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Pradžia
Seniai seniai ošė didelės ir plačios Lietuvos girios. Virš jų skrisdamas, erelis nerasdavo progumos nusileisti –
niekas girios nekirto ir nenaikino. Juodasis gandras, gyvenęs girios slėpynėse, iš jos neišnirdavęs visą vasarą –
girios upeliuose vijūnus žvejojo, varliukus gaudė. Čia pat suokė volungės, taukšėjo geniai ir ulbėjo purpleliai.
Europoje girias jau retino kirvis, kai į Lietuvos girių glūdumas upėmis atkeliavo mūsų protėviai.
Varganais luotais, o žiemą ledu jie ieškojo vietų apsistoti, įsikurti. Radę tinkamą vietą, iš rastų rentė
trobas, dengė jas eglių žieve ir beržų tošimis, prie namų sėjo javus ir sodino daržoves. Tačiau girių
pavėsiuose javai neprinokdavo, daržovės ištįsdavo, išvirsdavo. Reikėjo kažką sugalvoti.
Štai tada vyrai pradėjo girias kirsti: sunkus tai buvo darbas, nes medžiai dangų rėmė, o kirviai buvo
visai prasti. Iškirstuose plotuose dar reikėjo kelmus išrauti, šakas sudeginti, kad pelenai žemę patręštų.
Atrodo – tiek dirbo, plušo, o dirvos gauta visai nedaug. Tačiau joje labai gražiai suaugo ir pilnas
varpas svarino rugiai, iš vagų virto žirniai. Paskatinti sėkmės, žmonės puolė kirsti naujų girios skynimų – per dienas žemėn virto medžiai, vėjas plaikstė gaisraviečių dūmus. Kitą pavasarį želmenų laukai
jau buvo dar platesni, vasarą tankūs rugiai siekė tolimas pamiškes.
Vieną vasarą girių vidury esančiame rugių lauke žmonės išgirdo jiems nepažįstamą garsą: nors visi
sodiečiai buvo medžiotojai, žvėrių ir paukščių balsus lengvai skyrė, bet tokio nebuvo girdėję. Stovėjo
jie parugėje, galvas kraipė ir nežinojo, ką sakyti.
Balsas buvo stiprus, gergždžiantis, jis netilo visą dieną ir visą naktį. „Tebūnie“ – pamanė sodiečiai ir
išsiskirstė savo darbų dirbti.
O rugiuose savo giesmę džeržgė griežlė, nardė po javų tankmes ir jautėsi kaip namie. Ji nežinojo,
jog anksčiau čia griežlės niekada negyvenusios, kad ji pradėjusi naują savo giminės kelią į Lietuvą. Ji
sugrįžo čia ir kitą pavasarį, tik niekas jos balsu jau nesistebėjo...
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Kas ji – griežlė
Pažintis su griežle nebuvo lengva – žinios apie ją rinktos labai ilgai, po trupinį, po menką faktą. Žolių
jūroje griežiantį paukštį sunku su kuo nors palyginti – jį pamatai jau nutilusį, per keletą akimirkų
perbėgantį lauko kelią ar trumpam pakylantį į orą.
Nematomas, tik girdimas paukštis greitai gavo vardą; lietuviai ją pavadino bręsle, ar griežle, latviai – grieze, estai – raak, baltarusiai – drač, lenkai – derkač. Didysis gamtos sistemos tvarkos kūrėjas
Karlas Linėjus griežlę pavadino dviejų žodžių vardu – Crex crex, bet iš tikro jam šio vardo atrasti
nereikėjo. Taip griežlę vadino senovės graikai, šį vardą savo raštuose mini ir garsūs to meto vyrai –
Herodotas, Aristotelis, Aristofanas.
Ne visų tautų kalbose griežlės vardas kilęs iš skiemenuojamo garso. Štai italai, ispanai, olandai ir
vokiečiai ją vadina putpelių karaliumi, nes nuo senų senovės šiose tautose pasakojama, kad migracijų
metu putpelių pulkus lydi griežlės, kurios yra lyg vyresniosios, svarbesnės už pačias putpeles. Iš tikro
putpelės ir griežlės dažnai skrenda tuo pačiu metu, netgi ilsėtis ir maitintis nutupia tose pačiose vietose. Gali būti, kad ir skristi jos pakyla kartu...
Retai pamatomą griežlę nelengva atpažinti: dažnas, net paukštį į rankas paėmęs, sutrinka. Strazdo
dydžio griežlė yra stipri, ypač tvirtų kojų, nes jos paukščiui svarbios visais gyvenimo atvejais. Snapas
trumpas, aukštas, akys didelės, šviesiai rudos.
Griežlės plunksnų spalva puikiai dera prie aplinkos: tamsiai ruda jos nugara išmarginta plunksnų
centre esančiomis juodomis dėmelėmis, kūno apačia ruda ar šviesi, balsva, šonai rudi, su baltais skersiniais dryžiais, sparnų viršutinė pusė ryškiai ruda. Būtent ši spalva labiausiai krinta į akis paukščiui
skrendant. Patinas nesiskiria nuo patelės, o jų jauniklius pažinti galima iš blankesnių spalvų rudenį ir
rudųjų nugaros plunksnų dėmių – jos ne juodos, o tamsiai rusvos.
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Griežlę vadina

Anglai – Corncrake

Ryto rūke skendinčioj pievoj

Baltarusiai – Drač

aidi griežlių balsai. Jei ne jie,

gana masyvus ir tvirtas paukštis. Patinėlio kūnas yra 25–27 cm, o sparnas – 13–14 cm ilgio, išskleistų

Danai – Engsnarre

mes gal ir nežinotume, kad šie

sparnų tarpugalis – 45–50 cm. Pavasarį, grįžę po ilgų kelionių, patinėliai sveria 130–150 g, o patelės –

Estai – Raak

paukščiai čia gyvena

80–150 g, rudenį ir vieni, ir kiti priauga iki 200 g.

Ispanai – Guion

Dėl aptakaus kūno ir prigludusių plunksnų atrodo, kad griežlė maža ir lengva. Tačiau iš tiesų tai

Išsiritęs griežlės jauniklis tesveria 9–10 g. Jo kūną dengia tamsiai rusvi ar net juodi pūkai. Kartais

Italai – Re di quaglie

griežliukų neskiriama nuo putpeliukų. Pastarųjų rudumas yra gelsvo atspalvio, o jų nugaros viršus ir

Latviai – Grieze

nugara yra su rudo atspalvio juodais išilginiais dryželiais.

Lenkai – Derkacz

Pamatęs griežlę, išėjusią į žolių retmę, nustembi – kokia ji nejudri: griežlė labai ilgai gali stovėti

Olandai – Kwartelkoning

iškėlusi galvą, retai keisdama pozą. Galbūt taip ji išvengia plėšrūnų dėmesio. Nejudančią griežlę paste-

Prancūzai – Rale de genets

bėti be galo sunku.

Rusai – Derkač, korostiel

Mums griežlė – ypatingo, žmogaus nepamėgdžiojamo balso savininkė. Iš tiesų jos balsas ir sklei-

Švedai – Kornknarr

džiami garsai kur kas įvairesni, nei mes manome. Pirmiausia, labai varijuoja dviskiemenis patinų

Vengrai – Haris

džeržgimas. Kiekvieno patinėlio jis kitoks. Sudėtingais prietaisais pagal giesmę patino tapatybę

Vokiečiai – Wachtelkönig

galima nustatyti net po metų. Griežlė gali čerškėti panašiai kaip šarka, kreksėti, kriuksėti, net žviegti
ar miauksėti. Šie garsai būdingi patinų grumtynių metu. Patelė irgi gali džeržgėti, bet dažniau ji uksi,
koksi ar cypsi šaukdama savo mažuosius jauniklius. Šie cipsi, puksi, poksi bendraudami su motina,
bet tokie jų garsai yra labai tylūs ir mums jų išgirsti beveik neįmanoma.
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Kas ji – griežlė

Griežlė ir jos giminė
Nendrinė vištelė – už griežlę

Griežlė (Crex crex) yra vištelinių šeimos (Rallidae), gervinių paukščių (Gruiformes) būrio atstovė.

didesnė, puošnesnė ir labiau

Kartu su afrikine griežle (Crex egregia) mūsų griežlė sudaro bendrą griežlių (Crex) gentį.

pastebima. Ji gyvena netoli

Vištelinių paukščių, anksčiau vadintų tiesiog vandens vištomis, šeima didelė, pasaulyje jai priski-

žmonių, nesislapsto, o dažniau

riama nuo 119 iki 165 rūšių. Toks didelis rūšių skaičiaus skirtumas daugiausia priklauso nuo to, kaip

lankomose vietose net įpranta

suprantamos ir vertinamos skirtingos rūšys, porūšiai. Vienų šios šeimos rūšių atstovai labai maži,

lesti žmonių beriamą maistą

sveria vos dešimtis gramų, kitų – stambūs, sveriantys 1–3 kg. Višteliniai paukščiai paplitę penkiuose
kontinentuose, bet visų jų gyvenamoji aplinka panaši – drėgnos pievos, šlapynės, ežerai, jų pakrantės,
salos. Šių paukščių kojos tvirtos, ilgais pirštais, o tų, kurie plaukioja, pirštai yra su plaukiojimo plėvėmis ar kiautėmis. Dauguma jų peri drėgnose vietose. Daugelis vištelinių (ypač smulkieji) lesa gyvūninį
maitą, o stambūs ir plaukiojantys paukščiai suvartoja daug augalinio maisto. Visų rūšių višteliniai
paukščiai pakankamai agresyvūs, galintys apginti lizdą nuo plėšrūnų. Vieni jų ginasi snapais, aštriais
nagais, kiti – balsu.
Lietuvoje gyvena kelių griežlei giminingų rūšių paukščių. Pats didžiausias jų – plaukiojantis ir
puikiai nardantis juodas paukštis laukys. Ežerų augalijoje, plaukiojančiose salelėse peri maža plovinė
vištelė. Ežerų nendrynuose, žemapelkėse gyvena griežlės dydžio ilgasnapė vištelė, o drėgnose pievose
slapstosi už griežlę šiek tiek mažesnė švygžda. Vandens telkiniuose, kūdrose peri nendrinė vištelė,
kuri, kaip ir laukys, puikiai plaukioja ir nardo, tik yra ne tokia slapi.
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Griežlės pasaulis
Griežlėms gyenti reikia kuo

Griežlę galima sutikti keturiuose žemynuose: Europoje, Azijoje, Afrikoje ir Australijoje. Visur ji pra-

didesnės kraštovaizdžio

leidžia tik tam tikrą metų dalį: Europoje, Azijoje ir Šiaurės Afrikoje griežlė peri, o piečiau Afrikoje ir

įvairovės, tačiau pirmenybę

kai kada Australijoje žiemoja. Nepaprastas Šiaurės Afrikos griežlių metų režimas: išperėjusios anksty-

jos teikia pievoms ir javų

vas dėtis, vasaroti jos skrenda į Pietų Europą, kur žaliuoja pievos ir gausu maisto.

laukams

Europoje griežlės peri Britų salose, pietinėje Skandinavijoje, jų paplitimo riba siekia Centrinį
Sibirą ir šiaurvakarinę Kiniją. Pietuose perinčios populiacijos riba nusidriekia per Pirėnus, Šiaurės
Italiją, Bulgariją, šiaurinius Juodosios jūros pakraščius.
Lietuvoje griežlė sutinkama visur, kur yra drėgnų, bet nepermirkusių pievų su aukšta žole ir retomis krūmų salelėmis. Griežlė – kultūrinio kraštovaizdžio paukštis. Ji labiau vertina pastoviai šienaujamas, prižiūrimas pievas, bet vengia nusausintų, per vasarą daug kartų šienaujamų plotų. Ne perėjimo
metu griežlių galima sutikti ir soduose, ir javų ar bulvių lakuose, net miesto parkuose.
Mūsų krašte 60–80 % griežlių gyvena pievose (ypač šienaujamose), 5–15 % – javų laukuose, apie
10 % – ganyklose, labai retai – nendrynuose, šlapynėse.
Pavasarį griežlių Lietuvoje sulaukiama gana vėlai – tik gegužės viduryje, nes joms būtina tam tikra
aplinka – ūgtelėjusi žolė, kur galėtų slapstytis. Jei žolė dar žema, griežlės gali apsistoti nendrynuose
ar viksvynuose. Sugrįžę jų patinėliai skuba užimti būsimas perėjimo teritorijas. Teisę į jas jie paskelbia griežimu. Šis garsas dažnai klaidingai laikomas griežlių sugrįžimo įrodymu. Iš tikro šių paukščių
patinėliai jau būna parskridę keliomis dienomis anksčiau, nei ima griežti.
Jei norime sužinoti, kur griežlė išsirinko plotą gyventi, turime naktį paklausyti, kur griežia patinėlis. Paprastai „groti“ jis grįžta į tas pačias vietas savo pasirinktoje gyventi teritorijoje. Tokių ,,grojimo“ vietų gali būti 2–3.
Naktį patinėlis laikosi tik savo teritorijoje, o dieną jis labai judrus, todėl jį galima girdėti ir kitose vietose.
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Kur griežlė gyvena

Pievose (ypač šienaujamose) – 60–80 %

Pievose gausu griežlėms

Javuose – 5–15 %

tinkamo maisto

Sugrįžus patelėms, pagyvėja patinėliai: pasipešdami aiškinasi teritorijų ribas, griežia ir dieną, ir
naktį. Tuoktuvių metu per minutę dviskiemenė paukščio giesmė nuaidi dešimtis kartų, o per visą nak-

Ganyklose – apie 10 %

tį – net iki 10 000 kartų. Tačiau po savaitės patinėlių aktyvumas ima slopti. Patelės pradeda rūpintis

Nendrynuose, šlapynėse – labai retai

lizdais, kasdien padeda po vieną kiaušinį ir ruošiasi perėti. Patinėliai patraukia savais keliais.
Kurį laiką patinėlio balsas vis dar skamba, tik kaskart vis toliau už lizdo teritorijos ribų. Patinėlis
gali nuskristi daug kilometrų, o radęs tinkamą teritoriją, vėl imti griežti. Jeigu atsiranda vėliau sugrįžusi, dar partnerio nesutikusi ar ankstyvoje perėjimo stadijoje dėtį praradusi patelė, patinėlio balsas
ir vėl suskamba garsiau. Tuomet viskas kartojasi iš pradžių: vėl ginama teritorija, asistuojama patelei,
tūkstančius kartų per naktį giedama giesmė.
Baigusios perėti, griežlės dar kurį laiką pavedžioja jauniklius, bet greitai juos palieka. Tuomet griežlių būna bent keletą kartų daugiau nei pavasarį. Tiesa, šį faktą sunku nustatyti, nes griežles išbaidyti
gali tik šienapjovės. Profesorius Tadas Ivanauskas rašė, kad daugiau kaip prieš 100 metų šienapjūtės
metu žūdavo daug griežlių ir būdavo sutrypiami lizdai. Gali tai suprasti: šių paukščių tada būta kur
kas daugiau, šienauta dalgiais, o iššienaujamos būdavo visos įmanomos pievos ir šlapynės.
Baigiantis vasarai, kai nukertami javai, griežlei tenka grįžti į pievas. Tuo metu šių paukščių gausu
paežerių, pelkių pakraščių viksvynuose, ežerų salose. Dar keliauti nepasirengę paukščiai klajoja, maitinasi, laukia, kol pasikeis jų plunksnos ir jie galės pakilti skrydžiui.
Rudenį – dažniausiai nuo rugsėjo vidurio iki spalio pabaigos – griežlės iškeliauja. Tikslus jų kelias nežinomas. Vėlų rudenį griežlės pasiekia tolimas žiemojimo vietas tropinėje ir pietryčių Afrikoje: Kongą, Ugandą,
Keniją, Tanzaniją, Mozambiką, Zimbabvę, Pietų Afrikos Respubliką. Ištirti jų kelius nelengva, nes kasmet
sužieduojama vos po keletą griežlių, per visą žiedavimo istoriją apie jas gauta labai mažai pranešimų.
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Ant žemės, ore ir...
Griežlė – neprilygstama slapukė. Tik išgirdęs jos giesmę, sužinai, kad ji apsigyveno pievoje. Tačiau tai

Tik dėl ypatingų sugebėjimų

ti mėginant prisėlinti prie grojančio patino. Kai atrodo, kad esi visai greta, paukštis nutyla, o po kelių

ir viskas, ką gali apie ją pasakyti. Tad ir sklando įvairiausių mitų apie griežlę.

griežlės gali išlikti pačios

minučių ima džeržgėti kažin kur, taip ir nepavykus pastebėti jo bėgančio per žolę.

Beveik niekada nepamatysi griežlės skrendančios. Net ir tuomet, kai jų daug ryksėjo visose pievose

ir išauginti savo jauniklius

Dar mažiau griežlė pastebima prie savo lizdo: čia ji išmina siauručius takelius, kuriais vaikštinėja.

ir galudirviuose, rugiuose, niekas nematė jų nei pulkais, nei pavieniui plasnojančių danguje. Todėl ir

Gresiant pavojui, griežlė ištiesia į priekį kaklą, priglunda prie žemės ir plačiais skubriais žingsniais

imta manyti, kad griežlė pėsčia pavasarį sugrįžta ir pėsčia rudenį žiemoti išeina.

pasišalina. Net griežlių jaunikliai, pūkuoti ir rusvai juodi kaip angliukai, kilus pavojui, priglunda prie
pat žolių šaknų ir pasislepia, o šiek tiek paaugę keliauja ne prasčiau už suaugusią griežlę.

Tačiau pažvelkime į griežlę – argi ji gali taip toli nukeliauti? Juk net didieji ilgakojai paukščiai –
gandrai, gervės, garniai – skrenda ir net nebando tolėliau pėsti eiti. Griežlės kojos nors ir tvirtos,

Griežlė – vienintelė iš visų vištelinių labiau nei įmirkusią dirvą vertina sausumą, taikosi apsigyventi

bet trumpos, o kelias į žiemavietes Afrikoje – tolimas. Iš tikro šie paukščiai pavasarį parskrenda,

ten, kur nėra telkšančio vandens. Prireikus ji gali plaukti, o maži pūkuoti griežliukai ne tik plaukia, bet

o rudenį išskrenda. Tik skrenda jie naktimis, kai mes jų nematome. Tokie jau jie slapukai, visur ir

ir neprastai nardo.
Griežlė nėra gera skrajūnė. Paprastai aukštyn iš žolės ji kyla tik neturėdama kur sprukti. Pakilusi,

visada.

vos metro aukštyje, ji trumpais sparnais dažnai plasnoja ir skrenda kelias dešimtis metrų. Skrisdama

Griežlė savo gyvenimo būdu nepanaši į kitus paukščius: ji gyvena nematoma. Jei ne patino džeržgimas, mes ir nežinotume, ar ji gyvena kaimynystėje. Įpročiais ir biologija į griežlę panaši putpelė iš

ji tabaluoja kojomis ore, ir atrodo, kad paukščiui kažkas atsitiko. Tačiau nusileidusi griežlė suskumba

tiesų jai neprilygsta. Griežlė nepralenkiama visur: ant žemės, ore ir...

slėptis nerdama į žoles. Naujoje vietoje jos jau tikrai nerasi.

Štai pieva, kurioje tikrai gyvena griežlės, kur aidi žmogaus nepamėgžiojami šių paukščių patinų

Keliaudama į žiemojimo vietas, griežlė aukštai nepakyla. Pasitaiko, kad skrisdama ji atsitrenkia į

balsai. Tiesa, kartais kreksi ir patelės, bet teritorijai skelbti ir ginti tinka tik patino balsas. Griežlė nėra

namo sieną, bokštą, elektros laidus. Gerai, kad taip nutinka retai. Tik dėl savo slapaus gyvenimo būdo,

draugiška, ji akylai saugo savo lizdo teritoriją ir visada pasiruošusi ją apginti. Kiekvienas įsibrovėlis

gebėjimo gyventi ant žemės, ore ir žolių jūrose griežlė išliko ir jaučiasi saugi.

puolamas ir vejamas lauk. Kartais tarp patinėlių kyla žiaurios peštynės: paukščiai kapoja, kojomis
drasko vienas kitą, o grumdamiesi žvygčioja. Tačiau net ir tokią dramą išduota tik peštynių garsai ir
nežymiai judanti žolė, o pačių paukščių nesimato.
Kodėl pievoje gyvenanti griežlė nematoma? Jos kūnas taip sudėtas, o plunksnos glotniai prispaustos, kad ištiesusi kaklą ji, tarsi pleištas, nardo tarp žolių, jų beveik nepajudindama. Tuo galima įsitikin-
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Ant žemės, ore ir...

Namai ir jų rūpesčiai
Griežlė – monogaminis paukštis. Į poras ji sueina tik trumpam. Pavasarį sugrįžęs patinėlis, pasirenka
lizdui teritoriją ir ją gina. Sulaukęs patelės, ją goboja tik pirmąją veisimosi ciklo dalį. Kai patelė išsirenka vietą lizdui ir pradeda dėti kiaušinius, patinėlis vis rečiau ją lanko, kol pagaliau pasitraukia iš savo
lizdo teritorijos ir palieka patelę vieną rūpintis lizdu, kiaušiniais ir jaunikliais. Tiesa, žinomi atvejai,
kai patinėlis padėjo patelei vedžioti ir maitinti išsiritusius griežliukus.
Naujausi moksliniai tyrimai atskleidė dar vieną įdomų griežlių biologijos faktą: tą pačią vasarą
antrajai vadai patinėlis poruojasi su kita patele.
Griežlės patelė vietą lizdui parenka sausoje pievoje, tarp aukštų žolių, kartais – javuose, apleistuose
arimuose. Negili lizdo duobutė išklojama žolėmis, šaknelėmis.
Kasdien patelė lizde padeda po vieną kiaušinį, iš viso 6–12 kiaušinių. Į tą patį lizdą kiaušinius gali
padėti ir kitos patelės. Tuomet tokiame lizde kasdien atsiranda ne po vieną, o po du kiaušinius, dėtis
būna gerokai didesnė.
Griežlės kiaušiniai ovalūs, lygiu lukštu, nežvilgantys. Jie alyviški, šviesiai žalsvi ar gelsvi su
beformiais taškais ar įvairaus dydžio rudomis, rusvomis ir kitokių spalvų dėmelėmis. Kiaušiniai
3,7–3,9 × 2,7 cm didumo. Patelė peri nuo 16 iki 21 dienos, vidutiniškai 19 dienų.
Perėti patelė pradeda padėjusi paskutinį kiaušinį, todėl jaunikliai išsirita beveik vienu metu. Vos apdžiūvus pūkams, jie palieka lizdą ir su patele ar abiem tėvais pradeda visą gyvenimą truksiančią kelionę žolių
jūrose. Pirmas 3–4 dienas jauniklius maitina patelė, vėliau maistą jie jau renka patys. 10–14 dienų griežliukai
pradeda savarankišką gyvenimą. Būdami 30 dienų, jie jau paskrenda, o sulaukę 5–6 savaičių, skrenda gerai.
Griežlė – visalesis paukštis, bet tik penktadalį jo raciono sudaro sėklos, grūdai ir minkštosios
augalų dalys. Dažniausiai šis paukštis lesa vorus, sraiges, žiogus, vabalus, muses, skruzdėles. Drėgnose
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Kiekvienos griežlių poros
teritorijoje, tarp aukštų žolių
slepiasi jų lizdas. Nors patelė
į jį numina mažą takelį, bet
mums nei šis takas, nei pats
lizdas yra nepastebimas
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Kai antroje vasaros pusėje

vietose gyvenančios griežlės gali lesti smulkias žuvytes, mažas varles. Griežlių mitybai svarbūs slie-

pievose ima svirpti žiogai,

kai – ten, kur jų trūksta, teritorija gali būti netinkama lizdui.

griežlės jau tyli. Dabar jos

Daugelis autorių, ypač tie, kurie yra stebėję nelaisvėje gyvenusias griežles, atkreipia dėmesį į šių

pasikliauja savo kojų eiklumu,

paukščių agresyvumą ir plėšrumą. Teigiama, kad stebėtos nelaisvėje gyvenusios griežlės medžiojo

o į orą kyla tik esant pavojui

driežus ir net smulkesnius žvirblinius paukščius. Juos griežlės pribaigdavo, suplėšydavo ir prarydavo.
Todėl tikėtina, kad taip griežlės kartais gali elgtis ir natūralioje gamtoje.
Kai baigiasi jauniklių auginimo periodas, griežlės ima šertis. Jos keičia ne tik kūną dengiančias,
bet ir sparnų plasnojamąsias plunksnas. Šioms iškritus, paukščiai kurį laiką negali skraidyti, todėl turi
pasikliauti savo greitomis kojomis ir mokėjimu slapstytis. Maždaug per 3 savaites plunksnos atauga, ir
griežlės pradeda ruoštis rudeninėms kelionėms.
Artėja ruduo, jaunos ir suaugusios griežlės klajoja, maitinasi ir kaupia energiją migracijoms. Tuo
metu jos būna riebios, ženkliai pasunkėjusios.
Kitą pavasarį griežlės vėl sugrįš. Šių metų jaunikliai, nors dar ir nesulaukę vienerių metų, jau bus
subrendę ir patys sau ieškos namų.
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Namai ir jų rūpesčiai

Kas suskaičiuos griežles

Griežlių populiacija

Pagal griežiančių patinų skaičių šalyse, kurių teritorijose gyvena ir peri griežlės (2004 m.)

Griežles pamatyti labai sunku, o suskaičiuoti lengva. Tiesa, pagal balsus suskaičiuojami tik „grojantys“

airija – 139–157

norvegija – 20–40

patinai. Žinant patinų skaičių, galima gana tiksliai įvertinti visos populiacijos dydį ir ypač būklę bei

anglija – 589

olandija – 240–700

pokyčius.

albanija – 0–20

rumunija – 44 000–60 000

austrija – 200–500

rusija (europinė) – 1,0–1,5 mln.

T. Ivanausko, XX a. griežlė darėsi vis retesnė. Nuo XIX a. pabaigos ji jau nyko Vokietijoje ir kitose

baltarusija – 25 000–60 000

rusija (azijinė) – 0,5–1,5 mln.

Europos šalyse. Dabar 22 Europos valstybėse liko 20–50 % buvusių populiacijų.

bulgarija – 4000–8 800

slovakija – 1400–1700

čekija – 1500–1700

slovėnija – 500–600

1990 m. jų vis gausėja. Lietuvos ornitologų draugijos duomenimis, Lietuvoje gyvena 25–30 tūkstančių

danija – 50–250

suomija – 2000–8000

griežlių porų.

estija – 15 000–25 000

švedija – 50–200

gruzija – 10 000–50 000

šveicarija – 10–50

tyrimai. Griežlių populiacijos dydis vertintas skaičiuojant griežiančių patinų skaičių jose.

italija – 200–450

turkija – 25–100

Šių tyrimų duomenys pateikti lentelėje dešinėje.

kinija – 1500–3000

vokietija – 2000–3100

latvija – 26 000–38 000

vengrija – 500–1200

lietuva – 25 000–30 000

ukraina – 83377–1,5 mln.

Nuo žmogaus veiklos tiesiogiai priklausanti griežlės būtis stebima seniai. Anot profesoriaus

Visame pasaulyje dabar gyvena apie 1,7–3,5 milijono griežiančių griežlių patinų. Tiesa, kai kur nuo

2004 m. šalyse, kurių teritorijose gyvena ir peri griežlės, buvo atlikti griežlių populiacijų dydžio

Kai kurios valstybės išsaugojusios gausias griežlės populiacijas, bet yra šalių, kur populiacijoje yra
tik dešimtys giedančių patinų, tad šių paukščių ateities perspektyva tokiose šalyse neaiški.

lichtenšteinas – 1–4
lenkija – 30 000–45 000
moldova – 100–150
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Kas suskaičiuos griežles

Kas gresia griežlei
Evoliucija griežlei parinko geras, bet labai specifines gyvenimo sąlygas. Nedaug mūsų paukščių yra
taip priklausomi ne tik nuo biotopo, jo pokyčių, bet ir nuo fenologijos. Tai ypač pastebima pavasarį:
griežlė į savo buveines gali sugrįžti tik tada, kai paauga žolė ir paukštis turi kur slapstytis.
Griežlė Europoje laikoma globaliai nykstančia rūšimi. Jos būklė kai kuriose šio žemyno valstybėse labai prasta, esamos gyvenimo sąlygos čia nepalankios šio paukščio populiacijai didėti. Lietuvoje
sąlygos griežlei nepalyginti geresnės. Tačiau turime atsiminti, kad ši sparnuočių rūšis yra labai jautri,
jos buveinės – greitai kintančios ir lengvai pažeidžiamos. Todėl Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje,
griežlėms kyla tos pačios grėsmės.

Kas gresia žolių platybių paukščiams?
Didžiausias pavojus griežlių populiacijoms ir pavienėms poroms – jų buveinių kitimas. Kultūrinio kraštovaizdžio, sukurto plotuose, atkovotuose iš gamtos, likimas nėra užtikrintas – jis kinta.
Griežlei gyventi tinkamos yra šienaujamos pievos. Vos apleistos, jos degraduoja – nesulaukusios
dalgio, jos apauga krūmais, medžiais, aukšta tankia žole, todėl griežlė iš jų traukiasi. Šis paukštis vengia ir smarkiai drėkstančių, vasaros potvynių užliejamų pievų, kur mielai gyvena pempės,
perkūno oželiai ar švygždos. Kita vertus, griežlės veisimosi ciklus sujaukia ir per intensyvus šienavimas: net ir labai racionaliai skaičiuojant, kiaušiniams sudėti ir išperėti reikia bent vieno mėnesio
vasaros pirmoje pusėje.
Pakankamai pavojingas veiksnys – labai aktyvus pievų tręšimas, jų laistymas srutomis. Dėl gausių
trąšų dirvožemyje sumažėja sliekų – svarbiausio griežlių maisto. Nuodingomis trąšų granulėmis gali
apsinuodyti paukščių jaunikliai.
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Gervės, artimos griežlių

Kai kuriose šalyse per šienapjūtę žūsta daugiau kaip pusė visų griežlės jauniklių. Suaugę paukščiai

giminaitės, braidydamos

nukenčia mažiau, nes yra judresni ir atsargesni, jiems lengviau išvengti pavojų.

pievose, gali sugauti mažus

Slapi griežlė nepastebima ir plėšrūnams. Suaugusiam paukščiui nesaugu tik nušienautame plote ar kitoje

griežliukus. Tačiau šiems

atviroje teritorijoje: čia jį gali nutverti vištvanagis ar nendrinė lingė. Jaunikliams, kurių mirtingumas nėra

pavojingesnės lapės,

didelis, gali būti pavojingi varniniai paukščiai, katės, mangutai, lapės, lingės, baltieji gandrai. Žolių tankmė-

nendrinės lingės, baltieji

se dėtys pakankamai saugios, nes kiaušinių spalva puikiai dera prie aplinkos, patelė juos retai kada palieka

gandrai

be priežiūros. Dalį lizdų sunaikina tik ežiai, mangutai, lapės, nendrinės lingės ar varniniai paukščiai.
Griežlės iki šiol yra medžiojamos Rusijoje, Ukrainoje ir Gruzijoje, Bulgarijoje, Italijoje, Prancūzijoje. Tradicinės jų gaudynės tinklais tebevyksta Viduržemio jūros pakrantėse, ypač Egipte, kur rudenį
putpelėms gaudyti skirtais tinklais nemažai sumedžiojama ir griežlių. Tokiais tinklais kasmet sugaunama iki 3 % visoje Europoje perinčių griežlių.
Labai daug žalos griežlių buveinėms padaroma netiesiogiai: intensyviai šienaujant, dirbamais laukais paverčiant pievas, baidant paukščius.

Pagalba griežlei
Nors pasaulyje gyvena iki 7 milijonų griežlių, ši rūšis nėra apsaugota nuo galimo nykimo. Kai
kur jos būklė labai prasta, o jai atkurti reikia sudėtingų priemonių ir daug lėšų. Kadangi griežlė yra
migruojančių paukščių rūšis, tai jos apsaugai būtina bendra visų šalių, kad ir koks jos statusas būtų tų
šalių teritorijose, politika.
Visų pirma, reikia sukurti bendrą saugomų teritorijų tinklą, kuris užtikrintų griežlės buveinių
saugumą. Europos Sąjungos šalyse tokios teritorijos yra vieningo specialių saugomų teritorijų eko-
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Griežlės statusas

griežlės statusas lietuvoje

Kai po šienapjūtės paauga

loginio tinklo Natura 2000 dalis. Kiekviena šalis privalo saugoti svarbiausias teritorijas, skirti lėšų jų

>

2007 m. griežlė, kaip išsaugota rūšis, kurios gausumas jau atkurtas, priskirta 5 kategorijai.

nauja žolė, griežlės vėl

būklei palaikyti. Griežlių apsaugai labai svarbi Kaimo plėtros programa, kuri užtikrina pievų šienavi-

>

Dabar griežlė įrašyta į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą.

sugrįžta į pievas

mą ir ganymą. Griežlėms ypač palankios šios programos remiamos priemonės – vėlyvas šienavimas ir
neintensyvus ūkininkavimas.

tarptautinis griežlės statusas

Parengtas tarptautinis griežlių apsaugos planas nurodo svarbias šios rūšies apsaugos priemones,

Griežlė įrašyta į:

kaip antai, griežlei tinkamų biotopų išsaugojimą, senų paukščių ir jauniklių mirtingumo bei lizdų

>

1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvą 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos

naikinimo šienavimo metu mažinimą, medžioklės, ypač gaudymo tinklais, ribojimą, žiemojimo vietų

(Europos Sąjungos paukščių direktyvos) I priedą;

išsaugojimą. Svarbios priemonės yra tyrimai, būklės sekimas (stebėsena), tyrimų duomenų skelbimas

>	Europos laukinės gamtos ir natūraliųjų biotopų apsaugos konvencijos

visuomenei.

(Berno konvencijos) II priedą;
>	Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencijos (Bonos konvencijos) II priedą;

Griežlę išsaugoti galima laikantis šių reikalavimų:

>	Susitarimą dėl Afrikos ir Eurazijos migruojančių vandens paukščių išsaugojimo (AEWA).

> atkurti nusausintų pelkių ir pievų hidrologinį režimą;

>

Griežlė neįrašyta į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos

> išsaugoti aukštą žolinę pievų augaliją, kurioje galėtų slapstytis anksti sugrįžusios griežlės;

konvencijos (Vašingtono konvencijos, arba CITES) priedus.

> pradėti pievas šienauti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 dieną;
> šienauti pievas ne arčiau kaip 100 m atstumu nuo griežiančio patino;
> perėjimo metu pievas šienauti nuo vidurio;
> neapsodinti pievų mišku ir jų nesuarti;
> griežlių gyvenamoje pievoje gretimus plotus šienauti skirtingu laiku.

36

G r i e ž l ė . Ž o l i ų j ū r o s g y v e n t o j a i r j o s pa s au l i s

37

Kas gresia griežlei

Pabaiga

Literatūros sąrašas

Atrodo – ir miškas toks pat, ir trobos prie jo panašios. Visą vasarą čia griežlės griežė, žmonės klausėsi

Grzimeks Tierleben. T.8. Zurich. Kindler Verlag. 1970

jų, džiaugėsi šių paukščių buvimu, bet nesistebėjo. Tiesa, niekas gyvos griežlės nebuvo matęs. Ji tik

Harrison C. Jungvogel, Eier und Nester. Hamburg und Berlin. Verlag Paul Parey. 1975

paveikslėlyje ir Lietuvos raudonojoje knygoje regėta. Tačiau juk dėl to šis paukštis netapo svetimas.

Ivanauskas T. Lietuvos paukščiai. T. 1. Vilnius.
Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla. 1957

Kai vieną dieną javai pribrendo ir atvažiavo kombainai jų kirsti, sustoję vyrai ilgai tarėsi – ką
daryti. O gal paukščiai čia dar peri, gal javus kirsdami jiems pakenks? Taip būtų ir nežinoję, ką daryti,

Lietuvos fauna. Paukščiai. T.1. Vilnius. Mokslas. 1990

bet tą rytą per Lietuvos radiją gamtininkas pasakojo apie griežles ir pasakė, kad rugpjūčio pradžioje

Lietuvos raudonoji knyga. Vilnius. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamentas. 1992

jaunikliai jau skraido, tad nėra ko baimintis, javus kertant, užklupti paukščius nepasiruošusius.

Lietuvos raudonoji knyga. Vilnius. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. 2007.
Švažas S., Drobelis E., Balčiauskas L., Raudonikis L. Important Wetlands in Lithuania.

Taip ir pradėjo darbą: nuo lauko vidurio kombainai suko ratus, išbaidydami kiškius ir paukščius,

Vilnius. Akstis. 1999

bet griežlių vyrai taip ir nepamatė. Tik jos darbininkus regėjo: ištiesusios kaklus, dideliais žingsniais

Makatsch W. Die Eier der Vogel Europas. Band 1. Neumann Verlag. Radebeul. 1974

išsilakstė po ražienas ir pasislėpė gretimoje pievoje. Laimingo gyvenimo jums, žolių jūrų paukščiai!

Pticy SSSR. Kuroobraznyje, žuravleobraznyje. (rus.). Leningrad. Nauka. 1987

38

G r i e ž l ė . Ž o l i ų j ū r o s g y v e n t o j a i r j o s pa s au l i s

39

Projekto partneriai

Baltijos aplinkos forumas (BEF Lietuva)
BEF Lietuva yra nevyriausybinė organizacija, dirbanti aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi
srityse. BEF Lietuva siekia, kad žmogaus veikla derėtų su gamta, aplinka būtų turtinga biologinės
įvairovės, o ištekliai tinkamai naudojami išsaugant juos ateities kartoms.
BEF Lietuva yra sukaupusi ekspertinės patirties biologinės įvairovės apsaugos, klimato kaitos, vandens
išteklių ir cheminių medžiagų valdymo, institucijų gebėjimo stiprinimo bei visuomenės informavimo
srityse. Organizacija sėkmingai dirba visame Baltijos jūros regione bei už jo ribų. Nuo 2003 m. BEF Lietuva
priklauso tarptautiniam tinklui – BEF grupei, kurią sudaro biurai Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje ir Rusijoje.
www.bef.lt

Lietuvos ornitologų draugija (LOD)
LOD yra nevyriausybinė organizacija, kuri rūpinasi Lietuvoje aptinkamų laukinių paukščių ir jų
gyvenamosios aplinkos apsauga. Siekdama šio tikslo, draugija vienija gamtai ir paukščiams neabejingus
Lietuvos žmones, rūpinasi ekologiniu visuomenės švietimu, atlieka paukščių tyrimus ir stebėseną,
prisideda formuojant aplinkos ir biologinės įvairovės apsaugos politiką. Nuo 1994 m.
LOD yra tarptautinės paukščių apsaugos organizacijos „BirdLife International“ asocijuota narė.
www.birdlife.lt

Projekto tinklalapis: www.agroaplinkosauga.lt
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ūkininkauti, negalima sunaikinti
tokie reti pievų paukščiai kaip stulgys (Gallinago media), meldinė nendrinukė (Acrocephalus
paludicola) ir griežlė (Crex crex) daugelyje šalių nyksta dėl to, kad sunaikinamos jų buveinės.
lietuva yra viena iš nedaugelio valstybių, kur šių rūšių dar sutinkama, o griežlė yra netgi įprasta
neapleistuose pievų plotuose. todėl siekis atkurti paukščių veisimosi buveines, taikant aplinkai
palankaus ūkininkavimo priemones, tapo nevyriausybinių organizacijų Baltijos aplinkos forumo
ir lietuvos ornitologų draugijos 2009-2011 metais įgyvendinto projekto dalimi. per dvejus projekto
metus rengėme seminarus ir mokymus žemės ūkio specialistams bei ūkininkams, atlikome stulgio
rūšies paplitimo tyrimus. taip pat atrinkome dešimt ūkių, kuriuose pašalinus krūmynus ir tinkamai
šienaujant gali perėti reti pievų paukščiai. viliamės, jog demonstruodami geros praktikos
pavyzdžius paskatinsime gamtai palankų ūkininkavimą padedantį išlikti turtingai biologinei
įvairovei lietuvoje. ūkininkai bus raginami tęsti darbus, nes susiformuoti naujoms buveinėms
reikia laiko.
parengta įgyvendinant projektą „institucijų gebėjimų stiprinimas įgyvendinant tarptautines
konvencijas lietuvos žemės ūkio kraštovaizdyje“ (nr. 2004–lt0071–ip–2nor). projektą finansuoja
norvegija pagal norvegijos finansinį mechanizmą. projektą bendrai finansuoja lietuva.
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