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KAIP ŽIEMOJA BALINIAI VĖŽLIAI?



Metelių regioniniam parke aštuntokų būrys

Klausinėjo, kaip žiemoja balinis vėžlys

Ir kaip ruošiasi žiemai storašarvis roplys.

Jo žiemavietes rodė ekologas A. Pečkys.





Į Raudonąją knygą įrašytas balinis vėžlys,

Tai  balinių vėžlių šeimos roplys.

Lietuvoje itin saugoma ir nykstanti rūšis,

Jo maistas – bestuburiai ar paliegusi žuvis.



Pasak herpetologų, tai rūšis labai reta.

Dzūkai tarmiškai jį vadina „Gelažine varle“.

Jam būdinga tamsi kūno spalva,

Geltonais taškais nutaškuotos kojos ir 
galva.



Kažkada buvo paplitęs visoje Lietuvoje,

O šiandien aptinkamas tik Dzūkijos 
kraštuose.

Didžiausia jo populiacija yra Lazdijų rajone,

Juodabalės draustinis jiems saugi vieta.



Jau spalį dauguma vėžlių į žiemavietes
ropoja.

Baliniai vėžliai, susibūrę į grupes, žiemoja.

Žiemodami šie gyvūnai mažai kvėpuoja,

Pavasario saulę miegodami sapnuoja.



Vietą žiemos miegui jie  renkasi priekabiai:

Netinka nei išvalytos kūdros, nei gilūs 
ežerai,

Nei smėlėto ar akmenuoto dugno telkiniai,

Bet apsemtos šlapynės tinka jiems labai.



Žiemą balinis vėžlys užmiega giliu miegu,

Iki pavasario jis tampa visiškai nejudriu.

Žiemoja vandens telkiny dumblėtu dugnu,

Taip pasislėpęs tampa nematomu gyvūnu.



Jaunikliai lieka žiemoti lizde po žeme, 

Laukia pavasario dietavietėse.

Nelengvas išbandymas jiems - atšiauri 
žiema, 

Kai būna neigiama temperatūra.



Vėžlių gyvybiniai procesai žiemojant 
sulėtėja.

Maisto jiems nereikia, todėl ir nestorėja.

Per porą mėnesių gramu jie palengvėja.

Iki pavasario gyvūnai gerokai išbadėja.



Ankstyvą pavasarį, kai gamta atbunda, 

Žiemą vandeny praleidę vėžliai atkunta.

Ropščias į paviršių ir išgirsta „KUNIGUNDĄ“,

Ieškotis maisto ir poros – jiems didelė 
pagunda!



Lietuvoje vykdoma balinių vėžlių apsauga.

Peržiemoja vėžliukai ir zoologijos sode,

Tam specialiai paruoštoje patalpoje.

Džiaugiasi darbuotojai jų draugija.
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