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Jonas Rimantas STONIS, Andrius REMEIKIS

(Tęsinys)
Tai pasakojimas apie Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU) Biosistematikos tyrimų gru-
pës 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 Sruo-
ga (apie Biosistematikos tyrimų grupę galite pasidomëti internete – www.life4diversity.com).

Dþiaugiamës, kad patogiai ásikûrëme
Iðnuomotà kambará Koktebelio miestelio pakraðtyje, paèiose Karadaho rezervato prie-
igose, iðkart nusprendþiame pertvarkyti – savaip perstumdome baldus. Bus laboratorija! 
Pirmomis dienomis gyvenamasis kambarys mums atrodë panaðus á slogų tamsų rûsá, o 
dabar ðtai dþiaugiamës, kad nuo saulës per baisius karðtymeèius turime kur slëptis. Ap-
skritai tai A. D. tokius kambarius ar vieðbuèius vadina landynëmis, nes jis be galo iðran-
kus. Nusprendþiame, kad be muzikos negyvensime. Tad MP3 formato grotuvui nuper-
kame garsiakalbius ir dabar nuolatos klausomës muzikos. Tikrai ne „popso“, daþniausiai 
klasikos. Mûsų kieme vanduo nëra geriamas, neaiðki ir jo kilmë, todël ið parduotuvës vis 
tempiame didelius plastikinius indus su vandeniu. Kolegà J. R. S. truputá pradeda veikti 
kambario kvapai, o A. R. visiðkai nebegali pakęsti kvapų vietiniuose autobusuose. 

PATIKĖKIT, KARADAHAS 
IR JUMS PATIKTŲ.
2. NAKTĮ IŠLENDA ĮVAIRIŲ GYVIŲ

Sausumos vëþiagyvis – kamuolinis vëdarëlis
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Kodël mes ðmirinëjame tarp 
dygliuotų krûmų

Ieðkome maþųjų gaubtagalvių (Nepticuli-
dae) vikðrų (tai svarbiausias mûsų tikslas, 
tikrai ne ðimtakojai...). Maþųjų gaubta-
galvių vikðrai daro vidines iðgrauþas 
(minas) þaliuosiuose augalų audiniuose. 
Apþiûrime vos ne kiekvienà krûmà, ypaè 
europinio pûkenio (Cotinus coggygria). 
Tai – maþųjų gaubtagalvių mitybinis 
augalas, tik ne bet kokių gaubtagalvių, 
o tokios rûðies, kuri lokaliai paplitusi 
pietinëje Europoje ir Afrikoje. Europinis 
pûkenis – vienas daþnesnių ir graþesnių 
Karadaho krûmų, be to, labai vertingas, 
nes turi rauginių medþiagų ir nuo seno 
naudojamas odai iðdirbti (beje, odai su-
teikia geltonà spalvà). Karadahe gausu 
ávairių erðkëèių (Rosa spp.), kuriuos visa-
da mëgsta maþųjų gaubtagalvių vikðrai. 
Rytų Azijoje buvo pastebëta rekordinë 
vikðrų invazija (J. R. S.) – ant vieno su-
dëtinio raukðlëtalapio erðkëèio lapo buvo 
aptikta po 400–500 minų (su vikðrais arba 
tuðèių).
Landant po Karadaho krûmynus reikia 
saugotis, kad netyèia neásiveltum á tikrojo 
dyglerðkio (kitaip dar vadinamo Kristaus 
krûmu) ðakas. Bûtų labai blogai... Tikra-
sis dyglerðkis (Paliurus spina-christi) yra 
paplitęs Vidurþemio jûros ðalyse ir Cen-
trinëje Azijoje, Karadahe jis taip pat labai 
daþnas. Tikrojo dyglerðkio lotyniðkas pa-
vadinimas siejamas su Kristaus vainiku, 
nes ðio krûmo spygliai labai aðtrûs ir jų 
labai daug. Vieni spygliai yra tiesûs ir ilgi, 
kiti lenkti, trumpi ir pakrypę á prieðingas 
puses. Tik ásivaizduokite, kaip nemalonu 
ásipainioti á ðio krûmo þabangas – kol va-

duojiesi ið vienų spyglių, kiti susminga á 
odà. Kita vertus, ðis krûmas puikiai tinka 
gyvatvorëms, nes gausiai spygliuotas ir 
pakenèia karpymà.
Karadahe daug auga ir dygiųjų slyvų, 
kurių tamsiai mëlyni vaisiai su pilkðvu 
apnaðu labai vilioja aká, taèiau jų para-
gavę raukomës (gaila, kad viso to nenu-
fotografavome...). Ðis krûmas taip pat yra 
áprastas maþųjų gaubtagalvių mitybinis 
augalas. Beje, dygiosios slyvos lapai gali 
bûti vartojami ir arbatai.
O ðtai þolinis kaparis (Capparis ovata var. 
herbacea) – tikras egzotas. Jo 1,5 m ilgio 
stiebai yra iðsidraikę ant þemës, o ðaknys 
gali ásiskverbti net iki 20 m, todël ðis au-
galas auga ant sausų Karadaho ðlaitų ir 
uolų, puikiai prisitaikęs augti net Cen-
trinës Azijos dykumose. Kaparis paplitęs 
ir kai kuriose Vakarų Europos ðalyse, ir 
Kaukaze, kur vartojamas kaip vertingas 
maistinis augalas – jauni vaisiai, ûgliai 
marinuojami acte arba sûdomi, o suno-
kę vaisiai valgomi þali. Ið kapario sëklų 
spaudþiamas maistinis aliejus, jo þiedai 
nektaringi, o ðaknys turi daþomųjų sa-
vybių. Þolinis kaparis auga iki penkias-
deðimties metų. Mus labiausiai þavi pri-
nokę jo vaisiai, kurie prasprogsta ir tada 
atsiveria ryðkiai raudonas vidus, pilnas 
sëklų. Ið pirmo þvilgsnio toks vaisius pri-
mena maþutá arbûzà. Karadahe þolinis 
kaparis – áprastas augalas (dairykitës ant 
uolų ir nuobirynuose), taèiau jo populia-
cija maþëja visame Kryme. Kolega A. R. 
mano, kad dël kapario nykimo gali bûti 
kalti arkliai (kurie èia nelegaliai ganomi), 
taip pat „sulaukëję“ þmonës, kurie plëðia, 
rauna kas tik po ranka pasitaiko.

Slaptas naktinis gyvenimas
Kolega J. R. S. pradeda nebepasitikëti 
A. R. termometru, kurá ðis nuolat neðioja 
pasikabinęs ant kaklo (kartu su kompasu 
ir ðvilpuku). Kad ir kiek J. R. S klaustų, 
kokia dabar temperatûra, atsakymas vi-
sada beveik tas pats – „apie 40 °C“. Dël 
to J. R. S. ûkinių prekių parduotuvëje nu-
siperka savo asmeniná, didelá stacionarų 
termometrà. Deja, ir ðis rodo tà patá... Ðiuo 
metu tik sutemus temperatûra nukrinta 
iki plius 30 °C, ir tada, pasirodo, prasi-
deda tikrasis gyvenimas bei visokių vorų 
fiesta. Kaip gaila, kad ið Vilniaus neatsi-
veþëme ðviesinës gaudyklës vabzdþiams 
vilioti. Pykstame ant A. D. – tai jis pasku-
tinę akimirkà patarë nesidëti daug vietos 
uþimanèio inventoriaus. A. D. mëgsta 
rinkti ir auginti vikðrus (ðis medþiagos 

Vaizdas á Mirusájá miestà Kryminis skorpionas

Baltakrûtis eþys



16           žurnalas apie gamtà   2010 • 1

rinkimo bûdas ið tikrųjų daug vertin-
gesnis), tad jis ir ákalbëjo nesivarginti su 
naktiniais gaudymais, atseit, uþteks me-
dþiagos, surinktos dienà. Dabar, kai nak-
tys tokios ðiltos ir ramios, uþ akių keiks-
nojame savo kolegà. Nulekiame á miestà, 
apeiname visas parduotuves ir galiausiai 
aptinkame paprastų rusiðkų proþektorių 
po 2,4 lito uþ vienetà. Ið pradþių perka-
me tik du proþektorius, kuriuos naktá 
iðbandome ant gudobelëmis apaugusios 
kalvos netoli mûsų „bazës“. Pasiteisina! 
Pasirodo, net tokie menki ðviesos ðaltiniai 
vilioja maþuosius gaubtagalvius. Kità 
rytà vël lekiame á parduotuvę daugiau 
elementų ir daugiau proþektorių. Per-
kame dar keturis. Pardavëja mus atsime-
na, klausia, kam jų tiek daug reikia, negi 
pardavinëti ruoðiamës? Iðgirdusi, kad jie 
skirti vabzdþiams vilioti, negali patikëti: 
„Na, kaip ðitaip galima ðvaistyti pinigus 
dël kaþkokių vabzdþių!“ Nutariame pasi-
taisyti ir sakome, kad mes pajuokavome, 
kad uþ juos paplûdimyje dvigubà kainà 

nulupsime, kad juos ið rankų plëðte plë-
ðia. Va, dabar mus supranta.
Vietoje gaudyklës ekrano nusprendþiame 
pasiskolinti vieðbuèio paklodę, taèiau ne-
turime maþų mëgintuvëlių, kurie bûtini 
maþiausiems mikrodrugiams (gaubtagal-
viams) rinkti. Apeiname kelias vaistines, 
zyzdami kokių nors vaistų maþuose stik-
liniuose indeliuose, taèiau negauname. 
Bet ðtai iðganinga mintis – papraðome 
maþiausių vienkartinių ðvirkðtų, kuriuos 
A. R. pjausto ir daro ið jų entomologinius 
mëgintuvëlius. Visko prisiruoðëme, tad 
jeigu tik yra galimybë, kiekvienà naktá ei-
name á kalnus ir rengiame ðviesines gau-
dykles. Eigulá Sergëjų perspëjome, kad ne-
iðsigàstų ir naktá nesukeltų ant kojų pusës 
rezervato. Kolega A. R. be galo nori aptik-
ti ir karakurtų, ir tarantulų, svajoja naktá 
rasti tų didþiųjų skolopendrų ir endeminá 
kryminá skorpionà (vienà ið karpatinio 
skorpiono porûðių). Mus ypaè domina tos 
vietos, kuriose yra ávairių akmenų nuo-
birynų, nes, neva, ten didesnë tikimybë 

Paprastasis maldininkas. Kartais ðie vabzdþiai 
gana áþûlûs

Þolinis kaparis ir jo vaisius Karagaèio kalnagûbris
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aptikti egzotinių voragyvių. Po naktinių 
mikrodrugių gaudyklių  dar ilgokai bas-
tomës po kalnus þibindami proþektoriais. 
Kolega J. R. S. bando pasipuikuoti savo ið-
manymu ir pataria proþektorių laikyti ant 
nosies (t. y. akių aukðtyje), taèiau A. R. ne 
iðkarto perpranta nurodymus, bando su-
galvoti savų metodų ir pykdo J. R. S. Mat 
kai proþektorius yra akių aukðtyje, nuo 
naktinių gyvûnų atsispindëjusi akių ðvie-
sa gali bûti lengvai pastebëta. Taip aptin-
kama ne tik tarantulų, bet ir drieþų, gyva-
èių ir þinduolių. Bene kiekvieno gyvûno 
akių blizgesys skirtingas, águdus galima 
iðmokti ið atspindþio netgi atpaþinti ávai-
rius naktinius padarus. Mums vietiniai 
sako, kad ðiose kalvose turbût nëra nei 
tarantulų, nei karakurtų, taèiau, o dieve, 
naktá kalnų ðlaitai tiesiog þiba nuo vorų 
akių atspindþių. Prieini arèiau prie tokio 
smaragdu þërinèio þiburiuko ir randi 
didelá vorà. Tai – voras vilkas. Èia tokių 
vorų tiek daug, kad mes juokais juos va-
diname blizguèiais. Na, o skolopendrų ir 

skorpionų niekaip nerandame aptinka-
me, bet vilties neprarandame. Naktá á re-
zervatà ið Koktebelio atgina arklius (ma-
tyt, nelegalai). Arklių varovas, pastebëjęs 
mus tamsoje, klausia, kà èia veikiame, 
ir ne iðkarto patiki, kad galime domëtis 
vorais. Traukiant namų link kolega A. R. 
aptinka didelá þiogà, dedantá á keliuko 
gruntà kiauðinëlius, vëliau jų daug mato-
me kiekvienà naktá. Vienus þiogus vadi-
name „protingais“, o kitus „kvailais“, nes 
ðie deda kiauðinëlius tiesiai ant mindomo 
keliuko, kuriame net jokio augalo ðaknų 
nëra. Pasirodo, ðitaip vaikðtant galima 
uþeiti skruzdþių liûtų suaugëlių (patelių), 
kurios taip pat iðrietusios pilvelá keliuko 
dulkëse bando daryti piltuvo formos duo-
bes ir á jų dugnà dëti kiauðinëlius. Reikia 
pasakyti, kad kolega A. R. yra mûsų þvit-
rioji akis – viskà mato, viskà randa. Dabar 
jam pasisekë aptikti ir skolopendrà. Jà net 
bando ðerti skruzdþių liûtu, taèiau skolo-
pendra per daug baikðti, kolegos rûpes-
èio nesupranta, o ir pati yra apgailëtinai 
maþa. Na, tiesiog parodija (gëda!). Beje, 
tikràjà didþiulę, þieduotàjà skolopendrà 
(iki 20 cm ilgio) pavyksta pamatyti tik dr. 
Budaðkino draugo Þenios insektariume.
Kà ir besakysi – naktinis gyvenimas Kara-
dahe jaudinantis, o kartais net bauginan-
tis. J. R. S. vienà naktá pasijunta kaip siau-
bo filme. Tokioje nejaukioje dauboje, kur 
mums pasirodo, kad yra ðiek tiek daugiau 
drëgmës (o turbût ir gyvûnų), ieðkome 
naktinių padarų. Kolega A. R. ðaukia, 
kad kaþkà rado akmens uolų skylëse. Pa-
siðviesdami proþektoriais pasiþiûrime ir 
nesuprantame: ten, tose skylëse, kaþkas 
juda – maþdaug pusës nykðèio dydþio 
juodas ir plaukuotas. Gal net ir dides-
nis, gal mes matome tik to padaro galvà? 
Màstome, ar nebus koks mums neþino-
mas voras. O jų èia ne vienas. Ðitie gyviai 
yra ásitaisę tiesiog mûsų akių aukðtyje, 
tikimës, kad neðoks tiesiai á galvà (mes ir 
taip vos laikomës ant statoko ðlaito, nu-
kloto biriais akmenimis). Kolega J. R. S. 
paðvieèia þemyn, ogi þiûrim, ar nebus 
ten þmogaus palaikai (ar èia tik kaþko-
kie kailiniai ir galvos apdarai?). Visiðkai 
nejauku. Galiausiai nusprendþiame, kad 
uolų skylëse tûno didþiuliai plëviaspar-
niai – kamanës dailidës. Kol A. R. ieðko 
skorpionų, J. R. S. lipa ant ðlaito virðaus 
ir, uþgesinęs proþektorių, stebi ðeðëlius. 
Staiga ið uþ kalno netikëtai atidunda ar-
klių kaimenë – tiesiai á J. R. S., kuris mel-
dþia likimà, kad koks arklys netyèia jo ne-
sutryptų ir tas nakties koðmaras greièiau 
baigtųsi.
Kità naktá J. R. S. mato akių atspindþius 
ir nusprendþia, kad tai lapës. Karadahe 
lapių gausu. Karadaho lapës, skirtingai 
negu lygumose gyvenanèios tos paèios 
rûðies lapës, bûna maþesnio nei áprasta 

dydþio ir tamsesnio kailiuko. Nors ðie 
gyvûnai minta smulkiais þinduoliais, ne-
vengia krimstelëti ir bestuburių, gyvaèių 
ar dvësenos. Lapës aktyvios tamsiuoju 
poros metu. J. R. S. atsargiai tykina ar-
tyn, taèiau spindinèios akys tai pakyla, tai 
nusileidþia, kai kurios net artëja. Kolega 
J. R. S. nebegali suprasti, ið kur èia tiek 
daug lapių ir kodël jos tokios áþûlios, kad 
net nejauku. Pasirodo, èia arklių kaimenë 
(kolegai J. R. S. nepatogu dël tokio nesu-
sipratimo).
Ko jau ko, o eþių Karadahe – nors veþimu 
veþk. Tik suèeþa kas tamsoje, ðtai ir pa-
sirodo dygliuotasis. Ðis, sakykim, neáti-
këtinai dràsus þvërelis – baltakrûtis eþys. 
Energingas þvëriukas per naktá gali nu-
bëgti kelis kilometrus. Minta daugiausia 
gyvûniniu maistu: ávairiais bestuburiais 
gyvûnais, varlëmis, drieþais, smulkiomis 
gyvatëmis, ant þemës gyvenanèiais pa-
ukðèių jaunikliais ir kiauðiniais, nedide-
liais grauþikais. Vasarà ðie eþiai gali iki 
pilvo braidyti kûdrų vandenyje ieðkodami 
buoþgalvių. Rudená susigundo nuklysti á 
vynuogynus ir pasivaiðinti sunokusiomis 
uogomis. Kolegai A. R. eþiai jau vaide-
nasi (jų èia ið tiesų daug). Staiga suèeþa 
krûmai ir A. R. sako: „Tð-ð-ð... eþys!..“ O 
ið krûmų tamsos iðnyra arklys su raiteliu. 
Tai bent juokas! Einant namo, jau prie pat 
gyvenvietës, neátikëtinu greièiu kaþkas 
tamsus atbëga tiesiai á mus ir tik pasku-
tinę akimirkà, uþuot liuoktelëjęs J. R. S. 
ant krûtinës, ðoka tiesiai á patá dygliuotų 
krûmų vidurá. J. R. S. ið pradþių pamano, 
ar ne bus koks ðeðkas, o kolega A. R. vël 

Ðimtakojis

Naktá iðlindo didelių þalių ðliuþų
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ðaukia: „Eþys!..“ Ið tikrųjų tai buvo viso 
labo apgailëtinas, kaþkieno pabaidytas 
katinas (tikrai ne eþys sprinteris...).
Naktá ádomu apþiûrëti kûdrų pakraðèius, 
ten kolega A. R. stebi varles ir rupûþes. 
O ðtai prie mûsų namelio (jau paèioje gy-
venvietëje), atrodytų, nieko nëra, taèiau 
mes smarkiai apsirinkame. Vienà naktá ið 
kaþkur suðliauþë daugybë didþiulių þalių 
ðliuþų (tiesiog apniko mûsų slenkstá), o 
prie praustuvų drëgme ir vësuma më-
gaujasi medvarlë. Po fotosesijos medvarlë 
pasitraukia á vijokliais apaugusá sàþalynà, 
kur ji, matyt, ir gyvena. Pasirodo, èia jų 
ásikûrusi tikrai ne viena. Naktimis, po þy-
gių valantis dantis, galima aptikti á pra-
ustuvę prilipusių sveèių – tų paèių med-
varlių. Kai kurie maþi naktiniai gyvûnë-
liai nutarë perþengti mûsų namų slenkstá. 
Tai kamuoliniai vëdarëliai, iðgàsdinti jie 
susisuka á idealiai apvalų, didelę augalo 
sëklà primenantá rutulá. Mûsiðkiai, á kam-
bará áropoję, vëdarëliai visiðkai suáþûlëjo. 
Kolega J. R. S. nori nufotografuoti juos 
iðsigandusius ir susisukusius á rutuliu-
kà, o ðie nenori bûti susisukę ir ið karto 
skeèiasi. Tenka fotografuojant juos laikyti 

suspaustus pirðtais. Taip jau nutiko, kad 
ðie padarëliai pelnë J. R. S. meilę – kolega 
drëkina baltà duonà ir bando juos ðerti, o 
paskiau neða á laukà ir paleidþia linkëda-
mas geros nakties. Kamuoliniai vëdarëliai 
në kiek nepavojingi, kaip ir musgaudës, 
tik ðios ne ypaè maloniai atrodo, o vë-
darëliai – simpatiðki gyviai. Musgaudës 
yra patys greièiausi ðimtakojai, pasirodo 
naktá, daþniausiai ramiai tupi palubëse, 
taèiau kartais kaip sprinteriai prabëga 
sienomis ar grindimis á palová. 
Nusimename, kad Karadahe iki ðiol neap-
tikome karakurtų, nors jų èia daug esama. 
Netikëtai pirmàjá pamatome ne kur nors 
stepëse ar tarp akmenų, o... mûsų lauko 
tualete. Nors truputá nejauku þinant, ko-
kiais stipriais nuodais ginkluotas ðis nedi-
delis padaras, taèiau ádomu. Einame kas 
naktá jo aplankyti... Netrukus ðių gyvių 
pasirodo ir daugiau. Kolega A. R. stebisi, 
kaip þmonës nebijo atlikti savo gamtinių 
reikalų karakurtų apsuptyje, taèiau netru-
kus paaiðkëja baisi tiesa – jų randame net 
savo gyvenamajame kambaryje. Patelių 
nëra (jos didesnës ir visiðkai juodais pil-
veliais), bet mûsų tai në kiek nedþiugina. 
Naktá po kambará laksto ir didelių vorų, 
tarp jų vienà kartà pasirodo ir uþklydęs 
voras vilkas. Jeigu neuþsikloji antklode 
(juk èia taip karðta!), pajunti kaip ant ran-
kos lipa voras arba musgaudë. Kad ir kas 
beuþropotų – tamsoje tai neatrodo malo-
nu. Apsilanko ir didelių, maþdaug 2,5 cm 
ilgio, juodųjų tarakonų. Taigi greitai gali 
nebereikëti eiti á rezervatà – tamsiuoju 
paros metu ávairûs gyvûnai patys suplûs-
ta pas mus.

Naktá virð Karadaho slënių ir kalnų suþiba 
tûkstanèiai þvaigþdþių. Nepakartojamas 
vaizdas. Kai pabosta þiûrëti á þemę ir ieð-
koti vorų, sustojame kur nors ant ðlaito ir 
tyloje þiûrime á dangų. Maþdaug kas mi-
nutë ar trys nukrinta meteoritas. Juokau-
jame, kad reikia uþminti norà. Tie norai 
skirtingi, o kartu ir panaðûs, uþburti Kara-
daho groþio, nakties tamsos ir þvaigþdþių 
ðviesos. Norime, kad mûsų tyrimų rezul-
tatai bûtų puikûs. Taigi sugalvojame norà 
ir laukiame, kada kris meteoritas. Bet va 
bëda, vos tik netikëtai pasirodo dangaus 
tamsà skrodþianti þvaigþdë, ið nuostabos 
sakome: „O-o-o...“, ir jokio noro (net ir 
menkiausio) nebesuspëjame pasakyti.

Tęsinys – kitame þurnalo numeryje.

J. R. Stonio nuotraukos

Voras vilkas

Plyðiuose tarp akmenų pastebëjome kaþkà átartina

Skruzdþių liûto patelë daro duobutę bûsimai 
lervai

Medvarlë


