
Meldinė nendrinukė 
- rečiausias Europos 
giesmininkas



Meldinės nendrinukės populiacijos dinamika Lietuvoje

Skaičiuojami giedantys patinai
Pasaulio populiacija apie  12 000-14 000 giedančių patinų. 



LIFE Magni Ducatus Acrola

Pasaulyje:
• Šiuo metu peri vos 4-iose šalyse – Baltarusijoje, 

Ukrainoje, Lenkijoje, Lietuvoje.
• Skaičius nuolat mažėja = reali grėsme išnykti

visame pasaulyje
• Pagrindinė priežąstis – prarandami namai
• Populiacija susiskaidžiusi, silpsta
• Mažos populiacijos natūraliai nepajėgia atsikurti



Meld ine i nendr inukei t inkamų ker t in ių buvein ių
t inklo formavimas siekiant u ž t ikr in t i i lga la ikę
jos apsaugą Lietuvoje



LIFE Magni Ducatus Acrola

Mes siekiame

Pradėti kurti tarptautinį kertinių buveinių tinklą, 
kuris mažintų fragmentaciją, didintų populiacijos
gyvybingumą ir užtikrintų gerą ilgalaikę meldinių
nendrinukių apsaugos būklę. 



PROJEKTO TERITORIJA:   Lietuva ir Baltarusija

BIUDŽETAS:
Bendra suma: 4 097 038 eur 
% EK finansavimas: 75%

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA:

Baltijos aplinkos forumas

• Kretingos miškų urėdija
• Žuvinto biosferos rezervato direkcija
• Baltarusijos nacionalinės mokslų  
akademijos mokslinis–praktinis gamtinių 
išteklių centras

Trukmė: 
Pradžia: 2016-07-07 - Pabaiga: 2023-01-31



Saugome rečiausią Europos giesmininką



Trukmė: nuo 2016 iki 2023, Projekto teritorija – 20 509 ha



Pagrindinės veiklos kryptys

• Buveinių atkūrimas ir palaikymas: krūmynų šalinimas 
(992 ha), nendrynų šalinimas (232 ha), 
kontroliuojamas deginimas (605 ha), durpynų 
atkūrimas (1029 ha), vandens lygio reguliavimas (16 
824 ha);
• Meldinės nendrinukės populiacijos atkūrimas 

perkėlimo būdu;
• Nemuno deltos ir Pamario šlapynių biomasės 

panaudojimas granulių gamybai.



Plotas: 120 ha

Planuotos gamtosauginės priemonės:
• Krūmų šalinimas (57 ha);
• šienavimas (96 ha);
• Nendrių šalinimas (23 ha). 

Teritorijos ypatumai
• Aukštas vandens lygis
• Privatūs žemės savininkai/naudotojai;
• Biomasės panaudojimas/utilizacija.







Sumedėjusios augalijos 
šalinimas
2017

Prieš

Po





Plotas: 1029 ha

Planuotos gamtosauginės priemonės:
• Nendrių šalinimas (159 ha);
• Vandens lygio pakėlimas(1029);
• Viksvų žolės sėjimas(177 ha);

Teritorijos ypatumai:
• Biomasės panaudojimas;
• Pilotinė buveinių atkūrimo veikla

177 ha plote





Meldinių nendrinukių perkėlimu
(translokacija) siekiama patvirtinti, jog 
translokacija kaip metodas veikia siekaint
atkurti išnykusias ar smarkiai nykstančias
populiacijas
- Ar translokacija su tolimuoju migrantu

veikia?

- Jei taip, optimizuoti metodą taip, kad jį

būtų galima taikyti esant poreikiui

1 etapas: 2018 gegužės 25 d. – liepos 7 d. 50 paukščiukų iš

Baltarusijos (Zvanieco) į Lietuvą (Žuvintą)



Translocation principle• Jaunų paukščiukų perkėlimas
• Imprintingas Acrocephalus vyksta 30-50 dieną paleidimo vietoje;
• Grįžusių paukščių monitoringas kitą sezoną.

Paėmimo vieta – Zvanieco žemapelkė
• 14 000 ha teritorija; 
• Didžiausia meldinių nendrinukių buveinė

pasaulyje (2-4 tūkst. giedančių patina, 20-30 % 
pasualinės populiacijos);

Paleidimo vieta – Žuvinto žemapelkė
• Kompaktiška buveinė (>200 ha) – lengva rasti po

migracijos grįžusius perkeltus paukščius;
• Mažėjanti vietinė populiacija;
• Gera vietos lokacija tarptautinio geros būklės

buveinių tinklo kontekste.



1 etapas: lizdų paieška ir surinkimas
• Prieš metus atliktas kontroliuojamas

deginimas palengvina lizdų paiešką
• Lizdo paėmimas 7-10 dieną po

išsiritimo;
• Maitinimo intervalas – 20 min. 



2 etapas: Lizdų pervežimas
• Atstumas ~500 km naktį, kai jaunikliai miega;
• Baltarusijos-Lietuvos sienos kirtimas reikalauja ilgo pasirengimo.





Translokacijos meniu:
Vabzdžiai
• Laukiniai vabzdžiai: 

• Sparviniai
• Žiogai ir kt. 

• Auginami vabzdžiai: 
• Milčiai, 
• Svirpliai, 
• Tarakonai
• Bičių tranų lervos

Salotos: 
1) Kietai virtas kiaušinis
2) Specialus D vitaminas
3) Švieži lapai(Stellaria media, Taraxacum
officinale), 
4) Trintas Gammarus.



3 etapas: auginimas narveliuose
• Atskiras narvas kiekvienai šeimai;
• Nuolatinis pelkės audio įrašas su giedančiais

meldinių nendrinukių patinais ir jų
kaimynais.



3 etapas: auginimas narveliuose
• Maitinimo intervalas – nuo 20 min. iki 1 val.;
• Laikomi narveliuose kol geba savarankiškai maitintis iš lesyklos.





3 etapas: auginimas narveliuose



4 etapas: perkėlimas į aviariumus







5 etapas: minkštas paleidimas



Savanorių įtraukimas
• Apie 50 žmonių dlayvauja procese;
• Ūkininkų įtraukimas kuriant santykį su paukščiais



Stebėjimai pranašauja sėkmę:
• Paukščiai išmoksta medžioti maistą;
• Atrodo sveiki ir tvirti;
• Po išleidimo reguliariai lankosi greta aviariumų;
• Stebimi besimaitinantys už aviariumų;
• Laiko atstumą nuo žmogaus.



Apsauga nuo plėšrūnų
• Elektrinis piemuo
• Judesio kameros
• Aviariumai įkasti į žemę 20 cm
• Nuolatinis žmogaus buvimas (gyvenimas pelkėje)



Sėkmės kriterijai
Iki paleidimo į laisvė išgyvena ne
mažiau nei 75% jauniklių

Bent 1 paukštis grįžo po
žiemojimo į Žuvintą – metodas
veikia

Grįžo 20 % paukščių – metodas
efektyvus

2018 m. pasiekti 98 %
2019 m. pasiekti 100 % 

Iš 2018 m. paleistų 49 paukščių
grįžo 11 (22%)
2019 m. – laukiame sugrįžtant

Pasiekimai iki šiol
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Vandens lygio reguliavimas siekiant
užtikrinti tinkamą buveinių
vegetacijos struktūrą ir meldinių
nendrinukių veisimosi sėkmę

• Tinkamo vandens lygio palaikymas užliejamose
Nemuno deltos polderiuose; 
• Hidrologinio rėžimo tvarkymas Zvanieco

žemapelkėje;
• Hidrologinio rėžimo tvarkymas Žuvinto biosferos

reservate



Vandens lygio reguliavimo Šyšos
polderyje principinė schema



Save išlaikančio biomasės perdirbimo cecho
įkūrimas panaudojant vėlai nušienautą žolę

05/09/2019



Gamtosauginių projekto veiklų poveikio
monitoringas; socio-ekonominis
vertinimas, ekosisteminių paslaugų
vertinimas

• Paukščių monitoringas;
• Vegetacijos tyrimai;
• Vabzdžių tyrimai;
• Hidrologinio rėžimo tyrimai;
• Buveinių kartografavimas.

• Socio-ekonominis vertinimas
• Poveikio ekosisteminėms

paslaugoms vertinimas
05/09/2019

Main responsible: BEF
Timing for start: 2016



Komunikacijos veiklos: viešinimas

• El. puslapis www.meldine.lt;
• Demonstracinės priemonės:
• Kalendoriai;
• Rėmintos nuotraukos;
• Ženkliukai;

• Knygelė vaikams (2 leidimas
lietuvių k., 1 leidimas anglų k. 
ir rusų k.)

• Straipsniai, darbas su
žiniasklaida;

• Maža turizmo infrastruktūra –
informaciniai stendai, gamtos
lobių takas;



Komunikacijos veiklos: translokacijso komunikacija

05/09/2019

• Komunikacijos strategija;
• Leidiniai;
• Renginiai, diskusijos;
• Seminarai gamtininkams ir

specialistams;
• Dokumentiniai filmukai, video 

dienoraštis.



Komunikacijos veiklos: vietos
bendruomenės įtraukimas

•Meldinių nendrinukių sugrįžtuvės;
• Gamtinių turizmo produktų

plėtojimas;
• Leidiniai;
• Santykių palaikymas per laiškus;
• Savanorių grupė;
• Jaunųjų gamtos reindžerių platforma

www.gamtosreindzeris.lt

http://www.gamtosreindzeris.lt/




Įsivaikink
meldinę
nendrinukę



Visuomenės požiūris



Saugoti paukščius nemokamai - gerai

• 2010 – 2017 m. 2  meldinės nendrinukės apsaugos projektai,  vien teigiami
straipsniai, jokio negatyvo

POLITIKA
• 2016 m. pabaigoje K. Navickas – ministras. BEF niekam neįdomi.
• 2017 rudenį – miškų reforma
• 2017-09-28 pirmas neigiamas klaidinantis straipsnis
• Nuo 2017 rudens iki 2019 metų pavasario: meldinė nendrinukė – brangiausias

Lietuvos paukštis





Neigiamas
įrėminimas visai
gamtosaugai



Kodėl visuomenei nerūpi?
• Gamtosauga – sudėtinga tema, sunku suvokti, 

pamatyti;
• Vykstantys procesai – ilgi, nepakanka kartos

pamatyt padarinius;
• Dėl padarinių reikia kaltinti save, reikia keisti

savo įpročius;
• Įvertins kai sunaikins?



www.meldine.lt


