Kelionës

Kelionës bendraþygis Simon R. Hill toltekų civilizacijos lopðyje – Tuloje (Meksika)

MEKSIKOS ISTORIJOS (2)
KAIP APTIKOME SLAPTÀSIAS DURIS Á DAR
NEÞINOMOS GAMTOS PASAULÁ

Jonas Rimantas STONIS
bangas þudikes („rip waves“). Besimaudantis þmogus tokioms bangoms neiðgali pasiprieðinti, tad neretai jos átraukia
ir nuskandina neatsargų plaukikà. Apsilankome vietovëje, kuri nuo indënų laikų
vadinama mirusiųjų paplûdimiu. Kol mes
stebime pakrantës paukðèius, neatsargų
þmogelá pagauna bangos þudikës; já puola
gelbëti vietiniai (ne mes...). Drama trunka
apie 20 min., kol pagaliau nelaimëlis iðtraukiamas ið vandenyno spàstų.

Negiliai Ramiajame vandenyne galima rasti
ávairių koralų, taèiau jų nevalia nei lauþyti,
nei kolekcionuoti (jie labai saugomi). Nuotraukoje – ðeðiaspindulinių koralų kolonijos
fragmentas, iðmestas vandenyno bangų
Ramusis vandenynas nëra ramus
Ramiojo vandenyno vandenyse gausu koralų, tai vienur, tai kitur pasirodo ryklių
ir delfinų, o pakrantës garsëja rudaisiais
pelikanais ir fregatų bûriais. Kai kur pajûryje stûkso þenklai, perspëjantys apie
12

žurnalas apie

gamtà

2009 • 4

Naktinës gaudyklës vilkint piþama
Á kelionę esame ásidëję ne elektros generatorių, o baterijomis maitinamas dienos
ðviesos lempas. Vakarëja èia greitai, bet
net ir sutemus bûna karðta. Jau pirmoje
dalyje raðiau, kad iðsinuomotame namelyje radome slaptàsias dureles á miðkà. Tad
norint árengti naktinę gaudyklę niekur toli
eiti nereikia – tik saugiai nuðokti pro dureles á sutemų apglëbtà atogràþų miðkà.
Dar net á pirmàjà naktinës gaudyklës naktá iðsiruoðiu kaip niekad keistai, bet patogiai – vilkëdamas piþama ir mûvëdamas
ðlepetëmis. Kai mane toká pamato kolega,
negali atsistebëti mano piþoniðkumu – á
naktinę gaudyklę atogràþų miðke taip, lyg
eièiau gulti á lovà!.. Gëda! Taèiau pirmoji
naktis ypaè sëkminga. Kad ir kaip bûtų
keista, á ðviesà skrenda ne didieji egzotai,

o bûtent tai, ko mums reikia – maþieji ir
baltieji gaubtagalviai, kuriuos parveþus á
Vilnių nekantru iðtirti laboratorijoje. Gali
bûti, kad dalis surinktos kolekcinës medþiagos – naujos, iki ðiol dar neþinomos
mokslui rûðys. Kitos naktys ne tokios

Meksikoje aptinkama 1 050 paukðèių rûðių,
ið jų 125 yra endeminës

dosnios, todël stengiamës naktinę gaudyklę statyti skirtingose vietovëse. Staiga
mûsų tiriami vabzdþiai nustoja skristi á
gaudyklę: kodël – neþinome, kaltiname
pasikeitusias oro sàlygas. Galiausiai, kai
visiðkai pradeda nebesisekti, bendraþygis
Saimonas puola á panikà. Blaðkosi su paklode ir lempa ant ðlaitų kaip kokia vëlë,
nors, va, vienà kità vertingà egzempliorių
vis dëlto pagauna.
Darosi ádomu, bet nebepatogu –
mus atakuoja maþieji padarëliai
Kad ir kaip bûtų, ið naktinių þygių visada
gráþtame laimingi. Juolab kad pavargusius kûnus galima palepinti tokiu neregëtu komfortu: lovos karaliðkos, minkðtos,
su tinklais vos ne iki lubų. Turbût tai tam,
kad naktá mûsų nesukandþiotų uodai, kurie platina mirtinà ligà – maliarijà. Taèiau
jau pirmàjà naktá kaþkas mus þiauriai
sukramto (pagalvojame, kad tai galëtų
bûti patalinių blakių darbas). Taèiau geriau apsiþiûrëję pastebime daug didelių
margų tarakonų, panaðių á tarakonus
arlekinus, kurių nuodingos iðskyros gali
sukelti ûmià odos alergijà. Kambario pastogëje aptinkame didelių þiogų (lubų
mûsų nendriniu stogu dengtas vieðbutis
neturi). Kità naktá pastebime virð lovų ropojanèių skorpionvorių, o duðe randame
plûduriuojanèių negyvų varlių. Galiausiai Saimonas po savo kuprine aptinka
didelá skorpionà. Skorpionai – naktiniai
padarai, sutemus jie iðlenda medþioti.
Kadangi, saugodamiesi visokių skraidanèių kraujasiurbių vabzdþių, ðviesà
esame uþsigesinę, mûsiðkis skorpionas
sugeba kaþkur vikriai pasislëpti. Kai po
drabuþiais skorpionà surandame ir ban-

Maþdaug 16 proc. augalų rûðių – endeminës (t. y. apie 4 tûkst. Meksikos augalų rûðių neaptinkamos niekur daugiau, tik ðioje ðalyje)
dome fotografuoti, jis greitai palenda po
spinta – nebeiðkrapðtysi... Pasirodo, skorpionų èia ne vienas... Prisipaþinsiu, kad
man kas naktá ðiame vieðbutyje darosi vis
nemaloniau ir nemaloniau nakvoti – negali atsipalaiduoti: nebevaikðtome naktá
po kambará basi, o miegame su lauke deganèia lempa. Prieð guldamasis manau
turás su proþektoriumi gerai apsiþiûrëti
palová, o atsigulęs kruopðèiai apsikamðyti lovos tinklus, kad kuo maþiau bûtų

Straipsnio autorius nejaukiai jautësi blaðkydamasis po Meksikos platybes, taèiau nieku
gyvu nenorëtų tapti „paplûdimių turistu“

Meksikos blakës ypaè margos

progų kam álásti po patalais man miegant.
Ðtai dar ateina vietinis gyventojas (velnias
já atneðë...) ir sako, kad èia esama trijų rûðių gyvaèių, kurios apsilanko vieðbuèio
kambariuose naktá. Visos nuodingos. Netrukus vienà jų pastebiu ið lauko beálendanèià á nendriná stogà, o greièiausiai ir á
kambario vidų. Dabar naktimis vaikðtau
tik su proþektoriumi ir jau beveik pradedu geisti, kad mûsų vieðnagë Puerto
Anchelyje (Puerto Angel) greièiau (ir laimingai) baigtųsi. Vienà dienà nusamdę
collectivos iðvykstame á Poèiutlà (Pochutla),
o ið ten á Puerto Eskondidà (Puerto Escondido), ið kur vietiniu lëktuvu skrendame
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Kai kurie vorai tiesiog dþiugino aká

Ið pradþių negalëjome patikëti savo laime, nes iðnuomotas namelis turëjo slaptas duris
tiesiai á paslapèių kupinà atogràþų miðkà

Apsidþiaugëme, kad gyvename kartu su dideliais skorpionvoriais

Saimonas labai nusiminë, kai vienà naktá áþiebus naktines gaudykles á ðviesà kaþkodël nebepanoro skristi jokie vabzdþiai

ÁSIKÛRUS ATOGRÀÞŲ MIÐKO PAKRAÐTYJE, MUS PRADËJO
LANKYTI NEKVIESTI SVEÈIAI

Naktá miegamajame po kuprinëmis radome ir didelių
skorpionų
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Vonioje palubëje nuolatos lankydavosi þiogai

Ið pradþių kiemelyje mus lankë didþiuliai drieþai (iguanos), taèiau vëliau pamatëme ir stogu
ðliauþianèià nuodingà gyvatę

á Meksiko (Mexico) miestà. Dabar mûsų
tikslas – kita Meksikos pakrantë, rytinis
ðalies pakraðtys, kur miðkai jau drëkinami oro masių, atkeliaujanèių ið Atlanto, o
ne nuo Ramiojo vandenyno. Ten iðtisus
metus daþnai lyja, visada drëgna ir veðlu. Bet iki kelionës tikslo reikia sukarti
nemaþà atstumà, pervaþiuoti Meksikà
skersai, patekti á Papantlà (Papantla). Ten,
drëgnuosiuose atogràþų miðkuose, susidursime su bene didþiausia Meksikos senovës paslaptimi – El Tachinu (El Tajin).
Tai kaþkokios senovinës indënų civilizacijos miestas. Didelë dalis jo pastatų jau
iðvalyta ið po þemių ir miðko, tad miestà
galima apþiûrëti ir juo stebëtis. Taèiau ðià
áspûdingà vietà gaubia didelë paslaptis –
iki ðiol niekas neþino, kokia bûtent senovinë civilizacija pastatë ðá miestà ir kodël
já apleido. Ilgai senovinis miestas buvo
pamirðtas (uþneðtas þemių ir apaugęs
miðku), kol galiausiai vël atsitiktinai surastas. O mes èia vël darysime tà patá kaip
ir visada – bandysime atrasti mokslui dar
neþinomų organizmų rûðių.
Kà Biosistematikos laboratorijoje
veikia Agnë ir Andrius
Moksliniai mûsų tyrimai vyksta ne tik
gamtoje, bet ir laboratorijose. Tiesa, kas
sakë, kad jauni þmonës nesiþavi mokslu!? VPU Biosistematikos laboratorija
pasipildë naujais ir ypaè entuziastingais
bei gabiais tyrëjais. Agnë Ðimkevièiûtë
ir Andrius Remeikis sëkmingai pradëjo
Neotropinio regiono gaubtagalvių (Nepticulidae, Opostegidae) taksonominius tyrimus. Ekspedicijose surinkta mokslinë
medþiaga neturëtų dûlëti fonduose. Meksikoje bei Ekvadore surinktà medþiagà
(padedama vadovų) iðtyrë Agnë, o Kosta
Rikos ir kaimyninių ðalių rinkinius sutvarkë ir dokumentavo Andrius. Mokslinių mikropreparatų ruoðimas – didelio
kruopðtumo ir daug laiko reikalaujantis
darbas. Taèiau abu jaunieji tyrëjai labai
ambicingi, Biosistematikos laboratorijos
kolegų labai vertinami uþ darbðtumà ir
atkaklumà. Dël to dabar mûsų kolegų
laukia dar didesnis ir atsakingesnis uþdavinys – pradëti tirti didþiulę kolekcinę
medþiagà, kurià Venesueloje, Peru, Èilëje
ir Argentinoje surinko danų bei amerikieèių mokslininkai. Atkaklumu ir pasiaukojamu darbu kolegos Agnë ir Andrius
atveria „duris“ á dar neþinomos gamtos
pasaulá. Mat, parengus pastoviuosius
mikropreparatus, identifikavus ir dokumentavus rûðis, prestiþiniuose uþsienio ir
Lietuvos mokslo þurnaluose bus skelbiamos naujos, iki ðiol neþinomos organizmų rûðys. Jaunųjų tyrëjų entuziazmas yra
labai gerbtinas, skatintinas ir galëtų bûti
pavyzdys kitiems þmonëms.
Nuotraukos – autoriaus ir ekspedicijos bendraþygio Simon R. Hill (Didþioji Britanija)

Agnë ir Andrius tiriamojoje lauko praktikoje:
visada stebinantys savo darbðtumu, atkaklumu ir dideliu ryþtu moksliniams tyrimams

Kolega Andrius Remeikis – kietas vyrukas,
jis atlieka ypatingos svarbos biosistematikos
srities mokslinius tyrimus, kurių bûtinybę
pasaulio mokslui dar 1992 m. nusakë Lietuvoje ratifikuota tarptautinë Rio de Þaneiro
Biologinës ávairovës konvencija

Vykdydama moksliná projektà, Agnë Ðimkevièiûtë kartu su vadovais (prof. habil. dr.
J. R. Stoniu ir doc. dr. A. Diðkumi) iðtyrë
Meksikoje surinktà kolekcinę medþiagà ir
apraðë naujų mokslui rûðių, kurios nustebino
net ir daug maèiusius specialistus

Nors niekas iki ðiol neþino, kuri senovinë civilizacija rytinëje ðiuolaikinës Meksikos pakrantëje
pastatë El Tachino miestà, taèiau tie þmonës paliko áspûdingà savo egzistencijos pëdsakà
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