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Nemirsetoje ant kranto rastas nusilpęs ruoniukas. (15min.lt nuotr.) 

Pavasarį Nemirsetoje žmonės vaikštinėjo jūros pakrante 
ir pastebėjo nusilpusį ruoniuką. Jis vos galėjo 
pajudėti. Gyvūnų globos tarnyba jį parvežė į Lietuvos 
jūrų muziejų Klaipėdoje. 

Prie Būtingės terminalo rastas nusilpęs ruoniukas. (15min.lt nuotr.) 

Greit po to Būtingės naftos terminalo darbuotojai ant 
kranto pastebėjo visai jauną ruoniukę, dar nenusišėrusią, 
baltu pūkuotu kailiuku. Ji atrodė sveika, tik pavargusi.  

Ruoniukai sustiprėjo prižiūrimi laboratorijos baseine. (ve.lt nuotr.) 

Ruoniukai mėnesį gyveno muziejaus laboratorijoje. Po 
to juos perkėlė į bendrus muziejaus gyvūnų baseinus.  

Rugsėjį ruoniukai buvo sustiprėję ir pasveikę. Juos 
paleido į jūrą. 

Ruoniukai paleisti į laisvę. (15min.lt nuotr.) 

Ruoniukas šliaužia į gimtąją Baltijos jūrą. (ve.lt nuotr.) 

Abu ruoniukai džiaugėsi laisve. (kauno.diena.lt nuotr.) 

Jūrų muziejus jau šešiolika metų grąžina Baltijai 
muziejuje gimusius arba išslaugytus ruoniukus. Per tą 
laiką į jūrą paleisti jau 25 ruoniai.  

Pilkieji Baltijos ruoniai yra reta, nykstanti rūšis, įrašyta į 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, 
Rusijos Raudonąsias knygas. Jie Baltijos jūroje gyvena 
jau 10 tūkst. metų.  Valstybė yra įsipareigojusi saugoti 
šią gyvūnų rūšį. 

Ar tau buvo įdomu skaityti apie išgelbėtus ruoniukus? 
Ar žinojai, kad Lietuvoje yra ruonių? 
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Žodynėlis. 

Nemirseta: Palangos miesto dalis 

nusilpęs: netvirtas, pavargęs, be jėgų; weak 

ruonis: plėšriųjų žinduolių, prisitaikiusių gyventi vandenyje, rūšis, kilusi iš 
artimų lokiams protėvių; seal 

Gyvūnų globos tarnyba: įstaiga, kuri rūpinasi gyvūnais ir juos 
kontroliuoja; Animal Shelter 

Būtingė: gyvenvietė, esanti pasienyje su Latvija 

naftos terminalas: naftos logistikai skirta teritorija. Susideda iš naftos 
rezervuarų bei vamzdynų. Naftos terminalo paskirtis – kaupti, saugoti, 
perpumpuoti ir parengti transportuoti importuojamus, eksportuojamus arba 
gabenamus naftos produktus.; oil depot, oil terminal 

nusišerti: prarasti savo kailį. Ruoniai gimsta su baltu kailiu, kuris jiems 
augant nusišeria; to shed 

išslaugyti: slaugant išgydyti, padaryti sveiku; to nurse to health 

reta: ne dažna; rare 

nykstanti: mirštanti; becoming extinct, endangered 

Suomija: valstybė Šiaurės Europoje. Suomija šiaurėje ribojasi su 
Norvegija, rytuose su Rusija, vakaruose su Švedija; Finland 

Suomija. (pažymėta žaliai) (wikipedia žml.): 

Raudonoji knyga: Valstybės dokumentas, kurio pagrindu Lietuvos 
Respublikoje organizuojama retų bei nykstančių augalų, grybų ir gyvūnų 
rūšių apsauga; List of extinct and endangered species 

įsipareigoti: priimti atsakomybę; to take responsibility for 


