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Aplankyk paukščių rojų Nemuno deltą ir jo garsenybę – meldinę nendrinukę  
 
Gamtos oazė, kur gyvenimo ritmą diktuoja vanduo, toli nuo masinių turizmo taškų, kupina 
paukščių klegesio, gyvybe alsuojančių šlapynių, tiltų tiltukų, rūkomos žuvies kvapo, įdomių 
lietuvninkų tradicijų. Tokia ji – neatrastoji Nemuno delta. Kviečiame ją aplankyti ir susipažinti 
su krašto garsenybe – retu paukščiu, kuriuo pasigirti gali tik 4 pasaulio valstybės, - meldine 
nendrinuke. 
 
Vakarinė pažintis su meldine nendrinuke 
 
Meldinė nendrinukė yra labai romantiškas paukštis. 
Geriausia jos klausyti saulei leidžiantis. Tada kiti paukščiai 
nutyla, o meldinių nendrinukių patinėliai užsilipę ant 
aukštesnio stiebo garsiai plešia savo trelę. Nors retasis 
giesmininkas pakankamai drąsus, nereikėtų pamiršti, jog tai – 
globaliai saugoma rūšis, todėl jos klausyti ar ją stebėti reikėtų 
jos netrikdant – nuo teritorijose esančių keliukų, nebrendant 
gilyn į pievą.  
 
Romantiškam vakarui nepamirškite: 

• Apsaugos nuo vabzdžių. Jei aplink save pamatysite 
tuntą įvairiausių vabzdžių, pasidžiaukite – teritorijoje 
apstu maisto meldinėms nendrinukėms ir kitiems 
paukščiams.  

• Patogios avalynės arba turistinės kėdės ir pledo. Jei ketinate tiesiog mėgautis ramybe, 
avalyne galite nesirūpinti – patogiai įsikurkite ir gerkite į save pamario garsus, kvapus ir 
vaizdus. Jei ketinate pasivaikščioti – pasirūpinkite patogia avalyne, nes asfaltuotų 
keliukų čia mažai. 

• Termoso su mėgstamu gėrimu, užkandžių. Potyrį visada sustiprins laimingas skrandis. 
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Kaip atpažinti? 
Meldinę nendrinukę lengva 
supainioti su jos pussesere, 
pakankamai dažnu paukščiu 
ežerine nendrinuke. Reikia 
nemažai patirties, kad lengvai 
pavyktų šią rūšį atpažinti. Jums 
gali praversti keli patarimai ir 
patyrusių gidų pagalba. 
 
Atpažinti padeda viršugalvyje 
esantis šviesi „juostelė“. Taip pat – 
tamsiomis juostelėmis išmarginta 
krūtinė bei šonai. Meldinės 
nendrinukės giesmė kur kas 
papratesnė, neturinti tiek variacijų 
kaip ežerinės nendrinukės. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meldinė nendrinukė              Ežerinė nendrinukė 
 
Jus palydėti ir praturtinti jūsų pažintį gali gidai: 
Vietinis gamtos gidas Boris Belchev - http://alcedowildlife.com  
Vietinė gamtos gidė Kristina Mudinaitė - http://www.gamtosgide.lt  
Visoje Lietuvoje veikiantys gamtos gidai „Birding Lithuania“ – http://birdinglithuania.com  
 
Lankantis Nemuno deltoje taip pat rekomenduojame aplankyti 

• Aukštumalos taką su pirmąja pasaulyje detaliai ištirta ir aprašyta aukštapelke 

• Tulkiaragės taką su didžiausia pasaulyje meldine nendrinuke 

• Ventės rago ornitologinę stotį 

• Nemuno deltos regioninio parko lankytojų centrą, kur jus pasitiks nauja ekspozicija ir 
kur rasite daugiau informacijos, ką regione aplankyti. 

 
 
 

Interaktyvus žemėlapis, su vietomis, kur geriausia 
stebėti meldines nendrinukes 

http://alcedowildlife.com/
http://www.gamtosgide.lt/
http://birdinglithuania.com/
https://www.pamatyklietuvoje.lt/details/aukstumalos-pazintinis-takas/4327
https://www.pamatyklietuvoje.lt/details/tulkiarages-pazintinis-takas/4422
https://www.pamatyklietuvoje.lt/details/ventes-rago-t-ivanausko-ornitologine-stotis/597
https://www.pamatyklietuvoje.lt/lankytinos-vietos/nemuno-deltos-regioninio-parko-lankytoju-centras/4546
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1DqbYTBR2XNXqIhCtXhh5yFL5v9hwT-yq&usp=sharing
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Kviečiame išbandyti darnius produktus ir paslaugas 

kuriems suteiktas Nemuno deltos regioninio parko produkto 
ženklas 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rūkyta žuvis, žuvies degustacijos pažintis su 
tradiciniu žuvies apdorojimu 
 
Skalvių g. 6, Rusnė 
55.299076, 21.370086 
+37068736917 

Apgyvendinimas 
 
„Ėvė”, Minijos k., Kintų sen., LT-99050 Šilutės r. 
55.362930, 21.281703 
+37061650640 

Tradicinių istorinių Kuršių marių laivų gamyba, 
pažintis su laivybos tradicijų puoselėjimu 
 
Simas Knapkis 
Vytinė 
 

Vaistažolės ir jų gaminiai, edukacijos 
apie vaistažolių pažinimą, gydymąsi 
liaudies medicinos priemonėmis 
 
Valentina Baužienė 
Skirvytėlės g.16 Rusnė 
55.297558, 21.349297 
+37067442171 

Nendriniai stogai 
 
Alfonsas Edmundas Demereckas 
Skirvytėlės g. 13, Rusnė  
55.17448, 21.21138 
+370 699 53964 

Daugiau apie vietines turizmo 
paslaugas – Šilutės TIC el. puslapyje. 
 

http://www.nemunodelta.lt/
https://www.facebook.com/vytine.lt/
http://siluteinfo.lt/turizmo-paslaugos/
http://siluteinfo.lt/turizmo-paslaugos/

