
MAŽOJO ZOOSODO GYVENTOJAI 
 

 

 

DEGU 

(Octodon degus Molina)  

 
Kilmės šalis: P. Amerika 

Būrys: graužikai 

Šeima: aštuondantiniai 

Rūšis: degu 

Kūno ilgis: 25 - 31 cm. 

Svoris: 170 - 300 g. 

Gyvenimo trukmė: apie 10 m. 

Gamtoje degu gyvena kalnuose. 

Mėgsta gyventi uolose, išsikasa 

apie metro gylio urvus. Gerai jaučiasi net 1-2 kilometrų aukštyje. Degu 

pasižymintis vienu iš aukščiausių intelektų tarp graužikų, juos lengva 

prijaukinti, jie bendraujantys ir smalsūs. Šiems graužikams tinka pašaras 

skirtas šinšiloms ir jūrų kiaulytėms. Jie labai mėgsta cukinijas, moliūgus, 

porus, morkas, riešutus, džiovintus vaisius, razinas. Jiems visą laiką turi 

būti šieno ir šakelių, kad galėtų jas graužti. Degučiai yra aktyvūs dieną, 

ypač – anksti ryte, naktį jie dažniausiai miega. Laisvėje gyvena grupėmis 

iki 10 individų, nors galima sutikti kolonijas net iki 100 žvėrelių. 

Nėštumas trunka apie 90 dienų, atsiveda 1 – 10 jauniklių, dažniausiai būna 

5  - 6 degučiai. 



LABORATORINĖ 

ŽIURKĖ 

 

 

Kilmės šalis: Rytai 

Būrys: graužikai 

Šeima: peliniai 

Rūšis: laboratorinė žiurkė 

Kūno ilgis: 10 - 31 cm. 

Svoris: 250 - 800 g. 

Gyvenimo trukmė: 3 – 

3,5 m. 

 

Vieni populiariausių namuose laikomų graužikų. Žiurkė tituluojama 

ir kaip pats protingiausias graužikas. Šie gyvūnai yra labai prieraišūs 

ir ištikimi. Taip pat žiurkės yra be galo rūpestingos bei švelnios. Jos 

labai prisiriša prie žmonių, mėgsta jų draugiją.  Kaip ir dauguma 

graužikų – tai naktiniai gyvūnai. Šiems gyvūnėliams tinka 

duoti: kviečių, avižų, miežių, sorų. Svarbu, kad gyvūnas gautų 

gyvūninės ir augalinės kilmės baltymų, dėl to žiurkėms galite duot i 

mėsos (geriausia virtos, neriebios), taip pat žuvies, apvirtų inkstų, 

kepenų, varškės ar kitų pieno produktų. Racioną galite papildyti 

kiaulpienių lapais, vaisiais, daržovėmis. Venkite duoti saldaus, 

tukinančio maisto. Suaugę patinai sveria 300-800 g, patelės 250-400 g., 

patelės išgyvena ilgiau už patinus. Nėštumas trunka 21 – 22 dienas, vadoje 

būna 6 – 14 jaunikliai. 

 

 

 

 



MONGOLINĖ 

SMILTPELĖ 

(Meriones unguiculatus)   

 

Kilmės šalis: Mongolija, Š.Kinija 

Būrys: graužikai 

Šeima: peliniai 

Rūšis: mongolinė smiltpelė 

Kūno ilgis: 10 cm. 

Svoris: 75 - 120 g. 

Gyvenimo trukmė: 4 – 5 m. 

 

Mongolijos smiltpelės gyvena 

sausringose gamtos zonose su skurdžia augmenija. Jos gerai prisitaikiusios 

prie sauso ir karšto klimato, todėl geria mažai. Azijos dykumose 

gyvenančios laukinės smiltpelės būna rusvai gelsvos, mėgsta tupėti ant 

užpakalinių kojų ir atidžiai klausytis menkiausio triukšmo. Per 

paskutiniuosius dvidešimt metų jos tapo labai populiariais naminiais 

graužikais. Jos kūnas plonas, grakštus, kaklas trumpas. Užpakalinės kojos 

ilgesnės už priekines. Patinai paprastai sunkesni ir masyvesni už pateles. 

Nėštumas trunka apie 23 dienas, vadoje būna po 5 – 6 mažylius. 

 

 

 

 

 



SIRIJOS 

ŽIURKĖNAS 

(Cricetus auratus) 

 

Kilmės šalis: Š.Sirija, 

P.Turkija 

Būrys: graužikai 

Šeima: žiurkėniniai 

Rūšis: sirijos žiurkėnas 

Kūno ilgis: 13 – 18 cm. 

Svoris: 100 - 150 g. 

Gyvenimo trukmė: 3 - 4 

m. 

 

Šio pošeimio gyvūnai sutinkami visuose žemynuose, išskyrus Australiją ir 

Antarktidą. Pagrindinė Sirijos žiurkėno spalva yra gelsvai ruda. Tai 

natūrali, gamtinė spalva. Šiuo metu entuziastų dėka Sirijos žiurkėnai yra 

įvairių spalvų: gelsvos, rudos, juodos, dvispalviai. Būna ir albinosų - baltų, 

raudonomis akutėmis. Sirijos žiurkėnų kailiukas yra trumpas, bet išveista 

ir ilgaplaukių. Sirijos žiurkėnai nėra išrankūs maistui. Jų pašaro racioną 

sudaro šienas, grūdai, daržovės (morkos, kopūstas, agurkai, pomidorai, 

ridikėliai). Sirijos žiurkėnas yra labai vislus ir anksti lytiškai subręsta: jau 

3-4 mėnesių amžiaus gali daugintis. Žiurkėnai dauginasi iki dviejų metų 

amžiaus. Nėštumas trunka 15 – 17 dienų, atsiveda 3 – 8 jauniklius. 

 

 

 

 

 



ROBOROVSKIO 

ŽIURKĖNAS 

(Phodopus roborovskii) 

 

 

Kilmės šalis: Kinija 

Būrys: graužikai 

Šeima: žiurkėniniai 

Rūšis: roborovskio žiurkėnas 

Kūno ilgis: 4,5 - 5 cm. 

Svoris: 20 – 25 g. 

Gyvenimo trukmė: 3 m. 

 

Vienas mažiausių ir greičiausių iš naminių žiurkėnų. Šiuos mažus ir 

greitus išdykėlius Kinijoje pastebėjo V. Roborovskis. Tuo metu šie 

mažyliai dar gyveno dykumose ir savo urvelius kasėsi iki 2 metrų gylyje 

po smėliu, o per vieną vakarą galėdavo nubėgti iki 160 kilometrų. Viena 

išskirtinė Roborovskio žiurkėnų savybė tai dvi dėmelės esančios virš 

gyvūnėlio akių, kurios primena antakius. Gamtoje randami žiurkėnai yra 

smėlio spalvos nugaros dalyje ir balta papilve. Tačiau šiomis dienomis jų 

galima rasti pačių įvairiausių: baltų, su rusvais lopinėliais, šviesaus 

snukučio ir kitokių. Šie žiurkėnai labai socialūs ir draugiški savo 

gentainiams, bet žmonėms su jais gali būti sunku sutarti, nelabai patinka 

būti laikomiems rankose ar glostomiems. Roborovskio žiurkėnai gimsta 

vos poros centimetrų ilgio. Nėštumas trunka – 22 dienas, atsiveda 6 – 10 

jauniklių. 

 

 

 

 



DŽIUNGARIJOS 

ŽIURKĖNAS 

(Phodopus sungorus) 

 

Kilmės šalis: Azija 

Būrys: graužikai 

Šeima: žiurkėniniai 

Rūšis: džiungarijos žiurkėnas 

Kūno ilgis: 8 cm. 

Svoris: 45 g. 

Gyvenimo trukmė: 2 - 3 m. 

 

Džungarijos žiurkėnai – labai 

populiari žiurkėnų rūšis, kuri mūsų šalyje auginama bene dažniausiai. Šios 

rūšies žiurkėnai išauga iki maždaug 10 cm ilgio, o jų svoris siekia apie 45 

gramus. Subrendę džiungarijos žiurkėnai geriausiai jaučiasi gyvendami po 

vieną – su kitais žiurkėnais jie yra linkę peštis. Su žmonėmis šie 

augintiniai dažniausiai yra labai švelnūs, beveik nesikandžioja (imant 

žiurkėną į rankas svarbu pasirūpinti, kad jis spurdėdamas neiškristų). Tai 

yra labai aktyvūs augintiniai, kurie nuolatos nori judėti, todėl svarbu 

pasirūpinti, kad augintinis visuomet turėtų veiklos (priešingu atveju gali 

pasireikšti elgesio ar sveikatos sutrikimai). Nėštumas trunka 20- 22 dienas, 

vadoje 6 – 10 jauniklių. 

 

 

 

 



ŠINŠILA 

(Chinchilla lanigera) 

Kilmės šalis: P.Amerika 

Būrys: graužikai 

Šeima: šinšiliniai 

Rūšis: šinšila 

Kūno ilgis: 22 - 38 cm. 

Svoris: apie 500 g. 

Gyvenimo trukmė: 10 - 15 m. 

 

Šinšilos dažnai auginamos 

kaip naminiai gyvūnai. 

Natūralioje buveinėje šinšilos 

beveik išnaikintos, todėl šie 

gyvūnai įtraukti į Tarptautinę raudonąją knygą. Dažnai šinšila vadinama 

„kalnų triušiu“ arba „kalnų vovere“.  Šie gyvūnėliai išgarsėjo savo 

nuostabaus tankaus kailio dėka: iš vieno plauko svogūnėlio auga iki 40 

plaukelių. Ir to paties kailio dėka šinšilos atsidūrė prie išnykimo ribos. 

Šinšilos – žolėdžiai gyvūnai. Jų mitybos racioną sudaro tik augalinės 

kilmės maistas. Gamtoje minta medžių šaknimis, žieve bei žole. Labai 

svarbi raciono dalis – sausa žolė. Šinšilos mėgsta šviežius ar sudžiūvusius 

vaisius, daržoves, uogas, įvairių augalų sėklas. Kadangi šinšilų dantys auga 

visą gyvenimą, jiems šlifuoti svarbu medžių šakelės. Nėštumas trunka apie 

110 – 175 dienų, vadoje būna 1 - 3 jaunikliai. 

 

 



JŪRŲ KIAULYTĖ 

(Cavia porcellus) 

 

Kilmės šalis: P.Amerika 

Būrys: graužikai 

Šeima: jūrų kiaulytės 

Rūšis: jūrų kiaulytė 

Kūno ilgis: 20 - 40 cm. 

Svoris: 700 – 1,2 g. 

Gyvenimo trukmė: 8 - 10 m. 

 

Nuo XVI a. Europoje jūrų 

kiaulytės pradėtos auginti kaip 

naminis gyvūnas. Andų regione 

tebeauginamos tvartuose ir 

vartojamos maistui.  

Tai šiek tiek baikštūs gyvūnai, tačiau nuo mažų dienų auginamos labai 

prisiriša prie savo šeimininko.  Šie gyvūnai turi puikią uoslę, būtent 

šiuo jutimu jie ir vadovaujasi labiausiai. Tačiau jūrų kiaulytės 

nepasižymi geru regėjimu ir klausa. Jūrų kiaulytės greitai pripranta 

prie savo vardo, taip pat gali išmokti nesudėtingų triukų.  Minta 

specializuotu pašaru skirtu jūrų kiaulytėms, daržovėmis, šienu. 

Nėštumas trunka 60 – 65 dienas, atsiveda 1 – 6 jauniklius. 

 



DEKORATYVINIS 

TRIUŠIS 

 

 

Kilmės šalis: Centrinė ir Pietų 

Europa 

Būrys: kiškiažvėriai 

Šeima: kiškinių 

Rūšis: dekoratyvinis triušis 

Kūno ilgis:  cm. 

Svoris: 1 – 1,5 kg. 

Gyvenimo trukmė: apie 8 m. 

 

Dekoratyvinis triušis – tai 

specialiai išvesta triušių 

veislė, skirta laikyti namuose, ir gyventi kartu su žmogumi.  

Dekoratyvinių triušių mitybos pagrindą sudaro grūdai ir daržovės, galima 

duoti šiek tiek vaisių (jie turėtų būti švieži, pakankamai prinokę, nevirti ir 

nekonservuoti). Kasdien būtina duoti triušiui šieno, nes jis reikalingas 

virškinimui. Dekoratyviniai triušiai privalo visada turėti, ką graužti, nes tai 

padės išvengti dantų deformacijos. Pavyzdžiui, puikiu pasirinkimu gali 

būti speciali kreida, skirta graužikams (taip pat ji puikus kalcio šaltinis) ar 

medžio šakelė. Nėštumas trunka 30 – 33 dienas, atsiveda 1 – 6 jauniklius. 

 

 

 

 



JAPONINĖ PELĖ 

(Mus Musculus) 
 

Kilmės šalis: Japonija 

Būrys: graužikai 

Šeima: peliniai 

Rūšis: japoninė pelė 

Kūno ilgis:  7 cm. 

Svoris: 20 g. 

Gyvenimo trukmė: 2 – 

2,5 m. 

Japoniškosios pelės tai – 

simpatiškas, proporcingai 

sudėtas gyvūnėlis. Visas 

kūnas apaugęs kailiu. Jo 

spalvinė gama  labai įvairi. Pelės gali būti visiškai baltos, juodos, smėlio 

spalvos, rudos, taip pat įvairaus margumo. Pelės – labai judrūs, dinamiški 

ir smalsūs gyvūnėliai. Didžiąją laiko dalį jos praleidžia judėdamos. Tai 

tyrinėja savo teritoriją, tai bėga krosą rate arba rūpinasi savo išvaizda 

šukuodamos letenėlėmis kailiuką bei  prausdamos snukutį. Japoniškąsias 

peles galima  šerti žiurkių ir žiurkėnų kompleksiniu specialiu mišiniu, 

presuotu    maistu – jame daug baltymų, riebalų, kalcio, fosforo, juose yra 

nepakeičiamų amino rūgščių, vitaminų A, D, B. Šie graužikai labai mėgsta 

duonos gaminius, obuolius, pomidorus, morkas, virtas bulves, salotas, 

įvairių sėklų mišinius, avižinius dribsnius, saulėgrąžas, riešutus. Taip pat 

noriai ėda sūrį, varškę, virtą mėsą, graužia kremzles. Svarbu neperšerti. 

Nėštumas trunka 19- 21 dieną, atsiveda apie 7 ir daugiau jauniklių. 

 

 

 

 



KARALIŠKASIS 

PITONAS 

(Python regius) 

 

Kilmės šalis: Afrika 

Būrys: žvyniaropliai 

Šeima: pitoniniai 

Rūšis: karališkasis pitonas 

Kūno ilgis: iki 2 m. 

Svoris: 2 - 3 kg. 

Gyvenimo trukmė: 20 - 30 

m. 

Karališkasis pitonas laikomas 

mažiausia rūšimi tarp pitonų, 

kurių didžiausias ilgis yra tik 

du metrai. Patelės paprastai yra šiek tiek ilgesnės nei patinai ir turi didesnę 

galvą. Skirtumai ne visada yra tokie ryškūs, kad būtų galima nustatyti 

gyvūno lytį. Pitonai, pusiau naktiniai gyvūnai, tačiau jiems šviesos reikia 

taip pat. Suaugę pitonai medžioja tamsoje ir daugiausia gaudo jaunus ir 

mažus žinduolius, tokius kaip pelės ir kiti graužikai. Būtina palaikyti 

ropliams reikalingą šilumą – tai jų teisingo laikymo pagrindas. 

Karališkasis pitonas yra gan baikštus ir mažai tikėtina, kad gali įkasti. 

Deda nuo 3 iki 11 kiaušinių. 

 

 

 

 



ŽALIOJI IGUANA 

(Iguana iguana) 

 

Kilmės šalis: Cetrinė ir Pietų 

Amerika 

Būrys: žvyniaropliai 

Šeima: iguanos 

Rūšis: žalioji iguana 

Kūno ilgis: iki 2 m. 

Svoris: 1,2 - 4 kg. 

Gyvenimo trukmė: 10 – 20 

m. 

 Šių gyvūnų spalva gali 

varijuoti nuo žalios iki 

levandų spalvos. Jaunos 

iguanos yra nedidelės, ir savo 

išvaizda primena kitus smulkius driežus, tačiau suaugusios žaliosios 

iguanos atrodo tikrai įspūdingai. Dėl savo ypatingos išvaizdos žaliosios 

iguanos yra labai populiarios tarp egzotinių gyvūnų mylėtojų. Jaunos 

iguanos minta ne tik augalinės, bet ir gyvūninės kilmės maistu: vabzdžiais, 

tarakonais, svirpliais, miltinėmis kirmėlėmis, taip pat gali valgyti ir 

paukštieną. Sendamos žaliosios iguanos kur kas mieliau renkasi augalinį 

maistą – įvairias miško žoles, salotas, vaisius ir daržoves. Per metus patelė 

gali sudėti nuo 20 iki 71 kiaušinio, jaunikliai išsirita per 10 – 15 savaičių. 

 

 

 



STEPINIS 

VĖŽLYS 

 

(Testudo 

horsfieldii) 

 

Kilmės šalis: Vidurio 

Azija 

Būrys: vėžliai 

Šeima: sausumos vėžliai 

Rūšis: stepinis vėžlys 

Kūno ilgis: apie 20 cm. 

Svoris: 1 kg. 

Gyvenimo trukmė: apie 60 m. 

 

Tai – roplys, mėgstantis pastovumą, ramybę, šilumą, kurios gali gauti tik 

gyvendamas erdviame terariume. 

Vėžliai daugiausiai vartoja augalinį maistą: daržoves, vaisius, kai kurias 

žolines kultūras, pavyzdžiui, žliūgę, kiaulpienių lapus ir žiedus, 

dobiliukus. Daržovės turi būti susmulkintos, sutarkuotos. Vėžliai neturi 

dantų, bet labai stipriais žandikauliais pašarą gali plėšyti dalimis. 

Vėžlių regėjimas puikiai išvystytas. Jie mato netgi spalvas. Tačiau jie 

negirdi įprastų garsų. Vėžliai – ilgaamžiai augintiniai, išgyvenantys ir 

šimtą metų. Tad prieš įsigydami gerai pagalvokite, nes jį gali tekti auginti 

kelioms šeimos kartoms. Deda 1 – 6 kiaušinius, ritasi po 84 – 102 dienų. 

 

 

 

 

 

 



KUKURŪZINIS 

ŽALTYS 

(Pantherophis guttatus) 

 

Kilmės šalis: Š. Amerika 

Būrys: žvyniaropliai 

Šeima: žaltiniai 

Rūšis: kukurūzinis žaltys 

Kūno ilgis: 61 - 180 cm. 

Svoris: 900 g. 

Gyvenimo trukmė: 10 - 15 m. 

 

Tai nedidelis, labai draugiškos 

prigimties žalčiukas, kurį nesunku 

prižiūrėti. Dėl šių savybių žalčiai 

tampa vis populiaresni naminių augintinių tarpe. Be to, jų būna daugybės 

spalvų. Laisvėje mėgsta įsikurti aukštose vietose, pušynuose. Juos galima 

rasti miegančius saulės atokaitoje arba ant šakų. Kaip ir visi žalčiai yra 

vikrūs. Aktyviausi naktį, tačiau ir dieną mėgsta pašliaužioti.  Dauginasi 

gana lengvai, deda 8 – 20 kiaušinių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MADAGASKARO   

ŠNYPŠIANTYSIS 

TARAKONAS 

 

(Gromphadorhina 

portentosa) 

 

 
Kilmės šalis: Madagaskaras 

Būrys: tarakonai 

Rūšis: madagaskaro 

šnypšiantysis tarakonas 

Kūno ilgis: 5 - 8 cm. 

Gyvenimo trukmė: 5 m. 

 

Gamtoje Madagaskaro tarakonai gyvena kolonijose. Teritorijoje paprastai 

būna vienas dominuojantis patinas su keletu patelių. Šie tarakonai nėra 

išrankūs, minta beveik vien augalinės kilmės maistu, neėda mėsos. 

Vandenį jie gauna kartu su maistu. Madagaskaro tarakonai nėra pavojingi, 

nesikandžioja ir gali tik išgąsdinti šnypštimu. Šios savybės dėka jie 

apsisaugoja nuo plėšrūnų, taip pat šnypščia kovodami su oponentais (kitais 

patinais). Šnypščiama pučiant orą pro kvėpavimo poras. Madagaskaro 

tarakonas vienintelis turi tokią techniką. Kitaip nei dauguma tarakonų šie 

neturi sparnų. Dauginasi lytiniu būdu. Patelės deda kiaušinius iš kurių 

ritasi nimfos.  

 

 

 

 

 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Patel%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pl%C4%97%C5%A1r%C5%ABnai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sparnai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Nimfa_(biologija)


VIETNAMIETIŠKA 

GYVALAZDĖ 

(Medauroidea 

extradentata) 

 

Kilmės šalis: Vietnamas 

Būrys: vabzdžiai 

Šeima: gyvalazdės 

Rūšis: vietnamietiška gyvalazdė 

Kūno ilgis: iki 14 cm. 

Gyvenimo trukmė: iki 1 m. 

 

Šios gyvalazdės yra labiausiai 

paplitusios pausaulyje. Patelės yra 

besparnės, rudos arba žalsvos, jų 

antenos yra trumpos, o ant galvos yra pora išaugų, primenančių ragelius. 

Patinai besparniai, jų antenos ilgesnės, kūnas laibas. Gamtoje ir tarp 

nelaisvėje auginamų individų patinų aptinkama labai retai. Labai lengvai 

prižiūrimos ir nelepios. Minta erškėtinių šeimos augalų lapais. Rūšiai labai 

būdinga partenogenezė (nebūtinas kiaušinėlių apvaisinimas). Kiaušinėlių 

inkubacija Lietuvoje trunka nuo 1,5 iki 2 mėnesių. Nimfos vystosi 4–5 

mėnesius.  

 

 

 

 

  

 

 



BANGUOTOJI 

PAPŪGĖLĖ 

(Melopsittacus 

undulatus)   

 

Kilmės šalis: Australija 

Būrys: papūginiai 

Šeima: papūgos 

Rūšis: banguotoji papūgėlė 

Kūno ilgis: 18 cm. 

Svoris: 30 – 40 g. 

Gyvenimo trukmė: iki 10 

m. 

Banguotoji papūgėlė – nedidelis papūginių būrio paukštis. Labai 

populiarios kaip augintiniai. Banguotoji papūgėlė šį pavadinimą įgavo dėl 

bangelių ornamento ant sprando, nugaros ir sparnų plunksnų. Laukinės 

banguotosios papūgėlės būna vien tik žalios spalvos su geltona galvute. 

Nelaisvėje buvo išveista gerokai daugiau šių paukščių spalvų. Šiandien jų 

yra mėlynų, violetinių, geltonų ir netgi visiškai baltų. Raudonų arba juodų 

banguotųjų papūgėlių nėra. Pagrindinis šių papūgėlių maistas - 

įvairios sėklos. Taip pat gali lesti vaisius, daržoves. Šiems paukščiams 

būdinga spalvinė rega. Be žmonėms įprastų spalvų, 

mato ultravioletinę spalvą. Vidutiniškai banguotosios papūgėlės padeda 4 -

6, o kartais ir 9 kiaušinius. Patelė kiaušinius peri 18 dienų. Tik ką išsiritę 

paukščiukai yra akli ir neapsiplunksnavę. Jie negali pakelti galvos ir yra 

šeriami jiems gulint ant nugaros. Maždaug po 6-7 savaičių mažyliai yra 

visiškai savarankiški bei sveria tiek, kiek ir jų tėvai. 

 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Geltona
https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%97kla
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vaisius
https://lt.wikipedia.org/wiki/Dar%C5%BEov%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rega
https://lt.wikipedia.org/wiki/Spalva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ultravioletiniai_spinduliai


NIMFA 

(Nymphicus hollandicus) 

 

Kilmės šalis: Australija 

Būrys: papūginiai 

Šeima: kakadu 

Rūšis: nimfa 

Kūno ilgis: 30 – 33 cm. 

Svoris: 90 g. 

Gyvenimo trukmė: apie 18 m. 

 

Nimfinė papūgėlė kitaip dar 

vadinama korela yra vidutinio 

dydžio papūga, XIX a. viduryje šie paukščiai buvo atvežti į Europą, 

kur per trumpą laiką labai išpopuliarėjo. Nimfos pagrindinis bruožas 

– tai ant viršugalvio esantis puošnusis plunksnuotas kuodas, o ties 

ausimis – ryškių plunksnų „skruostukai“. Kartu tai yra pagrindinia i 

požymiai, pagal kuriuos galima atskirti patiną nuo patelės. Patinėlių 

kuodas ir pakaklė yra ryškiai geltonos spalvos, tuo tarpu patelių 

galva ir kuodas – pilkos spalvos ir tik su keliomis gelsvomis 

plunksnelėmis. Patinėlių apskriti „skruostukai“ yra ryškiai oranžinės 

spalvos, o patelių – kiek blankesni, tarytum matomi pro rūką.  Šios 

papūgėlės yra linksmo būdo, taikiai sugyvena ne tik su savo giminaičiais, 

bet ir su kitų rūšių paukščiais. Deda 3 -7 kiaušinius, peri 21 dieną. Po 4 - 6 

mėnesių jaunikliai lizdą palieka. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGAPORNIAI 

(Agapornis)  

 

Kilmės šalis: Afrika 

Būrys: papūginiai 

Šeima: papūgos 

Rūšis: agaporniai 

Kūno ilgis: 15 - 17 cm. 

Svoris: 50 - 55 g. 

Gyvenimo trukmė: iki 10 m. 

 

Tai gražūs, smulkūs, žaismingi ir nekaprizingi paukšteliai. 

Vyraujanti plunksnų danga žalios spalvos, bet atskiros kūno dalys – 

antuodegis, krūtinė, galva, kaklas ir gurklys – rožinės, raudonos, mėlynos, 

geltonos ir kitokių spalvų. Pagal plunksnų spalvą ir patelės, ir patinėliai 

yra vienodi. Snapas storas, labai riestas ir stiprus; žmogų gali stipriai 

sužeisti. Vienų rūšių snapas ryškiai raudonas, kitų – geltonas, šiaudų 

spalvos. Uodega trumpa ir suapvalinta. Kojos taip pat trumpos, bet gerai 

bėgioja ir laipioja medžiais. Apie akis ryškus baltas žiedas. Agapornius 

geriausia laikyti poroje, nes tai būrio paukščiai ir jiems reikia nuolatinio 

bei intensyvaus tarpusavio bendravimo. Gamtoje neišskiriamieji gyvena 

labai dideliais ir triukšmingais pulkais. Įprastai patelė padeda 4 - 6 

kiaušinius, paukščiukai išsirita 23 - 24 dieną, jaunikliai inkilą palieka po 6 

-7 savaičių. Tarp perėjimų turėtų praeiti ne mažiau nei 6 mėnesiai.    

 

 

 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Plunksna
https://lt.wikipedia.org/wiki/Snapas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Medis


ZEBRINĖ 

AMADINA 

(Poephilia guttata) 

 

Kilmės šalis: Australija 

Būrys: papūginiai 

Šeima: papūgos 

Rūšis: agaporniai 

Kūno ilgis: 15 - 17 cm. 

Svoris: 50 - 55 g. 

Gyvenimo trukmė: iki 10 

m. 

 

Astrildinių (Estrildidae) 

šeimos paukščiai. Draugiški 

ir protingi. Geriausia laikyti 

kelias amadinas, nes 

laikomos po vieną jos liūdi. 

Paplitusios Afrikoje, Azijoje, Okeanijos salose ir Australijoje. Šiuo metu 

nelaisvėje laikomos amadinų rūšys išsiskiria plunksnų spalvų įvairove, ko 

nepasitaiko gamtoje. Nelaisvėje laikomos amadinos lesinamos sorų ir 

kanarėlių sėklų mišiniu, kurių galite įsigyti zoologijos prekių 

parduotuvėse. Taip pat rekomenduojama kuo dažniau duoti daigintų sėklų 

ir žalumynų. Joms patinka salotų, kiaulpienių lapeliai, obuolio, banano, 

brokolių, špinatų griežinėliai. Amadinų gyvenimo trukmė- 5-6 metai, bet 

pasitaiko ir ilgiau. Deda 2 – 5 kiaušinius, peri 13 dienų, jaunikliai lizdą 

palieka po 18 dienų. 

 

 


