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KAIP SEKĖSI ENTOMOLOGAMS, 
NORĖJUSIEMS ATRASTI NAUJŲ RŪŠIŲ 

PIETŲ AMERIKOJE TIES PUSIAUJU
Jonas Rimantas STONIS

Ekvadoro miškuose auga daugybė orchidėjų rūšių

Išvykome palei džiunglių pakraštį į Puyo, tačiau kelias 
buvo blogas, kelionė prailgo, o mūsų maršruto tikslas 
nebuvo aiškus

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

Keliones
.

Prisipažinsiu, kad retkarčiais išvykoje pa-
galvoju, ar tikrai vertėjo trenktis į Pietų 
Ameriką, rizikuoti sveikata ir kęsti įvai-
riausius nepatogumus. Daug lengviau būtų 
buvę ramiai gyventi namuose ir užsiimti 
įprasta veikla... Tačiau apie tai niekam 
neprasitariu, tik didžiuojuosi savo ben-
dražygių ištverme. Tai Simon R. Hill (Uni-
versity of Westminster, London), biomedi-
cinos mokslų daktaras Arūnas Diškus ir 
doc. dr. Virginijus Sruoga (VPU). Jie tikri 
šaunuoliai! O štai ką sumąstė Arūnas – iki 
šiol negaliu patikėti. Jis jau rezga naujus 
planus, kaip čia atvykus į Ekvadorą šių 
metų rudenį. Patrakėlis!

Išvažiuojam nežinia kur
Amazonės džiunglėse įdomu. Nepaisant 
šutinančio karščio, aš ir mano bendra-
keleiviai galbūt sutiktume apsistoti čia 
ilgam, tačiau mums reikia važiuoti kitur 
ir aprėpti kuo daugiau skirtingų vieto-
vių (buveinių). Prieš kokius penkerius 
metus būčiau nedvejojęs ir kitų nuomo-
nės neklausęs, o pasinaudojęs „vado“ 
teisėmis ir iš karto numatęs maršrutą. 
Bet dabar viskas yra kiek kitaip, mane 
apniko didelės abejonės. Jeigu vyktume 
palei džiunglių pakraštį į pietus, Peru 
link – privažiuotume miestą Puyo. To 
miesto apylinkėse, kiek atsimenu, yra 
neblogų miškelių – būtų galima įrengti 

naktinę gaudyklę. Jeigu Puyo neapsisto-
tume, o iškart pasuktume į vakarus – pa-
tektume į Baños. Bet ten rengti naktines 
gaudykles kažin ar apsimokėtų, nes tai 
jau aukštųjų kalnų vietovė ir naktys ten 
dažniausiai vėsios. Tad išvykstame net 
patys nežinodami, kur važiuojame. Iš 
pradžių pakiužusiu mažu autobusiuku 
El Tenos miesto link, o vėliau ištaigingu, 
plastmasinėmis gėlėmis apkaišytu auto-
busu palei vakarinį Amazonės džiun-
glių pakraštį. Kelias, jungiantis El Teną ir 
Puyo, yra ilgas, varginantis ir duobėtas. 
Ten, kur drėgna – pažliugę, ten, kur lie-
taus seniai bebūta – per dulkes nematyti 
saulės. Judame lėtai, vėluojame. Pasida-
ro dar „smagiau“, kai viduryje maršru-
to autobusas visai sustoja, nes atliekami 
kelio tvarkymo darbai – šiuo metu pro 
čia pravažiuoti neįmanoma. Kada paju-
dėsim – niekas negali pasakyti, o troškin-
tis autobuse – varginantis dalykas (juk 
tai Amazonės džiunglės!). Labai migdo. 
Pamainomis einame vėdintis, o likę žmo-
nės apsiblaususiomis akimis, apsikabinę 
rankomis kuprines saugo bagažą. Iki šiol 
nesuprantu, kaip brangūs Virginijaus 
akiniai vis dėlto pradingo. Tačiau smagu! 
Mes kelyje, mūsų laukia naujos egzotinės 
vietovės. O ir šiaip – kas nenorėtų pasi-
važinėti Amazonės džiunglių pakraščiu, 
nuo pusiaujo tolyn į Pietų pusrutulį!
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Tikėjausi daugiau, bet nusivyliau
Atvykstame į Puyo. Reikėtų čia išlipti ir 
dairytis priemiesčio miškelių bei įrengti 
naktinę gaudyklę. Tačiau mane užvaldo 
nerimas. Na, įsivaizduokite – įrengę gau-
dykles, naktį, mes pėdinsime atgal į mies-
tą. Mes, keturi baltaveidžiai, nešini lempo-
mis ir apsikarstę brangiais fotoaparatais. O 
dar visas mūsų turtas: visi kelionės pinigai, 
banko kortelės, dokumentai ir lėktuvo bi-
lietai. Ne kartą girdėjau, kaip Ekvadore 
arba Peru gali užmušti žmogų dėl kokių 
dešimties dolerių. Jeigu kelią pastotų viena 
iš tų gaujų, kurios šlaistosi po Puyo prie-
miesčius – galime pasigailėti, kad šitaip 
neapdairiai pasielgėme. Vis dar prisimenu, 

kaip iš praeitos kelionės grįžau susiūtomis 
pjautinėmis žaizdomis, subintuotas ir be 
fotoaparato. Tad geriau jau vyksime toliau, 
į kalnus, kur daugiau „civilizacijos“ negu 
šitame dievo užmirštame, saulės iškepinta-
me ir pradvokusiame Puyo.
Kiek pamenu iš savo paskutinių žygių, 
maršrutas nuo Puyo iki Baños patinka tik 
stiprių nervų žmonėms. Labai jau gilus 
tarpeklis, ant kurio stataus šlaito raizgosi 
siaurutis kelias. Nuolatinės kalnų griūtys 
ir plūstančios šaltinių versmės kartkartė-
mis gerokai paardo plentą, dar daugiau 
apsunkina kelionę, padaro ją rizikingą ir 
įsimintiną. Į prarają geriau visai nežiū-
rėti – gali apsvaigti galva. O man tai pa-

tinka! Su tokiu nusiteikimu leidžiuosi į 
kelionę ir vis stebiu savo bendrakeleivių 
(ypač Virginijaus) reakcijas: ar patiks, ar 
sujaudins, ar neišsigąs. Virginijus čia pir-
mą kartą, tad jam turėtų būti įspūdinga. 
Deja, deja... Autobuse įjungia televizorių 
ir pradeda rodyti „Terminatorių“. Tad 
Virginijus didžiąją kelionės dalį žiūri fil-
mą, o ne pro autobuso langą. Bet ir kelias 
pakeistas neatpažintinai. Ten, kur seniau 
autobusas vos vos išsiraitydavo ant pačių 
stačiausių skardžių, dabar per kalnus pa-

daryti tuneliai. Nebėra to žavesio. Aišku, 
gerai, kad kelias sutvarkytas, bet man šir-
dy nusivylimas...
Atvykstame į Baños miestelį, kuris iš visų 
pusių yra apsuptas aukštų kalnų, o vie-
nas iš šių kalnų – dabar besiveržiantis 
Tungurahua vulkanas (5319 m). Ore tvyro 
vulkaniniai pelenai. Įdomu, kaip šį kartą 
pasiseks Arūnui, nes 2005 m. jo įnirtingi 
žygiai ant Tungurahua vulkano šlaito bai-
gėsi niekuo – medžiagos nesurinko, nes 
buvo įsivyravusi neįprasta sausra. Dar 
blogiau – šis šlaitas indėnų garbinamas 
kaip šventas, tad vietinė žiniuonė, nesu-
pratusi, kokiais tikslais Arūnas landžioja 
po krūmus (ar tik ne dėl gamtinių reika-
lų?), jį prakeikė. Bet taip baisiai, kad aš 
išsigandau daugiau už Arūną – užbūrė, 
kad mano kolega apaktų.

Gyvenimas mieste
Baños miestelyje viešbutį surasti nesunku. 
Čia, kaip niekur kitur Ekvadore, visada 
pilna turistų, tad viešbučių verslas klesti. 
Tačiau mūsų viešbutis, kuriame apsisto-

Baños miestelį iš visų pusių supa kalnai

Baños miestelyje yra labai įdomus zoologijos sodas

Siauri sustingusios lavos kanjonai miestelio 
pakraštyje
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jame, apraizgytas elektros laidais, mūsų 
su Saimonu kambaryje lovos sulūžusios, 
o langai neužsidaro. Kaip tai dažnai būna 
Ekvadore, dušas ir tualetas nešvarūs, o 
vienintelė dušo ventiliacija – langas, kuris 
atsiveria į kito kaimyno „prakvipusį“ tua-
letą. Čia aš tokį viešbutį išrinkau, bandy-
damas tenkinti skirtingus visų mūsų po-
reikius: kad viešbutis nebūtų nei per daug 
brangus, nei per daug pigus ar prastas, 
kad jaustųsi Lotynų Amerikos egzotika 
ir kad būtų strategiškai patogioje miesto 
vietoje. Tačiau Arūnas mano surastame 
viešbutyje apsistoja tik dantis sukandęs. 
Užtat iš balkonų galime stebėti judrią 
gatvių sankryžą (kvėpuoti išmetamosio-
mis dujomis...), pajusti, kad esame tikrai 
egzotiniame krašte, bei daug fotografuo-
ti. Mūsų fotografinės aistros dar daugiau
įsiplieskė, kai mudu su Virginijumi išmo-
kome fotografuoti vietinius žmones „slap-
tuoju būdu“. Fotoaparatus pasikabiname 
taip, kad kabėtų kiek aukščiau bambos, o 
aparatų ekranėlius atsisukame į viršų, kad 
matytume, į ką nusitaikėme (mums pasi-
sekė – aparatų ekranėliai yra sukiojami). 
Šitaip fotografuodami (t. y., nekeldami 
fotoaparatų prie akių) mes manome, kad 

vietiniai nesusivokia esą mūsų aukos, tad 
pliauškinam kiek galim. Tik gaila, kad tos 
mūsų nuotraukos nelabai vykusios, nes 
tai tik pirmasis „slaptojo fotografavimo“ 
bandymas, be to, mes labai nervinamės.
Iš pradžių mieste valgome kur pakliūva, 
kur pigiau ar greičiau. Bet greitai pastebi-
me, kad tuoj apsivemsime, jeigu ir toliau 
nebūsime išrankūs. Kokia nešvara! Val-
gyklų šaukšteliai, šakutės net juodi nuo 
priskretusio purvo, o lėkštės ir klijuote 
dengti stalai tiesiog dvokia nuo įsigėrusių 
senų riebalų. Tad dabar jau einame į bran-
gesnes vietas ir ne taip bjaurimės. 

Nelaimė ant vulkano šlaito
Aš vis kliedžiu tomis aukštumomis, ku-
rias galima aptikti užsikorus labai aukštai 
ant Tungurahua vulkano šiaurinio šlaito. 
Ten klimatas kitoks ir visai kitokie auga-
lai, kitokie vabzdžiai. Tai bent būtų įdo-
mu tokioje vietoje surinkti mūsų tiriamų 
mažųjų gaubtagalvių ar Virginijaus žoli-
nukų. Kad galėtum užsikarti ant Tungu-
rahua vulkano šlaito, reikia nueiti iki pat 
vakarinio Baños miestelio pakraščio, ten, 
kur prasideda laiptai prie Šventosios mer-
gelės paminklo. Bet mes šiandien „poniš-
ki“, nuo pat ryto jaučiamės pavargę, o ir 
laiko turime ne per daugiausia. Tad pa-
gauname taksi ir prašome nuvežti prie 
Šventosios mergelės papėdės. Bet kur tau! 
Aišku, taksistas mus gerai suprato, bet vis 
viena nuveža visai į priešingą pusę, tad iki 
reikiamos vietos galiausiai nusigauname 
tik gerokai pasiginčiję su taksistu ir sumo-
kėję kone trigugą kainą. Pirmas reikalas 
prieš kopiant ant vulkano šlaito – užlipti 
aukščiau miesto kapinių. Tada prasideda 
senoviniai balti laiptai, vedantys aukštyn 
ir aukštyn, maždaug kokius 0,7 km prie 
Šventosios mergelės paminklo. Iš ten 
Baños miestelis matyti kaip ant delno. 
Kol ten užlipi, išpila septyni prakaitai, o 
nuo dusulio vos galo negauni (čia ir taip 
trūksta deguonies). Tada reikia perlipti 

per aukštą mūrinę tvorą (bet atsargiai, 
kad nenugarmėtum į bedugnę) ir ožkų 
takais kopti aukščiau. Saimonas manęs 
klausia, ar aukštai dar lipti, nes jau kopia-
me geras keturias valandas, o galo vis dar 
nematyti. Aš sakau, kad kai užkopsime 
ant šito šlaito, kuris dabar kaip tik prieš 
akis, bus kitas šlaitas (kalnas), o kai už-
kopsime ir ant jo, pasirodys dar vienas. 
Gerai, kad tų kalnų visų iš karto nematyti 
(jeigu matyčiau, kiek reikės lipti – nelip-
čiau). Mūsų kopimą pailgina ir tai, kad ne 
šiaip sau kopiame, o pakeliui renkame ti-
riamų vabzdžių padarytas minas augalų 
lapuose, fotografuojame mitybinius au-
galus ir... keikiamės (na, truputį...). Bėda, 
kad tos kuprinės, kurias nešamės, kuo to-
liau, tuo nepatogesnės darosi. Bet ką be-
veiksi, juk reikia ir Petri lėkšteles neštis, ir 
fototechniką, ir bent kiek maisto (žinoma, 

vandens), ir visą kitą svarbiausią savo 
turtą, kurio nutarėme nepalikti įtartinos 
reputacijos viešbutyje.
Po pietų netikėtai prasideda lietutis. Nors 
jau matyti Tungurahua vulkano smilks-
tantis krateris, mums dar yra likusios ko-
kios 2 valandos kelio aukštyn. Blogai yra 
tai, kad pažliugus žemei, sunkiau kopti, 
o leistis žemyn dabar bus labai pavojin-
ga. Labai statu, lėtai leistis neįmanoma, 
tik beveik risčia, o ten vien posūkis po 
posūkio. Jeigu paslysi ant pažliugusios 
žemės – nugarmėsi į prarają. Svarstome, 
kaip pasielgti: iškart leistis žemyn, tikėtis, 
kad lietus pasibaigs ir viskas greitai pra-
džius, ar tiesiog rizikuoti ir kopti aukš-
tyn? Kita galima bėda – jeigu šlaitą apgul-
tų tankūs debesys. Jie atšliaužia netikėtai 
ir kaip kokie milžiniški karvių liežuviai 
laižo kalną iš visų pusių. Tada pakliūni 
lyg į pieno jūrą: tirštas rūkas, nematai nei 
kito žmogaus, nei kelio. Tokiu atveju ge-
riau palaukti, kol debesys nuslinks.
Kad ir kaip ten būtų, mūsų nuotaika vis 
dar gera. Visi apsivelkame tamsiai mėly-
nus, visiškai nepermerkiamus apsiaustus 
su plačiais gobtuvais. Atrodome kaip vie-
nuoliai, bet kartu ir kaip viena komanda! 
Dabar džiaugiamės, kad tempėmės tuos 
sunkokus apsiaustus – jie labai praverčia. 

Ant mano mėgstamo, oranžiniais žiedais žydinčio, medžio įsiveisė gyventi ir augalai epifitai

Gyvalazdė nė kiek nesibaimina ropoti tiesiai 
į rankas 

Vis dėlto reikia pripažinti, kad Arūnas ir Vir-
ginijus buvo pagrindiniai medžiagos rinkėjai
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KOPIAME Į TUNGURAHUA
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Reikia sustoti ir padaryti pertrauką, atsi-
kvėpti bei nusifotografuoti atminimui. O 
varge! Koks aš vėpla! Mano kuprinė neturi 
plokščio dugno (toks jau fasonas), o aš ją, 
nieko bloga negalvodamas, neatsargiai pa-
dedu ant šlapios žemės, šalia skardžio kraš-
to. Kurį laiką ji stovi ramiai, o paskui tik 
staiga krypt į šoną ir jau ritasi žemyn nuo 
kalno. Gerai, kad ant šio kalno yra žolių ir 
šiek tiek krūmų, tad kuprinė tik ritasi kaip 
sulėtintame filme, o ne krenta kaip akmuo į
prarają. Viskas trunka vos kelias sekundes. 
O aš apstulbusių bendražygių akivaizdoje 
puolu kuprinei iš paskos. Galėčiau pame-
luoti ir pasakyti, kad esu labai vikrus, drą-
sus ir turiu žaibišką reakciją. Bet tai netiesa. 
Sakyčiau, iš tikrųjų viskas atvirkščiai. Ta-
čiau adrenalinas daro stebuklus. Be to, vis-
kas įvyksta man net nesuspėjus susivokti. 
Visas išsipurvinu, užsigaunu ranką, nusi-
brozdinu kelį, bet kuprinę vis dėlto suspė-
ju pastverti iki jai nusiritant į prarają ir jau 
keturpėsčias kabarojuosi aukštyn. Atrodau 
kaip purvinas paršas, bet laimingas. Dabar 
baisu net pagalvoti – juk skardžio aukštis 
apie kilometrą. Jeigu būčiau kažkaip už 
žolių neužsikabinęs, tai būčiau giliai giliai 
nugarmėjęs. O mano kolegos visai manęs 
negaili. Bara, priekaištauja, kodėl aš puo-
liau paskui tą nelemtą kuprinę, kur mano 
protas? Na, proto tikrai nebuvo... Tik šim-
taprocentinis adrenalinas. Juk toje kupri-
nėje buvo visi mano pinigai, dokumentai ir 
bilietai namo...

Prie vulkano
Štai ir užlipome. Dabar jaučiamės kaip ki-
tame pasaulyje. Nebėra atogrąžų kaitros, 
jokios civilizacijos garsų. Pievos kaip Lie-
tuvoje, vienur kitur indėnų dirbami laukai, 
apsodinti kukurūzais ir pomidorais. Tie 
pomidorai į mūsiškius visai nepanašūs, 
auga ant krūmų, aukštesnių už žmogų, 
o vaisiai neįprastos formos. Svarbiausia – 
čia yra mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) 
minų su vikšrais (dabar Arūnas jais užsi-
ėmęs). Virginijus tikisi „šienavimo“ būdu 
(energingai braukydamas entomologiniu 
tinkleliu per žoles) sugauti mažųjų žo-
linukų. Saimonas nusimena, kad baltą, 
ledynu dengtą vulkano kraterį slepia de-
besys, bet tikisi, jog jie greit nuslinks, tingi 
rinkti medžiagą ir todėl budi Tungurahua 
sargyboje. Giedrijasi. Tikra idilija!
Kai mūsų reikalai jau atlikti ir artėja vaka-
ras, laikas pagalvoti apie nusileidimą nuo 
vulkano į Baños miestelį. Laimė, mane 
aplanko išganinga mintis atgal leistis ne 
stačiu pažliugusiu šlaitu, o ieškoti kokio 
nors kito, saugesnio kelio, per kurį nors 
kitą šlaitą. Juk indėnai čia gerai įsikūrę, 
augina daržoves, tad jie gali turėti neblo-
gą susiekimą su slėniu apačioje. Ir tikrai, 
per valandą surandame neblogą nusi-
leidimą rytiniu šlaitu, o tada, priėję ne-

menką kaimelį, net pasiprašome, kad mus 
pavėžintų. Važiuojame stačiomis, atvira 
mašina, nutirpusiomis kojomis ir laikyda-
miesi vienas kitam už atlapų (kitur įsikibti 
nebuvo kur). Mašina, į kurią įsiprašėme, 
veža indėnų užaugintas daržoves į Baños 
miestą (jų tiek daug, kad nėra kur kojos 
pastatyti). O mes vežamės surinktos me-
džiagos, naujų mokslui rūšių! Atrodo, kad 
Arūnas ant Tungurahua vulkano šlaitų taip 
pat rado ir mažųjų šeriuotaūsių (Tischerii-
dae) vikšrų. Neįtikėtina! Kodėl šiais metais 
mums taip sekasi rinkti šeriuotaūsius, kai 
NIEKADA iki šiol jų Ekvadore niekas iš 
viso nebuvo aptikęs?

Mums išvyka nepatiko, o Virginijui pasisekė
Siūlau iš Baños trumpam pavažiuoti kiek 
žemiau, Rio Negro link. Ten kalnų tar-
pekliais užkyla amazoninė flora ir fauna
į kalnus. Kad vaizdžiau būtų, visus gali-
mus atogrąžinės biotos koridorius Andų 
kalnuose pavaizdavau schematiškai ant 
popieriaus lapo. Rodau savo spalvotus 
brėžinius bendražygiams. Saimonui tai 
padaro įspūdį, kitiems – nežinau, reak-
cijos tik šiaip sau. Tačiau į Rio Negro vis 
dėlto nusileidžiame. Visi pikti (išskyrus 
mane ir Arūną), nes išlaipinau iš autobu-
so per anksti ir todėl dabar visa valanda 
plumpiname keliu. Atrodytų, nieko bai-
saus, bet čia, nors ir Andų kalnai, Amazo-
nės kaitra ir tvankuma atkeliauja iš Rytų 
plačiu tarpekliu. Tačiau koks nusivyli-
mas – gražiai atrodantys šoniniai tarpek-
liai pasirodo esą nieko verti (medžiagos 
neradome), o persikėlę per Rio Negro upę 
(ten, kur kaip siena žaliuoja atogrąžiniai 
miškai) – visai nusivylėme. Tai lyg kokia 
džiunglių butaforija. Iš priekio gražu, 
labai natūralu, o tik paeini keletą metrų 
ir pamatai, kad gamta suniokota, viskas 
paversta ištisinėmis kultūrinių augalų 
plantacijomis, mažųjų gaubtagalvių taip 
pat nėra. O va, Virginijui siaubingai pasi-
sekė. Prisirinko tokių įdomių vikšrų (tur-
būt mažųjų žolinukų). Dabar jis išdidus 
ir patenkintas. Tuos gamtos stebuklus jis 
aptiko ne atogrąžų miške, o šalia plento, 
pačioje pakelėje. Šiaip vietovę tai mes kei-
kiame, bet Virginijaus atradimu visi nuo-
širdžiai džiaugiamės.
Netoli kaimo prie mūsų pristoja tokia bo-
bulė. Matyti, kad ne indėnė, o „žymi ver-
slininkė“. Įsivaizduojat, kokia ji nuovoki – 
mato, kas mes tokie, tad siūlosi parduoti 
egzotinių drugių ir vabalų. „Ne, brangio-
ji! Mums egzotinių drugių tikrai nereikia! 
Atvirkščiai – mes prieš komerciją nykstan-
čiais džiunglių egzotais“. Na, o tai, ką mes 
renkame – taip pat būtų galima pavadinti 
„egzotais“ (jie be galo įdomūs ir iš tokių 
ypatingų kraštų!). Tačiau mes juos renka-
me tik dėl mokslo, o ne dėl prekybos.

(Tęsinį skaitykite kituose žurnalo numeriuose)

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

Rio Negro – tai ta vieta, kur plačiu rytiniu tar-
pekliu amazoninė atogrąžų flora ir fauna skverbiasi
aukštyn į Andų kalnus


