
Meldinių nendrinukių paplitimas Nemuno deltoje 2011 m. 

KUR JI PERI? 

MELDINĖ NENDRINUKĖ – RETAS PAUKŠTIS  
KURIAM REIKIA ŽMOGAUS 

 	  Anks%	  šienaujant	  sunaikinami	  jaunikliai	  
 	  Dėl	  jai	  nepalankaus	  ūkininkavimo	  
mažėja	  šlapių,	  atvirų	  viksvinių	  pievų,	  
kuriose	  ji	  peri	  

 	  Be	  mūsų	  pagalbos	  ji	  išnyks	  visame	  
pasaulyje	  
 	  Ji	  garsina	  mūsų	  kraštą	  ir	  tur:ngą	  jo	  
gamtą	  
 	  Ji	  gali	  bū:	  naudinga	  pievoms,	  pvz.	  minta	  
kenkėjais	  
 	  Kartu	  saugome	  kitas	  rūšis	  ir	  ypač	  retą	  
gam:nę	  buveinę	  atei:es	  kartoms	  
 	  Kiekviena	  gyvybė	  turi	  teisę	  išlik:	  

Šienauti kuo vėliau:  
po liepos 15 d. arba  
po rugpjūčio 15 d. 

Išvežti iš laukų  
nušienautą žolę	  

Ganymo tankumas: 
1 galvijas hektare	  

KAIP ŪKININKAUTI? 

KODĖL REIKIA SAUGOTI? 

KODĖL JI NYKSTA? 

Meldinė	  nendrinukė	  –	  nykstan:s	  ypač	  
ver:ngų	  Nemuno	  deltos	  pievų	  paukš:s,	  
kuris	  2011	  m.	  perėjo	  :k	  keturiose	  pasaulio	  
šalyse:	  Lietuvoje,	  Lenkijoje,	  Baltarusijoje	  ir	  
Ukrainoje.	  Lietuvoje	  jų	  priskaičiuojama	  
apie	  100	  individų.	  	  



MELDINEI NENDRINUKEI PALANKAUS 
ŪKININKAVIMO PRINCIPAI 

Parengta įgyvendinant meldinės nendrinukės apsaugai skirtą ES LIFE programos projektą „Aplinkai palankaus ūkininkavimo skatinimas siekiant 
užtikrinti nykstančių agrarinio kraštovaizdžio paukščių apsaugą“ 

Išsamesnė	  informacija:	  
Žymantas	  Morkvėnas	  
Bal:jos	  aplinkos	  forumas	  
Tel.	  8	  614	  72597	  
El.p.	  zymantas.morkvenas@bef.lt	  

www.me l d i n e . l t	  

Šių rekomendacijų pagrindu Baltijos aplinkos forumas inicijavo 2007-2013 metų Kaimo plėtros programos pakeitimus. 
Pagal juos ateityje būtų mokamos specialios išmokos už gamtai palankų ūkininkavimą meldinei nendrinukei svarbiose 
teritorijose. Naujai agrarinės aplinkosaugos priemonei 2011 m. pritarė Lietuvos Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos. 
Galutiniai reikalavimai ir išmokų dydis paaiškės, kai priemonei pritars Europos Komisija, kuri siūlymus svarstys 2012 m. 

Šienaujama vėliau apsaugant jauniklius 
  Meldinės	  nendrinukės	  veda	  dvi	  vadas	  –	  birželio	  ir	  liepos	  mėnesį:	  	  

 	  Kad	  išsiperėtų	  pirmoji	  vada,	  bū:na	  šienau:	  po	  liepos	  15	  d.	  
 	  Jei	  žolė	  nebū:na	  galivijų	  pašarui,	  šienau:	  išsiperėjus	  antrai	  vadai	  po	  rugpjūčio	  15	  d.	  
 	  Jei	  žolę	  naudojate	  pašarui,	  a:dėkite	  šienavimą	  kiek	  galima	  vėliau,	  bent	  iki	  liepos	  1	  d.	  
tuose	  plotuose,	  kur	  ji	  peri	  

 	  Sužinokite,	  ar	  jūsų	  pievose	  šiemet	  peri	  meldinė	  nendrinukė,	  susiekite:	  
 Su	  Nemuno	  deltos	  regioninio	  parko	  ekologais	  tel.	  8	  441	  75	  050	  
 Su	  Bal%jos	  aplinkos	  forumu	  tel.	  8	  5	  213	  8155,	  mob.	  8	  614	  72	  597	  

Neleidžiama kauptis senai žolės biomasei	  

Šalinami nendrynai ir krūmynai	  

 	  Sena	  biomasė	  skurdina	  pievos	  augaliją	  ir	  mažina	  vabzdžių,	  kuriais	  minta	  paukščiai,	  įvairovę	  	  
 	  Nušienautą	  žolę	  reikia	  išvež:,	  arba	  sukrovus	  iš	  lauko	  pašalin:	  iki	  kitų	  metų	  kovo	  1	  d.	  

 	  Meldinės	  nendrinukės	  pasitraukia	  iš	  pievų,	  jei	  viksvas	  išstumia	  nendrynai	  ir	  krūmynai	  
 	  Nendres	  ir	  krūmus	  bū:na	  nupjau:	  ir	  kasmet	  šalin:	  jų	  atžalas	  

Ganoma ribojant galvijų tankumą	  
 	  Galvijų	  ganymas	  ilgainiui	  keičia	  augalijos	  struktūrą	  meldinei	  nendrinukei	  nepalankia	  linkme	  	  
 	  Meldinei	  nendrinukei	  svarbiose	  teritorijose	  reiktų	  gany:	  ne	  daugiau	  kaip	  1	  galviją	  hektare	  


