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Pasaulio gamta

Jonas Rimantas STONIS, Andrius REMEIKIS

VPU BIOSISTEMATIKOS TYRIMŲ GRUPĖS LAUKO DARBAI INDIJOJE (3)

Į HIMALAJUS PER MUSONĄ

(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.

Himalajinei vëþliablakei (Scutelleridae), kaip ir 
daugeliui ðiltųjų kraðtų vëþliablakių, bûdingi 
itin ryðkûs raðtai (na, ir þinoma, iðdidëjęs 
skydelis, kuris dengia kûnà iki pat pilvelio galo)

KAIP KOLEGË AGNË PO INDIJÀ 
KELIAVO SU KROSNELE

Mûsų þvitrioji kolegë Agnë nenustoja 
mûsų stebinti. Dar Riðikeðe prisipirko in-
diðkų kelnių ir ðalių (Agnë atrodo labai 
graþiai). O ðtai atvykusi á Musorę ið kaþ-
kur parsineðë didþiulá metaliná ðildytuvà. 
Mes tà prietaisà vadiname Agnës kros-
nimi, pati Agnë juo labai dþiaugiasi ir 
vadina tai gera investicija (septyni ðimtai 
rupijų). Vadovas Stonis ir taip visà laikà 
buvo nepatenkintas, kad kolegų (iðskyrus 
Andriaus) bagaþai per dideli, tad dabar 
visai paðiurpęs, mat Agnë þada vaþinëti 
po Indijà su didþiule krosnimi (o galiau-
siai jà ketina parsiveþti ir á Lietuvà).
Vis dëlto musono liûtys ir rûkai prade-
da ágristi. Susitariame, kad eisime á þygá, 

pavyzdþiui, devintà valandà ryto, bet 
neiðeiname, nes kaip ið kibiro pila lietus. 
Arba, pavyzdþiui, popietę rûkas prade-
da sklaidytis, dþiaugiamës pagerëjusiu 
oru, bet uþ pusvalandþio prasideda to-
kia stipri liûtis, kad net nuo kalnų ðlaitų 
susidaro nuoðliauþų. Doktorantë Asta 
jauèiasi nekaip. Ne tik jai, bet ir dauge-
liui mûsų pasireiðkia slogos simptomai, 
o nuo vietinių valgių skauda skrandþiai. 
Ið tikrųjų sveikų lyg ir nebeliko.
Ið Musorës nusprendþiame neðdintis á 
Danoltá (Dhanolti). Tikimës, kad ten, gi-
liau kalnuose, bus geresnis oras. Pasiro-
do, labai apsigavome. Èia ið viso per ðla-
pumas maþai kà galime daryti, o krau-
jasiurbës dëlës ir makakos dar arðesnës. 
Tiesa, pavyksta gauti gerà „vieðbutá“ su 

vaizdu ir terasa tiesiai á himalajinių ked-
rų miðkà. Jeigu bûtų geras oras, matytu-
me net aukðtàsias Himalajų virðûnes (ta-
èiau ið tikrųjų regime tik rûkà arba lietų). 
Lovos paramstytos plytomis, o vonioje – 
netradiciniai árenginiai. Nors kriauklës 
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tokios kaip ir mûsų ðalyje, taèiau kana-
lizacijos vamzdþių nëra, tad visos nuo-
tekos teka tiesiai ant kojų ir grindų. Ne-
ðvara tiesiog uþmuðanti. Vadovas Stonis 
vis praðo neimti nieko á burnà prieð tai 
nenusiplovus rankų. Daktaras Arûnas 
èia turi tokio stebuklingo skysèio bute-
liukà, kuriuo dezinfekuoja rankas, taèiau 
niekam kitam neduoda (iðskyrus dok-
torantę Astà, o kai bûna geresnës nuo-
taikos – tai ir vadovui). Kolega Andrius 
greitai sumàsto, kaip gyvenamàjà vietà 
padaryti ðvaresnę ir jaukesnę (pavyz-
dþiui, ant stalo kloja drugių gaudymo 
ekranà). Tiesa, daktaras Arûnas iðbandë 
ir kità apsistojimo vietà (brangesnę, uþ 
aðtuonis ðimtus rupijų nakèiai), taèiau 
ten klozete rado dëlių, o blusos uþka-
mavo negyvai. Profesorius Virginijus 
prisiskalbia krûvà skalbinių (kuriems 
niekada nebus lemta iðdþiûti). Vadovas 
Stonis primygtinai reikalauja pelësiais 
ir neðvarumais apaugusias pagalves 
ávilkti á savo marðkinëlius. Na, o kolegë 
Agnë per daug negaiðta laiko ir jungia 
savo mylimà kelioninę krosná. Þinoma, 
geros elektros instaliacijos tokiuose Indi-
jos kaimeliuose nereikia tikëtis. Po gero 
pusvalandþio perdega jos kambario lai-
dai ir kolegë lieka tamsoje. Taèiau tai 
ne pasaulio pabaiga. Elektros èia ir taip 
daþnai nebûna. Ateina ðeimininkas (ge-
rai, kad nakties tamsoje nemato Agnës 
ðildytuvo). Pasiûlo kità kambará, tad Ag-
nei tenka kraustytis su visais bagaþais á 
pirmà aukðtà, „arèiau gamtos“. Vietiniai 
èia tokie netvarkingi, kad aplink name-
lá ne tik nenusirenka ðiukðlių, taèiau ir 
namo kanalizacija ið vamzdþio nuteka 
tiesiai po langais.
Kità rytà namų ðeimininkë sumano 

Ðių augalų þiedus vietiniai ðventikai aukoja 
dievams

Buvome girdëję, kad Indijos musono liûtys gali paralyþiuoti bet kokià veiklà, taèiau mûsų tyri-
mams tai – ne kliûtis. Nuotraukoje – visada gerai nusiteikę ir energingi komandos nariai (ið kairës 
á deðinę): doktorantë Asta Navickaitë, doc. dr. Arûnas Diðkus, doktorantë Agnë Ðimkevièiûtë, 
prof. dr. Virginijus Sruoga ir projektų vykdytojas Andrius Remeikis 

kaþkà virti, tad po laiptais, prieðais 
mûsų kambarius, sukuria didelá lauþà. 
Prakurom, matyt, naudoja kaþkokias 
plastmases ar gumas, todël netrukus (ir 
labai ilgam) paskęstame nuodinguose 
dûmuose. Gerai, kad kai kurie suma-
nieji kolegos laiku per lietų iðsineðdino 
á miðkà. Tuo tarpu kai kurie uþsidangstë 
langus ir duris, tad dabar vadovas Sto-
nis kankinasi galvos skausmais ir jokios 
tabletës nepadeda.
Jau pradedame pavydëti kolegei Agnei 
stebuklingos krosnies. Doktorantë Asta 
ið vietinių þmonių prisipirko storų vilno-
nių kojinių, o likusieji – vietinių apklotų. 
Naktá gulëti ant lentų ir plono purvino 
èiuþinio yra labai ðalta. Stebëtina, kà su 
mumis padarë ankstesnis mûsų gyveni-
mas atogràþose. Juk temperatûra Danol-
tyje net ir naktá yra apie +20 °C, o mums 
be galo þvarbu.
Danoltis, nors þemëlapiuose paþymë-
tas vos ne kaip kurortinis miestelis, yra 
tikras kaimas. Nedaug namų tik abipus 
plento, o aplinkui – didþiulių kedrų, ro-
dodendrų ir kitokie himalajinës floros 
sàþalynai. Èia maþa ðurmulio, visi mus 
jau þino. Bene maloniausia Danolèio 
ypatybë, palyginti su Musore ar kitais 
aplankytais Indijos miestais, kad gatvës 
beveik neuþterðtos þmonių ir gyvulių 
ekskrementais. Nëra to neapsakomai 
baisaus dvoko, kuris Musorëje keldavo 
ðleikðtulá. Tad apskritai jauèiamës, kad 
esame atvykę á gerà vietà, kurioje galbût 
aptiksime dar naujų, mokslui neþinomų, 
rûðių. 

Indijos miesteliuose bevaikðtinëjanèios karvës 
ir buivolai daþnai tenkinasi ësdami ðlapius 
laikraðèius arba dëþių kartonà

KODËL ÞMONËS KELIONËSE 
SUSIPYKSTA

Ar gali nuostabûs kolegos, puikûs bend-
radarbiai (iki ðiol puikiai sutarę) susi-
kivirèyti ir nebesutarti? Mûsų grupës 
„pranaðas“ daktaras Arûnas nuogàstau-
ja, kad lauko darbai Indijoje gali tapti 
nepakeliamu psichologiniu pragaru vi-
sam kolektyvui. Tikrai, daþnai sakoma, 
kad jeigu nori iðbandyti þmogų, vyk 
kartu á ilgà kelionę. Ekstremaliomis ap-
linkybëmis, kurios gali susidaryti, ir dël 
varginanèių iðvykų geriau atsiskleidþia 
nematoma þmogaus charakterio pusë. 
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Vadovas Stonis jau yra dalyvavęs 36-io-
se tolimosiose ilgalaikëse ekspedicijose 
uþsienyje, tad jo patirtis didþiausia, o 
nuomonë – svariausia. Pasak jo, tokio 
nuostabaus, puikiai sutarianèio ir dar-
bui atsidavusio kolektyvo kaip mûsų ir 
su þiburiu nerasi. 
Po dviejų savaièių klampojimo Himala-
jų purvynais ir bjaurëjimosi nuolatiniais 
rûkais grupës interesai ir nuomonës vis 
dëlto pradeda nebesutapti. Vieniems jau 
norisi leistis á þemumas, o kitiems – likti 
kalnuose. Vieniems vël prisireikë karðèių 

Maþiesiems gaubtagalviams (Nepticulidae) pri-
klausanti mina vietinës jonaþolës lape. Ði mi-
nuojanèių vabzdþių rûðis (Fomoria festivitatis) 
pirmà kartà buvo apraðyta tik 2009 m., taèiau 
iki ðiol nebuvo aptikta Indijoje

ir tvankumos, o kitiems tinka tik kalnų 
vësuma. Bet svarbiausia – iðsiskiria nuo-
monës dël mokslinës medþiagos rinkimo 
metodų. Vieni norëtų rinkti minuojan-
èius vikðrus ir juos auginti, kiti pirme-
nybę teikia drugių gaudymui naudojant 
ðviesines gaudykles. Auginant vikðrus, 
gaunami iðsamesni duomenys apie tiria-
mų rûðių biologijos ir vystymosi ypaty-
bes, surenkami kokybiðkesni kolekciniai 
egzemplioriai. Taèiau tai sunkus darbas, 
o ðio proceso metu daug medþiagos 
þûsta. Gaudydamas ðviesinëmis gau-
dyklëmis, entomologas ið karto surenka 
suaugëlius, tinkamus moksliniams tyri-
mams (rûðims identifikuoti ir apraðams 
parengti). Taèiau ðio metodo negalime 
naudoti musono apimtuose kalnuose, 
kur iðtisai tvyro rûkas ir lyja. Taigi vie-
nintelë tinkama iðeitis – bendraþygiams 
pasidalyti á dvi grupes. Vieni liks klajoti 
ir mirkti aukðtųjų kalnų miðkuose, kiti 
leisis á tankias ir karðtas Himalajų prie-
kalnes, kur bandys gaudyti mikrodru-
gius ðviesa.

MUSONAS MÛSŲ TIRIAMIEMS 
ORGANIZMAMS – NE KLIÛTIS

Lyja. Nestipriai, bet ákyriai. Klampoja-
me kalvos pakraðèiu, o galvose sukasi 
ávairios mintys. Dar prieð iðvykdami 
nuogàstavome, kaip per kelis mënesius 
trunkantá musonà gali vystytis ir iðgy-
venti mûsų tyrimo objektai – patys ma-
þiausi Þemëje mikrodrugiai. Atrodytų, 
kad 2–3 mm gleþni vabzdeliai neturëtų 
iðgyventi nuolatinių liûèių.

Taèiau atvykus á Musorę (Himalajų vie-
tovę, kurià vietiniai vadina Kalnų deive) 
patá pirmàjá atradimà padaro ne „vete-
ranai“, o vienas ið jaunųjų kolegų – An-
drius. Beje, ir Agnei, ir Astai taip pat ne-
trûksta entuziazmo bei sëkmës.
Minuojanèių vikðrų aptinkame ant vie-
tinių lanksvų, sumedëjusių jonaþolių, 
himalajinių àþuolų ir daugelio kitų au-
galų lapų. Esame labai patenkinti savo 
rinkiniais, nes beveik visos aptiktos rû-
ðys yra dar neþinomos, naujos mokslui. 
Geriausiai sekasi daktarui Arûnui, kuris 
yra nepralenkiamas specialistas ir labai 
patyręs minuojanèių vikðrų tyrinëtojas. 
Jis su doktorante Asta keliasi anksèiau-
siai, leidþiasi á ilgus þygius ir vis kà nors 
naujo iðaiðkina. Arûnui sakome, kad tiek 
nevargintų mûsų kolegës Astos. Neat-
laikys, susilpnës imunitetas, pasiligos. 
Beieðkodami minuojanèių vikðrų dienà 
nueiname daugybę kilometrų. Kartais 
kalnų tarpekliuose galima iðgirsti elnius 
riaumojant. Pasirodo, kad Andrius pui-
kiai sugeba pamëgdþioti ávairių gyvûnų 
garsus, o ypaè jam sekasi mëgdþioti ru-
jojanèius elnių patinus. Tad nebesuprasi, 
kur èia þvërys, kur savi. Be to, Andrius 
nuolatos neðiojasi ant kaklo pasikabinęs 
ðvilpukà su termometru ir kompasu. Pa-
saulio pusës mums susipainiojo visiðkai. 
Profesorius Virginijus protingai pataria 
iðsiskirstyti grupëmis – taip mûsų dar-
bas bus efektyvesnis, o gal ir saugesnis.
Blogiausia tai, kad vietinës religijos kitaip 
supranta pasaulá. Ðio kraðto gyventojų 
supratimu, mûsų tiriami vabzdþiai – tai 
sielos, kurios ankstesniuose gyvenimuo-
se buvo þmonëmis arba jais dar taps bû-
simuose gyvenimuose. O mes esame tų 
sielų þudikai ir baisiausi nedorëliai.
Ðiuose kraðtuose gyvena beveik vie-
ni vegetarai. O ðtai, pavyzdþiui, pagal 
dþainistų sampratà negalima valgyti net 
darþovių, kurios auga po þeme, nes taip 
sunaikinami dirvos vabzdeliai ir kirmi-
nëliai. Dþainistai net vaikðto prisidengę 
burnas audeklu, kad netyèia neprarytų 
kokio nors vabalëlio ar uodelio. Vienam 
ið mûsų bendraþygių einant ekskremen-
tais apderga gatve á burnà áskrido musë. 
Tad tenka skubiai spjaudytis ir dezinfe-
kuotis. Bet ne todël, kad mes laikomës 
dþainistinių paþiûrų, o dël visai kitų 
prieþasèių...

BEÞDÞIONËS IRGI TURI 
SAVO „VALIUTÀ“

Neseniai CNN (o Lietuvos skaitytojams 
delfi.lt) paskelbë naujausius mokslininkų 
pastebëjimus. Beþdþionës neveda verba-
linių derybų, nesudaro ásipareigojanèių 
sutarèių, taèiau nuolat keièiasi visokiomis 
gërybëmis bei paslaugomis ir taip sugeba Akmeninë agama (Laukadia himalayana)
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Himalajinio kedro miðkai nuo seno buvo vadinami ðventais miðkais, nes buvo tikima, kad bûtent 
ten gyvena dievas Ðiva

Pilkiesiems langûrams yra bûdingas pilkas 
kailis ir juodas snukis

Beþdþionių patinai moka uþ pasimylëjimà 
kasydami pateles

pasiekti susitarimų. Þmonių pagrindinë 
pasaulinë valiuta yra euras arba JAV dole-
ris, o beþdþionių primatų pasaulio valiuta 
galëtų bûti pavadinta kasymu. Singapûro 
mokslininkas M. D. Gumertas, kuris 20 
metų tyrinëjo makakas dþiunglëse, teigia, 
kad beþdþionių patinai moka uþ pasimy-
lëjimà kasydami beþdþionių pateles. Po 
to, kai jie pakaso patelių kailá, patelës po-
ruojasi su jas kasiusiu patinu beveik ketu-
ris kartus per valandà ir reèiau poruojasi 
su kitais patinais. Taèiau kuo daugiau 
bandoje patinų, tuo brangiau kainuoja 
pasimylëjimas. Vietovëse, kur maþai pa-
tinų, kaina siekia tik 8 min. kasymo, o 
ten, kur patinų daugiau, kaina – dvigu-
ba. Makakų patelës taip pat laukia eilëje, 
norëdamos pakasyti kità beþdþionę, kad 
uþ tai gautų palaikyti jos naujagimá. Mat 
kai motina turi maþylá, kitas beþdþiones 
jis traukia, jos nori já palaikyti. Kaip raðo 
CNN, dþiungles valdo pasiûla ir paklausa 
panaðiai kaip ir kapitalo rinkose. Beþdþio-
nių banda, pasirodo, turi vidiná gërybių ir 
paslaugų vertës pojûtá.

PILKIEJI LANGÛRAI – 
DIEVO HANUMANO KARIAI

Pilkiesiems langûrams yra bûdingas pilkas 
kailis ir juodas snukis. Legenda pasakoja, 
kad dievas Hanumanas pakvietë savo ka-
rius, pilkuosius langûrus, á kovà su blogio 
jëgomis Ðri Lankoje. Nuoþmiose kovose, 
kurios galiausiai buvo laimëtos, pilkieji 
langûrai apdegë savo veidus (todël dabar 
ðioms beþdþionëms bûdingi juodi snu-

kiai). Pats dievas Hanumanas nusidegino 
savo uodegà ir taip pat apdegë veidà, ban-
dydamas iðgelbëti dievo Ramos þmonà.

KO MES GRÛDOMËS Á 
SURKANDA-DEVI ÐVENTYKLÀ

Visur Indijos ðventyklose batus reikia 
nusiauti. Surkanda-Devio ðventykloje 
vyksta rekonstrukcija, todël braidome 
basomis po purvà. Kolega Andrius fizið-
kai nebepakenèia jokių Indijos ðventyklų, 
taèiau mes èia atsitrenkiame todël, kad ði 
ðventykla yra paèioje aukðèiausioje visose 
apylinkëse kalnų vietoje. Tad èia gali bûti 
faunos ádomybių. O ðtai daktaras Arûnas 
tiki, kad ðventos vietos jam padeda. Kartu 
su doktorante Asta priaukoja Indijos die-
vams daug rupijų, gauna po ryðkià rau-
donà dëmę ant kaktos. Ir ið tikrųjų – ne-
galime patikëti, bet prie Surkanda-Devio 
ðventyklos kolegos aptinka daug labai 
ádomių ir naujų mokslui rûðių. Kaip sako 
daktaras Arûnas, ar nebus ði vietovë vie-
na rezultatyviausių? Ðiuo metu Asta ir 
Arûnas paëję uþ krûmų (kad nematytų 
vietiniai ðventikai) spiritu trinasi kaktas, 
bet tos raudonos dëmës sunkiai nusivalo.

DËL PURVO IR AKMENŲ 
NUOÐLIAUÞŲ DAROSI PAVOJINGA
Per liûtis (musono sezonu) Himalajų kal-
nų keliais vaþinëti darosi ne tik sudëtin-
ga, bet ir pavojinga. Kartais dël nuoðliau-
þų keliai ilgam bûna uþdaromi. Taèiau 
bûtų dar baisiau, jeigu tos kalnų griûtys 
pataikytų á maðinà. Pakeliui á Surkanda-
Devá ányrame á tankaus rûko debesá, kuris 
netrukus tampa lietumi. Drëgname staèių 
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ðlaitų grunte rieduliai nebeiðsilaiko. Vie-
nas kamuolio dydþio akmuo ið didelio 
aukðèio teðkiasi prieð pat mûsų maðinà. 
Vairuotojas vos spëja sustabdyti. Jeigu 
mûsų maðina bûtų vaþiavusi nors pora 
sekundþių greièiau, ðis akmuo bûtų per 
maðinos brezentà pataikęs tiesiai á tà vie-
tà, kur dabar sëdi profesorius Rimantas. 
Beveik visada autobusai ir maðinos per-
pildyti. Keleiviai vaþiuoja susëdę vienas 
kitam ant kelių, o dar 4 ar 5, pavyzdþiui, 
ant dþipo stogo.
Ðiuo metu kaip tik vaþiuojame tokiu pa-
kiuþusiu dþipu ið ðventų vietų Surkanda-
Devyje. Nors sumokëjome pakankamai, 
vairuotojas á maðinà prisisodino neátikëti-
nà skaièių þmonių – 19 (áskaitant ir tuos, 
kurie ant stogo, ir tuos, kurių tarpkojyje 
atsidûrë pavarų perjungimo svirtis). Pa-
keliui vairuotojas papildomai prisiëmë vi-
sokio bagaþo. Taip pat bulvių, kurias pasi-
dëjo po pedalais. Vaþiuojame nuo stataus 
kalno. Jei bent viena bulvë pariedëtų po 
stabdþių pedalu, lëktume á prarajà kartu 
su bulvëmis ir indiðkomis girliandomis, 
niekas nebesustabdytų. Mûsų vairuotojà 
uþðnekina keleiviai, tad tas nebeþiûri á 
kelià ir ties kalnų posûkiu vos nenumuða 
prieðais atlekianèio motociklininko. Vos 
vos iðvinguriuojame. Tik va, nematome, 
kur pradingo tas motociklininkas, ar ne-
bus nulëkęs tiesiai á prarajà. Bet niekam, 
iðskyrus mus, tai nerûpi.

(Tęsiná skaitykite kitame þurnalo numeryje)

Nuotraukos – J. R. Stonio, V. Sruogos, 
A. Diðkaus ir A. Ðimkevièiûtës

Po dviejų savaièių klampojimo Himalajų purvynais ir bjaurëjimosi nuolatiniais rûkais grupës 
interesai ir nuomonës vis dëlto pradëjo nebesutapti. Nuotraukoje (ið kairës á deðinę): doktorantë 
A. Navickaitë, doc. dr. A. Diðkus, projektų vykdytojas A. Remeikis ir vadovas prof. J. R. Stonis 

Nauja, iki ðiol mokslui neþinoma, maþųjų 
gaubtagalvių rûðis, kurios vikðrai minuoja 
himalajinio àþuolo (Quercus acutissima) lapus

Dël didelës drëgmës Himalajų medþių ðakos 
daug kur apaugusios samanomis

Musono metu dël akmenų ir purvo nuoðliauþų 
keliauti Himalajuose pavojinga

Beveik visada autobusai ir maðinos perpildyti. 
Keleiviai vaþiuoja susëdę vienas kitam ant 
kelių, o dar 4 ar 5, pavyzdþiui, ant dþipo stogo


