
laikai vaikams 2016 m. rugsėjis 

Balinis vėžlys – viena greičiausiai nykstančių rūšių 
Lietuvoje. Manoma, kad Lietuvoje jų yra likę tik 500. 

O jie labai naudingi. Balose jie atlieka sanitarų darbą - 
suėda sergančias varles bei padvėsusias žuvis. Lietuviai 
nori juos išgelbėti.   

Balinis vėžlys. (delfi.lt nuotr.) 

Vėžlių patelės netinkamose vietose deda kiaušinius - 
netoli kelio, ariamo lauko ar kitos pavojingos vietos. 
Kiaušinius padeda po žeme, bet nelabai giliai. 

Todėl daug balinių vėžlių kiaušinių būna išnaikinti 
mašinų arba ūkininko plūgo. Arba juos suėda lapės ir 
kiti plėšrūnai. 

Vėžlienė deda kiaušinius po žeme. (ekonaujienos.lt nuotr.) 

Jau keturis metus Lietuvos specialistai renka balinių 
vėžlių kiaušinius.  Juos inkubuoja zoologijos sode. Kai 
vėžliai užauga, juos paleidžia į gamtą. 

Tačiau jie pastebėjo, kad didžioji dalis jauniklių 
neišgyvena pirmosios žiemos.  

Todėl jie pradėjo iš pavojingų dėtaviečių rinkti 
jau išskilusius jauniklius. Juos užaugina zoologijos sode. 
Kai jie užauga, paleidžia į gamtą. Tikisi, kad šie 
jaunikliai bus atsparesni žiemai. Šią vasarą į gamtą 
grąžino net 118 vėžliukų. 

Į gamtą grąžinami baliniai vėžliukai. (bernardinai.lt nuotr.) 

Baliniai vėžliai daug nukentėjo nuo žmonių veiklos. 
Jiems reikia balų, o prie balų reikia laukų, kuriuose 
galėtų pasišildyti ir kiaušinius dėti.  

Lietuviai yra nusausinę daug balų ir žemę pavertę ūkiais. 
O balos, kurios yra išlikusios, dabar jau apaugusios 
miškais ir netinka baliniams vėžliams. Lietuviai rūpinasi 
atkurti balinių vėžlių gyvenvietes. 

Atkurta balinių vėžlių gyvenvietė. (glis.lt nuotr.) 

Ar tau įdomu skaityti, kaip Lietuvoje rūpinasi 
nykstančiomis rūšimis? O gal tau ypatingai patinka 
vėžliukai? Ar gerai, kad lietuviai jais rūpinasi? 



laikai vaikams   2016 m. rugsėjis 
Žodynėlis. 
 
nykstantis: baigiantis egzistuoti; to become extinct 
 
bala: klampi vieta, dažniausiai su stovinčiu joje vandeniu, pelkė, raistas; pond, marsh 
 
sanitaras: kuris išvalo, palaiko švarą; sanitation worker 
 
inkubuoti: laikyti šiltai; to incubate 
 
dėtavietė: vieta, kur padėti kiaušiniai; nesting area 
 
išskilęs : išsiritęs, išsikalęs iš kiaušinio; hatched 
 
nusausinti: padaryti sausesnį, nuleidžiant, išspaudžiant vandens, drėgmės perteklių, išdžiovinti; to drain 
 
atsparus: tvirtas, stiprus; hardy; impervious 


