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Įspūdingas „Varėnės“ klubo medžiotojų laimikis: sumedžiotas briedis su 

išskirtinio dydžio ragais 

Rugsėjo 5-oji Alytaus rajone veikiančiam medžiotojų klubui „Varėnė“ turėtų tapti istorine. 

Šios dienos ankstų rytą, apie 6 valandą, „Varėnės“ medžioklės plotuose pirmąkart 

sumedžiotas briedis su išskirtinio dydžio ragais, kuriuos medžiotojai vadina auksiniais.  

 

 

 

Juos kaip medžioklės trofėjų turėtų įvertinti ekspertai ir apdovanoti aukso medaliu. O 

briedį su išskirtiniais ragais sumedžiojo „Varėnės“ klubo narys Vladas Aržanauskas. 

Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Vytautas Kucevičius jau ankstų rugsėjo 

5-osios rytą žinojo apie „Varėnės“ medžioklės plotuose sumedžiotą briedį išskirtinio 

dydžio ragais, kurie, jo teigimu, tikrai pretenduos į apdovanojimą aukso medaliu kaip 

medžioklės trofėjus: „Teko matyti šio klubo plotuose sumedžioto briedžio ragus, mano 

nuomone, jie galėtų būti verti auksinio apdovanojimo. Tokie briedžių ragai – reti 

egzemplioriai Alytaus rajone. Kiekvienais metais pavasarį medžioklės ekspertai vertina 

šiuos trofėjus ir surengtose jų parodose įspūdingiausius apdovanoja aukso, sidabro ar 

bronzos medaliais.“ Draugijos pirmininkas prisiminė, kad prieš kelerius metus briedis su 



išskirtinio dydžio ragais, kurie buvo apdovanoti aukso medaliu, buvo sumedžiotas 

medžiotojų klubo „Sudvaja“ Alytaus rajone esančiuose plotuose. V.Kucevičius pažymėjo, 

jog Alytaus rajone sumedžioti briedį su išskirtinio dydžio ragais retai pasitaiko, nes šis 

rajonas nėra briedžių kraštas kaip Varėnos, Lazdijų, Zarasų ar Ignalinos rajonai. 

„Varėnės“ klubui, gyvuojančiam 26-erius metus, pasak jo vadovo Alvydo Šerno, rugsėjo 

5-osios ankstų rytą sumedžiotas briedis su išskirtinio dydžio, į apdovanojimą aukso 

medaliu pretenduojančiais ragais, yra pirmas toks laimikis: „Tai brandaus amžiaus 

patinas, sumedžiotas mūsų medžioklės plotuose, kurie prasideda Pivašiūnų seniūnijoje 

ir baigiasi ties Daugų seniūnijos kraštu. Mūsų plotams priklauso ir Gineitiškių, kurį 

medžiotojai dar vadina Pivašiūnų miškas. Labai tikėtina, kad išskirtinio dydžio ragų 

sumedžiotas briedis užaugo mūsų medžioklės plotuose, buvo pastebėtas čia vaikštantis 

keletą metų, tačiau kurį laiką nemedžiotas siekiant išsaugoti perspektyvius patinus ir 

nepadaryti žalos gamtai.“ Briedžių patinų medžioklė Lietuvoje prasidėjo rugpjūčio 15-ąją 

ir juos bus galima medžioti iki gruodžio 15-osios. 

 

 

Medžioklėje dalyvavo ir šio medžiotojo heideterjeras Maksas.  

 

Iš pradžių pastebėti pėdsakai ant laukų 

Briedį su iškirtinio dydžio mentiniais ragais rugsėjo 5-ąją, apie 6 valandą, sumedžiojo 

„Varėnės“ klubo narys Vladas Aržanauskas. Medžioklėje dalyvavo ir jo sūnus Arvydas, 

kuris taip pat yra medžiotojų klubo „Varėnė“ narys. Beveik 40 metų medžiokle 

užsiimančiam V.Aržanauskui tai pirmas toks laimikis. „Iš pradžių pastebėjome briedžio 



pėdsakus ant savo laukų Mikalavo kaime. O kai pamatai pėdsakus, tikiesi pamatyti ir patį 

briedį. Taip ir atsitiko ankstų rugsėjo 5-osios rytą. Jį sumedžiojau išlendantį iš miško. 

Briedžio ragai mentiniai, tikrai įspūdingo dydžio, tai labai retas laimikis tarp medžiotojų“, 

– sakė „Varėnės“ medžiotojų klubo narys V.Aržanauskas.   

 

 
 

 


