Ekskursijos žinduolių salėje
„Žinduoliai – aukščiausios organizacijos stuburiniai gyvūnai“
Žinduoliai – aukščiausioji stuburinių gyvūnų klasė. Šiuo metu Žemėje gyvena 5416 žinduolių rūšių.
Žinduoliai yra gyvavedžiai (išskyrus kloakinius) ir jauniklius žindo pienu. Taip pat jiems būdinga
didelės galvos smegenys, išsivysčiusi didžiųjų pusrutulių žievė, sąlygojanti aukštesnę nervinę veiklą
ir psichiką. Diferencijuoti dantys padeda doroti maistą burnos ertmėje. Šiltakraujiškumas (pastovi
aukšta kūno temperatūra), tobulos kraujotakos, virškinimo, kvėpavimo sistemos apsaugo nuo
aplinkos pokyčių.
Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su žinduolių kilme, sandaros ypatumais, būrių
charakteristika bei rūšine sudėtimi. Lankytojams pasakojama apie žinduolius nykštukus ir milžinus,
greičiausius ir lėčiausius, aukščiausius, plėšriausius ir gerai skraidančius.
Pabrėžiama žinduolių reikšmė gyvūnų mitybinėje grandinėje bei žmogui, prsitatomi gamtoje reti ar
nykstantys žinduoliai.
Ekskursijos trukmė iki 1 val.
Ekskursija skirta pradinių, vyresnių klasių moksleiviams, suaugusiems.

„Lietuvos žinduoliai“
Ekskursija panaši į „Žinduoliai – aukščiausios organizacijos stuburiniai gyvūnai“, tik lankytojai
supažindinami su Lietuvos žinduolių rūšine sudėtimi, paplitimu, sandaros ypatybėmis, genetinėmis
mutacijomis, gyvenimo būdu, jų svarba gamtoje ir žmogui, retomis ir saugomomis rūšimis.
Ekskursijos trukmė iki 1 val.
Ekskursija skirta pradinių, vyresnių klasių moksleiviams, suaugusiems.

„Miško žinduoliai“
Miškas – mažiausiai žmogaus paliesta ekosistema, kurioje prieglobstį randa maži ir dideli žvėrys. Kai
kurie jų gyvena rausdamiesi žemėje arba yra pusiau vandens žinduoliai, kai kurie
prisitaikę gerai skraidyti. Jie gali gyventi pavieniui, šeimomis, bandomis ar kolonijomis. Dauguma
yra sėslūs, bet yra ir migruojančių, įmingančių žiemos miegu. Vieni jų būdingi mišriems, kiti daugiau
lapuočių miškams, atviriems plotams , dar kiti sutinkami arčiau žmonių gyvenamų vietų. 26 rūšių
žinduoliai Lietuvoje yra medžiojami.
Priešingai negu paukščiai, žvėrys dažniausiai būna aktyvūs temstant arba naktį. Šviesiuoju paros metu
jie slapstosi urvuose, žolių, medžių tankmėje. Jie puikiai prisitaikę prie pilkos, rusvos, rudos miško
spalvų. Jų gera uoslė bei klausa, todėl juos sunku pamatyti bei stebėti.
Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su įvairių būrių Lietuvos miško žinduoliais, jų elgsena,
sandaros ypatumais, gyvenama aplinka, paplitimu, retomis, nykstančiomis rūšimis ir jų apsauga,
introdukuotais bei reaklimatizuotais žinduoliais.
Ekskursijos trukmė iki 1 val.
Ekskursija skirta pradinių, vyresnių klasių moksleiviams, suaugusiems.

„Žvėreliai, pažįstami iš pasakų“
Paprastai tradicinėse lietuvių pasakose šalia žmogaus dalyvauja gyvūnai. Mažiesiems skirtose
pasakose gyvūnams paprastai tenka pagrindinis vaidmuo. Daugybėje pasakų žmogus ir gyvūnas
glaudžiai bendradarbiauja. Didelį glaudumą tarp žmogaus ir paukščio, žvėries, roplio rodo įvairūs
atvejai pasakose, kai žmogus tampa gyvūnu, o gyvūnas ilgainiui atvirsta į žmogų. Pasakos dovanoja
iliuziją, kad tarp žmogaus ir gyvūno tėra trapi ir neaiški skiriamoji riba, kuri, susiklosčius pasakojimo
aplinkybėms, gali ir pranykti. Užtenka gyvūnui prabilti žmogaus balsu, ir viskas pasikeičia: kasdienis
pasaulis virsta magiška vieta.
Ekskursijoje pasakojama apie žvėrelius – pasakų herojus, remiamasi Norberto Vėliaus lietuvių
etiologinėmis sakmėmis.
Ekskursijos trukmė iki 1 val.
Ekskursija skirta ikimokyklinio ir pradinio ugdymo moksleiviams.
Ekskursijų aprašus paruošė: vyr. ekskursijų vadovė Audronė Kleišmantienė.

