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Atvykome á chaoso ðalá, norëdami aptikti naujų organizmų rûðių
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Pakliuvome á tikrų tikriausio chaoso ðalá.
Ið pirmo þvilgsnio atrodytų, kad eismo
taisyklës èia negalioja. Nepaliaujamas signalizavimas, gaudesys ir spûstys. Sakoma, kad jeigu jûsų nusamdytas vairuotojas padarytų avarijà, pavyzdþiui, uþmuðtų
þmogų ar dar blogiau – ðventàjà karvę, ið
nelaimës vietos reikëtų neðdintis kuo greièiau ir kuo atokiau. Mat subëgę vietiniai
þmogeliai gali lazdomis negyvai uþdauþyti ne tik vairuotojà, bet ir nieko dëtus
keleivius. Tokių nelaimingų atsitikimų jau
yra nutikę ir baltiesiems turistams (plaèiai
apie tai apraðyta kelionių vadovuose, pavyzdþiui, þymiajame „Lonely planet“).
„Svarbiausia – laisvë! Ne gyvybë arba
mirtis“, – taip sako mûsų namelio kaimynas, kaþkoks kvaiðtelëjęs amerikietis. Jis
ragina, kad iðsinuomotume motociklus
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ir kaip tie kiti vietiniai „dþigitai“ lakstytume po Indijà. Ásivaizduojame, kaip ðauniai atrodytų mûsų doktorantë Asta ant
motociklo su besidraikanèiais vëjyje plaukais (ðalmų èia nereikia) ir besimëgaujanti
neribota laisve!
Ko gero, nusprendę atvykti lauko darbų
á Indijà, padarëme truputá avantiûristiðkà
þingsná. Juk mes ne turistai ar poilsiautojai, kurių marðrutai ir gyvenimo sàlygos
kitokios (daug geresnës). Juk mums visà
mënesá teks kaþkaip verstis natûralioje Indijoje. Klampoti po paþliugusius miðkus
(Indijoje dabar musonas), gyventi atokioje provincijoje, ðalia vietinių þmonių. Tikroji Indija (ne toji, apie kurià skelbia turistinës reklamos) yra varginga, perpildyta
þmonių (jų èia – 1,2 mlrd.). Siauèia ligos,
daug ávairių parazitų, na, ir þinoma, visur
visiðka neðvara. Bet tuo pat metu Indijos
gamta (arba tiek, kiek jos dar liko) yra nepaprastai ádomi, nepakartojama ir dar iki
ðiol neiðtyrinëta. Kiekvienas ið mûsų atvykome puoselëdami svajonę aptikti naujų, mokslui neþinomų rûðių. Doktorantës
Asta Navickaitë ir Agnë Ðimkevièiûtë bei
profesorius Jonas Rimantas Stonis ieðkos
maþųjų gaubtagalvių (Insecta, Lepidoptera, Nepticulidae), o kolega Andrius
Remeikis dar tikisi aptikti ir savo mëgstamiausių baltųjų gaubtagalvių (Opostegidae). Dr. Arûnas Diðkus turi svajonę
atrasti nors vienà naujà ðeriuotaûsių (Tischeriidae) rûðá, o profesoriaus Virginijaus
Sruogos tyrimų objektas – maþieji þolinukai (Elachistidae).

Pirmieji áspûdþiai – kaip koðmaras

Jau gerokai po vidurnakèio. Nusileidus
Delio oro uoste iðtinka pirmas, bet ma-

Net sostinës Delio centre mus baugino neðvara
lonus ðokas. Oro karðtis ir drëgmë tokie
dideli, kad, atrodytų, jog pakliuvome á
saunà. Vadovui Stoniui jau net vaidenasi
vantų kvapas. Esame prisiskaitę nemaþai
„naudingos“ informacijos, skirtos atvykëliams, taèiau tenka nusivilti ir viskà patirti
savo kailiu. Kai nusitrenkiame á svarbiausià Delio geleþinkelio stotá, pamatome ne
koká nors praðmatnų ekspresà, o nesuskaièiuojamà gausybę vietinių þmonių,
iðgulusių ant plikos þemës (ne tik paèioje
stotyje, bet ir aplinkinëse gatvëse). Kaþkas kaþkur tuðtinasi tiesiai ant ðaligatvio,
o privaþiavusi maðina sustoja tik dël to,
kad jos vairuotojas ar keleivis iðpiltų ið
kanistro ðlapimà. Vietiniai vertelgos, kaip
kokios piktosios musës, neduoda praeiti – siûlo visokias paslaugas, pasakoja
„pasakas“, kad tik ið tokių kaip mes, po

Pasirodë, kad pakliuvome á tikrų tikriausio
chaoso ðalá

Indinës kobros (Naja naja). Stiprûs jų nuodai,
paralyþiuodami raumenis, sustabdo kvëpavimà
ir ðirdies veiklà

Kasmet Indijoje dël infekcinių ligų mirðta apie 1,3 mln. þmonių
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Riðikeðas (Rishikesh) – ádomi vietovë Himalajų priekalnëse, ásikûrusi ant ðventojo Gango upës krantų. Be ðventyklų, èia dar galima pamatyti ir daug
iðlikusios natûralios gamtos, todël Riðikeðe ypaè rekomenduojame apsilankyti gamtininkams
skrydþio dar neatsibudusių nelaimëlių,
galëtų nulupti kuo daugiau pinigų.
Ant maðinos sukrovę kuprines, septyniese (áskaitant ir nusamdytà indà vairuotojà) riedame ið bundanèio Delio á Riðikeðà.
Riðikeðas (Rishikesh) – nepaprasta vietovë. Vieni jà þino kaip jogos tëvynę ir centrà, kiti – kaip ðventà vietovę Himalajų
priekalnëse, prie Gango upës. Nekantru
suþinoti, kaip ði vietovë patiks gamtininkams.
Bûtinai aplankykite Riðikeðà
Rugpjûèio mënesá Indijos þemumose
karðèio turbût neiðtvertume, o ir miðkų
ten maþai belikę. O ðtai Riðikeðe, vietoje,
esanèioje Himalajų priekalnëse, – gamtos rojus: tarp neaukðtų kalnų vingiuoja

Gango upë. Visur, kur paþvelgsi, – veðlûs
miðkai. Taèiau ten, kur pastatai ir gatvës –
neásivaizduojama galybë þmonių: daugybë maldininkų, piligrimų ir elgetų.
Nors ði vietovë yra maþdaug 600 m aukðtyje, o netoliese aukðtieji Himalajų kalnai,
rugpjûtá temperatûra laikosi apie +35–
40 °C, tik naktimis retkarèiais nusileidþia
iki +25 °C. Oro drëgmë labai didelë. Vos
kiek pajudi – kaipmat pasijunti paþliugęs
prakaitu. Ilgiau iðbûti patalpose ámanoma
tik ásijungus galingà ventiliatorių. Kolega
Andrius sako, kad visur jauèia nemalonų
pieno rûgðties kvapà. Taip dvokia þmonių kûnai, drabuþiai, patalynë. Ðito kvapo
nebejunti tik tada, kai iðeini á gatves, nes
ten „kvepia“ kitaip, smarkiau (þmonių iðmatomis ir smilkalais).

Ryte atsibudę, negalime patikëti savo
akimis. Prie mûsų nuostabiosios „bazës“
(t. y. paties atokiausio, miðkų papëdëje,
ant aukðtos kalvos pastatyto triaukðèio
namelio) skraido daugybë ávairiausių
ir spalvingiausių dieninių drugių. Tiek
daug drugių vienoje vietoje retai kur ámanoma pamatyti. Tarp tankių ðakų – beþdþionës (Macaca mulatta). Ant namelio
laiptų aptinkame didþiulá negyvà elniavabalá. Profesorius Stonis sako, kad jeigu
vietovëje gausu vienų organizmų (pavyzdþiui, dieninių drugių, vabalų arba
augalų), tai joje greièiausiai bus gausu ir
kitų organizmų. Toks jau seniai apraðytas
gamtos dësningumas. Taigi, ið Riðikeðo
tikimës labai daug – naujų, mokslui dar
neþinomų rûðių.

Ðie vabzdþiai – cikadëlës ir blakë (ta, kuri nuotraukoje violetinë) – apibendrintai vadinami straubliuoèiais (Hemiptera); jų Himalajų priekalnëse gyvena
daug ir ávairių
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Saugomës kiek tik galim

Indijoje jokiu bûdu negalima gerti vandentiekio vandens. Net dantis valytis
reikia tik vandeniu, pardavinëjamu buteliais. Kolega Andrius tempia á kalnà penkių litrų plastmasinius vandens butelius.
Taèiau, pasirodo, vietiniai gudrauja. Jie
surenka senus, panaudotus, butelius ir
pripildę vandentiekio vandens pardavinëja juos naiviems turistams. Todël perkant vandená bûtina ásitikinti, ar kamðtelis yra sandarus ir nepaþeistas. Bûtent
vandeniu Indijoje plinta baisiausios
ligos. Restorane negalima valgyti þalių
darþovių, nes jûs nematëte, kaip ir kuo
jos buvo nuplautos. Musių nutupëtas
maistas gali bûti su choleros uþkratu. Be
to, kraujasiurbiai uodai ir moskitai platina mirtinà maliarijà ir sunkiai pagydomà
leiðmaniozę.
Mes saugomës. Tas mûsų „iðminèius“
kaimynas amerikietis, kuris ásikûręs
mûsų namelio treèiajame aukðte, sako,
kad mes esame neprotingi, nes bijome
þûti keliuose ar nusibaigti nuo ligų. Jis
tvirtina, kad mirti vis vien reikës, koks
skirtumas kada – dabar ar vëliau.
Vadovas Stonis kartoja: „Svarbiausias
mûsų iðvykos tikslas – likti sveikiems
ir saugiai sugráþti namo. Jokia mokslinë medþiaga neverta mûsų sveikatos.“
Tad taip ir gyvename. Kolega Andrius
sako, kad ilgiau nebeiðtvers Indijos kvapų (smarvës), doktorantës Agnë ir Asta
nebegali pakęsti indiðko maisto, profesorius Stonis ir ypaè daktaras Arûnas baisisi neðvara ir buitiniais nesklandumais. O
ðtai profesorius Virginijus viskuo patenkintas. Jam në motais tvankuma, o vietinius valgius ypaè pamëgo. Taèiau visus
mums domina vienas, pats svarbiausias,
klausimas: kur ir kaip ðiame egzotiniame kraðte aptikti naujų mokslui rûðių.
Ketiname imtis ryþtingų veiksmų (na ir,
þinoma, vienà mënesá þadame kaþkaip
iðgyventi ir iki valiai pasidþiaugti Indijos
egzotika).

Bene ryðkiausias ir daþniausias Riðikeðo vabalas – indinis skaudvabalis (Mylabris pustulata).

Vienas daþnesnių ir puoðnesnių Riðikeðo drugių – margasis machaonas (Papilio demoleus)
Dël norimų vabzdþių kai kurie
kolegos tapo akrobatais
Kolega Andrius laksto apie namelá su
mûsų atsiveþta lempa. Ðitų lempų turime dvi; kità atsiveþë profesorius Virginijus (ji maitinama baterijomis, o mûsiðkë – ákraunama ið elektros tinklo). Kai
jokių mums reikalingų vabzdþių á lempà
prisivilioti nepasiseka, Andrius sumano
lipti ant tokio aukðto cementinio stogelio.
Rezultatas – vadovo Stonio vos neiðtinka
infarktas. Ðitaip juk galima galvà nusisukti, o mikrodrugių vis vien neatskrenda.
Profesorius pasakoja, kad ir jo kolegos,
rusų mokslininkai, stebëjosi, jog niekas
neskrenda á ðviesà, nors buvo ásitaisę tankiausiose Vietnamo dþiunglëse. Vaikðtome aplink namelá ir apþiûrinëjame èia
ámontuotas dideles stacionarias dienos
ðviesos lempas. Ar tik nebus taip, kad su
jomis turime daugiau galimybių kaþko
pasiekti!? Pirmi nauju metodu pasinaudoja Andrius ir profesorius Stonis. Taèiau
netrukus, kai prisijungia kiti bendraþygiai, prie didþiosios namelio lempos nebelieka vietos. Gaudytojų daugiau negu laimikio. Patá pirmàjá aukso vertës „mikriukà“ pagauna kolega Andrius. Doktorantë
Agnë susistumia kelias plastikines këdes
ir uþsilipusi ant jų atramų stiebiasi uþ visus aukðèiausiai. Naktinë þûklë ið pirmo
þvilgsnio – be galo uþdegantis reikalas.
Taèiau ið tikrųjų þiopsoti valandomis á
spiginanèià lempà pasilipus ant këdës
atloðo – panaðiau á cirkà be pinigų. Agnë
praðo prirëmus palaikyti jos këdę, nes
kà tik katapultavo ið savo aukðtumų ant
cementinių grindų. Kolega Andrius (nebûtų individualistas) iðranda naujų bûdų:
uþ kampo susiranda kità, kad ir maþesnę,

Paprastai straubliukai (Curculionidae) yra maþyèiai vabalai, o ðis Himalajų priekalnëse gyvenantis atstovas siekia apie 2 cm
bet savo („nuosavà“) lempà. Taèiau, kad
jà pasiektų, nebeuþtenka këdës. Reikia
lipti ant cementinių laiptinës kolonų, viena ranka laikytis á lubas, o kita – sugebëti
pasiðviesti proþektoriumi ir dar tuo pat
metu gaudyti maþyèius drugius. Ið ðono
vaizdas neáprastas: suaugę þmonës susiþiebę ðviesas ir uþsilipę kas ant kolonos,
kas ant këdþių atloðų. Vis dëlto pastangos atsiperka. Andrius atlekia su maþyèiu baltuoju gaubtagalviu stikliniame
mëgintuvëlyje. Ar tik nebus kokia nauja
rûðis? Ne taip seniai prof. J. R. Stonio ir
G. S. Robinsono monografijoje buvo paskelbta Pietryèių Azijos baltųjų gabtagalvių (Opostegidae) taksonominë apþvalga.
Taigi, visos ðiuo metu þinomos rûðys toje
monografijoje jau apraðytos. Taèiau ten
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Ant Agnës rieðo nutûpë didþiulis, medþio lapà imituojantis, þiogas
Naktimis doktorantë Agnë ir kolega Andrius lyg nepailstantys akrobatai karstosi pasieniais,
tikëdamiesi pamatyti paèių maþiausių Þemëje mikrodrugių – gaubtagalvių

Atropojo neáprastai didelių dviporiakojų ðimtakojų. Jie minta puvësiais ir
Á ðviesà atskrido ir dar nematytų, margà Plokðtëtaûsių ðeimos vabalas, truputá gimi- þmogui nëra pavojingi, taèiau jų oda padengta nuodingomis iðskyromis
substratà imituojanèių, maldininkų rûðių
niðkas mûsų vabalams raganosiams

Jeigu vabalà spragðá paimsime á rankas, jis apsimes esàs
negyvas, bet paskiau netikëtai spragtelës krûtinële ir kaip
katapultas iðspriegs ið rankų

Palubiais ir sienomis visada ropoja drieþai gekonai (Hemidactylus), kurie bando pagauti koká vabzdá ar vorà

Paprastasis maldininkas (Mantis religiosa)
yra labai plaèiai paplitęs pasaulyje, ypaè daþnas ðiltuose kraðtuose. Klimatui keièiantis,
2009–2010 m. vasaromis jis jau buvo aptiktas
net ir Lietuvoje
22
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Naktinis drugys – gelsvoji saturnija (beje, Lietuvoje aptinkama net ir puoðnesnių saturnijų)
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taip pat nurodoma, kad didelë dalis Indijos Opostegidae faunos dar iki ðiol neiðaiðkinta. Andriaus laimikis savotiðkai
skatina ir kitus kolegas. Tad viskà metę
visi nugarma prie Andriaus „nuosavosios“ lempos. Naktinë gaudyklë ásisuka
visu pajëgumu. Agnë rodo savo pagautà
nepaprasto groþio ir mokslinio ádomumo
gaubtagalvá. Tad vadovas Stonis pajuokauja, kad jau galime vaþiuoti namo, nes
beveik visi kà nors turime susirinkę.
Naktá atgyjame kaip tie gekonai
Dabar naktys Riðikeðe itin ðiltos (apie
+32 °C). Didþiausia problema – daþnos
atogràþų liûtys, nes jos ypaè ásisiautëja per musono periodà (nuo birþelio iki
rugsëjo). Taigi, jeigu tik liûtis nepagadina mûsų planų, kas naktá visa komanda
renkasi prie namo þiburių ir kaip nepailstantys akrobatai karstosi pasieniais.
Patogiausiai ásitaiso vadovas Stonis, kuris
uþuot gaudęs vabzdþius atsineða lëkðtę
sriubos arba kavos puodelá ir „pamokslauja“. Vienas ið tradicinių „pamokslų“:
„Tik jûsų praðau – atsargiai!“ Profesorius
Virginijus renka kaþkokius átartinus, á jo
tiriamuosius maþuosius þolinukus panaðius, padarus. Be laboratorinës árangos,
be genitalinių preparatų jų taksonominës
priklausomybës nustatyti nepavyks. Tik
daktaras Arûnas kaþko tylus ir susimàstęs. Nepatinka jam Riðikeðo tvankuma ir
naktinës gaudyklës. Jis nori, kad ieðkotume minuojanèių vikðrų ir iðaugintume suaugëlių. Vienintelis dalykas, kuris dþiugina dr. Arûnà (þinoma, ir mus visus), yra
á þiburius kartkartëmis atskrendantys
ávairûs egzotai. Kartais tai dideli vabalai

Daugelis þmonių Indijoje gyvena itin skurdþiai
ar áspûdingesni drugiai, kartais milþiniðki
þiogai. Atropoja didþiulių ðimtakojų, na
ir, þinoma, pasirodo maldininkų (skirtingų rûðių). Taèiau didþiausi mûsų numylëtiniai – gekonai. Ðitie drieþai naktá iðlenda
ið ávairiausių pakampių ir kartu su mumis
prie lempų tyko grobio. Jie gana baikðtûs,
jeigu priartëji prie jų su fotoaparatu – ið-

Viena rytà mûsų laukë staigmena - mus uþpuolë nedraugiðkos beþdþionës makakos (apie tai
skaitykite kitame þurnalo numeryje)

kart sprunka. Taèiau kai tik pasidaro ramiau, vienu metu ant namo sienos galima
pamatyti ið karto visà jų „ðeimynà“.
Tęsinys – kitame þurnalo numeryje.
J. R. Stonio, V. Sruogos, A. Ðimkevièiûtës,
A. Diðkaus ir A. Navickaitës nuotraukos

Kai nesiseka, atkaklusis kolega Andrius, neðinas gaudykle, sumano lipti ant tokio aukðto
iðtrupëjusio cementinio stogelio, kad bûtų arèiau miðko. Taèiau dël to vadovo Stonio vos
neiðtinka infarktas
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