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Kelionës

Tai pasakojimas apie Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU) Biosistematikos tyrimų grupës eks-
pedicinius lauko darbus Ukrainoje, Karadaho* rezervate. Ðioje ir kitose straipsnio dalyse vartojami 
ekspedicijų dalyvių inicialai: A. R. – mokslo projektų vykdytojas Andrius Remeikis, J. R. S. – pro-
fesorius Jonas Rimantas Stonis, A. D. – daktaras Arûnas Diðkus, A. Ð. – mokslo projektų vykdyto-
ja Agnë Ðimkevièiûtë, A. N. – doktorantë Asta Navickaitë, B. P. – doktorantë Brigita Paulavièiûtë, 
R. N. – profesorius Remigijus Noreika, V. S. – profesorius Virginijus Sruoga (apie Biosistemati-
kos tyrimų grupę galite pasidomëti internete – www.life4diversity.com).

PATIKËKIT, KARADAHAS IR 
JUMS PATIKTŲ

1. UKRAINOS GAMTOS PERLAS

Karadahe þinoma apie 1 700 drugių rûðių

Kaip vadinami nuostabûs 
kalnai Kryme?

Krymas, Ukraina, 2009 m. rugpjûèio 8 d. Karð-
ta. Neiðsimiegoję, alpëdami nuo tvankumos 
vaþiuojame sukiuþusiu troleibusu ið Simfe-
ropolio á Aluðtà. Neátikëtina, bet iki ðiol ið 

Krymo pusiasalio centro iki pat Juodosios 
jûros pakrantës (o tai koks ðimtas kilomet-
rų) galima nukeliauti troleibusu. Po, rodos, 
nesibaigianèių Simferopolio priemiesèių ið-
nyra neaukðti kalnai, o vëliau ir áspûdingos 
uolos. Iki ðiol snûduriavęs kolega A. R. tik 
dabar pramerkia akis ir staiga paklaustas, 
kas èia per kalnai, visiðkai susimëto ir sako: 
„Uralas, ne..., tai ne Uralas, tai Andai!“ Ne-
þinia kaip èia taip iðëjo, bet Krymo kalnai 
netikëtai tapo Andais, todël A. R. be galo 
susinervina ir ilgam praranda ûpà.
Krymo kalnai yra þemi. Aukðèiausios vir-
ðûnës tik apie 1,5 kilometro aukðèio. Ta-
èiau jie nepakartojami: tiek savo groþiu, 
tiek savo reikðme pietinio Krymo gamtai. 
Kalnai uþstoja ðiaurës vëjus, o jų papëdëje 
dël Juodosios jûros klimato átakos susi-
daro nepaprastos gamtinës sàlygos. Nors 
pietinis Krymas – tai tik maþdaug pusiau-
kelë tarp Poliarinio rato ir atogràþų, dël 
neáprastų klimato sàlygų èia ásikûrë ðilu-

mamëgiai augalai ir gyvûnai. Nemaþai jų 
paprastai aptinkama Vidurþemio jûros 
pakrantëse arba dar pieèiau. Pietiniame 
Kryme yra gausu endeminių organizmų 
(didþioji jų dalis – reliktai). Taip pat apstu 
ateivių ið karðtosios Centrinës Azijos. Ir 
visa tai – dël Krymo kalnų, kurie yra vie-
ni áspûdingiausių gamtos kampelių ne tik 
Ukrainoje, bet ir visoje Europoje.

Kaip bobutë Galia norëjo Vanià 
prisivilioti á lovà

Aluðtoje mûsų entuziazmas truputá nu-
slûgsta: arba nëra vietų nakvoti, arba per Skëriukas

*Karadahà seniau buvo áprasta vadinti Karadagu, taèiau antrajame „Pasaulio vietovardþių þody-
no“ leidime teikiamas Karadaho pavadinimas (Pasaulio vietovardþiai. Europa, 2006, p. 190)
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Rytinio ðalmuoèio nimfa

brangu. Pëdiname á autobusų stotá, kur 
mus apninka bûrelis potencialių nuomo-
tojų. Ið jų pati arðiausia, pati átaigiausia – 
tai teta Galia. Ji sugeba nukonkuruoti vi-
sus kitus nakvynës siûlytojus ir jau vedasi 
mus á savo „apartamentus“. Tiesa, atstu-
mas iki jų pasirodo daug didesnis, negu 
þadëta, o ir pati Galia staiga praranda iki 
tol trykðte trykðkusá judrumà. Dabar jau 
vos paeina, pûðkuoja, stoviniuoja. Visið-
kai blogai pasidaro, kai atëjus á namà pa-
aiðkëja, kad reikia lipti á virðutiná aukðtà. 
Todël kolega J. R. S. pasiûlo tetai Galiai 
pasëdëti ant laiptų. Nuomojamas butelis, 
pasirodo, yra neáprasto stiliaus, kur pa-
þvelgsi – visos sienos apkabinëtos ðventų-
jų paveikslais. Tad ilsëdamasis, akis nu-
sukęs nuo vienų ðventųjų, neiðvengiamai 
atsisuki á kitus. Teta Galia siûlo kolegai 
J. R. S. gultis á lovà ne kambaryje, o siau-
rame ástiklintame balkone, kurá skersai 
dar skiria ant virvës pakabintos uþuolai-

dëlës. Sako, kad èia bus geriau. Kolega 
J. R. S. atitraukia uþuolaidëles ir, aptikęs 
ið kitos pusës priglaustà dar vienà lovà, 
klausia, kas miegos ðalia jo. Pasirodo, kad 
èia gulës pati teta Galia. Kaþkaip praeina 
noras priimti toká ðeimininkës draugiðku-
mo gestà, todël mes nusprendþiame kartu 
spaustis tamsiame, tvankiame, ikonomis 
iðdabintame kambarëlyje. Dël visa pikta 
duris á Galios balkonà nutariame laikyti 
uþdarytas, netgi uþuolaidas uþtraukia-
me. Jau geriau dusinsimës ðitaip. Kaþkaip 
baugu, kad teta Galia gali sumanyti at-
eiti ir prigulti kartu. Ðeimininkë kolegà 
J. R. S. meiliai vadina Vania arba Vanièka. 
Matyt, jis krito á jai aká. Tetai Galiai jau 
greitai sukaks septyniasdeðimt. Ji teirau-
jasi, ar Vanièka yra jaunesnis, ar jos ben-
draamþis. Malonioji ðeimininkë taip pat 
papraðo mûsų adresų Vilniuje. Sako, kad 
daug ðiame bute nepavogsime (...), nes jau 
viskas yra iðvogta, todël ragina apsistoti 
ilgiau. Kai gráþtame nusiplûkę ið miesto, 
per karðtá gerokai suprakaitavę ir neðini 
didþiuliu arbûzu, teta Galia (iki tol visà 
dienà gulëjusi lovoje) skuba á vonià, ku-
rioje ilgam uþsidaro. Sëdim, klausomës, 
kaip visà valandà pliuðkenasi teta Galia, 
ir laukiam, kada galësim bent rankas nu-
siplauti. Po vonios malonybių teta Galia 
apdairiai uþsuka karðtà vandená ir atgula 
á lovà pogulio. Matyt, jai negera, nes visà 
vakarà tenka klausytis baisių dûsavimų, 
o naktá – nepaliaujamo knarkimo. Mes 
suprantame, kad tetos Galios sveikata 
rimtai paðlijo, tad, nors ir vidury nakties 
atsibudę vis pasitikriname, ar dar girdëti 
knarkimas, ar jau stojo kapų tyla.
Taigi norint apsistoti Kryme, galima 
rinktis ávairių variantų. Galima apsistoti 
vieðbuèiuose. Padorus kambarys nakèiai 
kainuoja nuo 600 iki 800 grivinų. Taèiau 
populiaresnis yra privatus sektorius, 
ypaè tarp pinigus taupanèių keliautojų. 
Rugpjûèio mënesá Aluðtoje ir Koktebelyje 
praðoma maþdaug ðimtas grivinų vienam 
þmogui, taèiau paëjëjus á miesto pakraðtá 
galima aptikti ir nakvynę uþ penkiasde-
ðimt grivinų vienam þmogui. Beje, ðiuo 
metu uþ 10 JAV dolerių galima gauti apie 
75–83 grivinas, tad apskritai Ukraina ke-
liautojams yra pigi ðalis. Ypaè kalbant 
apie vietiná transportà ir maistà. (R. N. 
pataria: tik nesiveþkite á Ukrainà eurų, 
nes bus keblumų juos keièiant á vietinius 
pinigus.) Gyvenimo sàlygos ávairios, bet 
paprastai reikia susitaikyti su tuo, kad 
bus neðvarus lauko tualetas, karðto van-
dens bus tik tada, kai saulë ákaitins van-
dens cisternà, o kambariuose kartu su 
jumis gali gyventi ir ávairiausių gyvių. 
Þinoma, tai þavu (nors A. D. taip nema-
no), nes ðitaip mes ne vienà musgaudę 
ar vorà nufotografuojame. Kartais neap-Paprastasis maldininkas

sikentę tualetus patys iðsivalom. O ðtai 
Koktebelyje vakare pasinaudojus tualetu 
mums bûtina iðkart bëgti á duðà ir keistis 
drabuþius, nes á audiná ir plaukus ásigeria 
toks baisus kvapas, kad kitas þmogus në 
arti stovëti negali.
Vieðnagę pas tetà Galià atsimename iki 
ðiol. Ir dël ðeimininkës knarkimo, ir dël ne-
pakartojamų „aromatų“, na ir, þinoma, dël 
jos malonaus kvietimo pamiegoti kartu.

Kur ieðkoti Karadaho
Karadaho þemëlapiuose ieðkokite á vaka-
rus nuo Feodosijos arba á rytus nuo Su-
dako. Ten 1914 m. Maskvos universiteto 
docentas gydytojas T. J. Viazemskis uþ 
savo lëðas (tai yra gydytojo atlyginimà) 
ákûrë mokslinę Biologinę stotá, iki ðiol 

Kryminë piliaroþë (Alcea taurica)

vadinamà „Biostancija“. 1979 m. buvęs 
Karadaho draustinis tapo valstybiniu 
Ukrainos rezervatu. Jo dydis – tik apie 
28,7 km², ið kurių apie 8 km² – jûros ak-
vatorija. Taigi 2009 m. rezervatui sukako 
30, o paèiai Biologinei stoèiai – 95 metai. 
Stoèiai ir rezervatui ðiuo metu vadovauja 
direktorë dr. Alla Leontjevna Morozova, 
kuri daug padarë, kad ðis nuostabus re-
zervatas bûtų ásteigtas. 
Maþdaug prieð porà deðimtmeèių, va-
dovaujant J. R. S., Karadahe vykdavo 
VPU studentų lauko praktikos, tad kai 
kuriems buvusiems studentams, o ðiuo 
metu þymiems mokslų asams (pvz., V. S. 
arba R. N.) Karadahas – iki ðiol traukos 
objektas. Tada gyvendavome palapinë-
se, spartietiðkomis sàlygomis, be geria-
mojo vandens, kurá cisternomis tekdavo 
temptis daugybę kilometrų ið Koktebelio 
miestelio. Á praktikà Karadahe galëdavo 
keliauti tik stiprios sveikatos þmonës, ta-
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èiau visados entuziastinga Lina Marmaitë 
(dabar VðÁ „Lututë“, leidþianèios „Þurna-
là apie gamtà“, direktorë) nusprendë kai 
kurià tiesà tiesiog nutylëti ir á Karadahà 
iðvyko su ðvirkðtais bei maiðu vaistų. 
Apie tuometiná Linos atkaklumà buvo su-
þinota tik visiðkai neseniai...

Trumpai apie Karadaho 
biologinę ávairovę

Nors rezervatas maþytis (tik apie 20 km² 
sausumos), jame aptinkama 2 800 augalų 
ir apie 5 300 gyvûnų rûðių. Rezervate regis-
truotos 859 dumblių, 380 grybų, 313 kerpių 
ir 76 samanų rûðys. Karadahe gyvena apie 
400 rûðių stuburinių gyvûnų, o tûkstantinis 
bestuburių sàraðas nuolatos papildomas. 
Vien tik vabalų, priklausanèių lapgrauþių 
ðeimai, Karadahe jau registruotos 82 rûðys. 
Èia aptinkamas ir vabalas skarabëjus. Gana 
gerai rezervate iðtyrinëti sausumos mo-
liuskai, kurių èia randamos 35 rûðys (ið jų 
8 – Krymo endemikai). Daugybë rezervato 
augalų ir gyvûnų rûðių átrauktos á Ukrainos 
raudonàjà knygà: 80 augalų ir 130 gyvûnų 
atstovų. Tarp vabzdþių yra net 57 rûðys, 
áraðytos á Raudonàjà knygà: ið jų 26 priklau-
so drugiams, 15 – plëviasparniams, 9 – va-
balams, po 3 – maldininkams ir tiesiaspar-
niams, po 1 – tinkluoèiams ir dvisparniams. 
Beje, 16 Karadaho vabzdþių rûðių átrauktos 
ir á Europos raudonàjá sàraðà.

Nuodai galëtų bûti stipresni
Kadangi nuodų lëktuvu ið Lietuvos gaben-
ti negalëjome, marintuvëliams uþtaisyti 
tenka pirktis vietinio dichlofoso. Gauname 
kaþkokio átartino – vadinamas „Neo“ ir 

Maldininko nimfa

Skiautëtasis vapsvavoris (Argiope lobata)

yra bekvapis. Pasiëmę nuodus, per kolegos 
A. R. gimtadiená keliamës prie áspûdingo 
Kara Obos kalno á ðiaurę nuo Saulëtojo 
slënio (Solneènaja Dolina). Be visų galimų 
tikslų, mûsų uþduotis – iðbandyti dichlo-
fosà. Kolega A. R. pagauna skruzdþių liûtà 
ir pradedame marinti. Deja, auka vis gyva. 
Dichlofosas labai átartinas, matyt, silpnas. 
Taèiau iðeities nëra, vienu balsu nutariame 
pripaþinti já veiksmingu.
Esame susirûpinę dël vienų ádomiausių 
Krymo ðimtakojų – musgaudþių (Scutigera 
coleontrata). Norime jų parveþti á universite-
tà, taèiau kadangi dichlofosas prastas, nu-
tariame jo pripurkðti labai daug ir marintu-
vëlyje laikyti vabzdá labai ilgai. Pastangos 
baigiasi ðiukðlių dëþe, nes musgaudë pa-
keièia ne tik spalvà, bet ir formà. Kità kartà 
A. R. daro atvirkðèiai – skuba kuo greièiau 
ðimtakojá iðimti ið marintuvëlio. Taèiau vos 
palietus musgaudës kojos pradeda kristi 

ðalin. Pasirodo, musgaudë vis dar merdi, 
o jos gynybinë reakcija – numesti galûnes 
ir taip laimëti ðansà iðneðti sveikà kailá. Ið 
viso musgaudë turi 15 kojų porų, taèiau 
apgailëtina, kad mûsiðkei teliko kelios. Mes 
labai nusiminę, vis sukame galvà, kaip toká 
ypatingà ðimtakojá uþfiksuoti ir parveþ-
ti nesubyrëjusá á gabalus. Taèiau o jo joi... 
juk musgaudë nors ir daþna, bet ji áraðyta á 
Ukrainos raudonàjà knygà. Tad A. R. siûlo 
nutraukti bet kokias pastangas vaikytis ðių 
greitai bëgiojanèių ðimtakojų.

Rezervato direktorë mus apipylë 
dovanomis

Sutartà valandà, anksti ryte, skubame á 
Biologinę stotá susitikti su mûsų moksli-
nio projekto partneriu dr. Jurijumi Iva-
novièiumi Budaðkinu ir tyrimų stoties 
bei rezervato direktore. Esame ásitempę, 
jauèiamës lyg pakliuvę á bëdà, nes esame 
svetimoje ðalyje, o kelionës vietiniais auto-
busais á Biologinę stotá èia nenuspëjamos. 
Ðtai jau stoviniuojame tyrimo stoties priei-
gose prie maþos parduotuvëlës ir laukia-
me pasirodant dr. Budaðkinà. J. R. S. su 
juo bendradarbiauja labai seniai, taèiau 
su kolega akis á aká nesimatë du deðimt-
meèius. Tad kai pasirodo juodbruvas, bet 
labai solidþios iðvaizdos vyriðkis (t. y. 
storas), visi átariai þiûrime ir galvojame: 
„Na ne, negali bûti, tikrai ne jis.“ Kaþka-
da J. R. S. ir Jurijus, paþinoję vienas kità, 
kai dar buvo jauni specialistai, dabar yra 
kiek iðtikti ðoko. Taèiau ukrainietiðkas 
svetingumas iðtirpdo mûsų nerimà, o 
átampos nelieka në pëdsako. Dr. Jurijus 
tvirtai apsikabina ir sako: „Sveiki atvykę 
á Karadahà!“ Vedasi mus pas direktorę 
dr. Allà Leontjevnà Morozovà, kuri jau 
bene 10 metų vadovauja Biologinei tyri-
mų stoèiai ir Karadaho rezervatui. Girdë-
jome apie dr. Allà Leontjevnà ne tik dël 
jos nuopelnų steigiant Karadaho rezerva-
tà, bet ir dël tvirto (sakykim, valingo) ir 
principingo charakterio. Alla Leontjevna, 
aukðta, tvirto sudëjimo moteris, pasitin-
ka mus draugiðkai spausdama rankas ir 

Krabinis voras

Kelionës
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mes net nepastebime, kaip esame apipilti 
ávairiausiomis dovanomis. Darosi net ne-
patogu – susiþvalgome: o kurgi mûsų do-
vanos, atvykome tuðèiomis. 
Dr. Budaðkinas ir direktorë dr. Morozova 
þavisi mûsų tyrimų objektu (juk tai patys 
maþiausi, nedaugeliui specialistų „ákan-
dami“ pasaulio mikrodrugiai), taip pat 
geranoriðkai pavydi ir geru þodþiu pamini 
mûsų mokslo projektus, skirtus Amerikos 
faunai. Staiga visų akys nukrypsta á kolegà 
A. R. „Ar tai jûs esate profesoriaus moki-
nys?“ – klausia direktorë Alla Leontjevna. 
Suþinoję, kad kolega A. R. (nors yra univer-
siteto laborantas) ðiuo metu baigia vykdyti 
Centrinës Amerikos faunos Opostegidae 
projektà, labai nustemba: „O ho ho, kokie 
uþmojai ir kokia egzotinë, milþiniðka biolo-
gine ávairove iðsiskirianti fauna.“ Ir dar su 
nuoðirdþia ðypsena priduria: „Mes visi ka-
daise buvome laborantai, mes visi juk nuo 
ðito pradëjome. Linkime jums, kolega An-
driau, sëkmës moksliniuose tyrimuose!“ 
Iðeiname ið kabineto pakilios nuotaikos, 
neðini storiausiomis knygomis ir (tai, beje, 
taip pat labai svarbu) jau turime raðtiðkà 
leidimà dirbti ávairiose rezervato vietovë-
se. Èia, Karadahe, be leidimo á rezervatà në 
nosies neákiði. Gali bûti pats þymiausias ir 
eikliausias, bet vis tiek reikia to popierëlio 
su antspaudu ir direktorës Morozovos pa-
raðu. Karadaho direktorë dr. Alla Leontjev-
na Morozova – ið tiesų nepaprasta moteris 
ir puiki vadovë. (Kaþin ar èia dovanos mus 
taip paveikë!? „Sakiau – veþkimës dovanų 
ið Lietuvos!..“ – sako J. R. S.)
Dr. J. Budaðkinas veda mus á laboratorijà 
ir á tyrimų stoties muziejų. Nustembame, 

Krymo kalnai neaukðti. Aukðèiausios virðûnës siekia tik apie 1,5 km

kad ðiame muziejuje taip viskas ádomu ir 
graþiai eksponuojama. Domimës, kaip èia 
atsitiko, kad nuosmukis (krizë) nepalietë 
Karadaho tyrimų stoties. Pasirodo, rezerva-
tas iðmoko puikiai suktis verslo pasaulyje 
ir uþsidirba pinigų. Klausiame dr. Budaðki-
no, kas bûtų, jeigu mes nusiþengtume lei-
dimuose suraðytoms instrukcijoms. Kolega 
Jurijus ðauniai paaiðkina: „Oh, jûs tokie ásta-
tymams paklusnûs, mane net stebinat. Juk 
èia Ukraina! Ukrainos rezervate daryk be-
veik viskà, kà nori...“ Taèiau mes nuspren-
dþiame nepatikëti mûsų kolegos þodþiais 
ir labai grieþtai laikytis visų instrukcijų bei 
reikalavimų. Deja, vis tiek „sudegëme“, bet 
apie tai kitame þurnalo numeryje.

Pirmasis þygis: sëkmës ir 
ásivaizduojamos nesëkmës

Bûdami pakilios nuotaikos áþengiame á 
rezervatà. Pirmiausia priminsime, kad 
rezervatas nedidelis ir ið visų pusių supa-
mas kurortinių miestelių. Juose net tirðta 
nuo þmonių, kurie, jeigu tik bûtų leidþia-
ma, suplûstų á rezervatà. Tada ið ðio nuo-
stabaus gamtos kampelio liktų tik plikos 
uolos, apterliotos grafièiu. Ðtai todël visi 
áëjimai á rezervatà grieþtai saugomi, o 
paèiame rezervate nuolatos patruliuoja 
etatiniai ir visuomeniniai apsaugininkai. 
Kai kurie ið jų, kad nebûtų nuobodu, pasi-
rûpino malonia kompanija – merginomis. 
Dël to karðtà dienà apsaugininkai gali 
ramiai gulëti ant tachtos, o su paþeidëjais 
aiðkintis jie gali pasiųsti merginas.
Mums áþengus á rezervatà kokius du ðim-
tus metrų euforija baigiasi. Ið ant kalvos 
esanèio namelio kaþkoks idiotas neman-

Vapsvavoris

Kalnų papëdëje dël jûrinio klimato átakos 
susidaro nepaprastos gamtinës sàlygos

dagiai rëkia per megafonà: „Stokit! Kur ei-
nat!? Tuètuojau gráþkit!“ Mes kiek gerklës 
leidþia rëkiam atgal, kad turime leidimus. 
Matyt, todël apsaugininkas „susitaðko“ ir 
susinervinęs turbût nueina parûkyti, nes 
dabar ant kalno matom tik merginas, ku-
rios mums rankomis moja: „Eikit, eikit!“ 
Nedaug nuþingsniavę pasiekiame kità kor-
donà (ir vël su mergom!..). Ðá kartà, paro-
dþius leidimus, apsaugininkas ant mûsų 
nerëkia, o maloniai nuveda ant kalvos, ap-
rodo visus takus (nors to ir nepraðom).
Dabar rugpjûtis – pats karðèiausias më-
nuo Karadahe. Visur iðdþiûvę, iðdegę. 
Taèiau patikëkite, fotografuoti yra kà: 
daug kur nepakartojami kraðtovaizdþiai, 
ádomûs augalai, matom genių, pastebime 
ðernų ir stirnų veiklos pëdsakų, aptin-
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kame ryðkiais raðtais iðmargintų blakių, 
dieninių drugių ir á kolibrius panaðių ilga-
lieþuvių sfinksų, kurie, nenutûpdami ant 
augalo, ilgu straubliuku siurbia ið þiedų 
nektarà. Didþiulës cikados gieda vos ne 
ant kiekvieno medþio. Randame maldi-
ninkų (tiksliau – ðio bûrio ádomiausių at-
stovų – ðalmuoèių) nimfų. O varge! Baigia-
si fotoaparato atminties kortelë. Karðta, në 
debesëlio. Tikrai tàdien gerokai per 30 °C, 
o saulëkaitoje ar tik nebus beveik 40 °C. 
Paèiam solidþiausiam (J. R. S.) uþeina silp-
numas – tiesiog pargriûna beveik lygioje 
vietoje (vos fotoaparato nesudauþo ir kau-
lų nesusilauþo á Karadaho riedulynus). 
Dar taip nëra buvę. Nors A. R. vis dar 
randa fotografuoti visokių ádomių skërių 
(o ne gaubtagalvių vikðrų – kaip to norëtų 
A. D.), tenka gultis ant þemës ir ilsëtis. Tuo 
tarpu A. R. pasisiûlo saugoti, nes maþa 
kas, ir ásitaiso ant àþuolo ðakos. Tiesa, dël 
saulës ar mums neáprasto maisto kolegai 
A. R. tenka kuriam laikui pasiðalinti ið 
savojo posto ir nerti gilyn á sàþalynus ieð-
koti, kur iðsikasti duobę. Netrukus girdim 
kaþkokius balsus. Prisistato grupë ekotu-
ristų. Ne maþiau kaip trisdeðimt þmonių. 
Pripuola prie mûsų, uþdavinëja kvailus 
klausimus, fotografuoja mus kaip kokius 
egzotus. Kolega A. R. vis nusuka galvà, 
o kà tik prabudęs, sausom þolëm aplipęs 
J. R. S. þiûri apstulbusiomis akimis ir atro-
do kaip koks Karadaho bomþas.
Pirmas þygis á Karadahà pradeda atrodyti 
kaip visiðkas fiasko, taèiau mes neþino-
me, kad mûsų dar laukia pats didþiausias 
ðios iðvykos atradimas (bet apie tai taip 
pat kitame þurnalo numeryje).

Graþûs augalai
Karadahe rugpjûtá daug kur aptinkame 
visu groþiu þydintá plaèialapá kermëkà 
(Limonium platyphyllum). Jis atrodo toks 
panaðus á mûsų pajûryje iðplitusià mui-
linę gubojà, kad pradedam galvoti, ar tai 
nebus giminiðki augalai.
Lankantis Kryme taip pat sunku nepaste-
bëti kolegos A. R. mëgstamiausio auga-
lo – kryminës piliaroþës (Alcea taurica). Ji 
daþna stepinëse bendrijose, bet tai Krymo 
endemas.

Atsargiai – vorai!
Akmeninguose Karadaho ðlaituose ant 
augalų galima pastebëti tokių ið voratin-
klių nupintų áspûdingų vamzdelių, kurių 
pamatinis galas eina gilyn, á dygliuotų 
ðakelių sàþalynà. Tai stambaus, piltuvë-
linio voro gaudomieji tinklai. Ásiþiûrëjęs 
vamzdelio (piltuvëlio) gale matai tûnantá 
ðviesiai pilkà patá voratinklio ðeimininkà. 
Karadahe daþnai aptinkama ir vorų kry-
þiuoèių, kurie rezga „klasikinës“ formos 
apvalius arba daugiakampius gaudo-
muosius tinklus. Èia galima rasti ir didelá 

áspûdingo groþio vorà skiautëtàjá vaps-
vavorá (Argiope lobata), kuris pavaizduo-
tas mûsų nuotraukoje. Patelës tris kar-
tus didesnës uþ patinus (jų kûnas siekia 
maþdaug 2,5 cm). Þmogui nepavojingas. 
Jeigu taip atsitiktų, kad ðis voras ákàs-
tų – ákandimo vieta tik ðiek tiek patintų ir 
pradëtų nieþëti. Skiautëtasis vapsvavoris 
aptinkamas pietinëje Europoje ir kai kur 
Azijoje, tai, sakykime, afrikietiðkas voras, 
nes Afrikoje jis ypaè plaèiai iðplitęs.
Ant þolių ir krûmų gana daþnai pasitaiko 
smulkuèių krabinių vorų, kurie tinklų nepi-
na, o gaudo grobá puldami ið pasalų. Ið viso 
Karadahe jau þinoma apie 150 vorų rûðių, 
taèiau ði sistematinë grupë rezervate ilgai 
buvo netyrinëjama ir, specialistų nuomo-
ne, Karadaho vorų faunos sàraðas ateityje, 
matyt, pasidarys net dvigubai ilgesnis. Ðtai 
visiðkai neseniai pirmà kartà buvo aptikta 
egzotinių vorų, kurių artimiausi giminai-
èiai gyvena tik Kanarų salose, Egipte, Pietų 
Turkmënijoje arba atogràþose. Ypatingo 
dëmesio nusipelno Karadaho vorai, kurie 
kelia grësmę þmogui. Tai stepių buveinë-
se paplitę tarantulai (o tiksliau – rusiniai 
tarantulai), vorai erezai, karakurtai ir kai 
kurie kiti vorų bûrio atstovai. Trylikatað-
kis karakurtas kartais dar yra vadinamas 
juodàja naðle, nes po poravimosi iðalkusios 
patelës daþnai susidoroja su savo gerbëjais. 
Karakurtas (iðvertus reikðtų „juodoji mir-
tis“) yra lengvai atpaþástamas: visas juo-
das, apvaliu pilveliu, o apatinëje pilvelio 
pusëje kartais matoma ðviesi dëmë, panaði 
á smëlio laikrodá. Tiesa, patinai arba jauni 
individai truputá kitokie – jie su ðviesiomis 
dëmelëmis (tokiomis baltomis „akutëmis“ 
su raudonu taðkeliu viduryje). Karada-
he karakurtai gyvena nuolatos, taèiau jų 
èia daug maþiau nei aplinkinëse stepëse. 
Bûtent stepëse trylikataðkis karakurtas 

jauèiasi geriausiai. Karakurtų jaunikliai 
gali migruoti prisitvirtinę ant vëjo neða-
mų voratinklio siûlų: toks oro desantas, ið 
stepių keliaujantis á Karadahà, daþniausiai 
pastebimas pavasará. Voriukai apsistoja 
sausuose, stepine augalija apaugusiuose 
ðlaituose arba pistacijų retmiðkiuose (ten 
karakurtų ir reikëtų ieðkoti!). Ypaè daug 
jų bûna vietovëse, kurias iðtrypë galvijai, 
nes jauni karakurtai mëgsta apsistoti ðalia 
karvių mëðlo, kur visada gausu vabzdþių. 
Iki liepos mënesio karakurtai lytiðkai sub-
ręsta, o rugpjûtá patelës deda kiauðinëlius, 
„supakuotus“ á kokonus. Þiemà karakurtai 
þûva, lieka tik kokonai.

(Tęsiná skaitykite kitame þurnalo numeryje.)

J. R. Stonio nuotraukos

Sudako paplûdimys. Karadahà ið visų pusių supa sausakimði kurortiniai miesteliai

Musgaudë (Scutigera coleontrata)
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