
GAMTOS REIŠÐKINYS      Viesulo išðdaigos ir Trutubo pagrobimas

VIESULAS TRUTUBĄ 
NUSINEŠĖ KARTU 
SU SAVIMI! JEI NORI SUŽINOTI, KAS NUTIKS TRUTUBUI, KELIAUK SU 

DRAUGAIS PASKUI VIESULĄ.
(Versk puslapį ir keliauk kartu su draugais)      5

Artėjančio viesulo garsas gali 
būti panašus į geležinkelio bėgiais 
dundančio traukinio, krentančio 
krioklio ar reaktyvinio 
variklio keliamą triukšmą.

Faktas 

? 

Viesulas susiformuoja itin 
greitai, vos per kelias 
sekundes.

Faktas 

Viesulas artėja tie-
siai į mus! Greičiau 
slėpkimės!

Paleisk mane, 
bjaurybe!

Važiuodamas automobiliu, 
truputėlį praverk langą. Girdi 
vėjo keliamą ūžesį? Su viesulu 
yra panašiai. Skirtumas tik tas, 
kad viesulo ūžesys yra kelis šim-
tus kartų stipresnis! 

eksperimentas

Trutubai, laikykis! Viesulas 
žiauriai stiprus! Jis gali 
įsiurbti vamzdynus ir net 
pakelti į orą gyvulius! 

Trutubas nespėjo pasislėpti nuo viesulo. 

Guglius ir Dronskis spėja pasislėpti.
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GAMTOS REIŠÐKINYS       Kodël lyja þuvimis ir plikomis višðtomis?

Dronski, reikia 
išgelbėti 
Trutubą!

Wow, jėgelė. Čia 
pilna žuvų, varlių 

ir medūzų! Gal 
mes atsidūrėme 

po vandeniu?

O, mano smegenys! 
Dronski, viesulas 
susiformavo virš 

vandenyno, todėl ir 
įsiurbė visokių 
vandens gyvių!

Viesulas gali įsiurbti 
įvairiausių dalykų ir net 
gyvių. Vėliau jie iškrenta 
kartu su lietumi.

Faktas 
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GAMTOS REIŠÐKINYS       Kodël lyja þuvimis ir plikomis višðtomis?

Jeigu viesulas įsiur-
bia vištą, ši iškrenta 
be plunksnų! 

Nerealiai! 
Žiūrėkit! Nuoga 
višta! Jėgelė!

JEIGU NEBIJAI PAKILTI Į ORĄ...
(Versk puslapį ir keliauk toliau)     

Dėl vištos tai viskas 
aišku, bet AŠ kuo čia 
dėtas?! Paleisk mane, 
sakau tau! Fu.
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GAMTOS REIŠÐKINYS      Guglius ir Dronskis tyrinëja viesulà, o Trutubas alpsta išð meilës

LIETUS

KRUŠA
VIESULO 
KRYPTIS

Klausykit, o iš kur 
atsiranda tas vie-
sulas? 

Viesulas atsiranda, kai šiltas 
oras susiduria su šaltu. Tada 
formuojasi audros debesis. O 
iš audros debesies žemyn nu-
sileidžia sūkurys, viesulas. 

O...  Pagaliau ir mane 
aplankė laimė! Viesulo 
sūkuryje suradau gyveni-
mo meilę! 

atrodo, trutubas įsimylėjo...
ši gražuolė 

varlytė 
atkeliavo su 

viesulu.

ŠTAI KAIP SUSIFORMUOJA VIESULAS



Faktas 

9

GAMTOS REIŠÐKINYS      Guglius ir Dronskis tyrinëja viesulà, o Trutubas alpsta išð meilës

Vienas iš stipriausių ir 
baisiausių viesulų 1989 metais 
praūžė Bangladeše. Siaučiant 
šiam viesului, žuvo apie 
1300 žmonių.   

Faktas 

Stiprus viesulas pridaro labai nema-
lonių dalykų. Nuplėšia namų stogus, 
sugriauna pastatus, pakelia ir velka su 
savimi sunkius objektus, išrauna me-
džius, į orą iškelia gyvūnus. Viesulo 
metu gali žūti šimtai žmonių! 

VIESULO STIPRUMĄ MOKSLININKAI 
VERTINA SKAIČIAIS. KUO DIDESNIS 

SKAIČIUS, TUO STIPRESNIS VIESULAS.


