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(Tęsinys, pradþia 4-ame 2008 m. numeryje)

Nuo tos Kosta Rikos jau 
prasideda „depresija“

Jeigu kà pamatyèiau po miðkà vaikðtantá 
su skëèiu, turbût pagalvoèiau – idiotas. 
Bet rûkų miðkuose man tenka vaikðèioti 
su skëèiu. Tik taip ámanoma fotografuoti, 
nes èia ne tik stiprus rûkas, kartkartëmis 

Þemiau rûkų miðkų, maþdaug 1 km aukðty-
je, yra iðsidëstęs Santa Elenos kaimas, á kurá 
plûsta atvykëliai, norintys pamatyti Kosta 
Rikos rûkų miðkus bei iðmëginti ekologinio tu-
rizmo atrakcijas. Ðioje vietovëje ir mes ásiren-
gëme laikinà bazę 

pereinantis á lietų, bet ir nuolatos kapsi la-
ðai nuo medþių lapijos tiesiai ant fotoapa-
rato objektyvo. Nesuprantu, ar Saimonas 
(ekspedicijos asistentas ir bendraþygis) 
ðaiposi ar sako tiesà – atseit dabar esu 
panaðus á profesorių – bet ne á lietuvių ar 
anglų, o bûtent á vokieèių. 
Kosta Rikos rûkų miðkuose, skirtingai 
negu ðio kraðto lygumose auganèiuose ato-
gràþų miðkuose, yra tankesnis pomiðkis, 
gausybë lianų ir epifitų. Daugelyje vietų 
ávairios kerpës kabo nuo medþių kamienų 
arba lianų kaip ilgos girliandos. Rûkų mið-
ke, ypaè aukðèiau kalnuose, daþnai galima 
aptikti didþiulių sumedëjusių prieðistori-
nių paparèių, kurie mena mûsų planetos 
pirmuosius miðkus, kai vyravo sumedëję 
paparèiai, pataisai ir asiûkliai. Vietinių 
þmonių ðis sumedëjęs papartis vadinamas 
Helechos arborescentes, o mokslinëje kalbo-
je – Didymachlaena trunculata. (Dryopteri-
daeceae ðeima). Kosta Rikos rûkų miðkuose 
auga ir tokių medþių, kurie paprastai bû-
dingi ne atogràþoms, o vidutinëms platu-
moms, t. y. temperatiniams miðkams. Pa-
vyzdþiui, èia galima aptikti kai kurių mag-
nolijų ir àþuolų, taèiau pastarieji, þinoma, á 
mûsiðká àþuolà visiðkai nepanaðûs.
Deja, esame nusiminę. Nors rûkų miðkai 
ádomûs ir tikrai labai egzotiðki, taèiau ið 

pirmo þvilgsnio atrodo, lyg gyvybës èia 
bûtų maþa, beveik nematai vabzdþių, 
nedaug girdëti paukðèių giesmių. Mon-
teverdës ir Santa Elenos miðkuose beveik 
nerandame net mûsų tiriamų organizmų 
pëdsakų. Visos mûsų augalų lapuose iki 
ðiol negausiai aptiktos iðgrauþos (minos) 
priklauso arba vabalams, arba musëms, 
o ne gaubtagalviams (Nepticuloidea) ar 
ðeriuotaûsiams (Tischerioidea). Nutariame 
iðbandyti laimę su ðviesinëmis gaudyk-
lëmis. Planuojame naktá ájungti visas ið 
Londono atsiveþtas lempas ir pamëginti 
privilioti mikrodrugius ðviesa. Tà dary-

Santa Elenos vieðbutëlis „Cabinas el Pueb-
los“: ðalia dulkino kelio, taèiau tvarkingas, 
kaimiðkas ir pigus (24 JAV doleriai uþ dvivie-
tá kambará parai)

Bugenvilija þydi
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NEAUKÐTUOSE KOSTA 
RIKOS KALNUOSE, RÛKŲ 
MIÐKUOSE, LAUKIA 
DAUG ÁDOMYBIŲ

Nuo medþio kamieno 
tásta paspartinë ðaknis

Ant medþių kamienų ásitaiso augti kiti 
augalai (Monteverdës rezervatas)

Didþiausias privalumas – virð lapijos 
kabantys tiltai, nuo kurių valandų 
valandas galima stebëti atogràþų miðko 
gyvenimà

Áëjimas á rûke skendintá Santa Elenos re-
zervatà (kainuoja 12 dolerių þmogui)
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ti ketiname ne paèiame rûkų miðke, kur 
naktimis per ðalta ir per drëgna, o nusilei-
dus nuo kalnų kiek þemiau, pereinamojoje 
zonoje, Santa Elenos kaimo apylinkëse. 
Taèiau pavakariais pakyla toks stiprus 
vëjas, kad nupuèia visas mûsų svajones 
ir viltis ðuniui po uodega. Ryte dairomës 
ir stebimës, kiek vëjas pridraskë ðakų, o 
po mûsų langais iðvertë papuvusá medá 
su visomis ant jo augusiomis orchidëjo-
mis ir þaliųjų tukanëlių  (Aulacorhynchus 
prasinus) bei Hofmano genių (Melanerpes 
hoffmanni) uoksais. Jei per toká vëjà pa-
kabinsi lempà ir ekranà – jokie vabzdþiai 
vis viena neskris, o ekranà kaip burę nu-
neð su visomis lempomis á kokià tamsià 
daubà... Ir taip kartojasi kasdien: kaip tik 
diena vakarop – pakyla vëjas. Mat prie-
kalnëse sausiau ir ðilèiau, o kylant kalnais 
kas 100 m temperatûra vidutiniðkai krinta 
0,5 °C. O ten, 1 500 m aukðtyje, esanèiuose 
rûkų miðkuose naktys ðaltos ir labai drëg-
nos. Tad oras maiðosi ir puèia stiprus vë-
jas. Net dienà priekalnëse (Santa Elenoje) 
daþnai galima stebëti ádomų reiðkiná – lyja 
esant giedram dangui. Taip, taip – kepina 
saulë, virð galvos në debesëlio, taèiau stip-

Dulsës álankos (Golfo Dulce) pakrantë ðalia Puerto Chimeneso (Puerto Jimenéz)

Kai kurių per didþiuosius karðèius lapus nu-
metusių atogràþų medþių kamienai ginkluoti 
galingais spygliais

Kosta Rikoje juoduosius grifus (Coragyps at-
ratus) pamatysite daug kur, ypaè arèiau kai-
mų ir gyvenvieèių 

rus gûsingas vëjas puèia nuo kalnų (nuo 
amþinoje drëgmëje skendinèių rûkų mið-
kų), tad èaiþûs laðai purðkia ið ðono. Pasa-
kysiu – tai tikrai nëra malonu. 
Man Kosta Rika nuo pat pradþių nepatiko... 
nes miestuose per daug pavojinga (gali ap-
vogti, pagrobti arba nuþudyti – apie tai 
skaitykite 4-ame 2008 m. numeryje), Kosta 
Rikos transporto sistema ir gyvenimo sàly-
gos man neátinka (viskas èia nepatogu), pati 
ðalis kaþkokia dirbtinë, neturinti nei gilių 
istorinių tradicijų, nei auros, atrodo nejau-
ki ir lyg nepritaikyta patogiam gyvenimui. 
Bet svarbiausia, kas mus visiðkai „uþkni-
sa“ – mes ðios ðalies miðkuose iki ðiol nega-
lime surasti mûsų tiriamų organizmų.

Kosta Rikos arkliukas – 
ekologinis turizmas

Taèiau yra viena labai didelë pagunda – 
iðbandyti dþiunglių atrakcionus. Kosta 
Rika – viena pirmųjų pasaulio ðalių, kuri 
iðvystë ekologiná turizmà. Èia jau seniai 
buvo suprasta, kad ðių egzotiðkų miðkų 
vertybë – ne vien mediena. Gamtos rezer-
vatai vilioja atvykëlius spalvingais lanks-
tukais ir uþ trumpà apsilankymà renka ið 
turistų mokesèius (apie 12–20 JAV dole-
rių). Kur bevaþiuotumëte (ypaè Santa Ele-
nos bei Monteverdës apylinkëse), aptiksi-

te daugybę pramogų – miðkuose árengti 
aukðtai kabantys tiltai, nuo kurių turistai 
gali þavëtis egzotinių miðkų groþiu. Jei-
gu esate dràsûs ir norite adrenalino ant-
plûdþio – pasinaudokite lynais, kurie èia 
átempti aukðtai, virð atogràþų miðko lapi-
jos. Uþ 45–70 dolerių mokestá kabliu prisi-
kabinę prie átempto lyno jûs galite dideliu 
greièiu praèiuoþti virð medþių virðûnių. 
Kai kurių atrakcionų bendrovių skelbi-
muose teigiama, kad jų lynai, skirtingai 
negu konkuruojanèių kompanijų, yra 
saugûs (suprask – kitur nesaugûs...).
Randu turistams skirtà lankstukà, nuro-
dantá, kà ádomaus galima nuveikti atvy-
kus á Kosta Rikà. Juokas ima, taèiau tarp 
septynių iðvardytų veiklos punktų (Kosta 
Rikos atrakcijų), vienas siûlo „vykti á kai-
myninę ðalá Nikaragvà“.

Kelionë á karðtas þemumas prie 
Ramiojo vandenyno

Nusiminę, kad nieko gero nepeðëme rûkų 
miðkuose, nutariame kuo greièiau iðvykti 
á þemumas. Ten sausa ir karðta, tad ma-
nome, kad laimikis bus garantuotas. Bet 
autobusais daugiau niekada Kosta Rikoje 
nebekeliausime, bent jau tais duobëtais 
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kalnų keliais, kurie veda á Monteverdę. 
Nutariame pasinaudoti Kosta Rikoje po-
puliariais privaèiais autobusiukais (hotel 
transfer). Vieðbutyje reikia ið anksto su-
sitarti, o tada vairuotojas surenka visus 
susimokëjusius ir viena kryptimi vyks-
tanèius keleivius ið ávairių vietų (ávairių 
vieðbutëlių). Uþ tai daug moki – maþiau-
siai 45–50 JAV dolerių, vietoje kokių 5 
dolerių, kuriuos mokëtum ásësdamas á 
paprastà autobusà. Taèiau keliauji pato-
giai ir greitai. Su mumis kaip tik vaþiuoja 
ir tokia iðlepusi amerikieèių pora (kaþin 
kodël dauguma mano sutiktų amerikie-
èių taip „negerai“ atrodo?). Jiems reikia 
pasiekti Puntarenaso miestà (Puntare-
nas), ið kur jie keltu kelsis á Puntarenaso 
pusiasalá. Beje, èia, Kosta Rikoje, þmonës 
nebuvo labai iðradingi – daugybë skirtin-
gose vietose esanèių vietovių turi visiðkai 
vienodus pavadinimus. Tas pats ir su 
Puntarenasu – jų èia, Kosta Rikoje, yra ne 
vienas. Gaila, taèiau á keltà pavëluojame, 
o kitas tik uþ kelių valandų. Mûsų vai-
ruotojas maloniai papraðo amerikieèius 
iðlipti ir vieniems palaukti kelto, nes mes 
ir kiti trys keleiviai skubame tęsti kelionę 
toliau. Taèiau amerikieèiai pasibaisi, nie-
kaip nesutinka iðlipti ið autobusiuko. Ne-
padeda nei vairuotojo siûlymas gràþinti 
sumokëtus pinigus. Mat jokie baltavei-
dþiai vieni, be apsaugos, nelauks kelto 
kaþkokiame Kosta Rikos uoste, nebent 
jie bûtų visiðkai „þali“ arba avantiûristai 
(arba ið Lietuvos): èia per daug pavojinga 
net per patá vidurdiená – apiplëð, pagrobs 

Dël Kosta Rikos geografinës padëties ir relje-
fo ypatybių ðalyje yra keturios visiðkai skir-
tingos gamtinës zonos. Oranþine spalva yra 
paþymëti kalnų rajonai, kuriems bûdingi vë-
sesni orai; geltonai – ðiaurës vakarų regionas, 
kuriame pusę metų trunka karðtos sausros, 
o pusę metų yra ne tik karðta, bet ir drëgna; 
rusva spalva yra paþymëta specifinë Ramiojo 
vandenyno pakrantinë zona, kurioje karðta ið-
tisus metus, taèiau drëgmës ðiek tiek sumaþëja 
vasarà; þaliai paþymëtoje teritorijoje palei Ka-
ribų jûros pakrantę – amþina vasara ir nuo-
latinës liûtys

Ramiojo vandenyno pakrantë. Keposo (Quepos) ir Manuelio (Manuel Antonio) vaizdas ið paukð-
èio skrydþio, o teisingiau – þiûrint pro mûsų lëktuvo langà

bagaþà ar paèius keliautojus. Tad gerà pus-
diená sugaiðtame saugodami amerikieèius 
ir stebëdami uosto gyvenimà. O mus saugo 
vairuotojas – ginkluoti ir þaibiðki þmonių 
grobimai (express kidnapping) Kosta Rikoje 
yra labai paplitę. Beje, ðiose vietose, be ru-
dųjų pelikanų ir fregatų, ypaè daug juodųjų 
grifų (Coragyps atratus). Ið viso Kosta Rikoje 
aptinkamos keturios grifų rûðys: geltongal-
vis, kalakutiðkasis, karaliðkasis ir juodasis. 
Geltongalvis yra labai retas, o juodasis – 
pats daþniausias. Ðie beveik kalakuto dy-
dþio paukðèiai deðimtimis tupi ant sandëlių 
stogų, bûriuojasi krantinëje ir tikisi paðvin-
kusios þuvies ar kokios kitos maitos. Bet ne 
tik jų èia daug – aplinkui sukinëjasi ir átarti-
nos iðvaizdos vietiniai vyrukai. Þemumose 
saulë þiauriai kepina, darosi labai karðta. 
Paplûdimyje ant smëlio basomis kojomis 
neámanoma ne tik stovëti, bet ir trumpam 
atsistoti – degina padus. Tikrai jauèiasi, kad 
èia Kosta Rika...
Kosta Rikos ðiaurës vakarų þemumose auga 
sausieji atogràþų miðkai. Taèiau didþiausi jų 
plotai jau iðnaikinti dël ekstensyvios þemës 
ûkio plëtros, tad ðių miðkų liko tik nedideli 
masyvai. Ðiuose vadinamuosiuose sausuo-
siuose atogràþų miðkuose dël daug mëne-
sių trunkanèių kasmetinių sausrų pavasará 
ir vasarà medþiai meta lapus. Epifitų èia 
maþa. Net ir palmës èia retesnës, auga tik 
kai kurios, sausrà iðtverianèios rûðys. Ap-
skritai tokiam miðkui bûdingas nedidelis 
tankumas, èia daug ir atvirų vietovių. Sau-
sųjų atogràþų biologinë ávairovë gerokai 
skurdesnë (jeigu lygintume ðiuos miðkus su 
drëgnaisiais atogràþų miðkais), taèiau tarp 
aptinkamų organizmų – daug endemikų.
Kelionës ið Puntarenaso á Keposà (Quepos) 
metu kertame vienà ypaè svarbià ribà: sau-
sųjų karðtųjų þemumų pabaigà ir drëgnųjų 
atogràþų pradþià. To bûtų galima ir nemi-
nëti, jeigu ne vienas faktas – aplinka pasi-
keièia labai staigiai. Tik kà keliavote per 
sausas karðtas dykynes, gairinami sauso 

vëjo, o staiga viskas pasikeièia – ir jûs 
visais plauèiais bei kiekviena odos làs-
tele pajuntate atogràþų drëgmę. Dabar 
jau esate amþinos ðilumos ir drëgmës 
zonoje, kuri tęsiasi palei Ramiojo van-
denyno pakrantę maþdaug nuo Keposo 
iki Panamos ir toliau á Pietų Amerikà, 
iki pat pusiaujo. Èia medþiuose jau ga-
lima pamatyti raudonųjų arų – tai tikrai 
áspûdingos papûgos. Bet ðtai vaþiuojant 
per Tarkoleso upę (Rio Tárcoles) atsitinka 
dalykas, kurio ilgai nepamirðiu. Ten po 
tiltu ir aplink – pilna didþiulių ameriki-
nių krokodilų (Crocodylus acutus). Vieni 
guli iðpûtę pilvus ant pakranèių molio, 
kiti plûduriuoja vandenyje – suspëju pa-
matyti gal kokius aðtuonis. Vairuotojas, 
norëdamas átikti keleiviams, paklausia, 
ar tik nereikëtų sustoti, kad galëtume 
atidþiau pasiþiûrëti arba nufotografuo-
ti. Taèiau kol að susiorientuoju (ne vel-
tui mano sesuo sako, kad að „tikras fleg-
ma“), mûsų bendrakeleivë amerikietë 
mergina ir jos bendrakeleiviai pareiðkia, 
kad nereikia, ir mes nuvaþiuojame to-
lyn. Að lieku kaip musę kandęs, þiûriu 
á tolstanèià upę su visais tais krokodi-
lais – ir taip apmaudu, taip gaila. 
Kà gi, ðtai dabar jau stebiu nebe kroko-
dilus, o mûsų bendrakeleivę – ji per visà 
dienos kelionę beveik nepakëlë galvos, 
nepaþvelgë pro langà, nepasidomëjo 
besikeièianèiais kraðtovaizdþiais – ji 
skaito romanà. Ði amerikietë, kaip ir 
daugelis kitų ið didþiosios ðalies atvyks-
tanèių turistų, Kosta Rikoje planuoja 
visà laikà praleisti prie vieðbuèio basei-
no ir vieðbuèio bare. Ten, kur mes savo 
bendrakeleivę iðlaipiname, vieðbutis 
saugumo sumetimais atskirtas nuo viso 
pasaulio didele mûrine tvora. O ten, kur 
mes dabar vykstame – pasirodo, kroko-
dilų yra daugiau, nei að maèiau per visà 
savo gyvenimà. Bet ðiuo metu að to dar 
neþinau...

(Tęsiná skaitykite kitame þurnalo numeryje)
Nuotraukos – autoriaus ir ekspedicijos bendraþygio Simon R. Hill (Didþioji Britanija)


