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MEKSIKOS ISTORIJOS. 
KAIP APTIKOME SLAPTÀSIAS DURIS Á DAR 

NEÞINOMOS GAMTOS PASAULÁ

Pastaruoju metu apie vienà nuostabiausių pasaulio ðalių – Meksikà – daþniausiai girdime kaip apie kraðtà, ið 
kurio po pasaulá iðplito kiaulių gripas, arba kaip apie ðalá, kurioje ginkluotos banditų grupuotës bando teroru 
ábauginti taikius þmones. Á Meksikà vaþiuoja ir laisvai po ðalá klajoja tik dràsûs þmonës. Að vienas tų, kuris 
nemano esàs dràsus, taèiau siekdamas mokslinių tikslų (aptikti naujų, mokslui dar neþinomų organizmų rûðių) 
vyksta á ðià ðalá.
Ðiame straipsnyje bus pasakojama apie trejas nepaprastas duris á paslapèių ir gamtos pasaulá. Vienos durys ne-
iðvaizdþios, ið neobliuotų lentų, taèiau slaptos ir, kaip kokioje pasakoje, atverianèios kelià á pasaulá, pilnà sa-
votiðkos magijos. Dvejos kitos durys – tik simbolinës, nors be galo reikðmingos. Taèiau tikrai jokios mistikos!

Jonas Rimantas STONIS

Visi þmonës ieðko laimës, 
bet ne visi jà randa

2008 m. lapkritis. Mûsų kelionë ið Angli-
jos (Londono) á Meksikà uþtrunka beveik 
visà parà. Pakeliui aplankytame Toronte 
(Kanada) per lietų ir ðlapdribà plazdame 
dairytis þymiųjų ðio didmiesèio dangorai-
þių ir TV bokðto, o galiausiai susigundo-
me gatvëje pardavinëjamomis paðildyto-
mis deðrelëmis (po kurių daugiau rûpës 
nebe Toronto architektûra, o kaip didelia-
me mieste susirasti tualetà...). Mus kalbi-
na guvi deðrelių pardavëja – imigrantë ið 
Bulgarijos, buvusi universiteto dëstytoja, 
mokanti daugelá kalbų, o ðioje „laimës 
ðalyje“ jau 10 metų pardavinëjanti deðre-
les ið gatvëmis stumdomo veþimëlio. Su 
kelionës bendraþygiu liûdnai susimàsto-
me, bet paskui prisimename ir pasidþiau-
giame, kad mûsų kelionës tikslai (moks-

liniai tyrimai) yra kilnûs ir nepaprasti. 
Didþiausia mûsų kelionës sëkmë (laimë) 
bûtų, jeigu Meksikoje pavyktų aptikti kà 
nors nauja mokslui. Iðskrendant ið Toron-
to, oro uosto pareigûnas patikrina mano 
bendraþygio Saimono (Simon R. Hill) ang-
liðkà pasà, taèiau be jokių emocijų, jokių 
komentarų. Kai pareigûnas pamato ma-
nàjá lietuviðkà pasà, pakelia akis ir dþiu-
giai pasako (bet taip, kad girdi visi salëje 
esantys keleiviai): „O-o-o, Lietuva, na nie-
ko sau! Þinom, þinom… Tai iðties dràsių 
ir labai stiprių þmonių ðalis!“

Ðalis dviejų pasaulio zoogeografinių 
srièių sandûroje

Visas didysis mûsų pasaulis yra padaly-
tas á ðeðias zoogeografines sritis, kurios 
ið esmës skiriasi savo gamta. Dviejų sri-
èių ribos kaip tik driekiasi per Meksikos 

Blakës

Senovës civilizacijų kraðtas. Straipsnio auto-
rius Tachine (El Tajin)
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teritorijà: ðalies ðiaurë ir Meksikos kalny-
nas priskiriamas Holarktinei srièiai (arba 
jos sudëtinei daliai – Nearktikai), o ðalies 
pietûs ir pakrantës zonos priklauso Neo-
tropinei srièiai. Bûtent èia prasideda patys 
áspûdingiausi pasaulio drëgnieji atogràþų 
miðkai. Taigi Meksika – lyg savotiðkos 
durys á Neotropikų dþiungles. Tiesa, èia 
jų tik pati ðiaurinë pradþia, jų biologinë 
ávairovë dar nëra tokia áspûdinga kaip, 
pavyzdþiui, Amazonës baseine, taèiau ir 
èia, Meksikoje, aptiksime nemaþai Ame-
rikos atogràþų egzotų (augalų bei gyvû-
nų, pavyzdþiui, raudonųjų arų, tapyrų, 
vorinių beþdþionių ir staugûnų). Meksika 
jaudina ne tik savo senovinių civilizacijų 
paminklais, bet ir gamta. Viskà sudëjus, 
èia lyg dvigubas biologinës ávairovës rin-
kinys – ðiaurinës (holarktinës) ir pietinës 
(neotropinës) gamtos. Smulkûs ðio kraðto 
organizmai dar menkai iðtirti, taèiau ne-
maþiau svarbûs mokslui nei senovinių 
civilizacijų griuvësiai.

Keli faktai apie Meksikos gamtà
Pirmiausia Meksika yra nepaprasto 
geografinio ir gamtinio ávairumo ðalis. 
Ðalies ðiaurëje vyrauja pusdykumës ir 
dykumos, o pietuose – paatogràþių ir ato-
gràþų miðkai (gaila, kad didelë jų dalis 
jau iðkirsta). Ið viso Meksikoje aptinkama 
apie 30 tûkst. augalų rûðių, ið kurių apie 
1 tûkst. rûðių priklauso papartûnams, 
71 rûðis – puðûnams, apie 29 tûkst. rû-
ðių – magnolijûnams. Apie 14 proc. auga-
lų yra endeminiai, t. y. ðiame kraðte auga 
apie 4 tûkst. augalų rûðių, kurių niekur 
daugiau, iðskyrus Meksikà, neaptiksime. 
Ðalyje gyvena 450 þinduolių rûðių (ið jų 
140 yra endeminës), 1 050 paukðèių rûðių 
(ið jų 125 – endeminës), 284 varliagyvių 
rûðys (ið jų net 169 – endeminës). Ypaè 
stebina Meksikos roplių ávairovë (taip pat 
gausa): ðalyje aptinkama 717 ávairiausių 
roplių rûðių, ið kurių daugiau nei pusë – 
endeminiai taksonai (368 rûðys).

Atrodytų, kad patekome á baisià ðalá, 
kurioje banditai þudo nekaltus þmones
Pradedu èiaudëti, kosëti, man labai perð-

Didþiulës statulos mena apie senovës toltekų civilizacijà, garsëjusià þmonių aukojimu ir þiau-
rumu (apie 900–1520 m. prieð mûsų erà)

ti gerklę ir akis. Ið pradþių nesuprantu, 
kas man darosi, kol paaiðkëja, kad kaltas 
nuolatinis smogas, slogiu debesiu apgau-
bęs Meksikos sostinę – Meksikà. Lëktuvu 
leidþiantis á Meksikà, per smogà kartais 
sunku áþiûrëti net patá mietà. Meksikos 
sostinë – milþiniðka, uþima apie 5 tûkst. 
kvadratinių kilometrų, o joje, áskaitant 
priemiesèius, gyvena apie 16 mln. (pagal 
kai kuriuos kitus duomenis – 20 mln.) 
gyventojų. Meksike ieðkome Zokalo, svar-
biausios senamiestyje ir bene paèios di-
dþiausios aikðtës visoje Centrinëje Ame-
rikoje. Kai kurie ðios aikðtës statiniai yra 
pastatyti ant senovës indënų piramidþių 
griuvësių. Bet ðtai nusivylimas – Zokalo 
nëra tokia bekraðtë aikðtë, kaip ásivaizda-
vome. Beje, reikia bûti atsargiems gaudant 
taksi!.. Þmonių grobimas èia ypaè papli-
tęs. Taip pat ir banditizmas. Pastaruoju 
metu ginkluotos gaujos pradëjo elgtis itin 
þiauriai – ið sunkveþimio, atvykusio á ma-
sinio þmonių susibûrimo vietas, netikëtai 

Dieniniai drugiai kopuliuoja ant opuntijos 
(opuncijos) 

iððoka automatais ir neperðaunamomis 
liemenëmis ginkluoti banditai ir ima ðau-
dyti á taikius gyventojus, o po to taip pat 
staigiai pasitraukia, kaip ir atvyko. Dar 
visai neseniai ginkluotos grupuotës dau-
giausia kovodavo tarpusavyje (pasitai-
kydavo tik atsitiktinių civilių aukų) arba 
bûdavo þudomi ir grobiami dël iðpirkos 
tik turtingieji bei, þinoma, uþsienieèiai. 
Dabar banditų taktika ið esmës pasikeitë. 
Þudynëmis ir teroru yra tikslingai siekia-
ma sukelti visuotinę baimę, panikà. Taip 
narkomanijos karteliai bando uþvaldyti 
ðalá. Apie tai dar ðiais metais ne kartà raðë 
ir „Lietuvos rytas“. Nekalti þmonës þudo-
mi sostinës ar kitų miestų aikðtëse, kavi-
nëse, kino teatruose, turguose. Federalinë 
valdþia kol kas pralaimi karà su banditais Meksikos kalnynas

VLKK 
nutarimuose 
ir LR Terminų 
banke 
vartojamas tik 
vienas terminas 
opuncija
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DIDELĘ MEKSIKOS 
DALÁ SUDARO PUS-
DYKUMËS IR DYKU-
MOS, PRIAUGUSIOS 
KAKTUSŲ IR AGAVŲ

Meksika – agavų kilmës ðalis, net pats ðalies pavadinimas 
(actekų kalbos þodis) reiðkia vietà, kurioje auga agavos

Didesniuose kaktusuose uoksus pasidaro 
paukðèiai

Opuntijų (opuncijų) vaisiai valgomi þali (vietos kalba vadinami tuna), taèiau jie apaugę vos áþiûrimais spyg-
liukais, kurie nenuvalyti gali susmigti á lieþuvá

Ðalyje aptinkama apie 717 roplių rûðių, ið ku-
rių apie pusë – endeminës
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ir kartkartëmis perspëja gyventojus bei 
turistus vengti masinio susibûrimo vietų. 
Saugumo sumetimais apsigyvename pa-
doriame vieðbutyje miesto centre. Pavyks-
ta gauti kambará virðutiniame senovinio 
pastato aukðte su didele terasa, ið kurios 
atsiveria Meksiko panorama. Nusilei-
dþiame á registratûrà, uþtrunkame gal tik 
kokias 7 minutes. Per tà laikà mano striu-
kë dingsta ið kambario be pëdsakų. Nuos-
tolis nedidelis, striukë buvo labai pravarti 
Toronte, o Meksikoje juk visada ðilta arba 
karðta... Tiesa, Meksikas yra ásikûręs kal-
nų slënyje, apie 2,4 km virð jûros lygio, 
tad þiemà naktys èia bûna vësios arba ðal-
tokos. Mûsų tikslas – kuo greièiau sprukti 
ið didmiesèio á gamtà. Meksikos gamta, 
nors vietomis suniokota, taèiau dar ir 
dabar – nepakartojama. Joje mes visada 
jauèiamës saugûs. Taèiau prieð iðvykstant 
atsiranda viena pagunda – tai Tula. Tula 
yra paèiame 100 km ilgio Meksiko slënio 
pakraðtyje ir garsëja savo milþiniðkomis 
bei neáprastomis senovës civilizacijos sta-
tulomis bei piramidëmis.

Senovës civilizacijos garsëjo þmonių 
aukojimu

Daug kur á pietryèius arba ypaè á ðiaurę 
nuo Meksiko plyti didþiulių kaktusų sà-
þalynai (miðkai). Vienoje tokioje saulës 
iðkepintoje vietovëje (Tuloje) stûkso bu-
vusios senovës toltekų civilizacijos griu-
vësiai. Toltekai ypaè garsëjo þiaurumu 
ir þmonių aukojimu (kaip në viena kita 
senovës civilizacija). Buvo aukojami ka-
riai, moterys ir apkûnûs vaikai. Kad per 
vieðà sueigà aukojamas þmogus per daug 
nesiprieðintų, kol jam gyvam iðplëð ðirdá 
ar nurëð galvà, prieð ritualà jam duoda-
vo kvaiðalų. Meksika – senovës civili-
zacijų kraðtas. Be toltekų, èia, sausuose 
kalnuose, ilgai gyvavo actekų civilizacija 
(vëliau – actekų imperija), o tuo paèiu 
metu drëgnosiose dþiunglëse klestëjo 
majų civilizacija. Beje, majai niekada ne-
buvo nukariauti ir visiðkai iðnaikinti is-
panų kolonistų. Jie slëpësi neáþengiamo-
se dþiunglëse ir nepalaikë jokių ryðių su 
iðoriniu pasauliu, o jų palikuonys iki ðiol 
gyvena pietiniuose Meksikos rajonuose, 
Gvatemaloje ir Belize. Meksikoje taip pat 
gyvavo verakruzų, olmekų, zapotekų bei 
kelios kitos civilizacijos. Þinoma duome-
nų, kad senovës civilizacijų þmonës taip 
pat be gailesèio niokojo miðkus, daugybë 
apgyvendintų teritorijų buvo virtusios 
tiesiog dykvietëmis. Beje, keliaujant ið 
Meksiko miesto á senovës civilizacijų vie-
toves, patartina neimti vertingų daiktų, 
nes kartais pakeliui autobusus apiplëðia 
banditai. Pavyzdþiui, pakeliui ið Meksiko 
á Teotihuakano (Teotihuacan) piramidþių 
vietovę vidutiniðkai per dienà ávyksta 4 
keliautojų plëðimai.

Meksikos vabzdþių fauna dar nepakankamai 
iðtyrinëta ir þinoma (nuotraukoje – marga-
spalvis skëriukas)

Atvykome á Ramiojo vandenyno 
pakrantę

Kelionë ið Meksiko á Ramiojo vandenyno 
pakrantę (á Poèutlà, Pochutla) uþtrunka 
apie 12 valandų, nes tiesesniu keliu per 
kalnus keleiviniai autobusai ðiuo metu 
nebekursuoja dël banditų iðpuolių pavo-
jaus. Meksikoje prieð ásëdant á tarpmies-
tiná autobusà ginkluoti apsaugininkai ne 
tik kruopðèiai iðnarðo rankiná keleivių ba-
gaþà, bet ir liepia parodyti, kas po kepure, 
be skrupulų apèiupinëja paèius keleivius. 
Kiekvienà sëdintá autobuse prieð iðvyks-
tant nufilmuoja vaizdo kamera. Keliauda-
mi vakarinës pakrantës link kartkartëmis 
pravaþiuojame uþkardas, kur autobusas 
lëtai praslenka tarp ið abiejų pusių su-
statytų barikadų. Kariðkiai automatus ir 

Be actekų ir majų civilizacijų, apie kurias daugiausia esame girdëję, Meksikoje dar klestëjo tolte-
kų, verakruzų, olmekų, zapotekų bei kitos senovës civilizacijos (nuotraukoje – senovinio miesto 
griuvësiai, kuriuos dar gaubia paslaptis – niekas neþino, kas ðá miestà pastatë)

kulkosvaidþius laiko parengtus ðaudyti ir 
nukreiptus tiesiai á autobuso langus.
Poèutloje mûsų iðnuomotas vieðbutis yra 
toks baisus ir toks neðvarus, jog nuspren-
dþiame, kad geriau bûtų prie nieko nesi-
liesti, o miegoti tik su drabuþiais. Anglà 
Saimonà iðtinka, kaip jis sako, „kultûrinis 
ðokas“. Ryt keliausime toliau, á Puerto An-
chelá (Puerto Angel). Èia dar yra tokių taksi, 
vadinamų collectivos, kai viena maðina ke-
liauja tiek keleivių, kiek tik telpa (nors ir së-
dint ant kieno nors kelių, o kaina dalijama 
ið visų). Mes taupome kaip beiðgalëdami...

Atradome slaptas duris á magiðkà gamtà
Gyvenamosios vietos ieðkojimas – daþ-
niausiai stresas. Bet daug svarbiau rasti 
vietà, kurioje bus galima sutemus saugiai 
ir be trukdþių áþiebti naktines gaudyk-
les vabzdþiams vilioti. Puerto Anchelyje 
viskà kontroliuoja, reguliuoja kariðkiai. 
Buvome perspëti, kad ðie kariðkiai, kilus 
átarimams, yra pamokyti pirma ðaudyti, 

Didþioji solandra (Solandra maxima) (Solana-
ceae). Tai krûmas, kuris vyniojasi tarsi liana 
ant kitų krûmų ar medþių. Dideli ðio augalo 
lapai (iki 25 cm) turi ilgà lapkotá ir yra odiðki. 
Þiedai taip pat labai dideli, varpo formos, su 
rudais raðtais ið vidaus. Þydi beveik iðtisus 
metus, bet tik ne vasarà
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o tik paskiau aiðkintis, kas ir kodël. Ne-
sinorëtų su savo naktinëmis gaudyklëmis 
atkreipti tokių ásitempusių kariðkių dë-
mesio. Bet atrodytų, kad Puerto Anchely-
je mums tiesiog fantastiðkai pasisekë. Ant 
atokaus aukðto ir stataus ðlaito randame 
atogràþų þalumoje skendintá atskirà na-
melá, ið kurio terasos atsiveria vaizdas á 
Ramųjá vandenynà. Nendrëmis dengtas 
stogas mûsų iðnuomotam bûstui ne tik su-
teikia þavesio, bet ir apsaugo nuo kaitrios 
saulës. Prieðais namelá – baseinas. Dienà 
èiulba egzotiniai paukðèiai, ore plazdena 
kolibriai, ant þiedų tupinëja egzotiniai 
dieniniai drugiai, o ramų vakarà girdëti, 
kaip ðniokðèia vandenynas. Labai graþu, 
taèiau teisybës dëlei vis dëlto paminësiu, 
kad vyraujantys garsai – tai ryte ið gyven-
vietës atsklindantis gaidþių giedojimas, o 
dienà – ðunų lojimas. Bet tai visi ðio egzo-
tinio vietovës ávaizdþio minusai. Esame 
visiðkai atskirti nuo þmonių ðurmulio ir 
tų kariðkių, kurie „nori“ mus suðaudy-
ti. Tiesa, uþsigeidus geriamojo vandens 
arba maisto, vis viena reikia leistis þemyn 
nuo aukðto ðlaito á ðurmuliuojantá kai-
mà. Deja, aptinkame, kad mûsų namelis 
aptvertas labai aukðtomis medinëmis ir 
mûrinëmis tvoromis, tad miðku galima 
tik groþëtis, taèiau patekti á já – ðiukðtu! 
Geriau iððniukðtinëję namelá pastebime, 
kad jo priestatëlyje yra dar kaþkoks lyg 
ir niekur nevedantis koridoriukas, o jo 
gale – keistos maþos durelës. Atlupame 
tas dureles: vaje, uþ jų – atogràþų miðkas. 
Jokių daugiau pastatų, þmonių – tik mið-

Meksikoje galima aptikti daug egzotinių at-
ogràþų vaisių

Daugelis drëgnųjų atogràþų medþių turi 
spygliuotus kamienus

Meksikoje aptinkama apie 30 tûkst. augalų 
rûðių

kas. Tam, kad patektum á miðkà, reikia 
ðokti þemyn pro praviras dureles ir tada 
atsiduri rojuje! (Tiesa, uþsiropðti atgal vie-
nam bûtų beveik neámanoma.) Tad nuo 
dabar kas vakarà vyksta mistinis ritualas: 
suruoðiame visko, ko reikia naktinei gau-
dyklei, pasiimame lempas, uþrakiname 
namelio duris ir einame á priestatëlá. Ten, 
pasiðviesdami proþektoriais, pasukame á 
slaptà koridoriukà, atidarome paslaptin-
gàsias dureles ir ðokame þemyn. Atsidu-
riame tarsi pasakų pasaulyje, kur mûsų 
akiai neáprastas atogràþų miðkas, kur sta-
tome naktinę gaudyklę, kur nëra þmonių 
ir kariðkių. Fantastika! Dabar kiekvienà 
naktá galësime saugiai ir be trukdþių rinkti 
mokslinę medþiagà. Kaþkaip viliuosi, kad 

mums tikrai pavyks aptikti naujų, mok-
slui dar neþinomų rûðių. Taèiau ðiuo metu 
mes dar neþinome, kad mûsų dþiaugsmai 
greitai virs nerimu ir noru kuo greièiau ið 
ðios vietos iðtrûkti – mums iki gyvo kaulo 
ágris maþųjų padarëlių atakos. Bet tai bus 
vëliau, dabar mes jauèiamës kaip rojuje, 
áþiebiame lempas ir laukiame pasirodant 
pirmojo naktinio „grobio“. Áspûdþių ir 
laimës daug, o dar tas jausmas þinoti, kad 
esame atradę slaptàsias dureles á magiðkà 
gamtà!

Nuotraukos – autoriaus ir ekspedicijos ben-
draþygio Simon R. Hill (Didþioji Britanija) 

(Tęsiná skaitykite 5-ame þurnalo numeryje)

Iððniukðtinëję savo namelá, randame paslaptingas dureles tiesiai á atogràþų miðkà, kuriame kas 
naktá bandome statyti naktines gaudykles mikrodrugiams


