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Aliaska taip pat garsi ledynais – jų suskai-
èiuota apie 100 tûkstanèių. Tik ne visi nusi-
leidþia á slënius, kur juos galima apþiûrëti 
nekopiant á kalnus. Vienas tokių – Mendel-
holo ledynas, ið tirpstanèio ledo suforma-
vęs aplink save nemaþà vandens telkiná, 
kuriame plûduriuoja didþiuliai atskilusio 
ledo luitai. Ledynas vësina visà slëná – oro 
temperatûra jo veikiamoje teritorijoje yra 
bent keliais laipsniais þemesnë.
Nuo ledynų ir kalnų ðniokðèia gausybë 
upokðnių – juose rugpjûèio mënesá mig-
ruoja laðiðos. Daugybë þuvų þûsta taip ir 
nepasiekusios kelionës tikslo, o tos, ku-
rios sëkmingai nuplaukia á nerðto vietas, 
gyvybës ratà pradeda ið naujo. Pilna laði-

ðų upës tëkmë – tikrai áspûdingas reginys. 
Atokesnëse vietose jas þvejoja lokiai, o 
arèiau miestų seniai lauktu grobiu sma-
guriauja ne tokie baikðtûs gyvûnai. Gana 
sekliame, taèiau srauniame upokðnyje 
puotavo ðimtai kirų ir kitų smulkesnių 
paukðèių, grobio taikësi jaunas baltagal-
vis erelis. Jis yra vienas ið JAV simbolių, 
nors didþiojoje ðalies dalyje buvo beveik 
iðnaikintas. Aliaskoje iðliko didþiausia 
pasaulyje ðių erelių populiacija. 
Ádomià istorijà turi ir kai kurios gyvenamo-
sios vietovës. Viena ið jų – Kenajaus pusia-
salyje esantis rusų sentikių kaimas Ninilèi-
kas. Traukdamiesi ið savo ðalies po 1917 m. 
revoliucijos, rusų sentikiai pasklido po pa-

saulá ir nedidelëse savo bendruomenëse vis 
dar puoselëja senàsias tradicijas. Ninilèiko 
bendruomenës centras – medinë cerkvë, ap-
supta kapinaièių, kuriose vis dar laidojami 
þmonës, nors rusiðkų pavardþių ant naujų-
jų antkapinių lentų ne taip daug belikę. Ne-
didelë Ninilèiko gyvenvietë ásikûrusi áspû-
dingoje vietoje – kitoje Kaèemako álankos 
pusëje stûkso didingi vulkanai, pasipuoðę 
sniegynų kepurëmis. Á ðià álankà kartkartë-
mis uþklysta vandenų galiûnai – banginiai, 
kurių nugaros ið tolo atrodo kaip didþiuliai 
duonos kepalai. Bûtų ádomiau juos stebëti 
jûroje, o ne nuo kranto, taèiau tokiai ekspe-
dicijai teks palaukti kitos progos.

Kaip sekësi ieðkoti Kosta Rikos 
beþdþionių

Ið viso Centrinëje ir Pietų Amerikoje (t. y. 
Neotropiniame regione) aptinkama dau-
giau kaip 70 primatų rûðių. Kosta Rikos 
biologinë ávairovë stulbinanti, taèiau 
primatų gyvena tik 4 rûðys. Labai uþ-
sinorëjau jas visas trûks plyð pamatyti. 
Paprastieji kapucinai (Cebus capucinus) 
yra vidutinio dydþio primatai, maþdaug 
iki 4 kg svorio, jų kaklas, galva ir peèiai 
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yra balti arba gelsvi, o nugara ir uodega 
– tamsiai ruda arba juoda. Paprastieji ka-
pucinai yra vieni daþniausiai aptinkamų 
Kosta Rikos primatų, tad ilgai jų ieðkoti 
netenka. Pirmas susitikimas su kapucinais 
prie Ramiojo vandenyno krantų, Manuel 
Antonijo (Manuel Antonio) nacionaliniame 
parke. Pirmiausiai iðgirstu triukðmà, pa-
keliu galvà – ogi kapucinai jau stebi mane. 
Ðios beþdþionës yra neáprastai smalsios ir 
labai sumanios. Iðlavëjusi jų snukuèio ið-
raiðka yra svarbi tarpusavio bendravimo 
priemonë (patikëkit, kartais jie nutaiso 
tokius veidelius, kad ið karto supranti – 
nieko gero nelauk...). Taigi kapucinai ne-

Kad paprastasis kapucinas yra nepatenkintas, 
iš karto suprasime iš mimikos (o ji nepaprastai 
išlavėjusi)

trunka pasinaudoti savo gebëjimais – kai 
tik að nukreipiu á juos fotoaparatà, jie nu-
taiso tokià fizionomijà, kad man ið karto 
viskas pasidaro aiðku... (jie nepatenkinti). 
Anksèiau ne Kosta Rikoje, o Pietų Ame-
rikoje esu daug reikalų turëjęs su kita ðių 
primatų rûðimi – baltaveidþiu kapucinu. 
Tada man ir vos paso ið kiðenës neiðtrau-
kë, ir dar kerðijo, visaip ið manęs tyèiojosi 
(apie tai esu raðęs straipsnių cikle „Ama-
zonës paslaptys“). Dþiunglëse pilna viso-
kių parazitų, ypaè daug tų bjaurių po oda 
gyvenanèių erkių. Sakoma, kad kapucinai 
moka apsisaugoti – kartais trina á kailá kai 
kuriuos kvapius ar nuodingus dþiunglių 
augalus, kad ðitaip atsikratytų parazitų 
(pavyzdþiui, erkių). Nepaisant visko, tai 
nuostabios beþdþionës. Taèiau... kadangi 
jos jau tokios daþnos Kosta Rikoje (dar jų 
daug maèiau kitose vietose), uþsigeidþiu 
pamatyti kà nors retesnio, egzotiðkesnio – 
pavyzdþiui, kolumbiná staugûnà.

MITAI AR TIKROVË (1)
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Oi, nejuokaukite su kolumbiniu staugû-
nu – pridarys jums nemalonumų! Ðie pri-
matai yra slapukai, þmonių nemëgsta, o 
pastebëję þmogų, stovintá apaèioje, gali 
ir apðlapinti. Taigi kaip tik dabar ir sto-
viu uþvertęs kiek galvà ir þiûriu á virðų. 
Ten aukðtai ant susiraizgiusių ðakų (kaip 
kokiame hamake) ilsisi plaèiai iðsidrëbęs 
staugûno patinas. Kolumbinis staugû-
nas (Alouatta palliata) yra beveik visas 
juodas, iðskyrus truputá rudų karèių ðo-
nuose. Jeigu staugûno negali pamatyti, 
bûtinai iðgirsi. Patinai paprastai staugia 
(siaubingai riaumoja), tekant saulei ir pa-
vakare, nors man teko girdëti ir kitu lai-
ku. Garsas neátikëtinas – vien dël to verta 
vaþiuoti á Amerikos dþiungles. Staugû-
nai yra gamtininkų pripaþinti kaip gar-
siausiai kriokiantys sausumos gyvûnai. 
Patinų gerklëje yra didelis kaulinis re-
zonatorius. Patelës taip pat skleidþia gar-
sus, taèiau ðie primena ne riaumojimà, o 
daugiau kiaulių kriuksëjimà. Daugiausiai 
staugûnai maitinasi lapais, nors mëgsta ir 
augalų þiedus bei vaisius. Gyvena grupë-
mis po 10–20 individų. Jie lëti, negreitai 
juda, taèiau kartais ðie primatai susimuða 
tarpusavyje: nors ir retai, bet suþalojimai 
gali bûti rimti (muðasi ir patinai, ir pate-
lës). Didþiàjà laiko dalá (net apie 80 proc. 
paros) praleidþia besiilsëdami (ðtai kà 
reiðkia maitintis vien lapais, t. y. laikytis 
vegetariðkos dietos!). Didysis vokieèių 

keliautojas ir gamtininkas A. Humboltas 
yra pasakęs, kad staugûnų tiek þvilgsnis, 
iðvaizda, tiek jų balsas byloja apie gilià 
melancholijà. Ðie „liûdni“ padarai gyve-
na nuo 15 iki 20 metų. Èia, Kosta Rikoje, 
aptinkama tik viena staugûnų rûðis, nors 

Paprastieji kapucinai – pačios dažniausios Kosta Rikos beždžionės (bet kartu ir pačios sumaniau-
sios – jų neįprastai didelės galvos smegenys)

Kolumbinio staugūno patelė su jaunikliu. Pasak kai kurių tyrinėtojų, staugūnai palieka vienų 
liūdniausių pasaulio padarų įspūdį

ið viso staugûnų yra 9 rûðys – visos jos 
paplitusios tik Neotropiniame regione. 
Tiesa, tai vienintelë beþdþionë, kurios 
vietiniai indënai kaþkodël nesugebëjo 
prijaukinti. Skirtingai negu daugelis beþ-
dþionių, staugûnai labai blogai jauèiasi 
pagauti ir laikomi nelaisvëje (pavyzdþiui, 
zoologijos sode). Kosta Rikoje ir Nikarag-
voje staugûnai yra vadinami kongais, o 
Belize – babûnais. Maèiau jų ir Belize, ir 
daug kur èia, Kosta Rikoje. Manęs jie ne-
apðlapino... Taèiau dabar norisi pamatyti 
kità, ðiek tiek á staugûnus panaðià, tik re-
tesnę Kosta Rikos beþdþionę – koatà. 
Vorbedþionëms artimai giminiðkos Þof-
rua koatos (Ateles geoffroyi) yra paèios 
elegantiðkiausios Kosta Rikos primatų 
atstovës. Jų uodega ypaè iðlavëjusi ir 
stipri, uþ jos pasikabinusi beþdþionë gali 
kabëti þemyn galva. Þofrua koatų kailio 
spalva kiek varijuoja nuo vos rusvos iki 
beveik juodos (gëda, bet tiesa, kad að dël 
tų spalvų variacijų kartais dþiunglëse ge-
rai neáþiûrëdamas snukuèio susipainioju 
ir nebesuprantu – ar tai Þofrua koata, ar 
staugûnas). Paprastai koatos maitinasi du 
kartus, ryte ir vakare. Jos gyvena nedi-
delëmis grupëmis. Paplitusios daugelyje 
Centrinës Amerikos ðalių, nuo Meksikos 
ir Belizo iki Panamos. Tikrai – labai gra-
þios, labai elegantiðkos!
Jauèiuosi laimingas – maèiau tris ið ketu-
rių Kosta Rikos primatų rûðių. Vis dëlto 
pripaþinkime, jos nëra retos, randamos 
ávairiuose Kosta Rikos rezervatuose ir na-
cionaliniuose parkuose. O ðtai voverinë 
beþdþionë – labai reta, ðiuo metu beap-
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tinkama tik keliuose atogràþų miðkuose 
palei Ramiojo vandenyno pakrantę. Tad 
nusamdę maðinà ir vietiná vairuotojà, 
gerà dþiunglių kelių bei gamtos þinovà, 
iðsiruoðiame ðios beþdþionës ieðkoti. Pri-
sipaþinsiu, savo sëkme nelabai tikime. 
Kelias – ne kelias, o ðunkelis, vaþiuoti 
toli, daþnai reikia kirsti upelius, kuriuo-
se veisiasi krokodilai (kaimanai). Tiltų 
nëra, tad kai prasidës lietingasis sezonas, 
ðie keliai taps visai neiðvaþiuojami. Nu-
sitrenkiame netoli Karatës (Carate), á at-
okius Korkovado (Corcovado) drëgnųjų 
atogràþų miðkus. Ten visiðkai netikëtai 
pamatome visà kaimenę voverinių beþ-
dþionių. Koks neapsakomas jausmas! Bet 
gaila, kad ðios beþdþionës sunkiai leidþia-
si fotografuojamos – judrios, baikðtokos, 
greitai ðmirinëja aukðtai medþių lapijoje. 
Voverinës beþdþionës yra ne tikslus, o 
apibendrintas primatų pavadinimas. Tik-
sliau bûtų pasakyti, kad tai voverinëms 
beþdþionëms priklausantys raudonnuga-
riai saimiriai (Saimiri oerstedi). Tai maþi 
primatai (tik 700–800 g svorio), kuriems 
bûdinga oranþinë nugara, tokios pat spal-
vos letenëlës, juodas virðugalvis ir labai 
graþus baltas snukelis. Ðios beþdþionës 
laikosi grupëmis po 10–20 individų. Kai-

menë keliauja medþių virðûnëmis ieðko-
dama vaisių, vabzdþių. Gyvûnai taip pat 
nevengia uþkrimsti sraigių ir varlyèių, o 
jei jų nëra – tenkinasi ir skanesniais la-
pais. Ðios beþdþionës ðlapinasi ant kojų 
letenëlių, kad vëliau karstantis medþiais 
ðlapimo kvapas liktų ant substrato. Pati-
nai, norëdami iðsikovoti dominuojanèià 
padëtá, imasi drastiðkų veiksmų: uþdeda 
letenà ant konkurento ir pakëlę kojà de-
monstruoja darbui parengtus lytinius or-
ganus, jais trinasi á kitus patinus arba tie-
siog apðlapina konkurentà ir taip átvirtina 
savo karaliavimà. Patelës veda po vienà 
jauniklá. Ádomu tai, kad grupëje tai vyksta 
sinchroniðkai – visos patelës „susiderina“ 
vaikuotis per vienà savaitę. Gaila, kad ði 
rûðis yra prie iðnykimo ribos. Be Kosta Ri-
kos, raudonnugariai saimiriai aptinkami 
tik kaimyninëje ðalyje – Panamoje ir nie-
kur daugiau pasaulyje. 
Ið viso voverinių beþdþionių yra 4 rûðys 
bei 9 porûðiai, ir visos ðios beþdþionës 
gyvena tik Neotropiniame regione. Visos 
rûðys nuostabios – teko jų matyti Ekvado-
re, vis dëlto Kosta Rikos raudonnugariai 
saimiriai palieka didþiausià áspûdá. Ne-
jaugi leisime, kad ði reta primatų rûðis 
iðnyktų?

Tęsiná skaitykite kitame þurnalo numeryje

Pati elegantiškiausia, grakščiausia Kosta Rikos beždžionė – Žofrua koata

Raudonnugariai saimiriai – nykstanti, labai 
reta, tik keliose vietose beaptinkama primatų 
rūšis

Raudonnugarių saimirių patinai, norėdami 
dominuoti, griebiasi kraštutinių priemonių 
(apie tai – tekste) 
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