
ROPLIAI- 
ŽVYNUOTOS ODOS GYVŪNAI 

Pasaulinei gyvūnų globos dienai 
paminėti 



Kai kurie ropliai gyvena vandenyje, kiti – 
sausumoje, dauguma šiltuosiuose 
kraštuose. 
 
Ropliai yra vieni iš seniausių gyvūnų. 
 
Šiandieninių roplių protėviai buvo 
dinozaurai.  
 
Dabar gyvena daugiau nei 8000 roplių 
rūšių – nuo ilgojo tinklinio pitono, kuris 
yra 10 m ilgio, iki mažyčio nykštuko 
gekono, siekiančio vos 33 mm. 
 
Roplių kraujas šaltas (egzoterminiai 
gyvūnai) tad jiems reikia saulės šilumos, 
kad suteiktų energijos judėti. 
 
Populiariausi namuose auginami ropliai 
yra gekonai, kukurūzinės gyvatės, vėžliai. 
 



Gekonai yra patys primityviausi driežai, 
kurie yra gana nereiklūs, todėl yra labai 
populiarūs naminiai gyvūnai.  
 Užauga nuo 1,5 cm (nykštukiniai 

gekonai) iki beveik pusės metro 
ilgio. 

 Jie geba judėti vertikaliai net slidžiu 
paviršiumi. 

 Visi gekonai gali leisti garsus, tačiau 
jų tipas ir tai, kaip jie „bendrauja“, 
priklauso nuo rūšies. 

Ką valgo gekonai? 
Jie daugiausia yra mėsėdžiai - noriai 
valgo vabzdžius ir mažus paukščius ar 
graužikus, tačiau gali valgyti ir augalus.  

Leopardinis gekonas 

Žalioji iguana 

Chameleonas 

Chameleonai  yra driežai, kurie gali 
paslėpti save pakeisdami spalvą. 
 Taip pat garsėja tuo, kad kelias 

dienas gali būti toje pačioje 
padėtyje nejudėdami.  

 Ypatingais atvejais jie kelias 
savaites gali užšalti.  

 Chameleonai vidutiniškai gyvena 
iki 5 metų.  

Didžiąją dalį jų raciono sudaro maži 
gyvūnai ir vabzdžiai. Chameleonai 
gali valgyti medžių lapus, vaisius. 
 

Jaunos iguanos  yra nedidelės, ir 
savo išvaizda primena kitus 
smulkius driežus, tačiau suaugusios 
žaliosios iguanos atrodo tikrai 
įspūdingai – jos užauga iki 1,5 
metro, ir sveria apie 9 kilogramus.  
 Jei iguanai kiltų pavojus, ji gali 

numesti savo uodegą, kuri laikui 
bėgant ataugs. 

 Žaliųjų iguanų dantys yra 
pakankamai aštrūs,  kad jie 
galėtų perkąsti žmogaus ar 
gyvūno odą. 

Iguanos minta ne tik augalinės, bet 
taip pat ir gyvūninės kilmės maistu: 
vabzdžiais, tarakonais, svirpliais, 
kirmėlėmis, taip pat gali valgyti ir 
paukštieną. 



Kukurūzinis žaltys –plačiai paplitęs Šiaurės 
Amerikoje.  Tai nedidelis, labai draugiškos 
prigimties žalčiukas, kurį nesunku prižiūrėti. Dėl 
šių savybių žalčiai tampa vis populiaresni naminių 
augintinių tarpe.  
 Jų būna daugybės spalvų ir jie gali išgyventi 

net iki 15 metų ir užauga pusantro metro ilgio . 
  Mėgsta įsikurti aukštose vietose. Jie yra vikrūs. 
  Aktyviausi naktį, tačiau ir dieną mėgsta 

pašliaužioti.  
 
Žalčių racionas sudarytas iš smulkių graužikų. Tai 
gali būti pelės, žiurkėnai, mažos žiurkės.  

Kukurūzinis žaltys 

Vietnamo vienaragė  labai tinka tiems, kas svajoja auginti 
neįprastą, bet nepavojingą gyvatę. Ši gyvatė yra paplitusi 
Vietname. Ji gyvena medžiuose ir mėgsta drėgmę. 
 Žalia spalva Vietnamo vienaragei gamtoje padeda 

pasislėpti tarp lapų. Lapo formą kiek primena ir gyvatės 
galva. 

 Tai yra „rankinė“ gyvatė. Žinoma, kiekviena gyvatė turi savo 
charakterį. Gali įkąsti į pirštą, jį sumaišiusios su peliuku. 

 Vietnamo vienaragės gyvena maždaug 15–20 metų. Jos 
užauga maždaug iki 150 cm ilgio – ne daugiau. 

Gamtoje jos dažnai maitinasi paukščiais. Jaunikliai maitinasi 
varliukais, varliagyviais. Įdomu tai, kad išsiritę jaunikliai yra 
pilki, nes jie būna ant žemės ir maitinasi varlėmis. 

Vietnamo vienaragė 



Sausumos vėžlys 

Vandens 
vėžlys 

Vėžliai mūsų planetoje gyvena daugiau nei 220 mln. metų. 
Jie gyvena aplink mus visur, kaip vandenyje, taip ir 
sausumoje.  
 Pats stambiausias vėžlys iš šiuo metu gyvenančių –

  kietaodis vėžlys. Jo kūno masė siekia 900 kg, o ilgis 2,5 
m. 

 Pats mažiausias vėžliukas yra Homopus 
signatus vėžliukas. Suaugusio dydis svyruoja tarp 6 ir 10 
cm, svoris – 95-165 g. 

 Vidutinė vėžlių gyvenimo trukmė – nuo 50 iki 150 
metų. Tačiau yra užfiksuoti atvejai, kai 
vėžliai  gyveno  iki 188 metų (vėžlys Tui Molina). 

Sausumos ir vandens vėžliai namuose laikomi jiems skirtose 
vietose – plastmasinėse dėžėse, akvariumuose ar terariumuose. 
Tinkamai prižiūrimi ir auginami vėžliai gali išgyventi net ir 100 
metų. 
Sausumos ir vandens vėžlių mityba skiriasi.  
• Sausumos vėžliai yra vegetarai. Pagrindinis maistas – 

daržovės, vaisiai, kiaulpienių lapai ir žiedai, dobilai. 
• Vandens vėžliukai smagiai kerta ir mėsą, tačiau minta ir 

augalinės kilmės maistu. 



2021 m. Mažeikių Kalnėnų progimnazijos mokinių, auginančių 
roplius, apklausa 
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Apklausos išvados 
 Kalnėnų progimnazijos mokiniai namuose daugiausiai augina 

sausumos vėžlius (11 gyvūnų). 

 Mažiausiai yra auginamos iguanos ir chameleonai (po 1 gyvūną). 

 Bendrai auginami 26 gyvūnai. 

 Vienam mokiniui „tenka“ 0,03 roplio. 


