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Meldinės nendrinukės Acrocephalus paludicola buveinių nykimas ir prastėjanti jų būklė lėmė rūšies atsidūrimą ties išnykimo riba. Šis paukštis 

Lietuvoje peri 3 vietose – Žuvinto biosferos rezervate, rytinėje Kuršių marių pakrantėje ir Nemuno deltoje. Siekiant išsiaiškinti šių buveinių augalijos 

sudėtį ir struktūrą buvo atliekami geobotaniniai fitomasės tyrimai. 2015 metais visose tirtose vietose buveinės buvo panašios ir patikimų skirtumų tarp 
fitomasės ir rūšių skaičius ploto vienete nerasta. Gausiausia mase buveinėse pasižymi viksvos Carex sp., jų reikšmė taip pat yra didžiausia. Didėjant 

negyvos žolės ir paprastosios nendrės Phragmites australis kiekiui mažėja viksvynų masė, tai yra nepalankus veiksnys A.paludicola buveinėms.  

Meldinė nendrinukė, Acrocephalus paludicola, buveinės, viksvynai, Carex sp., fitomasė  

 
Įvadas  

 

Meldinė nendrinukė Acrocephalus paludicola (Viollot, 

1817) vienintelė reta ir nykstanti žvirblinių paukščių rūšis 

Europoje, saugoma globaliu mastu. Ji įtraukta ir į Lietuvos 

raudonąją knygą, yra 2 (V) kategorijoje (Lietuvos 

raudonoji knyga). Šiuo metu meldinės nendrinukės peri 

Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje, nors dar 

prieš dešimtmetį perėjo 10 šalių, o prieš šimtmetį buvo 

gana plačiai paplitusi rūšis (Tegetmeyer at. al. 2007). Nuo 

1900 metų buvo prarasta didžioji dalis šio paukščio 

buveinių (Tanneberger et. al. 2010), todėl populiacija per 

pastarąjį šimtmetį sumažėjo 99 % (Tanneberger et. al. 

2005). 2015 metais šių paukščių suskaičiuojama tik 6 400 

– 12 300 (Convention on...). Iš jų Lietuvoje 2015 metais 

suskaičiuota 138 giedantys patinų.  

Ši skėtinė rūšis yra itin specializuota ir peri tik daug 

faktorių atitinkančiose buveinėse. Vieni svarbiausių yra 

augalija ir hidrologinis rėžimas. Meldinė nendrinukė 

įsikuria tik šlapiose pievose, kuriose vyrauja viksvos 

(Schulze-Hagen, 1999), augalija yra neaukšta iki 1 m ir 

reta (Kozulin and Flade, 1999). Vandens lygis turi būti 0 

cm, t.y. su dirvos paviršiumi (Vergeichik and Kozulin, 

2006). Taip pat svarbi augalų rūšių įvairovė ir mažai 

kompetentingų rūšių projekcinis padengimas (Tanneberger 

et. el. 2007). 

Siekiant užtikrinti buveinių stabilumą ir sėkmingą 

A.paludicola perėjimą, teritorijose būtina vykdyti 

ekstensyvų ūkininkavimą, kuris užtikrintų reikiamų sąlygų 

komplekso palaikymą.  

Tyrimo tikslas – įvertinti meldinės nendrinukės 

buveinių Lietuvoje augalijos sudėtį ir nustatyti svarbiausių 

rūšių gausumą buveinėse. 

 

Tyrimų metodika 
 

Tyrimai vykdyti dabar esančiose svarbiausiose 

meldinių nendrinukių perėjimo teritorijose Lietuvoje (1 

pav.). Žuvintas, nors ir nėra svarbi vieta pagal perėjimo 

skaitlingumą, tačiau tai vienintelė perėjimo vieta 

kontinentinėje Lietuvos dalyje ir yra strategiškai svarbi, 

jungianti Lenkijos ir Baltarusijos populiacijas.  

Buveinių fitocenozių antžeminė fitomasė nustatyta 

pagal geobotaninių tyrimų metodiką (Sendžikaitė, 

Pakalnis, 2006). Tyrimo mėginiai buvo imami  augalų 

produktyviausio vešėjimo metu 2015 06 08 – 14 dienomis. 

Kiekvienoje buveinėje, priklausomai nuo jos dydžio, buvo 

pasirenkama 4 – 7 tipiški (pagal augalų rūšių sudėtį) 

panašaus žolių projekcinio padengimo laukeliai (1 m
2
). 

Viso ištirta 16 laukelių. Pažymėtos kiekvieno tyrimo 

laukelio koordinatės. Nupjauta antžeminė dalis iki dirvos 

paviršiaus, surinktos ant žemės esančios samanos ir negyva 

pernykštė žolė. Surinkti mėginiai suskirstyti į induočius 

augalus (rūšimis), samanas ir nunykusias augalų dalis. 

Išrūšiuoti pavyzdžiai išdžiovinti iki orasausės masės. 

Orasausė masė pasverta naudojant Kern KBJ 650-2NM  

0,01 g tikslumo svarstykles.  

Matematinių duomenų analizei bei grafiniam gautų 

rezultatų pateikimui buvo naudojamai STATISTICA 10 ir 

CANOCO 4,5 programiniai paketai. 

 

 
 

1 pav. Meldinės nendrinukės Acrocephalus paludicola tyrimo 
vietos Lietuvoje. 

Fig. 1. Studied sites of Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola 
in Lithuania. 

 

Rezultatai ir aptarimas  

 

Tirtose meldinės nendrinukės buveinėse be viksvų 

Carex sp. rastos dar 27 induočių augalų rūšys. Gausiausios 

buveinėse yra viksvos Carex sp (2 pav.). Jų orasausė masė 

siekia 53 % (3788,75 g) visos tyrimo metu surinktos 

orasausės masės. Acrocephalus paludicola buveinės yra 

apibūdinamos kaip viksvynai, todėl šios rūšies vyravimas 

yra itin palankus šiems paukščiams veistis (Kozulin and 

Flade, 1999). Teritorijose nemažai rasta paprastosios 
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nendrės Phragmites australis ir nendrinio dryžučio 

Phalaris arundinacea, jie sudarė po 9 % visos orasausės 

masės. Šių 2 rūšių dominavimas yra nepalankus veiksnys 

meldinei nendrinukei veistis (Pranaitis, 2010), todėl didelė 

jų masė rodo nepakankamai gerą buveinių būklę. Pelkinis 

lipikas Galium paluste buvo dažniausiai aptinkama rūšis. Ji 

rasta visuose tyrimo bareliuose. Samanos buvo aptiktos tik 

7 bareliuose, išskirtiniu jų gausumu išsiskyrė vienas barelis 

Tyruose, kuriame aptikta 83% visų buveinėse rastų 

samanų. Didesne orasause mase taip pat pasižymėjo 

pelkinė sidabražolė Potentilla palustris, nuodingasis 

vėdrynas Ranunculus sceleratus, puokštinė poraistė 

Lysimachia thyrsiflora, geltonasis vilkdalgis Iris 

pseudacorus, trilapis puplaiškis Menyanthes trifoliata, 

šliaužiančioji tramažolė Glechoma hederacea, margasis 

asiūlis Equisetum variegatum, gegužinis asiūklis 

E.palustre, paprastoji šilingė Lysimachia vulgaris. Šių 

mažai konkurencingų rūšių įsikūrimas rodo buveinės 

natūralumą ir tinkamas hidrologinio režimo sąlygas 

meldinei nendrinukei perėti.  

 

 
 

2 pav. Orasausės fitomasės procentinis pasiskirstymas. 

Fig. 2. The percentage distribution of dried phytomass . 

 

Rūšių skaičius teritorijose yra panašus ir patikimų 

skirtumų tarp Šyšos, Žuvinto ir Tyrų buveinių nerasta 

(p>0,05) (3 pav.). Tačiau skiriasi rečiau aptinkamos ir 

mažai konkurencingos rūšys. 9 rūšys buvo aptiktos tik 

Šyšoje, tai – šliaužiančioji tramažolė Glechoma hederacea, 

nendrinis dryžutis Phalaris arundinacea, nuodingasis 

vėdrynas Ranunculus sceleratus, monažolė Glyceria sp. ir 

kt. Unikalios Žuvintui aptiktos 5 rūšys, tai – trilapis 

puplaiškis Menyanthes trifoliata, margasis asiūklis 

Equisetum variegatum, gegužinis asiūklis E. palustre, 

pelikis pelėžirnis Lathyrus palustris ir karklas Salix sp. Tik 

Tyruose aptiktos 3 rūšys, tai melsvoji melvenė Molinia 

caerulea, vaistinė kraujalakė Sanguisorba oficinalis ir 

miškinė sidabražolė Potentilla erecta. Tokie skirtumai 

galėjo atsirasti dėl buveinių unikalumo ir tik tam tikrame 

regione vyraujančių rūšių arba nevienodo barelių skaičiau 

skirtingose buveinėse. Daugiausia unikalių rūšių aptikta 

Šyšoje, kurioje buvo pasirinkta daugiausia tyrimo barelių. 

Tačiau vyraujančios ir dažniausiai aptinkamos rūšys 

buveinėse sutapo, todėl Tyrų, Žuvinto ir Šyšos buveines 

galime laikyti panašiomis.  

 

 
 

3 pav. Augalų rūšių skaičius meldinės nendrinukės buveinėse. 

Fig. 3. Number of plant species in Aquatic Warbler habitats. 

 

Viename barelyje vidutiniškai yra 429,8 g orasausės 

fitomasės. Mažiausiu fitomasės kiekiu pasižymi Žuvinto 

buveinė, didžiausiu Šyšos (4 pav.). Tačiau visos trys 

teritorijos pagal orasausės masės kiekį 1 m
2
 yra gana 

panašios ir patikimų skirtumų tarp jų nenustatyta (p>0.05). 

Tai rodo, kad meldinė nendrinukė yra stipriai specializuota 

rūšis (Kozulin at. al., 2004) ir įsikuria itin panašios 

sudėties ir produktyvumo pievose. Fitomasė, tenkanti ploto 

vienetui, literatūroje nenurodoma kaip vienas iš 

svarbiausių veiksnių, lemiančių sėkmingą meldinės 

nendrinukės įsikūrimą. Daugelio mokslinių tyrimų teigimu 

svarbiausiais veiksniai yra augalijos aukštis iki 1 m 

(Kozulin and Flade, 1999, Tanneberger et. al., 2010) ir 

mažesnis tankumas (Kozulin and Flade, 1999; Tanneberger 

at. al., 2005), kuris neįvardijamas skaitine verte, todėl 

sunkiai palyginamas. Baltarusijoje, kurioje yra didžiausia 

meldinės nendrinukės populiacija Europoje, buveinėse iš 

vieno hektaro vidutiniškai prišienaujama 3368 kg/ha 

(Kozulin at. al. 2004), arba 1,3 karto mažiau nei Lietuvos 

buveinėse. Tai rodo, kad Lietuvos buveinėse augalijos 

tankumas yra gana didelis.  

 
 

4 pav. Orasausė fitomasė Acrocephalus paludicola buveinėse. 
Fig. 4. Dried phytomass in Acrocephalus paludicola habitats. 
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Tarpusavyje labiausiai susijusios rūšys yra viksvos ir 

paprastoji nendrė (5 pav.) (p<0,001). Buveinėse nustojus 

vykdyti ūkinę veiklą prasideda sukcesija, jos ima apaugti 

nendrėmis (Kozulin et. al. 2004) ir tampa nebetinkamos 

meldinei nendrinukei. Didėjant Phragmites australis 

orasausei fitomasei ima mažėti Carex sp. masė. Labiausiai 

tai atsispindi Tyrų buveinėje, kurioje rasta didžiausias 

paprastosios nendrės ir mažiausias viksvų kiekis, kai tuo 

tarpu Šyšos buveinėje nendrių nerasta, o viksvų kiekis 

buvo pats didžiausias. Kadangi meldinei nendrinukei 

įsikurti yra būtini viksvynai, buveines svarbu apsaugoti 

nuo nendrės įsikūrimo ir plitimo.  

Nendrių ir viksvų įsikūrimas buveinėse taip pat susijęs 

su negyva pernykšte žole (p<0,001). Didėjant negyvos 

fitomasės kiekiui mažėja viksvynų ir ima įsigalėti nendrės. 

Todėl prižiūrint ir tvarkant nendrinukės buveines svarbu 

užtikrinti fitomasės pašalinimą ir vengti bet kokio jos 

kaupimosi.  

 

 
 
5 pav. Phragmites australis, Carex sp. ir pernykštės žolės orasausės 

masės pasiskirstymas Tyrų, Žuvinto ir Šyšos buveinėse. 

Fig. 5. Distribution of dried phytomass of Phragmites australis, 
Carex sp. and dead grass in Tyrai, Žuvintas and Šyša habitats. 

 

Didžiausią reikšmę meldinės nendrinukės buveinėms 

turi šios rūšys: Carex sp., Phalaris arundinacea, 

Phragmites australis, Potentila palustris, Lysimachia 

thysiflora (6 pav.). Tarpusavyje didele teigiama koreliacija 

pasižymi viksvos ir karklai, taip pat susijusi yra paprastoji 

šilingė. Puokštinė poraistė stipriai koreliuoja su 

samanomis, mažesnė, tačiau taip pat stipri koreliacija su 

pelkine sidabražole ir paprastąja nendre. Visos šios rūšys 

yra higrofitinės, reikalaujančios specifinių drėkinimo 

sąlygų ir vandens lygio. Stipriai išsiskiria nendrinis 

dryžutis. Jis neturi jokio ryšio su kitomis svarbiausiomis 

buveinei rūšimis. Taip galėjo nutikti dėl to, kad ši rūšis 

aptikta tik Šyšos buveinėse, kur buvo kiekviename 

barelyje, o jos orasausė masė buvo labai nevienoda, 

svyravo nuo 2,9 iki 408,2 g 1m
2
. 

Rūšine sudėtimi panašių barelių rasta skirtingose 

buveinėse (7 pav.). Šyšoje esantis 11 barelis stipriai 

skiriasi nuo kitų. Pagrindinį skirtumą sudarė gausi 

nendrinio dryžučio orasausė masė, kuri siekė net 408,2 g. 

Tai net 4,6 karto daugiau nei bendras šios rūšies vidurkis 

Šyšos buveinėje. Šiame barelyje taip pat daugiau 

nuodingojo vėdryno ir mažiau pelkinio lipiko bei 

šliaužiančiosios tramažolės nei kituose Šyšos bareliuose. 

Šiame barelyje taip pat nustatyta pati didžiausia fitomasė iš 

visų tyrime dalyvavusių barelių. Tyruose esančius 1 ir 3, 

Žuvinte – 9 barelius sieja mažas viksvų kiekis arba jų 

nebūvimas. Esant mažam viksvų kiekiui 

dominuojančiomis tampa kitos rūšys. Tarpusavyje panašūs 

5 (Žuvinto) ir 16 (Šyšos) bareliai, juose esantis viksvų 

kiekis skiriasi vos 6 g. 6 (Žuvinto) ir 16 (Šyšos) bareliuose 

esantis Carex sp. kiekis labai panašus, stipriai skiriasi nuo 

kitų barelių. Tai parodo, kad viksvos yra vienas 

svarbiausių meldinės nendrinukės buveines formuojančių 

rūšių. 

 

 
 

6 pav. Svarbiausios augalų rūšys, formuojančios meldinės 
nendrinukės buveines. 

Fig. 6. Principal plant species which form Aquatic warbler habitats 

 

 

 
 

7 pav. Skirtumai tarp skirtingų tyrimo laukelių (Tyrai: 1 – 4, 

Žuvintas: 5 – 9, Šyša: 10 – 16). 
Fig. 7. Differencesaccording to vegetation  among study plots 

(Tyrai: 1 – 4, Žuvintas: 5 – 9, Šyša: 10 – 16). 

 



ISSN 1822-1823 Žmogaus ir gamtos sauga 2016, ASU 

93 

Išvados  

 

1. Lietuvoje esnačios meldinės nendrinukės buveinės 

tarpusavyje yra panašios, patikimų skirtumų tarp orasausės 

fitomasės ir rūšių skaičiaus bareliuose nerasta (p>0,05). 

2. Paprastosios nendrės Phragmites australis įsikuria 

ten, kur didesnis negyvos augalijos kiekis. Abu šie 

veiksniai mažina viksvų Carex sp. plitimą buveinėse 

(p<0,001). 

3. Didžiausią reikšmę meldinės nendrinukės buveinių 

augalijoje turi viksvos, taip pat svarbios yra paprastoji 

nendrė, nendrinis dryžutis, pelkinė sidabražolė ir puokštinė 

poraistė. Viksvų masei mažėjant ima dominuoti kitos 

rūšys, mažiau palankios Acrocephalus paludicola 

įsikūrimui. 
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Inga Bačelytė, Žydrūnas Preikša 
 

The evaluation of vegetation in Lithuanian habitats of Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola 
 

Summary  

 
Decline of Aquatic warbler habitat Acrocephalus paludicola has caused a rapid deterioration of the population and a threat to extinction. This small 

Passerine bird can be found in three places in Lithuania: Žuvintas Biosphere Reserve, eastern side of Curonian Lagoon and Nemunas delta. Geobotany 

phytomass methods were used in order to evaluate vegetation structure and composition in these habitats. During 2015 summer there was no significant 

difference in phytomass and species richness between the habitats researched. The most important species is Carex sp. Sedges also have highest 
phytomass. When the mass of dead grass increases, mass of common reed Phrgamites australis also increases what causes reduction in sedges 

phytomass, which has a negative impact on A.paludicola habitats.  

Aquatic warbler, Acrocephalus paludicola, habitats, sedges, Carex sp.  
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