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PATIKĖKIT, KARADAHAS 
IR JUMS PATIKTŲ
4. ŠAITANO VARTAI IR VABZDŽIŲ ROJUS

Pasaulio gamta

*Karadahà seniau buvo áprasta vadinti Karadagu, taèiau antrajame „Pasaulio vietovardþių þodyno“ 
leidime teikiamas Karadaho pavadinimas (Pasaulio vietovardþiai. Europa, 2006, p. 190).

(Tęsinys)
Tai pasakojimas apie Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU) Biosistematikos tyrimų grupës 
ekspedicinius lauko darbus Ukrainoje, Karadaho* rezervate. Ðioje ir kitose straipsnio dalyse 
vartojami ekspedicijų dalyvių inicialai: A. R. – mokslo projektų vykdytojas Andrius Remeikis, 
J. R. S. – profesorius Jonas Rimantas Stonis, A. D. – daktaras Arûnas Diðkus, A. Ð. – mokslo 
projektų vykdytoja Agnë Ðimkevièiûtë, A. N. – doktorantë Asta Navickaitë, B. P. – doktorantë 
Brigita Paulavièiûtë, R. N. – profesorius Remigijus Noreika, V. S. – profesorius Virginijus Sruo-
ga (apie Biosistematikos tyrimų grupę galite pasidomëti internete – www.life4diversity.com).

Uþsigeidëme pakliûti á uþdraustà zonà
Kadangi dienomis èia taip karðta, kad nebeámanoma vaikðèioti, nutariame keisti reþi-
mà – dabar iðvykas rengsime tik ryte ir vakare. Ðiandien ryte vos prabudę viskà metam 
ir puolam á þygá. Uþlipam ant saulës iðdegintos plynaukðtës. Èia kaþkada yra buvęs 
senovinis miestas, kurio dabar në pëdsako nelikę, taèiau atsiveria gana neblogas vaiz-
das á Koktebelio miestelá ir jûros álankà. Ðiandien uþsigeidëme neámanomo – patekti 
á ðiuo metu visiðkai uþdraustà rezervato zonà ir unikalius, þmonių nelankomus pa-
plûdimius, nusëtus ávairiaspalviais, vulkaninës kilmës akmenukais. Sakoma, kad jûros 
vanduo ðiose vietose yra pats ðvariausias bene visoje Juodosios jûros ðiaurinëje pakran-
tëje. Ðiuose vandenyse, ypaè prie povandeninių uolų, turëtų veistis ávairiausių vandens 
organizmų (vëþių vienuolių, rapanų, midijų, ðakniaburnių medûzų ir daugybë kitų 
ádomybių). Taèiau svarbiausia – ten ta vieta, kurioje prieð maþdaug du deðimtmeèius 
vykdavo VPU studentų mokomosios lauko praktikos, taip pat ten priaugę daug gaub- Gaubtagalvio kokonas (1,5 mm)
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Lipom per tvorà, kad pasiektume neáprastos rû-
ðies minas su vikðrais

tagalviams reikalingų mitybinių augalų.
Nuþiûrim, kokiais takais galëtume pasiek-
ti Karadaho rytiná postà (eigulio namelá). 
Ten mûsų laukia ypatinga misija – kyðiais 
papirkti sargus ir patekti á pietrytinę re-
zervato pakrantę, kur ðiuo metu leidimų 
grieþtai niekam neduodama. Esame prisi-
klausę, kad Ukrainoje visur populiarios 
ávairios „dovanos“. Net kai J. R. S. su Si-
monu R. Hillu (Didþioji Britanija) 2007 m. 
keliavo po Ukrainà, pastebëjo, kad neda-
vęs kyðio kasininkei kartais nenusipirksi 
net bilieto á populiarų traukinio marðrutà. 
Mûsiðkiai keliautojai, sekdami vietinių 
þmonių pavyzdþiu, águdo kasininkëms 
ir traukinių palydovëms dalyti pinigus ir 
uþ tai pelnydavo ðiokių tokių privilegijų. 
Ir dabar prisikrovę saldainių keliaujame 
pas sargę Nadieþdà Jurjevnà. Kaip buvo 

raðyta ankstesniame straipsnyje, visa jos 
ðeima saugo rytinius áëjimus á rezervatà. 
Pabendraujame su ðia nuoðirdþia moteri-
mi, taèiau jokių kyðių neiðdrástame (ir ne-
norime) duoti. Þmonës, kurie atlieka savo 
darbà sàþiningai, yra verti didþiulës pagar-
bos. Nenorime tepti nei savo sàþinës, nei 
áskaudinti kitų. Nadieþda, iðgirdusi apie 
norus patekti á uþdraustà zonà, pataria ap-
silankyti pas savo vyrà Viktorà Vladimiro-
vièių – gal jis patars, kaip iðspręsti mûsų 
problemas. Moteris paskambina telefonu 
Viktorui ir nurodo mums kelià á þemuti-
ná kordonà. Nusileidę þemyn, pamatome 
tikrų tikriausià Amerikos vesternų ðerifà: 
rûstus veidas, plaèiabrylë skrybëlë, dirþas 
su blizganèia sagtimi ir visokie þetonai, 
bylojantys – „að èia vadas“. Ápratę su Na-
dieþda draugiðkai ðnekuèiuotis, netikëtai 
gauname lyg su ðlapia mazgote per veidà. 
Kolega J. R. S. bando taisyti padëtá ir emo-
cingai suðunka: „Vytia, ar atsimenate, kaip 
mes bendravome maþdaug 1987 m., kai èia 
buvo ásikûrusi mûsų studentų lauko prak-
tikos stovykla?“ Taèiau J. R. S. apsigauna. 
Sentimentalûs „triukai“ nepavyksta. „Ðeri-
fas“ reikalauja kalbëtis tik oficialiai ir nero-
do mums jokio draugiðkumo. Ir kà jûs ma-
note?.. „Ðerifas“, paklausinëjęs apie mûsų 
kilnius tikslus, atveria geleþinius vartus 
ir leidþia be direktorës leidimų savaran-
kiðkai lankytis uþdraustoje paplûdimio 
teritorijoje, netgi maudytis Varlių álankoje. 
Sako: „Jûs gi, entomologai, svarbų darbà 
darote rezervatui, todël eikite ir bûkite ten 
kiek tik norite!“
Takas Martjano kyðulio (Mys Martjan) 
link tai eina akmeningu paplûdimiu, 
tai vingiuoja ant sausų ðlaitų, nuo ku-
rių atsiveria vaizdas á Koktebelio álankà. 
J. R. S. pasakoja, kad bûtent ið ðios álan-

Rytinis rezervato pakraðtys

Cikadų Karadahe labai daug, visà vasarà gir-
dëti jų giesmës

kos vandenų buvo iðkeliama keraminių 
indų (amforų), kurie dar senovës laikais 
nuskendo kartu su suduþusiais laivais. 
Taèiau A. R. pastebi vandenyse plûdu-
riuojanèius didelius tuðèius dujų balionus 
bei kitų negerų dalykų, todël patosas dël 
ðių vandenų didybës kaþkaip sumenks-
ta. Kolega J. R. S. yra prisisvajojęs aptikti 
prieð maþdaug du deðimtmeèius vyku-
sios studentų lauko praktikos, kurios va-
dovas jis buvo, stovyklavietę. Bet varge, 
koks nusivylimas – pasirodo, ta vieta yra 
neatpaþástamai pasikeitusi: buvusi þvejų 
þeminë beveik visiðkai sugriuvo, kalvos 
ðlaitas apaugo ne tik aukðtaûgëmis þolë-
mis, bet ir krûmais, nedideliais medþiais 
(tà patá pasakoja ir R. N., kuris èia lankësi 
praëjusiais metais). Beveik niekas èia ne-
beprimena tos palaimingos vietos, ku-
rioje stovëjo praktikantų palapinës, buvo 
mokomasi paþinti vabzdþius arba tiesiog 
sëdima prie lauþo. J. R. S. dûsauja. Ðito-
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je vietoje kaþkada V. S. ir R. N. parengë 
savo pirmuosius tiriamuosius mokslo 
darbus. Labiausiai prisimenama gausybë 
egzotinių vabzdþių ir lapës vagilës, kurios 
naktá ateidavo vogti ið kuprinių rûkytų 
lietuviðkų deðrų. Deðras buvo mëginta 
kabinti þvejų þeminës pastogëje, bet ir tai 
nepadëjo. Kai kurie kerðtaujantys deðrų 
netekę studentai neapsikentę prisiekë tų 
lapių patykoti ir jas pagauti. Kartà tyko-
damas lapių, ðá þurnalà leidþianèios lei-
dyklos „Lututë“ direktorës Linos Marmai-
tës-Snitkienës kurso draugas Markevièius 
uþmigo. Vos ðvintant, ieðkodama kvapių 
skilandþių, pati lapë pradëjo kapstytis po 
studento miegmaiðá ir taip atkapstë mie-
gantá Markevièių. Visiems, kurie tai matë, 
buvo daug juoko. Tiesa, nedaug laimëjo ir 
tie, kurie deðras iðsaugojo. Jos ilgai bûda-
mos karðtyje, matyt, pagedo, tad keletas 
þmonių apsinuodijo ir praktikà baigë vem-
dami. Blogiausia nutiko puikiam biologui 
Vytautui Drûteikai, kurio dël tragiðkai 
susiklosèiusių aplinkybių esame netekę. 
Tada já prireikë skubiai gabenti á purvinas 
Feodosijos miesto klinikas, kur jam á nosá 
grûdo arklines adatas, pralauþë kaulus, 
atvërë ertmes ir tekino susikaupusius pû-
lius. Þiauru... O ðtai geltonkasë Lina, visa-
da energinga ir þvali, pasirodo, slapta leis-
davosi insulinà. Jei bûtų þinoję, tokio dvi 
savaites trunkanèio spartietiðko gyvenimo 
palapinëse per didþiausius karðèius jai ne-
bûtų leidę nei gydytojai, nei praktikos or-
ganizatoriai. Ak tie prisiminimai...
Netrukus mûsų ekskursija pakrypsta á ge-
ràjà pusę. Mus stebina nuostabûs kalnų ir 
jûros vaizdai, kormoranų ir kirų aptupë-
tos uolos, na, ir þinoma, daugybë svarbių 
gaubtagalvių mitybinių augalų, ant kurių 

Centrinis Karadaho slënis

Vaizdas á Varlių álankà

Karadahas – labai senos kalnodaros vieta

aptinkame ir gyvų vikðrų. Viskas èia pui-
ku, iðskyrus tai, kad ðeriuotaûsių vikðrų 
(t. y. medþiagos, kurios taip geidþia A. D.) 
vis dëlto nerandame. Uþtat netikëtai ap-
tinkame nemaþai pûkeninio gaubtagalvio 
(Simplimorpha promissa) vikðrų, reikalingų 
B. P. molekuliniams tyrimas. Nuostabu! 
Nebe taip gaila, kad Varlių álankoje nebe-
nardome (nesiryþtame – bangos per daug 
stiprios, kolega A. R. neleidþia).

Optimizmas padeda visada
Iðgërus limonadà, A. R. uþdraudþia ið-
mesti plastikinius butelius. Juos pjausto ir 

Pasaulio gamta
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ruoðia gaudykles, kurias nori ákasti á þemę 
neskraidantiems gyviams medþioti. Tikisi 
vabalų ir skolopendrų. Taèiau J. R. S. pe-
simistiðkai nusiteikęs, niurzga, kad kalnų 
þemë per kieta, iðdþiûvusi. Nors be galo 
karðta, þygiuose daþnai pasitaiko uþtikti 
blakių plëðrûnių, svirplių ir cikadų, kurių 
èia visur apstu – kur tik beeitum, girdëti 
jų giesmës. J. R. S. nusiminęs – kaip jas 
nufotografuoti medþiuose? Cikados ne 
tik atsargios, bet ir tupi aukðtai, o viskà 
dar gadina medþių lajos ðeðëliai. Vis dël-
to A. R. niekada nepraranda optimizmo 
ir eikliai mums suranda cikadà, tupinèià 
patogia poza. Fotografijos pavyksta.
Karadahas rugpjûtá labai azijietiðkas. 
Vaizdai daugiau mena kaimyninę Centri-
nę Azijà nei Europà. Turbût nëra ko ste-
bëtis, kad Karadahe aptinkama nemaþai 
augalų rûðių, kurios paprastai neauga Eu-
ropoje, taèiau tipiðkos kokiam nors Turk-
mënistanui. Kolega J. R. S. nespëja vardy-
ti augalų pavadinimų, kuriuos jis þino ið 
savo ilgalaikų ekspedicijų Centrinës Azi-

jos dykumose ir kalnuose. Mums Karada-
he pavyksta aptikti ir tokių gaubtagalvių 
(Nepticulidae) rûðių, kurios apraðytos ið 
Kopetdago kalnų (Turkmënistanas).
Jaudinantis atradimas
Niekaip negalime ásësti á vietiná autobusà, 
vaþiuojantá ið tyrimų stoties á Koktebelá ir 
Feodosijà. Praleidþiame ið eilës tris auto-
busus (þmonës kaip silkës statinëje) ir nu-
sispjovę einame á pajûrá bei Biologinës sto-
ties parkà (tikimës, kad vëliau bus tuðtesni 
autobusai). Kokia laimë! Netikëtai ant pla-
tanų lapų pirmà kartà aptinkame gaubta-
galvių minų. Ðito nei Rytų Europoje, nei 
Azijoje dar nebuvo þinoma. Rytų Europo-
je turëtų bûti nauja rûðis – platininis gaub-
tagalvis, kuris iki ðiol buvo þinomas kaip 
Vidurþemio jûros priekranèių gyventojas. 
Beje, ði rûðis priklauso neáprastai, Ameri-
kos þemyne klestinèiai, Acalyptris genèiai. 
Amerikoje apie pusę gaubtagalvių faunos 
sudaro Acalyptris rûðys, o Rytų Europoje 
tokių egzotinių padarų dar nebuvo rasta. 
Deja, minos tuðèios ir senos. Jų aptinkame 

ant visų trijų Platanus genties medþių rû-
ðių, kurias kaþkas senoviniais laikais pa-
sodino Biologinës stoties parke. Visos ðios 
platanų rûðys atveþtinës, natûraliai Kara-
dahe neauga. Viena jų kilusi ið Japonijos ir 
Kinijos, kita – ið Ðiaurës Amerikos, o tre-
èioji – Centrinës Azijos autochtonas. 
Proverþis ávyksta netikëtai, kai pavyksta 
aptikti du pirmus gyvus vikðrus. Bet tam 
tenka vogèia lipti per metalinę parko tvo-
relę, bailiai dairytis, lankstyti ir draskyti 
parko medþių ðakas. Po tokių þygių nëra 
ko stebëtis, kad netrukus kaip ið po þe-
mių iðdygsta paklaikęs stoties sargybinis 
ir su pasibaisëjimu pareiðkia: „Na, kà jûs 
darote!?.“ Mes, kaip visada, lemename, 
kad esame entomologai, o mûsų vietinis 
mokslo partneris yra dr. J. Budaðkinas. 
Tai padeda ir ðá kartà (nereikia net jokių 
árodymų pateikti). Pro ðalá vaikðto „nor-
malûs“ þmonës (ir poilsiautojai ið paplû-
dimių). Girdim panelių komentarus: „Va, 
vyrukai lapais domisi...“ Mes taip ájunks-
tame á nepaprastos rûðies paieðkas, kad ir 
kità dienà vykstame á Koktebelio parkus. 
Tikimës, kad ten gausu platanų, o ant 
jų – ir vikðrų. Pasirodo, per visà Koktebelá 
në nusususio platano nerasi. Didþiausias 
rezultatas – pamatëm ðiukðlynus ir prie 
kaþkokio vieðbuèio langų pilnas kuprines 
prisidraskëme sulaukëjusių slyvų. Norint 
aptikti Acalyptris vikðrų, reikia vykti tik á 
Karadaho biologinës stoties parkelá (net 
ir vëliau apþiûrëję Simferopolio oro uoste 
pasodintus platanus nematëme në sudþiû-
vusios gaubtagalvio minos). Tad nuo ðiol, 
kai tik pasitaiko proga, vis verþiamës ap-
þiûrëti Karadaho platanų. Mums sekasi. 
Aptinkame vis daugiau ir daugiau vikðrų. 
Kolega A. R. pasilipa ant tokio iðtrupëjusio 

Andrius Remeikis Siuriu-Kajos kalnagûbrio fone

Pasaulio gamta
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cementinio pjedestalo, kad daugiau galëtų 
pasiekti minuotų lapų, bet staiga apsiþiû-
ri, jog tas pjedestalas vos laikosi (o kristi 
tektų þemai...). Aðtrûs pojûèiai. O ðtai ðian-
dien A. R. be galo laimingas – jau susida-
rë pirmieji kokonai. Dalis medþiagos bus 
auginama kaip kolekciniai egzemplioriai, 
dalis bus fiksuojama ðimtaprocentiniame 
etilo alkoholyje DNR tyrimams (èia jau 
B. P. mokslinių interesų sritis).

Norim skorpionų ir solpûgų
Ten, kur akmenynai, taip pat senuose 
pastatuose retkarèiais galima aptikti kry-
miná skorpionà. Rezervato darbuotojai 
juo didþiuojasi – sako, kad tai endeminë 
Krymo rûðis. Pastarųjų metų tyrimai par-
odë, kad tai tik vienas ið kelių sunkiai 
identifikuojamų porûðių, priklausanèių 

Gaubtagalvio mina ant pûkenio lapo

karpatinio skorpiono rûðiai (Euscorpius 
carpathicus). Kryminis skorpionas (E. car-
pathicus tauricus) yra nedidelis padarëlis, 
jo ilgis nevirðija 4,5 cm, todël nors ir nuo-
dingas, storesnës þmogaus odos, pavyz-
dþiui, pado savo telsono geluonimi pra-
durti negali. Ðis skorpionas aktyvus tiktai 
naktá (dienà lindi po akmenimis arba pa-
statų plyðiuose). Minta musëmis ir kitais 
smulkiais bestuburiais. Dr. J. Budaðkinas 
pasakojo, kad ðá padarà jam teko matyti 
tik keletà kartų ir visada ne lauke, o se-
nuose Biologinës stoties pastatuose.
Pats stambiausias Krymo voragyvis – sol-
pûga (Geleodes aranoides). Jo ilgis, matuo-
jant su galûnëmis, gali siekti arbatinës 
lëkðtelës skersmená. Deja, Karadahe sol-
pûgų nedaug. Jos gyvena akmeningo-
se vietovëse ir aptinkamos nelengvai. 
Ðiltais vasaros vakarais solpûgų galima 
pamatyti po þibintais Biologinës stoties 
gyvenvietëje. Èia jos medþioja á ðviesà 
atskridusius vabzdþius. Solpûgos atrodo 
grësmingai – labai plaukuotos, ginkluo-
tos didþiulëmis aðtriomis cheliceromis, 
taèiau nenuodingos. Joms bûdingas ne-
áprastas agresyvumas. Suerzinta solpûga 
ásisiûbuoja ant savo ilgų kojų ir ðoka ant 
skriaudëjo, judindama galingas chelice-
ras (kurios, beje, sukelia grieþiamų dantų 
garsà). Vis dëlto solpûgų bijoti nereikia. 
Nereikia ir jų erzinti – juk jos minta ir 
dvësena, todël pradûrusios þmogaus odà 
gali uþkrësti þaizdà. Solpûgos yra labai 
ëdrios. Literatûroje pasitaiko teiginių, 
kad jas galima priskirti vieniems ëdriau-
sių gyvûnų pasaulyje. Sakoma, kad esant 
gausybei maisto solpûgos gali ësti tol, kol 
plyðta jų pilvelis.
Karadahe yra ir kitų ádomių voragyvių – 
knyginių pseudoskorpionų (Chelifer can-
croides). Jų nereta ir Lietuvoje. Ðių maþyèių, 
iki 5 mm, á skorpionus kiek panaðių vora-
gyvių Karadahe aptinkama ne tik gamto-

je, bet ir Biologinës stoties bibliotekoje. Jie 
maitinasi plika akimi beveik neáþiûrimais 
knygų kenkëjais. Savo aukas pseudoskor-
pionai paralyþiuoja nuodais, vëliau ant 
aukos uþpila virðkinamojo skysèio. Pseu-
doskorpionams bûdinga nepakartojama 
ypatybë – jie naudojasi stambiomis mu-
sëmis ir vabalais kaip transporto priemo-
ne. Ásikibę þnyplëmis á savo sparnuotųjų 
„brolių“ kojas, pseudoskorpionai keliauja 
po pasaulá. Jie – kosmopolitai. Lietuvių 
kalboje ðiuos ádomius voragyvius buvo 
siûloma vadinti „netikraskorpionais“, ta-
èiau tai prieðtaravo lietuvių kalbos þodþių 
darybos taisyklëms, todël naujasis pseu-
doskorpionų vardas dar neásitvirtino.

Karadahe vyrauja astrinių ðeimos augalai

Dienos susipainioja
Begyvenant Karadahe, dienos visiðkai 
susipainiojo. Gëda kam pasakyti, bet ne-
beatsirenkame, ar ðiandien koks antradie-
nis, ar sekmadienis. Galvojam, gal kieno 
nors paklausim, kuri gi diena. Bet argi tai 
svarbu – visos dienos mums vienodos (tik 
áspûdþiai skirtingi). 

Á Siuriu-Kajà lengviau pasikelti, 
nei nuo jos nusileisti

Ðiaip ne taip per patá karðtymetá nusi-
danginome prie pat Siuriu-Kajos (Siuriu-
Kaja) aukðtųjų uolų – tų, kurios þmonëms 
primena Puðkino (ar kokio senio) veidų 
profilius. Kaip tik èia prasideda didelių 
medþių sàþalynai, matyti kaþkokių se-
novinių kultûrų griuvësiai ir laidojimo 
vietos. Prie duobës, ið kurios turëtų trykð-
ti ðaltinis, dabar tik truputis drëgmës. 
Iðgirstame kaþkieno þingsnius ir ðakų 
traðkesá. Nusprendþiame, kad tai elnias 
(maþų maþiausiai stirna) ir bandome pa-
tykoti. Dr. J. Budaðkinas sakë (patys taip 
pat pastebëjome), kad Karadahe prisivei-
së daug stirnų ir ðernų. Ið viso Karadaho 
rezervate aptinkamos 32 þinduolių rûðys 
(ið jų 24 ðiuo metu yra daþnos ir gausios). 
Per visà Karadaho istorijà buvo registruo-
tos 46 þinduolių rûðys, t. y. daugiau nei 
70 proc. Krymo þinduolių faunos. 

Mûsų kankintojas
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Ði vieta kaþkokia neáprasta ir J. R. S. pasi-
daro nebejauku (jis tyko atskirai). J. R. S. 
sumàsto, kad èia greièiausiai gali bûti ne 
elnias, o brakonierius ir kad paðautos stir-
nos vaidmuo gali tekti jam paèiam. Pasiro-
do, nei viena, nei kita – toká sàmyðá sukëlë 
paukðèiai, kapstydamiesi tarp sausų lapų. 
Apþiûrëdami maþųjų gaubtagalvių mity-
binius augalus ir fotografuodami aptiktas 
minas, keliamës vis aukðèiau ir aukðèiau 
labai staèiu ir nesaugiu takeliu. 
Tikroji ádomybë prasideda tik tada, kai 
nuo aukðèiausio taðko nusprendþiame 
leistis þemyn. Kolega J. R. S. duoda sau 
priesaikà, kad niekada daugiau nebeiðeis 
á þygius vilkëdamas ðortus ir avëdamas 
sandalus. Kojos kraujuoja, o sandalai di-
deli ir laisvi, tad J. R. S. sako, kad jauèiasi 
kaip laiveliuose. Nusileisti nuo tokio sta-
taus kalno slidþiu takeliu – tikras menas, 
o su aiðkiai per dideliais sandalais jautiesi 
tarytum vaþiuotum riedlente. Leidþiamës 
nuo aukðto kalno taip: pasileidi ir èiuoþi 
iki arèiausio medþio, tikëdamasis já nust-
verti; jeigu nenustvertum – tektų èiuoþti 
apie treèdalá kilometro þemyn.
Netrunkame aptikti gaubtagalvių (Nep-
ticulidae) rûðių, kurių per dvideðimties 
metų rezervato tyrinëjimo periodà nebu-
vo iðaiðkinta. Ði ekspedicija leidþia áþvelg-
ti naujo, þavaus mokslinio projekto („Kry-
mo Nepticulidae“) kontûrus. Ðità projektà 
dar ðiemet planuoja pradëti kolega A. R., 
bendradarbiaudamas su dr. J. Budaðkinu, 
J. R. S. ir doktorante A. N.

Gyvename puikiai
Vakare, atrodytų, kambaryje uodų nëra. 
Bet kai uþgesini ðviesà, pasigirsta toks 
zyzlių choras, tarsi visi uodai á atakà bûtų 
iðsiruoðę. Kolega A. R. nuperka senoviná 
„prietaisà“ – lipnià juostà musëms gau-
dyti. Pagaunam tik vienà uodà, visus 
kitus naikiname rankiniu bûdu. Ádomu, 
kaip ten nuo uodų ginasi mûsų kaimynës 
merginos, kurios prieðais gyvena visiðkai 
atviroje pavësinëje?.. Bet J. R. S. patikina, 
kad jos yra vietinës ir pripratusios; jos net 
pasinaudojusios lauko tualetu rankų ne-

VPU studentų lauko praktika Karadahe 
1986 m.

Lauko praktikos, vykusios prieð daugiau nei 
du deðimtmeèius, laboratorija apleistoje þvejų 
þeminëje

siplauna. Kai kolega A. R. ðluoja laiptus ir 
ðvarinasi, jos þiûri á já kaip á iðprotëjusá.

Ar pavojingi þmogui karakurtai
Karakurtų patelës pavojingesnës uþ pati-
nus, nes jos didesnës (iki 2 cm), bet patinų 
ir jauniklių ágëlimas taip pat pavojingas. 
Karakurtų nuodams bûdingos nervų si-
stemà paralyþiuojanèios savybës. Tik 
ákandus pajuntamas deginantis skaus-
mas, kuris plinta po visà kûnà. Vëliau 
dël mëðlungiðkų krûtinës làstos raumenų 
traukulių pradedama dusti. Kitas simp-
tomas – psichinis susijaudinimas ir protu 
neáveikiama mirties baimë. Kai kuriais at-
vejais simptomai tęsiasi keletà savaièių, o 
sunkiais atvejais per pirmàsias dvi paras 
dël kvëpavimo organų paralyþiaus iðtinka 
mirtis. Vienas þymus XX a. vidurio pro-
fesorius zoologas P. Marikovskis pasiûlë 
drastiðkà, bet veiksmingà bûdà, suðvel-
ninantá padarinius, kurie gresia po kara-
kurto ákandimo. Toje vietoje, kur ákando 
karakurtas, uþdedami 2–3 degtukai ir pa-
degami. Karakurto nuodai yra baltyminës 
kilmës, juos karakurtas suleidþia negiliai 
(maþdaug iki pusës milimetro), todël 
nuodus ámanoma termiðkai suardyti (bal-
tymai koaguliuoja). Ðis bûdas veiksmin-
gas tik pirmàsias 2–3 minutes karakurtui 
ákandus, nes vëliau didþioji dalis nuodų 
jau bûna nukeliavę á kraujà. Dauguma at-
vejų karakurtai ákanda dël þmonių neat-
sargumo – netyèia basomis uþmynus ant 
voro arba neapsiþiûrëjus aunantis batus, 
kuriuose tûno karakurtas. Daþnai akimir-
ka, kai voras ákanda, lieka nepastebëta, nes 

pagalvojama, kad bakstelëjo koks spygliu-
kas. Sunku suvokti, kodël ðiam maþyèiam, 
vabzdþiais mintanèiam vorui reikalingi to-
kie siaubingai stiprûs nuodai. Galbût tam, 
kad iðþudytų grauþikus, kurių urvuose jie 
mëgsta apsigyventi?

Skaièiuojame svetimus pinigus
Skaièiuojame svetimus pinigus: per pusę 
valandos ekologiniu rezervato taku matë-
me einant net keturias ekoturistų grupes, 
kiekvienoje grupëje buvo po maþdaug 
dvideðimt penkis–trisdeðimt þmonių, tai 
kiek rezervatas uþdirba? Vieno ekoturis-
to bilieto kaina – keturiasdeðimt grivinų 
(apie trylika–penkiolika litų).

Tęsinys – kitame þurnalo numeryje.

J. R. Stonio nuotraukosMedvarlë

Pasaulio gamta


