sausą 
viešbučio kambarį ir karštą maistą! Ten, 
mieste juk verda tokias sriubas, kur lėkš-
tės dugne po kruopom būna pasislėpusi 
seno gaidžio koja. Kai ji pasirodo – būna 
siurprizas (o man dingsta apetitas). Bet 
jeigu mes iš čia kada nors išsikrapštysime, 
galbūt ir aš nebeniekinsiu sriubos net su 
gaidžio koja.         

Cikados išnara

Vien Ekvadore auga apie 25–30 tūkst. augalų rūšių. 
Dar daugiau jų gali būti atrasta ateityje 

Tradicinė Ekvadoro restoranų sriuba, kurioje 
netrunki rasti gaidžio koją (sriuba kainuoja 1 Lt) 

            
(Tęsinį skaitykite kituose žurnalo numeriuose)Nuotraukos – autoriaus ir ekspedicijos dalyvių: Virginijaus Sruogos (VPU, Vilnius) ir Simon 

R. Hill (University of Westminster, London) 


