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PATIKĖKIT, KARADAHAS
IR JUMS PATIKTŲ
5. NUOSTABŪS AUGALAI IR VISOKIOS GYVATĖS
Jonas Rimantas STONIS, Andrius REMEIKIS
(Tęsinys)
Tai pasakojimas apie Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU) Biosistematikos tyrimų grupës
ekspedicinius lauko darbus Ukrainoje, Karadaho* rezervate. Ðioje ir kitose straipsnio dalyse
vartojami ekspedicijų dalyvių inicialai: A. R. – mokslo projektų vykdytojas Andrius Remeikis,
J. R. S. – profesorius Jonas Rimantas Stonis, A. D. – daktaras Arûnas Diðkus, A. Ð. – mokslo
projektų vykdytoja Agnë Ðimkevièiûtë, A. N. – doktorantë Asta Navickaitë, B. P. – doktorantë
Brigita Paulavièiûtë, R. N. – profesorius Remigijus Noreika, V. S. – profesorius Virginijus Sruoga (apie Biosistematikos tyrimų grupę galite pasidomëti internete – www.life4diversity.com).
Kolega A. R. dabar visada prieð audamasis tikrina batus – bijo karakurtų. Sakoma, kad
karakurto nuodai penkiolika kartų stipresni uþ gyvatës barðkuolës.

Karadaho augalai

Apie nuostabius Karadaho augalus jau truputá buvo raðyta ankstesniuose straipsniuose, taèiau dar bûtina paminëti keletà floros ádomybių. Pavyzdþiui, ar þinote, kad Karadahe natûraliai auga laukinës tulpës? Tai Ðrenko tulpë (Tulipa shrenkii). Rezervate ji retai aptinkama, bet nepaprastai graþi (ðių tulpių bûna ir raudonų, ir geltonų formų). Èia
auga ir kryminis bijûnas (Paeonia taurica); jis daþnas rezervate, taèiau tai Ukrainos raudonosios knygos augalas. Aguonų Karadahe yra keletas rûðių, priklausanèių Papaver ir
Glaucium gentims. Deja, jų populiacija kaskart maþëja. Kalbant apie saugomus augalus,

Plaèialapis kermëkas (Limonium platyphylum)

*Karadahà seniau buvo áprasta vadinti Karadagu, taèiau antrajame „Pasaulio vietovardþių þodyno“
leidime teikiamas Karadaho pavadinimas (Pasaulio vietovardþiai. Europa, 2006, p. 190).
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Bukalapë pistacija (Pistacia mutica)

Maldininkai – puikûs medþiotojai

Medvarlë
Karadaho retųjų augalų simboliu neabejotinai yra tapusi Pojarkovos gudobelë
(Crataegus pojarkovae, arba C. orientalis pojarkovae – taip jà vadina kai kurie mokslininkai). Ðtai rezervato administraciniame
pastate, direktorës laukiamajame, kabo
paveikslas, vaizduojantis ðá retà Ukrainos
ir Tarptautinës raudonosios knygos augalà. Rezervate ið viso iðliko tik apie ðimtas
ðių augalų. Sakoma, kad iki 2020 m. Pojarkovos gudobelë gali visiðkai iðnykti, todël
plakatas ragina iðsaugoti ðià augalų rûðá
(tik nepasako – kaip). Beje, ðios gudobelës
vaisiai dideli ir gelsvai oranþiniai, o pats
augalas gyvena iki keturių ðimtų metų.
Kita rezervato ádomybë – laukinë arba bukalapë pistacija (Pistacia mutica). Jų rezervate daugybë, bet tai Ukrainos raudonosios
knygos augalas. Ðio augalo vaisiai ið pradþių raudoni, o subrendę ágauna melsvai
þalià spalvà. Sëklos valgomos (kaip ir tikrosios pistacijos), taèiau maþytës, jomis mëgaujasi paukðèiai. Pistacia mutica paplitusi

kai kuriose Vidurþemio jûros ðalyse ir Vakarų Azijoje. Tai iðtvermingi ir ilgaamþiai
augalai. Kryme aptinkama tûkstantmeèių
ðių augalų. Jų mediena vertinga, taèiau labai kieta. Vietiniai gyventojai pasakoja, kad
jà apdorojant lûþta kirviai ir pjûklai. Medienoje daug dervos, ið kurios gaminamas
ávairus lakas, naudojamas tapybos darbams. Padþiovintà ðerdá Kaukazo ðalyse ir
Irane iki ðiol vartoja kaip kramtomà gumà.
Rugpjûtá tiek miðkeliuose, tiek ant akmeningų ðlaitų mes aptinkame daug krûmelių, apsipylusių juodais, uogas primenanèiais vaisiais. Tai krûminis jazminaitis
(Jasminum fruticans).
Ið viso Karadaho floroje – 1 175 stuomeninių augalų rûðys, priklausanèios 477 gentims ir 103 ðeimoms. Tai maþdaug pusë
visos Krymo floros. Daugumai Karadaho
floros augalų bûdingas Vidurþemio jûros
arealas, o kai kurie ið jų yra Krymo edemai. Ið viso rezervate auga 52 tik Kryme
aptinkamos augalų rûðys, ið kurių kelios
auga vien tik Karadahe.
Maþdaug pusę Karadaho teritorijos uþima miðko bendrijos. Vyraujantis medis –
pûkuotasis àþuolas (Quercus pubescens),
kuriuo èia apaugę apie 40 proc. teritorijos
(ðtai kodël tiek daug vabalų elniaragių!).
Ádomu, kad Karadahe auga tiek paprastasis skroblas (Carpinus betulus), tiek rytinis
skroblas (C. orientalis); pastarajam bûdingi smulkûs lapeliai.
Aptinkamos kelios klevų rûðys. Daþniausiai galime susidurti su trakiniu klevu
(Acer campestre), taèiau èia aptinkamas ir
endeminis, Europos raudonosios knygos
klevas – Acer stevenii.

Iki paskutinio apledëjimo kadagių miðkai
buvo plaèiai paplitę visame pietiniame
Kryme, dabar yra iðlikusių nedidelių jų
sàþalynų. Aukðtasis kadagys (Juniperus
excelsa) siekia iki 8–10 m. Ðis kadagys labai
dekoratyvus, nes jo kankorëþiai primena
melsvas kampuotas uogas. Augalas labai
iðtvermingas, pakantus sausrai ir nereiklus dirvoþemiui, gali augti tiesiog uolų
plyðiuose. Vidutiniðkai jo amþius gali
siekti iki 200–300 metų. Taèiau pietiniame
Kryme aptinkama ir penkių ðimtų metų
augalų. Taip pat Karadahe auga dygusis,
arba raudonasis, kadagys (Juniperus oxycedrus), kuris paplitęs ir Vidurþemio jûros
pakrantëse bei Kaukaze.
Karadahe visur iðvysite pilkàjà kriauðę
(Pyrus elaeagnifolia). Kolega J. R. S. ið pradþių jà supainiojo su kitais augalais, nes ði
kriauðë tikrai nelabai panaði á mums áprastas kriauðių rûðis. Ant ðios, Balkanuose ir
Turkijoje paplitusios, kriauðës aptikome
daug tuðèių gaubtagalvių minų.
Èia auga ir guoba, vietinių vadinama karagaèiu, tai – Ulmus carpinifolia. Ant ðio ðilumamëgio Pietų Europos, Kaukazo ir Vidurþemio jûros pakranèių augalo reikëtų
ieðkoti gaubtagalvių vikðrų, minų, nes bet
kuri aptikta Nepticulidae rûðis bûtų nauja
Karadaho faunoje.

Karadahe aptinkamos 4 drieþų rûðys
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Musgaudë

Trumposios þinutës ið Ukrainos
brangiai kainuoja

Pradþioje kasdien, vos tik iðauðta rytas,
kolegos A. R. rankose mobilusis telefonas – juk norisi pasiųsti trumpàsias þinutes visiems artimiesiems ir draugams.
Deja, nutarëme, kad tradicijas teks keisti.
Kolega J. R. S. pareiðkia, kad mobiliųjų ir
visokių SMS‘ų nepakęs. Praðo susitelkti
tik á iðvykos tikslus, be to, reikëtų taupyti pinigus, nes þinutës á Lietuvà kainuoja
velniðkai daug. Taigi nuo dabar ásigalioja
naujas SMS‘ų reþimas.
Rugpjûèio tryliktoji diena. Visi gerai pamename, kad ðiandien mûsų kolegës
A. Ð. gimtadienis, slapta galvojame, kad
reikëtų pasveikinti, bet susitarimo nelauþome. J. R. S. kankinasi, taip pat slapta vis
galvoja apie A. Ð. ir jauèiasi „prisidirbęs“
(taèiau principai yra virðiau visko!).

gleþnas galûnes ir taip daþniausiai iðsaugo
gyvybę. Musgaudës yra kilusios ið Vidurþemio jûros kraðtų, bet ðiuo metu taip pat
paplitusios kai kuriose Europos ir Vakarų
Azijos ðalyse. Turima duomenų, kad jos
ásiveisë gyventi ir Amerikoje. Musgaudës
labai daþnos Kryme, taèiau átrauktos á Ukrainos raudonàjà knygà.
Pats didþiausias Karadaho ðimtakojis –
þieduotoji skolopendra (Scolopendra cingulata), kuri ið kitų ðimtakojų iðsiskiria áspûdingu dydþiu. Pasitaiko tokių, kurių ilgis
siekia beveik 20 cm. Sakoma, kad tai antroji pagal dydá skolopendra pasaulyje; uþ jà
didesnë gyvena tik Amazonës dþiunglëse.
Þieduotoji skolopendra yra gana nuodinga. Paplitusi Vidurþemio jûros kraðtuose
ir Azijos vakarinëje dalyje. Sakoma, kad jų
Karadahe bûdavo visur gausu, taèiau ðie
padarai aktyvûs naktá ir „vieðai“ pasirodyti
gali tik labai apniukusià dienà. Þieduotoji
skolopendra minta daugiausia vabzdþiais,
nors gali susidoroti ir su smulkiais drieþais
bei gyvatëmis. Skolopendros neblogai laipioja uolomis ir medþių kamienais, namų
sienomis, todël per langus gali patekti net
á kambarius (o mes jau laukiam!). Neretai

Atspëkite, kodël kolegà apsëdo
ðimtakojų manija

Karadaho ðimtakojų fauna iki ðiol menkai
iðtyrinëta. Dauguma Kryme gyvenanèių
ðimtakojų yra nedideli, sunkiai aptinkami. Jie mëgsta drëgnas vietas; apsigyvena
dirvoje, po akmenimis, po medþių þieve ir
pûvanèioje medienoje. Tik nedaugelis jų
lengvai pastebimi, pavyzdþiui, paprastoji
musgaudë, dar kitaip vadinama skutigera
(Scutigera coleontrata). Ji yra 2,5–5 cm ilgio,
priklauso ðimtakojų klasës lûpakojų poklasiui (kitaip tariant, tai – plëðrus, þandikojais ginkluotas padarëlis). Musgaudës
mëgsta apsigyventi þmogaus bûstuose, nes
èia daug vabzdþių, kurių ji tyko pasaloje.
Skirtingai nei daugelis kitų ðimtakojų, musgaudës lengvai bëgioja ne tik vertikaliomis
plokðtumomis (pavyzdþiui, sienomis), bet
ir lubomis. Beje, jos – tikros sprinterës. Patykojusios vabzdá greitai puola ir suèiumpa.
Þmogui musgaudës visiðkai nepavojingos,
taèiau geriau jų nemëginti imti á rankas,
nes joms bûdingas autotomijos fenomenas.
Pajutusi pavojų, musgaudë numeta savo

Saulëlydis prie Sudako álankos
ðie ðimtakojai ir ákanda. Nuodus suleidþia
stipriais ir aðtriais þandikojais. Nors nuo
tokio ákandimo nemirðtama, bet nemalonumų daug. Ákandimo vietoje juntamas
deginantis skausmas, audiniai parausta ir
patinsta. Sunkesniais atvejais pakyla kûno
temperatûra. Neátikëtina ðio, daugelio
þmonių akiai nemalonaus, padaro ypatybë – rûpinimasis savo palikuonimis. Þieduotosios skolopendros saugo kiauðinëlių
dëtá iki tol, kol iðsirita jaunikliai.
Visi ðimtakojai labai ádomûs. Kolega A. R.,
sakykime, pamiðo dël skolopendrų – jam
pasidarë labai svarbu ðių áspûdingų padarų aptikti.

Nuodingų gyvaèių Karadahe nëra

Karadahe aptinkamos 9 roplių rûðys:
1 vëþlių, 4 drieþų ir 4 gyvaèių. Balinis
vëþlys – gana áprastas gyvûnas stambiose kûdrose aplink rezervatà, o paèiame
rezervate labai retas. Neseniai Karadahe
aptiktas ir kryminis gekonas. Ðis 8 cm ilgio roplys apsigyvena uolų plyðiuose ar
medþių drevëse, nepaisydamas þmogaus
kaimynystës, ásikuria ir pastatuose. Jis
sugeba keisti kûno spalvà: tamsoje bûna
pilkas arba ðviesiai rausvas, o kada kaitinasi saulëje tampa ðokoladinës ar net juodos spalvos. Gekonų skleidþiami garsai
primena paukðèių treles. Beveik visame
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Pajûrio zona
rezervate aptinkamas nedidelis roplys –
kryminis drieþas. O ðtai Linholmo drieþas – Krymo endemikas, reliktas, atsibastęs ið Kaukazo gal prieð koká milijonà
metų. Kryme gyvena ir pats didþiausias
Europos drieþas – geltonpilvis. Ðis bekojis drieþas (gluodenas) gali bûti iki 1,5 m
ilgio. Deja, Karadahe jau geras deðimtmetis niekas jo nebematë. Galimo iðnykimo
prieþastys nëra aiðkios, juo labiau kad
geltonpilviai yra daþnoki ropliai visuose
rajonuose, tiek á vakarus, tiek á rytus nuo
Karadaho.

Kolega A. R. sumàsto paaiðkinti, kodël
Karadahe paskutiniu laiku nebeaptinkama geltonpilvių (tuo tarpu á Rytus ir á
Vakarus nuo rezervato jų gana gausu). Ar
nebus dël jų nykimo kalti ðernai, taip pat
eþiai, kurių masiðkai prisiveisë rezervate.
Karadahe gyvena ir paprastasis bei vandeninis þalèiai. Pastarasis aptinkamas
tik jûros pakrantëje. Ðie þalèiai – puikûs
plaukikai, mëgsta gaudyti þuvis ir krevetes sekliuose uþutëkiuose. Þinoma, nenuodingi, taèiau vietiniai gyventojai juos
laiko nuodingų jûrinių gyvaèių giminë-

Karadaho rezervate aptinkama 2 800 augalų rûðių, taèiau daugiausiai èia suklestëję astrinių
ðeimos augalai

mis ir jų bijo. Vis dëlto nereikëtų bandyti
jų gaudyti – iðgàsdintas þaltys ið kloakos
iðskiria neapsakomai dvokiantá sekretà,
kurio kvapo bus labai sunku atsikratyti.
Jeigu roplys uþklumpamas netikëtai ir
jam pastojamas kelias atsitraukti, jis persivers savo ryðkiu juodai oranþiniu pilvu
á virðų ir apsimes esàs negyvas. Kad tai
atrodytų dar tikroviðkiau, pravers burnà
ir net iðkið lieþuvá.
Viena daþniausių Karadaho gyvaèių – kaspijinis, arba geltonpilvis, þalèiûnas. Tai
pati didþiausia Europos faunos gyvatë, net
Karadahe kaþkada bûta dvimetrinių individų. Uþkluptas þalèiûnas ne visada slepiasi. Atvirkðèiai, daþniausiai pravëręs burnà,
ðvilpianèiai ðnypðdamas, puola á atakà.
Gali ákàsti. Jau sklando legendos apie tai,
kaip ðie þalèiûnai persekioja pavienius gyventojus. Ið tikrųjų kaspijinis þalèiûnas yra
nenuodingas ir daugiausia kà gali nuveikti – iðgàsdinti bei pridaryti kraujuojanèių
þaizdelių. Jis minta drieþais ir grauþikais,
kartais varnëno dydþio paukðèiais.
Karadahe yra dar dvi ádomios gyvaèių
rûðys: palaso (arba sarmatinis) þalèiûnas
bei leopardinis þalèiûnas.
Nuodingų gyvaèių Karadahe nëra. Vienintelë Krymo pusiasalio nuodinga gyvatë – stepinë angis – gyvena (ir vietomis
gausiai) lygumose, jų pasitaiko kalnuose,
taèiau sausoje priekrantës zonoje – neaptinkama.
Patys daþniausi Karadaho varliagyviai –
eþerinë varlë, þalioji rupûþë ir, þinoma,
medvarlë. Medvarlës (iki 5 cm ilgio) slepiasi sàþalynuose, nes aktyvios tik tamsiuoju paros metu. Minta skraidanèiais
vabzdþiais. Daþnai medvarlių spalva skiriasi dël gyvenamosios aplinkos; ji kinta
ir dël temperatûros, drëgmës, kartais priklauso netgi nuo varlës nuotaikos.

Ganyklinë zunda
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Siuriu-Kajos kalnagûbris

Iðvyka laiveliu

Greit baigsis mûsų þygiai Karadahe, todël vietinis kolega dr. Budaðkinas nori
mus visaip pamaloninti ir nustebinti. Ir
jam tai pavyksta. Dr. Budaðkinas ásodina
mus kartu su kitais gamta besidominèiais
turistais á paties suorganizuotà bei apmokëtà laivelá ir iðlydi mus á nuostabià jûros
ekskursijà aplink Karadahà. Groþybių
pamatome tikrai daug, deja, fotografijos – nekokios. Ið sausumos Karadahas
yra graþesnis. Kaip sako A. R., tada matyti ir þalumos, ne vien jûra bei plikos
uolos. Áplaukiame á paèià Auksinių vartų
arkà ir mums visiems liepiama mesti monetas bei uþminti norus – atseit, iðsipildo.
Gryna nesàmonë, netikim! Pasirodo, ten
prie tos uolos, jûros dugne, jau tiek primëtyta monetų, kad Auksiniai vartai pateisina savo pavadinimà (nors kaip þinia,
kitas, senovinis ðios jûrinës uolos vardas
yra Ðaitano, arba Pragaro, vartai). Greta
J. R. S. sëdi kaþkokia graþi panelë su vaikinu. Irgi domisi vaizdais. Netikëtai J. R. S.
pajunta, kaip nepaþástamoji kaimynë padeda savo rankà ir pradeda glamonëti
plaukuotà jo kojà. Po iðkylos prieplaukoje mus aiðkiai nekantraudamas pasitinka dr. Budaðkinas. Pirmas jo klausimas:

„Ar patiko, ar buvo áspûdinga?“ „Buvo,
buvo!...“ – sakom vienu balsu. Paskiau
einame namo, aptarinëjame áspûdþius ir
galvojame – nejau ir tos netikëtos glamonës buvo specialiai suorganizuotos, kad
mums iðvyka nepasidarytų nuobodi...
Na, ir svetingi þmonës tie ukrainieèiai...
Iðvykstame namo rytoj.
(Pabaiga)
Nuotraukos – J. R. Stonio

Ant visų introdukuotų platanų pavyko aptikti
iki ðiol neþinomo gaubtagalvio vikðrų

Europinis pûkenis – mitybinis gaubtagalvio (Nepticulidae) augalas
◀ Voras vilkas

