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KAIP SEKĖSI ENTOMOLOGAMS,
NORĖJUSIEMS ATRASTI NAUJŲ RŪŠIŲ
PIETŲ AMERIKOJE TIES PUSIAUJU
Jonas Rimantas STONIS
Taigi ekspedicijos pradžia nelabai gera.
Politiniai neramumai, vagišiai, kažkur
pradingę mūsų vietiniai kolegos ir t. t. Bet
dabar mums reikia aptarti medžiagos rinkimo strategiją. Ankstesnėje ekspedicijoje
(2005 m.) visa aukštai kalnuose surinkta
gyvoji medžiaga žuvo, kai ją nusivežėme
į karštas bei tvankias džiungles. Jeigu atvirkščiai – iš džiunglių į kalnus, tai lyg ir
nieko baisaus.
Tad šį kartą siūlau daryti taip: pirmiausia rinksime Amazonės džiunglėse, o tik
paskui su gyvąja medžiaga (augalų audiniuose besimaitinančiais vikšrais) važiuosime į įvairius Andų kalnų rajonus.
Egzotinis drugio vikšras
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Saimonas (Simon R. Hill) sutiko šią žinią
džiaugsmingai (jis nori į džiungles), Virginijus – santūriai (jis sako, kad jam visaip
gerai). Bet matyti, kad Virginijus nuo netikėtų planų ir organizacinių reikalų kiek
pasimetė. Pavyzdžiui, jis nebesupranta,
kokius daiktus pasiimti į mūsų ilgą išvyką, o ką palikti Kito mieste. Jis galbūt
norėtų pasiimti viską: ir šviesos gaudyklę,
ir Petri lėkšteles, ir fotoįrangą, ir apsiaustą
nuo Amazonės liūčių, ir bent kokias dvejas poras batų, ir turbūt krūvą drabužių.
Jis – medžiagos rinkimo entuziastas, ir labai rūpestingas. Juk reikia ir entomologinių tinklelių, ir repelentų, ir vaistų, ir nuodų, ir marintuvėlių, ir baterijų, ir žiūronų,
ir ispanų pasikalbėjimų žodyno, ir krūvos
dokumentų. Tačiau visa tai niekaip netilps
į mažą kuprinę, o temptis didelę – blogai.
Saimonas pareiškia, kad su dideliais bagažais nesitampys (ir niekam nerekomenduoja). Jis pats viską susikraus į nedidelę
kuprinę, tik va, nelaimė, pasirodo, kad
jo mažesnioji kuprinė visa suplėšyta per
tą transatlantinį skrydį. Išbėga nusipirkti naujos. Čia juk nesunku tokių dalykų
gauti, kuprines pardavinėja vos ne ant
kiekvieno kampo. Tiktai bėda – nuo jo,
kaip atvykėlio, nulupo trigubą kainą. Tokie anglai kaip Saimonas derėtis neįpratę,
kiek paprašo, tiek sumoka, o dabar sėdi ir
liūdi, kad apgautas.

Helikonijos – Neotropinio regiono augalijos
simbolis
Anksčiau negalvojau, kad dėl mūsų ekspedicijos maršrutų gali kilti problemų. Pasirodo, daktarui Arūnui mūsų planai visai nepatinka. Jis tvirtina, kad į Amazonę
visiškai neverta važiuoti, laiko gaišimas,
ir tiek. Arūnas gerai mena mūsų paskutinę ekspediciją 2005 m., kai drėgnosios
Amazonės džiunglės katastroﬁškai tapo

.
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Grifas
pernelyg sausos dėl pasikeitusio klimato. Tada Amazonėje surasti gyvų mažųjų
gaubtagalvių vikšrų buvo ypač sunku.
Tad išvykstame į Amazonės baseiną vieni džiūgaudami, kiti pikti ir nepatenkinti
(čia Arūnas). Jeigu išvykoje nepasiseks –
kaltas būsiu aš.
Nežinosi, kada padarysi
didžiausią atradimą
Nors Ekvadore atrodytų viskas labai arti,
tačiau nuo jo sostinės iki Amazonės džiunglių kalnų keliais reikia leistis 8 valandas.
Nesvarbu, ar samdysi transportą, ar tiesiog pasinaudosi maršrutiniu autobusu,
vykstančiu El Tenos link. Ekvadore autobusai kursuoja tiesiog visur. Jeigu yra kelias, vadinasi, yra ir autobusas. Iš pradžių
kelionė maloni, bet kuo žemiau leidžiamės
iš kalnų, tuo darosi tvankiau ir karščiau, o
kelias vis prastėja ir prastėja, kol galiausiai
tampa beveik dulkinu duobėtu šunkeliu.
Labai nuvargstame, tad nutariame, kad
kai atvyksime į El Tenos miestelį, reikėtų
nusipirkti produktų ir kiek atsigauti prieš
išvykstant kitu autobusu į patį Amazonės
džiunglių pakraštį Misahualio kaimelyje.
Tačiau nelemtis – vos išlipame iš autobuso El Tenoje, prie mūsų prisikabina kažkoks agresyvus girtas vietinis, kuris taip
per prievartą reikalauja bičiuliuotis, kad
net grasina pradėsiąs muštis, jeigu mes su
juo nedraugausim. O aš visiškai nedraugiškas, užuot ilsėjęsis, pirkęs produktus
ir bendravęs su nauju „bičiuliu“, tiesiu
taikymu sprunku į autobusą, pasirengusį
išvykti į Misahualį. Iš paskos stveriu Virginijaus bagažą, o Virginijus ir visa mūsų
likusi komanda dar niekaip negali atsikratyti agresyvaus įkyruolio. Gal atrodysiu
atsilikęs, bet seniau Ekvadore taip prie atvykėlių tikrai nesikabinėdavo...
Galiausiai į autobusą sulipa visi, su mumis ir tas girtuoklis, kuris iškart sukelia
didelę sumaištį, rėkaloja, grasina muštis.
Gerai, kad mus užsistoja vietiniai indėnai,

Nuo pat pirmos atvykimo dienos Virginijus ir Arūnas turėjo ką veikti Amazonės miške
girtuoklį išlaipina ir autobusas pajuda.
Taip tos pačios dienos pavakariais atsiduriame vietovėje, kurioje Misahualio upė
įteka į Rio Napo, o ši yra viena svarbiausių Amazonės ištakų. Toliau kelio nėra,
nori gilyn į Amazonės džiungles – plauk
indėnų kanoja!
Kol dar nesutemo (o temsta čia visada tuo
pačiu laiku – 18.30 val.), puolame į mišką. Jis neišdžiūvęs, drėgnas ir pradvokęs
puvėsiais – na toks, koks ir turi būti Amazonės miškas (dar dažnai vadinamas lietaus mišku, angl. „rainforest“, tarptautiškai – „selva“ arba „hilėja“, o šnekamojoje
kalboje – tiesiog „džiunglėmis“). Dar niekada manęs taip nenustebino ir neužbūrė
Amazonės miškas kaip dabar, tik, žinoma,
reikia atidumo. Žiūrėk, po lapu tupi gigantiškas žiogas, ant medžio prisiplojusios ilsisi medlaipės varlės, tarp tankios lapijos
skraido neregėtų raštų drugiai, medžių
kamienai augte apaugę ilgais spygliais
kaip kokie ežiai, o va čia – prasiskleidęs
nuostabaus grožio egzotinis žiedas. Ten
daug ko yra, gali ir galva apsvaigti...
Grįžtame į viešbutėlį, kurį išsinuomojome. Pasirodo, savininkė, gavusi iš mūsų
pinigų, iškart išvyko apsipirkti, o raktų
nuo Arūno ir Virginijaus kambario nepaliko (aš raktus turėjau pasiėmęs). Mes su
Saimonu patenkinti ilsimės, įsijungę ventiliatorių (pavargome, gana!). O Arūnas
su Virginijumi mindžiukuoja prie viešbutėlio durų ir laukia – o gal savininkė su
raktu vis dėlto sugrįš. Čia juk labai karšta
ir tvanku (kas kad vasario mėnuo), prakaitas žliaugia upeliais. Ant žemės atsisėsti nepatartina, tad belieka tikėtis, kad valanda kita – ir šeimininkė tikrai pasirodys.
O gal apžiūrėti augalus aplink viešbutėlį?
Tai Arūnas ir nusprendžia padaryti.
O stebukle! Ką atranda Arūnas, sunku
patikėti – tikra mokslo sensacija! Arūnas
džiūgauja, mes taip pat, nors truputį ir pa-

vydim. Na, dabar Arūno nuomonė apie šią
mūsų išvyką į Amazonę labai pasikeičia.
Šeriuotaūsių paplitimas –
dar neatskleista mokslo paslaptis
Šeriuotaūsiai (lot. Tischeriidae) – nedidelė
mažųjų drugių šeima, paplitusi visame
pasaulyje, išskyrus Australiją. Jie vieni
įdomiausių entobiotinių vabzdžių, darantys kiek raukšlėtas dėmiškas minas ant
įvairių augalų. Evoliuciniu požiūriu – tai
labai archajiški drugiai, iš jų protėvių,
matyt, kilo daugelis šiuolaikinių drugių

Šeriuotaūsio vikšro padaryta mina augalo lape

Ant augalo lapo sunkoka pastebėti prigludusį vabzdį
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taksonų. Arūno ir mūsų kolegų atliktais
lauko tyrimais Lietuvoje nustatytos dvi
mažųjų šeriuotaūsių rūšys: baltadėmis
šeriuotaūsis – Tischeria ekebladella ir rusvadėmis šeriuotaūsis – T. dodonaea. Pastaroji
rūšis – rusvadėmis šeriuotaūsis – visai neseniai atrasta Lietuvos faunoje, bet jau žinoma iš Zarasų, Vilniaus, Lazdijų ir Šilutės
rajonų, taip pat iš Kuršių nerijos. Abiejų
rūšių vikšrai minuoja ąžuolo lapus, tačiau
minų formos ir spalvos skirtumai padeda
nesunkiai atpažinti rūšis. Vienas įdomiausių šių vabzdžių ypatumų – jų didelė įvairovė Šiaurės ir Centrinėje Amerikoje. Mes
su Arūnu spėjame, kad šis regionas gali
būti pasaulinis Tischeriidae kilmės centras.
Iš ten mes aprašėme ir naują šeriuotaūsių
gentį (Astrotischeria). Šiai genčiai priklauso
dauguma Amerikoje gyvenančių šeriuotaūsių rūšių, tačiau jų mitybiniai augalai
yra ne ąžuolai ar erškėtiniai augalai (kaip
įprasta), o priklauso Asteraceae ir Malvaceae
šeimoms. Minos taip pat nelabai panašios į
mūsiškių rūšių, tad aptikti ir atpažinti egzotinius šeriuotaūsius yra sunkoka.
Nepaisant spėjamos amerikinės šeriuotaūsių kilmės, Amazonės baseine šie padarai
dar nebuvo aptikti. Kad ir kiek stengėmės,
ieškojome, tikėjomės, bet nė per vieną iš
ankstesnių ekspedicijų į Andų kalnus ir
Amazonės baseiną nepavyko rasti nė nusususio šeriuotaūsio. Nesupratome, kaip taip
gali būti – kaimyninėje Centrinėje Amerikoje jų daugybė rūšių, o čia kol kas nė vienos.
Bet dabar Arūnas labai patenkintas. Prie
pat mūsų viešbutėlio augantys sidos krū-

Patys pirmieji į naktinę gaudyklę atskrido ne
drugiai, o žiogas ir cikada

mai apnikti šeriuotaūsių minų. Tai tikra
sensacija. Paieško kitur – dar viena nauja
rūšis! Kaip čia taip ir būna!? Juk praeitos
ekspedicijos metu ant šių augalų visiškai
nieko nebuvo, o dabar – daugybė šeriuotaūsių minų. Arūnas dar nežino, kad greitai atras vis daugiau ir daugiau naujų šeriuotaūsių ir kad ši ekspedicija taps tikra
Tischeriidae rinkimo epopėja.
Tas pats ir su mažaisiais gaubtagalviais –
ten, kur praeitą kartą tuo pat metų laiku,
toje pačioje vietoje, ant tų pačių augalų
gausiai rinkome gaubtagalvių minas, dabar jų nė pėdsako, lyg tokios rūšys neegzistuotų. O vietoje jų yra visiškai kitokių,
iki šiol nematytų rūšių. Pusiaujo gamta
mums dar nesuvokiama.
Dabar nekantraujame, kada grįšime iš
ekspedicijos ir patikrinsime rūšis, kurias
surinkome. Įdomu, ar tai bus pačios senoviškiausios iš visų žinomų šeriuotaūsių,
ar atvirkščiai – kokie Amazonės naujadarai. Hipotezė apie Ameriką kaip šeriuotaūsių kilmės centrą dar labiau sužibo
(čia tas pats, kaip į rusenantį laužą įmesti
daugiau šakų).
Naktinės gaudyklės – mūsų kančios
Ar galite įsivaizduoti, kokia yra kančia entomologui įsikurti Amazonės kaime, matyti, kaip prasideda sutemos, džiunglės
alsuoja karšta tvankuma, o jūs nerengiate
šviesos gaudyklės. Atrodo, įrengtum tą
gaudyklę, įžiebtum lempas – ir tokią be
vėjo bei tamsią naktį į šviesą atskristų
daugybė egzotų ir, žinoma, tų vabzdžių,
dėl kurių čia atvykome.
Virginijus ir Saimonas nerimsta, bet aš jų
prašau palūkėti nors iki rytojaus: iš anksto
nesuradus vietos negalima eiti į džiungles
ir tikėtis, kad bus saugu. Tamsu nors į akį
durk, šabakštynai, skardžiai, visokie nuodingi gyviai. Nei mes žinome, kokia kryptimi eiti, nei esame pakankamai tam pasirengę, nei mantos susikrovę, nei pailsėję.
Svarbiausia – nebenoriu, kad atsitiktų taip
kaip anksčiau, kai netyčia atsidūrėme narkotikų darže ir sulaukėme mačetėmis ginkluotų indėnų.
Kitą vakarą, kol dar šviesu, patraukiame
Napo upės link. Tačiau tai buvo didelė
klaida. Kas galėjo žinoti, kad šia kryptimi
neverta eiti... Pakeliui aptinkame sodybą,
suręstą ant aukštų cementinių polių (tai
tam, kad statiniai nesupūtų ir termitai neužpultų). Kitaip nepraeisi, nėra takų, įmanoma – tik pro sodybą.
Kaip ir galima buvo spėti, mus iškart pamato vietinis gyventojas ir pastoja kelią.
Aršiai mums aiškina, kad čia vaikščioti negalima, kad visi šie plotai yra privati nuosavybė. Mes nuolankiai linkčiojam. Bet kur
teisybė, kad Amazonės miškas priklausytų tik kažkam vienam, kuris turi pinigų,
o tyrinėtojai negalėtų ten net įžengti? Tad

Saimonas ir Virginijus uždegė lempą ir laukia „grobio“
truputį pamėtę pėdas vis vien įsikuriame
tame uždraustame Napo upės šlaite.
Kol dar šviesu, Virginijus bando rinkti
medžiagą „šienavimo“ būdu, energingai
braukydamas entomologiniu tinkleliu
per žolę ir krūmynų lapiją. Miškas skamba nuo visokių gyvių skleidžiamų garsų.
Mes su Saimonu turime įrengti gaudyklę.
Tačiau Saimonas nebūtų anglas, jei...
Patyręs, kad mes esame privačios nuosavybės teritorijoje, Saimonas atsisako bet
ką daryti, sako grįžtąs namo. Pusę valandos aš jam turiu skaityti „paskaitą“ apie
tai, kokie kilnūs mūsų tikslai, kad mes čia
esame atvykę padėti šiam kraštui ištirti
gamtą ir kad entomologai visada truputį
avantiūristai, ir kad tokios kliūtys tikrai
mūsų nesustabdys... Tik yra viena bėda:
mes atvykome čia be vietinių kolegų, tad
leidimų atlikti tyrimus taip pat neturime.
Jei mus berenkančius mokslinę medžiagą
pačius pagautų, baigtųsi nelabai gerai...
Mūsų laukia dar viena įdomybė. Šį kartą
Virginijus pasirūpino, kad į ekspediciją
būtų pasiimta tokių lempų, kurios šviečia
ir be elektros generatoriaus, jos maitinamos
tik baterijomis. Visas tas aparatas atrodo
labai keistai, kaip iš XVIII a. paveiksliukų.
Tokio niekada dar nesame bandę, tad dabar
spėliojame, ar mūsų lempos bus pakankamai efektyvios. Savo „Honda“ generatoriaus į ekspediciją vežtis negalėjome – dabar į lėktuvą su tokiais agregatais neįsėsi.
Tačiau mus ištinka ﬁasko. Atrodytų, ir
vieta labai vešli, ir naktis labai tamsi, ir
lempos visiškai neblogos, tačiau beveik
niekas į šviesą neskrenda, o mūsų pakabintas ekranas beveik tuščias. Va taip ir
būna džiunglėse, atrodo, nieko netrūksta,
tačiau šnipštas. Gerai tik tiek, kad privačiose valdose gaudymas praeina be nuotykių – svarbiausia mūsų čia niekas nepastebėjo. Tačiau grįžti reikia pro tą pačią
sodybą.
Nors jau naktis, terasose šviesos dega, praeiti nepastebėtiems nepavyksta. Su mus
pasitikusiais agresyvokais vyrais kalbėtis
puolu pirmas. Nors aiškinuosi ispaniškai,
netrukus paaiškėja, kad vienas iš jų kalba
ir rusiškai. Tai bent staigmena. O daugiausiai tai Saimonui, kuris niekaip negali suvokti, kodėl jo anglų kalba čia, Amazonėje,
tokia bevertė, o rusiškai susikalbama. Su
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Vietiniai vaikai pliuškenasi upėje visiškai
nesibaimindami nei piranijų, nei visokių
parazitų lervų
vietiniais išsiskyrėme labai draugiškai, vos
išvengėme bendrų išgertuvių...
Rezgame planus dėl kitos nakties. Siūlau
naktinę gaudyklę įrengti kiek sausesnėje
vietoje. Dieną Virginijus, beklaidžiodamas
po apylinkes, susižavi gigantišku medžiu,
prie kurio kamieno atsistojęs pasijunti tarsi
stovėtum prie namo sienos (toks galingas).
Tikrai fantastiška vieta. Čia dar gyvena ir
kažkokia gyvatė (o gal ir ne viena, bet Virginijui „pasisekė“ susitikti tik su viena).
Arūnas į naktines gaudykles nevaikšto.
Jis iki pat sutemų renka minas (daug šeriuotaūsių), o paskui iki vėlumos tvarko
surinktą medžiagą, įrengia Petri lėkšteles,
kuriose augins besimaitinančius vikšrus.
Aš, Virginijus ir Saimonas šiaip ne taip
užsiropščiame pažliugusiu skardžiu į sausesnę miško aikštelę ir rengiame gaudyklę
prie pat mūsų pamėgto gigantiškojo medžio kamieno. Kai viskas įrengta, pasidairome aplink. O varge, čia visur laukinių
bičių lizdai. Dar betrūko, kad tai būtų bitės
žudikės, kurios garsėja savo agresyvumu,
apipuola žmogų ir mirtinai sugelia. Bet
laiko pakeisti gaudyklės vietą nebėra. Čia
temsta labai greitai. Uždegame lempas.
Iš pradžių nejauku – lyg ir vėl niekas nenorėtų į mūsų gaudyklę skristi. Tačiau po
kiek laiko atskrenda pirmasis gaubtagalvis, po to dar ir dar... Virginijus taip pat
Į Lietuvą bananai atkeliauja iš Ekvadoro, čia
jų daug auginama

nenustygsta vietoje, atrodo, kad jis pagavo kažką nepaprasta.
Daktaro Virginijaus Sruogos tyrimų objektas – mažieji žolinukai (Elachistidae). Šių
miniatiūrinių drugių dar nerasta Amazonės džiunglėse. Tad aptikti nors ir vieną
rūšį būtų didžiulė laimė.
Neseniai Virginijus kartu su bendraautoriumi dr. Povilu Ivinskiu išleido nuostabią
monograﬁją apie Lietuvos Elachistidae. Šia
knyga labai susidomėjo ne tik Lietuvos,
bet ir kitų šalių entomologai, matyt, išleidus po monograﬁją, šių mažųjų drugių
tyrimai labai intensyvės.
Beje, šitie mažieji žolinukai plačiai paplitę
ne tik Lietuvoje, bet ir įvairiuose boreliniuose (šiauriniuose) Žemės regionuose.
O štai atogrąžos visiškai neištyrinėtos,
Virginijus – jau beveik Amazonės tyrimų
pradininkas (tėvas). Tik maža problemėlė – reikia tų žolinukų Amazonėje surasti... Tad nenuostabu, kodėl Virginijus toks
susijaudinęs, kai pamato kažką primenantį jo tiriamus elachistidus (žolinukus).
Ar tai tikrai Elachistidae, bus galima nustatyti tik preparavus ir ištyrus medžiagą
mikroskopu. O kol kas dedame visą įtartiną laimikį į mažus stiklinius mėgintuvėlius ir tikimės, kad tuoj tuoj pagausime
dar daugiau.
Tos Virginijaus atvežtos lempos tikrai
veikia. Be to, skirtingai negu gaudyklės,
varomos elektros generatoriumi, šios lempos yra nesunkios, lengvai transportuojamos ir veikia tyliai. Juk žinote, kaip burzgia elektros generatorius. Vienas vargas
su tokiu kur nors šalia indėnų kaimo...
Gyvenimas kaime
Gyventi kaime, kažkur Amazonės pakraštyje – vienas smagumas. Karšta, tvanku,
bet vis vien patogu. Čia pat egzotinė gamta, o kaime yra tokių vietinių restoranėlių
bei kelios parduotuvės. Aišku, nereikia
tikėtis stebuklų – parduotuvėse labai kuklus prekių asortimentas, mintame vien
vietinėmis bandelėmis ir kola (iki šiol man
nuo jų negera...). Tačiau restoranėliuose
galima nebrangiai pavalgyti skanių omletų, žuvies (piranijų) arba mėsiškų patiekalų. Vietiniai gyventojai gana draugiški. Be
to, mes įsitaisėme šunelį (kalaitę). Davėme
jai vardą Katorcė (ispaniškai tai reikštų
14). Katorcė, matyt, iki šiol neregėjusi tokių įdomių draugų, ištikimai sekioja mus
dienos žygiuose, kol vieną kartą susiranda
geresnį draugą (keturkojį) ir mus palieka.
Kaimo apylinkėse gyvena nemažai beždžionių. Tačiau jos iš miškų gali atkeliauti
ir į patį kaimą. Vieną ankstų rytą ateiname
su Saimonu į kaimelio centrą ir negalime
savo akimis patikėti: kaimą užpuolė beždžionės. Jos visai sužvėrėjo, tik ir tyko,
ką čia tokio blogo padarius. Puola į parduotuvėles ir restoranėlius (ten juk viskas

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

Šiuo kabančiu tiltu kaimas susisiekia su džiunglėmis
atvira), vagia prekes, pešasi tarpusavyje, o
jeigu eina koks užsimiegojęs kaimietis – tai
gali iš rankų išplėšti jo nešulius. Jos ne tik
laksto stogais, drasko laidus, lipa į žmonių
balkonus, bet ir įsigudrina įsmukti į vietinio autobuso saloną. Pagriebia paliktą vienos vargšės moteriškės rankinę su pinigais
ir nusidangina į aukštą medį. O vienam
vaikui nuplėšia akinius. Tas vargšas apsibliovęs tyko po medžiu – gal susimylės
ir išmes. Ateiname ir mes į pagalbą, visaip
kalbinam beždžionę, stengiamės pamaloninti, rodydami bananus ir t. t. Beždžionė
bananus paėmė, bet akinius taip sumaitojo, kad iš jų rėmelių nieko neliko.
Šiandien paaiškėja, kad mūsų kolega Arūnas turi dar vieną, slaptą, misiją Ekvado-

Jei važiuosite į Ekvadorą, pasirenkite maitintis jų
vietinėmis bandelėmis, nes parduotuvėse kitokių
prekių nedaug...
re. Pasirodo, jam ne tik mūsų mokslinė
medžiaga svarbi, jam reikia ir egzotinių
vabzdžių – gyvalazdžių – kiaušinėlių.
Tad jis žada ieškoti ir susirinkti šių egzotinių vabzdžių bei tikisi, kad patelės sudės
daug kiaušinėlių, kuriuos galės vežtis į
Lietuvą. Arūnas vietinėje parduotuvėlėje jau dairosi kokios nors plastmasinės
taros, kad galėtų įrengti „kelioninius insektariumus“ auginamoms gyvalazdėms.
Arūnas sumąstė ir dar kai ką daugiau, tik
mes šiuo metu to dar nežinome (o kai sužinosime – būsime labai nustebę). Bet apie
tai – kitame žurnalo numeryje.
(Tęsinį skaitykite kituose žurnalo numeriuose)
žurnalas apie
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