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Neapsigaukite: tokie plunksnomis išsipuošę žmonės dažniausiai mažai teturi bendro
su tikraisiais, šiuo metu gyvenančiais majais (Jukatanas, Meksika)

Vaizdas į besiveržiantį Sangujito ir dar didesnį Santa
Marijos ugnikalnius (Gvatemala)

ONA NOSEVIČIENĖ
JONO R IMANTO STONIO ir A RŪNO DIŠKAUS
nuotraukos

Pasaulinio garso mokslininkas, biologinės įvairovės tyrinėtojas, Vilniaus edukologijos universiteto profesorius, habilituotas daktaras, Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino kavalierius,
Nacionalinės mokslo premijos laureatas Jonas Rimantas Stonis daug laiko praleidžia tiriamosiose
ekspedicijose toli nuo namų. Pabuvojęs daugybėje
pasaulio tolimiausių kampelių, šiuo metu tyrinėja
Amazonijos, Andų kalnų ir Centrinės Amerikos regiono gamtą. Kai kalbėjomės, šis mokslininkas su
kolegomis Andriumi Remeikiu ir dr. Arūnu Diškumi
buvo tik ką grįžęs iš Gvatemalos, kur beveik mėnesį
ieškojo mokslui nežinomų organizmų rūšių.
Kad ir kur būtume, gamta mus visada žavi, teikia
energijos, joje mes ilsimės, susigrąžiname jėgas, o
Jūs įtemptai dirbate. Kaip sekėsi Gvatemaloje? Kokia ši šalis ir ką galite pasakyti apie jos gamtą?

J. R. Stonis. Iki šiol niekas nežino, kuri senovės
civilizacija pastatė El Tachino miestą (Meksika)

Gvatemala – gražios ir labai įdomios, dar menkai tyrinėtos gamtos
šalis, tačiau kenčianti nuo vidinių nesutarimų. 36 metus besitęsęs pilietinis
karas lėmė nesaugią šalies padėtį ir gyventojų susipriešinimą. Nors neseniai
vykdytas genocidas, dar daug šalies
gyventojų yra majai. Stebėjome, kaip
iki šiol jie eina melstis į griuvėsiais virtusias savo šventyklas, atlieka apeigas.
Majus iš karto pažinsi. Nuo kitų šalies
gyventojų (daugiausiai kolonistų paliKELIONĖS ir pramogos 2012/4
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Virš beribių Peteno (Peten, Gvatemala)
džiunglių kyšo vieno iš garsiausių senovės
majų miesto Tikalo piramidės

Jukatane (Meksika) aptinkama 9 rūšių iguanos. Šie milžiniški
driežai daugiausiai augalėdžiai, tačiau jų dantys aštrūs,
pavojingi

kuonių) majai skiriasi odos spalva, nuožulniomis kaktomis, kumpomis nosimis. Nors, tiesa,
kartais pasitaikydavo ir kuriozų. Mūsų kolegą
Andrių (o jis tikrai turi kažką majiško, ypač po
ilgo gyvenimo džiunglėse) tiek Gvatemaloje,
tiek ankstesnėje ekspedicijoje Meksikoje, Jukatane, vietiniai palaikydavo savu. Į jį kreipdavosi
viena iš majų kalbų (o jų yra daugiau nei 20)
ir prašydavo, kad man jis išverstų, ką jie pasakoja.
Prieš važiuojant į kitokios kultūros šalį, reikia ja nuodugniai pasidomėti. Priešingu atveju,
gali nutikti labai netikėtų ir nemalonių dalykų.
Nors mes žinojome, kur važiuojame, tačiau ne8 KELIONĖS ir pramogos 2012/4

saugiai pasijutome vos tik atvykę į oro uostą.
Pasitvirtino įspėjimas, kad geriau čia atvykti
šviesiu paros metu. Nors turistams ir kitokiems
atvykėliams tai per daug neafišuojama, tačiau
šalyje klesti banditizmas. Tad mes nenustebome, kai pamatėme, kad mūsų viešbutis arba
mūsų universitetas buvo aptvertas aukštomis
tvoromis ir apraizgytas spygliuotomis vielomis.
Persigandome, kai mūsų kolegas pakeliui iš oro
uosto naktį taranavo juodas džipas. Sumanus
vietinis taksistas išsuko iš kelio ir nuvairavo
siauromis gatvelėmis. Būtina žinoti, kad šioje
šalyje (kaip ir kai kur kitur) negalima fotografuoti žmonių negavus jų leidimo.
Be to, tarp majų gyvuoja tvirtas įsitikinimas, kad baltieji vagia jų vaikus. Mūsų kolegos,
Gvatemalos universiteto mokslininkai, papasakojo atvejį, kaip kaimelyje pasivaikščioti išėjo
amerikietė turistė. Tuo metu kažkokia majų
moteris pasigedo savo vaiko, padėjo dairytis
ir klausti, kur jos vaikas. Tuoj atsirado vienas
vietinis „išminčius“, kuris parodė pirštu į amerikietę ir pasakė, kad tai ji pavogė vaiką. Vietiniai iš karto griebėsi lazdų, parvertė niekuo
dėtą amerikietę ant žemės ir taip ją sudaužė bei

Ekspedicijų dalyvis Andrius Remeikis su bedžionės (paprastojo
kapucino) jaunikliu

žalojo lytinius organus lazdomis, kad ši vėliau
metus pragulėjo ištikta komos. Majų vaikas, žinoma, atsirado. Buvo kažkur netoliese nubėgęs,
tačiau tai niekam nebuvo įdomu...

Kur jūs darbavotės ir gyvenote?
Dirbome ir kalnuose, ir džiunglėse, kartais
labai atokiuose šalies regionuose, kuriuos Gvatemalos vyriausybė menkai kontroliuoja (valdžią ima banditai ir narkokarteliai). Bet ypač
prisimena mūsų gyvenimas pas vietos plantatorių. Matėme, kaip kavos plantacijose už grašius sunkiai dirba žmonės. Ten auginama kava,
kurią mes importuojame ir nusiperkame prekybos centruose. Pamanėme užfiksuoti, kaip
vaikai neša sunkiausius nešulius. Tuoj mus kaip
didžiausius priešus vietiniai su mačetėmis išlydėjo iš teritorijos. Džiaugėmės, kad viskas gerai
baigėsi.
Majų kultūra, apipinta legendomis,
mums atrodo labai egzotiška.
Aš irgi mėgstu įvairias tautas ir kultūras,
maniau, pabūsiu tarp majų. Dabar jų yra 6 mln.
(dauguma gyvena Jukatane). 1517 m. pirmieji
kolonistai išsilaipino Meksikos teritorijoje, žudė

vietinius. Majai pasitraukė į džiunglių gilumą
ir ilgai kovėsi. Visus atvykėlius arba paimdavo
į nelaisvę, arba negailestingai nužudydavo. Ir
senovės majų civilizacijai buvo būdingi „ypatingi“ papročiai, pavyzdžiui, beatodairiškas
žmonių aukojimas. Aukomis tapdavo ne tik į
nelaisvę paimti žmonės, bet ir savi gentainiai,
ypač apkūnesni vaikai ir moterys. Gyvoms
aukoms išplėšdavo širdis, nukirsdavo galvas,
kurios ridendavosi nuo piramidžių laiptų kaip
kamuoliai. Šiandien majų socialinė padėtis
Gvatemaloje yra apgailėtina. Tai žemiausios
kategorijos žmonės. Jų tikrai nerasite tarp universiteto studentų, jie dirba pačius juodžiausius
darbus už mažiausią kainą. Per neseniai vykusį
pilietinį karą vyriausybės kariai išžudė ištisas
majų bendruomenes vien dėl įtarimo, kad jie
gali būti kažkuo pavojingi. Daugelį kitų privertė bėgti iš šalies į Meksiką. Tiesa, majai vis dar
nepamiršta savo vilčių susigrąžinti nepriklausomą majų valstybę. Tad jeigu Jūs baltaodis turistas ar mokslininkas, nesitikėkite didelio majų
palankumo... Du Gvatemalos universiteto studentai buvo nusiųsti į kaimo vietovę atlikti tyrimų kursiniams darbams, pastatyti gaudykles
vabzdžiams registruoti. Tam jie net gavo vietos
seniūno leidimą, bet po valandos atėjo pulkas
vietinių, gaudykles sudaužė, studentus sumuKELIONĖS ir pramogos 2012/4
9

Pažintis

Daugybė senovės majų miestų buvo įkurti giliose Centrinės Amerikos džiunglėse ir tik vienas – Tulumas – yra prie pat Karibų
jūros kranto (Meksika)

šė ir privertė suėsti visus vabzdžius, kurie buvo
gaudyklėse.
Bet tai atokiuose kaimuose... Ten turistai paprastai nevyksta... Sostinėje irgi savos taisyklės.
Jokiu būdu nepatariama naudotis miesto autobusais. Galima tik tais, kuriuose kartu su keleiviais važiuoja ginkluotas sargybinis. O sutemus
į gatvę geriau nekišti nosies. Senasis majų miestas Tikalas yra viena įspūdingiausių Gvatemalos
turizmo atrakcijų (tikrai verta pamatyti!), tačiau gretimas šio regiono teritorijas kontroliuoja banditai ir narkokarteliai. Kam įdomu, įvedę
internete į paiešką žodžius „Peten drug gangs“
pasižiūrėsite visiškai niekuo dėtų žmonių (jaunų moterų, vyrų, vaikų) nukapotomis galvomis... Pasitaiko, kad ginkluotos gaujos sustabdo
autobusus su užsienio turistais ir apiplėšia. Jeigu
tikėtume „Wikileaks“ paviešinta informacija,
10
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Gvatemalos vyriausybė jau ne kartą kreipėsi į
JAV pagalbos, nes vyriausybė nebekontroliuoja
net 60 proc. šalies teritorijos. Tai antroji Kolumbija. Žinoma, tūkstančiai keliautojų plūste
plūsta į Gvatemalą. Tai pigi ir labai įdomi šalis.
Daugelis šių turistų grįžta namo laimingi, pilni
tik malonių įspūdžių. Aš tokių pažįstu ir tarp
lietuvaičių. Gal ir Jūs buvote? Tad nenustebsiu,
jei kas galvoja apie Gvatemalą kitaip, pozityviau... Tačiau pažįstu ir tokių lietuvių keliautojų, kuriuos Gvatemaloje žiauriai apiplėšė ar
kitaip nuskriaudė.

Kaip Jūs išlikote gyvi džiunglėse?
Dalį laiko rinkdami mokslinę medžiagą
džiunglėse buvome lydimi vietinių nusamdyto sargybinio, kuris turėjo didelį šautuvą ir vis
dairėsi aplinkui. Tačiau jei mus būtų puolę, jis
nieko nebūtų pagelbėjęs, nes puola gaujomis...

mokslo centras, o šiais
metais dar vieną mokslinę publikaciją japonų
tarptautiniam, itin didelį
prestižą turinčiam mokslo
žurnalui. Tačiau Meksikai ir Belizui kaimyninė
Gvatemala buvo lyg balta
dėmė entobiontinių vabzdžių tyrimų žemėlapyje.
Norint teigti apie evoliucinius procesus Centrinėje Amerikoje, reikėjo
ekspedicijos Gvatemaloje.
Išvykome šių metų sausio pabaigoje. Viskas, ką
surinkome ekspedicijos
metu, buvo surinkta pirmą kartą, o dauguma aptiktų rūšių – mokslui dar
Viena didžiausių raudonųjų arų populiacijų išliko ne Amazonijos džiunglėse, o
nežinomi organizmai. Bet
legendomis apipintuose Korkovado miškuose (pietvakarių Kosta Rika)
Bet mums tai, pripažinsiu, mažai rūpėjo. Taip svarbiausia, kad Gvatemaloje buvo aptikta tiek
būdavome įnikę į savo tiriamų organizmų pa- daug rūšių, kad sumušė mūsų rekordus ir visus
ieškas, kad nieko daugiau nebematėme ir nebe- mūsų įsivaizdavimus. Pavyzdžiui, visame pagirdėjome...
saulyje yra žinomos tik 107 aprašytos mažųjų
šeriuotaūsių rūšys, o Gvatemaloje mūsų kolegai
Gyvenote ten, kur auginama mūsų
dr. Arūnui Diškui pavyko atrasti dar 27 rūšis
pamėgta kava, koks jos skonis ten? Ar
(vienoje nedidelėje šalyje – penktadalis pasaugeria ją vietiniai?
lio faunos!). Gvatemala tikrai neįprastai įdomi...
Jie patys geria daug kavos ir mus vaišino, bet Reikėtų tyrimus tęsti, nes Gvatemala, matyt, yra
ji visai ne tokia, kokią mes esame įpratę gerti. ne tik didelės biologinės įvairovės centras, bet ir
Paprastai daug skystesnė ir aitresnė. Bet manęs kai kurių organizmų grupių kilmės centras.
geriau apie kavą neklausti (buvo mūsų kolegų,
Sakoma, kad kai kurie organizmai iškurie gvatemalietiška vietine kava baisėjosi, o
nyks
net nesuregistruoti?
man kaip ir viskas patiko, nes nesu kavos eksApskaičiuota Žemėje esant apie 12,5 mln.
pertas).
įvairiausių organizmų, o aprašyta tik 1,8 mln.
Kaip sekėsi mokslinis darbas?
Tačiau dauguma rūšių dėl klimato kaitos, sparAnksčiau kartu su anglų kolegomis tyrimų čiai didėjančio gyventojų skaičiaus, organizmų
buvome atlikę Belize, po to – Kosta Rikoje, dar gyvenamųjų vietų naikinimo arba fragmentavėliau Meksikoje, Ramiojo vandenyno pakran- cijos išnyks anksčiau, nei jas atras mokslas. Be
tėje. O štai praėjusių metų lapkričio mėnesį ty- duomenų apie Žemėje gyvenančias rūšis nerimus atlikome Jukatano pusiasalyje (Meksikos įmanoma atskleisti gyvosios gamtos raidos tenpietryčių regione). Visur pasisekė aptikti daug dencijų.
įdomių, mokslui dar nežinomų entobiontinių
Kur aptinkama pati didžiausia biolovabzdžių, kurie gyvena augalų žaliuosiuose
(asimiliaciniuose) audiniuose. Vieną iš šių nau- ginė įvairovė?
jų rūšių pavadinome majų garbei (lot. Stigmella
Manoma, kad patys turtingiausi Žemėje yra
maya). Apie šiuos atradimus parengėme mo- Amazonės miškai ir atogrąžų miškais apaugusių
nografiją, kurią išleido Didžiosios Britanijos Andų kalnų šlaitai. Tačiau ir Centrinė AmeriKELIONĖS ir pramogos 2012/4
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Kelionių metu dažnai aptinkame
nepagydomai pasiligojusių vietinių
gyventojų (Gvatemala)

Nuostabūs, bet amžinai drėgni rūkų miškai (Kosta Rika).

Atsargiai: daugelis džiunglių augalų
yra padengti aštriais spygliais, o
kartais ir nuodingi (Meksika)

Trombikulidinių erkių padariniai – siaubingai niežtintys
gumbai ant viso kūno (Gvatemala)

ka yra vienas iš svarbiausių biologinės įvairovės
centrų pasaulyje. Ypač Kosta Rika. Joje randama apie 5 proc. pasaulio sausumos biologinės
įvairovės. Dėkingos gamtinės sąlygos: šalis netoli pusiaujo, iš abiejų pusių vandenynai, centre
– kalnai. Dėl įvairaus klimato yra keturios skirtingos gamtos zonos ir jose labai daug skirtingų
augalų. Nedidelėje teritorijoje, nedaug didesnėje už Lietuvą – 12 tūkst. augalų rūšių (Lietuvoje – apie 1360). Vien gyvačių Kosta Rikoje
yra 127 rūšys. Šioje šalyje labai išvystytas ekologinis turizmas. Kosta Rika viena pirmųjų suprato, kad didžiausios pajamos gali būti ne iš
kertamų miškų, o juos rodant pasauliui. Įrengta daug ekologinių takų, įvairiausių lynų virš
džiunglių. Deja, ne viskas yra taip gražu, kaip
atrodo. Keliaudami Centrinėje Amerikoje ir
12 KELIONĖS ir pramogos 2012/4

ypač Gvatemaloje, pastebėjome, kad žmonės labai šiukšlina. Suvalgė priešpiečius ir plastikinius
indus švystelėjo kur papuolė. Kalnai šiukšlių išverčiami į ežerus, pilami nuo kalnų šlaitų.

Įvairiarūšė gamta slepia daugybę pavojų žmogui, ypač prie jos neprisitaikiusiam. Kaip Jūs įveikiate tuos pavojus, būdami beveik išimtinai gamtoje?
Vienas iš didžiausių pavojų atogrąžų miškuose, ypač drėgnuoju periodu – maliarija. Tad
geriame vaistus dvi savaites prieš kelionę, visą
laiką buvimo metu ir dar dvi savaites po kelionės. Nors jie kenkia sveikatai, nuo jų kai kam
gali mirguliuoti akyse, slinkti plaukai, skaudėti
galvą, niežėti odą, bet kito pasirinkimo nėra.
Maliarija – kasmet daugiausia gyvybių nusinešanti liga Žemėje. Kiekvienais metais maliarija
užsikrečia apie 300–500 mln. žmonių, o 2,7
mln. miršta (daugiausiai vaikų). Yra keturios

jos formos ir visos mirtinos. Kartojasi cikliški
priepuoliai, pakyla aukšta temperatūra, naikinami eritrocitai, žmogus suserga mažakraujyste. Negydoma liga visada baigiasi mirtimi.

Jūs ne tik mokslininkas, bet ir puikus
žurnalistas, dovanojantis Lietuvos skaitytojams puikius savo kelionių aprašymus. Ne kartą rašėte savo interneto puslapyje www.life4diversity.com, „Žurnale
apie gamtą“ ir „Moksle ir gyvenime“,
kad nekenčiate džiunglių ir nesuprantate tų, kurie jomis žavisi.
Norėjau truputį intriguoti skaitytoją... Tačiau ar daug atsiras džiunglių mėgėjų? Amžina
drėgmė, o trombikulidinių erkių tokia gausa,
kad dažniausiai apipuola šimtais. Jos plika akimi beveik nematomos, apninka nuo žolių, bet
taip pat ir nuo medžių. Susiradusios minkštesnę
kūno vietą, išskiria fermentą, kuris tirpdo audinius ir tada siurbia žmogaus audinius kaip kokią
tyrelę. Kai pasimaitina, nukrenta, palikdamos
mažas žaizdeles, bet sukeldamos baisią alergiją.
Iškilę gumbai labai niežti. Žmogus tik kasosi,
draskosi (iki kraujo). Džiunglėse besikasydamas
gali užkrėsti žaizdas stafilokokais, tada išsivysto
daugybiniai pūliniai. Teko matyti gumbų ir ant
turistų kūnų. Tik turistai vaikšto takais, o mes
landžiojame po visokiausius sąžalynus, krūmus,
visą laiką gamtoje.
Kokių dar pavojų slypi egzotiškose
šalyse?
Atogrąžų (tropinių) ligų yra daugybė. Viena iš labiausiai paplitusių ligų – leišmaniozė,
mikroskopiniai pirmuonys, kuriuos platina
smulkūs uodeliai (moskitai). Būna odos leišmaniozė (ant veido, rankų atsiranda didelės negy-

jančios votys) ir visceralinė leišmaniozė (tada
pažeidžiamos kepenys ir kiti vidaus organai).
Centrinėje Amerikoje (ypač Meksikoje) paplitusi Čagaso liga, kurios metu taip pat atsiranda
daugybinių vočių, tačiau ši liga nepagydoma,
baigiasi mirtimi. Dramblialigę sukelia kirmėlės, o jų miniatiūrines lervas platina moskitai.
Gali gyventi prabangiausiame viešbutyje, būti
turtingiausiu žmogumi, bet jeigu nutūps vos
įžiūrimas moskitas ir siurbdamas kraują įleis
lervų mikrofiliarijų, dėl limfų takų patologijos
rankos ar kojos (į kurias įgėlė moskitas) sutins
iki milžiniškų dydžių. Todėl liga ir vadinama
dramblialige. Tai nepagydoma.
Yra dar tokių kraujinių siurbikių. Jų plika
akimi neįžiūrimos lervos skverbia į žmogų per
odą, kai žmogus maudosi Afrikos (pavyzdžiui,
Egipto) ir kai kurių kitų šiltų kraštų tvenkiniuose, upėse, ežeruose. Žinau atvejį, kai šia
liga Indijoje apsikrėtė lietuvė, maudydamasi
viešbutyje po dušu. Ligos simptomas – šlapinimasis su krauju.

Ar įmanoma ligų išvengti?
Remdamasis patirtimi, manau, kad kitokio
klimato šalyje reikėtų lankytis ne ilgiau kaip
mėnesį, nes kitoks maistas, kitokia aplinka dažniausiai silpnina imunitetą ir žmogus tampa
neatsparus ligoms. Be to, prieš vykstant būtina
pasidomėti apie skiepus, nuo kokių ligų reikia
pasiskiepyti. Be specifinių to krašto ligų, būtina
pasiskiepyti nuo stabligės. Vienas mano kolega
mirė Azijoje įsibrėžęs ranką krūmo spygliu.
Taip pat nuo hepatito A, kuriuo jau persirgo
ne vienas mano kolegų, kurie nesusiprato laiku pasiskiepyti. Užsikrėtė tik dėl to, kad laikė
galvą ant nešvaraus traukinio atlošo. Tiesa, tam
nebūtina toli važiuoti, tai gali atsitikti ir Lietu-
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Viena didžiausių turizmo atrakcijų Gvatemaloje –
Altiplano ežeras ir Antigva. Kaip tik būtent čia neapdairių
atvykėlių dažniausiai tyko vietiniai banditai...

voje. Bet į kelionę (ypač į kokią skurdesnę šalį)
niekam nepatarčiau išvykti nepasiskiepijus. Šios
ligos sukėlėjų gali būti visur – ant sėdynių, atlošų, nešvarios patalynės viešbučiuose.
Taip pat keliaudami visada turėkite rankų
dezinfekavimo priemonę, o vandenį gerti ir
dantis valytis tik iš užsuktų gamyklinių butelių, pirktų parduotuvėse (jokiu būdu nesinaudoti vandeniu iš čiaupo!). Vandeniu plinta daug
baisių ligų.

Kanarų paplūdimiuose, o vyks į salų gilumą. Tiesa, turėčiau per daug negirti Kanarų, nes šiame
salyne mane buvo apvogę. Tad patarimas keliautojams būtų toks: saugios ir laimingos kelionės,
nepamirškite pasidomėti apie kraštą, į kurį vyksite ir visada saugotis. Nuoširdžiausi linkėjimai
žurnalo „Kelionės ir pramogos“ skaitytojams ir
keliautojams!

Tai geriausia ilsėtis, džiaugtis gamta
Lietuvoje ir Europoje?
Lietuva yra nepaprastas, labai malonus kraštas, kur ir miškų yra daug, ir rūpinamasi gamta,
ir klimatas (bent pusę metų...) labai palankus.
Iš tiesų, Lietuvoje yra labai gera. O žiemą išsiilgusiems šilumos ar nebus bene patogiausia ir
geriausia vieta lankytis europiečių itin pamėgtose Kanarų salose? Man jos patinka ne tik dėl
to, kad ten atlikau tyrimus, bet ir dėl nuostabios
gamtos, kuri atsirado ant kažkada visiškai plikų
vulkaninių salų vandenyne. Tai tikra gamtos
evoliucijos laboratorija, kurioje mokslininkai
mato evoliucinių procesų įrodymų. Ir visi kiti
gali daug pamatyti, jeigu neleis laiko vien tik
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