KOSTA RIKOS BIOLOGINË
ÁVAIROVË: MITAI AR
TIKROVË (4)
Jonas Rimantas STONIS
(Tęsinys, pradþia 4-ame 2008 m. numeryje)
Kosta Rikos drëgnuosiuose
atogràþų miðkuose
Kosta Rikos þemumose, atogràþų miðkuose auga ir lapus metantys, ir visþaliai
medþiai, kurie kartais siekia iki 40–55 m.
Þemesni miðko ardai daþnai taip pat iðsivystę, o pomiðkis neretai skurdus (saulës
ðviesos èia maþai prasiskverbia), auga tik
pavieniai krûmokðniai. Vaikðtant miðku (o
ne þvalgantis á aukðtai esanèià lapijà), galima aptikti daug Piper genèiai, pipirinių
ðeimai (Piperaceae), priklausanèių augalų.
Ið viso pasaulio atogràþose randama apie
tûkstantá Piper rûðių, o Kosta Rikoje auga
apie 90 ðių augalų rûðių. Èia, Kosta Rikos
atogràþų miðkuose, visi jie sumedëję (nedideli medeliai ir krûmai), krauna aukðtyn pakeltus þvakës formos þiedynus, kuriuos daþniausiai apdulkina ðikðnosparniai. Daugelis drëgnųjų atogràþų miðkų
medþių turi gerai iðsivysèiusias lentines
arba paspartines ðaknis. Ten taip pat auga
palmës. Pati daþniausia yra Welfia georgii
(jos vaisiai mezgasi tiesiai ant kamieno).
Jeigu tankiame atogràþų miðke atsiranda
laukymë, augalai (medþiai) skuba pasinaudoti ðia proga. Ypaè tai bûdinga Neotropinio regiono dedervinių (Malvaceae)
ðeimos autochtonui – balzamedþiui (Och-

roma lagopus), kuris labai greitai auga ir
netrunka pasiekti 30 m aukðtá. Jo mediena
ypaè lengva ir puri, todël Kosta Rikoje,
kaip ir kitose Lotynų Amerikos ðalyse, ið
jos gaminami mediniai suvenyrai. Apþavëtas ðių suvenyrų, keletà jų nupirkau ir
parveþiau savo giminëms bei kolegoms.
Mano nuostabai, jų dar niekas neiðmetë á
ðiukðlynà, o laiko matomose vietose kaip
neregëtus egzotinius niekuèius.
Iðdegusiose atogràþų miðko vietose arba
kirtavietëse taip pat greitai suklesti helikonijos, kurių èia, Kosta Rikoje, yra daugybë rûðių (ir visos nuostabios, áspûdingais raudonais, á kasà supintais, pakeltais
ar nusvirusiais þiedynais bei didþiuliais
(kaip bananų) lapais). Kartais helikonijų
lapai gali siekti iki 3 m, o paèių „kukliausių“ rûðių lapai yra tik 15 cm. Ðių augalų
þiedus apdulkina kolibriai. Neseniai helikonijas lietuvių kalboje buvo pasiûlyta
vadinti bangminiais (Valstybinë lietuvių
kalbos komisija, 2007 m. lapkritis). Taigi
bangminiams (lot. Heliconia, vienintelei
Heliconiaceae ðeimos genèiai) priklauso
apie 100, o gal net 200 rûðių, kurių tëvynë
yra atogràþų Amerika ir kai kurios Ramiojo vandenyno salos. Kosta Rikoje aptinkama apie 30 bangminių rûðių.
Drëgnuosiuose Kosta Rikos miðkuose
auga labai daug ávairių lianų ir ávairių
pasiflorų. Viena daþnesnių yra dvokian-

Ramiojo vandenyno pakrantë ties Karate (Carate, pietinë Kosta Rika)

Mûsų nepailstantis pagalbininkas Rodrigas
tikrai gerai paþásta vietinę faunà
èioji pasiflora (Pasiflora foetida); nors ji
þydi nuostabiais þiedais, taèiau skleidþia
bjaurų kvapà (beje, ne visada, o tik tada,
kai lapai arba þiedai sutraiðkomi). Na, ir
þinoma, visur gausu nuostabiųjų monsterų (Monstera deliciosa), kurios priklauso
aroninių augalų (Araceae) ðeimai, monsterų genèiai. Savo tëvynëje, Centrinës
Amerikos dþiunglëse, ðie augalai auga
aukðtai prisikabinę ant medþių, nes drëgžurnalas apie
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þmonių). Kraðtovaizdis tikrai nepakartojimas, ypaè palei vakarinę Osos pusiasalio
pakrantę. Vaizdas tiesiog pakeri: smëlis
èia pilkas arba juodas, o dël vëjo ir bangų purslai tykðta aukðèiau galvų; visa
tai karðtyje virsta á rûkà ir suteikia kraðtovaizdþiui daug romantiðkumo. Ðiuose
paplûdimiuose kartkartëmis pasitaiko ir
bangų þudikių, kurios pagavusios þmogų
nutempia á gelmes ir kurioms nebeámanoma atsispirti. Ðtai todël turistinių vietų pakelëse pastebime mums nematytų þenklų:
„Dëmesio, bangos þudikës“ arba „Dëmesio, vaikai, beþdþionës ir tinginiai“. Tinginiai – tai nepilnadanèių bûriui priklausantys trumpauodegiai þinduoliai. Jie labai
lëti, beveik nejudëdami kabo medþiuose,
bet, matyt, kartais gali pasirodyti ant plento – tad vairuotojai turi bûti atsargûs.

Manuelio nacionalinis parkas. Ramiojo vandenyno pakrantë
nųjų miðkų medþiai pasidengę samanomis, tarp kurių gerà terpę randa paukðèių
iðbarstytos sëklos (pas mus monsteros
auginamos vazonëliuose). Kosta Rikoje
nuostabiosios monsteros yra epifitai, bet
tik tol, kol jos jaunos. Kai jų orinës ðaknys
pasiekia þemę, augalas ásiðaknija ir þiauriai apraizgo savo ðeimininkà. Monsterų
þiedai panaðûs á kalijų, o lapai labai dideli
(net 50 cm ploèio) ir jiems bûdingi ilgi lapkoèiai. Dalá vandens pertekliaus monsterų lapai paðalina „aðarodami“ (laðelių pavidalu), nes vandens perteklių iðgarinti ir
taip drëgname atogràþų miðke yra ne taip
paprasta. Monsterų vaisiai valgomi, jie
dar kartais vadinami „meksikietiðka duona“. Gerai sunokusių vaisių skonis gali
priminti bananus ar net ananasus, taèiau
turi daug oksalo rûgðties, kuri, pasak kitų
autorių, dirgina burnà ir stemplę, sukelia
patinimà, net balso praradimà.

Ðalia mûsų vieðbutëlio gyveno amerikiniai
krokodilai (Crocodylus acutus, 280 cm)
10
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Drëgnuosiuose Kosta Rikos atogràþų
miðkuose auga ir dedeðvinių (Malvaceae)
ðeimos medis – tikrasis kapokmedis (Ceiba pentandra). Tai medis milþinas, kuris
daþnai iðkyla aukðèiau miðko lapijos, o
ant jo stiebo auga ne tik samanos, bet ir
paparèiai, ávairiausi epifitai, bromelijos
bei orchidëjos. Kosta Rikoje orchidëjų yra
daugiau nei tûkstantis rûðių. Viena jų –
Kosta Rikos nacionalinë gëlë (bet apie tai
kitame þurnalo numeryje). Bromelijos primena maþus akvariumus. Á jų vidų prilyja
vandens ir gali ásiveisti ávairiausių maþų
gyvûnëlių (vabzdþių, kirmëlių, sraigių),
ten gali apsilankyti varlių ir net nedidelių
gyvaèių. Ið viso Kosta Rikoje auga apie du
tûkstanèius bromelijų rûðių.
Apie priekalnių ir kalnų miðkus (dar vadinamus rûkų miðkais) buvo raðyta 4-ame
2008 m. numeryje. Ðie miðkai aptinkami
Kosta Rikos centrinëje dalyje, ten, kur ðiltosioms ir drëgnosioms oro masëms kelià
pastoja vësesnio klimato kalnai. Tokiuose miðkuose aptiksime tiek visþalių, tiek
lapus metanèių medþių, taèiau aukðèiau
kalnuose auga vien tik visþaliai augalai.
Labai daþni stiprûs vëjai, todël medþių
virðûnës daugiausia plokðèios. Lyginant
su þemumų miðkais, èia medþiai neretai
visaip iðsikraipę, susiraizgę, turi daug kamienų, o medþių lapai maþesni, siauresni
ir daugiau odiðki. Rûkų miðkų apatinëje
zonoje (ten, kur kalnai þemesni) medþiai
uþauga iki 30–40 m, taèiau kuo aukðèiau á
kalnus, tuo miðkas darosi þemesnis.
Kur graþiausi paplûdimiai
Kosta Rikoje vieni graþiausių Ramiojo
vandenyno paplûdimiai. Daþnai jie neaprëpiami, nematyti nei jų galo, nei pradþios, dalis jų netgi – „laukiniai“ (be

Manuelio nacionalinis parkas
Atvykstame á Manuelio (Manuel Antonio)
nacionaliná parkà. Ið vienos pusës Ramusis vandenynas, ið kitos pusës nepereinami ðabakðtynai, aptverti tvora. Kad galëtume patekti prie centrinių parko vartų,
teks bristi per upę. Tilto nëra, bet upë negili, vanduo pakyla tik po pietų per kasdiená potvyná ir liûtis. Upëje gyvena krokodilai, todël prieð brendant pirma reikia
gerai apsidairyti, kad didelis vandens
roplys nenukàstų pusës kojos. Mûsų pagalbininkas Rodrigas (Rodrigo) vedþioja
po miðkà ir parodo tai, ko niekada net nepastebëtume. Pavyzdþiui, ðimtus ilganosių ðikðnosparnių (Rhynchonycteris naso),
besiilsinèių ant medþių ðakų. Þinau, kad
Kosta Rikoje gyvena 8 cm dydþio ðikðnosparniai vampyrai, bet kol kas jų neaptinku. Uþtat pastebime labai egzotiðkus
þinduolius – tinginius. Apie ðiuos gyvûnus atskira kalba – juos vietiniai gyventojai vadina „tingiosiomis beþdþionëmis“,
taèiau jie beþdþionëms net negiminiðki.
Kosta Rikoje gyvena dvi tinginių rûðys
– tripirðtis (Tamandua mexicana) ir dvipirðtis (Choloeps hoffmanni). Manyèiau, kad ið
toli þiûrint ðias rûðis atskirti galima ir ið
kailiuko – tripirðèio nugara tamsiai ruda
arba juosva, o dvipirðèio – ðviesi, rusva.
Tinginiai minta beveik vien tik Cecropia
medþių lapais (labai retai nustveria koká
vabzdá ar drieþà), tad jų mityba itin skurdi. Ðių þinduolių skrandis labai sudëtingas ir didelis (jis sudaro treèdalá suaugusio gyvûno kûno), bet ypaè lëtai dirbantis
organas. Kol tinginys visiðkai suvirðkina
suëstà maistà (kietus medþių lapus) – praeina mënuo ar daugiau. Kad pastebëtum
tinginá medyje – reikia ðiek tiek sugebëjimų. Jie beveik nejuda (ðtai kà reiðkia bûti
vegetaru ir dar monofagu). Geriausia po
ranka turëti þiûronus, kitaip nesuprasi, kà
matai (tinginiai ilsisi kabëdami nugara þemyn). Manuelio parke gyvena daug tingi-

Smaragdinis baziliskas

KOSTA RIKOJE APTINKAMOS
214 ROPLIŲ RÛÐYS, IÐ JŲ
127 YRA GYVATËS

Nuodingoji lora

Juodoji iguana

Kosta Rikoje daug ávairiausių drieþų, dar ne visos rûðys iðaiðkintos ir apraðytos
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Þalioji iguana

ke ðmirinëja ádomûs þinduoliai armadilai
(jų Kosta Rikoje yra dvi rûðys – iðvertus
ið anglų kalbos – devynjuostis ir plikauodegis). Að, deja, në vieno armadilo taip ir
nepamaèiau, bet Rodrigas tvirtina, kad
jų reikia tykoti tik naktá – juk ðie gyvûnai
yra naktiniai padarai. Klausiame savo pagalbininko, kà mums daryti, jeigu reikia
naktá gaudyti vabzdþius su ðviesinëmis
gaudyklëmis. Deja, jis reiðkia, kad tai neámanoma – naktá patekti á nacionalinio
parko teritorijà yra grieþtai draudþiama.
Tad mes nutariame árengti naktines gaudykles nesaugomoje teritorijoje.

Helikonijos – vienintelë Heliconiaceae ðeimos
gentis; helikonijų Kosta Rikoje iðaiðkinta 30
rûðių; dabar lietuvių kalboje ðiuos augalus
pasiûlyta vadinti bangminiais
nių. Nors pagal plotà tai pats maþiausias
Kosta Rikos nacionalinis parkas, bet èia
aptinkama labai daug þinduolių, paukðèių ir kitų gyvûnų rûðių. Að dar niekur
nemaèiau tiek ávairių didþiųjų gyvûnų
kaip èia. Aiðku, ir paprastųjų kapucinų,
ir kolumbinių staugûnų (apie juos raðyta 5-ame 2008 m. numeryje), ir visur aptinkamų iguanų – didþiulių (apie 60 cm
ilgio) agresyvių drieþų, kurie beveik nebijo þmogaus (ðnypðèia dantis iðvertę ir
plazdina lieþuvëliu). Að ið pradþių mëtau
batono gabalus, bandydamas prisimeilinti, taèiau iguanos jokios meilës nerodo:
ryja batonà ir vis tiek pasirengusios pulti.
Daug jų ateina ir á paplûdimius, kur kaip
deðros drybso poilsiautojai. Iguanos nëra
nuodingos, taèiau jų ákandimas gali bûti
ne tik skausmingas, bet ir labai pavojingas, nes gali uþkrësti kraujà. Þaliàsias
iguanas nuo juodųjų (abi èia gyvena) ne
visada gali atskirti ið pirmo þvilgsnio, nes
abiejų rûðių individai gali bûti juodi. Èia
pilna ir daug kitų drieþų. Ypaè graþûs yra
25 cm ilgio þali, á maþus dinozaurus panaðûs smaragdiniai baziliskai (Basiliscus
plumifrons). Net maþuose upeliuose ar
balose galima aptikti vandeninių vëþlių.
Ið viso Kosta Rikoje randama 214 roplių
rûðių, ið jų 127 – gyvaèių rûðys. Ten gyvena ir labai nuodingi auksiðkieji (kardauodegiai) botroksai, ir ðokinëjantieji botroksai, kurių sukandimas ypaè stiprus, kaip
kokio buldogo – ásikanda ir nepaleidþia.
Pati agresyviausia ir pati nuodingiausia
Centrinës Amerikos gyvatë yra angių ðeimai priklausanti kaisaka, kuri, ko jau ko,
bet nuodų turi itin daug. Saugokitës – kaisaka paprastai guli pasislëpusi po lapais
ir daþniausiai ákanda netikëtai (daugiausia á þmogaus kelá). Kosta Rikoje gyvena
ir paprastasis smauglys (Boa constrictor),
kuris gali uþaugti iki 5 m ilgio. Naktá mið12

žurnalas apie

gamtà

2008 • 6

Mûsų naktiniai vargai ir
baltieji gaubtagalviai
Nuþiûrime vietovę netoli Manuelio (Manuel Antonio) gyvenvietës. Svarbu prieð sutemas prasmukti á miðkà nepastebëtiems,
kitaip prisikabins vietiniai, o jų èia bûriuojasi ant kiekvieno kampo. Jei nuobodþiaujantys vietiniai prikibs – lauk bëdų.
Nors ðie atogràþų miðkai yra drëgnieji (dël didelës oro drëgmës prakaitas
þliaugte þliaugia), gilumoje miðkas neatrodo toks jau drëgnas kaip norëtųsi. Gal
net atvirkðèiai – kaþkoks per sausas mûsų
tiriamiems organizmams (mat dabar balandis – sausiausias metų mënuo Kosta
Rikoje). Tikimës, kad vis viena kas nors
atskris á lempos ðviesà. Elektros generatorių jau kuris laikas nebenaudojame,
nes dël tokios árangos kyla problemų
keliaujant transatlantiniais reisais. Paprastomis baterijomis maitinami þibintai taip
pat neblogai vilioja vabzdþius (tik svarbu lempas rinktis pagal tinkamà ðviesos
spektrà, o ne pagal kriterijų „kas ryðkiau
– tas geriau“). Viltys pasiteisina: ant iðtiesto ekrano pradeda rinktis pirmasis
laimikis – baltieji gaubtagalviai (Opostegidae). Ið viso atskrido net trijų skirtingų
rûðių individų. Taèiau tik gráþus á Europà
laboratorinëmis sàlygomis galësime iðsiaiðkinti, ar ðios rûðys yra naujos mokslui
ar jau buvo þinomos ið kitų Kosta Rikos
regionų. Bet kokiu atveju – vietovëje, kurioje gaudome baltuosius gaubtagalvius
niekada jokie kiti entomologai netyrinëjo,
o surinkta medþiaga atrodo iðties áspûdingai (ir mus tai labai dþiugina).
Vis dëlto kità naktá nutariame padaryti kitaip – ðá kartà rizikuosime. Leidimo nakties metu patekti á Manuelio nacionaliná
parkà negavome (net atvirkðèiai – buvo
pasakyta, kad mums tai grieþtai draudþiama), taèiau vis tiek brausimës á parko vidų. Pro vartus patekti neámanoma,
lieka tik vienas bûdas – pro kità pusę, kuri
uþtverta vieline tvora. Dar ið vakaro nuþiûrime kryptá, o temstant patraukiame á
neleistinai avantiûriðkà þygá. Reikia tik ásivaizduoti, kaip tai baisu, ypaè mano asistentui ir bendraþygiui Saimonui (Simon R.

Kosta Rikoje gyvena ir baltauodegis elnias
(Odocoileus virginianus, 130 cm). Nuotraukoje – suaugusi patelë
Hill), kuris yra grynakraujis anglas. Joks
doras anglas tokių nusikaltimų nedaro,
pro tvoras á uþdraustà nacionaliná parkà
svetimoje, nepaþástamoje ðalyje nelando...
Radę pairusià tvorà, álendame á parko teritorijà. Þadame brautis kuo toliau, kad
þmonës nepastebëtų mûsų ðviesų. Bet kur
tau!.. Ið karto uþ tvoros prasideda miðkas kaip siena. Sugebame prasiskverbti
tik kokia 15 metrų – o toliau trimetriniai
bangminių (helikonijų) sàþalynai. Tai jau
nebeáveikiama kliûtis. Bangminiai suaugę
taip tankiai, kad net mano katë nepralástų. Lieka tik viena galimybë – degti lempas èia pat. Bet tada gaudyklës ðviesa gali
matytis ið gyvenvietës (ir mûsų areðtuoti
tuoj prisistatys vietinë policija...).
Viena bëda – ne bëda. Pamirðome atsineðti ne tik geriamo vandens, bet ir repelentų, o að be apsiausto – tad uodai ir moskitai (kurie èia platina ávairias ligas) pjauna
mus gyvus. Kaþkoks koðmaras: karðta,
draskaisi nuo vabzdþių ágëlimų ir vis
baugiai galvoji – kad tik kas neprièiuptų
mûsų nelegaliai ásimukusių á nacionaliná
parkà. Dabar mes – jokie ne tyrinëtojai, o
tikrų tikriausi nusikaltëliai.
Nepagauname nieko – nesurenkame jokios medþiagos, nes á mûsų gaudyklę
neatskrenda në vienas mikrodrugys. Në
vienas... Apmaudas begalinis. Susipakuojame ir sprunkame. Vis baikðèiai dairydamiesi, ar mûsų kas nors nepastebës,
o kartu ir neþmoniðkai nusiminę. Kaip
galëjo taip atsitikti, kad taip stengëmës,
buvome paèiame nacionaliniame parke, taèiau nieko nesurinkome!? Atrodo,
kad jau vos laikomës ant kojų (visa diena

Bairdo tapyras (Tapirus bairdi, 2 m)

Nuodingoji lora

KOSTA RIKOJE RANDAMA APIE
5 PROC. PASAULIO SAUSUMOS
BIOLOGINËS ÁVAIROVËS

Raudonoji ara (Ara macao, 84 cm)

Pilkoji lapë (Urocyon cinereoargenteus, 50 cm)
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Kosta Rikoje gyvena daug garnių rûðių

praleista karðtyje, besitrankant po dþiungles), taèiau nusprendþiame nepasiduoti.
Plumpinam naktá kelis kilometrus vandenyno link, paèių paplûdimių link – kaip
tik ten, kur buvo pasakyta, kad sutemus
nereikëtų lankytis, nes galime bûti uþpulti. Bet gal kaip tik ten, tuose áspûdinguose
paplûdimių miðkeliuose ir mangrovëse
galësime surinkti kolekcinës medþiagos
(mikrodrugių) tyrimams. Paplûdimiu
nutariame eiti nedegdami proþektorių, o
tamsoje, kad neatkreiptume á save bereikalingo dëmesio, nes tai vienur, tai kitur
dega lauþai, o prie jų bûriuojasi tamsaus
gymio vyrai. Susirandame visai neblogà
uþkampá ir kabiname baltà paklodę (ekranà), þiebiame visas kiek turime lempas,
skleidþianèias visų ámanomų spektrų
ðviesà. Deja, ir vël niekas neskrenda á
mûsų gaudyklę. Einame á kità vietà, darome tà patá. Bet kaip nëra, taip vis nëra – në
vieno mikrodrugio. Egzotiniame atogràþų
paplûdimyje ðviesines gaudykles aplanko
tik „paprasti“ grambuoliai. Na, ir dar kai
kas – paplûdimiu atvaþiuoja automobilis,
sustoja netoliese ir nukreipia á mus galingus þibintus. Dabar mes patys jauèiamës
kaip pagauti ðviesine gaudykle. Tik nereikia jokios panikos! Susipakuojame ir
pasitraukiame á tamsà gyvenvietës link.
Vos gyvi nuo nuovargio (mane jau gàsdina kiekviena susiraizgiusi ðaka ar medþio
ðaknis – visur vaidenasi vien gyvatës, kurių èia, kaip minëjau – 127 rûðys). Beje, ðalia mûsų vieðbutëlio upelyje gyvena tik-

Manuelio (Manuel Antonio) paplûdimys
14
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ros ádomybës – beveik trimetriniai amerikiniai krokodilai (Crocodylus acutus),
kurių rytoj eisime stebëti ir fotografuoti.
Bent tokia atgaiva...
Kosta Rikoje aptinkama apie 5 proc. pasaulio sausumos biologinës ávairovës
Pakalbëkime apie mokslui jau þinomus ir,
sakyèiau, neginèytinus faktus. Nors Kosta
Rika yra nedidelë ðalis (ne daug didesnë
uþ Lietuvà – skersai ðalies nuo Karibų jûros iki Ramiojo vandenyno yra tik 290 km,
o iðilgai ið Ðiaurës á Pietus – apie 400 km),
taèiau joje aptinkama apie 5 proc. pasaulio sausumos biologinës ávairovës. Ðtai
kai kurie pavyzdþiai: ðiame nuostabiame
kraðte ið viso randama apie 800–1 000
papartûnų rûðių, 9 puðûnų, apie 10 000–
12 000 magnolijûnų rûðių (ið jų apie 200
rûðių priklauso bromeliniams, 1 300 – orchidiniams augalams). 15 proc. Kosta Rikos floros rûðių yra endeminiai taksonai.
Kosta Rikoje aptinkama 205 þinduolių
rûðių (ið jų 8 proc. yra endeminiai taksonai), 600–893 paukðèių rûðių (endeminių
– 6 proc.), 214 roplių rûðių (endeminių –
17 proc.), 162 varliagyvių rûðių (endeminių – 34 proc.). Ið geriausių þinomų arba
egzotinių gyvûnų grupių Kosta Rikoje
gyvena 16 papûgų rûðių, 16 genių rûðių, 6
tukanų rûðys, daugiau nei 50 kolibrių rûðių, daugiau nei 100 ðikðnosparnių rûðių,
apie 50 grauþikų rûðių, 4 primatų rûðys
(ið 70 randamų Neotropinëje srityje), 3
skruzdëdų rûðys, 2 armadilų, 2 tinginių,
9 sterblinių þinduolių rûðys (sterbliniai
gyvena ne tik Australijoje!).
Jau senokai pastebëta atskirų organizmų
grupių ávairovës koreliacija (tarpusavio
priklausomybë): jeigu kokiame nors regione, pavyzdþiui, Kosta Rikoje, yra labai
didelë augalų, paukðèių, dieninių drugių
ar kitų taksonominių grupių ávairovë, tai
tikëtina, kad ir kitų organizmų ávairovë
ten galëtų bûti didelë. Bet ar tikrai?
Kà rodo mûsų tyrimai?
Iki mûsų ir bendradarbiaujanèio kolegos
dr. D. Deiviso (Dr. Donald R. Davis, JAV)
tyrimų Kosta Rikoje palyginti ilgai buvo
þinomos tik dvi baltųjų gaubtagalvių
(Opostegidae) rûðys. Atlikus ekspedicinius
lauko darbus Neotropiniame regione ir
iðtyrus kolekcinę medþiagà, deponuotà
ávairiuose pasaulio mokslo centruose,
du darbðtuoliai mokslininkai paskelbë
monografijà (Davis, Stonis, 2007), kurioje teigiama, kad ið viso Ðiaurës ir Pietų
Amerikoje ðiuo metu þinoma 91 baltųjų
gaubtagalvių rûðis. Stebëtina, taèiau tarp
ávairių Neotropinio regiono ðalių daugiausia Opostegidae rûðių buvo registruota bûtent Kosta Rikoje – ið viso 24 rûðys,
kitaip tariant, 28 proc. neotropinës faunos
arba apie net 13 proc. ðiuo metu þinomos

Baltasis gaubtagalvis (suaugëlis ilsisi,
3 mm). Iliustracija ið neseniai publikuotos
monografijos (Davis, Stonis, 2007)
baltųjų gaubtagalvių pasaulio faunos
(beje, dauguma Kosta Rikoje aptiktų rûðių – naujos mokslui). Ádomu tai, kad Kosta Rikoje rasta beveik 3,5 karto daugiau
baltųjų gaubtagalvių rûðių negu visoje
Ðiaurës Amerikoje arba Europoje. Palyginkime: Lietuvoje, remiantis patikimais
duomenimis, ðiuo metu kol kas registruota tik viena baltųjų gaubtagalvių rûðis.
Taigi prielaida apie atskirų organizmų
grupių ávairovës koreliacijà pasitvirtino.
Ðiuo metu Kosta Rikoje nustatyta ne tik
labai didelë augalų, paukðèių, dieninių
drugių ar kitų organizmų ávairovë, bet ir
baltųjų gaubtagalvių ávairovë.
Nagrinëjant Kosta Rikos Opostegidae faunà, buvo ádomu iðsiaiðkinti, ar ðios ðalies
baltųjų gaubtagalvių fauna yra artimesnë Karibų salų faunai ar Pietų Amerikos
(þemyninei) faunai. Paaiðkëjo, kad ðiuo
metu Kosta Rikoje aptiktos rûðys gali
bûti suskirstytos á 4 chorologines (geografinio paplitimo) grupes. Daugiausia
rûðių (13 ið ðiuo metu þinomų 24 rûðių,
t. y. 54 proc.) kol kas yra rastos vien tik
Centrinëje Amerikoje (ið jų 12, arba 50
proc. – vien tik Kosta Rikoje). Rûðys, paplitusios Kosta Rikoje ir Karibų salose,
sudaro 8,3 proc., rûðys, paplitusios Kosta
Rikoje ir Pietų Amerikoje – 29 proc., o labai plaèių, transneotropinių arealų rûðys
– 12 proc. Remiantis ðiuo metu turimais
duomenimis, Kosta Rikai, matyt, bûdingas didelis endemizmas, o faunos ryðiai
su kitais geografiniais Neotropinës srities
regionais yra silpni arba dar neiðaiðkinti.
Ðios iðvados apie Kosta Rikos biologinę
ávairovę ir faunos ryðius negalutinës, nes
iki ðiol dar menkai iðtyrinëti Ramiojo vandenyno pakrantës atogràþų miðkai ir daugelis Kosta Rikos kalnų vietovių, taip pat
per maþai tyrimų atlikta kituose geografiniuose Neotropinës srities regionuose.
Tyrimus bûtina tęsti.
Dabar mûsų tikslas – Korkovadas (Corcovado). Skrisime maþu lëktuvu ir dar neþinome, kad teks leistis kapinëse...
(Tęsiná skaitykite kitame þurnalo numeryje)
Nuotraukos – autoriaus ir ekspedicijos bendraþygio Simon R. Hill (Didþioji Britanija)

