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Jonas Rimantas STONIS, Andrius REMEIKIS

VPU BIOSISTEMATIKOS TYRIMŲ GRUPĖS LAUKO DARBAI INDIJOJE

HIMALAJŲ GAMTA NE TIK 
NUSTEBINO, BET IR IŠGĄSDINO

Abipus Gango upës iðsidëstë Riðikeðo ðventyklos 

Globali klimato kaita ir didëjantis antropogeninis poveikis yra pavojingi ne tik bio-
loginei ávairovei, gamtinei aplinkai, bet ir visuomenei bei tolimesnei þmonijos raidai. 
Ðtai todël pastaraisiais metais ávairių ðalių tyrinëtojai daug aktyviau suskato in-
ventorizuoti Þemës biomus, o praëję metai buvo paskelbti Tarptautiniais biologinës 
ávairovës metais. 2010 m. rugpjûèio mënesá Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos 
mokslų fakulteto Biosistematikos tyrimų grupë atliko ekspedicinius lauko darbus In-
dijoje (Himalajų kalnuose, Utarakando valstijoje). Ekspedicijoje dalyvavo: dokto-
rantës 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 euronemoralinës (tai yra – „mûsiðkës“) faunos ele-
mentų Himalajų kalnuose.

(Tęsinys, pradþia 2010 m. Nr. 5)
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Uþpuolë makakos
Rytà prabundame nuo vadovo Stonio 
ðûksnių. Prie namelio atëjo ne pavienës 
makakos, o visa didþiulë jų kaimenë. Kar-
tais makakos uþðoka ant mûsų laiptinës 
kolonų arba laksto po balkonà, tad duris ir 
langus visada pravartu laikyti uþdarytus. 
Ðios beþdþionës – vagilës. Daktaras Arû-
nas negali uþlipti laiptais á antrà aukðtà, 
nes stambus makakos patinas (labai jau 
raudonu uþpakaliu) iððiepęs dantis jam 
grasina. Jeigu Arûnas pajudës, beþdþio-
në kësinasi uþðokti ant galvos, iðdraskyti 
akis ir sukandþioti. Baisu.

Apie makakas ir jų 
nuopelnus þmogui

Nëra në vieno kito primatams priklau-
sanèio atstovo (iðskyrus þmogų), kuris 
bûtų taip plaèiai geografiðkai paplitęs 
kaip makakos – nuo Afrikos iki Japonijos. 
Makakos (Macaca) – tai beþdþionių gen-
tis, priklausanti ðunbeþdþionių (Cercopit-
hecidae) ðeimai. Ið viso ðioje gentyje yra 
apie 20 rûðių.
Makaka rezusas (arba tiesiog rezusas, 
Macaca mulatta) uþauga iki maþdaug pu-
sës metro aukðèio (patinai aukðtesni). 
Gyvena apie 25 metus. Makaka rezusas 
paplitęs nuo Afganistano ir Indijos iki 
Kinijos ir Vietnamo (apraðyta daug ðios 
rûðies geografinių porûðių). Ðioms beþ-
dþionëms bûdingas rausvas snukis ir 
maþdaug 20 cm ilgio uodega. Patinai ir 
patelës tarpusavyje labai skiriasi. 
Turbût nëra ir në vieno kito primato (ið-
skyrus þmogų), kuris bûtų taip gerai ið-
tyrinëtas. Rezusai buvo plaèiai naudojami 
ávairiems laboratoriniams eksperimen-
tams, norit iðaiðkinti kai kuriuos fiziologi-
nius ar kitus organizmo procesus, sukurti 
vakcinas nuo visokių ligų (pavyzdþiui, 
pasiutligës, vëjaraupių, poliomelito). 
Þmogaus kraujo grupës (rezus neigiamas 
ir rezus teigiamas) kaip tik ir buvo atras-
tos tiriant makakas (rezusus). Vaistai nuo 

Makakos uþðoka ant mûsų laiptinës kolonų 
arba laksto po balkonà

Daþniausiai makakos sunkiai susiranda maisto, todël iðtisas dienas praleidþia keliaudamos nuo 
vieno ðiukðlyno prie kito, ieðkodamos ávairiausių atliekų

Indinio zizifo (Zizyphus mauritiana) lapuose 
aptikome ádomių minų, kurios, pasirodo, pri-
klauso mokslui dar neþinomai maþųjų gaubta-
galvių (Nepticulidae) rûðiai 

ÞIV (AIDS) taip pat buvo kuriami, atlie-
kant bandymus su makakomis.
Beje, sakoma, kad beveik visos nelaisvëje 
laikomos makakos yra herpeso B viruso 
neðiotojos. Nors ðis virusas paèioms maka-
koms nepavojingas, taèiau beþdþionës uþ-
krëstam þmogui gali pridaryti rimtų bëdų.

Kaip gyvena ir apie kà 
„svajoja“ makakos

Makakos gyvena bandomis, kurias sudaro 
vidutiniðkai 20, o kartais iki 180 individų. 
Patelių paprastai bûna 4 kartus daugiau 
negu patinų. Bandoje vyrauja matriarcha-
to tvarka (t. y. valdo patelës).
Makakos rezusai – triukðmingos beþdþio-
nës. Apie aptiktà maistà praneða garsiai 
stûgaudamos. Jos apsigyvena ávairiose 
buveinëse (pradedant nuo pusdykumių, 
baigiant ávairiausiais miðkais, taip pat ir 
dþiunglëse). Indijos makakos „nuspren-
dë“ persikelti ið miðkų á kaimus, miestelius 
ir netgi didmiesèius. Maþdaug pusë visų 
ðios ðalies makakų populiacijos jau gyvena 
„kartu“ su þmogumi. Jos daþnai ásikuria ir 
dirbamuose laukuose, plantacijose.
Paprastai makakos minta vaisiais, augalų 
þiedais, lapais, sëklomis, medþių þieve, sa-
kais ir pumpurais, þole ir augalų ðaknimis. 
Papildomai ragauja termitų, skërių, skruz-
dëlių, vabalų ir grybų. Jeigu susiranda, ëda 
paukðèių kiauðinius, vandens bestuburius 
ir þuvis. Ðventyklose þmonës joms atneða 
duonos, ávairių rieðutëlių, bananų, kuriuos 
makakos noriai suëda. Taèiau dauguma 
ðių beþdþionių sunkiai susiranda mais-
to. Iðtisas dienas praleidþia keliaudamos 
nuo vieno ðiukðlyno prie kito, ieðkodamos 
ávairiausių atliekų arba vagiliaudamos. 

Daktaras Arûnas ir du jaunesnieji, bet ne ma-
þiau eiklûs jo kolegos Asta ir Andrius Riðikeðo 
apylinkëse þvalgosi minuojanèių mikrodrugių 
vikðrų iðgrauþtų minų 



16           žurnalas apie gamtà   2010 • 5

Paèiais sunkiausiais laikotarpiais jos ëda 
net termitynų purvà. Tiesa, kai kada ðitaip 
besivaiðindamos dirvoþemiu gydosi (geri-
na skrandþio veiklà, gelbstisi nuo þarnyne 
gyvenanèių parazitų).
Rezusai renkasi vietoves, kurių vidutinë 
temperatûra yra ne þemesnë nei -4 °C ir 
ne aukðtesnë nei +48 °C. Kalnuose gy-
venanèios beþdþionës karðtomis vasaros 
dienomis migruoja á aukðtesnes ir vëses-
nes kalnų vietoves, o þiemà – atvirkðèiai. 
Dauguma makakų neblogai plauko, pa-
vyzdþiui, gali perplaukti kilometro plo-
èio eþerà. Á vandená paprastai brenda, kai 
bëga nuo persekiotojų, ieðko maisto, nori 
atsivësinti ar tiesiog paþaisti.

Pasaulio gamta

Akacija (Acacia nilotica). Natûraliai auga 
Afrikoje ir Azijoje, taèiau plinta po ávairius 
atogràþų kraðtus; jų pilna ir Indijoje

Mimoza (Mimosa pudica) yra kilusi ið Cen-
trinës ir Pietų Amerikos, taèiau paplito atog-
ràþų kraðtuose ir virto piktþole

Senovëje lantana (Lantana) buvo þinoma 
kaip Afrikos ir Amerikos atogràþų augalas, 
taèiau dabar jų aptinkama ávairiuose atog-
ràþų kraðtuose (daug jų Indijoje). Lietuvoje 
þmonës jas augina kaip kambarinius dekora-
tyvinius augalus

Doktorantë Asta rankose laiko margàjá machaonà (Papilio demoleus). Mes drugių ar kitų 
vabzdþių nerenkame, mes tik juos fotografuojame

Kas daugiausiai dþiaugësi 
aptiktomis minomis?

Galiausiai prisirengëme eiti ieðkoti mi-
nuojanèių mikrodrugių vikðrų ant aukð-
to kalno uþ namelio, nes visos ikiðiolinës 
pastangos aptikti minuojanèių vabzdþių 
vietovëse, esanèiose þemiau, nepasiteisi-
no. Mat vietos, kurios arèiau Gango, yra 

þmonių nuniokotos ir priaugusios mûsų 
tiriamiems organizmams netinkamų au-
galų. Takelis, vedantis á kalnà, vingiuo-
ja tarp tankaus miðko. Ðiuo takeliu retai 
vaikðto þmonës, iðskyrus tuos, kurie ko-
pia á aukðtai kalne esanèià ðventyklà ar 
pavienius namelius, pasislëpusius miðko 
tankmëje. Po liûèių uodų èia tokia galybë, 
kad nedaug bepadeda ir mûsų atsiveþti, 
specialiai atogràþoms skirti, repelentai. 
Tepamës ne tik apnuogintas kûno vietas, 
bet ir drabuþius. Tiesa, vietiniai uodai yra 
perpus maþesni uþ mûsiðkius, bet labai 
graþûs, juodi, su baltai margomis kojo-
mis ir margais pilveliais. Be galo ákyrûs. 
Tai – tigriniai uodai (Aedes albopictus). Jie 
platina mirtinà ligà maliarijà. Kasmet In-
dijoje nuo maliarijos mirðta apie 200 tûkst. 
þmonių. Kai nuo prakaito mûsų drabuþiai 
permirksta kiaurai, tie nedideli tigriniai 
uodai geba gelti kiaurai per aprangà.
Pirmieji atradimai – kaþkokie ádomûs vik-
ðrai, minuojantys vietiná ðliauþiantá auga-
là, kurá praminëme „Riðikeðo vijokliu“. 
Ðiuo metu dar neþinome, kad tai egzoti-
nës, itin áspûdingos, mokslui neþinomos 
gaubtagalvių rûðies vikðrai. Kolegos An-
drius ir Asta ásigudrina atrasti ir daugiau 
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Aptikome gyvaèių k�

ádomybių (jie juk ypaè entuziastingi ir 
patyrę vikðrų specialistai). Ne tik èia, Ri-
ðikeðo miðkuose, bet ir kitose aplankytose 
vietovëse girdëti cikadų giesmës. Viena 
ðių cikadų, kurios ið arti taip ir neteko 
pamatyti, turbût yra arba labai didelë, 
arba labai balsinga. Kai ji uþgieda, atro-
do lyg kas bûtų paleidęs motorà. Stebina 
drugių machaonų gausa ir ávairovë. Be 
skraidanèių suaugëlių, èia galima aptikti 
ir daugybę jų vikðrų, kurių pirmųjų ûgių 
individai nëra tokie graþûs kaip suaugę 
vikðrai. Maþiukai primena (imituoja) pa-
ukðèio ekskrementus. Ið pirmo þvilgsnio 
jų net nepastebësi. Taèiau mus ðitie „eg-
zotai“ maþai domina. Ieðkomi vikðrai yra 
vos 1–3 mm, gyvena viduje augalų lapų ir 
daro uþdaras iðgrauþas (minas).

Kelià pastojo kobra, bet iðgelbëjo 
vietinë kalaitë

Daktaras Arûnas ir doktorantë Asta vie-
ni susiruoðia lipti á kalnà, nes jiems, kaip 
visada, vis negana ir negana. Prie jų kom-
panijos prisiðlieja ir vietinë kalaitë. Lydi-
mi keturkojo sargybinio mûsų kolegos 
jauèiasi linksmiau. Lipant kalnu galima 
pakilti iki maþdaug aðtuonių ðimtų met-
rų aukðèio. Ten, aukðèiau, ir augalija kiek 
kitokia, ir oras ðiek tiek vësesnis. Dar pu-
siaukelëje kalaitë iðbaido ant takelio bes-

Indinës kobros (Naja naja) nuodai sustabdo 
kvëpavimà ir ðirdies veiklà, todël paprastai yra 
mirtini

iraitanèià kobrà. Ji nuðliauþia ir pasislepia 
tarp iðsiraizgiusių medþių ðaknų, o mûsų 
kolegos tęsia þygá. Tik dràsioji kalaitë kaþ-
kodël pasiðalina. Matyt, ji, norëdama ap-
saugoti þmones, pati paaukojo save. Kità 
rytà eidami á þygá neðamës ðuniui indiðkų 
bandelių ir ieðkome, kur pradingo mûsų 
iðtikimoji, visada þygiuose lydinti, kalai-
të. Taèiau daugiau jos niekada ir nepama-
tëme. Suprantame, kad tikrai nugaiðo.
Kolegos Arûnas ir Asta kità dienà aptin-
ka vietiná gyvaèių kerëtojà ir nusprendþia 
ðalia jo nusifotografuoti. Þinoma, ne uþ 
dykà, duoda dvideðimt rupijų (maþdaug 
lità). Ið pradþių gyvaèių kerëtojas malo-
niai sutinka, taèiau po to kaþkas pasidaro 
ir jis netikëtai pradeda sukti kobrà aplink 
Arûno galvà ir kaklà, o doktorantei Astai 
liepia kobrà laikyti uþ uodegos. Daktaras 
Arûnas baisiai persigàsta, o kolegë Asta 
pasibaisëjusi klykdama nubëga ðalin.

Kodël Indijoje pravartu turëti 
guminius batus

Vaikðtant miðko sàþalynais reikia bûti ati-
dþiam. Kartais paprasèiausia smulkmena 
gali pagadinti reikalus. Profesorius Stonis 
uþlipa ant tokios baisiais spygliais apau-
gusios ðakos, kad aðtrus, storas spyglys 
net sulenda per guminá batà tiesiai á kojà. 
Guminiai batai èia praverèia. Gailisi kas 

jų nepasiëmë á kelionę. Beje, daugiausia 
jų reikia ne tiek vaikðèiojant miðku, o 
nuëjus á miestà apsipirkti, nes per liûty-
se plaukianèius þmonių ir ðventų karvių 
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Kol maþi, vietinių drugių machaonų vikðrai pri-
mena (imituoja) paukðèio ekskrementus, taèiau 
ûgtelëję neriasi ir tampa tikrais graþuoliais

Tyrëjų komanda su profesoriumi Virginijumi prieðakyje susiruoðë á dienos þygá 

Ðio didþiulio drugio vikðro geriau neliesti, nes jo kûnas tankiai apaugęs ilgais nuodingais 
plaukeliais

Neáprastai margas Riðikeðo apylinkių skëriukas 

Himalajų priekalnių miðkai – tai ypatinga vieta, kurioje su-
siduria dvi skirtingos faunos ir floros: borealinë (ðiaurinë) ir 
atogràþinë (nuotraukoje – straipsnio bendraautoris Andrius 
Remeikis ðalia didþiulio fikuso)

Ið viso Indijoje aptinkama beveik 
50 tûkst. augalų rûðių, ið kurių apie 
5 200 yra endeminiai

Ðio, skëriniams priklausanèio, tiesiasparnio 
vabzdþio kûnas iðmargintas itin delikaèiu 
raðtu
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ekskrementus gatvëse negali praeiti. Ne-
suprantame, kaip kai kurie kolegos dar 
nesibjauri valgyti musëmis aptupëto, 
gatvëje parduodamo maisto. Doktorantë 
Agnë, pirmà kartà nusprendusi paragau-
ti gatvëje verdamų á kaþkokius kukulius 
panaðių patiekalų, daugiau jų tikrai nebe-
nori. Virëjas, prieð paduodamas kolegei 
patiekalà, ákiðo savo purvinà pirðtà á ku-
kulio vidurá ir prigrûdo kaþkokių þolelių. 
Net „padoriuose“ restoranuose padavëjų 
ir virëjų panagës daþniausiai baisiai juo-
dos. Tiesa, Indijoje galioja svarbi taisyk-
lë, kurios nederëtų pamirðti. Negalima 
maisto liesti kairiàja ranka, nes ji skirta 
specialioms reikmëms (ja apsiplaunama 
po naudojimosi tualetu, nes tualetinio po-
pieriaus vietiniai nenaudoja).

Gimtadieniai ðalia Gango
Patys didþiausi „nenuoramos“ (su dokto-
rante Agne prieðakyje) nebepasitenkina 
naktinëmis gaudyklëmis prie namelio ir 
susiruoðia nakèiai á tolimà miðku apau-
gusá tarpeklá netoli Gango upës tarpek-
lio. Tai nei saugu, nei lengva (tad jokiu 
bûdu niekam nerekomenduotume!), ta-
èiau Agnë dþiûgauja. Atradimai nepra-

Makakos rezuso (Macaca mulatta) patelë 

sti, pavyksta pastebëti ádomių maþųjų 
gaubtagalvių, taip pat vienà vienintelá 
baltàjá gaubtagalvá. Tie baltieji gaubtagal-
viai (Opostegidae) kolegos Andriaus yra 
patys mëgstamiausi tyrimų objektai. Jis 
(kartu su bendraautoriais) jau yra publi-
kavęs labai rimtà moksliná straipsná, ku-
riame apibendrino visos Centrinës Ame-
rikos baltųjų gaubtagalvių faunà ir apraðë 
tris naujas mokslui rûðis. Taigi ðių baltų-
jų gaubtagalvių Andrius aptinka ir prie 
mûsų namelio, taèiau jam to tikrai nega-
na. Rugpjûèio 11-àjà, per Andriaus gim-
tadiená, doktorantë Agnë ateina su didele 
dovana. Tiksliau – su maþyte dëþute. Kas 
joje? Ogi baltasis gaubtagalvis. Rugpjûèio 
13-àjà, per Agnës gimtadiená, nuostabiajai 
kolegei priperkame dovanų: ilgai rinktà 
budos statulëlę ir maiðelá ávairiausių vieti-
nių ðokoladukų bei sausainių. Mat dokto-
rantë Agnë jau kurá laikà kartoja, kad dël 
kokio nors ðokoladuko galinti ir kà nors 
uþmuðti... O tai, patikëkit, pavojinga!

(Tęsiná skaitykite kitame þurnalo numeryje)

J. R. Stonio, V. Sruogos, 
A. Ðimkevièiûtës nuotraukos

Doktorantë Agnë árengë gaudyklę ir tikisi, 
kad á ðviesà atskris paèių maþiausių Þemëje 
mikrodrugių – maþųjų gaubtagalvių
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