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2010 m. rugpjûèio mënesá Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fa-
kulteto Biosistematikos tyrimų grupë atliko ekspedicinius lauko darbus Indijoje 
(Himalajų kalnuose, 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 euronemoralinës (tai yra – „mûsið-
kës“) faunos elementų Himalajų kalnuose.

IÐVYKSTAME Á KALNUS
Riðikeðe uþ 2 200 rupijų iðsinuomojame maðinà su indu vairuotoju (kuris nepakalba 
angliðkai, bet turi graþià raudonà dëmę ant kaktos). Nors po paskutinës nakties esame 
visiðkai nepailsëję, nuotaika pakili, kelioninë. Svajojame iðtrûkti ið alinanèios Himalajų 
priekalnių tvankumos ir vykstame á kalnus, á Musorę (Mussoorie), esanèià 2–2,5 km 
aukðtyje. Kai serpantinais pradedame kilti á kalnus, gamtos vaizdai labai pasikeièia. 
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Netrunkame panirti á tankų rûkà, taèiau 
mûsų kelioniniai dþiûgavimai netikëtai 
baigiasi, kai vairuotojas pasako, jog toliau 
vaþiuoti nebegali, kad èia ir yra Musorë, 
ir mus iðlaipina ðlapioje, ávairaus tipo eks-
krementais uþterðtoje pakelëje. Pasirodo, 
dar ir mûsų pagrindinis bagaþas, kuris 
buvo pririðtas ant maðinos stogo, perðla-
po. Neriame á pirmà pasitaikiusá vieðbu-
tá, kuriame laukia ádomios staigmenos. 
Vieni kambariai be langų, kiti pereinami 
ir be atskiro tualeto, tad gamtinių reikalų 
reikia belstis pas kaimynus. O mûsų pa-
grindinis kambarys kaip didelis televizo-
rius – visa siena stiklinë. Kai pradedame 
nusirenginëti, pusë Musorës aikðtës þiûri 
á mus ir rodo pirðtais. O vakare – atvirkð-
èiai – mes uþsigesiname ðviesà ir gerdami 
arbatà stebime Musorës gyvenimà kaip 
dideliame ekrane. Rytoj susirasime savo 
„lageriui“ tinkamesnę vietà ir, þinoma, ne 
judrioje miestelio aikðtëje.

PASAULIS KEIÈIASI
Musorëje viskas purvina ir dvokia. Ko 
norëti, liûèių sezonas, o kraðtas niekaip 
neiðsivaduoja ið skurdo. Taèiau á bet kurá 
(nors ir labiausiai apskurusá) vietiná krei-
piamës „sere“. Tokia èia priimta bendra-
vimo tvarka.
Musorę ákûrë britų kolonistai. Taèiau tais 
laikais Musorë buvo tik britams. Centri-
nëse gatvëse buvo iðkabinëti uþraðai „No 
dogs, no Indians“ („Ðunims ir indams ne-
galima“). Dabar pasaulis labai pasikeitë.

MUSORËJE GYVENAME 
KAIP DEBESYJE

Iki ðiol ilgai dþiûgavome, kad musonas 
mums – ne kliûtis. Taèiau Musorëje së-

dime kaip kokiame debesyje – viskas ap-
linkui skendi tirðtame rûke, nematyti nei 
aplinkinių kalnų groþio, nei gilių tarpek-
lių vaizdų. Blogiausia yra ne rûkas, kuris 
kamuoliais ritasi per kalnus, o tai, kad oro 
drëgmë kondensuojasi lietumi. Be to, lie-
pos–rugpjûèio mënesiais èia daþnos viskà 
merkianèios liûtys. O gaila!.. Nes Muso-
rës apylinkës garsëja nepakartojamomis 
kalnų panoramomis, kuriomis galima 
groþëtis tik esant geram orui. Jau per pir-
màsias dvi dienas mûsų drabuþiai perðla-
po, o kadangi èia niekas visiðkai nedþiûs-
ta, jauèiamës gerokai padrëkę ir bijome, 
kad dar kiek ir pasidengsime pelësiais. 
Priplëkusių pelësių kvapu pradvokę ir 
mûsų vieðbutëlio kambariai. Profesoriaus 
Virginijaus marðkiniai jau supuvo, tad jis 
rengiasi juos iðmesti. Nors termometras 
rodo +25 °C (o sutemus apie +20 °C), po 
labai karðto ir tvankaus Riðikeðo jauèia-
mës suþvarbę. Kai kurie apdairiai atsiveþë 
guminius batus, tad mûsų þygiams lietus 

Musorë per musonà nuolatos skendi rûke 

Vienas graþiausių pasaulio drugių – indinis machaonas 

Musë plëðrûnë pasigavo pietums cikadëlę 

Neáprastai margas drugių baltukų (Pieridae) 
atstovas
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ir purvas – ne kliûtis. Pirmasis þygis Mu-
sorëje pavyksta ne tik dël to, kad aptinka-
me minuojanèių mikrodrugių vikðrų, bet 
ir dël kitos ypatingos prieþasties.

PIRMASIS MUSONO SIURPRIZAS – 
KRAUJUOJANÈIOS ÞAIZDOS

Daktaras Arûnas pirmasis iðmëgino, kà 
reiðkia vaikðèioti Himalajų miðkuose per 
musonà. Èia yra taip drëgna, kad dëlës 
savo aukos tyko ant ðlapių medþių ir 
krûmų lapų arba þolëse. Nepajusi, kaip 
jos uþkrenta uþ apykaklës ar palenda po 
kojinëmis ir siurbia kraujà. Dël parazitų 
ir ligų dr. Arûnas labai nemëgsta Indijos 
dþiunglių, o èia, kalnuose, iki ðiol jautësi 
saugus. Taèiau dabar mûsų kolega paplû-
do kraujais, nes ásisiurbus dëlei kraujas 
teka ilgai. Kraujo kreðëjimà stabdo dëlių 
suleistas hirudinas. Norint, kad ðie gyviai 
neuþpultų, reikia labai gerai apsikamðyti 
drabuþius. Taèiau ir tai ne visada pade-
da. Rytoj (jeigu nepils kaip ið kibiro) vël 
rengiamës á þygá. Vadovas Stonis labai 
uþsigeidë nufotografuoti ðias egzotines 
Indijos dëles, todël praðo jaunųjų kolegų 
Agnës ir Andriaus specialiai pabûti jauku 
kraujasiurbëms kirmëlëms. Agnë pareið-
kia, kad jokiu bûdu nesutiks, o Andrius 
(kaip visada) pasiryþęs eksperimentams.
Ðiuose musono drëgmëje iðmirkusiuose 
miðkuose dëlių tiek daug, kad jos tampa 
mûsų problema. Ið pradþių kolega An-
drius fotografuoti dþiaugsmingai atneða 
áspûdingà, visiðkai juodà kirmëlę su ne-
áprastai praplatëjusia galvine dalimi. Ka-
dangi daugiau norinèių nëra, Andrius lei-
dþia kirmëlei uþlipti sau ant rankos, bet ði 
nenori ásisiurbti á odà. Pagalvojame, kad 
tokios dëlës, ko gero, yra ne ðiltakraujų, 
o kokių nors kitų gyvûnų parazitai. Pa-

Nuo drëgnų þolių ir medþių lapų visokie gyviai tik ir taikosi uþðliauþti ant þmogaus odos. Nuo-
traukoje – juodoji planarija (Bipalium kewense)

sirodo, tai ne dëlë, o plokðèiųjų kirmëlių 
tipui priklausanti juodoji planarija (Bi-
palium kewense). Ji krauju tikrai neminta. 
Taèiau ant ðlapių þolių pilna ir kitokių 
kirmëlių. Jos gal kiek trumpesnës, bet 
raibokos (juosvos su rudais skersiniais 
raðtais). Uþtenka tik pabraidyti po þoles, 
o jos jau lipa aukðtyn per guminius batus 
ir siurbiasi á þmogų. Tai sausumos (þe-
minës) dëlës. Nuo ðių dëlių apsisaugoti 
darosi beveik nebeámanoma. Andrius nu-
siauna batus ir aptinka, kad jo kojinës jau 
spëjo permirkti krauju. Net nepajusi, kad 
dëlës sulenda po kojinëmis. Mûsų kole-
gëms Astai ir Agnei ðie miðkų pasalûnai 
kelia pasibjaurëjimà. Taèiau dar daugiau 
pasibaisime, kai ryte atsikëlę aptinkame 
dëlių, besiraitanèių mûsų guminiuose 
batuose. Nakèiai batus paliekame prie na-

melio durų, o jos, bjaurybës, matyt, susi-
gundo batų „aromatais“. Dabar kiekvienà 
kartà prieð iðeinant á þygá reikia ne tik ið-
sikratyti batus, bet ir turëti daug pleistrų 
bei dezinfekavimo spirito. Taigi, jeigu at-
vyksite á Indijà per musonà, susitaikykite, 
kad galite aplipti dëlëmis. Beje, ðiandien 
vadovas Stonis sako, kad dëlių jau matë ir 
mûsų namelio duðe, o daktaras Arûnas jų 
aptiko vieðbutëlio klozete.

DËLËS, KURIOS GYVENA 
NE VANDENYJE

Dëlës (Hirudinea) gyvena ávairiai, nors 
daugiausiai þmonës jas þino kaip gëlųjų 
vandenų gyventojas. Dëlių yra ir jûrinių, 
ir þeminių (sausumos). Ne visi þino, kad 
dauguma dëlių nesiurbia þmogaus kraujo, 
o minta yranèiais kûnais ir ryja smulkius 

Uþtenka tik pasivaikðèioti miðke ir net ne-
pajusi, kaip dëlës sulenda po kojinëmis, uþ 
apykaklësIndinës dëlës (Haemadipsa sylvestris)

Pasaulio gamta
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bestuburius gyvûnëlius. Sausumoje gyve-
nanèios dëlës priklauso þeminių dëlių ðei-
mai (Haemadipsidae). Jos yra kraujasiur-
bës (iðskyrus vienà gentá, kurios atstovai 
minta maþomis sraigëmis). Þeminių dëlių 
rûðys yra paplitusios paatogràþių ir atog-
ràþų kraðtuose aplinkui Indijos ir Ramųjá 
vandenynus. Þinomiausios rûðys yra indi-
në dëlë (Haemadipsa sylvestris), kurià mes 
gausiai aptikome Himalajuose, ir japoninë 
dëlë (Haemadipsa zeylanica). Kadangi krau-
jasiurbës dëlës suleidþia antikoagulianto 
(hirudino), jų padarytos þaizdos kraujuoja 
keletà valandų. Paprastai dëlių þarnyne 
yra ávairių kirmëlëse parazituojanèių or-
ganizmų. Dëlei siurbiant þmogaus kraujà, 
á þmogaus organizmà patekę parazitai ne-
kelia pavojaus. Taèiau bakterijos, virusai 
ar net parazitai ið kito þmogaus dëlëje gali 
iðgyventi mënesius ir bûti perduodami ki-
tiems (áskaitant ÞIV ir hepatità B). 
Prisisiurbusià dëlę reikëtų ðalinti nagais ar 
kokiu plokðèiu daiktu. Anksèiau siûlyda-
vome ant dëlës uþbarstyti druskos arba uþ-
pilti alkoholio, acto, repelento vabzdþiams, 
arba pakaitinti dëlę þiebtuvëliu. Dabar taip 
nebesiûlome. Visais ðiais atvejais dëlës at-
siskiria labai greitai, taèiau iðvemia savo 
skrandþio turiná á þaizdà. Tai didina infek-
cijos rizikà. Per maþdaug 20 min. kraujo 
prisiurbusi dëlë nukrenta pati. Þaizdelę 
reikia iðvalyti (dezinfekuoti).
Norint bent kiek apsisaugoti nuo sausu-
mos dëlių, reikëtų gerai apsikamðyti dra-
buþius ir naudoti repelentus vabzdþiams. 
Þmonës tiki, kad gali padëti ir kai kurios 
kitos priemonës. Pavyzdþiui, vietiniai 
siûlo iðsitepti eukalipto aliejumi, ásidëti 
tabako lapų tarp kojų pirðtų, ásitrinti sau-
su muilu arba druska bei soda. Indai var-
toja ávairius aliejus, sumaiðytus su tabako 
milteliais.

Pasaulio gamta

Aplinkiná miðkà jau gaubia vakarinis rûkas, 
o pikta makaka sugalvojo dairytis pro mûsų 
namelio langus á vidų ir mus gàsdinti

Makakos rezusai (Macaca mulatta) – vienos agresyviausių beþdþionių

Jeigu tik randa pravirà langà arba neuþ-
sklęstas duris, makakos tarsi kokios plëðikës 
verþiasi á patalpas

NEPRASIDËKITE SU BEÞDÞIONËMIS – 
GALI BAIGTIS BLOGAI

Èia, Musorës ir Danolèio apylinkių mið-
kuose, gyvena ne tik elnių, leopardų (ðių 
nematëme), bet ir dvi rûðys beþdþionių. 
Pilkieji langûrai – vienos elegantiðkiau-
sių ir, sakykim, graþiausių beþdþionių. 
O ðtai makakos (Macaca mulatta) – vienos 
ákyriausių ir agresyviausių beþdþionių. 
Patikëkite, jų áþûlumui nëra ribų. Tiek 
vienos, tiek kitos laikosi bûriais (kar-
tais dideliais) ir migruoja ið vietos á vie-
tà. Makakų ir langûrų galima pamatyti 
miðkuose, taèiau tikroji nelaimë, kai jos 
priartëja prie kaimo arba nusileidþia ant 
plento. Makakos nenoriai uþleidþia kelià 
net pravaþiuojantiems automobiliams, o 
einant keliu pësèiomis gali uþpulti ir rim-
tai suþaloti. Ið pradþių jos lyg ir nekreipia 
dëmesio, uþsiëmusios savais reikalais, 
taèiau jų nuotaikos labai greitai keièiasi. 
Uþtenka paþiûrëti á jų snukius – bjauru-
mas ant kaktos paraðytas. Vadovas Stonis 
aiðkina, kad ðios beþdþionës nëra tokios 
bebaimës. Pavyzdþiui, bijo fotoaparato ir 
nemëgsta, kai jas fotografuoja. Taèiau uþ-
tenka vadovui tik iðsitraukti fotoaparatà, 
kaip vyriausiasis patinas ðuoliais puola 
link jo. Tad nieko kita nelieka, kaip kuo 
greièiau aparatà slëpti, bëgti ir visu gar-
su klykti, nes ðitos beþdþionës yra gana 
stambios, ypaè subrendę patinai. Jos ko-
voja dantimis ir nagais. Jeigu tik galëtų, 
uþðoktų þmogui ant nugaros, draskytų 
akis nagais ir sukandþiotų. Be to, jos gali 

uþkrësti ligomis. Tikra bëda eiti pro ma-
kakų bandà su polietileniniu maiðeliu, 
jos ið karto sumàsto, kad, ko gero, neða-
tës maisto (vaisių, bandelių). Doktorantë 
Asta nukenèia net Musorës miestelio cen-
tre, mat nieko bloga negalvodama neðasi 
vaisių. Musorëje per masonà beveik visa-
da rûkas, o vakaro prieblandos vietovę 
daro dar paslaptingesnę. Suðnara krûmai, 
sulinguoja medþių ðakos ir ið prietemų 
lyg kokie zombiai pasirodo makakos. 
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Stambi makaka ðokdama nuo medþio ga-
lëtų pargriauti tokià lieknà merginà kaip 
Asta. Kad doktorantë gráþta namo su vai-
siais – didelë sëkmë, taèiau merginai ma-
kakos ávaro daug baimës.
Makakos nevengia ir judriausių miestų 
gatvių. Jų bandos dunda namų stogais, 
karstosi elektros laidais ir lenda pro kiek-
vienà atidarytà langà. Vadovas Stonis ið 
pradþių buvo didysis makakų mylëtojas, 
visada ðerdavo jas bandelëmis, sausai-
niais ir obuoliais. Vis ragindavo ir kolegas 
dþiaugtis tais padarëliais. Taèiau dabar 
viskas pasikeitë. Makakos ájunko á mûsų 
apylinkes, uþsilipa ant namelio stogo, 
karstosi ant tvorų ir iððiepusios dantis gàs-
dina. Kolega Andrius grieþtai draudþia 
palikinëti praviras duris, bet profesoriai 
vis nori daugiau ðvieþio oro. Parëję po þy-
gio pasidedame kuprines, fotoaparatus ir 
pirkinius kur pakliûva. Besikuisdami pa-
matome, kad didelis makakos patinas jau 
kambaryje ir nutvëręs laiko pirkinių mai-
ðelá (gerai, kad ne fotoaparatà ar rankinę 
su lietuviðku pasu ir pinigais). Ið netikëtu-
mo Stonis suklinka ne savo balsu. Kolega 
Andrius persigandęs klyksmo, bet ne-

Pasaulio gamta

Musorës apylinkëse kalnų ðlaitai dar daug kur apaugę miðku, todël sakoma, kad paèios geriau-
sios vietos Himalajų gamtos mëgëjams yra bûtent èia

Himalajinë vëþliablakë 

Himalajinë auslinda þmogui nëra pavojinga 
(mûsiðkës auslindos á ausá gali álásti tik ne-
bent per klaidà, o himalijinë net netilptų)

suprasdamas kas darosi, taip pat klykia. 
Ðtai ðito makaka ið mûsų tikrai nesitikëjo. 
Pabyra beþdþionës neðami produktai, o 
mes tarpduryje pamatome tik raudonà 
makakos uþpakalá. Blogiausia tai, kad 
ðitos bjaurybës jau pradeda verþtis ir pro 
uþdarytas duris. Jeigu durys ið vidaus 
neuþsklęstos, beþdþionës trankosi á jas ir 
bando atidaryti. Doktorantë Agnë pra-
randa gyvenimo dþiaugsmà, kai makakos 
uþpuola jos namelá ir dantis iððiepusios 
þada kautis. Vikrioji Agnë vos spëja pa-
sprukti ir uþsidaryti kambaryje. Prieð ið-
vykdami á Danoltá (Dhanolti) sumanome 
iðsiskalbti po dëlių atakų kraujais iðtep-
liotus drabuþius. Skalbinius iðkabinëjame 
ant virvës ðalia Agnës namelio, nes ne-
galvojame, kad mûsų skudurai sudomins 
makakas. Taèiau kol mes buvome þygyje, 
tvoromis ir namų stogais atðuoliavo lan-
gûrų banda ir pusę skalbinių numëtë bei 
suminkë á purvà. Geroji Agnë kas dar tin-
kama surenka ir sudþiausto atgal. Taèiau 
kai ateiname pasiimti skalbinių, ið kaþkur 
vël pasirodo pilkieji langûrai. Tokių di-
delių langûrų buvom dar nematę. Nors 
ðios beþdþionës ir negarsëja agresyvumu, 
bet kai didþiulis þvëris atðuoliuoja tiesiai 
á tave ir nuo medþio ðokdamas ant prie-
angio stogelio vos tavęs nekliudo, apima 
baimë. Ðá kartà langûrų apsilankymas 
ávaro baimës ne tik Agnei, bet ir profeso-
riams. Persigandę sprunkame á kambará 
ir uþremiame duris. Jauèiamës lyg gyven-
dami kaþkokių pabaisų apsuptyje (ypaè 
tas jausmas sustiprëja sutemus).
Tiek langûrai, tiek makakos didþiojoje In-
dijos dalyje yra gerbiami ir ávairiai malo-
ninami aukomis. Ðventoms beþdþionëms 
paðerti parduodami net specialûs grûdų 
rinkiniai. Taèiau ne visi gyventojai yra to-
kie malonûs. Pavyzdþiui, vadovas Stonis 
ir Andrius fotografuoja medþiuose taikiai 
besiblusinëjanèià pilkųjų langûrų kaime-

nę. Tuo tarpu vietinis þmogelis laukia su 
akmenimis, kada baigsis fotosesija ir jis 
galës langûrus iðvaikyti. Kai kurie vieti-
niai beþdþionëms yra labai negailestingi. 
Atvykę á Danoltá apsistojame pamiðkëje. 
Aiðku, netrukus pasirodo makakos. Ið pra-
dþių jos sukinëjasi apaèioje, o mes saugiai 
dþiûgaujame antro aukðto terasoje. Nors 
doktorantë Agnë jau sunerimusi, vado-
vas, norëdamas pasipuikuoti ar prisiminęs 
savo senà meilę makakoms, atbëga su ban-
delëmis. Taèiau makakos patinas netrunka 
uþmatyti vadovo rankose maiðelá. Puola 
turëklais aukðtyn á terasà ir griebia uþ mai-
ðelio, o mes, panikos apimti ir ðaukdami, 
iðsilakstome po kambarius. Pasiþadame 
daugiau makakų neðerti. Ypaè nejauku 
darosi, kai makakų bandoje yra patelių su 
maþyèiais jaunikliais. Ðie pradeda þviegti, 
atrodo, visai be reikalo. Tada tik ir þiûrëk, 
kad bandos patinas nesugalvotų jų ginti.
Tikra tiesa, kad makakas sunku fotogra-
fuoti. Nors jos labai áþûlios, bet vos pama-
èiusios fotoaparatà nusisuka arba stengia-
si pasitraukti ið kadro. Sufokusuoti kadrà 
á jų veidus ypaè sunku. Be to, jų þvilgsniai 
akimirksniu pasidaro pikti ir nieko gera 
neþadantys. Ðiuo metu, kai raðome ðias ei-
lutes, klausomës, ar kartais stogais neati-
dunda koks makakų bûrys. Tad dël visa 
ko sklàsèiu uþsklendþiame duris. 

KARAS TARP ÞMONIŲ IR MAKAKŲ
Tik apie 7–14 proc. visų Indijos makakų 
neturi kontakto su þmogumi. Tik tiek 
nedaug makakų prasimaitina nesiraus-
damos ðiukðlynuose ir nevagiliaudamos. 
Vietiniai þmonës tradiciðkai „gerbë“ ma-
kakas, laikë jas ðventomis, iki ðiol joms 
aukoja maisto ðventyklose. Taèiau pasta-
ruoju metu dël ðių beþdþionių áþûlumo 
ir agresyvumo tarp þmonių ir makakų 
uþviręs tikras karas. Ne kartà stebëjome, 
kaip suaugusieji nuo pat maþens moko 
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vaikus akmenimis apmëtyti makakas. Pa-
tys matëme, kaip beþdþionës ásiverþdavo 
á patalpas, kur miegodavo arba þaisdavo 
vaikai. Makakos jauèia, kad vaikai yra 
silpnesni, negali apsiginti. Buvo net ra-
ðoma apie kraupius atsitikimus, kai ma-
kakos iðsineðdavo arba sukramtydavo be 
prieþiûros paliktus naujagimius. Ne kartà 
matëme, kaip jauniems moksleiviams, 
gráþtantiems ið mokyklos, kelià pastodavo 
agresyviai nusiteikusių makakų bûrys.

HIMALAJINIS KEDRAS – ÐVENTAS 
MEDIS, IÐ KURIO GAMINAMI 

REPELENTAI VABZDÞIAMS
Himalajinis kedras (Cedrus deodara) natû-
raliai auga maþdaug 1,5–3,2 m aukðtyje, 
Himalajų vakarinëje dalyje, taip pat ryti-
niame Afganistane, ðiauriniame Pakistane 
ir kai kuriose aplinkinëse teritorijose. Tai 
labai graþus ir didelis visþalis spygliuotis, 
uþaugantis iki 50 m aukðèio. Já nesunkiai 
atpaþinsite ið tipiðkos kûgiðkos (lyg nukirs-
tos) virðûnës. Himalajinis kedras sanskrito 
kalba vadinamas „devadaru“. Ðis vardas 
reiðkia „dievų medis“ („deva“ – dievas, 
„daru“ – medis). Himalajinių kedrų miðkai 
nuo seno buvo vadinami ðventais miðkais 
ir buvo tikima, kad jeigu norisi melstis ir 
átikti dievui Ðivai, reikia vykti á kedrų mið-

kus, nes bûtent ten ir gyvena dievas.
Himalajinio kedro mediena (ypaè ðer-
dis) labai kvepia. Net vabzdþiai vengia 
ðio medþio, todël ið medienoje esanèių 
eterinių aliejų daromi repelentai, kurie 
tepami ant galvijų, kad atbaidytų ákyrius 
vabzdþius. Sakoma, kad ðie aliejai turi ir 
savybių, naikinanèių grybelius, padeda 
sumaþinti ávairius kûno spazmus. Dar ðio 
medþio eteriniai aliejai gali bûti naudoja-
mi virðkinimui gerinti, toksinams ðalinti 
ið organizmo, kai kurioms odos ligoms 
gydyti, masaþistai ðiuos aliejus kartais 
naudoja aromaterapijoje. Jų taip pat deda-
ma á muilus, oro gaiviklius, parketo lakà, 
insekticidus. Þmonës, kurie daug dirba 
su mikroskopais, þino, kad kedro aliejus 
yra naudojamas imersinei mikroskopijai. 
Himalajinio kedro mediena labai paklau-
si. Nuo seno buvo naudojama ðventyklų 
statyboje. Kadangi ði mediena gana at-
spari puviniui – labai tinka ir laivų arba 
tiltų statybai. Pakistane – tai nacionalinis 
medis. Jis gana atsparus þemoms tempe-
ratûroms (iki -25 °C), todël britų kolonis-
tai jo priveþë á Europà. Ðiuo metu intro-
dukuotų himalajinių kedrų galime aptikti 
ir Juodosios jûros pakrantëje, ir centrinëje 
Kinijoje, ir Ðiaurës Amerikoje. Ðis medis 
gyvena iki 300–500 metų.

Akmeninë agama (Laukadia himalaya-
na) – gana daþnas Himalajų drieþas (kûno 
ilgis – apie 23 cm)

(Tęsiná skaitykite kitame þurnalo numeryje)
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Himalajiná kedrà (Cedrus deodara) nesunkiai 
atpaþinsite ið tipiðkos, lyg nukirstos, virðûnës


