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KOSTA RIKOS BIOLOGINË
ÁVAIROVË: MITAI AR
TIKROVË (5)

Jonas Rimantas STONIS
(Tęsinys, pradþia 4-ame 2008 m. numeryje)
Tokioje maþoje ðalyje – toks
skirtingas klimatas
Dël Kosta Rikos geografinës padëties
ir reljefo ypatybių ðalyje yra 4 visiðkai
skirtingos gamtinës zonos ir nuo 7 iki 12
klimatinių arba geografinių rajonų (þr.
þemëlapiukà, kurá spausdinome 2008 m.
6-ame numeryje). Taigi ðiai ðaliai bûdinga
tikrai neáprastai didelë ekosistemų (buveinių) ávairovë: nuo drëgnų ir gana vësių
rûkų miðkų (arba atðiaurių aukðtikalnių
plynių) iki tvankuma alsuojanèių drëgnųjų atogràþų miðkų þemumose ir sausų
karðtų savanų ðiaurës vakariniuose ðalies
rajonuose. Kosta Rikoje yra aktyvių, veikianèių ugnikalnių, ið kurių pats áspûdingiausias Arenalis (Arenal), o aukðèiausia
kalnų grandinë – Talamanka (Talamanca),
esanti Kosta Rikos pietuose. Aukðèiausias
ðalies kalnas – Èiripo (Cerro Chirripó), ku-

Ramiojo vandenyno pakrantë per lëktuvo iliuminatorių (pietinë Kosta Rika, netoli Dulsës
álankos (Golfo Dulce)

ris siekia 3 818 m ir yra supamas sunkiai
áþengiamo miðko. Ðio kalno virðûnëse yra
iðsivystęs paramas. Tai savita ekosistema – lyg stepë aukðtai kalnuose. Medþių
èia neauga, tik krûmokðniai ir þolës. Paramai daugiausia paplitę Pietų Amerikoje,
aukðtuosiuose Anduose, abipus pusiaujo,
o èia, Kosta Rikoje, yra pati ðiauriausia jų
paplitimo riba. Paramai Kosta Rikoje aptinkami tik nedideliuose plotuose Èiripo
(Chirripó) rezervate.
Lëktuvas nusileido beveik kapinëse
Kadangi Kosta Rikoje ne visur keliai yra
geri, o kelionës uþtrunka visà amþinybę – ðtai jums patarimas – naudokitës oro
transportu. Kosta Rikoje yra dvi pagrindinës vietinių oro linijų kompanijos, kurių
maþyèiai lëktuvëliai uþ maþdaug 100–120
JAV dolerių nuskraidina ið sostinës á kità
vietà. Norëjau pasakyti – „á kità miestà“,
taèiau tai bûtų netiesa: daþniausiai lëktuvëliai tupia tokiuose uþkampiuose, kurie
pagal mûsų lietuviðkus mastelius prilygtų tik kokiam dievo uþmirðtam kaimui.
Ten tie „oro uostai“ – tai tik kokiame
dþiunglių pakraðtyje árengti þvyruoti nusileidimo (pakilimo) takai. Bet tai ir yra
didþiulë pramoga, kurià atsiminsite visà
gyvenimà.
Að ið pradþių nedràsus – prieð fotografuodamas „oro uostų“ vaizdus atsiklausiu
darbuotojų leidimo (paprastai pasaulyje
oro uostuose grieþtai draudþiama fotografuoti). Taèiau vëliau taip ásidràsinu,
kad prisidarau nuotraukų ne tik besileidþianèių ar virð dþiunglių bekylanèių lëktuvëlių, bet ir tokių, kur að, pavyzdþiui,
sëdþiu ant lëktuvo rato ar ðalia pakilimo
tako ranka stabdau besileidþiantá lëktu-

Nacionalinis Kosta Rikos augalas – dvilapë
katlëja, pasak kostarikieèių, neða sëkmę, stiprina ðeimų vienybę ir taikà bei suteikia vilèių
và. Argi tai rimta? Visa tai tik dël kvailo
humoro, taèiau tikrasis (juodasis) humoras prasiverþia tada, kai mes aptinkame
vienos oro uosto kompanijos raginimus
naudotis bûtent jų paslaugomis, nes jų pilotai (skirtingai negu kitų kompanijų) yra
apmokyti skraidyti (kitų, vadinasi – ne).
Ilgai galima bûtų pasakoti visokiausias istorijas apie tai, kaip ten keleivius sodina á
lëktuvëlius, taèiau svarbu yra keli dalykai:
kaip èia „lietuviðkai“ nurungus kitus keleivius, prasiverþus pirmam á lëktuvëlá ir
ásitaisius geriausioje vietoje – paèioj „uodegoj“, prie lëktuvo durų, kur daugiausia
vietos ir patogu dairytis pro plaèiai ástik-
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Nuostabûs Kosta Rikos paplûdimiai atrodo
bekraðèiai, taèiau ten tolumoje, paèiuose pietuose, jau matyti Panama

Puerto Chimenese mûsų lëktuvas nusileido beveik kapinëse (ir tai – tik ið kelių bandymų, nes dël
stipraus vëjo niekaip negalëjome pataikyti á nusileidimo takà)
lintas duris. Vaizdai nepakartojami, nes
lëktuvëliai skraido þemai, tad geriausia
po ranka turëti þemëlapá ir parengtà fotoaparatà. Kai nutupiame Korkovado nacionaliniame parke (Drake), keli þmonës
iðlipa, liekame tik keliese. Pilotai pasiþiûri
á mane ir Saimonà, susigrûdusius á lëktuvo „uodegà“, ir praðo ko nors pereiti sësti
arèiau lëktuvo priekio, nes kitaip lëktuvo
svoris nesusibalansuos. Að, aiðku, sëdþiu
lyg ausys bûtų uþgulusios (ir nieko negirdëèiau). Bet ne tik að vienas... Tad pasiaukoja tokia amerikietë moteriðkë, kuri lyg
ir neturi kà prarasti ir, pasirodo, ji puikiai
subalansuoja lëktuvà. Skrendant kartais
kaip reikiant papurto. Ypaè pavojinga, kai
prasideda atogràþų ðtormas. Ne syká atrodë, kad nebenutûpsime, nes kartais vëjas
blaðkydavo lëktuvëlá á ðonus, ir mes negalëdavome pataikyti ant nusileidimo tako.
Vis dëlto bene áspûdingiausiai nusileidome Puerto Chimenese (Puerto Jiménez).
Þiûriu – ogi leidþiamës tiesiai á miestelio
kapines, atrodo, dar kiek – ir lëktuvas
iðleistais ratais iðvartys paminklus ir pakabins laidotuvių vainikus. Gal kiek perdedu, nes ið tikrųjų saugiai nusileidþiame
kitoje kapinių tvoros pusëje. Atskridome á
regiono centrà – Puerto Chimeneso miestà, tad ieðkome, kur taksi, kad ið oro uosto
nusigautume iki vieðbuèių rajono. Vienų
þmonių èia atvaþiavo pasiimti maðinos,
o mûsų – niekas. Dabar juokinga darosi,
bet tada ið pradþių... Pasirodo, pro kapines per miðkelá tereikia paeiti þvyrkeliu – ðtai ir centras! Pakeliui dairomës ir
stebimës – èia prie upelio tiek daug beþdþionių (paprastųjų kapucinų) ir visokių
kitokių egzotų – matyt, á gerà vietà atskri12
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dome. Bet turime paskubëti – kuo arèiau
pusiaujo, tuo trumpesni vakarai. Tad numetę daiktus uþ 30 dolerių iðnuomotame
vieðbutyje, tamsoje plazdame kaip kokios
vëlës pro kapines atgal á miðkus, neðini
savo naktinëmis gaudyklëmis.
Korkovadas, apie kurá, atseit, visi þino
Deja, laukinë gamta Kosta Rikoje yra iðlikusi tik nedidelëse teritorijose – rezervatuose ir 35 nacionaliniuose parkuose,
kurie uþima 11 proc. ðalies teritorijos, o
ið viso saugomos teritorijos Kosta Rikoje
sudaro 25–27 proc. Tai nëra maþai, bet
didþioji ðalies dalis atrodo apgailëtinai:

visokie ðiukðlynai, ðabakðtynai, negailestingai sumaitota gamta.
Korkovado nacionalinis parkas (Corcovado) yra pietinëje ðalies dalyje, Osos pusiasalyje, netoli sienos su Panama. Apskritai
atogràþų miðkai þemumose palei Ramųjá
vandenynà yra labai stipriai iðnaikinti
(tiek Centrinëje, tiek Pietų Amerikoje),
o èia, Korkovade, yra iðsaugoti didþiausi (rekordiniai) ðios nuostabios ekosistemos plotai. Korkovadà biologai giria,
spaudoje daug kur teigiama, kad parkas
toks garsus, jog apie já þino „kiekvienas
pasaulio gamtininkas“ (citata). Mes kaip
tik dabar ir esame ðio parko prieigose, bet
mano gëdai – iki pradëjau ruoðtis á Kosta
Rikà, apie ðià vietà nebuvau net girdëjęs...
Tad dabar reikia viskà savo akimis pamatyti. Pirmiausia su savo pagalbininku
Diegu (Diego) susirengiame á Dos Brasosà
(Dos Brazos) ir nenusiviliame – pamatome Kosta Rikos voverines gegutes (Piaya
cayana), juostëtuosius genius (Dryocopus

Korkovade ir jo apylinkëse aptikta pati didþiausia visoje Amerikoje raudonųjų arų (Ara macao,
84 cm) populiacija

Svainsono tukanas (Rhamphastos swainsoni, 56 cm)

KORKOVADO

NACIONALINIAME PARKE

Þalioji ara (Ara ambigua, 79 cm)

Baltanosis koatis (Nasua narica, 55 cm)
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Raudonnugaris saimiris (Saimiri oerstedi, 30 cm)

ÁRENGËME NAKTINES GAUDYKLES
ÐALIA AKINIUOTŲJŲ KAIMANŲ
(CAIMAN CROCODILUS)
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lineatus) ryðkiai raudona galva ir, þinoma,
daug ávairių papûgų bei tukanų (áskaitant
didþiulius Svainsono tukanus Ramphastos
swainsoni). Daugiausiai Korkovade (ir paèiame Puerto Chimeneso miestelyje) stebina raudonosios aros. Tai pati didþiausia
ir, sakyèiau, ryðkiausia Kosta Rikos papûga. Teigiama, kad bûtent èia, Korkovade
ir jo apylinkëse, gyvena pati gausiausia
visos Amerikos didþiųjų arų populiacija.
Susitariame, kad kità dienà Diegas anksti
ryte atvaþiuos mûsų paimti á tolimà kelionę, á Karatę (Carate). Keliai èia visai prasti, vien þvyrkeliai, o per upelius ir upes
tiltų nëra. Kai rudeniop prasideda liûèių
sezonas, keliai tampa visiðkai nebeiðvaþiuojami. Ne veltui net Puerto Chimeneso
miestelyje beveik visos maðinos varomos
abiejų tiltų (t. y. dþipai). Pasirodo, dþipai
yra skirti vaþinëtis ne po Kauno ar Vilniaus centrà, o po Korkovado purvynus.
Upëse, kurias reikia kirsti vaþiuojant á
Karatę, veisiasi krokodilai (akiniuotieji
kaimanai). Pakeliui pastebime neregëtà reiðkiná – morfų migracijà. Ðie beveik
delno dydþio, nuostabiai mëlynai blizgantys drugiai skrenda palei kelià, bet tik
po vienà, lyg laikydamiesi atstumo. Mes
iðlipame ið maðinos ir skaièiuojame: ðtai
praskrenda vienas, po pusantros minutës
kitas ir taip be galo (visi drugiai skrenda
ta paèia kryptimi). Pasidairius aukðtyn á
miðko lapijà, nesunkiai galima pastebëti
kolumbinių staugûnų, taèiau lengviausia
ðias beþdþiones aptikti iðgirdus patinų
staugimà (patelës tik kriuksi). Randame
ir vienų reèiausių, sparèiai nykstanèių
beþdþionių – raudonnugarių saimirių (jų
bûriai karstosi tiesiai virð mûsų galvų).
Nuo Karatës nebëra jokio kelio, toliau
reikia brautis per dþiungles pasikliaujant
tik savo kojom. Að stengiuosi bûti vienas,
kad galëèiau geriau ásijausti á Korkovado
miðko paslaptis, bet ðtai ið kaþkokios drevës prieð pat mano akis iðlenda baltanosis
koatis ir smalsiai þiûri á mane. Að sakau
jam „labas“, taip paprastai ir nuoðirdþiai
(ir lietuviðkai), o jis pakraipo galvà ir po
kurio laiko dingsta. Tarp tankių lapų galima pastebëti ir milþiniðkų þiogų arba didelių vorų. Tik va bëda, Korkovade lengva pasiklysti ir ðiaip sunku brautis per
lianų perpintà miðkà – að jau truputá baiminuos, kaip man pasiseks ið èia iðtrûkti,
be to, bijau uþsirioglinti ant kokios gyvatës. Bet vienà dalykà gerai supratau – èia
tikrai gyvena mûsų tiriamų organizmų
(aptikome maþųjų gaubtagalvių padarytų minų) ir Korkovadas man patinka.
Saimonas aptiko daug daug aukso
Seniau ðiuose kraðtuose bûta gausybë aukso ieðkotojų. Dar iki 1502 m., t. y. iki ispanų
uþkariautojams atvykstant á ðá kraðtà. Ta-

èiau èia aukso karðtligë virë dar palyginti
neseniai, prieð 20 metų. Dabar (saugant
gamtà) Kosta Rikos vyriausybë nebeleidþia
Korkovade kasinëti, o aukso ieðkotojus ið
èia beveik visiðkai iðujo. Tik retkarèiais gali
netyèia susitikti su kaþkokiais keistuoliais
atsiskyrëliais (arba banditais).
Mûsų vieðbutis Puerto Chimenese gal
kiek ir primena aukso ieðkotojų laikus.
Tiesa, kambariuose labai karðta – gelbsti
tik elektrinis dþiovintuvas. Bet kartais èia
nebûna elektros, tad tuomet reikia vëdintis mosuojant rankðluosèiais. Saimonas
pro langà pamato kaþkà ádomaus – ðaukia
man, kad þiûrëèiau, kaip vietiniai þmonës
ið þvyro sijoja auksà. Tiesiog ima juokas –
tie Londono mokslininkai, matyt, nëra
niekada matę statybos darbų. Prieð mûsų
langus darbininkai mûrija sienas, tad sijoja þvyrà betono miðiniui, o ta besisukanti
statinaitë – paprasèiausias skiedinio maiðytuvas, o ne aukso gryninimo aparatas.
Vis dëlto Korkovadas – „auksinë“ vieta.
Gamtos turtai èia tikrai neákainojami. Tai
vieta, á kurià norisi sugráþti dar kartà. Ið
tiesų Kosta Rikos biologinës ávairovës rekordinis turtingumas – ne koks mitas, o
faktas. Bet daug rûðių vis dar neatrasta ir
mokslui neþinoma. O naujos rûðys – tikrasis mokslo auksas.
Arba krokodilai buvo draugiðki,
arba iki soties priëdę
Nepaisant mûsų pasiekimų ir atradimų,
naktinių gaudyklių rezultatais Kosta Rikoje vis dëlto nusiviliame. Kiekvienà kartà bet koks mëginimas surinkti kolekcinę
medþiagà su ðviesinëmis gaudyklëmis atsieina labai daug pastangų. Be to, sausuoju periodu (kovo mënesá), matyt, viskas
per daug iðdþiûvę. Taèiau mes uþsispyrę,
skubame á miðkelá ðalia Dulsës álankos
(Golfo Dulce). Kadangi suvëlinome, tad
kabiname ekranà ir þiebiame lempas jau
visiðkoje tamsoje, nors á aká durk. Vieta
atrodo nebloga, tankiai priaugusi krûmų
ir ðalia tokios nedidelës lagûnos miðke.
Sakyèiau, tikras atogràþų rojus – daug
paukðèių, begalës lapkirèių skruzdëlių,
yra beþdþionių, skorpionų ir kitokių ádomybių. Bet, o varge, pasirodo, kad èia
knibþdëte knibþda akiniuotųjų kaimanų
(Caiman crocodilus). Ið pradþių tų krokodilų net nematyti – juk jie slepiamosios
spalvos, guli kur po ðakomis ir stebi mus.
Nepasakyèiau, kad jie labai dideli – tik
1,5 m (o gal didesni), bet tamsoje mums
krokodilų kaimynystë nëra maloni. Lagûnoje yra ásikûrusi didelë snieginių garnių
(Garceta nivosa) kolonija. Þiûrëk, kartkartëmis koks nerangus jauniklis neiðsilaiko
ir pliumpteli á vandená. Dabar, kol garnių
jaunikliai auga, kaimanai, matyt, bado tikrai nepatiria. Beje, kai sutraðka ðakos, tai

Iki ðiol Chimenesas mena nesenus aukso karðtligës laikus
nebûtinai ropoja kaimanas – èia nemaþai
gyvena didþiulių drieþų iguanų ir kitokių
roplių. Ðiaip kai artiniesi prie kaimano,
jis linkęs pasitraukti (paprastai nuneria á
vandená), o kai artiniesi prie tos netikëlës
iguanos (didelio drieþo), tai, þiûrëk, dantis iððiepusi ðnypðèia.
Staiga (kaip ir bûdinga atogràþoms) sukilo debesys, pradëjo þaibuoti ir prapliupo
liûtis. Pojûèiai áspûdingi, taèiau naktinë
gaudyklë ir vël nuëjo perniek.
Puerto Chimenesas – tikrai egzotinë vieta
su krokodilais, papûgomis ir oro uostu
ðalia kapinių. Jau greit mums reikës judëti
tų kapinių link, nes þadame iðskristi á sostinę San Chosë, o ið ten – á Madridà. Tik
bëda, kad mes dar neþinome, kaip mus
nuvils Iberijos (Iberia) oro linijos, kurios,
pasirodo, neretai parduoda daugiau bilietų, nei lëktuve yra vietų. Tad kokios keturios deðimtys keleivių (áskaitant ir mus) be
didesnių aiðkinimų ar atsipraðymų ilgam
bûsime palikti Chuan Santamarijos (Juan
Santamaria) oro uoste. Taigi, jeigu jau susiruoðei á egzotinę ðalá, bûk pasirengęs visokioms staigmenoms ir áspûdþiams (ne
tik maloniems).
Tik nesugalvokit ginèytis su
kostarikieèiais, o sakykit – „pura vida“
Kosta Rikos gyventojai save vadina ticos.
Na, pirmiausia – tai jokia ne tauta, tik
vienos ðalies gyventojai, o istoriðkai þiûrint – „subëgëliai“ ið kitų kraðtų. Jie kalba
ispanų kalba su savotiðku tico akcentu,
daþnai savo kalboje vartoja maþybinius
þodelius su galûne tico. Pavyzdþiui, vietoje ispaniðko þodþio momentito („minutëlë“) kostarikieèiai sako momentico. Kitas
ypaè paplitęs posakis yra pura vida. Matyt, tai galima bûtų suprasti kaip „tikras
arba grynas gyvenimas“, taèiau ðá posaká
vietiniai þmonës daþniausiai vartoja ir
kaip pasisveikinimà. Atokiau nuo sosti-
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Puerto Chimeneso centras
nës nedaug kas kalba angliðkai (ar kokia
kita kalba, iðskyrus tico). Gal tik iðskyrus
juodaodþius, iðeivius ið Jamaikos, kurie
pirmumà teikia anglų kalbai. Ið viso ðalyje
gyvena apie 4 mln. gyventojų; dauguma
jų (apie 94 proc.) yra maiðyti ispanų palikuonys. Juodaodþių (afrokaribieèių) yra
apie 3 proc., o èiabuvių – indënų yra likę
tik apie 1 proc. (jie buvo þiauriai iðnaikinti
arba iðmirë dël ispanų kolonizatorių uþveþtų ligų). Nors Kosta Rikos teritorijoje
indënų gyvena 8 gentys, bet ðių þmonių
paprastai nepamatysite keliaudami po
ðalá – jie laikosi atokiuose rajonuose, indënų rezervatuose, kur vietinë valdþia
nepataria lankytis. Beje, ðviesesnës odos
kostarikieèiai daþnai ne ypaè pagarbûs
ir nelabai palankiai nusiteikę juodaodþių
ir indënų atþvilgiu. Tik visiðkai neseniai
indënams buvo leista balsuoti per rinkimus. Kosta Rikoje prieglobstá rado ir nemaþai kinų, taip pat legalių ir nelegalių
imigrantų ið skurstanèių kaimyninių ðalių, ypaè Nikaragvos, Panamos ir Kolumbijos. Kostarikieèiai sako, kad kaip tik ðių
ðalių pilieèiai ir yra kalti, kad Kosta Rikoje
keliautojus gali ne tik apiplëðti, bet ir pagrobti bei nuþudyti. Ðiuo metu paslaugų
ir turizmo sektorius teikia didþiausias
pajamas, gaunamas ið uþsienieèių. Tradiciðkai svarbiausios Kosta Rikos eksporto
kultûros – bananai ir kavos pupelës – patiria vis didesná nuosmuká. Mokslas mokykloje yra nemokamas ir privalomas iki
15 metų amþiaus. Þmonių raðtingumas
siekia 95 proc. Valstybiniai universitetai
kas metai parengia 18 tûkst. absolventų.
Vaikų mirtingumas – pats maþiausias
Centrinëje Amerikoje (tûkstanèiui vaikų
tenka 13 mirèių per metus). Vidutinis amþiaus vidurkis – pats aukðèiausias visoje
Lotynų Amerikoje (77 metai). Taigi Kosta
16
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Rikos gyventojų pragyvenimo lygis yra
pats aukðèiausias Centrinëje Amerikoje,
o gyventojai labiausiai iðsilavinę, lyginant
su kitomis regiono ðalimis. Kostarikieèiai
yra labai tvarkingi, save gerbiantys ir orûs
þmonës. O vieno dalyko jie tikrai nemëgsta – ginèų ir vaidų. Net jeigu jie galvoja visiðkai prieðingai – geriau nutylës, nei pradës ginèytis su svetimðaliu. Kosta Rikos
gyventojai mano, kad taika yra svarbiausia vertybë. Skirtingai negu aplinkiniuose
Centrinës Amerikos kraðtuose, ðioje ðalyje
niekada nebuvo karų ar revoliucijų.
Nacionaliniai Kosta Rikos
gamtos simboliai
Ið 893 Kosta Rikoje registruotų paukðèių
7 yra endeminës rûðys, o 19 – labai retos,

Vietiniai gyventojai prekiauja bananais
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pasaulyje nykstanèios rûðys. Nacionalinis
Kosta Rikos paukðtis – strazdas Turdus
grayi, kuris yra paplitęs nuo Meksikos iki
Kolumbijos. Kosta Rikos þmonës ne spalvingus paukðèius, o ðá rudà kuklų paukðtelá 1977 m. pripaþino mylimiausiu paukðèiu. Matyt, dël jo nuostabios giesmës, kuri
daþnai girdima lietingojo sezono pradþioje. Be to, ðis strazdas daþnai apsigyvena
netoli pastatų, tad þmonëms gerai þinomas ir mielas.
Kosta Rikoje auga daugiau nei tûkstantis
orchidëjų rûðių. Viena jų – dvilapë katlëja
(Cattleya skinneri, o vietine kalba dar vadinama guaria morada) jau 1939 m. buvo
áteisinta kaip nacionalinë Kosta Rikos gëlë.
Anot ðalies gyventojų, ði orchidëja neða
sëkmę, taip pat stiprina ðeimų vienybę,
stiprina taikà bei suteikia vilèių ateièiai. Pasak kostarikikieèių, ðios orchidëjos þiedas
toks gleþnas ir trapus yra dël to, kad jame
slypi visos mûsų viltys ir svajonës.
Mano svajonë – aplankyti Kosta Rikà jau iðsipildë, netgi su kaupu. Kelionių metu pavyko ne tik pamatyti nepakartojamà Kosta
Rikos biologinę ávairovę, bet ir praturtinti
mokslà – suteikti naujų þinių apie iki ðiol
neþinomas organizmų rûðis, kurias pavyko atrasti. Bet kiek dar ten neatrastų!?.
(Pabaiga)
Autorius dëkoja Percy Sladen Memorial
Fund under administration of the Linnean
Society of London (Didþioji Britanija) bei
Lietuvos valstybiniam mokslo ir studijų
fondui uþ paramà vykdant VMSF mokslo
projektà.
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