
Šis labai retas paukštis yra Nemuno deltos simbolis. Ypatingomis savybėmis išsiskiriantis, ornitologų svajone va-
dinamas giesmininkas atskleidžia, kokia svarbi ši teritorija yra paukščiams. 

Meldinė nendrinukė – Nemuno deltos simbolis 
(lot. Acrocephalus paludicola, angl. Aquatic Warbler, 

vok. Seggenrohrsänger, rus. Вертлявая камышовка)

Įdomu

• Šiems paukščiams būdinga išskirtinė 
veisimosi elgsena. Kad ši rūšis išliktų, ir 
patelės, ir patinėliai poruojasi su skirtin-
gais partneriais. Taip keičiamasi genetine 
medžiaga, rūšis gali išgyventi nedidelėje 
izoliuotoje teritorijoje ir staigiai pagau-
sinti savo populiaciją.

• Per vasarą veda net dvi jauniklių va-

Meldinė nendrinukė puošia Nemuno del-
tos regioninio parko emblemą

Meldinės nendrinukės lengviausiai pastebimos
besisūpuojančios ant viksvų viršūnių

das. Siekiant jas išsaugoti, ūkininkų pra-
šoma atidėti šienavimą iki rugpjūčio 15 d.

• Rasti meldinės nendrinukės lizdą 
yra itin sunku. Mokslininkams tenka 
gerokai paplušėti aiškinantis tikslią 
perėjimo vietą monotoniškoje aukštoje 
žolėje. Patelės neišduoda, kur yra gūžta. 
Jos nusileidžia kelių metrų atstumu nuo 
lizdo ir paskui iki jo atbėga.

• Mokslui žinoma tik 30 proc. meldi-
nių nendrinukių žiemojimo vietų (tiek 
jų stebima Senegalo deltoje). Manoma, 
kad šie paukščiai turėtų žiemoti ir 
Mauritanijos, Malio, Ganos šlapynėse.

Namai

XX a. pr. meldinės nendrinukės buvo 
plačiai paplitusios Europoje nuo Pran-
cūzijos iki Vakarų Sibiro, tačiau per 
praėjusį šimtmetį dėl daugumoje šalių 
vyraujančių ūkininkavimo kraštutinumų 
išnyko 95 proc. šios rūšies populiacijos. 

Meldinės nendrinukės yra labai išran-
kios buveinėms. Jos peri išskirtinėse 
teritorijose – atvirose didelėse pelkėtose 
pievose, plačiuose viksvynuose, kuriems 
būdinga ypatinga augalijos sudėtis ir ku-
riuose gausu įvairių vabzdžių. 

Meldinės nendrinukės populiacijos dinamika Lietuvoje
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Tipinei meldinės nendrinukės gyvena-
majai aplinkai būdingiausi augalai: 

1) dvieilė viksva (lot. Carex disticha);
2) nendrinis dryžutis (lot. Phalaris 

arundinaceae).
Tokių vietų Europoje nėra daug. Jų 

ypač mažėja, kai žemapelkėse nustoja-
ma ūkininkauti ir šios pradeda užaugti 
nendrėmis, krūmynais, arba atvirkščiai – 
užliejamose pievose ūkininkaujama per 
daug intensyviai ir sunaikinami lizdai su 
jaunikliais.

Šiuo metu meldinės nendrinukės peri 
vos penkiose pasaulio valstybėse: Lenki-
joje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Vokietijoje 
ir Lietuvoje. Mūsų šalyje jų aptinkama tik 
Kuršių marių pakrantėje, Nemuno delto-
je ir Žuvinte.

Mityba

Meldinė nendrinukė renkasi palyginti 
stambų grobį, todėl beveik nekonkuruoja 

dvieilė viksva Nendrinis dryžutis

Nemuno deltoje stebima

Veisimosi laikas

Šis leidinys išleistas įgyvendinant projektą 
„Atvirų buveinių geros būklės palaikymo mecha-
nizmų sukūrimas Nemuno deltos regioniniame 
parke“, kurį iš dalies finansavo Europos ekonomi-
nės erdvės programa. 

Lietuvos laukinės gamtos fotografų klubo
WWW.NATUREPHOTO.LT nuotraukos

Geriausi maršrutai paukščio klausytis

Žemėlapis iš svetainės www.maps.lt

Apsaugos būklė 
Lietuvos raudonojoje knygoje

Išnykusi ar galbūt išnykusi rūšis, 0 (Ex)

Ties išnykimo riba esanti rūšis,
ją galima išsaugoti tik naudojant

specialias apsaugos priemones, 1 (E)

Pažeidžiama rūšis, kurios populiacija
sparčiai mažėja, 2 (V)

Reta rūšis, kurios populiacijų mažai
dėl jos biologinių ypatybių, 3 (R)

Neapibrėžto statuso rūšis, apsaugos statu  -
sui nustatyti trūksta duomenų, 4 (I)

Išsaugota rūšis, kurios gausumas
jau atkurtas, 5 (Rs)

Neįrašyta

su smulkesnio maisto ieškančiais kaimy-
nais – kalviukais, žiogeliais ar ežerinėmis 
nendrinukėmis.

Išgyventi padeda ūkininkas

Ūkininkai tiesiogiai prisideda prie 
meldinių nendrinukių išlikimo. Šiems 
paukščiams išgyventi jie padeda nukel-
dami šienavimą iki rugpjūčio 15 d., kai 
antroji jauniklių vada jau geba skraidyti, ir 
ganydami gyvulius kitose teritorijose, kur 
meldinė nendrinukė neperi. Šiam spar-
nuočiui gyvybiškai svarbus tinkamas van-
dens lygis – šaltuoju metų laiku teritorija 
turi būti apsemta, o gegužę, kai paukštis 
parskrenda, vanduo turi nuslūgti iki dirvos 
paviršiaus. Esant tokioms sąlygoms, mel-
dinė nendrinukė gali sukti lizdą ir randa 
pakankamai maisto jaunikliams maitinti. 
2014 m. patirtis rodo, kad toks vandens ly-
gio reguliavimas naudingas ir ūkininkams.

Meldinei nendrinukei talkinantys 
ūkininkai gali pretenduoti į finansines 
kompensacijas patiriamiems nuostoliams 
atlyginti. Daugiau informacijos apie spe-
cialias agrarinės aplinkosaugos priemo-
nes rasite www.meldine.lt.

Nendrinė donacija

Nendrinis žnypliavoris


