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PATIKĖKIT, KARADAHAS
IR JUMS PATIKTŲ
3. ŠAITANO VARTAI IR VABZDŽIŲ ROJUS
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).

Mus apkaltino gráþus ið Mirusiojo miesto ir vos nesumuðë
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Jeigu esate eiklus kabarotis per uolas, netingite lipti á kalnà ir leistis nuobirynu, tai
pereiti visà Karadaho* rezervatà skersai – vienas juokas. Prie áëjimo á rezervatà ið Koktebelio pusës mums kelià pastoja apkûnoka, bet labai arði moteriðkaitë. Taip susipaþástame su rezervato sarge Nadieþda Jurjevna. Visa jos ðeima saugo rytinius áëjimus
á rezervatà: jos sûnus sergi ðiaurines priekalnes, vyras Viktoras Vladimirovièius – pajûrio zonà, o jos paèios postas yra centriniame kelyje. Nes ji pati arðiausia ðeimoje. Patikëkite – nespëja suktis. Mums kalbantis, Nadieþda staiga stveria megafonà ir puola
risèia ant kalvos. Ðaukia kaþkokiems tolumoje pasirodþiusiems paþeidëjams: „Jûs paþeidëte net tris draudimus, áþengëte net á tris draudþiamas zonas: rezervato, pasienio
ir miðkų, kurių lankyti negalima dël aukðèiausio laipsnio gaisringumo!“ Mes kaþkokiu
*Karadahà seniau buvo áprasta vadinti Karadagu, taèiau antrajame „Pasaulio vietovardþių þodyno“
leidime teikiamas Karadaho pavadinimas (Pasaulio vietovardþiai. Europa, 2006, p. 190).

Pasaulio gamta
bûdu pelnom Nadieþdos palankumà, o
ypaè kolega A. R. Kaip tik Nadieþda nori
kà nors parodyti horizonte, vis klausia:
„Ar matote, Andriuða?“, „Paþiûrëkite,
Andriuða“ ir t. t. Atsisveikindami Nadieþdai pasakome, kad vargu ar bandysime pereiti Karadahà skersai, taèiau
mûsų naujoji draugë atðauna, kad toká
þygá gali atlikti net maþameèiai vaikai.
Taip pat ji pataria aplankyti Velnio pirðtà
ir nupasakoja, kokiu keliuku pasukti, kad
pamatytume áspûdingiausià Karadaho
uolà – Auksinius vartus, kurių tikrasis
pavadinimas yra ne toks gundantis – Ðaitano, arba Pragaro, vartai. Gerų linkëjimų
palydimi þygiuojame per rezervatà. Teisingiau – pamaþu kiûtiname, nes karðtis
tiesiog neregëtas, saulëkaitoje ar nebus
per 40 °C. O dar Nadieþda sakë, kad dabar
labai atvësę!.. Taèiau yra ir kita prieþastis,
dël kurios mes judame lëtai – ieðkome
nufotografuoti vabzdþių ir gaubtagalvių
(Nepticulidae) minų. Kolega A. R., matyt,
turi „labai gerà aká“, vis kà nors ádomaus
aptinka – blakių, maldininkų ir t. t.
Nors apskritai Krymo kalnai yra palyginti jauni, mes vaikðtome ypaè senos kalnodaros vieta. Pasakysime taip: jautiesi lyg
juros periodo parke (ypaè prieblandoje).
Nes pagrindiniai Karadaho kalnai – tai
juros periodo ugnikalnis.
Trumpai norëtume paaiðkinti apie neaukðtų kalnų masyvà, vadinamà vienu
bendru vardu – Karadahas. Geologai tvirtina, kad maþdaug prieð 160 mln. metų
veikë didþiulis ugnikalnis Choba-Tepë. Ið
pradþių Choba-Tepë verþësi jûros dugne,
o vëliau ið lavos susidaręs kalnas iðkilo
virð jûros. Tada pasikeitë ir iðsiverþimų

Vaizdas á Mirusájá miestà
pobûdis. Beveik nustojo tekëjusi lava ir
prasidëjo vulkaniniai sprogimai. Taigi
ðiuolaikinis Karadahas – senovinio, juros
periodo laikų, ugnikalnio liekanos. Pats
ugnikalnis buvo sugriautas, palaidotas
po uolienomis, o vëliau þemës tektoninių
procesų vël iðkeltas á pavirðių.
Vienà ið Karadaho kalnų masyvo kalnagûbrių èia anksèiau gyvenusios gentys
pavadino Karagaèiumi. Matyt, todël, kad
kadaise èia masiðkai augo guobos arba
kadagiai. Tiurkų kalbose „Kara-Agaè“
reiðkia „juodasis medis“. Á vakarus nuo Karagaèio kalnagûbrio atsiveria vaizdas á Me-

Auksiniai (Ðaitano) vartai

Velnio pirðtas

ganomo pusiasalá, kuris yra pati sausiausia
vieta ne tik Krymo pajûryje, bet ir visoje
Rytų Europoje. Ðio pusiasalio klimatas yra
toks pats kaip ir pusdykumëse.
Kitas áspûdingas kalnų masyvo kalnagûbris – 507 m aukðèio Siuriu-Kaja, tiurkų kalbose tai reiðkia „aðtrioji uola“. Ðis kalnagûbris primena þmonių veidų profilius.
Paèiame Karadaho kalnų masyvo centre
yra didþiulis ir gana taisyklingas kupolas – tai Ðventasis kalnas (576 m). Jis beveik visas apaugęs þemaûgio pûkuotojo
àþuolo (Quercus pubescens) miðku. Nors
Karadahe gyveno ávairių tautų þmonës,
visi jie nuo senovës laikë ðá kalnà ðventu.
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Maldininkai aukà stveria aðtriomis priekinëmis galûnëmis
Vis dëlto vienas áspûdingiausių yra Choba-Tepës kalnagûbris (tiurkų kalbose – tai
„aukðtikalnë su uolomis“). Ðio kalnagûbrio pietrytinë dalis gavo savità pavadinimà – Mirusysis miestas. Èia vaizduotę
jaudina juodos fantastinių formų uolos,
primenanèios bokðtus arba kolonas. Visa
tai iðmarginta kerpių dëmëmis, o fone –
jûros mëliai. Geologai mano, kad bûtent
èia kadaise bûta senovinio ugnikalnio
(paleovulkano) pagrindinio kraterio. Taèiau dabar to nustatyti nebeámanoma,
nes didþioji ugnikalnio dalis sugriauta ir
atsidûrusi po vandeniu. Kaip tik ið èia,
ið virðaus, atsiveria vaizdas á Auksinius,
t. y. Ðaitano (arba Pragaro), vartus. Auksiniai vartai – tai jûros vandenyse stûksanti
uola, primenanti arkà. Kai juodi pakrantës skardþiai paskęsta vakaro ðeðëliuose,
Auksiniai vartai, esantys toliau nuo kranto, dar bûna apðviesti vakarinës saulës.
Tada jų rusvai auksiðkas atspalvis smarkiai kontrastuoja su tamsiomis pakrantës
uolomis ir akmeninë arka primena milþiniðkà aukso luità. Choba-Tepës kalnagûbriui bûdinga magnetinë anomalija, kuri,
sakoma, turi átakos net þmogui: gali staiga
iðtikti ðaltkrëtis (pvz., narus po vandeniu),
pasireikðti tachikardija, pasidaryti silpna.
Ði magnetinë anomalija susidaro dël Choba-Tepës kalnagûbryje esanèių uolienų
sanklodų, turinèių magnetinių savybių.
Magnetinë anomalija gali pasireikðti ir kitose Karadaho vietose. Ðalia esantis kalnagûbris net vadinamas Magnetiniu. Viena
áspûdingiausių jo uolų – Ðaitan-Barmakas
(arba tiesiog – Velnio pirðtas), primenantis milþiniðko dydþio akmeninę liûto figûrà su þmogaus galva.
Pakeliui Auksinių vartų link susitinkame
su „nelegalais“. Iki ðiol Karadaho centre,
ant aukðtos uolos, apþvelgianèios jûros to16
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lius, yra iðlikusi rusų karinë bazë. Keletas
ðios bazës lankytojų, neturëdami leidimų,
bando nukakti prie vietos, ið kurios atsiveria vienintelis nuo sausumos matomas
vaizdas á Auksinius vartus. „Nelegalai“
mus kalbina, taèiau mes, nenorëdami susidëti su ástatymus paþeidþianèiais pilieèiais,
pasukame á ðoniná kalnų keliukà. Tiesa,
keliukų èia keliukais nepavadinsi – tai ant
uolų iðsiraizgę takeliai, kuriais eiti pavojinga. Ypaè J. R. S. baiminasi paslysti ant riedulyno ir nugarmëti á 300 m gylio daubà ar
net paèià jûrà. Prisëdame krûmų pavësyje
pailsëti nuo alinanèio karðèio, o A. R. iðeina
á þvalgybà. Aplinkui keistos juodo akmens
„skulptûros“. Kaþi kur mes èia esame ir á
kurià pusę eiti, kad galų gale patektume
prie tų Auksinių vartų? Kolega A. R. praneða, kad pastebëjo þenklus su uþraðais
„Á ðià zonà patekti grieþtai draudþiama“.
Susiorientuoti padeda tolumoje pasirodęs
ekoturistų bûrys. Pasirodo, tie ekoturistų
gidai yra ne tik leidimų tikrintojai (mûsų
leidimà lankytis rezervate per dienos þygá
patikrino gal kokius 5 kartus), bet ir skundikai, o gal net ir melagiai. Bent jau taip
mes vëliau nutarëme.
Þygis skersai Karadaho pavyko. Tiek
nuostabių vaizdų, kad J. R. S. vos galima
atplëðti – vis fotografuoja ir fotografuoja.

Vulkaninë bomba
Sako, kad tokių fantastinių ir fotogeniðkų groþybių dar niekur kitur nëra matęs.
Net Meksikos piramidës ar Inkų senovinës kultûros griuvësiai, atseit, neatrodo
tokie áspûdingi. Anot kolegos J. R. S., jau
ir Auksinių vartų jam nebereikia, gana to
groþio prisiþiûrëjo. Taèiau kai netikëtai iðvysta Auksinius vartus, ið nuostabos vos
neiðtirpsta – be galo susiþavi. Tad linksmi
ir patenkinti nusileidþiame „oþkų“ takais
(kartais net ðliuoþte ant uþpakalio) prie
pat vakarinio rezervato pakraðèio. Rezervato kordone raumeningas apsaugininkas
guli ant gulto kaip koks riebus patinas,
todël mûsų dokumentų tikrinti atsiunèia
savo paneles. Paprastai tikrinama greitai

ir maloniai, taèiau ðá kartà merginos mus
uþlaiko. Neða dokumentus savo patronui,
o ðis kaþkur skambina. Netrunka praeiti
në kelios minutës, kaip atlekia apsiputojęs, kruvinais kojų pirðtais, nubrozdintais
keliais, nubrozdinta galva, suplëðytais
marðkiniais, perðlapęs nuo prakaito visų
apsaugininkų vadas. Kad jis vyrukas rimtas, matyti ne tik ið stambaus sportiðko
sudëjimo, bet ir ið tų átûþio putų, drimbanèių ið burnos. Jis su mumis nesikalba
nei mandagiai, nei maloniai, o rëkia, matyti, kad dar þodis – ir tuoj ims muðtis.
Oi, sudauþys mus nelaimëlius, neliks në
ðlapios vietos... O uþ kà? Apsaugininkas
kiða á akis savo paþymëjimà, liepia garsiai skaityti jo vardà ir pavardę, tvirtina,
kad per mus visame Karadahe kilo baisi
sumaiðtis. Èia mes, pasirodo, kalti dël jo
kraujuojanèių þaizdų ar suplëðytų marðkinių. Anot jo, mes lankëmës Mirusiajame
mieste ir dabar mus prievartauja prisipaþinti tà padarius. Kai J. R. S. pabando kuo
mandagiau paaiðkinti, jog nei to Mirusiojo
miesto neþinome, nei mums ten ko reikia,
bet paaiðkëja dar baisesnë tiesa. Pasirodo,
mes tokiomis savo kalbomis tarsi pasakome, kad jis aklas, nieko nemato ir dar
kvailas (èia jau jo þodþiais tariant...). Mus
turbût tie melagiai gidai paskundë (na tie,
kuriuos sutikome pakeliui). Gal jie mus
supainiojo su tais „nelegalais“? Bet esmë
nuo to nesikeièia – apsaugininkas visiðkai
átûþta... Staiga ávyksta stebuklas – paminëjus dr. Budaðkino (kaip mûsų kolegos)
vardà, viskas pradeda slûgti. Mus pasiveda á ðonà, pamaþu pradeda ðnekëtis þmo-
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giðku balsu ir viskas baigiasi linkëjimais
laimës ir sëkmës. Paduodam rankas, maloniai atsisveikinam ir patraukiam tyrimų
stoties link. Tvarka èia grieþta, bet kodël
tada dr. Budaðkinas mums sakë, kad Ukrainoje gali daryti kà tik nori?.. O gal ir
tiesa, juk paminëjus Budaðkino pavardę
mûsų prieðai staiga virto draugais.

Kolegai vabzdþių patelës
primena graþuolę Nefertitę,
o patinai – bjaurius oþius
Nors Karadaho vabzdþiai dar nëra iðsamiai iðtyrinëti, manoma, kad rezervate gali
bûti aptinkama 9 000 vabzdþių rûðių, t. y.
apie 70 proc. visos Krymo faunos. Iki ðiol
á rezervatà atvyksta ávairių ðalių specialistų, kurie atlieka entomologinius tyrimus ir
kas kartà papildo rezervato vabzdþių sàraðà. Bene geriausiai ðiame neáprastos gamtos kampelyje yra iðtyrinëti drugiai – jų
þinoma apie 1 700 rûðių.
Karadahe þiemà bûna ilgalaikių atðilimų.
Jau tada galima pamatyti didþiųjų bièių – dailidþių (Xylocopa), kurios þiemoja
bûdamos suaugëlių stadijos. Ðie stambûs,
iki 3,5 cm ilgio, vabzdþiai iðgriauþia sau
urvus negyvoje medienoje, pastaraisiais
metais pastebëta, kad sugeba apsigyventi net betono statiniuose (pvz., plyðiuose
tarp plytų). Ðių vertingų augalų apdulkintojų aptinkama visà ðiltàjá periodà.
Karadahe gyvena dvi didþiųjų bièių (dailidþių) rûðys – violetinë ir paprastoji.
O ðtai nuo balandþio vidurio miðko paklotëje galima iðvysti vienà nuostabiausių

Europinis pûkenis Karadaho kalnų fone

þygių – maþdaug 6 cm ilgio kryminá þygá,
kuriam bûdingas ryðkiai violetinis arba
þalsvas atspalvis. Tai Krymo endemikas,
reliktas. Jis yra neskraidantis vabzdys,
daugiausia minta moliuskais ir todël aktyvus drëgnuoju metų laiku. Per sausras,
pvz., rugpjûtá, ðio þygio neaptiksite, jis
tûno ásirausęs á þemę. Skirtingai negu kaimyniniuose rajonuose, Karadahe kryminá
þygá galima dar pamatyti anksti rudená.
Su ðiuo vabzdþiu elgtis reikia itin atsargiai – paimtas á rankas þygis gali deginanèiu ekskretu ðauti tiesiai á veidà.
Vasara Karadahe prasideda nuo geguþës vidurio. Iki liepos vidurio Karadahas
skendi þydinèiose þolëse. Kaip tik ðiuo
metu aptinkama pati didþiausia vabzdþių
ávairovë. Be graþuolių drugių, atvirose
vietose galima pamatyti skraidanèių margųjų askalafų (Ascalaphus macaronius). Ðie
5 cm ilgio (matuojant per iðskleistus sparnus) tinklasparnių bûrio vabzdþiai yra tikri plëðrûs ëdrûnai. Taip pat galima aptikti
aukos tykantá 8 cm ilgio maldininkà – rytiná ðalmuotá (Empusa fasciata). Pasak dr.
Budaðkino, ðių vabzdþių patinų galvos
profilis panaðus á oþio snuká, o patelių – á
graþiausià senovës Egipto laikų moterá,
Egipto imperatorienę Nefertitę. Rytinis
ðalmuotis daþnai painiojamas su kita,
giminiðka, rûðimi – vakariniu ðalmuoèiu, paplitusiu tik vakarinëje Vidurþemio
jûros regiono dalyje. Ðalmuoèiai – ádomi
maldininkų ðeima, kuriai priklausantys
vabzdþiai daþniausiai turi siauresná kûnà
negu kiti maldininkai. Svarbiausia – ðalmuoèių galva turi á prieká styranèià iðau-

Þiogas. Karadahe tiesiasparnių fauna ypaè
ávairi
gà, daþnai primenanèià ðalmà; patinų antenos daþniausiai plunksniðkos, panaðios
á kalninio oþio ragus. Pasaulyje yra apie
30 ðalmuoèių rûðių, kurios paplitusios
Afrikoje ir kai kuriose Vidurþemio jûros
ðalyse, Azijoje.
Retkarèiais þolëse galima aptikti ir patá didþiausià þiogà – stepinę sagà (Saga pedo),
kurios ilgis kartais siekia iki vienuolikos
centimetrų. Ðie þali ar ðviesiai rusvi vabzdþiai yra besparniai ir plëðrûs. Skirtingai
negu maldininkų, visos (ne tik priekinës)
sagų kojos yra prisitaikiusios gaudyti
grobá. Kita ádomi ðių vabzdþių ypatybë
ta, kad Karadahe gyvena ir dauginasi tik
sagų patelës, kurios sëkmingai apsieina
be patinų. Apskritai þiogų ir kitų tiesiasparnių ávairovë Karadahe labai didelë.
Vasaros pradþioje, ðiltais ir ramiais birþelio–liepos vakarais, galima pamatyti patá
didþiausià Karadaho vabalà – elniaragá
(Lucanus cervus, 8 cm). Ðie gigantiðki, ragus primenanèiais þandais ginkluoti patinai skraido àþuolynuose, ieðko ramiai
tupinèių patelių, kartais netyèia gali ásivelti á merginų, vaikðtanèių vakarais po
àþuolynus, ðukuosenas. Mûsų studentų,
atliekanèių Karadahe praktikà, grupë
matë elniaragių, deðimtimis skraidanèių
prietemomis. O ðtai Lietuvoje ðio vabalo tikriausiai niekas neregëjo jau kokius
ðeðiasdeðimt ar septyniasdeðimt metų.
Karðtomis vasaros dienomis saulës iðdegintose þemumose maþai aptiksite
ádomių vabzdþių, taèiau visada girdësite
cikadų dainas. Patykojus (kaip tai moka
daryti A. R.) jų galima nesunkiai ir pamatyti, nes cikados – dideli vabzdþiai,
iki 6 cm ilgio. Ant vieno medþio kartais
jų gali bûti deðimtys. Pasikëlus aukðèiau,
prie uolų, galima iðvysti trumpasparná
maldininkà – bolivarijà (Bolivaria brachyptera). Jo kûnas pilkai rusvas ir siekia iki
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Naktá gaudant mikrodrugius, virðuje uþlenktas ekranas pasiteisino
6 cm ilgio. Ðis vabzdys taip puikiai maskuojasi nuobirynuose, kad já pastebësite
tik tada, jeigu jis pajudës.
Rugpjûèio mënesá ant rezervato takelių
galima aptikti ir paèià stambiausià Karadaho vapsvà – iki 5 cm ilgio þieduotàjá kriptohilà. Ði vapsva ieðko savo aukų,
pvz., didelių vorų, kuriais maitina palikuonis. Tik nesugalvokite kriptohilo liesti
rankomis – jų nuodai stiprûs.
Kai kurie Karadaho lankytojai dievagojasi
rezervate matę kolibrių. Ið tikrųjų tai vieni ið áprasèiausių Karadaho drugių – ilgalieþuviai sfinksai (paukðèiai kolibriai gyvena tik Amerikos atogràþose). Skirtingai
negu kiti sfinksai, ilgalieþuviai aktyvûs
dienà ir tikrai truputá primena kolibrius,
nes minta nektaru nenutûpdami ant augalo, o pasinaudodami ilgu straubliuku.
Karadaho ruduo panaðus á vasarà, tik nebebûna to alinanèio karðèio. Kai kurie klimatologai Karadaho rugsëjo net nelinkę
vadinti rudeniu, o tiktai vasaros tęsiniu.
Rudená visiðkai subręsta paprastasis ir kryminis maldininkai. Pastarasis yra pats maþiausias maldininkų bûrio atstovas, tik iki
3 cm ilgio. Ið tikrųjų jis tëra vienas ið Ameles
heldreichi porûðių (uþtat endeminis).
Paprastojo maldininko (Mantis religiosa)
patelë poravimosi metu daþnai suëda patino galvà ar net dalá krûtinës, o kai meilës
þaidimai baigti – tai ir visà partnerá. Taip
patelë uþsitikrina kiauðinëliams vystytis
bûtinų mitybinių medþiagų, o patinas dël
savo palikuonių paaukoja pats save.

Naktinës gaudyklës su vieðbutëlio ðeimininkës paklodëmis

Pirmàjà naktá – tà, kurià paskelbëme
„bandomàja“, vietos gaudyklei per daug
neieðkome. Turime tik du paprastus pro18
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þektorius, tad ásikuriame pirmame pasitaikiusiame gudobelių ir erðkëèių ðabakðtyne. Þiûrime, kad tik neásisëstume á
arklio mëðlà, ir keikiame, kad pasirinkome
per prastà vietà, taèiau á ðviesà atskridusių
gaubtagalvių (Nepticulidae) ið pradþių net
nespëjame gaudyti. Greièiausiai tai tik vienos ar dviejų rûðių atstovai, bet vis viena
svarbûs mokslui (reikës dalá medþiagos
perduoti A. N ir B. P.). Kolega A. R. labai ásigudrina tuos gaubtagalvius gaudyti su maþais mëgintuvëliais. Sako, kad
jam tai panaðu á þûklę, svarbu nujausti,
kada traukti. Po truputá kiekvienà naktá
medþiagos daugëja. Ásigyti buitiniai proþektorëliai pasiteisina. Tiesa, vienà naktá
visiðkai niekas nebeskrenda á ðviesà, nes
oro temperatûra nukrito iki plius 20 °C. Po
didþiųjų karðèių mums (kaip ir tiems mikrodrugiams) atrodo labai ðalta. Rankomis
ðildomës ausis, o kolega J. R. S. keikiasi,
kad iðëjo vilkëdamas ðortais... Ðiltosiomis
naktimis pavyksta pagauti tikrai ádomių
egzempliorių. Tarp sugautų individų, matyt, esama ir egzotinës Vidurþemio jûros
kraðtuose paplitusios Glaucolepis genties
atstovų. Juos bûtų svarbu uþfiksuoti 100 %
spirite, nes B. P. þada atlikti DNR tyrimus,
kad galëtų patikslinti gaubtagalvių (Nepticulidae) sistematikà.
Kartais atradimai, nors ir maþi, ávyksta
netikëtai. Visada entomologai baltàjá ekranà prie ðviesinës gaudyklës kabindavo
staèiai, jo apaèià uþlenkdavo paþeme, taèiau A. R. árengë ekranà taip, kad jo virðuje susiformavo tarsi koks „stogas“ (mes
já vadiname „kapiðonu“). Á tà „kapiðonà“,
pasirodo, daugiausiai ir susirenka maþųjų gaubtagalvių (bent jau tokiose vietose
kaip Karadaho ðabakðtynai). Dabar A. R.
labai iðdidus – jis ne tik pirmà kartà savo
gyvenime dalyvavo ekspedicijoje uþsienio
ðalyje, surinko vertingos medþiagos, bet
ir patobulino mikrodrugių rinkimo metodikà. Na, truputá..., bet vis tiek – naujovë!
Vieðbutëlyje ðeimininkë pasisiûlo pakeisti
paklodes. Surenkame ir atiduodame visas,
ir tà, kurià naudojame kaip gaudyklës ekranà. O varge, mums, kaip geriems ir jau
pamiltiems sveèiams, ðeimininkë atneða
pagerintos kokybës, naujas, spalvotas
paklodes. Tai – fiasko! Juk mûsų ekranui
reikia tik baltos paklodës, o ne spalvotos.
Nejau eisi aiðkinti ðeimininkei, kad jos
naujausios paklodës yra naktimis slapta
iðneðamos á kalnus ir kabinamos ant purvinų uolų, ir kad mums reikia ne spalvotos, o baltos paklodës. Vis dëlto J. R. S.
nueina pas ðeimininkę ir sako: „Labai,
labai atsipraðau, gal kiti ir mëgsta miegoti apsikloję spalvotomis paklodëmis, o,
va, að ápratęs tik prie baltų...“ Ðeimininkë
nusiðypso, nes ne tokių nevisproèių yra
maèiusi, o kolega J. R. S. gráþta ðvytintis
ir neðinas balta paklode (teisingiau – ek-

rano gaudykle). Visa tai A. D. „nuopelnas“ – juk jis patarë iðvykti ið Vilniaus be
naktinių gaudyklių inventoriaus.
Tà naktá jau suskaièiavome rûðis, kurios
bus naujos ðio þemës kampelio faunoje. Ið
Londono trumpàjà (SMS) þinutę paraðo
Amazonës ekspedicijų bendraþygis kolega Saimonas (Simon R. Hill). Jis sako, kad
be galo mums pavydi, jog mes Ukrainoje,
Karadahe ir naktá su ðviesinëmis gaudyklëmis renkame kolekcinę medþiagà.

Ar jus uþburtų akmenų magija?

Karadahas nuo seno garsëja nuostabiais
spalvotais akmenimis, kurių èia galima
aptikti apie ðimtà skirtingų rûðių. Tai ir
chalcedonas, jaðma, roþiðki ir rausvi serdolikai, juostëtieji agatai, vaðko spalvos
opalai ir kiti pusiau brangûs akmenys.
Pajûryje galima aptikti vulkaninių bombų, senovinių moliuskų amonitų ir koralų
fosilijų. Beje, eiti á paplûdimio zonà (ten,
kur tie nuostabûs akmenys) ðiuo metu
beveik uþdrausta. Þmonës, apsilankę èia
anksèiau (o gal ir rezervato darbuotojai), jau gerokai pasidarbavo – daug kur
matyti skaldyti akmenys. Jeigu dabar su
mumis bûtų akmenų fanatikë A. Ð., turbût uþsinorëtų iðsiveþti visus Karadaho
akmenis. Patikëkite, akmenys èia nepaprasti. Dëliojame ant lovų savo surinktus
radinius – kiekvienas kaip koks meno kûrinys, vienas uþ kità graþesnis.
Kai kas tiki aiðkinimais, kad chalcedonas
ramina, maþina nervingumà, pyktá, ramina sielà ir net saugo nuo hipnozës. Ðis
mineralas yra vadinamas kalbëtojų akmeniu, nes neðiojamas ant grandinëlës padeda gerai formuluoti mintis ir sakyti kalbas
dideliuose susirinkimuose. Serdolikas (ið
kurio gaminami papuoðalai) kursto meilës
jausmus. Mums labiausiai prie ðirdies yra
jaðma, kuri, sakoma, saugo nuo gyvatës
ákandimo, nuodingų augalų ir gyvûnų. O
kà jûs pasirinktumëte? Karadaho akmenys
mus ið tiesų visiðkai uþbûrë. Bet ne tiek,
tad tikëtume pasakomis. O kai netiki – tai
ir akmenys tikrai nepadeda: nei nuo gyvaèių ákandimo, nei sakyti ilgų kalbų...
Tęsinys – kitame þurnalo numeryje.
J. R. Stonio nuotraukos

Skaudvabalis

