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Kodėl gamta nyksta?
Kodėl ją reikia saugoti?

LIFE Magni Ducatus Acrola



Kaip saugomos rūšys?

Siekiama
nenaikinti
gamtos

Atkuriami
namai

Bandomas
perkėlimas

Veisiama
zoologijos
soduose

LIFE Magni Ducatus Acrola



Meldinė  nendrinukė (Acrocephalus
paludicola Vieillot) didžiausią išnykimo 
grėsmę patiriantis kontinentinės Europos 
giesmininkas
• Pasaulinė populiacija - 11 000 giedančių 

patinų;
• Populiacijos nykimo sparta - 95% per 

pastaruosius 100 metų;
• Nuo 2014 peri tik 4 pasaulio šalyse.

• IUCN kategorija – pažeidžiama A2c;
• Saugoma ES Paukčių direktyvos;
• Berno ir Bonos konvencijos rūšis.





Populiacijos traukiasi



Meldinė nendrinukė – tolimasis migrantas

Geolokatoriaus įrenginys (svoris – 0,38 g.)

Meldinė nendrinukė su geolokatoriumi

• 2020 m. išsiaiškintos iki šiol nežinotos
šiaurės-rytinių populiacijų žiemojimo vietos;

• Specialūs geolokatoriai uždėti 60 laukinių
individų;

• Sugauta 18 (30 %) paukščių su geolokatoriais;
• Alikta analizė su specialia įranga.



Svarbiausios meldinių nendrinukių žiemavietės Malyje



Paukštis, kuriam reikia žmogaus
• kad nuolat prižiūrėtų buveines

• kad tai darytų tinkamai – pvz., šienautų vėlai, kai 
išperėtos abi vados, nušienautą biomasę išvežtų



Šiuolaikinė gamtosauga, kai gamtininkas
• Agronomas;
• Verslininkas (enterpreneris);
• Komunikatorius
• …



Pagrindinės mūsų projekto 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;
• Kertinių buveinių tinklo sukūrimas;
• Švietimas ir komunikacija.



Meldinių nendrinukių perkėlimu
(translokacija) siekta patvirtinti, jog 
translokacija kaip metodas veikia siekiant
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)
2 etapas: 2019 gegužės 28 d. – liepos 15 d. dar 50 
paukščiukų.



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 patinų, 20-30 % 
pasaulinės 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.



Pasirengimas – detalus planas



Pasirengimas – maisto parūpinimas





Pasirengimas – dėžučių, narvelių
gamyba



Pasirengimas – spec. narvų (aviariumų) 
gamyba



Pasirengimas – namų komandai
įsirengimas



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. 



1 etapas: lizdų paieška ir surinkimas
• Lizdų ieškantys ornitologai įsikūrė

pelkėje













1 etapas: lizdų paieška ir surinkimas
• Rasti mažyliai perkeliami į netoliese

esnačią bazę



1 etapas: lizdų paieška ir surinkimas
• Rasti mažyliai perkeliami į netoliese

esnačią bazę





1 etapas: lizdų paieška ir surinkimas
• Maitinimas labai intensyvus



1 etapas: lizdų paieška ir surinkimas
• Reikia daugybės vabzdžių













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











12 valandų kelionė



2 etapas: Lizdų pervežimas
• Žuvinto biosferos rezervate paukščius

pasitinka ir nuolat juos prižiūri pagrindinis
patyręs ornitologas











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.
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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















Translokacijos dieta – iššūkiai
• Vabzdžių nebuvimas paleidimo vietoje (oro sąlygos, 2 sav. 

vėluojantis sezonas);
• Tinkamų vitaminų balansas.









4 etapas: perkėlimas į aviariumus











4 etapas: perkėlimas į aviariumus – švelnus paleidimo būdas





4 etapas: perkėlimas į aviariumus – ekspertų vizitai



4 etapas: perkėlimas į aviariumus – visuomenės vizitai







5 etapas: švelnus paleidimas





5 etapas: švelnus paleidimas: žiniasklaidos vizitai



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



Savanorių įtraukimas
• Šilutiškių vaikų įtraukimas
• Jaunųjų gamtininkų įtraukimas



Stebėjimai pranašavo sėkmę:
• Paukščiai išmoko medžioti maistą;
• Atrodė sveiki ir tvirti;
• Po išleidimo reguliariai lankėsi greta aviariumų;
• Stebėti besimaitinantys už aviariumų;
• Laikė 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 %)
Iš 2019 m. paleistų 50 
paukščių grįžo 7 (14 %)

Pasiekimai

Po I metų grįžo
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Prasidėjo pirmasis meldinės 
nendrinukės apsaugos projektas

Meldinės nendrinukės populiacijos dinamika Lietuvoje

Perkėlimas



Specialūs narvai – aviariumai iškeliavo į
Vokietiją



Specialūs narvai – aviariumai iškeliavo į
Vokietiją. Ten planuojama translokaciją
kartoti.





Susisiek:
Žymantas Morkvėnas, 
Baltijos aplinkos forumas
zymantas.morkvenas@bef.lt
www.bef.lt

Meldinės nendrinukės apsauga
https://meldine.ltwww.meldine.lt
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