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Pasaulio gamta

Jonas Rimantas STONIS, Andrius REMEIKIS

VPU BIOSISTEMATIKOS TYRIMŲ GRUPĖS LAUKO DARBAI INDIJOJE (5)

INDIJOS DIENORAŠTIS
(Tęsinys, pradþia 2010 m. Nr. 5)

2010 m. rugpjûèio mënesá Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakulteto 
Biosistematikos tyrimų grupë atliko ekspedicinius lauko darbus Indijoje (Himalajų kal-
nuose, Utarakando valstijoje). Ekspedicijoje dalyvavo doktorantës Asta Navickaitë ir Agnë 
Ðimkevièiûtë, projektų vykdytojas Andrius Remeikis, profesorius dr. Virginijus Sruoga, 
docentas dr. Arûnas Diðkus, profesorius habil. dr. Jonas Rimantas Stonis. Lauko darbų 
metu buvo norima ne tik atrasti naujų, mokslui dar neþinomų, rûðių, bet ir aptikti eurone-
moralinës (tai yra – „mûsiðkës“) faunos elementų Himalajų kalnuose.

Pilkasis langûras

Visus sunkius neðulius Indijoje paprastai ne-
ðioja moterys ir merginos

KODËL MÛSŲ NESUÞAVËJO 
ÐVENTASIS GANGAS

Induizme septyni – magiðkas skaièius. In-
dijoje yra septyni ðventieji miestai (tarp jų 
mûsų aplankytasis Haridvaras) ir septy-
nios ðventosios upës. Ðtai jau kuris laikas 
gyvename ðalia ðventojo Gango, bet jis 
mûsų neþavi. Gal dël to, kad drumstame 
(bet ðventame) jo vandenyje murkdosi 
tûkstanèiai vietinių, gal dël to, kad jo van-
duo rudas nuo purvo, o sûkuriuose teliûð-
kuoja ávairios ðiukðlës. Vietinių religijų 
þmonës mirusiųjų nelaidoja, o degina. La-
vono liekanos (ar ðiek tiek apdegę kûnai) 
iðmetami á Gangà, nes prakuro maþai, tad 
Gango vandenyje galima aptikti ir þmo-
nių kûnų dalių, kurias pamëgo vietiniai 

ðamai. Geriausias pasiðventinimas – pa-
nirti á Gangà visa galva. Kad murkdymosi 
ritualà atliekanèiojo nenuneðtų stipri sro-
vë, prisiriðę virvëmis já laiko keli vyrai. 
Dþiaugiamës, kad gyvenant priekalnëse 
mûsų vandentiekio vanduo yra ne ið Gan-
go. Tikimës, kad jis ið kalnų versmių.

TURIM RIMTŲ PROBLEMŲ
Nors elektros èia daþnai nebûna ir sëdime 
patamsiuose (arba be iðganingųjų, gyvybę 
palaikanèių ventiliatorių), elektros srovës 
átampa, matyt, stipresnë nei turëtų bûti. 
Perdegë mûsų ðviesos gaudyklë, kuri 
kraunama ið tinklo. Akumuliatorius tie-
siog iðsilydë. Kaþkas negera pradëjo da-
rytis ir fotoaparatų baterijų krovikliams. 
Kiekviena diena Indijoje atneða kaþkà 
nauja. Èia aplankome graþiausius kriok-
lius ið visų iki ðiol mums matytų.
Beje, mums prasidëjo neáprasta „alergi-
jos“ forma. Nebegalime pakęsti to nuola-
tinio pypsëjimo – Indijoje, kad ir kur be-
bûtum, maðinos, motociklai ar net rikðos 
nuolatos signalizuoja. Kitaip jie nemoka. 
Tad keliai ir gatvës skambëte skamba. Be 
galo dþiaugsimës, kai to nebegirdësime.
Kartais pakeliaujame pësèiomis, vietiniais 
pakeleivingais sunkveþimiais ar „mirti-
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ninkų“ autobusais. Apskritai Indija – ádo-
mi ðalis, nors në vienas ið mûsų nenorëtų 
nuolatos gyventi ir numirti Riðikeðe. Ið-
mokome dþiaugtis tuo, kà matome ir ap-
tinkame. Taèiau svarbiausia, kad moksli-
nës medþiagos po truputá gausëja. Tikrai 
bus iðaiðkinta naujų mokslui rûðių.

SAKË, KAD VIDURIUOSIME, 
O VIDURIAI UÞKIETËJO

Mûsų mitybos reikalai prasti. Vietinëse 
Indijos parduotuvëse, mûsų akimis, nëra 
nieko valgoma. Tik vienintelis profeso-
rius Virginijus viskuo patenkintas. Dak-
taras Arûnas yra atsiveþęs kaþkokių vy-
tintų deðrų ir, matyt, slapta su doktorante 

Asta jas kemða. Kai kam beviltiðkai uþkie-
tëjo viduriai (o turëjo bûti atvirkðèiai, juk 
visi atvykę á Indijà viduriuoja...). Vadovas 
Stonis gelbsti padëtá ir vietinëje vaisti-
nëje praðo vidurius laisvinanèių vaistų. 
Beje, atokiose Indijos vietovëse vietiniai 
þmonës itin prastai kalba (ir supranta) 
angliðkai. Tad vaizdumo dëlei Stonis dar 
parodo toká judesá þemyn per pilvà kaip 
mûsų TV rodomoje „Aktivia“ reklamoje, 
todël ið vaistininko gauname ne vidurius 
laisvinanèių, o liekninanèių tableèių.
Norëdami vienas kitam ásiteikti keièia-
mës brangiomis dovanomis. Kas, þiûrëk, 
ið kur nors obuolá gavo (o dar geriau gra-
natà), kas turi atsiveþęs lietuviðkų gluta-

Gyvename ðalia ðventojo Gango, bet jis mûsų neþavi

Ðiaurinë palminë voverë (Funambulus pen-
nantii), ji galëtų bûti pervadinta á penkia-
juostę voverę 

Profesorius Virginijus Sruoga net ðlapias nuo karðèio ir tvankumos. Gango upës ðlaite árengë 
ðviesinę gaudyklę ir tikisi pamatyti maþųjų þolinukų (Elachistidae)

matinių sriubų ar kokių kitų „skanëstų“. 
Visus pralenkë kolega Andrius – atsiveþë 
maiðelá makaronų ir didelá pakelá cuk-
raus. Juokinga darosi, juk èia, Indijoje, 
vietiniai virëjëliai pagamina tiek daug 
ávairiausių patiekalų. Deja, ne kiekvieno 
skrandþiui. Ðtai, pavyzdþiui, vadovo Sto-
nio gimtadienio iðvakarëse nusprendþia-
me pasimëgauti makaronais ir aiðkiname 
vietiniame „restorane“, kad patiekalà pa-
ruoðtų neaðtrų ir visai be èilių pipirų. Pa-
pildomai uþsisakome tos jų baltintos ar-
batos (tik áspëjame, kad vadovas arbatos 
negers). Rezultatas – kokio ir reikëjo tikë-
tis. Virëjas arbatos neatneða në vienam (o 
paklaustas nieko nesupranta), makaronų 
pakepa visiems, iðskyrus jubiliatà Stoná. 
Ðis labiausiai norëjo valgyti, taèiau liko be 
nieko. Vëliau paaiðkëja, kad makaronuo-
se ádëta vos ne dviguba èilių dozë, todël 
kolegos negali valgyti (Andrius jau ne-
bejauèia lûpų), o kiti nuo pipirų pradeda 
kosëti. Tad vadovui Stoniui atitenka visi 
makaronai (gimtadienis lyg ir pavyko...).
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IÐVYKSTAME Á 
AUKÐTUOSIUS KALNUS

Nusisamdę vietiná vairuotojà, ið tvankaus 
ir karðto Riðikeðo iðvaþiuojame á aukðtus 
Himalajų kalnus. Kelias veda per Dehra-
duno (Dehradun) lygumų miðkus. Vado-
vas Stonis vis rûpinasi, kad þiûrëtume 
tai á kairę, tai á deðinę, nes vaþiuojame 
per þymųjá Radþadþio (Rajaji) nacionaliná 
parkà, kuriame gyvena apie 500 laukinių 
dramblių, daug tigrų, ávairių elnių, hienų 
ir kitų „egzotų“. Taèiau pro maðinos lan-
gus nematyti në pastipusio þvërelio. Be 
to, stipriai lyja, nes Indijoje pats musono 
ákarðtis. Norëdamas pataisyti susiklosèiu-
sià padëtá, Stonis praðo lipti ið maðinos 
ir eiti fotografuotis miðke prie didþiulių 
termitynų. Smulkûs vabzdþiai sugeba pa-
statyti iðties áspûdingus statinius, tad prie 
jų fotografuojamës tiek po vienà, tiek visi 
kartu. Termitynai didesni uþ þmogų, tik 
vienintelë doktorantë Asta kaþkodël nuo-

Termitų pastatyti lizdai iðties áspûdingi. 
Nuotraukoje (ið kairës á deðinę): profesorius 
Virginijus Sruoga, doktorantë Agnë Ðimke-
vièiûtë, daktaras Arûnas Diðkus, projektų 
vykdytojas Andrius Remeikis ir doktorantë 
Asta Navickaitë 

traukose atrodo aukðtesnë uþ didþiausià 
termitynà. Taèiau ádomiausia, kas mûsų 
laukia musono apimtuose kalnuose.

HIMALAJAI
Tai vieni jauniausių kalnagûbrių. Tek-
toninių plokðèių susidûrimas prasidëjo 
prieð 70 mln. metų, o prieð 50 mln. metų 
kalnai uþtvërë Tetidës (Tethys) jûrà. 
Indo-Australinë tektoninë plokðtë per 
metus juda 67 mm ir per 10 mln. metų 
nukeliaus 1,5 tûkst. km á ðiaurę. Kasmet 
plokðèių susidûrimo vietoje absorbuoja-
ma 20 mm þemës pavirðiaus, o Himalajai 
paaukðtëja 5 mm.

SAUGOKITËS INDINËS DILGËLËS!
Himalajuose auganèios indinës dilgëlës 
(Girardinia diversifolia) plaukeliai labai 
degina. Jų nuodai yra tokie stiprûs, kad 
daþnai ðios dilgëlës kalnuose naudojamos 
kaip gyvosios tvoros gyvuliams aptverti. 
Vietine kalba indinë dilgelë dar vadina-
ma bichchhoo – lietuviðkai „skorpionas“. 
Ið tikrųjų stipriai nusidilginus ðiomis 
dilgelëmis skausmas toks pat kaip ágëlus 
bitei ar skorpionui. Kartais net prireikia 
medicininës pagalbos. Saugokitës indinës 
dilgëlës. Mûsų vadovas, o vëliau ir kai 
kurie kiti kolegos netyèia nusidilgino, tad 
dabar kankinasi ir visiems „nekrikðtams“ 
siûlo pajusti ðá „malonumà“ (kad, atseit, 
geriau paþintų egzotinio kraðto gamtà).

ÐIAURINË PALMINË VOVERË – 
DIEVO RAMOS PALAIMINTOJI

Palminës voverës yra maþdaug stambios 
þiurkës dydþio gyvûnëlis labai pasiðiau-

Centrinë Himalajų miestelio Èambos (Chamba) gatvë, kurioje nusprendëme uþsukti á vietiná 
restoranà ir taip atðvęsti vadovo gimtadiená

Langûrai miega medþiuose, taèiau dienos 
metu daug laiko praleidþia ant þemës

ðusia uodega. Viena jų rûðių – indinë pal-
minë voverë (Funambulus palmarum) – dar 
galëtų bûti vadinama trijuoste vovere. 
Ant tamsios jos nugaros yra trys baltos 
juostos. Ði voverë paplitusi beveik po visà 
Indijà ir Ðri Lankà. Ji netyèia buvo intro-
dukuota á Australijà, kur tapo kenkëja.
Ðiaurinëje Indijoje gyvena labai artima, bet 
kita rûðis – ðiaurinë palminë voverë (Funam-
bulus pennantii), kuri galëtų bûti vadinama 
penkiajuoste vovere. Ant tamsios jos nuga-
ros yra ne trys, o penkios baltos juostos.
Palminës voverës pasidaro didelius liz-
dus tarp medþių ðakų. Minta rieðutais ir 
vaisiais. Sakoma, kad jas galima nesun-
kiai prisijaukinti ir net dresuoti.
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Induizme abi ðios voverës (kaip ir daugy-
bë kitų gyvûnų) yra ðventos. Anot legen-
dos, voverës dievui Ramai padëjo statyti 
tiltà. Jos suneðë daug smëlio: voliodavosi 
pakrantëje, paskui bëgdavo prie tilto ir nu-
sipurtydavo prikibusá smëlá. Dievas buvo 
patenkintas tokiu gyvûnų atsidavimu ir 
atsilygindamas perbraukë voverëms per 
nugaras. Jo pirðtų þymës liko iki ðiol.
Profesorius Stonis nori nufotografuoti ðiuos 
graþius gyvûnëlius, taèiau truputá nervina-
si, kad visà laikà per prastas apðvietimas. 
Be to, ðios voverës yra baikðtokos.

HIMALAJŲ LELIJOS
Himalajuose auga lelija (Roscoea purpurea, 
Zingiberaceae), kurios þiedas yra violeti-
nis ir primena orchidinių ðeimos atstovų 
þiedus. Viljamo Roskojaus (William Ros-
coe) garbei ji pavadinta Roskojaus lelija. 
XIX a. Didþiojoje Britanijoje Viljamas Ros-
kojus ásteigë Liverpulio botanikos sodà. 
Bet mums graþiausia yra himalajinë lelija 
(Hedychium spicatum), kuri uþauga iki 1–
2 m aukðèio ir yra paplitusi beveik kiek-
viename mûsų aplankytame ûksmingame 
ðlaite. Ði lelija mëgsta derlingus drëgnus 
dirvoþemius. Þydi visà vasarà, iki spalio 
mënesio. Paplitusi po Himalajus, taip pat 
aptinkama Malaizijoje ir Japonijoje.

PUOÐNUSIS SVYRUTIS
Puoðnusis svyrutis (Leicesteria formosa, 
Caprifoliaceae) – 1–2 m aukðèio krûmas, 
kurio þiedai buvo suþavëję britų kolonis-
tus. Iki ðiol Didþiojoje Britanijoje galime 
aptikti ið Himalajų atveþtų puoðniųjų 
svyruèių. Ðiuo metu puoðnusis svyrutis 

Europoje vël tapo labai populiarus tarp 
dekoratyvinio apþeldinimo specialistų. 
Taèiau mums atrodo, kad ðis augalas kiek 
senamadiðkas.
Puoðnusis svyrutis natûraliai auga tik Hi-
malajuose ir pietvakarinëje Kinijoje, yra 
introdukuotas á Australijà ir kitus kraðtus.

ÐIURKÐÈIOJI SPRIGË
Ðiurkðèioji sprigë (Impatiens scabrida, Bal-
saminaceae) auga Himalajuose ir Kaðmy-
re, 1,2–3,6 m aukðtyje, mëgsta drëgnas 
vietas. Jų daug matome þydinèių kopdami 
á Surkanda-Devio ðventyklà 2,6 km aukð-

Puoðnusis svyrutis (Leicesteria formosa)

Himalajinë lelija (Hedychium spicatum)

Roskojaus lelija (Roscoea purpurea)Ðiurkðèioji sprigë (Impatiens scabrida)

tyje. Europoje, ðiurkðèioji sprigë laikoma 
dekoratyviu augalu. Taigi Himalajų flora 
mums nepalieka egzotiðko áspûdþio.

TRUMPAI APIE BEÞDÞIONIŲ 
SISTEMATIKÀ

Primatų bûriui priklausanèios beþdþionës 
(pobûris Simiae, arba Anthropoidea) yra 
skirstomos á du antðeimius – plaèianosių 
beþdþionių ir siauranosių beþdþionių. 
Plaèianosës beþdþionës yra plaèiai pa-
plitusios vadinamajame Naujajame pa-
saulyje (Centrinëje ir Pietų Amerikoje), o 
siauranosës – Senojo pasaulio gyventojos. 
Tarp siauranosių beþdþionių yra iðskiria-
mos trys atskiros ðeimos. Viena jų – ho-
minidai (tai mûsų iðnykę protëviai). 
Kita – þmoginës beþdþionës (ðimpanzës, 
orangutanai, gorilos ir gibonai). Dar vie-
na ðeima – ðunbeþdþionës (Cercopitheci-
dae) (langûrai, pavianai, markatos ir kt.). 
Pastarajai ðeimai priklauso ir straipsnyje 
minimos beþdþionës – makakos rezusai ir 
pilkieji langûrai. Ið viso pasaulyje yra apie 
250 beþdþionių rûðių.
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Per musonà visi Himalajų kriokliai itin vande-
ningi ir graþûs. Nuotraukoje – dviðakis kriok-
lys á pietus nuo Èambos (Chamba) miestelio

Taip atrodo maþųjų gaubtagalvių genitalinių 
skleritų mikropreparatas. Pagal ávairių geni-
talinę kapsulę sudaranèių skleritų formà ne-
sunku spręsti, kad ði, ant Himalajų lanksvos 
aptikta, rûðis priklauso Ectoedemia genèiai, 
taèiau yra nauja, iki ðiol mokslui neþinoma 
rûðis (nuotraukoje – Andriaus Remeikio 
mikropreparatas)

PILKIEJI LANGÛRAI – 
LABAI ELEGANTIÐKOS BEÞDÞIONËS
Kalbant apie langûrus, pirmiausia rei-
këtų pabrëþti, kad seniau viskas buvo 
paprasèiau. Buvo manoma, kad yra tik 
viena rûðis – pilkasis langûras (vietinių 
gyventojų vadinamas Hanumano langû-
ru), ði rûðis plaèiai paplitusi po visà Indi-
jà. Ðiuo metu pilkieji langûrai skirstomi á 
7 atskiras rûðis, kurias senu áproèiu mes 
vis dar kartais vadiname apibendrintai. Ið 
viso pasaulyje yra ne maþiau kaip 14 ar 
17 atskirų langûrų rûðių, taèiau visos jos 
aptinkamos tik Pietų Azijoje (Indijoje ir 
Ðri Lankoje) ir Pietryèių Azijoje. Kai ku-
rios langûrų rûðys, pavyzdþiui, auksinis 
arba tonkinis langûrai, yra labai áspûdin-
gos, taèiau pilkieji langûrai stebina savo 
elegantiðkumu.

KAIP GYVENA PILKIEJI LANGÛRAI
Reta kuri beþdþionë praleidþia tiek daug 
laiko ant þemës kaip pilkieji langûrai, ta-
èiau miega langûrai medþiuose. Tai die-
niniai gyvûnai. Gyvena bandomis, kurias 
valdo vienas dominuojantis (α) patinas. 
Kiti patinai gyvena bandoje tik tol, kol 
subręsta (iki 18 mën.), vëliau ið bandos 
iðvaromi ir kartais susiburia á viengungių 
patinų grupes. Kartkartëmis aktyvesnis 
viengungis patinas arba jų grupë bando 
kovoti su kokios nors bandos dominuo-
janèiu patinu. Jeigu pasiseka, senasis pa-
tinas yra nuþudomas, taip pat iðpjaunami 
ir visi jaunieji senojo patino palikuonys.

Pilkieji langûrai minta lapais, vaisiais, 
pumpurais ir þiedais. Tiesa, lapus mëgsta 
ne per daugiausia; jais tenka maitintis tik 
tada, kai nebelieka skanesnių patiekalų – 
vaisių. Truputá ragauja ir medþių þievës, 
sakų, kuriuose yra vidurius laisvinanèių 
medþiagų.

MÛSŲ SVEIKATOS BËDOS JAU 
PRADEDA KELTI NERIMÀ

Doktorantë Agnë rodo savo rankas. Ant 
paèių dailiausių vietų ásiveisë kaþkoks 
puvinys. Atsirado pilkų, negraþių dëmių. 
Vadovas ið karto pagalvoja, ar nebus èia 
leiðmaniozë, bet Agnei nieko nesako – 
bijo iðgàsdinti.
Doktorantei Astai kaþkas irgi sutriko: 
pykina, skauda galvà, darosi silpna. Pro-
fesoriui Virginijui pakilo temperatûra, 
karðèiavimas nepraeina jau kelinta die-
na. Daktaras Arûnas iki ðiol buvo svei-
kas, o ðtai dabar, likus dviem dienoms 
iki iðskridimo ið Indijos, pateko á baisià 
bëdà – prasidëjo ûmus akių uþdegimas. 
Matyt, virusinës kilmës (uþkratà pasi-
gavo per orà arba neðvariais pirðtais pa-
trynë akis). Þiûrim á Arûnà ir þmogaus 
nepaþástam. Aplink akis taip smarkiai ið-
tino, kad jis pasidarë panaðus ne á mûsų 
tautybës þmogų. Akys pasruvo krauju, be 
galo perðti, aðaroja. Arûnas kankinasi ne 
tik dël skausmų, bet ir turi psichologinių 

Makakos rezuso (Macaca mulatta) patelë su jaunikliu
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Jau lauko darbų metu átarëme, kad ðis 
gaubtagalvių vikðras, minuojantis vietinës 
pistacijos lapà, priklauso Acalyptris genèiai, 
taèiau tada dar neþinojome, kad susidûrëme 
su mokslui neþinoma rûðimi

Taip nykiai atrodo Indijos sostinës Delio senasis centras

problemų. Net kai kurie vietiniai þmo-
geliai bado já pirðtais, atsiranda ir tokių, 
kurie pasiûlo kuo skubiau kreiptis medi-
cininës pagalbos. Jau ir nebeþinome, kaip 
èia greièiau sugráþti á Lietuvà ir iðsigydyti, 
nes tie vietiniai medikamentai mums vi-
siðkai nepadeda.
O ðtai kolega Andrius þvalus ir viskuo 
patenkintas. Jis dar neþino, kad gráþęs á 
Vilnių aptiks gyvų „kirmëlių“ savo no-
syje. Nosies pavirðiuje matyti keistų pa-
tamsëjimų, kurie kartais tai paryðkëja, tai 
pradingsta. Nosis gerokai patinusi, darosi 
sunku kvëpuoti. Be to, jos audinius perðti. 
Tad kolega Andrius nebeatsitraukia nuo 
veidrodþio, apþiûrinëja patinusias vietas. 
O varge!.. Ið vienos dëmës, paskui ir ið 
kitos Andrius iðspaudë pusës centimetro 
dydþio „kirmëles“. Liko tik jų iðgriauþti 
urvai. Tiksliau – ne kirmëlių, o musių ler-
vų. Kolega Andrius pasibjaurëjęs ir pasi-
ðlykðtëjęs ið karto jas sutraiðkë, tad dabar 
jau niekas tiksliai to neiðsiaiðkins.

EKSPEDICIJOS REZULTATAI
Ekspedicijos metu pavyko iðaiðkinti 14 
naujų mokslui gaubtagalvių (Nepticuli-
dae) rûðių. Vienos jų – nors iki ðiol ne-
matyti „gamtos stebuklai“, taèiau ðiek 
tiek giminiðkos Rytų ir Pietryèių Azijos 
faunos atstovams. Tokių dauguma, nes 
Himalajų priekalnëmis besidriekiantys 
miðkai siekiasi su Pietų Kinijos ir Japoni-
jos biota. Kitos aptiktos rûðys – Himalajų 
autochtonai, kurių kilmę ir evoliucijà rei-

këtų sieti tik su Himalajais. Akivaizdu, 
kad Himalajuose vyko ir vyksta aktyvûs 
vietiniai evoliucijos procesai. Taèiau mus 
daugiausia stebina reikðmingi atradimai, 
kurie parodo istorinius Himalajų faunos 
ryðius su Centrine Azija ir net su Euro-
pa. Nutariame, kad dalá rûðių publikuo-
sime taksonominëje apþvalgoje, kurià 
spausdins prestiþinis mokslo þurnalas 
Naujojoje Zelandijoje, o visas kitas nau-
jas rûðis apraðysime rengiamoje mokslo 
monografijoje. Nauda mokslui? Bet kur 
dar mûsų patirtas begalinis atradimo 
dþiaugsmas!?
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Kadangi Indijoje gausu visokių ligas platinanèių vabzdþių, Delio gatvës purðkiamos insektici-
du, primenanèiu karbofosà. Ádomiausia tai, kad purðkiant stengiamasi pataikyti ir ant þmonių. 
Kad ir kaip mes besislapstëme, mus apipurðkë nuo galvos iki kojų


