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KOSTA RIKOS BIOLOGINË
ÁVAIROVË: MITAI AR
TIKROVË (1)
Jonas Rimantas STONIS
Dirbant Londono Gamtos muziejuje, mūsų laboratorijos „vadai“ surengė mokslinį seminarą apie Belizo (Centrinė Amerika) biologinę įvairovę. Į seminarą buvo
pakviesta ir svečių iš Amerikos. Kaip tik
tada buvau susižavėjęs Belizo (buv. Britų
Hondūro) gamta ir ruošiausi į tiriamąją
ekspediciją Majų kalnuose. Kad esu pamišęs dėl Belizo biologinės įvairovės,
turbūt buvo ant mano kaktos užrašyta.
Mat po seminaro prie manęs priėjo viena užsienio viešnių ir lyg kokią paslaptį
pasakė: „Taip, tikrai, Belizas, Meksika, Gvatemala ir kitos šalys, kurias čia
taip giria, yra labai įdomu, tačiau pati
didžiausia, nuostabiausia (ir dar neištyrinėta) biologinė įvairovė vis dėlto yra
Kosta Rikoje. Su šia šalimi niekas negali
susilyginti. Būtent ji yra tikrasis Centrinės Amerikos gamtos stebuklas.“
Taigi praėjus lygiai dešimčiai metų, sėdime su ekspedicijos asistentu Saimonu
(Simon R. Hill, Didžioji Britanija) lėktuve, skraidinančiame mus į Kosta Riką.
Turime daug vilčių ir uždavinių, žadame
atlikti gaubtagalvių (Insecta, Lepidoptera, Nepticuloidea ir Tischerioidea) tyrimus. Bet ar tikrai Kosta Rika ir mums
pasirodys tokia nepakartojama?
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RIMTI PERSPĖJIMAI DĖL
PAVOJŲ KELIAUJANT
CENTRINĖJE AMERIKOJE
Baisiausias kelionės scenarijus – kai
vos atvykusius jus pagrobtų banditai
2008 kovo 18 d. Po kelionės iš Londono
į Madridą ir ilgo bei varginančio 14 valan-

Raudonkojis paukštėda (Brachypelma sp.).
Šio tarantulo patelės užauga ypač didelės – iki
7,5–11 cm (patinėlis mažesnis). Minta vabzdžiais, šimtakojais, driežais ir kitais gyviais.
Tinklų nerezga, slepiasi urveliuose. Paplitęs
Centrinėje Amerikoje, tačiau dabar jau pamėgtas ir kaip terariumų augintinis

Žaliasis tukanėlis (Aulacorhynchus prasinus). Gyvena daugiau kalnuotose vietovėse
nuo Meksikos iki Venesuelos, taip pat Andų
kalnais paplitęs iki Bolivijos. Kai kada skiriasi
kūno spalvomis, todėl kai kurie mokslininkai
yra linkę suskaidyti rūšį į kelias rūšis (t. y. 7
rūšis ir dar daugybę porūšių). Tokiu atveju šis
nuotraukoje pavaizduotas tukanėlis, gyvenantis Kosta Rikoje ir Panamoje, būtų vadinamas
mėlynkakliu tukanėliu (A. caeruleogularis),
o nuo pietinio Ekvadoro iki Peru, Bolivijos
ir Brazilijos aptinkamas tukanėlis būtų vadinamas juodakakliu tukanėliu (A. atrogularis). Žaliasis tukanėlis yra mėgstamas ir kaip
žmonių augintinis. Jis nedidelis, nėra labai
rėksmingas, o svarbiausia – susibičiuliauja ir
bendrauja su šeimininku

Centrinę Kosta Rikos dalį užima neaukšti, iki
1,5 km aukščio kalnai. Kaip tik čia ir gyvena
dauguma Kosta Rikos gyventojų

Kosta Rikos sostinė San Chosė (San José, 350 tūkst. gyventojų) mums pasirodė labai neįdomus
ir net pavojingas miestas
dų transatlantinio skrydžio patenkame į
nepažįstamą kraštą, kuriame labai karšta
ir... niekas mūsų nelaukia (su vietiniais
kolegomis susisieksime tik vėliau, nuvykę į atokius Kosta Rikos regionus). Nuo
tarptautinio oro uosto iki Kosta Rikos sostinės San Chosės apie 25 km. Žinau, kad
iki sostinės centro yra rekomenduojama
keliauti tik taksi, o toks malonumas kainuoja apie 12–15 dolerių. Taigi kai mūsų
paprašo dvidešimties – ryžtingai atsisakome lipti į licencijuotą, blizgantį taksi
automobilį. Čia kaltas Saimonas, mano
bendražygis iš turtingosios Anglijos – jis
sako, taupysime kiekvieną ekspedicijos
biudžeto dolerį. Bet štai iš kažkur atsiranda įtartinos išvaizdos judrus vyrukas
su kreivai iškeverzotu užrašu ant kartono skiautės – atseit jis nuveš iki centro
tik už 18 dolerių. Esame pavargę ir, matyt, visiškai praradę sveiką nuovoką bei
budrumą. Tad šis vyrukas jau vedasi mus
kaip kokias paklusnias aveles iš oro uosto prieigų į kažkokius tamsius garažus.
Bandau rodyti akimis Saimonui visokius
ženklus – ar tikrai mes elgiamės teisingai?
O kai pamatau sukiužusią, neužrakintomis durimis paliktą mašiną – pasidaro
visiškai negera. Sakoma, kad savo bagažą, ypač vertingus daiktus ir dokumentus
tokiose kelionėse reikia laikyti prie savęs.
Tačiau kai mūsų paprašo sudėti viską į
automobilio bagažinę – paklūstame. Tad
dabar tereikia mašinai pakliūti į miesto transporto spūstį – ir kas tik nori gali
pribėgti bei ištuštinti bagažinę, pagrobti
visus mūsų daiktus (įskaitant pasus ir
pinigus). Tai vienas paplitusių turistų
plėšimų būdų Centrinėje Amerikoje, ypač

jei taksi vairuotojai veikia išvien su kriminalistais. Saimonas yra apsvaigęs nuo
netikėtų klimato permainų bei įspūdžių,
todėl pamatęs, kad mūsų vairuotojas
rūko, užtraukia pypkę ir pats. Dūmai verčiasi kamuoliais. Noriu atidaryti langą,
tačiau pamatau, kad šioje mašinoje nėra
jokių rankenėlių, visos nuimtos... Iš vidaus negali atidaryti nei lango, nei durų.
Mes net nežinome kur mus veža!.. Kuo
toliau, tuo vairuotojas atrodo įtartinesnis: toks lyg būtų kažko dėl nenuoširdus,
juodų akinių nenusiima, kamantinėja ar
pirmą kartą Kosta Rikoje, kas mus pasitinka, ar žino, kad atvykome, kas mūsų
ieškotų iš namiškių Europoje. Aišku, Sai-

monas išsamiai raportuoja mūsų tikrąją
ir, sakyčiau, apgailėtiną padėtį: viešbutis
nerezervuotas, niekas nežino, kad mes
atvykome, niekas mūsų nepasitinka ir
niekas neieškos, o esame Kosta Rikoje
pirmą kartą ir net nesuvokiame, į kurią
pusę ta jų sostinė. Vairuotojas stebi mus
savo galinio vaizdo veidrodėlyje ir pergalingai nusišypso. Jau sėdžiu persisukęs
skersai sėdynės: viena akimi žiūriu į kelią
ir vairuotoją, kita – į tą nelemtą mašinos
bagažinę, kurioje taip neapdairiai sudėjome visus savo daiktus. Dabar mes esame
įstrigę kažkokioje grūstyje, tad visokio
plauko vyrukai, norėdami pereiti gatvę,
braunasi pro pat mūsų mašiną. Vienas jų
net dėbteli į mane sėdintį ant galinės sėdynės ir patapšnoja delnu per bagažinės
dangtį. Bagažinė neužrakinta, jei norėtų – pasiimtų viską ir dingtų spūstyje. O
vairuotojas turbūt pasakytų: „Na, matai,

Monteverdėje kolibrius priviliojome ant šakų pakabintomis ir
sirupo pripildytomis šėryklomis
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KOSTA RIKOS RŪKŲ MIŠKAI
(1 100–1 800 m virš jūros lygio)
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Iš viso Monteverdės rūkų miškuose auga apie 2,5 tūkst. augalų rūšių, tarp kurių daugybė endemikų
kokia jums nelaimė, jus gi apiplėšė. Atsiprašau.“ Netrukus vairuotojas pradėjo
su kažkuo aiškintis mobiliuoju telefonu.
Kiek suprantu jo ispanų tartį, jis bando
kažkam nupasakoti, kur mes dabar esame. Gali būti, kad vietinių banditų planas
ne toks jau paprastas. Mus galima nuvežti
nežinoma kryptimi ir tiesiog pagrobti, reikalauti išpirkos, o mažų mažiausiai – priversti ištuštinti banko korteles.
Kaip yra iš tikrųjų
Kosta Rikoje turizmo pramonė yra labai
išvystyta. Kasmet keliautojai iš įvairiausių Amerikos, Europos ir kitokių šalių
tiesiog plūste plūsta į šį kraštą, kad galėtų pamatyti neregėtos įvairovės egzotinę gamtą, mėgautis ekstremalių pojūčių
sportu, džiaugtis neapsakomo grožio

Hofmano geniai (Melanerpes hoffmanni,
18 cm), paplitę Kosta Rikos Karibų pakrantėje
ir centriniuose kalnuose

paplūdimiais bei amžina vasara. Tačiau
užtenka tik žvilgtelėti į JAV, Didžiosios
Britanijos ar Australijos oﬁcialiuosius
tinklalapius – ir suvoki, kad Kosta Rikoje
laukia ne vien linksmybės. Interneto svetainėse teigiama, kad kasmet į šią šalį vien
iš Didžiosios Britanijos ir JAV atvyksta
dešimtys tūkstančių turistų ir tik (tik?)
keli šimtai jų būna apiplėšti, pagrobti,
nužudyti arba dingę be žinios. Kad rizika
būtų mažesnė, yra patariama nenuomoti automobilių ir nesinaudoti visuomeniniu transportu, išskyrus viešbučių ar
turizmo kompanijų autobusus bei taksi.
Tačiau prieš sėsdami į taksi, jūs privalote įsitikinti, kad taksi yra visiškai legalus
(jie Kosta Rikoje visada aiškiai pažymėti
ir raudonos spalvos). Taksi jums turėtų
iškviesti viešbučio administratorius, nepatariama jo „gaudyti“ tiesiog gatvėje.
Tačiau ir to neužtenka. Įsėdus reikia pasižiūrėti, ar tikrai taksi vairuotojas panašus
į jo licencijoje priklijuotą nuotrauką, taip
pat apsispręsti – jaučiate šiam taksistui
pasitikėjimą ar ne. Jei ne – tai geriau sėdėkite viešbutyje. Vaikščioti sostinės (San
Chosė) gatvėmis galima tik dieną ir tik
ištaigingomis centrinėmis gatvėmis. Paskubėsiu pasakyti – San Chosėje beveik
nėra kas veikti, tai nei įdomus, nei saugus
miestas. Nesinešiokite fotoaparato, išsipūtusių piniginių, jokių papuošalų ar net
rankinio laikrodžio. Tegu mato, kad jūsų
kišenės tuščios, nieko neturite, o gatvėse
nežioplinėkite, vaikščiokite sparčiai, nuo
kompanionų neatsilikite. Jeigu banditai
jus nužiūrės kaip potencialią auką – apiplėšimo išvengti nepavyks. Yra prigalvota visokių gudrybių, iš kurių bene pa-

prasčiausios ir populiariausios – kažkas
„netyčia“ apipils jus kečupu ar kava, kitas puls valyti ir atsiprašinėti, ir jūs nei
mirktelėti nespėsite, kaip net judrioje
centro gatvėje pajusite į jūsų šoną įremtą
peilį ar pistoletą. O tada jūs jau grobikų
rankose. Tokiu atveju yra patariama nesipriešinti ir atiduoti viską, ko jūsų prašo.
Niekada nesinešiokite dokumentų. Kad
ir kur bekeliautumėte šioje šalyje – tiek
sostinėje, tiek bet kurioje nuošalioje vietovėje, su savimi turėkite tik dokumentų
kopijas (vieną komplektą su savimi, kitą
paslėptą bagaže arba pas jūsų kelionės
kompanionus). Vos tik atvykus į šalį, pasas ir bilietai turi būti palikti saugoti patikimų prabangių viešbučių seife, o paprastos, nepatvirtintos, nespalvotos paso
kopijos tikrai užteks visiems tikslams, ne
tik apsigyvenant viešbučiuose, bendraujant su policija, bet ir bankuose tvarkant
piniginius reikalus. Taip daro visi, niekas
Kosta Rikoje pasų nesinešioja. Kosta Rikos gyventojai orūs ir padorūs žmonės.
Jie tvirtina, kad atvykėlius plėšia gaujos
iš kaimynių skurdesnių kraštų: Nikaragvos, Panamos bei Kolumbijos.
Daug kitų baisybių dar galima papasakoti apie Kosta Riką, tačiau užuot tą daręs – pasikartosiu – anot užsienio šalių žiniatinklio svetainių informacijos, į Kosta
Riką kasmet vyksta dešimtys tūkstančių
keliautojų, o nukenčia arba pražūva tik...
šimtai. Rašau šį pasakojimą tik tam, kad
kam nors iš mūsų susigundžiusių neregėtomis Kosta Rikos gamtos grožybėmis,
netektų pakliūti į didelę bėdą. O Kosta
Rika – iš tikrųjų yra vienas didžiausių pasaulio gamtos stebuklų.
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RŪKŲ MIŠKAI – LABAI SPECIFINĖ
EKOSISTEMA, KURIAI GRĖSMĘ
KELIA KLIMATO ATŠILIMAS
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Geltonpilvė chlorofonija (Chlorophonia callophrys). Šis, kikiliniams truputį giminiškas paukštis yra paplitęs Kosta Rikos ir Panamos drėgnuosiuose atogrąžiniuose kalnų miškuose. Patinėlis
daug puošnesnis, nes patelė virš akių neturi geltonos juostos
KĄ GAMTOS MYLĖTOJAS
GALI PAMATYTI IR NUVEIKTI
KOSTA RIKOJE?
Mes pabėgome iš sostinės
Mūsų nepagrobia, nuveža į San Chosės
centrą, o mano baimes Saimonas pavadina paranoja. Be to, taksistui Saimonas
sumoka 20 dolerių vietoje prašomų 18,
ir taip mūsų ketinimai taupyti, dėl kurių
nesėdome į tikrą, švarų ir saugų taksi, nuplaukia šuniui ant uodegos. Teisybės dėlei
iškart pasakysiu – nors aš buvau užpultas
ir sužalotas Ukrainoje, buvome banditų
pagrobti Azijoje, vos galvos esu nepraradęs Ekvadore, čia, Kosta Rikoje, per visą
kelionės laiką mūsų niekas neužpuolė, neapvogė ir nenužudė. Tačiau tik patekęs į
šalį pajuntu baisaus nusivylimo jausmą,
kuris tęsėsi vos ne ištisą savaitę. Centrinę
Kosta Rikos dalį (ten, kur yra ir sostinė)
užima neaukšti kalnai. Čia gali būti šilta
arba karšta, bet beveik visada vėjuota, todėl reikia pamiršti apie naktines vabzdžių
gaudykles, vabzdžiai neskrenda, o ekraną
vėjas plaka kaip burę. Visur, kur tik pasiekė Kosta Rikos „civilizacija“, gamtos beveik neliko – dykvietės ir šiukšlynai. Gali
susidaryti vaizdas, kad vietiniams žmonėms nelabai rūpi saugoti gamtą, rūpintis
aplinka, švariai gyventi ar įsiveisti prie
savo namų bent jau mažytį sodelį. Pirmas
stiprus jausmas, atvykus į Kosta Riką, kad
ši šalis kažkokia netikra, nejauki, nemaloni
ir nepatogi nei keliauti, nei gyventi.
Sostinė – tikra nuobodybė (ypač po viešnagės Pietų Amerikos miestuose). Tai kalnų plynėje pastatytas žemesnių ir aukštų
„dėžučių“ miestas, kuriame beveik nėra

rimtų architektūros paminklų. Ko norėti – intensyviausiai miestas kūrėsi tik dvidešimto amžiaus viduryje! Čia toks pastatas kaip Šiaulių bažnyčia būtų įstabiausias
Kosta Rikos architektūros paminklas...
Tad atskridai į sostinę ir stenkis kuo greičiau iš šio miesto dingti kur nors toliau.
Šalis brangi, ypač atvykėliams, tačiau vietinis visuomeninis transportas pigus. Bet
autobuso negalima stabdyti kur nors pakelėse (kaip mes paprastai darome Pietų
Amerikoje; Kosta Rikoje tai per daug pavojinga). Be to, tų autobusų čia mažoka, į
keliautojų pamėgtą Santa Eleną yra tik 2
reisai per dieną. Net nuvykus į centrinę

stotį gali paaiškėti, kad bilietų nėra porai
dienų, o šventinėmis dienomis autobusai visai nekursuoja. Mums nepasiseka,
nes į šalį atvykstame prieš pat Velykas
(tai pati svarbiausia Kosta Rikos šventė,
kurios metu gyvenimas visiškai sustoja),
kita vertus, „pasiseka“, kad į autobusą įsiprašome, nors turime visą kelią sėdėti ant
grindų arba autobuso laiptelių. Karšta,
krato. Kai kur keliai tiesiog tragiški. Jeigu
pasakyta, kad autobuso kelionė užtruks
penkias valandas, tikėkis, kad iš tikrųjų
gali užtrukti septynias. Prisiekėme – daugiau autobusais Kosta Rikoje nevažinėsime. Kelias į Santa Eleną raitosi išdegusių kalnų šlaitais. Nėra jokių apsauginių
pakelės stulpelių, kad mūsų perpildytas
autobusas nenusiristų į prarają, o važiuojame siauručiu duobėtu kalnų žvyrkeliu.
Kažkaip net neatrodo, kad pamatysime
vieną įstabiausių gamtos stebuklų – rūkų
miškus. Juk čia taip nyku ir sausa.

Kosta Rikos miškuose auga daug laukinių augalų, priklausančių kiauliauoginių (arba kitaip –
bulvinių, Solanaceae) šeimai
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Rūkų miškai paplitę ne tik Centrinėje ir Pietų
Amerikoje, bet ir kitose pasaulio atogrąžų vietovėse: pusiaujo Afrikoje, Madagaskare, Pietryčių
Azijoje bei kai kuriose Ramiojo vandenyno salose
Rūkų miškus būtinai turite pamatyti
Monteverdė, 2008 kovo 19 d. Tiesiog
neatsistebime, kaip staigiai pasikeičia
aplinka, atvykus į Santa Eleną, esančią
neaukštų, šiaurinės Kosta Rikos kalnų
vakariniuose šlaituose – Monteverdėje.
Išvertus iš ispanų kalbos, Monteverde reiškia žaliasis kalnas. Iš čia prasideda kelias
į rūkų miškus. Rūkų miškai – labai speciﬁnė ekosistema. Kai kas mano, kad ši ekosistema aptinkama tik Centrinėje ir Pietų
Amerikoje, bet tai netiesa. Rūkų miškų
taip pat galima pamatyti ir pusiaujo Afrikos kalnuose, šiauriniame Madagaskare,

Rūkų miškuose samanos auga tiesiog ant
augalų šakų
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daugelyje Pietryčių Azijos vietovių, Kalimantane (Borneo), Naujojoje Gvinėjoje ir
net kai kuriose Okeanijos salose. Šie miškai beveik nuolatos skendi rūke, teisingiau – debesyse. Rūkų miškai aptinkami
tik kalnuose, t. y. ten, kur karšto ir labai
drėgno oro masės, plūstančios iš žemumų
(pavyzdžiui, džiunglių vietovių), pasiekia
vėsesnius kalnų šlaitus. Tada formuojasi
tirštas rūkas (debesys). Panašu į tai, kai
žiemą kas nors atidaro įkaitintos pirties
duris. Galbūt man net daugiau patiktų šių
miškų angliškasis pavadinimas – cloud forest (debesų miškai). Kartais, ypač anglų
kalboje, rūkų miškai dar vadinami kalnų
lietaus miškais (montane rainforest). Pietų
Amerikoje jie ypač suklestėję palei Andų
kalnų grandinės rytinius ir vakarinius
šlaitus, maždaug 2–3,5 km aukštyje. O štai
Centrinėje Amerikoje (taip pat ir Kosta Rikoje) jie nusileidžia neįprastai žemai, iki
1 100–1 800 m virš jūros lygio. Vieni nuostabiausių Centrinės Amerikos rūkų miškų yra turbūt Kosta Rikoje, Nikaragvoje ir
Hondūre (Hondūre jų daugiausia). Tačiau
ši ekosistema labai lengvai pažeidžiama.
Iki šiol didžiausią grėsmę rūkų miškams
kėlė žmogaus veikla (miškų kirtimas, ganyklų ir plantacijų plėtra, medžioklė, o
svarbiausia – pačios ekosistemos suskaidymas), taip pat nebūdingų (nevietinių,
egzotinių) augalų ir gyvūnų rūšių plitimas. Didelį pavojų kelia ir globalūs gamtos pokyčiai, pavyzdžiui, dėl stratosferos
ozono sluoksnio nykimo didelis ultravioletinio spinduliavimo intensyvumo padidėjimas. Gali taip atsitikti, kad artimoje ateityje ultravioletinis spinduliavimas rūkų
miškuose taps didesnis nei aplinkiniuose
atogrąžų miškuose, augančiuose žemumose. Tai labai blogai. Manoma, kad daugiausia nukentės rūkų miškų varliagyvių
fauna (bet ne tik ji). Kintantis, šiltėjantis
Žemės klimatas netolimoje ateityje gali visiškai sunaikinti šią nuostabią ekosistemą
daugelyje jos paplitimo vietovių. Moksliniai duomenys rodo, kad per ledynmetį
rūkų miškų temperatūra buvo nukritusi
5–9 °C, o per pastarąjį tūkstantmetį tekito maždaug 1 °C, be to, šis kitimas buvo
nestaigus. O štai per artimiausius 30–100
metų rūkų miškų temperatūros vidurkis
gali šoktelti 2–4 °C.
Rūkų miškuose medžiai užauga aukšti
(iki 30–40 m) tik kai kuriuose tarpekliuose. Paprastai medžiai yra neaukšti, jų kamienai ir šakos įvairiai išsikraipę ir visada
apaugę vešliomis samanomis, fantastiškų
formų kerpėmis. Ant medžių kamienų
auga įvairūs paparčiai ir daugybė augalų
epiﬁtų, įskaitant ir ypač čia gausiai aptinkamas bromelijas ir orchidėjas. Vien

Kosta Rikos Monteverdėje randama 878
epiﬁtų rūšys, iš kurių apie 420–450 – orchidėjos. Kartais rūkų miškuose galite aptikti ir kai kurias atogrąžoms nebūdingas,
šiaurinėse platumose paplitusias medžių
rūšis. Daugiausia laiko augalai skendi
tirštame rūke, jų lapai visada drėgni, nuo
lapų kapsi vandens lašeliai, o į pavakarę
rūkas dažniausiai pereina į lietų, tad čia iš
tikrųjų labai drėgna (paprastai oro drėgnumas siekia 100 proc.) ir, palyginti su
aplinkiniais atogrąžų žemumų miškais,
vėsoka (apie +18 °C). Nors Kosta Rikos
miškai yra nutolę nuo pusiaujo tik per
10 laipsnių, tačiau kartais Monteverdės
rūkų miškuose temperatūra gali nukristi iki +10 °C. Rengdamiesi žygiui į rūkų
miškus neapsigaukite! Kas kad stovyklavietėje gali būti labai karšta ir saulėta –
pavažiuosite vos keletą kilometrų rūkų
miškų link ir viskas dramatiškai pasikeis,
su vasariškais marškinėliais ir be lietaus
apsiaustų tikrai neišgyvensite!
Kosta Rikos rūkų miškuose gyvena tapyrai, tinginiai, beždžionės, aptinkamos
įvairios genių ir tukanų rūšys, egzotiniai
drugiai. Be abejo, rūkų miškams būdinga
daug speciﬁnės, tik prie tokių sąlygų prisitaikiusios endeminės faunos bei ﬂoros.
Monteverdėje tikrai yra kas veikti
Monteverdėje yra du dideli, vienas prie
kito prisišlieję gamtos rezervatai: Monteverdė ir Santa Elena, kurie kartais vadinami tiesiog vienu vardu – Monteverdė.
Čia aptinkama apie 2 500 augalų rūšių,
žinoma, daugybė vabzdžių ir kitų bestuburių gyvūnų, apie 100 žinduolių rūšių
(įskaitant 5 kačių šeimos rūšis), daugiau
nei 400 paukščių rūšių, iš kurių vieni
nuostabiausių – kolibriai. Jų ornitologai
Monteverdėje suskaičiavo apie 30 rūšių.
Kolibrius sudėtinga ne tik apibūdinti, bet
ir fotografuoti bei stebėti: jie tokie mažyčiai ir labai jau judrūs, tikri nenuoramos.
Tad pasinaudojame kolibrių šėryklomis,
kurias galima pripildyti sirupo, pakabinti ant šakos ir taip privilioti šiuos egzotinius, tik Neotropikuose paplitusius
paukščiukus. Mūsų būdas pasiteisina
šimtu procentų! Kolibriai noriai lankosi,
ir tada juos galima stebėti bei fotografuoti.
Tik reikia šiek tiek kantrybės (ir nejudėti).
Pasakysiu, kolibrių stebėjimas – vienas
žaviausių, užburiančių dalykų Monteverdėje. Tačiau, pasirodo, čia laukia ir kitos
staigmenos, vienos malonios, kitos – numušančios ūpą, tiesiog varančios į neviltį.
Apie tai – kitame žurnalo numeryje.
Tęsinį skaitykite kituose žurnalo numeriuose
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