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Apie knygą
nespręsk iš  
jos viršelio

Dažnai žmonės neteisingai gyvūnams 
priskiria ne itin gražius bruožus. Pasak jų, 
gyvatės yra gleivėtos, lapės – suktos, o ryk- 
liai – pavojingi gyvybei. Kuo šie gyvūnai 
nusikalto, kad taip juos apibūdina? Leiski-
mės į kelionę po miškus, savanas, vandens 
telkinius ir išsiaiškinkime, iš kur kilo tokie 
posakiai.
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Neišmanymas – ne pasiteisinimas

Anksčiau žmonės manė, kad chameleonai spalvą 
keičia kintant aplinkai. Dabar žinome, kad tai – 
ne visai tiesa. Ramūs chameleonai būna žalios ar 
rusvos spalvos ir geriau susilieja su aplinka. Spal-
va priklauso nuo nuotaikos, emocijų ir aplinkybių. 
Tad nesitikėk, kad chameleonas spalvą pakeis, vos 
jį perkelsi į kitą vietą.

KODĖL NESIKEITI?



U o d eg a  į s i k i b ę s  o p o s um a s
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Vienas kitoks  
žvilgsnis ir lauk tragedijos

Kai kurios savybės gyvūnams buvo priskirtos per 
klaidą. Tereikia vieno įdėmaus žvilgsnio ir tikrovė 
atsiskleis kitomis spalvomis. Sakai, stručiai slepia 
galvą smėlyje? Visai ne. Nejau manai, kad oposu-
mai visą dieną praleidžia, uodega kabėdami ant 
medžių šakų? Jaunikliai taip sūpuojasi kurį laiką, 
bet suaugusieji uodegomis išlaiko pusiausvyrą ant 
trumpų šakų.

Kuo tikėjo  
mūsų protėviai

Neteisingi įsitikinimai apie 
gyvūnus turi senas šaknis. Pa-
vyzdžiui, mūsų protėviai tikėjo, 
kad pelėdos – ypač mažos – 
ūkia, skelbdamos pavojų. Juk 
kas neišsigąstų naktį, tiesa? 
Tačiau nėra jokios priežasties 
tokiais prietarais tikėti. Daž-
niausiai juose visai nėra tiesos.

Netikėk viskuo, ką mato akys

Be abejo, skaitei pasaką ar matei filmą, ku-
riame kai kurie gyvūnai, sakykim, vilkas, 
buvo vaizduojami kaip blogio įsikūnijimas! 
Jis kėsinosi ne tik į Raudonkepuraitę, bet ir į 
tris paršiukus! Tačiau nereikia pamiršti, kad 
tokie pasakojimai ir tikrovė gali skirtis kaip 
diena ir naktis.

BŪ!

Žmonės jų bijojo

Seniau žmonės kai kuriuos gyvūnus, tarkim, 
šikšnosparnius ir juodas kates, dažnai sieda-
vo su tamsiosiomis jėgomis, ir tai sukeldavo 
baimę. Šie gyvūnai buvo laikomi raganų, vam-
pyrų ir kitų pragaro jėgų padėjėjais. Ši baimė 
taip giliai įsišaknijusi, kad dar yra žmonių, šių 
gyvūnų bijančių iki šiol. O gaila! Juk iš tiesų 
jie labai įdomūs sutvėrimai ir jokiu būdu ne-
nusipelno tokio blogo vardo.



K R A U G E R Y S  V A M P Y R A S

E c h o l o kac i j a

1- as  m i t a s Šikšnosparnis

Kraujo ištroškę vampyrai. Skraidančios pelės. 
Ligų nešiotojai. Blogio pranašai. Štai kas pir-
miausia šauna į galvą, kam nors paminėjus 
šikšnosparnius. Bet minėti dalykai –  netiesa! 
Atidžiau pažvelkime į šiuos padarėlius. Greitai 
suprasi, kad jų bijoti visai nėra ko.

Šikšnosparniai yra akli

Šikšnosparniai turi mažytes akis, bet 
jokiu būdu jie neakli. Sakykim, vaisėdžiai 
šikšnosparniai – dideli šikšnosparnio gimi-
naičiai – skrisdami kryptį išlaiko daugiausia 
kliaudamiesi rega. O dar šikšnosparniai gali 
naudotis ir echolokacija – jie skleidžia ne-
matomas bangas. Jos atsimuša nuo objektų 
priekyje ir grįžta. Aidas šikšnosparnius
įspėja, kad prieš juos yra kliūtis, tad 
gyvūnai mikliai ją aplenkia. Arba 
suėda, jei ji ėdama.
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Šikšnosparniai  
įsipainioja žmonėms į plaukus

Senais laikais žmonės tikėjo, kad šikšnos-
parniai įsivelia į ilgus moters plaukus, jei šios 
sąžinė nešvari. O tada nuveda pas raganą  
ar demoną. Tačiau tai tik liaudies pasaka. 
Dėl ultragarso šikšnosparniai pastebi to-
kias mažas kliūtis, kad jiems neįmanoma 
kam nors įsipainioti į plaukus. Priešingai – 
neabejok, jie tave aplenks plačiu lanku.

JUOKAUJI? 
TEREIKIA VIENO 

ŽVILGSNIO
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Š i k š n o s p a rn i a i  p a d e d a  r eg u l i u o t i  v a b z d ž i ų 

p a r a z i t ų  s ka i č i ų

Šikšnosparniai geria žmonių kraują

Žmonės įsivaizduoja, kad šikšnosparniai geria jų 
kraują. Tiesa, yra šikšnosparnių rūšis, mintanti 
krauju. Tačiau žmonėms ji nekelia jokio pavojaus – 
šie šikšnosparniai siurbia gyvūnų kraują. Ramiau 
užmigsi žinodamas, kad jį geria tik trijų rūšių šikš-
nosparniai, o rūšių pasaulyje aptinkama daugiau 
nei 1300. Be to, krauju mintantys šikšnosparniai 
gyvena tik Pietų ir Centrinėje Amerikoje.

VISŲ AKYS IŠŠOKS ANT 
KAKTOS, KAI PAMATYS, 

KUO PERSIRENGIAU 
HELOVINUI !

Šikšnosparnis – blogio pranašas

Daugelyje kultūrų šikšnosparniai yra laikomi blo-
gio pranašais. Su raganomis, demonais ir kitomis 
piktosiomis jėgomis jie siejami daugiausia dėl to, 
kad šikšnosparniai – naktiniai padarai, o žmonės 
visada bijojo tamsos. Bet yra šalių, tarkim, Kini-
ja, kur šikšnosparniai laikomi sėkmės simboliu.  
Hieroglifas, kuriuo užrašomas žodis „šikšnospar-
nis“ – fu – turi ir sėkmės reikšmę.

KAIP GERAI ŠIĄNAKT 
IŠSIMIEGOJAU! METAS 

PUSRYČIAMS PASIIEŠKOTI 
VABZDŽIŲ

NIEKADA 
NESKRAIDYSI TAIP 

KAIP AŠ !

Šikšnosparniai yra kenkėjai

Šikšnosparniai yra be galo naudingi gyvūnai. Jie 
skraido ir medžioja naktimis, kai dauguma kitų 
gyvūnų, na, išskyrus tuos bjaurius zvimbiančius  
uodus, jau giliai įmigę. Daugelis šikšnosparnių gau-
do įkyrius vabzdžius ir kitus parazitus. Kai kurie 
tropikuose gyvenantys šikšnosparniai net padeda 
apdulkinti augalus, tad tu gali skanauti avokadų, 
mangų ir bananų. Todėl itin svarbu šikšnosparnius 
saugoti.

Šikšnosparniai  
yra skraidančios pelės

Netiesa! Šikšnosparniai yra vieninteliai skrai-
dantys žinduoliai. Su pelėmis jie turi mažai ką 
bendra. Plėviniai šikšnosparnių sparnai leidžia 
greitai ir mikliai skristi. Kadangi sparnai tokie  
lankstūs, šie skraiduoliai ne tik atlieka ma-
nevrus, skrisdami staigiai puola į šalį, bet ir  
apsisuka!



Pa nt e r i n i a i  c h ame l e o n a i  t u r i  d a ug  s p a l v ų

Ma ž a s i s  c h ame l e o n a s

D ž e k s o n o  c h ame l e o n a s
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14 - as  m i t a s Chameleonas
S L A P S T Y M O S I  M E I S T R A S

Chameleonai būtų geriausi šnipai, nes keičia 
spalvą, keičiantis aplinkai, ir puikiai prisitaiko.  
Kitomis savybėmis beveik niekuo nesiski-
ria nuo įvairių roplių. Chameleonai yra lėti, 
nerangūs medžiotojai, be to, kurti . Ar visi  
chameleonai vienodi? Perskaityk ir sužinosi.

Chameleonas – didysis 
slapstymosi meistras

Chameleonai spalvą keičia dėl įvairių  
priežasčių: aplinkos temperatūros, 
nuotaikos, bendraudami ar ieš-
kodami poros. Ne kiekvienas šių 
gyvūnų gali virsti visomis vaivo-
rykštės spalvomis. Daugumos rūšių 
chameleonai turi tik kelias pagrin-
dines spalvas. Šie gyviai geba keisti 
spalvą dėl ypatingų kūno odos ląs-
telių.

Visi chameleonai vienodi

Nejau manei, kad yra tik viena chameleonų rūšis? Toli 
gražu! Pasaulyje jų yra daugiau kaip 150! Kai kurių 
rūšių chameleonai itin maži, nesiekia nė 2 cm, o kiti – 
beveik tokie dideli kaip katės. Chameleonai skiriasi ne 
tik dydžiu, bet ir išvaizda bei spalvomis.



P u i k u s  l a im i k i s
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Chameleonai – paprasti driežai

Kurgi jau! Chameleonai nuo kitų roplių skiria-
si daugybe bruožų. Pavyzdžiui, jų pūpsančios 
akys gali judėti atskirai viena nuo kitos. Dėl to 
gyvūnas gali tuo pat metu žiūrėti ir į priekį, 
ir į šoną. Kieta, ar ne? Chameleonai uodega 
apie daiktus apsivynioja ir į juos įsikimba, ji 
taip pat padeda išlaikyti pusiausvyrą judant. 
Pirštai suaugę po du ar tris ir sudaro letenas-
siurbtukus, kuriais tvirtai įsikimba į šaką.

Lėti, nerangūs medžiotojai

Chameleonai juda gana lėtai, bet yra pagarsėję 
savo medžioklės įgūdžiais. Šie ropliai turi įspū-
dingai ilgą ir greitą liežuvį, kuris juda greičiau nei 
5 metrus per sekundę. Jis ištįsta net iki ilgio, du 
kartus didesnio už kūną. Nuostabi medžioklės 
priemonė!

Chameleonai gyvena  
tik atogrąžų miškuose

Tiesa, kad dauguma chameleonų randami 
atogrąžų miškuose. Bet tai nereiškia, kad jų 
nepamatysi dykumoje, pusdykumėje ar sa-
vanoje. Šiuos roplius taip pat galima laikyti 
terariume namie, tik reikia gerai apie juos 
nusimanyti ir uoliai jais rūpintis!

BEVEIK KAIP 
NAMIE!

Kurčias kaip kelmas

Chameleono ausų nematyti. Ar jis tikrai 
kurčias? Ne. Nors šio roplio klausa − ne 
pati geriausia, jis vis tiek junta tam ti-
krus garso dažnius ir virpesius. Galima 
sakyti, garsą ne išgirsta, o pajunta.

EINA SAU! JI 
TIKRAI TAIP 

PASAKĖ?
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1 5 - as  m i t a s

M y t h  N o 1 5

Juoda katė
N E S Ė K M I Ų  N E Š I O T O J A

Gyvūnas, kurio bijoma nuo neatmenamų lai-
kų, nes jis atneša tik nelaimes. Raganų ir 
kitų tamsiųjų jėgų padėjėja. Blogio, taip pat 
Helovino simbolis. Ar tiesa, kad niekas nenori  
rūpintis šiomis katėmis? Ar juodosios gražuo-
lės tikrai apipintos nesėkmėmis?

Bloga nuomonė  
nuo neatmenamų laikų

Manei, kad juodų kačių niekada nemė-
go? Tada klysti! Senovės egiptiečiai jas 
garbino! Išėjusį į kitą pasaulį augintinį 
šeimininkas mumifikuodavo ir jo ge-
dėdavo.

KAIP TAI 
„MUMIFIKUOTI“?

Juoda katė neša nelaimę

Daugelyje šalių manoma: jei juoda 
katė perbėga kelią, tai – blogas žen-
klas. Tačiau yra ir regionų, kuriuose 
ji simbolizuoja sėkmę ir gerovę. Toks 
gražus požiūris būdingas Škotijai, 
Jungtinei Karalystei, Japonijai ir Ru-
sijai. Mokykimės iš jų!

OI ! KATĖ ! IR 
DAR JUODA! 
NELAIMĖ!



Niekas nenori auginti juodų kačių

J u o d o s  ka t ė s  n a k t į

R ū p e s t i n g a s  a u g i n t i n i s
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Blogio simbolis

Nuo pat legendose pasakojamų laikų juodas kates  
lydėjo vien blogas vardas. Salemo raganų teismai ko-
lonijinėje Amerikoje irgi neprisidėjo prie įvaizdžio 
gerinimo. Taip pat nepamirškime, kad, naktį sutikęs 
juodą katę, tematai spindinčias jos akis. Reikia pripa-
žinti: ne tokie drąsūs gali tuoj ir išsigąsti.

Dešinioji raganos ranka

Kodėl juodos katės siejamos su raganomis? Tikriausiai 
kalta XVI a. viduryje atsiradusi legenda. Joje tėvas ir 
sūnus naktį išsirengė į kelionę, bet kelią perbėgo juo-
da katė. Katę jie nuvijo akmenimis, o vargšas gyvūnėlis 
paspruko į tariamosios raganos namą. Kai vyrai sutiko 
šią moterį, pamatė, kad ji visa sumušta, tarsi apmėtyta 
akmenimis. Taip žmonės sumąstė, kad naktį raganos 
pasiverčia katėmis ir laisvai vaikštinėja.

ABRAKADA. . .  MIAU

Vienas tyrimas atskleidė, kad žmonės neno-
ri iš globos namų priglausti juodos katės. Bet 
tai – pasenusios žinios. Dabar daugelis žmonių  
prietarais aklai nebetiki. Juodos katės net turi 
savo šventę lapkričio 17 d.

Pamirškime prietarus

Apibendrinkime. Juodos katės – nepiktos, 
nebaisios ir neneša nesėkmių. Jos − labai 
protingi, žaismingi gyvūnai. Jei šeiminin-
kai skiria pakankamai dėmesio, šios katės 
atsidėkoja besąlygiška meile.

JUODOS 
KATĖS PAČIOS 
GER IAUSIOS !
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