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ĮVADAS

Sveiki atvykę  
į mano dienoraštį!

 

Pirmiausia leisk prisistatyti – esu gamtos mokslininkė, 
labiau už viską pasaulyje mėgstu keliauti ir atrasti naujus 

nuostabius sutvėrimus tarp daugybės mūsų planetoje 

gyvenančių rūšių. 
Pabaigoje norėčiau pasidalinti vienu patarimu: 

naudokis mano pavyzdžiu ir susikurk dienoraštį, kuriame 

galėtum nupiešti aptiktas gyvūnų rūšis.

Jei gamta tau patinka taip kaip man, tikriausiai žinai daug 

gyvūnų, jų pavadinimus, kaip jie elgiasi ir kaip atrodo, 

bet galiu lažintis, kad niekada neteko girdėti daugumos 

iš mano tolesniuose puslapiuose aprašytų gyvių, kuriuos 

radau keliaudama!

O dabar pradėk skaityti ir pasiruošk 
papildyti savo mėgstamiausių gyvūnų 

sąrašą!

Susidomėjimas, žavėjimasis, pasišlykštėjimas ar baimė –  

tik kelios emocijos, kurios gali kilti susidūrus su šiais 

neįprastais, gražiais ar bauginančiais gyvūnais, bet viena 

aišku: visi jie nepaprastai įdomūs. 

Galiu užtikrinti, kad tai padės tau atkreipti dėmesį į 

smulkiausias detales ir užduoti sau daug daugiau  

klausimų nei kildavo anksčiau. Nustebsi, kiek  

keisčiausių padarėlių gyvena tavo kieme. 

Jie visi labai keistai atrodo. Kai kurie 
juokingai, kiti gąsdinančiai arba taip 
neįprastai, kad tau kils klausimas, 

kaip jiems pavyksta išgyventi!

Išmok žvelgti į juos mokslininkų akimis – taip galėsi 
įvertinti visas neįprastas jų savybes.  
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DAMBIO AŠTUONKOJIS VAMPYRINIS KALMARAS
Putlus snukelis, mažyčiai kresni čiuptuvėliai ir didžiulės akys – šis gyvūnas tikrai nusipelno 
mieliausio aštuonkojo pasaulyje titulo. 

JIS MINTA 
KIRMĖLĖMIS, 
VĖŽIAGYVIAIS 
IR MOLIUSKAIS

Šis vampyras neturi ilčių 
ir nėra ištroškęs kraujo – 
tai kalmaras!

Gyvena visiškoje tamsoje, o 
šviesą susikuria pats. Išilgai 
kūno turi organus, kurie 
prireikus pradeda šviesti. 
Jei gresia pavojus, 
staigus šviesos žybsnis 
gali atbaidyti grobuonį! 

MOKSLINIS PAVADINIMAS: 

Vampyroteuthis infernalis

MITYBA: mėsėdis

ILGIS: 30 cm

GYVENAMOJI VIETA:  

jūros gelmės

GYVENIMO TRUKMĖ: 

nežinoma

MOKSLINIS PAVADINIMAS: 

Grimpoteuthis bathynectes

MITYBA: mėsėdis

ILGIS: 30 cm

GYVENAMOJI VIETA: jūros gelmės

GYVENIMO TRUKMĖ: nežinoma

VIDINĖ ČIUPTUVO PUSĖ

Dėl didelių ausų, kurios iš tiesų yra pelekai, padedantys aštuonkojui 
pasiekti tamsias vandenyno gelmes (net iki 7 000 m gylio), jis 

atrodo kaip drambliukas Dambis. 

VIDINĖ ČIUPTUVŲ 
DALIS

KAI JAM GRESIA 

PAVOJUS, KALMARAS 

SUSISUKA ŠTAI TAIP!

Jo ilgi čiuptuvai banguoja tarsi apsiaustas, oda 
yra tamsiai raudona su juodomis ir violetinėmis 
juostomis, paukščio snapą primenantys nasrai 
balti, o akys raudonos ir su ratilais – jis atrodo 
košmariškai!

TIESĄ PASAKIUS, 

VAMPYRINIS KALMARAS 

YRA DROVUS IR GERO BŪDO 

PADARĖLIS.
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Aksolotlio kūnas panašus 
į dešrelę, o žiūrint į 

snukelį atrodo, kad jis 
visada šypsosi. 

Aksolotlis turi neįtikėtiną gebėjimą greitai 
pagyti. Žaizdos užsitraukia labai greitai, o 
jei aksolotlis netenka kojos, gali užsiauginti 
naują. Taip pat ir su plaučiais, kaulų čiulpais ir 
kai kuriomis smegenų dalimis.

Varliagyvių klasėje aptinkame aksolotlį. 
Ši salamandra per visą gyvenimą 
išlaiko daugumą buožgalvio bruožų, 
pavyzdžiui, peleką ant nugaros ir 

žiaunas. Taip yra dėl to, kad aksolotlis 
niekada neišlipa iš vandens. 

AKSOLOTLIS

MOKSLINIS PAVADINIMAS: 

Ambystoma mexicanum

MITYBA: mėsėdis

ILGIS: 30 cm

SVORIS: 200 g

GYVENAMOJI VIETA:  

Chočimilko ežeras, Meksikas

GYVENIMO TRUKMĖ: 15 metų

                 AKSOLOTLIAI BŪNA SKIRTINGŲ SPALVŲ.

     ČIA MATAI DU: ROŽINĮ IR PILKĄ. 

ROŽINIAI 
KUOKŠTELIAI 
YRA IŠORINĖS 

ŽIAUNOS.

JIE GYVENA TIK VIENAME EŽERE 
MEKSIKE IR JIEMS GRESIA 
DIDŽIULIS PAVOJUS IŠNYKTI.

Aksolotlis neturi vokų, 
todėl jo gyvybingos 
juodos akys niekada 
neužsimerkia. Aplink 
galvą auga rožiniai 
kuokšteliai – tai 
išorinės žiaunos, 
reikalingos kvėpuoti. 
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OKAPIJA SAIGA
Centrinės Afrikos 
drėgnuosiuose 
miškuose gyvena 
drovus žinduolis. 

Jo kaklas plonas, bet ausys tiesios ir ilgos, 
galinčios judėti nepriklausomai viena nuo 
kitos, todėl šis gyvūnas gali girdėti garsus, 
sklindančius iš skirtingų pusių. 

JEI REIKĖTŲ 
APIBŪDINTI SAIGOS 
SNUKĮ VIENU ŽODŽIU, 
TAI BŪTŲ „ATSIKIŠĘS“. 
JOS STRAUBLYS ILGAS IR 
IŠSIPŪTĘS, O ŠNERVĖS 
NUKREIPTOS ŽEMYN. 

MOKSLINIS PAVADINIMAS: Okapia johnstoni
MITYBA: žolėdis
ŪGIS: 1,5 m
ILGIS: 2,5 m
SVORIS: 350 kg
GYVENAMOJI VIETA: Afrikos atogrąžų miškai
GYVENIMO TRUKMĖ: 30 metų

MOKSLINIS PAVADINIMAS: 

Saiga tatarica

MITYBA: žolėdis

ILGIS: 1,2 m

SVORIS: 38 kg

GYVENAMOJI VIETA: stepės

GYVENIMO TRUKMĖ: 10 metų

Žiūrint į juodus ir baltus 
dryžius ant kojų galima 

pamanyti, kad čia 
zebras, bet iš tiesų 

tai vienintelis 
egzistuojantis 
žirafos 
giminaitis. 

KODĖL 
JIS TURI ZEBRO 
DRYŽIUS? Jie padeda 
užsimaskuoti, kai 
slepiasi tarp džiunglių 
šviesų ir šešėlių. 

JO TAMSUS 
LIEŽUVIS TOKS 
ILGAS, KAD 
OKAPIJA GALI 
NUSIPRAUSTI 
AKIS IR AUSIS!

Vasarą, vykstant migracijai, ši didelė nosis 
filtruoja dulkes, kurias sukelia antilopių 

kanopos, ir taip išvalo įkvepiamą orą. 
O žiemą nosis sušildo orą prieš jam 

patenkant į gyvūno plaučius. 

Nosis ne tik 
užtikrina aštrią 
uoslę, bet ir veikia 
kaip garsiakalbis, 
pagarsinantis 
saigos balsą, kad 

jis būtų girdimas iš 
labai toli. 
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Atėjus laikui susilaukti palikuonių, gavialo 
patelė iškasa duobę ir ten padeda sunkius 
kiaušinius. 

Indijos upių pakrantėse gali sutikti labai keistą krokodilą. 
Jo snukis ilgas ir neįtikėtinai siauras, visai kitoks nei 
giminaičių iš Afrikos. 

GAVIALAS
MOKSLINIS PAVADINIMAS: 

Gavialis gangeticus

MITYBA: mėsėdis

ILGIS: daugiau nei 6 m

SVORIS: 250 kg

GYVENAMOJI VIETA: greitos tėkmės 

upės

GYVENIMO TRUKMĖ: 40–60 metų

KAIMANO IR 
KROKODILO 
GALVOS: NORS 
YRA PUSBROLIAI, 
NĖRA TOKIE JAU 
PANAŠŪS!

KAI KURIŲ 
GAVIALIŲ 
LIZDUOSE 
BUVO RASTA 
DAUGIAU NEI 
95 KIAUŠINIAI!

SUĖSIU TAVE!

GUMBAS 
„ROMANTIŠKIEMS 
BIMBESIAMS“

Tokiuose siauruose nasruose yra vietos 
tik maždaug šimtui dantų – smulkių, bet 
labai aštrių, tobulai tinkamų gaudyti žuvis. 

Ant suaugusio patino 
nosies galiuko yra 
keistas gumbas, kuriuo 
skleidžia garsų bimbesį, 
kad priviliotų pateles.  

KAIMANAS

KROKODILAS

NEDAUG DANTŲ... BET JIE LABAI AŠTRŪS!

13


