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ĮVADAS 

 

Šie paskaitų konspektai yra skirti stuburinių gyvūnų biologijos dalyką 

studijuojantiems taikomosios ekologijos programos bakalaurams. Taip pat ji 

yra tinkama kitų studijų programų studentams studijuojantiems varliagyvių ir 

roplių biologiją. Šioje mokinimosi priemonėje yra pateikta informacija apie 

visų Lietuvoje aptinkamų varliagyvių ir roplių biologiją: išvaizdą, buveines, 

elgseną, veisimąsi, mitybą, paplitimą, grėsmes ir apsaugą.  

Rengiant šiuos paskaitų konspektus daug informacijos pasinaudota iš J. 

Gaižauskaitės „Susipažinkime varliagyviai ir ropliai“, bei I.F. Spelberg 

„Amphibians and reptilies of north-west Europe“. 
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PAPRASTASIS TRITONAS TRITURUS VULGARIS (L.) 

Išvaizda. Kūno ilgis apie 8 cm (iki 11 cm). Pusę jo sudaro uodega. 

Patelės šiek tiek didesnės už patinėlius. Paprastai šio tritono oda lygi, nugara 

ruda su juodomis dėmėmis, pilvelis gelsvas su smulkiomis dėmelėmis. Galvos 

šonuose yra išilginės tamsios juostos. Veisimosi metu patinėliui išauga didelė, 

karpyta, juodomis dėmėmis išmarginta nugaros skiauterė. Skiauterės dydis 

patelėms išryškina patino spermos produkavimo potencialias galimybes. 

Pilvelis pasidaro ryškiai oranžinis su juodomis dėmėmis. Uodegos šonus 

papuošia mėlynai perlamutrinės juostos. Patelių nugara paprastai esti pilkai 

ruda su juodomis dėmėmis, be skiauterės, pilvelis gelsvai baltas, dėmėtas. 

Suaugę, vyresni nei 2 metų gyvūnai beveik neauga.  

Paprastai iki vasaros vidurio, kol tritonai gyvena vandenyje, jų oda būna 

lygi ir blizganti, vėliau, antroje vasaros pusėje, kai jie išeina gyventi į 

sausumą, oda pasidaro šiurkštesnė.  

Buveinės. Pavasarį ir vasaros pradžioje paprastasis tritonas aptinkamas 

tvenkiniuose, grioviuose, balose, duobėse. Čia jis būna aktyvus visą parą. 

Gegužės - birželio mėnesį dažniausiai galima jį pamatyti vikriai plaukiojantį 

vandenyje ir periodiškai išnyrantį į paviršių. Veisiasi įvairaus dydžio 

stovinčio vandens telkiniuose, svarbu, kad vandens pH būtų daugiau nei 6,5. 

Vasarą (liepos mėnesį) jis keičia savo gyvenimo būdą - išeina į sausumą. 

Tada jį aptikti gana sunku, nes dieną tūno po medžių žievėmis, akmenimis, 

plyšiuose. Čia ir žiemoja.  

Jaunikliai į sausumą išeina vasaros pabaigoje – rudens pradžioje. 

Elgsena. Tritonas gerai plaukioja vandenyje. Jo užpakalinių kojų pirštai 

sujungti plaukiojamosiomis plėvelėmis. Puikiai vaikšto vandens baseino 

dugnu, sausuma juda nevikriai. Būdamas vandenyje, tritonas dažnai iškyla į 

paviršių įkvėpti oro. 

Paprastai sausumoje toli nenutolsta nuo veisimosi vietos, pasižymi dideliu 
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konservatyvizmu. Norvegijoje atlikus tyrimus paaiškėjo, kad individas ištisus 

metus laikosi apie 35 m
2
 teritorijoje. 

Veisimasis. Peržiemojęs (kovo pabaigoje - balandžio pradžioje) 

paprastasis tritonas eina į vandenį, ir po 5 - 9 dienų prasideda veisimasis. Oro 

temperatūra būna tarp 10 ir 15°C, o vandens apie +10°C. Čia vyksta 

tuoktuviniai žaidimai. Patinėliai su patelėmis laikosi poromis, suartėdami ir 

nutoldami vienas nuo kito. Patinėlis greit viksnoja uodega, dažnai 

plekštelėdamas ja patelei per šonus. Taip žaisdamas jis apvaisina kiaušinėlius. 

Tritono patelės dažniausiai padeda 100-250 kiaušinėlių. Kiekvieną kiaušinėlį 

patelė deda ant povandeninio augalo lapo. Dalį jo užlenkia užpakalinėmis 

letenėlėmis - taip kiaušinėlis įvyniojamas į lapą. Sulipintas kiaušinėlio 

gleivėtu apvalkalėliu, lapas sulenktas būna tol, kol išsirita lervos. Išsiritusi 

lerva būna 7 mm ilgio. 

Mityba. Dažniausiai maitinasi prietemoje ir naktį. Patelės labiau mėgsta 

tamsą nei patinai. Lervos yra plėšrios, minta smulkiais bestuburiais. Joms 

anksti išsivysto burna su stambiais griebiamaisiais žandais, tokiais pat, kaip 

suaugusių tritonų. Suaugę tritonai minta vandens gyvūnais: vėžiagyviais, 

moliuskais, bet daugiausia vabalais ir dvisparnių vabzdžių lervomis. 

Paplitimas. Lietuvoje aptinkamas visur. Dažniausiai aptinkama atvirų ar 

miškingų vietovių sekliuose vandens telkiniuose, rečiau aptinkamas 

miestuose ir gyvenvietėse. 

Grėsmės ir apsauga. Kraštovaizdžio pokyčiai, žemės ūkio dominavimas, 

pelkių sausinimas lėmė didžiosios paprastųjų tritonų buveinių dalies 

praradimą, jų fragmentaciją ir išnykimą. Paprastajam tritonui reikalingas 

kompleksas dviejų buveinių tipų: greta tinkamų gyventi vandens telkinių (iki 

vasaros vidurio) turi būti medžiais ir krūmais apaugusių teritorijų, tinkamų 

gyventi tritonams išėjus į sausumą. Taigi, svarbūs vandens telkiniai, buveinės 

sausumoje ir migracijos koridoriai. 
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SKIAUTERĖTASIS TRITONAS TRITURUS CRISTATUS (LAUR.) 

Išvaizda. Didesnis už paprastąjį, didžiausias iš Europoje aptinkamų 

tritonų. Dažniausiai būna 12-14 (15) cm ilgio (su uodega), kartais pasiekia 17-

18 cm. Patelės didesnės už patinėlius. Tritono nugara ruda arba beveik juoda, 

pilvelis oranžinis su juodomis dėmėmis. Oda grūdėta. Veisimosi metu 

patinėlis ant nugaros ir uodegos turi didelę dantytą skiauterę. Uodegos šo-

nuose matyti melsvai baltos juostos. Patelė neturi skiauterės, ant jos nugaros 

dažnai būna plona geltona juostelė. 

Buveinės. Dažniausiai aptinkamas žemumose, iki 90 m virš jūros lygio. 

Aukščiau 2000 m virš jūros lygio nerastas. Skiauterėtasis tritonas, kaip ir 

paprastasis, gyvena balose, kūdrose, grioviuose, tvenkiniuose, tačiau 

aptinkamas gilesniuose vandens telkiniuose, kur vandens gylis yra bent 50 

cm, iki 2 m. Aptinkamas vandens telkiniuose, kur vandens reakcija yra 

neutrali ar silpnai šarminė (pH 6,5-8,5). Labai retai randamas rūgštesniuose 

nei pH 6,0 vandens telkiniuose, nebent ten, kur labai daug žolinės vandens 

augmenijos. 

Pavasarį ir vasaros pradžioje laikosi vandenyje, o birželio pabaigoje 

persikelia į sausumą, kur slepiasi panašiose vietose kaip ir paprastasis 

tritonas. Vandenyje aktyvus dieną ir naktį, o sausumoje - tik naktį. 

Žiemoti išeina vėlai, spalio mėnesį, kai temperatūra krinta iki 4 - 6°C, o 

naktimis būna šalnos. Literatūroje galima aptikti aprašytų stebėjimo atvejų, 

kai skiauterėtieji tritonai plaukiojo po ledu. Žiemoja po medžių šaknimis, 

akmenimis, kurmių ir graužikų urvuose, smėlio duobėse, rūsiuose ir kitur 

nedidelėmis grupelėmis. Tiek suaugusių gyvūnų tiek ir lervos stadijų gyvūnai 

išimtinais atvejais lieka žiemoti vandenyje. Lervos tokiu atveju lieka tokioje 

pačioje išsivystymo būklėje iki sekančio sezono ir išeina į sausumą kaip 

didelė metamorfa. 

Elgsena. Aktyviausi prietemoje. Pasižymi dideliu vietos 

konservatyvizmu. Netgi perkelti individai gali palikti naują vandens telkinį, į 

kurį jie buvo paleisti. Tai sukelia problemas, norint reintrodukuoti 
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skiauterėtuosius tritonus. Subręsta 4-5 , retai kada 3 metų. Nelaisvėje gali 

gyventi iki 27 metų. 

Veisimasis. Pavasarį tritonai pasirodo vandenyje balandžio mėnesį. Iš 

žiemaviečių gyvūnai išeina anksti pavasarį, kai paviršiaus temperatūra 

pasiekia 5°C, migracija į vandens telkinius prasideda, kai temperatūra 

pasiekia 7°C.  Paprastai pirmieji vandens telkinį pasiekia patinai, vėliau lyčių 

santykis išsilygina. Iš žiemojimo vietų į veisimosi vietas skiauterėtieji tritonai 

migruoja tik naktimis. Praėjus 3 - 10 dienų, tritonai pradeda veistis. Patinėliai 

pasipuošia aukšta skiautere, kuria, kaip ir paprastieji tritonai, papildomai 

kvėpuoja. Veisimasis gali vykti ir žemose temperatūrose, bet optimali yra tarp 

15 – 20 °C.   

Paprastai plaukiodami patinai žymi teritoriją kloakos paslaptimi. 

Manoma, kad toks elgesys yra skirtas labiau pritraukti pateles, nei informuoti 

kitus patinus apie teritorijos ribas. 

Kūno spalvos paryškėją. Po tuoktuvinių žaidimų patinėliai išleidžia 

spermatoforus (spermatozoidų paketus), kuriuos priklijuoja prie dugno arba 

povandeninių daiktų. Patelė kloaka nutveria spermatoforus ir taip apvaisinami 

kiaušinėliai. Patelė dažniausiai padeda 200-300 kiaušinėlių (80 – 600), 

kuriuos priklijuoja po vieną arba du tris prie lapų, šakelių ar kitų daiktų. 

Dažnai juos deda ant vandeninių augalų, bet nevynioja į lapą, kaip tai daro 

paprastojo tritono patelė. 

Praėjus 13 - 15 dienų, iš kiaušinėlio išsirita lerva su išorinėmis žiaunomis 

bei priekinių kojų užuomazgomis. Paaugus lervai iki 2 cm, pasirodo užpaka-

linės kojytės. Lerva vystosi l - 3 mėnesius.  

Mityba. Vandenyje skiauterėtasis tritonas minta vandeniniais vabalais, 

moliuskais, uodų lervomis, vandeninėmis blakėmis, smulkiais vėžiagyviais, 

žuvų ikrais ir varlių kiaušinėliais bei buožgalviais. Renkamo maisto dydis 

priklauso nuo individo dydžio. Galima jį maitinti mėsa ir duona. Sausumoje 

maitinasi mažai, gaudo ten sliekus, vabzdžius ir jų lervas, o kartais jaunus kitų 

rūšių tritonus. Lervos maitinasi smulkiais vandens gyvūnais. 
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Paplitimas. Lietuvoje aptinkamas retai, tačiau įvairiose vietose. 

Grėsmės ir apsauga. Skiauterėtojo tritono radimvietės yra izoliuotos ir 

populiacijos daugelyje Europos šalių ženkliai sumažėjo. Saugoma daugelyje 

Europos valstybių, Europos sąjungoje bei Berno konvencijos (11 priedas). 

Skiauterėtasis tritonas dažnai aptinkamas tuose pačiuose vandens telkiniuose 

kaip ir paprastasis. Kaip ir paprastajam, skiauterėtajam tritonui gręsia tos 

pačios grėsmės. Kadangi skiauterėtasis mėgsta gyventi gilesniuose vandens 

telkiniuose, potencialiai didelę žalą jam gali padaryti žuvys bei seklių 

tvenkinių įžuvinimas. 

RAUDONPILVĖ KŪMUTE Bombina bombina (L.) 

Išvaizda. Ji kiek panaši į rupūžę: didelis, į šonus išvirtęs pilvas, trumpos 

užpakalinės kojos. Nuo kitų varlių ji skiriasi liežuviu (jis yra disko formos) ir 

oda (smulkiai karpota). 

Suaugusios kūmutės nedidelės, vidutinis jų kūno ilgis būna 47 mm. 

Kartais užauga ir iki 53 mm. Patinėliai šiek tiek mažesni už pateles. Kūmučių 

oda nusėta smulkiomis karpelėmis ir spuogeliais. Nugara pilka arba rudai 

pilka, kartais net juoda su neryškiomis juodomis arba žaliomis dėmėmis. 

Pilvelis melsvai juodas, nubertas oranžinėmis arba raudonomis dėmėmis ir 

baltais taškeliais tarp dėmių. Veisimosi metu pilvelio spalvos ryškesnės negu 

paprastai. 

Buveinės. Mėgsta nedidelius stovinčio skaidraus vandens telkinius su 

molingu dugnu. Daugiausia laiko praleidžia vandenyje, aktyviausios yra dieną 

ir pavakary - virš vandens jų galima pamatyti nuo 12 iki 16 ir nuo 19 iki 20 

valandos. Vandenį ilgam palieka tik rudenį, rugsėjo mėnesį - eidamos 

žiemoti. Žiemoja sausumoje - pelėnų, vandeninių žiurkių ir kitų graužikų 

urvuose, rūsiuose, po pastatais, krūmų šaknimis pavieniui arba grupėmis po 

20 - 40. Kartais kūmutės žiemoja ir vandens telkinyje, įsiraususios į dumblą. 

Žiemojimo trukmė apie 150 dienų.  

Elgsena. Kūmutės gerai plaukioja, o sausumoje šokuoja nedideliais 



 

 

10 

šuoliukais. Pavasarį ir vasarą, ieškodamos maisto, kūmutės gali persikelti iš 

vieno baseino į kitą ir nukeliauti iki 700 metrų. Iškilus pavojui, jos greit šoka į 

vandenį.  

Kūmutės apsisaugojimo priemonės - tam tikra poza ir nuodai. Užklupta 

sausumoje, ji krinta ant nugaros, išriečia galvą ir užpakalį, iškelia užpakalines 

kojytes letenėlėmis į viršų, o priekinėmis lyg užsidengia galvą. Matyti tik 

spalvoto pilvo kraštai. Tai jos gąsdinamoji poza. Taip ji gali išbūti net 

keliolika minučių, kol pajunta, jog pavojus praėjo. Kartu iš odos liaukų 

išsiskiria į pieną panašus skystis - frinolicinas. Jis nuodingesnis už kitų 

varliagyvių išskyras. 

Yra žinomas atvejis kai kūmutė nelaisvėje išgyveno 29 metus. 

Veisimasis. Šios varlės pabunda balandžio pradžioje. Po 15 - 20 dienų 

prasideda dauginimosi laikotarpis. 

Tuoktuvės vyksta, kai sužaliuoja pievos. Patinėlis guli išsiplėtęs ant 

vandens, kartkartėmis šuoliukais paplaukdamas, ir “kukuoja”. Jis turi vidinius 

rezonatorius, kurie kukuojant smarkiai padidėja, o visas kūnas išsipučia kaip 

balionas. Artėjant prie vandens, kur yra kūmučių, iš tolo girdėti ūkčiojimas 

(panašus garsas kaip pučiant į butelio kakliuką). Ūktelės tris keturis kartus, 

patyli kiek, ir vėl. Taip visą dieną. Kur daug kūmučių, jų balsai primena tarsi 

skudučių muziką. Išgąsdintas patinėlis neria į vandenį, bet ir ten gali ūkti. 

Kiaušinėlius patelė deda visą vasarą, bet intensyviausiai - balandžio 

pabaigoje - gegužės viduryje. Viena patelė padeda iki 80, rečiau - 100 

kiaušinėlių. Juos išmeta porcijomis per keletą kartų. Vietą kiaušinėliams 

pasirenka saulės gerai įšildomuose negiliuose vandenyse, priaugusiuose 

augalijos. Prie jų lapų dažniausiai kiaušinėliai ir prikimba. 

Kūmučių buožgalviai išsirita per 4 - 10 dienų. Nuo kitų rūšių buožgalvių 

jie skiriasi plačiu uodegos peleku. Buožgalviai vystosi maždaug 3 mėnesius. 

Mityba. Kaip ir kiti varliagyviai, kūmutė minta smulkiais vandens ir 

pakrančių vabzdžiais bei kitais bestuburiais. Didžiausią maisto dalį sudaro 
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vabalai, plėviasparniai ir dvisparniai vabzdžiai. Kūmutė per vasarą išnaikina 

nemažai blakių, vabalų, uodų, musių ir jų lervų. 

Paplitimas. Lietuvoje rasta įvairiose vietose, tačiau nėra labai dažnai 

sutinkama. 

ČESNAKE Pelobates fuscus (LAUR.) 

Išvaizda. Česnakės kūnas plokščias. Užpakalinės kojos ilgos, pirštai 

sujungti plaukiojamosiomis plėvelėmis. Be to, ant šių kojų pėdų yra aštrūs 

raginiai kauburėliai, panašūs į kastuvėlius. Jais česnakė beveik vertikaliai 

įsirausią į žemę. Priekinių kojų pirštai be plėvelių. Galva iš priekio apvali, su 

iškilimu ant kaktos, būdingu tik šiai varlei. 

Vidutinis kūno ilgis 46 - 54 mm (iki 80 mm). Patelės yra šiek tiek 

didesnės nei patinėliai. Oda lygi, kartais stipriai dvokianti kvapu, primenančiu 

česnaką. Nugara geltonai ruda arba šviesiai pilka su tamsiai rudomis arba 

juodomis netaisyklingos formos dėmėmis. Kartais per nugarą eina šviesesnė 

juosta, nuberta plytos raudonumo dėmelėmis bei taškeliais. Pilvelis balkšvas 

arba pilkai dėmėtas. Ši varlė savo kūno spalva labai prisitaikiusi prie aplinkos. 

Patinėlių spalvos ryškesnės ir ant nugaros yra ovalinė liauka. 

Buveinės. Česnakių mėgstamos vietos - lengvesnės smėlėtos dirvos. Jos 

gyvena ir mišriuose miškuose, netoli balų, duobėse, žvyrduobėse, 

nendrynuose, pušynuose. Vandenyje tūno tik per veisimąsi, o šiaip būna sau-

sumoje. Aktyvios tik vėlai vakare arba naktį. Dieną slepiasi iki l m gylio 

išsikastuose urveliuose, plyšiuose tarp akmenų, Česnakių aktyvumą lemia 

drėgmė - kuo drėgniau, tuo jos aktyvesnės. Žiemoti pradeda anksčiau už kitus 

mūsų varliagyvius. Miega apie 200 dienų žemėje, maždaug 1,5 m gylyje.  

Vandenyje paprastai praleidžia trumpą laiko tarpą veisimosi metu.  

Elgsena. Žeme česnakės ropinėja lėtai, o vandenyje, ypač pastebėjusios 

priešą, vikriai neria į dugną ir įsirausią į dumblą arba slepiasi tarp augalų. 

Savotiška česnakių apsigynimo poza. Pajutusios pavojų, jos išsipučia, 
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atsistoja ant kojyčių ir pakelia užpakalį. Kartais graudžiai rypuoja, o kitąkart 

net šoka ant puolėjo. Jos ginasi ir česnako kvapo skysčiu. Dėl šio jų 

išskiriamo skysčio jos ir vadinamos česnakėmis. 

Veisimasis. Iš žiemos įmygio česnake pabunda balandžio mėnesį. 

Pavasarį, balandžio pabaigoje - gegužės pradžioje, girdėti jų tuoktuvių garsai: 

„tuk, tuk, tuk". Tuksi patinėlis. Balso rezonatorių jis neturi. Tuoktuvinius 

garsus gali skleisti ir būdamas po vandeniu. Tuoktuvių metu patinėliams ant 

pirštų ir nugaros atsiranda maži kauburėliai. Paprastai į veisimosi vietas 

patinėliai atkeliauja 10-20 dienų anksčiau nei patelės. Suaugę česnakės 

vandenyje aptinkamos iki gegužės mėnesio pabaigos, vėliau sugrįžta į 

sausumą.  

Viena patelė padeda 1200-3400 kiaušinėlių. Jie esti trumpame storame 

drebučių kaspine. Jį prilipina prie vandeninių augalų. 

Buožgalviai išsirita po 4-5 dienų ir vystosi ilgiau negu kitų varlių (90 - 

110 dienų). Jie stamboki, didžiausi iš visų mūsų krašto varlių. Gali užaugti net 

iki 175 mm ilgio (su uodega), nors dažniausiai esti 80 - 90 mm. Iš pradžių 

česnakių buožgalviai plūduriuoja prie dugno, todėl retai pastebimi. Lervinės 

stadijos antroje pusėje pasklinda po visą vandenį, o išsivysčiusios mažos 

česnakės išropoja į krantą.  

Mityba. Česnakės minta įvairiais smulkiais gyvūnais: moliuskais, vorais, 

skruzdėlėmis, vabalais, vikšrais ir kt. Iš jų didesnę dalį sudaro sausumos 

gyvūnai. Buožgalviai minta augaliniu maistu - dumbliais. 

Paplitimas. Aptiktos įvairiose vietose, tačiau yra retos. 

Grėsmės ir apsauga. Česnakė yra įraukta į Berno konvencijos II priedą ir 

yra saugoma nacionalinių įstatymų daugelyje ES valstybių: Belgijoje, 

Čekijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Lenkijoje ir 

Švedijoje.  
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EŽERINĖ VARLĖ RANA RIDIBUNDA PALL. 

Išvaizda. Tai viena didžiausių Lietuvoje gyvenančių varlių. Ji užauga iki 

70 - 100 mm ilgio. Patelė gali būti net 170 mm. Ežerinės varlės burna buka. 

Užpakaliniu kojų pirštai sujungti gerai išsivysčiusiomis plaukiojamosiomis 

plėvelėmis, o ant priekinių kojų jų nėra. Ežerinė varlė panaši į kūdrinę: abi 

žalios ir gyvena vandenyje. Jos atskiriamos pagal šiuos požymius: ežerinė 

didesnė už kūdrinę, ežerinės vidinės pėdos kauburėlis žemas, o kūdrinės - 

aukštas, iš šonų suspaustas, ežerinės varlės galvos šonuose esantys re-

zonatoriai pilki, o kūdrinės - balti. 

Ežerinės varlės pagrindinė nugaros spalva pilkai žalia su įvairiais 

atspalviais: žaliu, rudu, pilku, nusėta tamsiomis dėmėmis, per jos vidurį eina 

šviesi siaura juosta. Pilvelis balkšvas arba gelsvas, kartais su tamsiomis 

dėmėmis. 

Buveinės. Aptinkama prie ežerų, didesnių tvenkinių ar lėtai tekančių 

upių. Gali gyventi šiek tiek sūriame vandenyje. 

Elgsena. Ežerinė varlė turi gerą klausą, gerai mato ir yra labai atsargi. 

Šiltomis dienomis mėgsta kaitintis prieš saulę ant kranto arba vandenyje ant 

augalų. Paprastai ši varlė ramiai plūduriuoja vandens paviršiuje arba tingiai 

plaukioja. Tuo laiku ji virškina sugautą grobį. 

Ežerinės varlės gyvenimo būdas panašus į kitų varlių. Dažniausiai jos 

lindi vandenyje, tik 2 kartus per parą išlipa į krantą. Sausumoje šių varlių gau-

siausia nuo 11 iki 17 ir nuo 21 iki 7 vai. Čia jos medžioja, nes pakrančių 

augalija tam tinkamiausia vieta. Žiemoja įsiraususios upės skardyje arba po 

vandeniniais augalais. Yra jautresnė žemoms temperatūroms nei kitos varlių 

rūšys. Esant aukštesnėms temperatūroms teikia pirmenybę pakrantėms, o 

temperatūrai nukritus ilgiau išbūna vandenyje. Žemesnė nei 6 °C temperatūra 

lemia šių varlių nejudrumą, o 4 °C – sukelia žiemos sąstingį. 

Veisimasis. Iš žiemos įmygio ežerinė varlė pabunda nevienodu laiku - 

nelygu oras ir vandens temperatūra. Mūsų krašte - dažniausiai gegužės 
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mėnesį. Po savaitės kitos pradeda poruotis. Veisimosi metu patinėliai 

plaukioja vandens paviršiuje dideliais būriais. Tuo metu jie būna labai judrūs 

ir garsiai kvarkia. Taip jie prisivilioja pateles. Viena patelė padeda nuo 3000 

iki 9000, kartais 11 000 kiaušinėlių. Jie susiklijuoja į vieną gumulą arba pa-

sklinda atskiromis krūvelėmis. Deda kiaušinėlius ilgesnį laiką, ne iš karto, kai 

vandens temperatūra būna 15 - 18 °C, o oro 15-25 °C. Išsiritę buožgalviai 

kurį laiką laikosi krūvoje, o vėliau greitai pasklinda po visą vandens baseiną. 

Mityba. Minta, kaip ir visi varliagyviai, smulkiais bestuburiais: 

moliuskais, musėmis bei jų lervomis. Gali maitintis smulkiais varliagyviais, 

žuvimis, netgi smulkiais paukščių ar žinduolių jaunikliais. Literatūroje 

nurodoma, kad ežerinės varlės gaudo ir stuburinius gyvūnus: paukščius, 

žuvytes, kitus varliagyvius. Mėgsta buožgalvius ir žuvų jauniklius. Savo 

ruožtu ežerinėmis varlėmis ir jų buožgalviais minta kiti žmogui naudingi 

gyvūnai: šamai, lydekos, barsukai, ūdros.  

Gausa. Lietuvoje ežerinių varlių daugiausia rasta Nemuno, Nevėžio, 

Šventosios upėse, ypač gausiai Nemuno deltoje ir Kuršių mariose. 

Grėsmės ir apsauga. Saugoma keliose Europos valstybėse: Danijoje, 

Vokietijoje, Liuksemburge, Vengrijoje ir Šveicarijoje.   

KŪDRINĖ VARLĖ RANA ESCULENTA (L.) 

Sistematikoje yra išskiriamos dvi: didžioji kūdrinė ir mažoji kūdrinė 

varlės. Mokslininkai atranda daug anatominių, morfologinių, vokalinių 

skirtumų tarp šių rūšių. Šiuo metu didžioji kūdrinė varlę yra laikoma hibridu 

tarp mažosios kūdrinės varlės ir ežerinės varlės, nes šiai rūšiai išsilaikyti 

reikia kitos rūšies genų.  

Išvaizda. Ši varlė priklauso žaliųjų varlių grupei. Suaugę patinėliai būna 

5-8 mm, o patelės 5-9 cm ilgio. Didžiausios būna ir 10 cm ilgio. Kūdrinė 

varlė yra ryškiai žalia (įvairių atspalvių) su juodomis arba tamsiai rudomis 

dėmėmis ir 3 šviesiai geltonomis išilginėmis juostomis ant nugaros ir šonų. 

Žalia spalva, kūdrinę varlę gerai saugo nuo priešų, nes ji, laikydamasi 
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vandens paviršiuje ant žalių vandeninių augalų lapų arba žolės, iš toli esti 

visai nematoma. Pilvelis baltas arba geltonas. 

Buveinės. Kūdrinė varlė gyvena labai įvairiuose stovinčiuose, vandeninių 

augalų priaugusiuose vandenyse: tvenkiniuose, kūdrose, grioviuose, balose, 

ežeruose, upių įlankose, tik vengia sraunių upių, upelių, taip pat pelkių ir dur-

pynų.  

Elgsena. Ji naktį tūno pasislėpusi dugne, o į sausumą išeina tik rytą ir 

išbūna iki vėlyvo vakaro. Aktyviausia vidurdienį (12 - 16 val.). Tuo laiku 

ieško sau maisto. 

Oro sąlygos ženkliai įtakoja šios rūšies aktyvumą ir temperatūrai nukritus 

žemiau 12°C kūdrinių varlių aktyvumas ženkliai silpsta. Kūdrinė varlė mėgsta 

šilumą ir dėl to mielai laikosi viršutiniame vandens sluoksnyje, tik iškiša į pa-

viršių snukio galiuką arba tupi ant kranto. Šiaip šios varlės gana atsargios: 

pajutusios ką nors artinantis, staigiai šoka į vandenį ir pasineria į dumblą arba 

pasislepia po augalais. Kai kurios būna visai nebailios, arti prisileidžia, o 

pakištą judantį vabalą ar vikšrą mielai praryja. 

Mityba. Kūdrinės varlės minta panašiu maistu kaip ir visi varliagyviai: 

daugiausia vabalais, plėviasparniais, drugių vikšrais, dvisparniais ir kitais 

smulkiais bestuburiais gyvūnais.  

Veisimasis. Varlės įlenda į vandens telkinio  dumblą ir ten žiemoja. 

Atbunda iš žiemos įmygio balandžio pabaigoje. Vandenyje pirmiausia 

pasirodo patinėliai. Jie be perstojo kvarkia, šokinėja, pliuškenasi, nardo 

vandens paviršiuje. Taip žaisdami vilioja pateles. Gegužės mėnesio viduryje 

poruojasi. Paprastai poravimasis vyksta nakties metu. Kiaušinėlius deda 

gegužės - birželio mėnesiais, kai vandens temperatūra būna 20 - 22 °C. 

Patelės nedideliais gumulėliais kiaušinėlius prilipina prie švendrų, 

nendrių, meldų ar kitų vandeninių augalų 2 - 5 cm gylyje. Viena patelė 

padeda iki 3000 kiaušinėlių, o vidutiniškai apie 2000. Buožgalviai vystosi 

apie 70 dienų, tačiau vystymasis gali užtrukti ir iki 130 dienų. 
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Paplitimas. Lietuvoje gausiai aptinkama visuose rajonuose. 

Grėsmės ir apsauga. Saugoma keliose Europos valstybėse: Danijoje, 

Vokietijoje, Vengrijoje ir Šveicarijoje.   

SMAILIASNUKĖ VARLĖ RANA RERRESTRIS ANDR. 

Išvaizda. Smailiasnukė varlė labai panaši į rudąją. Nežinančiam sunku jas 

atskirti. Smailiasnukė šiek tiek mažesnė už rudąją. Suaugę gyvūnai būna 4,5-

6,5 cm ilgio. Patelės paprastai kiek didesnės nei patinėliai. Smailiasnukės 

varlės vidinis pėdos kauburėlis aukštas, iš šonų suspaustas, o rudosios varlės - 

žemas. Smailiasnukės snukutis labai smailas, o rudosios - bukas. 

Smailiasnukės varlės nugara ruda arba pilkai ruda, nusėta tamsiomis dėmėmis 

ir taškeliais. Ant viršugalvio matyti A pavidalo tamsi reljefinė dėmė. 

Smilkiniuose - dvi tamsios dėmės. Pilvelis baltas arba gelsvas. Patinėlių 

pagurklis pilkas. Šių varlių kūno spalva labai priklauso nuo laiko ir aplinkos: 

pavasarį, tuoktuvių metu ji esti ryškesnė. Vėliau, ieškodamos maisto, varlės 

pereina iš vieno biotopo į kitą ir ten prisitaiko prie vietos. Medžių paunksnyje, 

miške jos tamsesnės, atvirose vietose - šviesesnės. 

Buveinės. Smailiasnukė varlė gyvena drėgnuose miškuose, kur auga 

juodalksniai, lazdynai, ąžuolai. Mėgsta ežerų pakraščius. Ji dažnai aptinkama 

prie žemų, pelkėtų, klampių ežero krantų, apaugusių krūmais ir nendrėmis. 

Dažnai pasitaiko drėgnose pievose, upelių slėniuose ir kitur. 

Elgsena. Smailiasnukė - sausumos varlė: ji sausumoje praleidžia didelę 

aktyvaus laiko dalį. Vasarą dieną slepiasi drėgnose vietose, po nukritusiais 

lapais, graužikų urveliuose ir kitur. Medžioti pradeda vakare, ypač aktyvi nuo 

20 iki 22 valandos, nors oro temperatūra tuo metu yra žemesnė. Po 

vidurnakčio šios varlės nebe tokios aktyvios. Kai oras lietingas, smailiasnukių 

galima pamatyti ir dieną. Pavasarį, veisimosi metu, jos būna aktyvios visą 

parą, ypač tarp 20 - 24 valandos. Tuo metu jos daugiausia poruojasi, garsiai 

kvarkia ir daugiau padeda kiaušinėlių. Tuo laiku nesimaitina. 

Žiemoja smailiasnukė varlė sausumoje, retkarčiais vandenyje, įsiraususi į 
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dumblą. Slepiasi duobėse, lapų krūvose, graužikų urvuose ir pan. Šiek tiek 

pasitaiko neužšąlančiuose upeliuose ar miško upėse. 

Mityba. Minta smailiasnukė varlė, kaip ir visos mūsų krašto varlės, 

daugiausia vabalais. Daug suėda ir drugių vikšrų bei dvisparnių. Be to, jos 

naikina ir vorus, moliuskus, muses, uodus. 

Veisimasis. Subręsta 3 metų amžiaus, tuo metu būna 4 cm ilgio. Dalis 

gali pradėti veistis 2 metų amžiaus. Švedijoje darytais tyrimais nustatyta, kad 

metinis mirtingumas siekia 40%. Labai nedaug varliagyvių išgyvena iki 6 

metų.  

Iš žiemos įmygio smailiasnukės varlės paprastai pabunda balandžio 

viduryje. Pirmi į vandenį persikelia patinėliai, čia jie gali išbūti 20 - 25 

dienas. Patelės vandenyje atsiranda vėliau ir, padėjusios kiaušinėlius, grįžta j 

sausumą. Per tuoktuves varlių susirenka labai daug: kartais net 25 viename 

kvadratiniame metre. Tuo metu girdėti burkuojantys garsai, panašūs į upelio 

almėjimą arba šunų kiauksėjimą. Kiaušinėlius deda 2 savaites. Tuo metu 

patinėliai būna žydri, ir vandens telkinys, kuriame yra daug šių varlių, atrodo 

pilnas žydrų dėmelių. 

Patelės kiaušinėlius deda gumulėliais netoli kranto, saulės gerai 

įšildomose vietose, dažnai tai būna paprastos balos žolėtu dugnu arba pavasarį 

vandens užliejamos pievos, durpių karjerai. Paprastai oro temperatūra tuo 

laiku būna tarp 4 ir 10°C. Padėjusios kiaušinėlius, patelės vieną parą guli ant 

dugno, o vėliau išplaukia į krantą. Viena patelė padeda nuo 1000 iki 2000 

kiaušinėlių. Vyresnės patelės deda daugiau kiaušinėlių. Kai patelės užauga iki 

69 - 70 mm ilgio, jos pasensta ir kiaušinėlių skaičius pradeda mažėti. 

Varlių tuoktuves dažnai nutraukia oro pablogėjimas. Stipriai atšalus orui 

(kartais ir pasnigus), susiporavusios varlės slepiasi vandens telkinio dugne, 

kur mažiau svyruoja temperatūra. Padėtiems kiaušinėliams besivystant, 

temperatūra tuo metu būna labai nepastovi. Pasitaiko atvejų, kad vandens 

paviršius pasidengia ledu. Tuomet kiaušinėlių vystymasis sustoja, bet jie 

nežūva. Toks didelis jų atsparumas žemai temperatūrai. Esant normalioms 
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sąlygoms, iš kiaušinėlių buožgalviai pasirodo po 8 - 10 dienų. Jie paprastai 

laikosi krūvomis, negiliose vietose. Praėjus maždaug 13 savaičių, buožgalviai 

virsta mažomis varlytėmis, kurios išropoja į krantą. 

Paplitimas. Mūsų krašte smailiasnukė varlė retesnė negu rudoji. Ji rasta 

visuose Lietuvos rajonuose. Telkiasi daugiausia durpynuose, drėgnuose 

miškuose, ežerų pakraščiuose ir kitur. Individų tankis gali svyruoti nuo 140 

iki 700 individų hektare. Gyvenamas plotas yra apie 260m
2
.  

Grėsmės ir apsauga. Tinkamos šiai rūšiai buveinės tampa vis daugiau ir 

daugiau izoliuotos žmonių ūkinės veiklos dominuojančiame kraštovaizdyje. 

Įtraukta į Berno konvencijos II priedą. Saugoma visoje eilėje Europos 

sąjungos šalių: Belgijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, 

Norvegijoje.  

RUDOJI VARLĖ RANA TEMPORARIA (L.) 

Išvaizda. Rudoji, pievinė, arba paprastoji, varlė. Subrendę rudosios varlės 

yra 4-9,5 cm ilgio. Parelės kiek didesnės nei patinėliai. Rudosios varlės burna 

trumpa ir buka. Odos spalva keičiasi pagal aplinkos foną - ji gali būti pilka 

arba ruda, nusėta tamsiomis dėmėmis. Pievose šios varlės gelsvai pilkos, ra-

žienose, dirvonuose - rudos, miške - juodai rudos. Galvos šonuose esti 

tamsios trikampės dėmės, o ant viršugalvio - A pavidalo reljefinė dėmė. 

Pilvelis balkšvas su tamsiomis dėmėmis. Veisimosi metu patinėliams ant 

priekinių kojų pirmų pirštų atsiranda juodi sustorėjimai nuospaudos, pagurklis 

pasidaro mėlynas. 

Buveinės. Šios varlės tik per veisimąsi būna vandenyje, šiaip pasklidusios 

visur. Daugiausia jų aptinkama miškuose (išskyrus sausus pušynus). Rudoji 

varlė mėgsta drėgnus mišrius ir lapuočių miškus, ypač kur auga juodalksniai, 

eglės, drebulės, lazdynai. Jai patinka ir beržynai bei ąžuolynai. Miško 

paklotėje ji slepiasi tarp samanų, mėlynojų, bruknienojų, įvairių žolių, po 

kelmais, šaknimis, malkų rietuvėmis ir t. t. Gausu šių varlių upių ir upelių 

pakrantėse, slėniuose ir ežerų pakraščiuose, dirbamuose laukuose ir daržuose 
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bei soduose. Kartais jos įkrenta į daržovių duobes ir kurį laiką ten gyvena. 

Retesnės didelėse pelkėse. 

Elgsena. Rudosios varlės paros aktyvumas priklauso nuo meteorologinių 

sąlygų, biotopo. Karštomis ir sausomis dienomis rudoji varlė tūno pasislėpusi, 

išlenda tik vakare ir būna aktyvi naktį, kai temperatūra žemesnė ir daugiau 

drėgmės. Apniukusią, lietingą dieną, iškritus rasai, rudoji varlė aktyvi visą 

dieną. Aktyvumą skatina būtinybė maitintis ir papildyti organizmo vandens 

atsargas. Rudosios varlės aktyvumas priklauso ir nuo kitų veiksnių: vėjo, 

šviesos, gyvenamosios vietos, mikroklimato. 

Suaugusios ir jauniklės varlės žiemoti eina ne vienu laiku. Dažnai vėlai 

rudenį (spalio - lapkričio mėn.) laukuose dar galima rasti jauniklių. Jos vėliau 

eina žiemoti todėl, jog nespėja savo kūne sukaupti reikiamo kiekio maisto 

medžiagų. Be to, jos yra ištvermingesnės, atsparesnės žemai temperatūrai. 

Žiemoja rudosios varlės daugiausia vandenyje: neužšąlančiuose 

upeliuose, šaltiniuose, tvenkiniuose bei upėse. Sausumoje žiemoja tik 

nusilpusios, kurios negali toli nukeliauti. Tuomet jos įminga duobėse, miške 

po nukritusiais lapais, po šakų krūvomis, rūsiuose, po pjuvenomis, 

akmenimis, lentomis, malkomis ir kitur. Žiemojančių rasta net po apverstomis 

žvejų valtimis.  

Mityba. Pagrindinis maistas yra vabalai, antroje vietoje - moliuskai, tre-

čioje - drugių vikšrai. Taip pat didele maisto dalį sudaro kirmėlės, vorai, 

plėviasparniai ir dvisparniai. Mėgsta rudoji varlė ir sliekus. Buožgalviai ėda 

dumblius bei tokius vėžiagyvius kaip dafnijos. 

Veisimasis. Rudoji varlė po žiemojimo pabunda pirmiausia iš visų 

amfibijų. Šiltesniais pavasariais - kovo mėnesio antroje pusėje, o šaltesniais - 

balandžio pradžioje. Pirmieji, aplipę pernykštėmis žolėmis ir senais lapais, 

pasirodo patinėliai - jų visada būna daugiau negu patelių. Anksčiau išlenda 

suaugusios varlės, o po savaitės - ir jaunikliai. Dideli dominuojantys patinėliai 

patelių paprastai laukia optimaliose telkinio vietose, o jauni, smulkūs dažniau 

aptinkami telkinių pakraščiuose. Tačiau tai neturi didesnės įtakos patinų 



 

 

20 

veisimosi sėkmei.  Kai kurios peržiemojusios varlės vos pašliaužia sausuma. 

Gerokai pasišildžiusios saulėje, jos patraukia į tinkamas vietas dėti 

kiaušinėlių. 

Rudosios varlės veisiasi sinchronizuotai, viename telkinyje veisimasis 

trunka tik apie 10 dienų.  Rudosios varlės kiaušinėlius deda negiliuose, saulės 

įšildomuose vandens telkiniuose: grioviuose, balose, kūdrose, senuose 

karjeruose - paprastai balandžio mėnesio antroje pusėje, kai oro temperatūra 

15, o vandens 10 °C. Šiltesnį pavasarį kiaušinėlius pradeda dėti jau balandžio 

mėnesio pradžioje. Giedromis saulėtomis dienomis juos deda labai 

intensyviai. Viena patelė padeda vidutiniškai iki 1800 kiaušinėlių. Per daugelį 

metų pastebėta, jog, orui atšalus, jos nebededa kiaušinėlių, o vėl atšilus - deda 

toliau. Rudosios varlės kiaušinėlius padeda per vieną kartą, krūvelėmis 10 - 

30 cm gylyje, vandens telkinio pakraštyje. Vienoje vietoje jų būna 10 - 36, o 

kartais net 60 gumulų, kurie ir pradeda vystytis, kai vandens temperatūra 

siekia 17 ir 24 °C šilumos. Kiaušiniai neišgyvena aukštesnėje temperatūroje 

nei 25°C. Iš kiaušinėlių jaunikliai išsirita po 18-23 dienų, o metamorfozė 

trunka 10-12 savaičių, kartais ir ilgiau. Buožgalviai pasirenka tinkamiausios 

temperatūros vandens telkinio vietas. 

Paplitimas. Lietuvoje rudoji varlė gausi, paplitusi visuose rajonuose.  

Grėsmės ir apsauga. Saugoma keliose Europos šalyse: Danijoje, 

Vokietijoje, Vengrijoje, Ispanijoje ir Šveicarijoje. 

Rudosios varlės yra nebailios, jas galima greit prisijaukinti. Antai 1967 

m. žurnale „Mūsų gamta", Nr. 7, aprašytas toks atvejis. Vienuose namuose 

buvo sugauta varlė ir įleista į erdvų akvariumą, kur kasdien būdavo įmetama 

sliekų, musių. Juos varlė godžiai prarydavo. Po kelių dienų į akvariumą įleis-

ta antra varlė - patelė. Akvariumas buvo neuždengtas, ir greit išryškėjo 

porelės klajokliški požymiai. Vieną kartą varlės dingo. Po kruopščių 

ieškojimų draugiškoji pora surasta miegamajame ant grindų. Varlės tūnojo 

prie plyšio, kur buvo voratinklis. Nuo tos dienos varlės slampinėjo po 

kambarius, medžiodamos muses ir voragyvius. Jei lydavo lietus, šokdavo į 
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savo būstą. Varlių vaikštynės jokių nemalonumų nesudarydavo. Jos griežtai 

laikėsi tvarkos. Vengdavo eiti į kambarį, kur būdavo žmonių, teršdavo tiktai 

vandenį inde, kuriame gyveno. Vanduo inde būdavo keičiamas kas antrą 

dieną. Šeimininkė veikiai pamatė, kad kandys, su kuriomis ji taip atkakliai ir 

ne visada sėkmingai kovojo, išnyko. Ir musės neerzino. Namuose varlės 

gyveno trejus metus. Ketvirtaisiais abi varlės krito (matyt, nuo senatvės), o po 

dviejų mėnesių vėl teko pradėti kovą su musėmis ir kandimis. 

ŽALIOJI RUPŪŽĖ BUFO VIRIDIS LAUR. 

Išvaizda. Žaliosios rupūžės patinėliai užauga iki 52 - 58 mm ilgio. Patelės 

būna didesnės - 60 - 65 mm. Galva plati ir buka. Nugara šviesiai arba tamsiai 

pilka, nuberta šviesesnėmis arba tamsesnėmis rudai žaliomis dėmėmis, kurios 

gali susilieti į dryželius. Žaliosios rupūžės pilvelis paprastai būna balkšvas 

arba šviesiai pilkas, nusėtas mažomis tamsiomis dėmėmis. Patinėliams 

veisimosi metu ant priekinių kojų pirštų atsiranda juodi sustorėjimai. 

Buveinės. Žalioji rupūžė gyvena upių slėniuose, paežerėse, miškuose ir 

pievose. Mėgsta laikytis laukuose, daržuose ir soduose. Jų nerandama 

drėgnuose lapuočių miškuose ir pelkėse. Tose vietose, kur paplitusi žalioji 

rupūžė, - paprastųjų nėra. 

Elgsena. Žalioji rupūžė gerai pakelia sausrą, todėl aptinkama gana 

sausose vietose. Į vandenį jos renkasi tik veistis. Aktyvi sutemus arba naktį. 

Dieną slepiasi įvairių graužikų urveliuose, plyšiuose, po akmenimis, medžių 

šaknimis, gali pati išsirausti urvelį minkštame grunte iki 10 - 12 cm gylio. 

Naktį medžioti pasirenka drėgniausią laiką, prieš tai dažnai „maudosi" 

vandenyje arba rasoje, taip papildydama kūno vandens atsargas. Vasarą 

žalioji rupūžė pradeda maitintis apie 20 valandą ir 23 - 24 valandą jos 

skrandis jau jauna pilnas. Rudenį medžioti pradeda 17 vai. Kartais žalioji 

rupūžė būna aktyvi ir dieną. Dieną šių rupūžių galima aptikti ir po žiemos 

miego. Į žiemavietes jos renkasi pamažu, kai oro temperatūra yra 7 - 8°C 

šilumos. Mūsų žalioji rupūžė žiemos slėptuvių ieško spalio - lapkričio 

mėnesiais. 
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Mityba. Žalioji rupūžė minta įvairiais bestuburiais: vabalais, 

skruzdėlėmis, kirmėlėmis, drugių vikšrais. Žaliosios rupūžės gaudo ir 

šimtakojus, erkes, cikadules, amarus, blakes, muses, uodus. Žalioji rupūžė 

skraidančius vabzdžius pagauna labai retai, nes jos užpakalinės kojos gana 

trumpos, todėl negali aukštai pašokti ir sugauti grobio. 

Veisimasis. Iš žiemos įmygio šios rupūžės pabunda balandžio mėnesį 

(oro temperatūra esti 15 - 16 °C) ir būriais traukia prie vandens. Ieškodamos 

vandens, per parą jos nukeliauja iki pusantro kilometro. Veisimosi metas - 

nuo balandžio iki rugpjūčio mėnesio. Tada aplink vandens telkinį šių rupūžių 

galima rasti labai daug, jų garsai „irr, irr, irr" sklinda dieną ir naktį. 

Kiaušinėlius deda gėlame stovinčiame vandenyje, kartais lėtai tekančiuose 

kanaluose ir upeliuose, netoli kranto. Tai dvi ilgos virvelės (iki 7 cm ilgio), 

prikabintos prie povandeninių daiktų arba pritvirtintos prie dugno. Vienu 

metu rupūžė padeda iki 12 800 kiaušinėlių. Po 4 dienų gemalai pasidaro 

judrus ir po 5 - 6 dienų išlenda iš kiaušinėlių. Iš pradžių buožgalviai būna 

prikibę prie vandeninių augalų stiebų. Jie minta dumbliais ir įvairiais augalų 

likučiais. Paaugusios rupūžytės išropoja į krantą ir į vandenį veistis sugrįžta 

tik lytiškai subrendusios, t. y. 3 - 4 metų. 

Žalioji rupūžė, negalėdama pabėgti nuo priešų, apsigina savo nuodais. Jos 

nugaros odoje yra 2 didelės nuodų liaukos - parotidai - ir daugybė smulkių 

liaukučių. Smulkiosios turi po atvirą ištekamąjį latakėlį. Kai plėšrūnas griebia 

rupūžę, iš visų šių liaukučių refleksiškai išsiskiria specifinio kvapo kartus, 

deginantis, vėmimą sukeliantis skystis. Užpuolikas priverstas mesti auką. 

Didžiųjų liaukų latakėliai užkimšti tam tikrais kamščiais, kad nuodai neištekė-

tų. Jie išteka tik suspaudus liauką. Todėl nuodai išsiskiria tik sugriebus 

rupūžę. Žmogui šie nuodai nepavojingi. 

Paplitimas. Lietuvoje gausesnė pietinėje ir vakarinėje dalyje (Alytaus, 

Trakų, Pagėgių, Sakių, Kauno apylinkėse). Pamėgtose vietose rupūžių 

prisirenka labai daug.  

Grėsmės ir apsauga. Įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Grėsmės: 
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cheminių priemonių naudojimas, tiesioginis persekiojimas. 

NENDRINĖ RUPŪŽĖ BUFO CALAMITA LAUR. 

Išvaizda. Nendrine ji pavadinta veikiausiai dėl to, kad aptinkama ir 

nendrynuose. Tai rečiausias mūsų krašto varliagyvis. Kaip ją pažinti, atskirti 

nuo kitų rupūžių? Nendrinė rupūžė šiek tiek mažesnė už kitas, jos kūno ilgis 

44 - 65 mm. Ryškiausias skiriamasis požymis - išilgai nugaros nutįsęs balsvai 

gelsvas dryžis. Nugara išmarginta žaliai rudomis dėmėmis, ant kurių dar yra 

rausvai rudų tamsesnių apvalių dėmelių juodu krašteliu. Nugara nuberta 

karpomis. Pilvelis baltas, nusėtas smulkiomis tamsiomis dėmėmis. Pagerklyje 

šios dėmės retesnės, o pilvelio gale visai smulkios. Patinėlių gurklys tamsiai 

pilkas.  

Buveinės. Nendrinė rupūžė mėgsta sausas vietas. Ji atspari sausrai. 

Aptinkama dirvose, pajūrio kopose. Galima rasti javų laukuose, kapinėse, 

soduose, žvyro ir molio karjeruose, po akmenimis ir kt. Miškuose 

neaptinkama, mėgsta apsigyventi atvirose vietose su žema žoline augalija. 

Veisiasi tveniniuose, kurių Ph yra tarp 6 ir 9. Pajūrio regionuose pakelia 

vandens druskingumą iki 3,5%.  

Elgsena. Nendrinė rupūžė nevengia pasirodyti dieną, net ryškiai šviečiant 

saulei. Vikriai laipioja ir plaukia, irdamasi visomis keturiomis kojomis. Ji gali 

bėgti kaip pelė. Greitai įsirausia į žeme. Rudenį paprastai įsikasa į drėgną 

smėlį, paprastai 30-50 cm, kartais net 3 m gylio ir ten praleidžia žiemą. Išsa-

mesnių žinių apie nendrinės rupūžės gyvenimo būdą stinga, nes ji mažai tirta.  

Migracija prasideda, kai oro temperatūra pasiekia 8°C. Veisimasis vyksta, 

kai temperatūra būna tarp 14 ir 25°C. Konkretaus vakaro temperatūra lemia 

patinų aktyvumą. Optimali buožgalvių vystymosi temperatūra yra tarp 20 ir 

25°C. 

Užpakalinės kojos panašaus ilgio kaip ir priekinės, dėl to ši rupūžė gan 

dažnai stebima greitai bėgiojant kaip pelė.Gindamasi nuo priešų, nendrinė 

rupūžė iš savo odos liaukų išskiria nuodingą, dvokiantį skystį. 
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Subręsta palyginti anksti ir dalis patelių gali veistis jau antraisiais 

gyvenimo metais (didesnė dalis populiacijos veistis pradeda 3-4 gyvenimo 

metais).  Nelaisvės sąlygomis išgyvena iki 12-16 metų. 

Mityba. Minta nendrinės rupūžės panašiai kaip ir kitos. Nustatyta, kad 

pusę jų maisto sudaro vabalai, toliau eina drugių vikšrai, skruzdėlės. 

Šiaurinėje arealo dalyje maistas yra labiau įvairus nei pietuose. Rupūžių 

buožgalviai minta daugiausiai dumbliais. 

Veisimasis. Nendrinė rupūžė kiaušinėlius deda balandžio mėnesį 

stovinčiuose negiliuose vandenyse: karjeruose, kūdrose, duobėse, grioviuose 

ir kitur. Paprastai į veisimosi vietas pirmieji atvyksta patinėliai. Jie migruoja 

pavieniui. Vėliau palaipsniui susirenka patelės. Kiaušinėlius gali dėti visą 

vasarą. Tai reikėtų laikyti privalumu, jei veisimosi aplinkos sąlygos keičias, - 

bent daliai patelių pavyksta „pataikyti“ į sėkmingą laikotarpį. Per veisimąsi 

balose girdėti jų tuoktuvių garsai: „ra, ra, ra". Viena patelė vidutiniškai 

padeda 3 - 7 tūkstančius kiaušinėlių. Kaip ir kitų rupūžių, kiaušinėliai 

išsidėstę viena arba dviem eilėmis 1,5 - 1,8 mm ilgio virvelėse. Kiaušinėliai 

paprastai dedami 15 cm gylio vandenyje. Po 5-8 dienų išsirita 

buožgalviai.Buožgalvių vystymasis trunka trumpiau, metamorfozė vyksta po 

6-8 savaičių. Šį laiką įtakoja temperatūra ir buožgalvių gausa. Padėjusios 

kiaušinėlius, nendrinės rupūžės grįžta į sausumą ir, ieškodamos maisto, vėl 

pradeda savo klajoklišką gyvenimą. Šiuo laikotarpiu paprastai laikosi 

teritorijoje, kurios skersmuo 100-200 m., tačiau gali keisti teritorijas ir 

persikelti į naują vietą. 

Paplitimas. Aptinkama labai retai, dažnesnė pajūryje. 

Grėsmės ir apsauga. Yra įrašyta į Berno konvencijos 2 priedą. Pokario 

laikotarpiu stebėtas stiprus populiacijos mažėjimas daugelyje Europos šalių. 

Pvz. Didžiojoje Britanijoje populiacija sumažėjo 75-80%  vertinant laikotarpį 

tarp 1940 ir 1981.  

Tyrimais nustatyta, kad iš padėtų kiaušinėlių tik 0,3% buožgalvių 

sėkmingai baigė metamorfozę. Tarp didžiausių grėsmių reikėtų paminėti: 
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žuvis kurios sunaikina kiaušinėlius ir buožgalvius, vandens telkinių taršą ir 

vandens rūgštėjimą, kiaušinėlių pažeidimą grybinėmis ligomis, konkurencija 

su kitomis varlių ir rupūžių rūšimis. Yra nustatyta, kad varlių buožgalviai gali 

neigiamai įtakoti šios rupūžių rūšies vystymąsi. 

PAPRASTOJI RUPŪŽĖ BUFO BUFO (L.) 

Išvaizda. Paprastoji rupūžė užauga iki 75 - 90 mm ilgio. Kai kuriose 

arealo dalyse jos gali užaugti iki 15 cm ilgio. Patelės yra 15-25% didesnės už 

patinus. Jos visas kūnas apaugęs stambiomis karpomis, kūno spalva įvairi: 

juodai pilka su rausvu atspalviu, pilka. Pilvelis pilkai baltas su neryškiomis 

tamsiomis dėmėmis. Patinėliai yra mažesni, šviesesni už pateles ir ne tokie 

dėmėti. Patelių kūno spalva ryškesnė, su retesnėmis ryškesnėmis tamsiomis 

dėmėmis. Labiau dėmėtos suaugusios patelės. Patinai subręsta dviejų, patelės 

4-5 metų amžiaus. Ilgiausiai gali išgyventi iki 40 m, tačiau paprastai gyvena 

daug trumpiau. Tik 11% pažymėtų patinų sugrįžo į tą patį vandens telkinį 

kitais metais, o dar po metų sugrįžusių buvo vienetai. 

Buveinės. Paprastoji rupūžė - naktinis mažai judrus gyvūnas. Vakare 

išlenda iš savo slėptuvės ieškoti maisto. Gyvena mišriuose, drėgnuose 

miškuose su vešliu pomiškiu, pamiškėse, pievose, paežerėse, paupiuose, 

dirbamuose laukuose (ypač daug pūdymuose), javų laukuose, ražienose, 

soduose, daržuose, po gyvenamųjų namų pamatais, rūsiuose. Dažna bulvių 

duobėse, grioviuose, po malkų rietuvėmis, lentomis, skardomis, kapinėse, 

parkuose, griuvėsiuose, ant geležinkelio pylimo, kelių ir takų. Vasarą 

apsigyvena iki 1,6 km nuo veisimosi vietų ir užima apie 1500-200 m
2
 

teritoriją. Nors individualios teritorijos persidengia, tačiau paprastosios 

rupūžės nerodo viena kitai agresijos.  

Žiemą rupūžės sulenda į graužikų urvus, rūsius bei duobes, kur įsirausia 

giliai į minkštą gruntą. 

Mityba. Paprastosios rupūžės maistas labai įvairus. Daugiausia suėda 

skruzdėlių, vabalų, vikšrų ir kt. Be to, paprastosios rupūžės nemažai suryja 
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moliuskų, vorų, erkių, šimtakojų, cikadulių, amarų, blakių, plėviasparnių, 

dvisparnių ir kt. Rupūžės labai greitai pripranta prie žmogaus - ėda iš rankų 

muses ir kitus vabzdžius. Nelaisvėje išgyvena iki 36 metų. 

Veisimasis. Paprastoji rupūžė iš žiemos įmygio pabunda balandžio 

mėnesio pirmoje pusėje. Veisimosi sezonas trumpas, tęsiasi nuo 2 iki 6 

savaičių. Į vandenį kiaušinėlių dėti įvairiais metais renkasi ne vienu laiku. 

Paprastai patinai atvyksta anksčiau nei patelės, o mažesni patinai anksčiau nei 

dideli. Dažnai patinų yra daugiau nei patelių ir jie konkuruoja dėl jų. Tai 

priklauso nuo to, ar ankstyvas ir šiltas pavasaris. Paprastai pradeda veistis 

balandžio pabaigoje. Susiporavusios rupūžės būna labai nebailios, plauko 

vandens paviršiuje arba ropoja dugnu. Kiaušinėlius paprastai deda 

gilesniuose, skaidresniuose vandenyse negu varlės. Kiaušinėlių virveles jos 

apvynioja ant meldų, nendrių ar net ant karklų šakelių iki 20 cm gylio 

vandenyje arba jo paviršiuje. Viena patelė vidutiniškai padeda iki 6000 

kiaušinėlių. Didesnės patelės padeda daugiau kiaušinėlių. Jie būna sukibę 

dviem eilėmis iki 2 metrų ilgio virvelėse. Kiaušinėlius deda, kai oro 

temperatūra 15, o vandens 16 °C šilumos. Tuo metu, girdėti jų tuoktuviniai 

garsai, primenantys vištos kvaksėjimą. Po dviejų - trijų mėnesių buožgalviai 

baigia vystytis ir daugybė jaunų rupūžėlių ima ropinėti pievose, miško 

keliukuose ir kitur. Švedijoje stebėta veisiantis silpnai sūriame vandenyje. 

Paplitimas. Lietuvoje gyvena visuose rajonuose ir įvairiuose biotopuose, 

dažna. 

Grėsmės ir apsauga. Europoje daug kur šios rupūžės yra saugomos 

masinių migracijų per kelius metu. Čekijoje ten kur šios rūšies rupūžių 

migracija labai intensyvi netgi gali būti uždaromi keliai. Apie 1960 m. buvo 

pradėti statyti specialūs kelio ženklai Šveicarijoje, o Britanijoje jie pradėti 

naudoti nuo 1979 m. Pavasarinės migracijos metu gali žūti iki 50% 

migruojančių gyvūnų. Paprastai nukeliauja apie 30 m per valandą arba 100-

250 m per naktį. 
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MEDVARLĖ HYLA ARBOREA (L.) 

Išvaizda. Mažiausias Lietuvos varliagyvis, paprastai ilgis yra tarp 3 ir 5 

cm. Turi ovalo formos kūną, palyginti plačią galvą. Pirštų galai išsiplėtę į 

diskus, viršutinėje pusėje oda lygi, o apatinėje nežymiai gruoblėta. Paprastai 

viršutinė kūno pusė yra ryškiai žalia, tačiau pasitaiko tamsiai rudų ar gelsvų 

individų. Tas pats individas gali keisti spalvą ir atrodo, kad tam įtakos turi 

temperatūra. Juodos juostelės eina nuo šnervių išilgai kūno. Pirštai gali būti 

rausvos spalvos.  

Buveinės. Medvarlės pasirenka specifines buveines. Apsigyvena 

tvenkiniuose ir kūdrose su gerai išsivysčiusia pakrančių augalija. Krūmai ir 

aukšta žolinė augalija yra svarbus buveinės komponentas. Paprastai 

vandenyje aptinkama tik veisimosi metu, kitu metu aptinkama greta esančioje 

augalijoje. 

Elgsena. Naktinis gyvūnas. Gali gyventi sėsliai, tačiau gali ir migruoti. 

Vieno tyrimo metu buvo nustatyta, jog medvarlė nukeliavo  4 km. atstumą. 

Didžiąją gyvenimo dalį medvarlės praleidžia krūme, lapuočių medyje ar 

aukštoje žolinėje augalijoje. Pirštų anatomija medvarlėms leidžia laipioti 

vertikaliais paviršiais ir prisitvirtinti prie slidžių lapų. 

Mityba. Maitinasi vabzdžiais ir voragyviais. Mėgsta dvisparnius bei 

vabalus. 

Veisimasis. Lytiškai subręsta trečiaisiais – ketvirtaisiais gyvenimo metais. 

Pirmieji į vandens telkinius susirenka patinai, patelės sueina kiek vėliau. 

Patinų balsai girdėti nuo gegužės iki liepos mėnesio. Veisimosi sezoniškumas 

yra veikiamas temperatūros rėžimo. Paprastai patinų balsai pasigirsta tik 

pilnai sutemus. Medvarlių choras gali būti girdimas iki 1 km atstumu. 

Medvarlė gali išpūsti rezonatorių beveik iki tokio pačio dydžio kaip galva. 

Kiaušinėliai dedami gegužės – birželio mėn. Kiaušinėliai prilimpa prie 

povandeninės augalijos 8-10 cm gylyje nedidelėmis, kelių centimetrų 

skersmens formacijomis. Vienoje tokioje formacijoje būna keli šimtai 

kiaušinėlių. Lervos paprastai laikosi prie dugno ir yra sunkiai randamos. 
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Metamorfozė vyksta po 3 mėnesių. 

Paplitimas. Aptinkama pietinėje Lietuvos dalyje. 

Grėsmės ir apsauga. Saugoma Berno konvencijos (2 priedas).  

GLUODENAS ANQUIS FRAGILIS (L.) 

Išvaizda. Gluodenas iš išvaizdos panašus į gyvatę, nes neturi kojų kaip 

kiti driežai. Nuo gyvačių skiriasi tuo, kad turi krūtinkaulį, akis su judamais 

vokais ir neturi nuodų liaukų. Užauga iki 60 cm, dažniausiai patinėliai būna 

36 cm, o patelės 21 cm ilgio. 

Kūno spalva labai įvairi, priklauso nuo daugelio aplinkybių: amžiaus, 

gyvenamos vietos ir kt. Dažniausiai jis būna rudas su metaliniu atspalviu. Jau-

niklių nugara būna sidabrinio atspalvio, balta arba kreminė. Per nugarą 

nutįsusios tamsios išilginės juostos. Pilvelis ir šonai tamsiai pilki arba juodi. 

Gluodenui augant, nugara pamažu tamsėja ir įgauna rudą arba bronzinį 

atspalvį, šonai šviesėja, bet pasilieka tamsesni už nugarą. Suaugusių patinėlių 

nugara būna sidabrinė, o šonai ir apačia - tamsūs. Nugara nusėta tankiomis ar 

retomis mėlynomis dėmėmis, vietomis susiliejančiomis. Pilvelis apaugęs 

smulkiais žvyneliais, sugulusiais keliomis išilginėmis eilėmis. Uodega stora, 

neilga. Nutverta ji nutrūksta. Taip gluodenas gelbstisi nuo priešų. Atitrūkusi 

uodegos dalis dar ilgai rangosi ir sutrikdo užpuolėją. Vėliau gluodenui uodega 

atauga - regeneruoja. 

Buveinės. Gyvena šiluose. Drėgnų ir šaltų vietų vengia. Pasitaiko didelių 

miškų apylinkėse: soduose, laukuose, pievose, palei upelius, kurių krantai 

apaugę krūmokšniais. Nemėgsta labai žemos žolės, intensyvios žemdirbystės 

plotų ir tankių miškų. 

Elgsena. Gluodenas lygioje vietoje juda lėtai, tačiau tarp augalų ar 

akmenų šliaužia labai greitai, kaip gyvatė vinguriuodamas visu kūnu. 

Vandenyje plaukia gerai. 

Gluodenas dieną lindi slėptuvėje, o sutemus ir naktį ieško sau maisto. 
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Tačiau vasarą mėgsta pasišildyti prieš saulę. Rudenį, spalio - lapkričio mėn., 

gluodenas susiranda urvelį arba pats jį išsirausią (15 - 30 cm gylio) ir ten 

žiemoja. Vienoje vietoje galima rasti po 20 - 30 gluodenų. Seniai paprastai 

susirango miegoti apačioje, o jaunikliai viršuje. Miegamojo urvelio angą 

užkemša žole arba žemėmis. Nelaisvėje ilgiausiai išgyvenęs gluodenas 

sulaukė 54 metus. Vidutinė patino gyvenama teritorija yra apie 270 m
2
, o 

patelės 170 m
2
. 

Vidutinė kūno temperatūra, remiantis įvairiomis studijomis yra 22,6-

26,6°C (14-29°C). Įdomu, kad patelių kūno temperatūra yra didesnė nei 

patinų. Nors gyvūnai tam tikrą laiko dalį praleidžia šildydamiesi, didžiąją 

laiko dalį jie praleidžia pasislėpę po miško nuokritomis, kur akumuliuoja 

aplinkos šilumą. 

Mityba. Gluodenas minta sliekais, moliuskais, vabzdžių lervomis, 

šimtakojais ir kitais lėtai judančiais gyvūnais, nes greitesnių nepajėgia 

pagauti. Pastebėjęs grobį, lėtai prisiartina prie jo, iš pradžių paliečia liežuviu, 

tada plačiai išsižioja ir neskubėdamas griebia. Aštriais, atgal atlenktais 

dantukais sulaiko burnoje slidžias kirmėles ir moliuskus, paskui lėtai juos 

praryja, ritmingai lankstydamas galvą į vieną ir į kitą pusę. Jei pagriebta 

kirmėlė stipriai kabinasi užpakaliniu kūno galu į žemę, gluodenas smarkiai 

išsitiesia visu ūgiu ir atplėšia dalį grobio. Pagavęs sraigę, gluodenas įsiremia 

galva į kriauklės angą ir lėtai išsitraukia moliuską iš slėptuvės. 

Kadangi gluodenas yra lėtas ir neturi kuo gintis, tai jį dažnai puola ežiai, 

gandrai, medšarkės, gyvatės, rupūžės ir kt. Išsigelbėti jam padeda tik greit 

lūžtanti uodega, kuri lieka plėšrūno naguose ar dantyse. 

Veisimasis. Iš žiemos įmygio gluodenas nubunda kovo - balandžio 

mėnesį. Pirmieji pasirodo jaunikliai. Gluodenai, išlindę į paviršių, ilgai šildosi 

prieš saulę, o nuo gegužės vidurio pradeda poruotis. Vaikus veda liepos - 

rugpjūčio mėn., nors pasitaiko ir vėliau. Gluodeno embrionai vystosi 

kiaušiniuose patelės kūne. Ji deda kiaušinius, kai pradeda kaltis gluodenukai. 

Ką tik išsiritę gluodeniukai sveria apie 0,5 gramo. Vakarų Europoje nustatyta, 
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kad patelės veisiasi kas antri metai. Patinai subręsta 4 , o patelės 5 metų 

amžiaus ir būna 14-15 cm ilgio. 

Paplitimas. Dažnesnis Lietuvos pušynuose, rytinėje ir pietinėje Lietuvos 

dalyse 

Grėsmės ir apsauga. Gluodeną reikia saugoti ir globoti, nes jis naudin-

gas. Šis gyvūnas, mintantis įvairiais vabzdžiais, žalos niekam nedaro, prie 

žmogaus greit pripranta.  

VIKRUSIS DRIEŽAS LACERTA AGILIS L. 

Išvaizda. Užauga iki 25 - 28 cm ilgio. Jo liemuo lieknas, gerai matomas 

kaklas, ilgos, gerai išsivysčiusios penkiapirštės galūnės ir ilga lanksti uodega. 

Ant galvos matyti stambūs taisyklingi skydeliai. Kūnas apaugęs žvyneliais. 

Jauni driežai būna pilki arba rudi, per nugarą eina 3 šviesūs siauri dryžiai. 

Augant spalva keičiasi. Šviesios nugaros juostelės pasidaro ryškesnės ir 

atsiranda viena arba dvi paralelinės linijos netaisyklingos formos tamsiai rudų 

arba visai juodų dėmių. Jos atskirtos šviesios vidurinės linijos. Keičiasi ir 

pagrindinė kūno spalva. Patinėlių ji būna salotinė, ruda arba žalia, o patelių - 

ruda arba rudai pilka (rečiau - žalia kaip patinėlių). Dažnai nugaros dėmės 

išnyksta, ir gyvūnas pasidaro vien žalias arba rudas. Patinėlių pilvelis būna 

žalsvas, nusėtas tamsiomis dėmėmis, o patelių baltas. Veisimosi metu driežų, 

ypač patinėlių, spalva pasidaro ryškesnė. 

Buveinės. Gyvena saulėtuose ir sausuose miškuose, soduose, giraitėse, 

krūmuose, ant geležinkelių pylimų, kalvų atšlaitėse ir panašiose vietose. 

Slepiasi įvairių gyvūnų urveliuose, bet dažnai išsirausia juos ir patys. Vikrusis 

driežas bėga greitai ir pagauti jį gana sunku. Svarbi buveinės sąlyga yra tanki 

pažemės augalija ir vietos, kur driežai galėtų užkasti kiaušinius. Vakarų 

Europoje vikrieji driežai dažniausiai aptinkami viržynuose bei smėlio kopų 

ekosistemose. Didžiausias tankumas nustatytas labai kompleksiškose 

buveinėse, kur auga įvairaus aukščio augmenija ir yra saulės atokaitos vietų. 

Elgsena. Driežas yra labai atsargus ir toliau kaip 10 - 15 m nenutolsta nuo 
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savo slėptuvės. Bėgdamas nuo užpuolėjo, dažniausiai lipa medžio kamienu 

aukštyn. Pagautas smarkiai rangosi, plačiai išsižioja ir kartais gali stipriai 

įsikibti į pirštą.  

Vidutinė kūno temperatūra esant normaliam aktyvumui yra apie 31 °C ir 

kritinė yra 3-5 °C. Ilgiau nei kitos rūšys šildosi saulės atokaitoje. 

Mityba. Pavasarį anksti rytą, kai tik saulė šiek tiek įšildo žemę, driežai 

išlenda iš urvelių ir šildosi prie angos. Tuomet jie jau pradeda medžioti 

vabalus, žiogus, vikšrus, vorus, kirmėles ir kitus smulkius bestuburius. 

Pastebėjęs grobį, driežas pritykoja, kurį laiką seka jį akimis, paskui staigiai 

šoka iš vietos ir sugriebia. Stambius žiogus ir vabalus jis ilgai varto burnoje, 

keletą kartų išmeta ant žemės ir vėl griebia. Taip jis atplėšia nuo gyvūnėlio 

kietas chitinines dalis ir jas išmeta, o minkštąsias praryja. Prarijęs grobį, drie-

žas rūpestingai apsilaižo, pasikelia ant priekinių kojų, lėtai išlenkia priekinę 

kūno dalį ir taip stumia maistą. Yra žinoma, kad stambūs patinai ryja savo 

rūšies jauniklius arba patelės padėtus kiaušinius. Sotus po rytmetinės 

medžioklės driežas vėl šildosi prieš saulę, pakeisdamas vietą, kai užslenka 

šešėlis. Vidurdienį slepiasi slėptuvėje ir vėl pasirodo vakarop. 

Nelaisvėje greit pripranta prie žmogaus ir net maistą ima iš rankų. 

Veisimasis. Iš žiemos įmygio pabunda balandžio pabaigoje arba gegužės 

pradžioje. Pagyvėję, pasipuošę ryškia žalia spalva, patinėliai bėgiodami ieško 

patelių. Retkarčiais patinai gali kovoti tarpusavyje, bet jie nėra teritoriniai 

gyvūnai. Veisimosi vietas parenka patelės. Gegužės pabaigoje - birželio 

pradžioje patelė užkasa į negilią duobutę arba palieka urvelio gilumoje 5-6, 

iki 16 kiaušinėlių. Kiaušiniai yra apie 15 mm ilgio, jie padedami į 7-10 cm 

gylį. Patelė padėjusi dėtį daugiau jais nesirūpina. Inkubacijos laikas trunka 

55-70 dienų, priklausomai nuo aplinkos temperatūros. Jaunikliai pasirodo 

liepos pabaigoje rugpjūčio mėn., o visi gyvūnai išeina žiemoti viduryje spalio. 

Paplitimas. Lietuvoje paplitęs visuose rajonuose, dažnas. Paprastai 

laikosi lokaliai, vieno individo gyvenama teritorija apima apie 2000 m
2
. 
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Grėsmės ir apsauga. Yra įtraukta į Berno konvencijos II priedą ir 

saugomas daugelyje Europos šalių. Reikia intensyvių ir ilgai trunkančių 

tyrimų norint nustatyti populiacijos dydį. 

GYVAVEDIS DRIEŽAS LACERTA VIVIPARA JAC. 

Išvaizda. Gyvavedžio driežo kūno ilgis 15 - 18 cm (pusę to ilgio užima 

uodega). Jaunikliai būna vienspalviai rudi arba beveik juodi. Augant pamažu 

šviesėja ir vėliau atsiranda savitas piešinys: tamsios siauros juostelės per 

nugaros vidurį bei dvi šviesios juostelės nugaros kraštuose ir tamsios platokos 

juostos kūno šonuose. Be to kūnelis išmargintas smulkiomis tamsiomis 

dėmelėmis. Suaugusių patinėlių pilvas oranžinis arba plytinis, o patelių - 

balkšvai pilkas, gelsvas arba žalsvas. Pasitaiko ir visai juodų. 

Buveinės. Gyvena drėgnose vietose, durpynuose, užaugančiuose 

kirtimuose, miško aikštelėse ir proskynose, spygliuočių ir lapuočių 

jaunuolynuose prie užaugusių krūmais upelių ir kanalų, melioracijos griovių 

pakraščiuose. Europoje aptinkamas tiek sausose tiek ir šlapiose buveinėse. 

Išgąsdintas jis greit puola į vandenį ir, perplaukęs griovį, pasislepia. Kartais 

neria į dugną ir įsirausią į dumblą arba palenda po kelmu. Gyvavedis driežas 

pats urvelių nerausia, o naudojasi graužikų urvais arba slepiasi plyšiuose po 

medžių šaknimis, sausais medžiais, akmenimis. 

Elgsena. Aktyvus būna ir vėsiomis, apsiniaukusiomis dienomis, 

nesislepia net užėjus trumpam vasaros lietui. Grobį gaudo ant žemės, o miške 

užlipa l - 2 m medžio kamienu. Kartais miške, ant saulės apšviestos medžio 

kamieno pusės, galima pamatyti po kelis. 

Prisirišimo prie buveinių tyrimai parodė, kad perkėlus gyvavedžius 

driežus 70 m atstumu, į pradinę vietą sugrįžo 50%, o 100 m – 29%. Pirmais 

metais mirtingumas gali siekti 90%. Gyvenimo trukmė – 4-5 metai, dalis 

išlieka iki 8 metų amžiaus. Patinų gyvenimo trukmė ilgesnė nei patelių. 

Matuojant laboratorijoje kūno temperatūra svyravo tarp 27 ir32°C. 

Termoreguliacija yra gerai išvystyta, pasirenkant tinkamas buvimo vietas. 
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Judėjimo maksimalus greitis priklauso nuo temperatūros ir jis didėjo 

temperatūrai didėjant nuo 20 iki 32°C.  

Mityba. Minta įvairiais vabzdžiais, vorais, moliuskais, kirmėlėmis. 

Veisimasis. Pavasarį pabunda gana anksti, kai miške dar vietomis yra 

sniego. Poruojasi gegužės - birželio mėn. Tik šios rūšies driežai veda gyvus 

vaikus. Nėštumas trunka apie 90 dienų, o jaunikliai (8 - 12) pasirodo liepos 

viduryje - rugpjūčio pabaigoje. Kartais jie peržiemoja pateles viduje ir gimsta 

kitų metų pavasarį. Prieš atsivesdama jauniklius, patelė darosi nerami, kapsto 

žemę, užriečia uodegą ant nugaros ir galiausiai vakare atsiveda pirmą 

driežiuką, kuris paprastai būna kiaušinio apvalkale. Po dviejų minučių 

pasirodo antras ir t. t. Atsivedusi vieną jauniklį, patelė paslenka kiek į priekį, 

paskui vėl, kol visus jauniklius suguldo vienoje eilėje. Po pusės valandos jie 

išlenda iš apvalkalėlio ir išsilaksto į šalis. Jaunikliais motina nesirūpina. 

Paplitimas. Lietuvoje aptinkamas visuose rajonuose, dažnas. 

Grėsmės ir apsauga. Gyvavedis driežas yra gerai prisitaikęs prie 

mikrobuveinės sąlygų, yra pakankamai dažnas ir išnykimo grėsmė jam 

nekyla. 

PAPRASTASIS ŽALTYS NATRIX NATRIX (L.) 

Išvaizda. Užauga iki 120 cm ilgio. Paprastąjį žaltį lengviausia pažinti iš 

dviejų stambių geltonų dėmių galvos šonuose. Žalčio nugara pilka, ruda arba 

juoda, papilvė šviesesnė. Pasitaiko ir labai tamsių individų. 

Buveinės. Žalčių aptinkama ramių upių, ežerų, tvenkinių pakrantėse, 

pelkių pakraščiuose, drėgnuose miškuose, krūmais apaugusiose pievose. 

Dažnai gyvena daržuose, soduose. Pavasarį ir rudenį, kai dirvos drėgnos, 

žalčiai toli gali nueiti nuo vandens. Jų slėptuvės - plyšiai po medžių šaknimis, 

akmenų krūvos, graužikų urveliai, šieno stirtos, plyšiai prie užtvankų ir senų 

malūnų. 

Elgsena. Paprastasis žaltys labai judrus. Greitai šliaužia, geba laipioti 
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krūmais ir ant medžių šakų karstytis, o kai tenka žemyn nusileisti, tai 

neužsigaudamas nuslysta nuo bet kurios šakos. Patekęs į vandenį, iškelia 

galvą į paviršių ir rangydamasis visu kūnu vikriai plaukia. Nuo kranto gali 

nutolti daug kilometrų ir keliasdešimt minučių išbūti po vandeniu. Aktyvus 

dieną, o naktį slepiasi slėptuvėse. Medžioja rytais ir vakarais. Dieną mėgsta 

šildytis prieš saulę, gulėdamas ant nendrių, akmenų, medžio kamieno, vande-

ninių paukščių lizduose ir kt. 

Per parą gali nukeliauti 600-700 metrų, o per keletą – iki kelių kilometrų. 

Saulėtomis dienomis kūnas greitai pasiekia 30°С temperatūrą, o kitu metu 

gyvūnas gali būti aktyvus, kai kūno temperatūra yra tarp 16-18°С.  

Žiemoja paprastasis žaltys giliuose graužikų urvuose, po medžių 

šaknimis, kartais po vieną, kartais po kelis vienoje vietoje. Išeina žiemoti 

vėlai - spalio - lapkričio mėnesį.  

Nuo žmogaus žaltys bėga. Gaudomas šnypščia, kaišioja dvišaką liežuvį ir 

galva daro judesį, lyg norėdamas įkąsti, tačiau jo smulkūs dantukai mažai 

tesužeidžia. Vienintelis jo ginklas - dvokiantis skystis, kurį išleidžia pro 

analinę angą. Pagautas tik iš pradžių šitaip ginasi, o po kelių dienų pripranta 

prie žmogaus ir tampa visai jaukus. Greit pradeda imti jam siūlomą maistą. 

Senovėje kaimuose, apsuptuose didelių miškų, žalčiai įsitaisydavo gyventi 

daržinėse, klojimuose, rūsiuose, tvartuose ir net gyvenamųjų namų pakros-

nyje. Jie įprasti žmonių įnamiai, kuriems atsigerti net pieno buvo paliekama. Į 

tvartus žalčiai sušliauždavo iš netolimų miškų ir į mėšlo pakratus dėdavo 

kiaušinius. Pūvantys pakratai ar pakratams sukrautos samanos išskirdavo 

pakankamai šilumos, reikiamos žalčių kiaušiniams vystytis! 

Žalčiai turi nemažai priešų: juos ėda ežiai, nutveria ir gandrai. Kartais, 

namo benešdami, ten pameta, kur niekas nesitiki žalčio rasti. Nemaža žalčių 

sunaikina ir šunys, kurie, per pusę nutvėrę, užmuša juos į medžius ar kelmus. 

Žmonės, neskirdami jų nuo gyvačių, taip pat stengiasi kuo greičiau nudobti. 

Pats laikas būtų miško uogų ir grybų mėgėjams pažinti mūsų naudinguosius 

roplius ir juos saugoti. 
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Mityba. Minta žaltys varlėmis, rupūžėmis ir jų jaunikliais. Kartais 

pasigauna driežą, mažą paukštelį ar jų jauniklį, smulkų žinduolį. Jauni žalčiai 

gaudo vabzdžius. Nuomonė, kad žaltys gaudo žuvis ir tuo kenkia žuvų ūkiui, 

nepagrįsta. Smulkių žuvų kartais pagauna, bet tai būna labai retai. Labiausiai 

mėgsta varles. Stambus žaltys per vieną medžioklę gali praryti 8 nedideles 

varles. Maitinasi ir pelėmis. 

Veisimasis. Poruojasi žalčiai balandžio pabaigoje - gegužės mėnesį po 

pirmo pavasarinio nėrimosi. Liepos - rugpjūčio mėnesį patelė padeda nuo 6 

iki 30 (50) minkštų su pergamentiniu apvalkalėliu kiaušinių, kurie dažnai 

sulimpa į krūvą. Kiaušinėliai yra 1,8×2,8 cm dydžio. Paprastai žalčio patelės 

savo kiaušinius deda krūvomis kur nors į pūvančias medžiagas, pjuvenų ar 

šiukšlių krūvas, po nukritusiais lapais ar samanomis, tvartuose, mėšle arba 

graužikų urvuose. Po 5 - 8 savaičių išsirita žalčiukai (apie 15 cm ilgio) ir, 

pasklidę į šalis, pradeda savarankišką gyvenimą. Vienų metų amžiaus 

pasiekia 28-30 cm ilgį. 

Paplitimas. Aptinkamas visoje Lietuvoje, pasiskirstymas grupinis. 

Grėsmės ir apsauga. Tiesioginis persekiojimas, veisimosi vietų 

trūkumas. 

 

LYGUSIS ŽALTYS CORONELLA AUSTRIAGA (LAUR.) 

Išvaizda.  Šis žaltys labai panašus į marguolę gyvatę: tokia pat kūno 

spalva, ant nugaros tamsios dėmės primena gyvatės vingius. Skiriasi nuo 

gyvatės akių vyzdžiais - jie yra apvalūs, o ne plyšiniai. Nuo paprastojo žalčio 

lygusis skiriasi tuo, kad jo galvos šonuose nėra pusmėnulio formos geltonų 

dėmių. Be to, lygiojo žalčio žvynelių paviršius visiškai lygus, o paprastojo 

žvynuose per vidurį yra išilginė briaunelė. 

Lygusis žaltys užauga iki 65 cm ilgio. Jo nugara būna pilka, pilkai ruda, 

geltonai ruda, raudonai ruda ar varinio atspalvio. Raudonesni tonai būdingi 
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patinėliams. Išilgai kūno eina dvi arba keturios tamsių taškelių juostos, vienų 

ryškesnės, kitų blankesnės. Ant kaklo yra dvi rudos arba juodai rudos dėmės, 

paprastai susijungiančios ant galvos. Piešinys primena karūną, todėl jis 

lotyniškai pavadintas Coronella (karūna). Nuo šnervių per akis eina siaura 

tamsi juosta. Apatinė kūno dalis pilka, melsvai plieninė, rusva, oranžinė, 

rožinė arba beveik raudona su tamsiomis dėmėmis. 

Patinai nuo patelių mažai kuo skiriasi, išskyrus tai, kad patinų uodega yra 

ilgesnė. 

Buveinės. Šis žaltys yra aptinkamas viržynuose ar gretimose teritorijose. 

Nustatyta, kad reikalingi trys buveinės komponentai: dirvožemis ir paklotė, 

kurioje galima būtų rausti urvus, tankus žolinių augalų ardas sudaro geras 

sąlygas termoreguliacijai ir krūmų ardas, kuris reikalingas saugiam 

maitinimuisi. Pietuose aptinkamas ir uolose. 

Elgsena. Daug laiko praleidžia pasislėpę tankioje žemoje augalijoje. 

Aktyvus nuo kovo pabaigos iki spalio mėnesio. Paprastai per dieną nukeliauja 

ne daugiau nei 15 metrų, ir tik retkarčiais daugiau nei 100 metrų. Savo 

ginamos namų teritorijos neturi, tačiau pasižymi aktyvia gynyba. Suerzintas 

lygusis žaltys, užuot gelbėjęsis bėgdamas, susisuka į kamuoliuką (kurio centre 

slepia galvą), garsiai šnypščia, kartkartėmis puola priešą ir bando įkąsti. 

Kartais net pats persekioja. Pagautas įnirtingai kandžiojasi, o jei koks 

žvėriukas bando jį apžioti, - kimba jam į nosį ar lūpas. 

Gyvenama teritorija yra nuo 1000 m
2
, atviruose viržynuose, iki 10000 m

2
, 

miškuose. Vidutinė kūno temperatūra, tiriant laboratorijoje buvo 28°C.   

Mityba. Šie žalčiai dažniausiai minta driežais, paukščiukais, kartais 

smulkiais žinduoliais, mažomis gyvatėmis ir vabzdžiais. Didesnius driežus 

žaltys užsmaugia apsivyniojęs savo kūnu. Paskui, pamažu atleisdamas auką, 

pradeda ją ryti. Su stambiais ir stipriais driežais ne iš karto ir ne visada jam 

pavyksta susidoroti. Mažus driežus, ypač jauniklius, žaltys ryja iš karto 

gyvus. 
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Veisimasis. Subręsta trijų metų amžiaus. Lygusis žaltys poruojasi 

pavasarį, bet gali poruotis ir rudenį. Sis žaltys veda gyvus vaikus. Patelės 

poruojasi kas antri metai, nėštumo laikotarpis trunka nuo 3 iki 5 mėn. Rudenį, 

rugpjūčio pabaigoje, patelė atveda nuo 2 iki 15 (13 - 15 cm) jauniklių. 

Jaunikliai vystosi kiaušintakiuose patelės kūne, o kai subręsta, sudrasko 

kiaušinių plėveles ir išlenda. Išgyvena iki 10 metų, ilgiausiai iki 19 metų 

amžiaus. 

Paplitimas. Lietuvoje šis roplys labai retas ir mažai ištirtas.  

Grėsmės ir apsauga. Yra įrašytas į Berno konvencijos II priedą ir 

saugomas daugumoje Europos valstybių. Dalyje valstybių yra išnykęs, tačiau 

realią situaciją yra sunku nustatyti, dėl gyvenimo būdo paslaptingumo. 

Pirmaisiais gyvenimo metais būdingas didelis mirtingumas. Mirtingumas ir 

labai ribotas judėjimas daro šią rūšį labai jautrią buveinių pokyčiams, 

fragmentacijai ir izoliacijai.  

PAPRASTOJI ANGIS VIPERA BERUS (L.) 

Išvaizda. Paprastoji angis, arba gyvatė marguolė, užauga iki 75 cm ilgio, 

patelės paprastai didesnės nei patinai. Ji be krūtinkaulio, šonkauliai paslankūs, 

gali prasiskirti, ir dėl to ji gali praryti storesnį už save grobį, pavyzdžiui, 

didelę pelę. Galva plati, trikampė, ryškiai skiriasi nuo kaklo. Ant galvos, šalia 

mažų, yra 3 dideli skydeliai. Snukis apvalus. Ant galvos matyti X formos 

raštas, o galvos šonuose iki burnos yra tamsios juostelės. Gyvačių spalva labai 

įvairi: pasitaiko rudų, pilkų ir labai tamsių, kartais beveik juodų. Išilgai 

nugaros visada vingiuoja tamsi juosta. Akies vyzdys - siauras plyšelis, vokai 

skaidrūs, suaugę. 

Buveinės. Gyvena drėgnuose mišriuose miškuose, miško kirtimuose, 

aikštelėse, pelkėse, prie upių ir ežerų. Jų vietomis gana daug, o kitur 

dideliuose plotuose visai nėra. 

Elgsena. Gyvatė sėsli, visą gyvenimą praleidžia vienoje vietoje, 

nutoldama tik 60 - 100 m į šalį. Žiemoja nuo 40 cm iki 2 m žemėje, 
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dažniausiai graužikų ir kurmių urvuose, po akmenimis, kelmais ir kt. Dažnai 

žiemoja nedidelėmis grupėmis po 2 - 5 patogiose vietose, kartais susirenka po 

kelias dešimtis. Kartu su gyvatėmis žiemavietėse pasitaiko ir rupūžių, tritonų, 

gluodenų bei kitų gyvūnų. Kiekvienais metais žiemoja vis tose pačiose 

vietose. Pabunda, kai oro temperatūra reguliariai pakyla virš 8°C. Patelės 

paprastai pabunda keliom savaitėm vėliau, bet vasarojimo vietose pasirodo 

pirmos. 

Gamtoje gyvačių patelių ir patinėlių yra beveik vienodai, bet pavasarį 

patinėliai būna labai aktyvūs ir todėl dažniau jų galima pamatyti. Birželio - 

liepos mėnesiais patelių randama 2 kartus dažniau negu patinėlių, nes jos 

stengiasi iššliaužti į atviras vietas pasišildyti. Tada jų kūno temperatūra gali 

pasiekti 33°C, o kritinė aplinkos temperatūra yra 3°C. 

Mityba. Gyvačių maistas įvairus - nelygu vieta ir metų laikas. Pagrindinis 

- pelės ir varlės. Šiais gyvūnais jos minta visą aktyvų laiką. Kai ritasi 

paukščiukai, gyvatės gaudo ir juos. Neatsisako ir pelėnų. Medžioja gyvatės 

daugiausia naktį, o dieną kur nors ramiai tūno. Po sėkmingos medžioklės savo 

slėptuvėje gali pratūnoti 2 - 3 dienas ir išlįsti tik pasišildyti prieš saulę. Ypač 

intensyviai patinai medžioja gegužės pabaigoje - birželio pradžioje, kai 

pasibaigia poravimosi laikas. Patelės visą nėštumo laiką būna mažai aktyvios. 

Veisimasis. Lytiškai subręsta patinėliai 4, o patelės 5 metų. Po žiemojimo 

pirmosios gyvatės pasirodo anksti pavasarį (kovo mėn.), kai miške vietomis 

dar daug sniego. Pirmieji išlenda patinėliai, o vėliau ir patelės. Išlindusios iš 

žiemaviečių gyvatės laikosi ten, kur geriau šildo saulė. Po 2 - 3 savaičių arba 

mėnesio pradeda poruotis. 

Gyvačių kiaušinių skaičius (5 - 20) priklauso nuo gyvatės dydžio ir 

aplinkos sąlygų. Dažniausiai jų būna 8 - 12. Kiaušiniai 3 mėnesius vystosi 

patelės kiaušintakiuose, ir jaunikliai gimsta nuo antros liepos mėnesio pusės 

iki rugsėjo mėnesio pabaigos. Masiškai - rugpjūčio mėnesį. Vos gimęs 

jauniklis būna apie 16,5 cm ilgio. Po kelių valandų arba dienų jie neriasi. Iki 

pirmojo nėrimosi laikosi arti savo gimimo vietos. Patekęs į rankas gyvačiukas 
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šnypščia ir kandžiojasi. Įkandimai, kaip ir suaugusių, - nuodingi. Išsinėrę 

jaunikliai nušliaužia ir toliau - pradeda ieškoti vabzdžių, tačiau gali ilgai 

išbūti ir be maisto (iki kelių savaičių), nes turi atsarginių maisto medžiagų, 

sukauptų kūne dar būnant kiaušinyje. Paprastai jaunikliai minta vabzdžiais, 

labai mėgsta vabalus, mažiau - drugių vikšrus, sliekus ir skruzdėles. Jaunikliai 

augdami neriasi dar vieną ar du kartus per mėnesį. Tai priklauso nuo gyvatės 

organizmo būsenos: sveikos ir stiprios gyvatės neriasi greitai - per pusantros 

dvi valandas, o silpnos ir ligotos - per 2 savaites. Tuo metu gyvatės slepiasi 

slėptuvėse, nesimaitina ir mažai juda. 

Paplitimas. Paplitimui būdingas netolygus pasiskirstymas. Vietomis 

įprasta, yra regionų, kur išvis neaptinkama. 

Grėsmės ir apsauga. Gyvačių priešai yra gyvatėdžiai ereliai, pelėdos, 

rečiau gandrai, iš keturkojų - barsukai, lapės, šeškai ir ežiai. Nors angių ne 

taip reta mūsų krašte, bet žmonių įkanda nedaug, nes yra taiki ir kanda 

žmogui tik tada, kai ant jų užlipa arba neatsargiai paliečia ranka. Artinantis 

žmogui, gyvatė skubiai nušliaužia ir pasislepia. Jos įkandimas skausmingas, 

bet dažniausiai pagyjama per savaitę. Kartais mirštama. Įkandimas 

pavojingesnis vaikams ir ligotiems žmonėms. 

Seniau žmonės, mažai pažindami gyvates, stengėsi jas kuo greičiau 

užmušti. Iš gyvačių nuodų gaminami vaistai. Be to, gyvatės naudingos ir kaip 

pelių naikintojos.  

Yra saugomos daugelyje Europos valstybių: Belgijoje, Danijoje, 

Vokietijoje, Olandijoje, Norvegijoje ir Šveicarijoje, kur jų apsauga susilaukia 

ir kritikos. Rusijoje šios gyvatės buvo naudojamos siekiant nustatyti 

radiacijos lygį.  Tai gali pagerinti šios rūšies įvaizdį. 

BALINIS VĖŽLYS EMYS ORBICULARIS L. 

Išvaizda. Balinių vėžlių patelės yra kiek didesnės nei patinėliai. Paprastai 

jų kiauto ilgis būna apie 14-20 cm, o patinų 13-18 cm ilgio ir atitinkamai 0,6-

1,0 ir 0,5-0,8 kg svorio. Baliniai vėžliai auga visą  gyvenimą ir gali pasiekti 
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iki 30 cm ilgį. Jo nugaros šarvas yra ovalo formos rudai gelsvas arba juodai 

pilkas su geltonais taškais arba dryželiais. Pilvelis balkšvai gelsvas, nusėtas 

stambiomis rudomis dėmėmis. Galva ir kojos tamsios, nubertos geltonais 

taškeliais. Priekinių ir užpakalinių kojų pirštus jungia plaukiojamosios 

plėvelės, o uodega užauga net iki pusės šarvo ilgio 

Buveinės. Baliniai vėžliai gyvena ežeruose, tvenkiniuose, pelkėse ir 

upėse; sraunių upių vengia. Laikosi pakrantėse, o priartėjus žmogui, bėga į 

vandenį ir pasineria į dugną. Žiemai balinis vėžlys įsikasa vandens baseino 

dugne ir ten užmiega. 

Elgsena. Pavasarį pabunda kovo – balandžio mėnesiais. Balinis vėžlys 

puikiai plaukioja ir nardo. Ilgą laiką gali išbūti po vandeniu. Medžiodami 

vandenyje, kas 15 - 20 minučių iškyla į paviršių įkvėpti oro. Sausumoje juda 

nelabai greitai. Laikosi arti vandens, kad, kilus pavojui, galėtų greit pasinerti. 

Antrąją vasaros pusę vėžliai praleidžia migruodami arba maitindamiesi ir 

šildydamiesi mažesnėse, bet seklesnėse ir šiltesnėse kūdrose. Į žiemojimo 

telkinius gyvūnai sugrįžta liepos – spalio mėn. Gyvūnai beveik nustoja 

maitintis, o rugsėjį jau dauguma būna žiemavietėse. Spalio mėnesį kasasi į 

dumblą neįšąlančiose giliose vandens telkinių vietose. Žiemą pilnai pakanka 

deguonies, kuris įsisavinamas pro odą.  

Lytį paprastai nulemia aplinkos temperatūra, esant šaltam orui daugiau 

išsirita patinų. Lietuvoje 1 patinui tenka 3 patelės. 

Ilgą laika buvo manoma, kad balinis vėžlys aktyvus naktį, o dieną šildosi 

prieš saulę, bet vėliau nustatyta, kad jis maitinasi visą dieną, ypač rytais, o 

naktį miega vandens baseino dugne. 

Mityba. Balinis vėžlys - mėsėdis. Jis minta kirmėlėmis, vandeniniais 

vabzdžiais ir jų lervomis, vandeninėmis sraigėmis, varlėmis, tritonais ir jų 

buožgalviais, persekioja žuvis, tačiau jų pagauna nedaug, todėl nedaro žalos 

žuvų ūkiui. Būdamas nelabai vikrus, jis gali pagauti tik sergančias silpnas 

žuvis, vadinasi, atlieka sanitaro vaidmenį žuvų populiacijoje. Dalį maisto 
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sudaro dumbliai, plūdenos, elodėjos ir kt. Ieškodamas maisto, vėžlys 

naudojasi ne tik regėjimu, bet ir gera uosle. Ėsdamas balinis vėžlys auką laiko 

tvirtai priekinėmis kojomis, kaulingais žandais atplėšia gabalus, kuriuos čia 

pat nekramtytus ir prarija. 

Veisimasis. Balinis vėžlys veisiasi pavasarį: gegužės mėnesį iškyla į 

paviršių šildytis ir tuo metų vyksta poravimasis. Prasidėjus kiaušinių dėčiai 

iki birželio mėnesio vidurio 2 - 3 kartus pakrantės smėlyje patelė deda po 5 - 

10 kiaušinių. Patelė iki kiaušinių dėjimo vietos gali nukeliauti  nuo 100 iki 

1000 m. Juos deda į vėlyvą popietę ar vakare savo išraustą apie 10 cm gylio 

duobutę. Per 1-4 valandas padeda 12-13 (7-20) kiaušinių. Didesnės ir 

senesnės patelės paprastai deda daugiau kiaušinių. Kiaušiniai yra pailgi, 

padengti kieta luobele, 33×20 mm. Kiaušinius patelė žeria smėliu ir patraukia 

atgal į vandens telkinį. Inkubacinis periodas trunka 2 - 3 mėn. Jauni vėžliukai 

išsirita rugpjūčio arba rugsėjo mėnesį, o iš žemės išlenda tik kitų metų 

balandžio – gegužės mėnesį. Ką tik išsiritęs vėžliukas yra apie 2,5 cm ilgio ir 

sveria 4-6 g. Išsiropštę vėžliukai ieško vandens telkinio. Pirmomis dienomis 

nemoka plaukti, dėl to gali nuskęsti. Auga lėtai, patinai subręsta apie 10, o 

patelės 15-20 metų amžiaus. Balinių vėžlių amžius siekia 50-100 metų, o 

daugintis gali ir sulaukę 80 metų.  

Paplitimas. Dabar Lietuvoje daugelyje vietų išlikę tik seni vėžliai - 

buvusių populiacijų likučiai. Daugiausia jų randama Dzūkijoje, Lazdijų 

rajone. Pagal naujausius duomenis šiuo metu Lietuvoje gyvena 200 - 300 

vėžlių. Jų randama prie Vilniaus, Kauno, Kretingos, Šiaulių, Alytaus, Trakų, 

Kavarsko, Druskininkų ir kitur. Mūsų krašte žinoma apie 30 jų radimviečių. 

Lietuva yra šiauriniame arealo pakraštyje, Latvijoje aptinkama vos keletas 

labai mažų populiacijų. 

Grėsmės ir apsauga. Balinis vėžlys labai retas ir nykstantis gyvūnas, nuo 

1976 m. įtrauktas į Lietuvos raudonąją knygą. Saugomas pagal Berno 

konvenciją ir ES buveinių direktyvą. Kuriamos Natura 2000 teritorijos. 

Daugiau nei 70% kiaušinių gali sunaikinti plėšrūnai: lapės, usūriniai 



 

 

42 

šunys, barsukai, kiaunės, šeškai, šernai. Žiemojantiems vėžliukams yra 

pavojingos šaltos besniegės žiemos, - jie gali sušalti. Daug jauniklių žūsta, 

nes juos renka garniai, gandrai, gervės, varniniai ir plėšrūs žvėreliai. 

Lietuvoje balinis vėžlys gali visai išnykti, jei nebus imamasi efektyvių 

priemonių jam išsaugoti.  

Viduramžiais balinį vėžlį Vakarų Europos gyventojai vartojo maistui. 

Ypač aktyviai jais buvo prekiaujama turgavietėse pasninkų dienomis, nes reli-

gija vėžlių, kaip ir žuvų, tomis dienomis valgyti nedraudė. Dabar jie prarado 

kulinarinę reikšmę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


