Medžioklė

Nauji Metai – nauji lapai.
Kažin?
Ne ne! Medžiai tikrai bus su naujais lapais,
nepaisant to, kad vienas, labai mėgstantis
lipt ant bačkos ir garbinamas žiniasklaidos
visų gamtos reikalų ,,ekspertas“, didžiai nusipelnęs ne tik Lietuvos, bet ir visos Baltijos
Žodis skaitytojui vilkams (kokio galo tie vilkai brukasi į Baltiją – gal dėl to, kad ten ryklių nėra) gruodžio
pabaigoje ištrimitavo naują pavojų mūsų vargšui, ,,ekspertų“ nustekentam,
kraštui. SIC miškininkai, jeigu pražiopsojote! Nelaimė jau už durų. DAR TRYS
TOKIOS ŽIEMOS (tokios, kaip iki sausio vidurio) IR LIETUVOJE NEBELIKS EGLYNŲ. ,,Eksperto“ žiniomis – Pietinėje Suomijoje jau nebeliko. Kaip sako patyrę
žurnalistai, ,,eksperto“ pavardė man žinoma.
Na, bet čia jau Jūsų, miškininkų, rūpestis. Ne mano kiaulės, ne mano pupos.
Grįžtu prie savo lapų.
Taigi, Nauji Metai – nauji lapai. Kažin?
Ištrauka iš dienoraščio, kurio aš nerašau.
2012
Penktadienis. Skambina molėtiškiai. Gelbėkit! Vilkai tarp Videniškių ir Alantos baigia išpjauti šunis. Patariu kreiptis į Prezidentūrą. Kreiptis į ministrą nebėra prasmės. Patarlė – belskis ir bus atidaryta – nepasitvirtino.
Šeštadienis. Graži medžioklė Suvalkijoje. Nei vilkų, nei lapių. Bet zuikeliai,
atrodo, dėl to neverkia.
Sekmadienis. Pirmą kartą lankausi Prezidentūroje. Ne, ne toje, apie kurią
pagalvojote. Istorinėje, Kaune. Tado Ivanausko medžiotojų būrelio, kurį kažkada subūrė pats profesorius, vyrai nusprendė tokioje iškilmingoje vietoje
pašventinti savo vėliavą.
Šneki istorinės Prezidentūros rūbininkė, pirmą kartą gyvenime pamačiusi
tokį būrį medžiotojų, drąsiai dėsto savo pažiūras. Ji beveik nevalgo mėsos,
jai labai gaila stirninų, nelabai gaila tų kiaulių šernų, bet ypač gaila vilkų. Delikačiai paklausta, kaip tą savo vilkų gailestį paaiškintų Videniškių parapijos
bendraamžei, vilkų sudraskyto šunelio šeimininkei – didžiai nustemba. Ką!
Nejaugi dar ir šiais laikais vilkai tebepjauna naminius gyvulius?
Pirmadienio rytas. Skambina vieno, ne paties kukliausio dienraščio žurnalistė. Prašo pakomentuoti jos būsimo straipsnio temą. Pilietis skundžiasi,
kad medžiotojai jo žemėje suvarė žvėris į aptvarą ir juos sušaudė !!!??? Ir vėl
delikačiai klausinėjant, ryškėja vaizdelis. Žurnalistė nežino, kaip ir kam žmogelis aptvėrė tą aptvarą, kaip medžiotojai į jį suvarė žvėris ir patys įsibrukę
ten išpleškino juos. Maža to, žurnalistė pirmą kartą girdi, kad egzistuoja Medžioklės taisyklės, jose nustatyti medžioklės terminai, būdai, priemonės ir t.t.
ir aplamai – medžioklė jai visiškai svetima ir nepažįstama. Bet tema įdomi,
redaktorius liepė ir ji rašys............ . Tiesa, už labai vertingą informaciją, kad
egzistuoja Medžioklės taisyklės, padėkojo.
Pirmadienio vakaras. Per kažkurią lietuvišką TV stebiu jausmingai graudulingą reportažą. Apsnigtos sodybos fone gonglinėja gandras. Fatališką žurnalisto, pranešančio sensacingą naujieną balsą, papildo emocingas bobutės
pasakojimas apie vargšą, žiaurių tėvų išmestą iš lizdo gandriuką, kurį bobutė
dabar globoja ir laukia nesulaukia pavasario ir valdžios paramos. Visažinis
žurnalistas, deja, pats nežinojo ir bobutei pasakyti negalėjo, kad gamta (bobutei reikėtų sakyti Dievulis) tūkstančius metų tobulino nuostabią harmoniją, kad žioplas gandriukas, iškritęs iš lizdo, užuot pasiklydęs skrisdamas į
tolimąją Pietų Afriką, iš karto atitektų lapei arba bent jau bobutės katinui. Ir
nėra ko lenda į Dievulio daržą!
Antradienis..........
Kažin, ar daug dar liko žmonių, kurie moka tiesiog džiaugtis Gamta, jos tobulybe, jos dovanomis, nebandydami gamtos gelbėti, pataisyti, patobulinti?
Pažadame – šiais metais mes jų ieškosime.
EUGENIJUS TIJUŠAS
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Į mišką žvelgiantis
medžiotojo ir fotografo
akimis

R

Pranas Laurinavičius

aseinių miškų urėdijos Viduklės girininkijoje eiguliu
dirbančiam Eduardui Šneideriui patikėta prižiūrėti
Jūkainių pažintinį-rekreacinį parką, Blinstrubiškių
miške esančią poilsinę aikštelę su pažintiniu taku bei apie
1000 ha profesionalios medžioklės plotų ir Blinstrubiškių
miške įkurdintą žvėrių aptvarą, kuriame veisiami danieliai
ir muflonai.
Eduardas kilęs iš Jurbarko rajono Eržvilko miestelio. Paklaus
tas, kodėl pasirinko šį profesinį užsiėmimą, kai tėvai susiję su
medicina, jis sako: ,,Tėvas yra medžiotojas. Gal jau nuo 7-8 metų
įsiprašydavau į medžiokles varovu. Medžiotoju tapau 1987 m.,
būdamas 18 metų, todėl ir mintys apie miškininko profesiją ne
paleido. Baigęs 1988 m. Kauno miškų technikumą, praktinės
miškininkystės mokiausi iš šviesios atminties Ariogalos girinin
kijos girininko Aloyzo Kaltenio. Vėliau 9 metus dirbau Viduklės
grininkijos girininku, 6 metus – privačių miškų tarnyboje. Jau
keletą metų vėl triūsiu Viduklės girininkijoje, esu išrinktas Pryš
mančių medžiotojų klubo pirmininku. Klube – 52 medžiotojai“.
Eduardas prižiūrimuose medžioklės plotuose aprodo tvar
kingus, patogiai įrengtus medžioklės bokštelius. Jie sandarūs,
neprapučiami vėjų, pakankamai šviesos ir erdvės, su atveria
mais langais į laukymę, kur ateina žvėrys. Komercinių medžio
klių įkainis priklauso nuo suteiktų paslaugų, jų kokybės. Jei iki
bokštelio atvažiuoja medžiotojas savo transportu, mokestis vie
noks, jei atvežamas – kitoks.
Pasak Eduardo, pastaruoju metu medžiotojais nori būti
jauni pasiturintys žmonės. Gal kad sutrumpintas stažuotės lai
kas – užtenka vienerius metus pabūti varovu. Medžioklės bilie
tui gauti egzaminai išliko gana rimti: reikia atsakyti beveik į 100
klausimų apie medžioklės saugumą, etiką ir gyvūnų biologiją.
Visiems medžiotojams kas treji metai būtina perlaikyti me
džioklės saugumo egzaminą. Bet Eduardo manymu, negerai,
kai neturintiems 3 metų mežioklės stažo ir patirties jauniems
Miškininkas Eduardas Šneideris Raseinių miškų urėdijos paviljone (2011 m.)

Eduardo Šneiderio nuotrauka

Danieliai Blinstrubiškių miško aptvare

medžiotojams leidžiama medžioti su graižtviniais šautuvais.
‚,Jei būtų mano valia, uždrausčiau medžioti ir su prožektoriais
nakties metu. Niekur pasaulyje tokia medžioklė nevyksta“.
Nuo 2004 m. Raseinių miškų urėdija vykdo projektą ,,Da
nielių aklimatizacija miškų urėdijoje“. Todėl Viduklės girinin
kijos Blinstrubiškių miške įrengė 24 ha aptvarą, į jį iš Vokietijos
ir kitų vietovių voljerų atgabenta 17 danielių ir 5 muflonai. Pri
minsiu, kad pirmieji danieliai į Lietuvą buvo atvežti 1976 m., o
muflonai – 1977 m.
Pagausėjus jų bandai, urėdijos miškininkai į laisvę paleido
15 danielių. 2010 m. sumedžioti 5 danieliai, pernai leista sume
džioti 7 danielius. Šiuo metu aptvare gyvena 29 danieliai ir 23
muflonai. ,,Anksčiau aptvare laikėme ir šernų, bet jie prakniso
tinklo apačią ir išsilakstė, – sako prižiūrėtojas Eduardas Šnei
deris. – Kažkas buvo iškirpęs aptvaro tinklo dalį, todėl galėjo
pabėgti ir raguoti augintiniai. Aptvarus privalu nuolat stebėti
ir dėl žvėrių elgsenos, ypač jų rujos metu. Kai pradeda siautėti
hormonai, randu ne tik patinų išlankstytas tinklo tvoras, bet ir
įplėštas. Todėl būtina nuolatinė priežiūra ir pastabumas“.
Sakoma, kad kiekvienas medžiotojas yra mėgėjas pasigirti,
todėl paprašiau Eduardą pasidalinti įsimintinesniais medžio
klės įspūdžiais, papasakoti apie klubo veiklą. ,,2002 metais su
draugu buvome išvykę 10 dienų į egzotinę medžioklę Rusijoje,
Karelijos miškuose. Vykau sumedžioti mešką, o pataikiau tik
į vilką. Įsimintiniausia iš iš kelionės liko tai, kad 10 parų gy
venome nuostabioje laukinėje gamtoje, neturėjome jokio ryšio
su pasauliu, net duonos pritrūkome. Lietuvoje esu sumedžiojęs
Algirdo Masaičio nuotraukos

Į laisvę paleidžiami šernai

stirniną, kurio ragai įvertinti aukso medaliu, lapės kaukolė – sida
bro, bronzos medaliais. Džiaugiuosi, kad Pryšmančių medžiotojų
klube jau 4 metai turime savas tradicijas, kad gerėja medžiotojų
kultūra ir medžioklės etika“.
Pamiškių keliukais grįžtant namo, kai ant miškų ir laukų leidos
juoda nakties tamsa, tai vienoje, tai kitoje pusėje matėme besiga
nančių stirnų pulkelius, o prie vienos pamiškės lyg karvių banda
ganėsi ir tauriųjų elnių nemažas pulkas. Pasigėrėjus šiais tauriais
žvėrimis, kalba pakrypo apie vieną iš didžiausių medžiojamų gy
vūnų populiacijų – bebrus. Jie mažiausiai Lietuvoje medžiojami, o
žalą daro didžiulę – užtvenkia miškų sausinimo griovius, vanduo
apsemia želdinius. ,,Tokių medžioklės plotų medžiotojų klubams
yra išsiuntinėti įspėjamieji raštai, kad būtų intesyviai medžiojami
bebrai, ardomos jų užtvankos“, – sako pašnekovas.
Eduardui kasdieniniame darbe kartais labiau praverčia ne
medžioklinis šautuvas, o fotoaparatas, ypač kai tenka susidurti su
miškų niokotojais. Pernai pavasarį Jūkainių parke jis nufografavo
informacinius stendus laužusius jaunuolius, Blinstrubiškių poilsio
aikštelėje siautėję motorizuoti jaunuoliai pakluso tik tada, kai buvo
nufotografuoti. Pastabi jo akis fiksuoja ir įdomesnius gamtos, miško
faunos vaizdus. Eduardas 2006 m. kovą tapo miškininkų meninių
nuotraukų konkurso ,,Kur giria žaliuoja, ten mano namai“ trečiosios
vietos prizininku (jo darbai išsiskiria muzikalumu). Tenepritrūksta
ir toliau pastabumo ir taiklios akies, laikant medžioklinį šautuvą ar
fotoaparatą, įamžinantį žmogaus ir gamtos harmoniją. ☐

Antano Truskausko PĮ

Felis

Tel.: (8-5) 233 00 09,
(8-5) 233 77 80
Faks. (8-5) 213 02 00
Mob. +370 698 89 240
El. paštas: felis@takas.lt
skype: felishunting
Geriausios medžioklės
visuose Pasaulio kontinentuose
pagal Jūsų pageidavimus
Legalus trofėjų įvežimas:
gamtosauginių leidimų
ir veterinarijos sertifikatų
parūpinimas, muitinės
procedūrų sutvarkymas
Skambinkite ir mes pasiūlysime
geriausius variantus!
Kai kurias mūsų medžioklių
programas rasite:
www.hunting-world.com
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Medžioklė

Medžioklėje

bendrauju su gamta
Vasario vidurys.
Spirgina šią žiemą dar neregėtas
šaltis. Iki skausmo žydrą dangų remia
snieguoti eglių bažnyčių bokštai. Ant
žalių eglių skarų nugulę sniego kristalai blykčiodami į visas puses svaido
saulės spindulius. Ir tyla. Pasaka.
O virš tos pasakos, žydrame dan
guje, šalčio karalystės apsuptyje meilės puota. Du juodi paukščiai skardžiais
balsais plėšo žiemos tylą ir išdarinėja
tooookius viražus...
Krankliai kelia vestuves.
Tas pats vasario vidurys.
Į žydrą dangų kyla pilki daugiabučių bokštai. Jų kiemų šuliniuose
guli batų ir ratų sutryptas sniegas.
Šaltis miestelėnus suginė prie radiatorių. Kieme krykštauja tik būrelis
vaikų, kurie dar neskaito laikraščių,
todėl nežino, kokia baisi nelaimė
mūsų kraštui – žiema.
Bet ne. Krykštauja ne tik vaikai.
Tarp mūrų pasiklydusiame medyje,
gaudydamas dar šaltos vasario saulės spindulius, ant šakos pūpso mažas plunksnuotas stebuklas ir tarsi
krištolinis varpelis tilindžiuoja nesudėtingą giesmelę.
Zylė. Per patį vasario speigą skelbia – pavasaris nebe už kalnų.
Kažin kodėl mūsų senoliai pavasario pranašais paskelbė iš už jūrų
marių parskrendančius sparnuočius
ir nepastebėjo visą žiemą greta mūsų
šalčius kentėjusių jų giminaičių?
Kažin kodėl retas ir šių dienų
kraštietis pastebi šalia esančius gamtos stebuklus?
Šį kartą siūlome pasakojimą apie
žmogų, kuris ne tik pastebi gamtos
grožį, bet ir moka juo džiaugtis bei
naudotis.

Eugenijus Tijušas
34 ■

MŪSŲ GIRIOS / 2012 / 02

Jono Staselio nuotrauka

Žodis skaitytojui

Jonas Varnas su taksiuku Bosu Kurmiu Paežerėliu

Į „Mūsų girių“ klausimus atsako žinomas
Lietuvos dailininkas karikatūristas
ir medžiotojas JONAS VARNAS.
Kad esate garsus šalies karikatūros
meistras, žino daugelis, o kad laisvalaik
praleidžiate medžiodamas – tik nedaug
kas. Gal tai šeimos tradicijos?
Medžioti pamėgau gyvendamas Sibire. Kai
man buvo dvylika metų, 1948-ųjų gegužę
mūsų šeimą ištrėmė į Irkutsko sritį, Zulmajaus gyvenvietę Zimos rajone. Pirmais metais dėl pablogėjusių gyvenimo sąlygų bei
atšiauraus klimato mirė daug tremtinių vaikų ir senyvo amžiaus žmonių. Laimei, mūsų
šeimoje išgyveno visi.
Gyvenvietę supo nepaprasto grožio beveik civilizacijos nepaliesta gamta. Taiga
prasidėdavo tuoj už barakų ir tęsėsi šimtus, tūkstančius kilometrų. Šalia tekėjo upė
Zima, kurios ištakos – Sajanų kalnuose. Vietiniai gyventojai net šulinių nekasė, o naudojo skaidrų ir tyrą upės vandenį.
Gyvenimo Sibire pradžioje maisto neretai trūko. Vėliau suaugusieji užsiaugindavo
daržovių, įsigyjo galvijų ir naminų paukščių. Vaikai ir laisvi nuo darbo suaugę žvejodavome kiršlius, raudes, ešerius, lydekas,

taimenius, vėgėles. Žinoma, norint pasigirti didesniais laimikiais, tekdavo plaukti
į aukštupį, kur žuvų buvo gausiau...
Nors buvome tremtiniai, tačiau gyvenome pusiau apylaisvį gyvenimą. Į mišką
2-3 kilometrų spinduliu mums leido eiti
grybauti ir uogauti. Aš turėjau kompasą,
todėl tekdavo pabūti vedliu. Vietiniai vyrai
eidami į mišką visuomet pasiimdavo šautuvą, kurį, aišku, persimesdavo per petį.
Toks vaizdas mums imponavo. Būdami
paaugliai iš visokių metalinių traktoriaus
variklių vamzdelių sumeistraudavome savadarbius „šaunamuosius ginklus“ ir kaip
tikri vyrai pašaudydavome.
Nors oficialiai buvo draudžiama, tačiau
kartais gaudydavome kiškius kilpomis. Bet
tai darydavome gyvenimo prispausti. Vienaip ar kitaip tikrajai medžioklei jau buvome „prinokę“.
Po Stalino mirties 1953 m. tremtiniams
leista įsigyti medžioklinius šautuvus. Man
jau buvo sukakę septyniolika metų, todėl
tėtis nupirko dovanų seną belgišką medžioklinį šautuvą, labai patogų ir gerą, kuriuo
medžiojau beveik iki pat nepriklausomybės
paskelbimo (M. Gorbačiovo laikais išėjo
įsakymas, kuriuo visi privalėjo priduoti bet

kokio tipo ginklus, todėl savąjį atidaviau
Lietuvos nacionaliniam muziejui).
Tėtis nemedžiojo, todėl medžioklės paslapčių mokiausi savarankiškai bei draugų
padedamas. Pirktinių šratų neturėjome, tik
iš rajono centro parveždavo dūminio parako. Pasigaminome formą šratams išlieti ir,
kai tik gaudavome švino, pasidarydavome
kulkeles. Kartais vietoj šratų naudojome
babito gabalėlius, kuriuos nulupdavome
nuo senų automobilių stabdžių.
Netoli mūsų gyvenvietės veisėsi nemažai įvairių rūšių paukščių: ančių, jerubių,
tetervinų, kuriuos medžiodavome. Norint
pamedžioti kurtinių, tekdavo paėjėti gerokai toliau į taigą. O pavasariop, per patį
poravimąsi, kurtinių tuokviečių taigoje
galima buvo užtikti kas kelis kilometrus.
Sibire galiojo nerašytos taigos taisyklės –
nešaudyti į jaunus paukščius, žvėris su jaunikliais, į nėščias pateles.
Mūsų gamybos šratų pakakdavo nušauti paukščiams, nes juos dažniausiai
ir medžiodavome. Žvėrių prie gyvenvietės būdavo mažiau. Tiesa, retsykiais
užklysdavo viena kita stirnaitė. Į taigą
medžioti eidavau dažniausiai su draugais, rečiau – vienas.
Esu nušovęs keletą stirninų, tačiau
stambesnių reikėjo ieškoti jau taigos gilumoje. Deja, atitolti didesniu atstumu į
miško gilumą mums neleido tremtinio
statusas. Todėl ir meškos nepavyko sumedžioti. (Juokiasi). Stambiais laimikiais galėjo pasigirti nebent vietiniai profesionalūs medžiotojai, kuriems medžioklė buvo
vienintelis pragyvenimo šaltinis.
Pavasarį medžiodavau slankas. Kažkodėl vietiniai gyventojai tų paukščių
nevertindavo. Jų tiek vakarais suskrisdavo ant keliukų miške, kad net gražu.
Prožektorių neturėjome, todėl sutemus
negalėdavome atskirti, kur kupstas, o
kur slanka. Laukdavome, kol pakildavo – tuomet ir šaudydavome. Žinoma,
neretai pro šalį...
Didžioji dauguma nuolatinių gyventojų ir tremtinių vasarą ir žiemą kirsdavo
mišką, o pavasarį, polaidžio metu, plukdydavo rąstus upe. Deja, nuo plukdymo
upė buvo stipriai užteršiama. Ypač, kai
žali rąstai (dažniausiai maumedžiai) nuskęsdavo ir pūdavo upės dugne.
Po septynmetės mokyklos baigimo,
tik aš vienintelis iš mūsų gyvenvietės mokiausi 60 km nuo Zulmajaus nutolusioje
Centrinio Chazano vidurinėje mokykloje. Ją baigęs ketinau mokslus tęsti Kras-

nojarske. Kai susiruošiau keliauti, mane
Zimos traukinių stotyje komendantas
sulaikė ir grąžino atgal.
Paskelbus amnestiją, nieko nelaukdama mūsų šeima 1957 m. vasarą grįžo
į Lietuvą. Tą patį rudenį 3 metams buvau
pašauktas į karinę tarnybą.
Po tarnybos armijoje nesitvėriau savo
kailyje, mat, dar „trūko“ Sibiro. 1960 m.
patraukiau prie Baikalo padirbėti laivų
statykloje. Ši buvo įsikūrusi Listviankos
gyvenvietėje, prie Angaros ištakų. Kadangi į Baikalą suteka per 300 upių ir
upelių vandenys, o išteka viena Angara,
todėl jau ištakoje ši upė didžiulė ir plati.
Aplinkui – begalinė taiga. Kaip gi nepamedžiosi, jei tokie miškai aplinkui? Tėvo
pirktą šautuvą buvau palikęs namuose, todėl Sibire nusipirkau 20 kalibro
IŽ medžioklinį šautuvą. Paprastai medžiodavau Listviankos apylinkėse. Kaip
ir anksčiau, labiausiai mėgau medžioti
paukščius. Tūkstančiai ančių suskrenda
žiemą ir sutupia Angaroje, kiek tolėliau
nuo kranto, kad šūvis nepasiektų. Skrisdavo irgi atsargiai – labai aukštai. Antis
geriau sekėsi medžioti pūgos metu, kai
vėjo spaudžiamos jos skrisdavo žemiau.
Miške taip pat dažniausiai medžiodavau
paukščius, retsykiais pavykdavo nušauti
stirniną, kabargą.
Laisvalaikiu nemažai žvejodavau iš
laivelio Angaroje ar Baikale.
Po gero pusmečio, grįžęs į Lietuvą,
iškart įstojau į Dailės institutą, grafikos
specialybę. Medžioti nenustojau. Tas „užkratas“ manyje liko visam gyvenimui.
Tad kas Jums, meno žmogui,
yra medžioklė?
Manau, kad mane paveikė sunkiai nusakoma sibirietiška aplinka. Išeini laukan, o aplinkui vien tik medžiai, kalnai,
kalneliai, priekalnės ir taiga, taiga, taiga.
Šis potraukis nepraeina, tik su laiku kiek
nuslopsta.
Sibire, būdavo, užmeti šautuvą ant
peties ir eini į mišką. Galėtum gi be
šautuvo eiti, krepšelį pasiėmęs. Matyt,
ginklas ant peties suteikdavo ir didesnį saugumo jausmą. Be to, jaunystėje
pasipuikuoti norėjosi. Nesvarbu, jei
nieko nenušauni ar išvis nešauni, bet
jautiesi šaunesnis. Juk ginkluotas vyras
kažkaip kitaip atrodo.
Apie medžioklės naudą niekada negalvojau. Mano nuomone, medžioklė –
tai savotiškas poilsis po kasdieninių dar-

Jonas Varnas dalyvavo apie 350 karikatūrų,
plakatų, firmos ženklų parodų Lietuvoje ir
užsienyje. Kasmet surengia apie 5 autorines
parodas. Jis – daugelio respublikinių ir tarptautinių apdovanojimų, premijų bei diplomų
laureatas. Darbus spausdino įvairiuose šalies
laikraščiuose ir žurnaluose, dabar dirba dienraštyje „Lietuvos rytas“. Nuo 1971 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys, 40metų vadovavo Lietuvos karikatūristams. Nuo 2009 m. –
Nacionalinės karikatūristų asociacijos „Humor
Sapiens“ narys.
Jonui Varnui 1987 m. suteiktas LTSR nusipelnusio meno veikėjo vardas, 2003 m. apdovanotas Lietuvos Respublikos Sausio 13-osios
atminimo medaliu, 2007 m. – Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.
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Medžioklė

bų, betarpiškas bendravimas su gamta. Metams bėgant vis rečiau
nuspaudžiu gaiduką, todėl man dabar svarbiau pabūti miške, pabendrauti su medžiotojų klubo nariais, bendraminčiais, pasėdėti
prie laužo, pasigrožėti saulėlydžiu ar saulėtekiu, stebėti žvėris ir
paukščius.
Jau kelis dešimtmečius priklausau tam pačiam klubui „Liudgardas“ ir medžioju beveik tuose pačiuose plotuose – Dubingių
girininkijos miškuose netoli Asvejos ežero.
Kiekvienos medžioklės metu stengiamės laikytis nuo seno
nusistovėjusių tradicijų. Tai mano pareiga, nes beveik nuo pat
narystės šiame klube pradžios buvau viceprezidentas, atsakingas
už saugią medžioklę. Visada organizuojame medžioklės sezono
atidarymus ir uždarymus, minime šv. Huberto dieną, švenčiame klubo narių gimtadienius ir jubiliejus. Tokioms progoms
paprastai užsišaldom stirniną, kurį vėliau išsikepame ant laužo.
Sezonų uždarymams aš padarau įdomių diplomų, keistų atminimo dovanų.
Mūsų klubo medžiotojai – ne „mėsininkai“, todėl niekada nesidraskome dėl to, kas nušovė žvėrį ir kam jis priklauso.
Klubo medžiotojai nemedžioja žvėrių miške prie stambių šėryklų, to net medžiokle nepavadintume. Tai daugiau pašaudymas
į taikinį. Juk tokiu būdu prijaukinus žvėrį, jis ateina į tą vietą nieko
nenujausdamas, nors prie bokštelių žvėrys kol kas pajaukinami.
Keletą kartų pabarstyti gal ir nieko, tačiau jei nuolat – negerai.
O juk pasitaiko šeria žiemą – vasarą, kad tik žvėrys kitur neišeitų.
Su pašaru dažnai gyvūnai gauna žmonėms skirtų maisto priedų.
Neseniai teko skaityti, jog nuo tokio maisto šernės pradeda anksčiau rujoti, pirma laiko atsiveda silpnus šerniukus. Natūralioji atranka įgauna iškrypimo požymių.
Man ypač apmaudu, kad kai kur medžioklė krypsta į negražiąją pusę – prasideda naudos siekimas, o tai medžioklėje nepriimtina. Blogai, kai medžiotojai pasidaro „mėsininkais“. Tenka girdėti,
kad kartais medžioklės vyksta be jokių tradicijų – pašaudoma,
mėsa padalinama ir greitai išsiskirstoma. Gal reikėtų medžioklės
taisykles keisti dėl to šėrimo, kad daugiau medžioklių vyktų varymuose. Juk varymo medžioklės kaip sportas – reikia nemažai
nueiti, nubėgti, panešti, patempti.
Prisimenu, prieš kelis dešimtmečius teko medžioti miškuose
prie Joniškėlio Pasvalio rajone. Būrelio pirmininkas daktaras Valunta ne tik prie šėryklų neleisdavo medžioti, bet ir kvartaluose
aplink griežtai drausdavo.
Nors ir yra minėtų blogybių, medžiotojų kultūra kasmet gerėja. Tai labai priklauso nuo būrelio, klubo pirmininko ar prezidento nuostatos, medžiotojų kolektyvo požiūrio, susiklausymo.
Ar dažnai Jus lydi sėkmė? Ar daug turite medžioklės trofėjų?
Garsėjate ypatingais, savo rankų darbo medžiokliniais
aksesuarais... Papasakokite apie tai.
Medžioju ne dėl trofėjų. Jei pavyksta nušauti stambesnį žvėrį,
ragus, iltis dažniausiai atiduodu klubo nariams, draugams ar pažįstamiems. Tad ir sumedžiotų žvėrių trofėjų kolekcijos neturiu.
Vieninteliai ragai – tai svetainėje ant antikvarinio medžiokline
tema drožyba papuošto bufeto mano sumedžioto stirnino ragai,
kurie pritvirtinti vietoj kažkada buvusių aplūžusių medinių. Medžioklės trofėjų kabinimas ant sienos svetimas mano medžioklės
filosofijai.
Nepriimtinas man ir atviras sumedžiotų žvėrių demonstravimas, ypač per televiziją. Kartais matome, kaip medžiotojai, daž36 ■
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niausiai Afrikoje, didžiuojasi nušautais laimikiais. Tokie vaizdai
atrodo neetiškai ir neestetiškai. Reikėtų subtiliau žiūrėti į medžioklę, kruvinosios pusės nerodyti.
Sumedžiotų žvėrių kailių taip pat nekaupiu, o stengiuosi pats
ar siuvėjo prašau kokį nors apdarą, kepurę, krepšius ar dėklus
pasiūti. Savo pasiūtus krepšius kartais padabinu šerno iltimis.
Vienu metu per medžioklę vilkėdavau juodas odines kelnes,
juodą striukę, net šautuvo buožę aptraukiau juoda oda. Daug
įvairių aprangos komplektų turėjau. Vieną tokią su kutais – imituojančią indėnų apdarą. Žmonai Vitalijai esu padovanojęs kokių aštuonių lapių kailių šalį.
Medžioklėje Jums talkindavo keturkojai pagalbininkai
taksai – nuolatiniai parodų dalyviai.
Iš tiesų esu „taksistas“. Iki šiol turėjau tris taksiukus: dvi kalytes ir vieną patinėlį. Visi skirtingų kartų. Šunis į medžioklę
pasiimdavau dažniausiai tada, kai su savo kolega Vytautu Simonavičiumi (jis pasiimdavo jagterjerų) vykdavome prie urvų
lapių ar mangutų medžioti. Paskutinysis nykštukinis taksiukas
buvo labai kilmingas, vardu Bosas Kurmis Paežerėlis. Visada
pabrėždavau, kad mūsų namuose jis buvo pats kilmingiausias.
Dalyvaudavo šunų parodose ir ne kartą tapo nugalėtoju, net
Lietuvos čempionu. Pelnė daug įvairių medalių ir apdovanojimų. Vieną sykį fotografavau savo taksiuką, sukabinęs ant kaklo
visus jo laimėtus apdovanojimus – tai net šuns nesimatė. Kilmingasis mūsų taksas paliko Lietuvoje per 200 palikuonių. Šiuo
metu šuns neturiu, tačiau žadu įsigyti. Ieškome ne vietinio, kad
giminių aplinkui neturėtų.
Ar medžioklės tematika atsispindi Jūsų kūryboje?
Labai retai. Prieš kelis dešimtmečius teko piešti iliustracijas
žurnalui apie medžioklę. Dabar kartais nupiešiu lengvo turinio
karikatūras gamtos, miško, medžioklės tema dienraščiui „Lietuvos rytas“.
Kalbėjosi Rimondas Vasiliauskas

Antano Truskausko PĮ

Felis

Tel.: (8-5) 233 00 09,
(8-5) 233 77 80
Faks. (8-5) 213 02 00
Mob. +370 698 89 240
El. paštas: felis@takas.lt
skype: felishunting
Geriausios medžioklės
visuose Pasaulio kontinentuose
pagal Jūsų pageidavimus
Legalus trofėjų įvežimas:
gamtosauginių leidimų
ir veterinarijos sertifikatų
parūpinimas, muitinės
procedūrų sutvarkymas
Skambinkite ir mes pasiūlysime
geriausius variantus!
Kai kurias mūsų medžioklių
programas rasite:
www.hunting-world.com

Medžioklė

Žodis skaitytojui
Pavasaris. O mane užpuolė kankinantis filosofinis klausimas: kažin,
ar aš normalus?
Pagal visagalę viešąją opiniją –
vargu bau. Visą žiemą sodyboje lesinau tuntus visokiausių paukščių ir
negalėjau jais atsigėrėti.
Nuo vasario speigų negaliu atsižavėti ,,geraširdžio“ miesčionio ,,dovana“ – ties mano sodyba išmestu
gražuoliu, šampūnu tebekvepiančiu
katinu, kuris, ištiktas tokio likimo
smūgio, nepasimetė. Mano sodybą
be mano sutikimo paskelbė savo
teritorija.
Dėdė ,,Mano biologinis išsilavinimas“ ir teta ,,Viešoji opinija“ sako:
nenormalu globoti paukščius ir žavėtis jų skriaudėju katinu. O aš nieko
negaliu su savimi padaryti.
To dar maža. Visą žiemą kiekvieną sekmadienį, kaip garbi davatka
mišias, su maišu batonų lankiau Vilnelės antis. O dabar net drebu iš nekantrumo, laukdamas rugpjūčio, kai
galėsiu į valias papleškinti į būrius
ančių, kylančių iš mano joms įveistų
laukinių ryžių (zizanijų) sąžalynų.
Dėdė ,,Mano biologinis išsilavinimas“ man sako: negerai pratinti laukinius gyvūnus prie lengvo pašaro ir
taip iškreipti jų prigimtį. Teta ,,Viešoji
opinija“ nesavu balsu klykia: iškrypėlis, iš pradžių lesina, o po to šaudo!!!
O aš ir vėl nieko negaliu su savimi
padaryti.
Stop! Gana tų mano išpažinčių.
Geriau pasiskaitykit rimtos specialistės rimtą straipsnį ir šaunų
mūsų žurnalo redaktoriaus interviu
su senu mano bičiuliu. Gal ten rasit kokį atsakymą į kvailą filosofinį
mano klausimą.

Eugenijus Tijušas
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Bebrų trobelė

Baltijos jūros regiono miškų
bei vandens tinklas ir bebrai
Dr. Olgirda Belova
LAMMC Miškų institutas

Praėjusių metų rudenį Varšuvoje, Miškų tyrimo institute vyko Baltijos jūros šalių miškininkystės ir vandens tinklo 2-asis pasitarimas, kurį „Eco-Region“ projekte organizavo Švedijos
miškų agentūra. Šis tinklas įsteigtas, siekiant sukurti pagrindą glaudesniam bendradarbiavimui tarp Baltijos jūros regiono šalių, o jo pavadinimas įtrauktas į ES Baltijos Jūros Strategijos veiksmų plano 9 prioritetinę sritį (stiprinti tvarų žemės ūkį, miškininkystę ir žuvininkystę). Pastaruoju metu miškininkystės ir vandens klausimai keliami daugelyje forumų
pasauliniame ir europiniame lygmenyje, iš jų – Ministrų konferencijos dėl miškų apsaugos
Europoje (MCPFE) Varšuvos 2-oje rezoliucijoje bei Šiaurės ministrų tarybos Selfoss Tvarios
miškininkystės deklaracijoje. Įsteigus tinklą Baltijos jūros regione siekiama geresnės aplinkos per tvarią miškininkystę. Šiuo atveju svarbu žinoti įvairių ekologinių regionų sąlygas.
Tarp minėto tinklo dalyvių iškeltų spręstinų klausimų, iš jų – sausinimo sistemų buferinių
zonų miškuose ir šlapžemėse planavimo, visos šalys pabrėžė su visais aptariamais klausimais susijusį bebrų vaidmenį.
Kaip pusiau vandens rūšis, bebras (Castor
fiber L.) siejamas ir su ES Vandens pagrindų direktyvos (VPD) (2000/60/EB), tapusios ES vandens politikos pagrindu, bei su ja susijusių teisės aktų įgyvendinimu (pvz., SEK(2007) 363).
Šie dokumentai skelbia, kad laukinėje gamtoje
turi būti tinkamas pakankamai kokybiško vandens kiekis, kad galėtų gyvuoti laukinė augalija ir gyvūnija bei unikalios ekosistemos; kad
visuose vandens telkiniuose būtų ekologiškai
ir chemiškai gera vandens būklė. Bebrai veikia
ne tik sausumos, bet ir vandenų ekosistemas
bei bendrijas, gebėdami suformuoti mozaikinį kraštovaizdį su atvirais vandens telkiniais,
pelkėmis, šlapiais miškais ir užliejamomis pievomis. Ne veltui bebrai priskiriami kertinėms
rūšims ir vadinami aplinkos inžinieriais, hidrologais, kraštovaizdžio pertvarkytojais.
Tarptautiniu požiūriu bebras yra ES bendro intereso sferos rūšis ir tapo saugotinas (EU

Buveinių direktyvos priedai II, IV, V). Jo buveinės išskirtos ir apibrėžtos kaip ,,NATURA 2000“
darbinio tinklo taškai SAC. Europos šalyse manoma, kad bebro atkūrimas Europos žemyne
būtų vandens telkinių minėtos geros ekologinės būklės pasiekimo būdas. Tačiau būtinas
bebrų istorinio paplitimo įvairių tipų vandenų
baseinuose gilesnis pažinimas, modeliuojant ir
nagrinėjant informaciją apie šių gyvūnų iki šiol
apgyvendintus kraštovaizdžius. Taip pat būtina žinoti esamą bebrų tankumą ir poveikį ekosistemoms kraštovaizdžio lygmenyje, atlikti
ekonominio ir ekologinio kompromiso analizę
ypač tankiai bebrų ir žmonių apgyvendintose
teritorijose (Törnblom et al., 2011).
Bebras – neatskiriamas miško komponentas, svarbus ekonomiškai ir socialiniu požiūriu,
kaip medžioklės objektas bei turintis didelę
ekologinę naudą aplinkoje (pelkžemių formavimas, vandens kaupimas, vandenų kokybės

Selemono Paltanavičiaus nuotrauka

Autorės nuotraukos

gerinimas, erozijos kontrolė, nuosėdų kaupimas, augalijos ir gyvūnijos rūšinės sudėties bei gausos
reguliavimas, rekreacija). Aptariant bebrų veiklos teigiamas bei
neigiamas puses, miškininkų, miško savininkų, ūkininkų, gamtosaugininkų, mokslininkų bei kitų visuomenės atstovų nuomonės gerokai skiriasi, bet nekelia abejonių
problema dėl jų daromo poveikio
Bebrų magistralinis takas
miškui, vandenims bei žemės ūkio
paskirties plotams. Tai iš tiesų akivaizdu ir spręstina viso Baltijos jūros regiono lygmeniu. Lietuvoje
„bebrų problema“ nenauja, pakankamai aprašyta spaudoje.
Nors viešoji nuomonė teigia, kad bebras yra svarbus trikdytojas,
tuo tarpu pačių bebrų požiūriu pagrindiniai trikdytojai yra žmonės.
Pripažinta, kad istoriškai dėl žmogaus ūkinės veiklos pasaulis netenka vertingų pelkinių teritorijų, vandens telkinių, ką rodo ir ES Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo išvados (SEK(2007) 363).
Urbanizacija taip pat gerokai pakeitė šlapžemes kraštovaizdyje, jų
hidrologiją bei erdvinę struktūrą. Nustatyta, kad žmogaus veiklos
įtaka ženkliai svaresnė negu bebrų, kurių veiklos pasekmės keičiant
šlapžemes tesiekia 23 proc. (Syphar and Garcia, 2001).
Kai kuriose Europos šalyse dėl apsaugos gerokai pagausėjo bebrų, bet dėl to miškų ūkyje kyla daugiau konfliktinių situacijų (Zahner, 1998; Härkonen, 1999; kt.).
Mūsų šalyje bebras nėra reta ar pažeidžiama rūšis, o jo įtaka
aplinkai iš tiesų ženkli, šių žvėrių savaiminis reguliavimas, nesant natūralių priešų, yra nerealus. Tokios rūšys gali būti globojamos rezervatuose, draustiniuose, biosferos rezervatuose bei kitose saugomose
teritorijose.
Bebro įtaka aplinkai yra daugialypė. Įsirengdamas, tvarkydamas
būstą, bebras nukirstų medžių kamienų gabalais, atvilktomis šakomis sutvirtindamas statinį dumblu, perpintais augalais užtvenkia
miško upelius, melioracijos griovius bei pelkutes. Jis daro ženklią
įtaką miško heterogeniškumui – keičia vietovės landšaftą, formuoja
ankstyvosios sukcesijos buveines. Turime stadijas nuo apgyvendintos, veikiančios bebravietės užtvankų, vėliau apleistų bebraviečių
vietoje susiformavusių drėgnų pievų, krūmais apaugusių aikščių ir,
jeigu bebrai negrįžta į tą pačią vietą, iki medyno. Atitinkamai keičiasi
ir vietovėje esančios bendrijos (vandenų – pelkių, pamiškės miško
ir kitos), vandens telkinių hidrologinis režimas bei jų zooplanktono
sudėtis. Pakinta žuvų bei bestuburių rūšinė sudėtis.
Bebrams įsikurti būtini 3 pagrindiniai dalykai: tinkanti būstui buveinė, vandens telkinys ir maistas. Labiausiai bebrų mėgiami miško
sklypai, kur medynų skalsumas yra 0,4-0,6, sumedėjusios augalijos
skersmuo – 2,1-24 cm, krūmynų vidutinis aukštis – 1,5 m, padengimas – 40-60 proc. Šie rodikliai glaudžiai susiję su bebraviečių pasiskirstymu bei išlikimu. Bebro buveinių palankumo rodikliai –sumedėjusios augalijos buvimas teritorijoje ir vandens telkinių prieinamumas, ruošiantis žiemojimui.
Bebras puikiai prisitaikęs maitintis sumedėjusia augalija. Kaip ir
kiškių, bebrų labai išsivysčiusi storoji žarna (tuo jie skiriasi nuo elninių, kitų augalėdžių žvėrių). Bebrai yra kaprofagai – gyvūnai, kurie
pakartotinai virškina pirminius iš virškinamojo trakto išskiriamus
minkštuosius ketotrofus. Bebro organizme vyksta atitinkami virškinimo procesai kaip ir kiškinių (pilkojo, baltojo kiškių, triušių) rūšių
žvėrių. Dieną šie gyvūnai suvartoja abiejų rūšių minkštuosius ir kietuosius ketotrofus (spiras). Naktį išskirtas spiras vartoja tik badmečiu.
Tokia šių gyvūnų mitybos savybė maksimaliai suvartoja maisto medžiagas iš sugraužtų medžių ir krūmų kamienų bei šakų. Pabrėžtina,
kad bebrai yra selektyvūs augalėdžiai: jie pasirenka maisto objektus

priklausomai nuo metų laiko, sumedėjusios augalijos rūšies, kamieno
storio, atstumo nuo vandens telkinio pakraščio. Dėl virškinimo specifikos jiems reikalingas mišrus racionas. Tai leidžia nukenksminti antrinius metabolitus, išvengti jų didelio kiekio ir gauti papildomų maisto
medžiagų. Bebro mityboje vyrauja kelių rūšių sumedėjusi augalija;
labiausiai vartojami karklai, blindė ir drebulė, mažiau – beržas ir juodalksnis. Skirtingais metais šį asortimentą papildo 1-2 rūšis (ąžuolas,
liepa, miškinė obelis, pušis, eglė, kt.), priklausomai nuo vietovėje paplitusių rūšių. Aptinkamos sumedėjusios augalijos 6-7 rūšys yra svarbus rodiklis miško biologinei įvairovei išsaugoti. Pagrindinių bebro
vartojamų rūšių sumedėjusi augalija (blindė, karklai, beržas, drebulė)
juvenilinėse stadijose turi daugiausiai antrinių metabolitų (monoterpeninės, triterpeninės rūgšties, jų junginių, fenolių, kt.) ir ypač juos intensyviai produkuoja pažeistų augalų tarpubambliai. Šios medžiagos
stabdo virškinimą, sukelia augalėdžių gyvūnų toksikozes, o taninai
ir fenoliai suriša proteinus, organizme susidaro neigiamas azoto balansas, sutrinka kitos fiziologinės funkcijos. Manoma, kad bebras gali
vengti metinių ūglių, kadangi juose būna didelė koncentracija minėtų
antrinių medžiagų (Basey et al. 1990). Intensyviai vartodamas gluosninius (karklus, blindę) bei drebules, bebras įsibrauna į kitų augalėdžių
žvėrių mitybinę nišą (pvz., briedžių), bet kartu skatina gluosninių vešėjimą, sukelia jų kompensacinį augimą. Be to, bebrų augalėdiškumas
skatina augalų azotinių medžiagų kaupimą, o dėl papildomo šaltinio
(gyvūnų šlapimas ir ekskrementai) azoto pagausėja dirvožemyje. Tai
vilioja gyvūnus pakartotinai misti šiais augalais. Bebrų mityba ir statybinė veikla skatina karklynų atžėlimą ir tuo reiškiasi bebro ir karklų
mutualizmas (dviejų skirtingų rūšių individų naudingas sugyvenimas).
Pagrindinės mitybos bazės eliminavimas potencialiai neigiamai veiktų bebrų vietinę populiaciją, o bebrų populiacijos nykimas sumažintų
karklų vešėjimą bebrų apgyvendintose buveinėse. Minėtas mutualizmas nesireiškia vietovėse, kur persipina bebro ir briedžio (taip pat ir
kitų elninių žvėrių) mitybinės nišos. Vietovėse, kur gluosninių išteklius
vartoja abi rūšys (briedžiai ir bebrai), bebras vis dėlto pralaimi: gluosninių trūkumas gali lemti bebrų vietinės populiacijos nykimą.
Nustatyta, kad briedžių nuskabytų gluosninių kamienų biomasė
yra 10 kartų mažesnė negu sveikų. Skabymas, ypač vasarą, gali panaikinti gluosninių reprodukciją, sutrikdyti kompensacinį augimą bei
sumažinti augalų prisitaikomumą. Nepažeisti gluosniniai jau per du
augimo sezonus atnaujina 84 proc. biomasės, o briedžių nuskabyti augalai – tik 6 proc. Vien tik bebrų vartoti gluosniniai vėliau atželia aukšti, gausiai lapuoti, o briedžių skabyti ir bebrų kirsti – smulkėja (pagal
skersmenį ir biomasę) ir žemėja.
Ne mažesnė problema kyla dėl bebro statybinės veiklos. Patraukliausia bebrų buveine tapo melioracijos kanalai miškuose, jų prieigose ir laukuose. Bebrų teikiama pirmenybė bei poveikis melioracijos kanalams ir jų prieigoms pakankamai išsamiai aprašytas Aliaus Ulevičiaus
„Mūsų girių“ žurnale (2008), LAMMC Miškų instituto darbuose (Belova,
2006, 2010, 2011; Ruseckas, 2010), kitų mokslininkų tyrimuose.
Pagal buveinių pasiskirstymą bebravietės vyrauja būtent melioracijos kanalų sandūroje tarp medyno ir atvirų plotų. Skurdžiose buveiMŪSŲ GIRIOS / 2012 / 03
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nėse bebrai pasiskirsto toliau (100-800 m nuo bebravietės), negu tie,
kurie gyvena kokybiškose buveinėse (20-50 m). Atstumai nuo vandens
iki kertamų medžių priklauso nuo bebravietės padėties vietovėje ir
įsikūrimo laiko (nauja, sena) bei šalia mitybos zonoje esančios sumedėjusios augalijos (kanalų pakraščiuose augančių bebrų mėgstamų
karklų, blindžių kiekio). Vidutinis atstumas – 48 m, didžiausias registruotas – 110 metrų.
Atkreiptinas dėmesys į bebro vietinių populiacijų socialinę struktūrą. Nuo šių gyvūnų tankio priklausančios socialinės struktūros kaitos
didėja jaunų žvėrių mirtingumas, labiau kinta šeimų sudėtis, paaštrėja
santykiai tarp šeimų. Bebrai priklauso gyvūnams, kurie nebesugeba
kompensuoti padidėjusio mirtingumo populiacijoje. Suardyta bebrų
populiacija atsinaujina palyginti lėtai (Kudriašov, 1980).
Bebrų šeimų formavimuisi labai svarbios klimato sąlygos. Priklausomai nuo orų, veisimesi dalyvaujančių patelių kiekis gali svyruoti nuo
50 proc. iki 86 proc. Veisimąsi neigiamai veikia dirvos įšalimas ir apledėjimas (koreliacija r = -0.8). Dalis bebrų žūva nuo plėšrūnų sausrų
metu bei per tarpusavio konkurencijos susirėmimus.
Todėl svarbu žinoti bebrams svarbius abiotinius (negyvosios gamtos) ir ypač klimato veiksnius vietovėje. Vidutinio dydžio bebro šeimos
įsirengia daugiausiai urvų bei užtvankų. Gausiose šeimose būna daugiausiai išminta takų vienoje bebravietėje (vidutiniškai 31), iš jų išsiskiria magistraliniai (pagrindiniai) takai (vidutiniškai 13), kur ypač gausu
įvairaus amžiaus žvėrių ir jauniklių pėdsakų. Tai rodo šeimų vislumą,
prieaugį ir metų sąlygų palankumą.
Bebrų porų ir vienišių pagausėjimas yra naujų šeimų formavimosi
potencialo rodiklis, kai generacijos vidutinis tarpsnis – 3-eji metai, o
taip pat tai rodo, kad praėję metai buvo palankūs žvėrims. Urvų bei
takų skaičius bebravietėje rodo šeimos dydį ir jų įtakos laipsnį augalijai. Takų skaičius susijęs su urvų skaičiumi, bet silpniau susijęs su bebrų
kertamų bei vartojamų medžių skersmeniu. Nesijungiančius tarpusavyje kanalus apgyvena skirtingos šeimos. Viena bebrų šeima apsigyvena vidutiniškai 400-500 m ilgio melioracijos kanalų pakraščių juostoje,
gausios šeimos – iki 0,8-1,5 km juostoje.
Naujų bebraviečių teritorijos didesnės, o vėliau, susiformavus
šeimai, jos sumažėja iki 2 kartų (Busher, 1987; „Lietuvos fauna“, 1988;
Hartman, 1997; Jasiulionis, 2007; Belova, 2006). Bebras – teritorinis
gyvūnas, gyvenantis pastoviomis monogaminėmis šeimomis (Belova,
2001), kuriose tėra vienintelis dominuojantis besiveisiantis vienetas –
tėvų pora. Todėl sulaukę lytinės brandos jaunikliai, išbuvę su tėvais
dvi žiemas, privalo palikti tėvų teritoriją, ir tai dažnai sutampa su naujos vados pasirodymu (gegužės – birželio mėn.). Tuomet aptinkame

paskirų urvų ir bepradėtų rengti užtvankų – tai atsiskyrusių jaunų
bebrų įsirengiamos buveinės. Trumpam jie dar gali sugrįžti į tėvų teritoriją, tačiau neužsibūna, išvengdami agresyvių išpuolių. Taip dvimečiai bebrai lemia vietinės populiacijos pasiskirstymą teritorijoje.
Kol suranda naują teritoriją, jie labiausiai pažeidžiami kitų amžiaus
kategorijų žvėrių, yra potencialus plėšrūnų grobis, neapsaugoti nuo
aplinkos pavojų, žmogaus įtakos ir klimato veiksnių.
Kai bebrai gaudomi selektyviniais spąstais, neatsižvelgiant į sugauto bebro amžių (tai praktiškai ir neįmanoma), sumažiname suaugusių bebrų skaičių, bet mažiau – jaunesnių. Tai kardinaliai veikia
populiacijos amžiaus struktūrą ir tankį konkrečioje vietovėje. Likę
jauni bebrai pasiskirsto anksčiau, pasklinda plačiau, užimdami vis
naujas teritorijas. Jas apgyvendinę, anksčiau stabilizuojasi bei būdami šeimoje jau sugeba apsisaugoti nuo pavojų. Nepaliestoje bebrų
populiacijoje jauni žvėrys ilgiau užsibūna tėvų teritorijoje, vartoja
tas pačias augalų rūšis, dar labiau jas nuskurdindami.
Pagal šiuolaikines teritoriškumo teorijas, gyvūnai, užimantys
palyginti nedidelius plotus, lengviau apsirūpina gyvybiškai svarbiais ištekliais ir maksimizuoja reprodukciją. Tokie plotai vadinami
ekonomiškai apsaugotais (Brown, 1964). Išlaidos (išeikvota energija
,,patruliavimui“, ginant teritoriją nuo įsiveržėlių, teritorijos pakraščio
konfliktų grėsmė) didėja kartu su gyvūno teritorija, nors, kita vertus,
tuomet gausėja ir išteklių, reikalingų bebrų reprodukcijai bei išgyvenimui. Bet gyvūnas labiau laimi, apgyvendamas teritoriją, kurioje
tarp naudos ir „išlaidų“ yra pusiausvyra arba kai nauda viršija „išlaidas“, o to nėra didžiulėje teritorijoje. Jauniklių apgyvenamos teritorijos nėra apsaugotos ir „išlaidos“ čia viršija naudą, kol padėtis stabilizuojasi. Tėvų teritorijoje įgyti įgūdžiai padeda jauniems bebrams
įsikurti naujoje teritorijoje, kurias jie pasirenka arčiau tėvų ir geba
atpažinti gentainius pagal liaukų išskyrų kvapus. Neradę tinkančios teritorijos, jaunikliai tebebūna labiausiai pažeidžiama vietinės
populiacijos dalis. Jeigu tėvų teritorijos savininkai (bebrų pora arba
vienas partneris) yra pašalinami, teritoriją okupuoja kiti bebrai (pirmuoju atveju) arba pašalinto vietą užima kitas bebras – partneris.
Nors bebrai yra monogamai, bet žuvus partneriui priima kitą (Belova, 2001).
Svarbus veiksnys – būdinga aštri konkurencija tarp šeimų. Pasiskirstymo pobūdžio, kitų vidinių populiacijos reguliavimo veiksnių
žinojimas labai svarbus išorinio poveikio pasekmių supratimui, pvz.,
planuojant bebrų vietinės populiacijos reguliavimą.
(Tęsinys – kitame numeryje)

Vielos tinklai

miškų, želdinių, žvėrinčių ir ganyklų aptvėrimui
Prekyba
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Potraukis medžioklei nugalėjo
Baigėte LŽŪA Miškų fakultetą. Ar teko
„paragauti“ miškininko duonos?
LŽŪA Miškų fakultetą baigiau 1979
m. Buvau paskirtas dirbti girininku
į netoli tėviškės esančią vieną iš didžiausių tuometinio Ignalinos miškų
ūkio girininkijų – Kazitiškio (4700
ha). Pirmąjį darbą visada prisimenu
su malonumu. Per penkerius girininkavimo metus kartu su girininkijos
darbuotojais įveisėme 109 ha želdinių,
išugdėme 430 ha jaunuolynų, įrengėme 6 ha pievų, pastatėme 7 laikinąsias
poilsiavietes. Prie girininkijos buvo 3
ha daigynas, taip pat bene didžiausias
mūsų miškų ūkyje. Tuometinis ūkio
direktorius Edmundas Kapturauskas
nevengė naujovių, todėl daigyne dažnai darydavome eksperimentus, ypač
su cheminėmis želdinių priežiūros
priemonėmis. Man teko garbė padirbėti su šviesios atminties Smetonos
laikų eiguliais Morkūnu, Padvaisku, tikraisiais ir nepakeičiamais savo
darbo patriotais. Girininkijos teritorijai tuomet priklausė Aukštaitijos
nacionalinio parko rezervatinė zona,
kurioje nebuvo vykdoma jokia ūkinė
veikla. Šios zonos priežiūra gulė ant
šių eigulių pečių, kurių net kontroliuoti nereikėdavo – jie sąžiningai ir
kvalifikuotai atlikdavo visus
darbus.
Kai pasiūlė pereiti dirbti į
Respublikinę medžiotojų ir žvejų
draugiją, ilgai dvejojau, svarsčiau,
ar gerai darau, palikdamas miškų

ūkį. Mat, jau buvau tvirtai įaugęs
girininkijoje. Be to, ir direktorius
atkalbinėjo. Tačiau potraukis medžioklei vis dėlto paėmė viršų...
Kada prasidėjo Jūsų,
kaip profesionalaus medžiotojo,
karjera? Kodėl medžiojate?
Gal tai – giminės tradicijų tąsa?
Matyt, kad ir genai padaro savo:
medžiotoju ne tampama, o gimstama. Mano senelis, nusipirkęs
žemės ir miško, 1912 m. su šeima
apsigyveno vidury Minčiagirės,
šalia Minčios kaimo, Rūgšteliškio vienkiemyje. Ūkininkavo, bet
laisvalaikiu mėgdavo pamedžioti.
Medžioklė tuose namuose buvo
įprastas dalykas, nes medžiojo visi
šeimos vyrai: mano tėtė, dėdės, kiti
giminaičiai.
Aš užaugau Jurgiškių kaime,
netoli Salako, miškų apsupty.
Meilę miškui, gamtai, medžioklei
man įskiepijo tėvelis. Jis buvo apsišvietęs žmogus – mūsų namų
knygų lentynoje visuomet vietos
atsirasdavo knygoms apie gamtą,
keliones. Visada prenumeravo
žurnalus „Girios“, „Mūsų gamta“,
„Ochota i ochotničje choziajstvo“,
„Łowiec Polski“. Kaip ir senelis,
tėtis taip pat buvo aistringas medžiotojas. Net skalikus mūsų šeima
laikė, kurie ne tik namus saugojo,
bet ir puikiai talkindavo medžioklėje. Tėvukas pasakojo, jog aš
dar gerai vaikščiot nemokėjau,
o jau prašydavausi kartu paimamas į mišką medžioti.
Turėjau išdrožtą medinį
šautuvą, su kuriuo kiek
paaugęs tėčio vedamas

AUTORIAUS nuotrauka

Pokalbis su žinomu šalies medžiotoju
profesionalu ANTANU TRUSKAUSKU

Antanas Truskauskas yra PĮ „FELIS“, organizuojančios
medžiokles visame pasaulyje, savininkas bei UAB „DEVANA“ (prekyba medžioklės reikmenimis) generalinis
direktorius, kartu – ir CIC (Tarptautinė medžioklės ir
medžiojamosios faunos apsaugos taryba) nacionalinis
vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas, LMŽD Medžioklės, medžioklės trofėjų ekspertų ir mokymo komisijos
pirmininko pavaduotojas, Tarptautinio Safario klubo
(SCI) narys, Lietuvos Safario klubo tarybos narys.
A.Truskausko trofėjai Lietuvos ir tarptautinėse parodose yra gavę per 160 medalių, vertinant pagal CIC
formules; 17 trofėjų apdovanoti medaliais ir įtraukti
į geriausių Trofėjų Dešimtukus (Top Ten) vertinant
pagal SCI formules, iš jų 5 trofėjai yra pirmi, 2 antri,
3 treti.
Trofėjų rinkiniai apdovanoti Tarptautinio Safario Klubo
(SCI) 7 Didžiaisiais šalmais (SCI Grand Slams), 20 įvairaus lygio (iš jų 4 deimantiniai) Vidiniais žiedais – Dešimtukais (SCI Inner Circles), Pasiekimų viršūnės (SCI
Pinnacle of Achievement) 4 (aukščiausiu) lygiu.
Antanas Truskauskas – pirmas ir kol kas vienintelis
Lietuvos medžiotojas, oficialiai užregistravęs ir gavęs
tokius išskirtinius SCI apdovanojimus, kaip Didysis Afrikos Penketas, Pavojingi Afrikos žvėrys, Pasaulio katės,
Pasaulio meškos, Pasaulio briedžiai, Geriausių trofėjų
dešimtukas (Top Ten) – deimantinis lygis, Trofėjiniai
Azijos, Trofėjiniai Europos gyvūnai – deimantiniai lygiai, Pasaulio plėšrūnai – deimantinis lygis.

Pietų Afrikos Respublikoje (2008 m.) sumedžiotas ličis
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„dalyvaudavau“ medžioklėse, o pirmąjį savo laimikį – zuikį – sumedžiojau jo
prilaikomu šautuvu.
Dar studentu būdamas, 1974 m. lankiau medžiotojų kursus, išlaikiau egzaminus ir gavau bilietą. Medžiojau ne tik
Lietuvoje, bet progai pasitaikius išlėkdavau ir į „plačiąją tėvynę“. Tada pamačiau
Kareliją, Kolos pusiasalį, Pečiorą, Vorkutą. Studentų laikais mes, keliautojai
- medžiotojai, stengdavomės „nusimuilinti“ nuo kelių paskaitų, išnaudodami
savaitę tarp gegužės 1-osios ir 9-osios
švenčių. Tai buvo geriausias laikas tuose
kraštuose kurtiniams medžioti.
Girininkaudamas medžioklės neužleidau. Per atostogas vykdavau medžioti į Sajanus, Kamčiatką, Kirgiziją,
Čiukotką, ypač pamėgau Šiaurę. Sovietiniais laikais girininkams kas treji
metai suteikdavo pailgintas atostogas,
berods net 72 dienas, kurias taip pat
skirdavau išvykoms.
Kaip aktyvų medžiotoją mane pastebėjo tuometinis Respublikinės Medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas
Marijonas Kiela, kuris 1984 m. pasiūlė
darbą draugijos Švenčionių skyriaus
vyresniuoju medžioklės žinovu. Pamažu įsitraukiau į naująją veiklą. Per

šešerius darbo metus šiame skyriuje,
be tiesioginio darbo, teko organizuoti
naujų administracinio bei ūkinių pastatų su garažais bei šaldytuvais statybą, poilsiaviečių remontą.
Kaip užklydote įi medžioklių užsienyje
lankas?
Respublikinė medžiotojų ir žvejų draugija 1989 m. buvo įpareigota organizuoti
komercines medžiokles užsieniečiams
Lietuvoje. Socialistinio bloko šalys,
išskyrus Sovietų Sąjungą, tuo užsiėmė
jau senokai.
Buvau neblogai užsirekomendavęs
ir mokėjau vokiečių kalbą, todėl draugijos pirmininkas Jonas Vyšniauskas
pakvietė mane pereiti dirbti iš Švenčionių į centrinę tarybą Vilniuje ir pasiūlė
organizuoti komercines medžiokles.
Pradžia buvo nelengva, nes jokios
informacijos apie tokių medžioklių organizavimą nebuvo. Maskvos „Inturist“
’as tik pradėjo vežti pirmuosius turistus
medžiotojus, todėl ir jie nieko doro patarti negalėjo. Ėmiau ieškoti kontaktų
su lenkais, vengrais. Tais pačiais metais
semtis patirties nuvykau į Vengriją, vėliau – į Lenkiją, Vokietiją. Šios išvykos
atvėrė akis, supratau, kas yra ta komer-

A. Truskauskas su laimingu klientu prie sumedžioto garbingiausio Australijos trofėjaus –
vandeninio buivolo

cinė medžioklė. Atsirado pirmieji klientai. Jie į Lietuvą važiavo gal daugiau
smalsumo genami, taip pat ir dėl žvėrių
gausos – juk buvome šalis už geležinės
uždangos, kuri ką tik pradėjo įsileisti
užsieniečius.
Kai prasidėjo bendravimas su užsienio medžiotojais, atsirado kitoks
supratimas apie medžioklę. Pamatėme,
kad ji gali būti visai kitokia: labai plati
ir įdomi.
Deja, sušlubavus tėvo sveikatai
1991 m. turėjau grįžti arčiau tėviškės – įsidarbinau Aukštaitijos nacionalinio parko vyriausiuoju inspektoriumi. Tačiau kelionių „kablys“ nedavė ramybės. Jau turėjau šiokios tokios
medžiotojų iš užsienio priėmimo
patirties, todėl įkūriau individualią
įmonę. Netrukus AB „Unksna“ vadovybė ir asmeniškai Petras Kanapienis
pakvietė dirbti medžioklės biuro medžioklės žinovu, vėliau – jo viršininku. Vėl grįžau į Vilnių. Individualios
įmonės veiklą teko sustabdyti. Dirbdamas „Unksnoje“ daug bendravau
su užsieniečiais, užmezgiau ryšius su
tolimesnių kraštų medžioklių organi
zatoriais. Lietuvos medžiotojai vis
dažniau ėmė važiuoti ir į medžioklių
muges užsienyje.
Kai panaikino „Unksnos“ medžioklės biurą, 1997 m. atnaujinau individualios įmonės veiklą. Pradėjau pats
važinėti ir lydėti medžiotojus į užsienio šalis bei priimti užsieniečius Lietuvoje. Verslas, nors ir sunkiai, bet įsibėgėjo, pamažu plėtėsi pažinčių ratas.
Dabar medžiokles organizuoju ne vien
lietuviams. Su mumis mielai bendradarbiauja amerikiečiai, skandinavai,
vokiečiai, austrai. Ypač, kai organizuojama kelionė į Rusiją. Jiems, matyt, patikimiau, kad tuo užsiima europietis...
Jūsų trofėjų kolekcijoje – daugybė
eksponatų. Ar juos suskaičiuojate?
Kokie Jums brangiausi?
Gal išsaugojote pirmąjįi?
Ankstyvojoje jaunystėje medžioklės
trofėjų nevertinau, nemažai jų išdalinau. Didėjant medžiotojo patirčiai,
ypač kai pradėjau girininkauti, dirbti
draugijoje, keitėsi ir požiūris į trofėjus.
Jų ėmė kauptis vis daugiau ir daugiau.
Dar būdamas girininku, Kazitiškio girininkijos Ažvinčių girios masyve esu
sumedžiojęs briedį, kurio ragus iki
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Žodis skaitytojui
Taiiip gali būti tik Lietuvoje!
Ši sakralinė tūlo tautiečio ištarta frazė ,,mūsuose“ turi
tik vieną prasmę – taip blogai tegali būti tik Lietuvoje.
Prieš keletą dienų paskambino Estijos medžiotojų sąjungos direktorius. Jį sudomino Estiją pasiekęs gandas,
kad šernai Lietuvoje medžiojami be licencijų. Patardęs
mane gerą pusvalandį, sužinojęs, kad, nelimituojant medžioklės, miško kiaulių populiacija ėmė augti lyg ant mielių, ir kad mes jau atsisakėme licencijų stirnoms, kolega
giliai atsidusęs ištarė: gaila, mūsų medžiotojai tam dar
nepribrendę.
Pernai, vidurvasarį Budapešte susirinko Europos sąjungos valstybių pareigūnai, kuruojantys medžioklę.
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ir Lietuvos
medžiotojų ir žvejų draugijos atstovų paruoštas medžioklės teisinio reguliavimo ir stambiųjų gyvūnų populiacijų
būklės mūsų krašte pristatymas sulaukė didžiulio kolegų
susidomėjimo, o mūsų patirtis sudomino ne tik Rytų, bet
ir Vakarų Europos medžiotojus.
Pernai birželį Bratislavoje vykusioje tarptautinėje
parodoje vos nesprogau iš pasididžiavimo savo kraštu.
Minios parodos lankytojų varvino seiles prie mūsų stendo
ir nepaliovė klausinėti: negi toooookius trofėjus išaugina
ne aptvaruose, o laisvėje gyvenantys Lietuvos žvėrys.
Prieš keletą metų garsiojoje Dortmundo mugėje ,,Jagd
und Hund“, šnekučiuodamasis su Vokietijos medžioklės
draugijos prezidentu, net tūptelėjau iš netikėtumo. Garbus vienos iš didžiausių ir įtakingiausių Europos medžiotojų organizacijų vadovas pareiškė: sudėtinga Jūsų krašto istorija Lietuvos medžiotojams suteikė unikalią progą
dabar siekti medžiojamiems gyvūnams palankiausios
teisinio medžioklės reguliavimo aplinkos, stambūs Jūsų
medžioklės plotų vienetai kelia pavydą, gaila, kad Vokietijoje apie tokias galimybes negalime net svajoti.
Bene prieš dešimtį metų garbaus amžiaus, unikalios
gyvenimo patirties (išgyveno Stalingrado katilą, wehrmachte ,,dirbo“ snaiperiu) svečias iš Vokietijos, mane,
besiguodžiantį lietuviškomis problemomis, ,,juodai“ sugėdino: gyveni civilizuotos Europos vidury, gyveni nuostabios natūralios gamtos apsupty, medžioji įspūdingus
žvėris – ir tau dar blogai?!
P.S. Nuoširdžiai prisipažįstu: šį Tėvynės šlovinimo priepuolį sukėlė nuolatiniai posėdžiai – Seime, ministerijose,
savivaldybėse, visuomeninėse organizacijose ir net namuose su žmona. Atsiprašau visų, kuriuos įžeidžiau. Tvirtai tikiu – priepuolis praeis.

Eugenijus Tijušas
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Bebrų patvenktas kanalas

Baltijos jūros regiono miškų
bei vandens tinklas ir bebrai
Dr. Olgirda Belova
LAMMC Miškų institutas

(Tęsinys, pradžia – 3 nr.)
Bebrų išteklių naudojimas turi remtis jų kasmetine apskaita, bebraviečių apsauga nuo nepagrįsto ardymo, biotechnija ir racionaliu naudojimu. Apskaita vykdoma tiesiogiai stebint, gaudant gyvagaudžiais spąstais arba pagal bebrų mitybinę veiklą, atsižvelgiant į nukirstų bei nevisiškai nukirstų medžių
skersmenį (V.S. Pojarkovo metodu), kai perskaičiavimo koeficientas yra 4.
Lytinis dimorfizmas išreikštas silpnai, todėl sugauto žvėries lytis gali būti
nustatoma palpuojant. Taip pat sunkiai praktiškai atskiriamas gyvo žvėries
amžius – tam gali padėti gaudytojo patirtis ir žvėrių išorinių požymių stebėjimas.
Rekomenduojamos biotechninės priemonės, kontroliuojant bebrų mitybos bazę bei vandens režimą. Nekeliančių pavojaus miškui ar ūkininkų
valdoms bebraviečių prieigose palei kanalus ir 10 m atstumu nuo jų esantys
karklynai yra pagrindinis mitybos baras ir saugomi nuo iškirtimo. Rekomenduotinas karklų kirtimas ,,ant kelmo“. Nesant karklynų, taikomas atraktyvus
šėrimas karklų, drebulių šakomis ir medelių kamienais pavasarėjant ir rudenį.
Kitaip bebrai pasiskirsto plačiai ir didėja jų veiklos teritorija. Vandens režimas
kontroliuojamas valant apleistus kanalus ūkininkavimui netinkančiose vietose.
Bebravietėse, kur kyla potencialus pavojus medynui ar ūkininkų valdoms, karklynų sąžalynai pašalinami, eliminuojant bebrų mitybos bazę ir įveisiant bebrų
nemėgiamas rūšis. Pamiškės laukuose esantys kanalai privačiose valdose turi
būti savininkų atitinkamai prižiūrimi, užkertant kelią įsikurti bebravietei: palei
griovius iškertami karklynai, kiti krūmynai, medžiai, šienaujama žolė, išvalomas melioracinių kanalų dugnas. Bebravietės turi būti kontroliuojamos ir prevencinės priemonės taikomos jau pradinėje stadijoje esant pirmiems užtvindymo požymiams medynuose, ir paliekamos ten, kur užtvindymas negresia.
Bebrų populiacijai kontroliuoti ir racionaliai naudoti rekomenduojama
15-20 proc. sumedžiojimo – gaudymo norma. Nekontroliuojamos ir nenaudojamos vietinės bebrų populiacijos gausa miškų urėdijų palankiuose bioto-

puose gali viršyti plotų ekologinę talpą. Be
to, pernelyg gausioje populiacijoje išauga
invazinių ir bakterinių ligų grėsmė (pvz.,
tuliaremija). O pakankamas plėšrūnų ar
parazitinių ligų poveikis, sumažinąs gausą, nėra realus.
Nerekomenduojama viršyti 20 proc.,
nes silpnėja vietinė populiacija, atsižvelgiant į palyginti lėtą rotaciją (kas 3-eji
metai). Kasmetinis 15 proc. išėmimas
stabilizuoja populiaciją, o pagausėjus
žvėrių ir jų daromos žalos mastui – 20
proc., iš jų 50 proc. sudaro jauni bebrai.
Palankiausias metas medžioti bebrus
yra gruodžio – kovo mėn., kai geriausi
kailiai, o gaudyti selektyviniais spąstais
spalio – kovo mėn. Atsižvelgiant, kad
bebrai aktyviausi tamsiuoju paros laiku,
prožektorių uždraudimas sunkina jų atrankinį medžiojimą. Kita vertus, efektyvus medžiojimas su urviniais šunimis,
naudojant gaudykles (narvelius), graibštus bebrams ištraukti iš vandens. Taikant
bebrų gaudymą selektyviniais spąstais,
tie patys spąstai gali būti perkeliami
į kitą neperspektyvinę (likviduotiną)
bebravietę. Periodiškai bebrai gaudytini
visoje teritorijoje pagrindinėse potencialios žalos miškui vietose. Reproduktorius bebrus patartina palikti nelikviduotinose bebravietėse, atsižvelgiant
į tai, kad veisiasi viena bebrų pora šeimoje. Pagavus vieną reproduktorių beb
rą, bebravietė išlieka, nes kitą veisimosi laikotarpį netekto bebro vietą užima
ateivis partneris arba lytiškai subrendęs
jauniklis. Gausių šeimų apgyvendintose
ir likviduotinose bebravietėse patartina
įrengti po 3 spąstus skirtingose vietose. Į spąstus, palikus dviems savaitėms,
patenka daugiau suaugusių bei dalis
jaunų bebrų, o į paliktus pakartotinai
ilgesniam nei 2 savaitėms, sugaunama
daugiau jaunų bebrų. Rekomenduojama
tose pačiose neperspektyvinėse bebravietėse kitą sezoną organizuoti pakartotiną bebrų gaudymą.
Paplitęs bebrų užtvankų ardymas skatina šių žvėrių statybinę (rekonstrukcinę)
veiklą. Atliktais tyrimais nustatyta, kad
bebrai pajėgūs atstatyti užtvankas vidutiniškai per 24 val.

Nuo patvenkimo išdžiūvęs medynas

Atsižvelgiant į būtinybę reguliuoti
bebrų populiacijos gausą, kad būtų sumažinta bebrų daroma žala žmogaus ūkinės
veiklos objektams bei užtikrinta žuvų
migracijos kelių tinkama būklė, aplinkos
ministro 2003 m. gegužės 9 d. įsakymu
Nr. 265 įteisinta bebrų populiacijos gausos reguliavimo tvarka. Pagal ją yra išskiriamos bebravietės, kuriose dėl bebrų
veiklos iškyla grėsmė automobilių kelių,
geležinkelio, vandens saugyklų pylimų,
pastatų ar kitų ūkinės veiklos objektų
saugumui, dėl patvankos semiami žemės
ūkio pasėliai, miškas arba patvanka yra
saugomų ir globojamų žuvų migracijos
keliuose. Šios bebravietės traktuojamos
kaip neperspektyvios (likviduotinos) ir
nurodomos likviduoti, išardant bebrų
įrengtas patvankas, trobeles, sutvarkant
jų išraustus vandens telkinių krantus ar
pylimus per leidžiamą bebrus medžioti
laikotarpį (nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 15 d.). Užtvankų ardymas ir bebravietės likvidavimas leidžiamas tik gavus
Regiono aplinkos apsaugos departamento leidimą.
Rudeninis bebraviečių likvidavimas – pavojingas šių gyvūnų išgyvenimo
žiemą požiūriu. Todėl patartina neardyti
bebraviečių nuo lapkričio iki kovo, atsižvelgiant į konkrečių metų nevegetacinio laikotarpio atšiaurumą. Tokiu atveju
rekomenduotinas plačiai daugelyje šalių

pripažintas užtvankos vandens nuleidimas, įrengiant pralaidas – nuleidimo
vamzdžius. Bet šis metodas tinka vietose, kur priimtinas laikinas užmirkimas.
Nors šios priemonės įrengimui ir priežiūrai reikia papildomų darbo sąnaudų,
bet nuslopinamas nutekamo vandens
sukeliamas triukšmas ir netrikdomi žvėrys. Jeigu nuleidimas pernelyg silpnas,
tuomet bebrai toje pačioje bebravietėje
įrengia kitą užtvanką. Nuleidimo vamzdis turi būti apsaugotas didelio skersmens vielos tinklu, kitaip bebrai gali
užkimšti vamzdį kaip užtaiso išardytą
užtvanką. Vamzdis gali būti plastikinis,
didesnio skersmens. Gali būti įrengiami
vienas ar keli drenažo vamzdžiai.
Taigi, bebrai yra priskiriami žalingiems gyvūnams ūkiniu požiūriu ir
kertinėms rūšims moksliniu požiūriu
(vaidinantiems lemiamą vaidmenį biologinei įvairovei palaikyti). Be to, jie yra
ir vandenų užterštumo rodiklis, nes vengia užterštų telkinių. Galima žmogaus
ir bebro koegzistencija sudaro sąlygas,
reikalingas išgyventi daugeliui kitų rūšių, kartu apsaugant gyvybės grandinę,
nuo kurios mes patys priklausome. Visai
nepriimtina situacija „nėra rūšies – nėra
problemos“. Todėl svarbu rasti kompromisinį sprendimą, nesunaikinant gyvūnų rūšies ir išsaugant jų buveinėse nesudarkytus miškus. ☐
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Medžioklė

Potraukis medžioklei nugalėjo
Pokalbis su žinomu šalies medžiotoju
profesionalu ANTANU TRUSKAUSKU
(Tęsinys, pradžia – 3 nr.)
Medžiojote daugybėje pasaulio
šalių. Kokios įspūdingiausios šalys
medžioklei? Kaip atrodo lietuviška
medžioklė, lyginant su kitais kraštais?
Kiekviena šalis įdomi ir graži savo gamta,
gyvūnija, žmonėmis, klimatu. Medžiotojai labai daug keliauja – tai bene žingeidžiausia pasaulio visuomenės dalis. Kiek
vienoje šalyje jie pamato tai, ko niekada
nepamatys eilinis turistas. Mes pasiekiame atokiausius, nuošaliausius kampelius,
kur turistų niekas neveža, nes tai ir brangu, ir kartais net pavojinga.
Afrika nuostabi visais metų laikais.
Tai – didžiulis kontinentas su geografinių juostų įvairove: nuo šlapiųjų miškų
iki pustomo Sacharos smėlio. Kiekvienoje
šalyje – daugybė gyvūnų rūšių, skiriasi
jų medžiojimo tvarka, tradicijos. Žvėrių

gausa pasižymi Tanzanija, tačiau tai viena
brangiausių šalių medžioklei šiame kontinente. Daugumai medžiotojų patinka
Namibija ir Pietų Afrika. Jos palyginti nebrangios ir lengviau pasiekiamos.
Labai patiko Australija. Nors medžiojome neilgai, bet įspūdžių parsivežėme
su kaupu. Šiame kontinente daug žvėrių.
Australijoje visų medžiotojų tikslas – sumedžioti vandens buivolą. Tai ne vietinės
rūšies gyvūnas, kaip ir dauguma kitų. Kažkada Australijoje gyveno vien sterbliniai
(kengūros, koalos ir kiti), kiek vėliau – laukinis šuo dingo. Visa kita fauna – atvežtiniai iš Europos, Azijos, Amerikos.
Matėme labai daug šernų, kurių net
dieną galima sumedžioti po keturis, penkis. Daug sulaukėjusių bulių, ožkų. Teko
matyti įspūdingo dydžio krokodilų. Jų
Australijoje iš karto sumedžioti negalima:
pirmiausia reikia pagauti gyvagaudžiais
spąstais (didele dėže iš metalinio tinklo)
ir, jei jis yra tinkamo dydžio ir amžiaus, tik
tuomet galima nušauti. Krokodilus šautu-

Asmeninio archyvo nuotrauka

Vienas iš medžioklės Anglijoje (2012 m.) laimikių – vandens stirna.
Šalia vietinė medžioklės organizatorė Sue Westlake – Guy
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vais medžiojome Zimbabvėje ir Tanzanijoje. Trofėjai – oda ir kaukolė.
Labai gražios ir tvarkingos Aliaska,
Kanada. Nuostabi gamtos įvairove Rusija.
Įdomios Kirgizija, Kazachstanas, Azerbaidžanas.
Neseniai grįžau iš Anglijos. Čia medžiojau pirmą kartą. Buvau tiesiog priblokštas
smulkiosios faunos gausos. Medžioklės
plotuose pilna fazanų, ančių, kurapkų, zuikių, triušių. Matėme daug stirnų, vandeninių stirnų ir muntjakų (mažųjų pasaulio
elnių), šeškų, kiaunių, lapių. Sumedžiojau
vandeninę stirną ir muntjaką. Tarp anglų
labai populiari fazanų medžioklė, kurie
užauga ir gyvena laisvėje, nors pradžiai
nemažai jų išperinama ir išauginama fazanynuose. Pamiškėse, pagrioviuose pavasarį įrengiamos gaudyklės, kuriomis gaudomos patelės. Kai tik jos padeda kiaušinius,
tuoj pat išleidžiamos į laisvę, o kiaušiniai
patalpinami į inkubatorius. Išsiritę fazaniukai ilgai aptvaruose nelaikomi – kiek
paaugusius išleidžia į laisvę.
Šį pavasarį ketinu vykti į Argentiną,
rudeniop – į Naująją Zelandiją.
Kiekviena medžioklė – tai įvykis su
savo istorija ir prisiminimais. Tarybiniais
laikais vyravo daugiausia taip vadinama
mėsinė medžioklė. Tada žvėriena buvo
vienintelis eksporto šaltinis, kuris duodavo nemažai valiutinių pajamų tuometinei
LTSR. Deja, ir mūsų medžiotojų požiūris
toks ilgą laiką buvo išlikęs, dar ir dabar
jis jaučiamas. Jau po Nepriklausomybės
atgavimo, prisimenu, grįžtu iš Afrikos, o
manęs pažįstami klausinėja, ar mėsą parsivežiau? Aš jiems atsakydavau, laukit vyrai, šaldytuvai dar kol kas kerta Sacharą,
jei neužbuksuos, tai tikrai parvyks.
Taip jau priimta, kad mėsa trofėjinėse medžioklėse priklauso organizatoriui.
Medžiotojas turi teisę tik į trofėjus. Išskyrus JAV. Šioje šalyje, jei nusipirkai licenciją, tai visas sumedžiotas žvėris priklauso
tau su visa mėsa. Kadangi mėsos neparsiveši – medžioklės organizatoriui turi
pasirašyti dovanojimo aktą.
Senos demokratijos šalyse beveik nepasitaiko brakonieriavimo. Vyrauja geležinė tvarka ir jos laikomasi. Be to, vyrauja
kitoks požiūris į įstatymą negu posovietinėse respublikose.

Medžioklė

Medžiotojų ir miškininkų
kasmetinis bendradarbiavimas

K

Žodis skaitytojui

asmet pavasarį Šakių miškų urėdijos miško apsaugos pareigūnai
susitinka su rajono aplinkosaugininkais, urėdijos miškuose medžiojančių medžiotojų klubų ir būrelių atstovais
aptarti bendrus darbus, kanopinių žvėrių
daromos žalos miškams sumažinimo bei
prevencijos, medžioklės etikos klausimus. Pasikviečiama ir specialistų iš kitų
institucijų.
Į susitikimą urėdijoje, vykusį balandžio 11 d., buvo atvykę ASU Miškų ir
ekologijos fakulteto Miškininkystės katedros vedėjas doc. dr. Gediminas Brazaitis,
Marijampolės RAAD Gyvosios gamtos
apsaugos inspekcijos viršininkas Jonas
Lažauninkas, Šakių rajono aplinkos apsaugos agentūros vedėjas Kęstutis Lopeta,
šios agentūros gyvosios gamtos apsaugos
inspektorius Vidmantas Olensevičius,
rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Juozas Žemaitis,
Policijos komisariato Viešosios policijos
skyriaus vyresnioji specialistė Rita Bernotienė.
Šakių miškų urėdija valdo 25 631 ha
valstybinės reikšmės miškų, kurie sertifikuoti 5-eriems metams pagal RAINFOREST ALLIANCE SMART WOOD/
NEPCON programą, kasmet atliekamas
griežtas auditas. Produktyviai ūkininkau-

Birželis – vasaros pradžia

Eugenijus Tijušas
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ti šakiečiai gali 20 936,5 ha valstybinių
miškų. Medžioklė – kompleksinė miško
ūkio dalis, kuri turi vykti pagal darnaus
miškų ūkio principus.
Šakių miškų urėdo pavaduotojas Romas Kupstaitis informavo susitikimo
dalyvius apie šiemet miškų urėdijoje būtinus atlikti miškų atkūrimo, apsaugos ir
tvarkymo darbus; jiems ir laukinės gyvūnijos gausinimui, želdinių, žėlinių ir
jaunuolynų apsaugai nuo kaponių žvėrių
pakenkimų skiriamas lėšas; koks apskaitų
metu 2009-2011 m. fiksuotas kanopinių
žvėrių pakenkimo procentas miškui išnuomotose medžioklės plotuose (pagal
girininkijas ir medžiotojų būrelius).
Šakių miškų urėdijos teritorijoje medžioja 14 medžiotojų būrelių ir 10 klubų,
kurių dalis tenkinasi ir nedideliais laukų
miškeliais.
Šakių miškų urėdijoje pirmą kartą
(1993 m.) pasirašant miškų nuomos sutartis medžioklėms su rajono medžiotojų
būreliais ir klubais, tuometis Šakių miškų
urėdas Ksaveras Vaičiūnas buvo už tai,
kad vienoje girininkijoje medžiotų tik vienas būrelis ar klubas. Taip miškininkams
būtų lengviau tvarkyti medžioklės plotų
nuomą, kitus reikalus. Suderintose vietose su žemės savininkais palaukėse žvėrių
laukimui statomi medžiojimo bokšteliai,

Dariaus Juozapavičiaus nuotraukos

Dalgelį traukiau,
Vakarėlio laukiau.
Valio mano dalgelis,
Valio valio valio,
Valio šienpjovėlis,
Valio valio valio… –
Rypavo mūsų seneliai, laukdami sunkios šienapjūties dienos pabaigos.
Pasakyk man, kokią žoliapjovę turi, ir
aš pasakysiu, kas tu esi – skelbia šiuolaikinė tautosaka.
Nebe pirmi metai, kai su savo antrąja
puse niekaip negaliu pasidalinti lopo žemės. Ne, ne – turto mes dar nesidaliname.
Ir žoliapjovę turim. Dvi. Ir gražios vejos
turim. Gerą pushektarį. Ir savaitgalinius
šiuolaikinio miestiečio privalomuosius
ritualus kaimo sodyboj – vejos pjovimą –
atliekam. Viskas, kaip pas visus.
„Prostamol uno“ reklamos įtikintas,
atsikeliu brėkštant šeštadienio ar sekmadienio rytui, ir tiesiai nuo trobos laiptų
žengiu ant klasikinės, britiškos, dviejų
žoliapjovių išpuoselėtos vejos. Snobo
pojūčiai manyje ima ,,kaifuoti“. Bet neilgai. Viršų pradeda imti biologo prigimtis
ir kojos pačios nuneša mano kūną prie
„karo zonos“. Tuoj bus dešimtmetis, kai su
savo pačia kariauju dėl kiekvienos pėdos
šito žemės lopinėlio. Tai kalvos šlaitas,
daug metų nematęs dalgio, žoliapjovės,
pjūklo, kirvio, sekatoriaus, kauptuko, kastuvo ir kitų padorios sodybos atributų.
Bet, dievulėliau, koks čia gyvybės
kosmosas. Nuo smulkaus vabzdelio,
paukštelio iki tikro dekoratyvinių sodybos krūmų ir medžių siaubo – ožio. O jau
žiedų margumynas!!!
Netikit manim, kad šitas, anot mano
brangiausios, šabakštynas gražesnis už išpuoselėtas vejas, klombas, alpinariumus
ir baseinus. Tada paskaitykit klasikus. Kad
ir Baranauską, Vaižgantą ar Baltušį.
Smagios vasaros.

Romas Kupstaitis,
Vilma Kubiliūtė

Stirnų nuskabytos eglaičių viršūnės

Vis daugiau medynų pažeidžiama laupant žievę

įrengiamos ir prižiūrimos žvėrių šėryklos.
Pradžioje šios nuostatos iš dalies buvo laikomasi, nors medžiotojai ir nelabai tuo
džiaugėsi. Bet reformų metu stambinant
girininkijų valdas atsitiko taip, kad vienoje girininkijoje tenka medžioti 1-3 būreliams (klubams) arba tas pats medžiotojų
klubas medžioja keliose girininkijose.
Pvz., Lekėčių medžiotojų klubas nuomoja
medžioklės plotus Lekėčių, Šilagirio, Sutkų girininkijose. Sutkų girininkijoje dar
medžioja ir Lukšių medžiotojų būrelis, Šilagirio girininkijoje – ,,Volungės“ klubas.
Klevinių girininkijoje medžioklės plotus
nuomoja ,,Klevo“ ir ,,Pjaunis“ klubai, Šakių girininkijoje – Šakių medžiotojų būrelis ir Baltkojų klubas, Baltkojų girininkijoje – Slavikų medžiotojų būrelis ir Baltkojų
klubas. Šakių miškų urėdijos miškininkų
nuomone, tai nėra gerai.
Aptariant kanopinių žvėrių daromą
neigiamą poveikį miško želdiniams ir žėliniams bei jaunuolynams, atkreiptas dėmesys į kanopinių žvėrių gausos pokyčius
rajono miškuose (juos apžvelgė Rajono
aplinkos apsaugos agentūros vedėjas Kęstutis Lopeta). Miškų urėdo pavaduotojo
R. Kupstaičio pastebėjimu, girininkijose
nekyla problemų dėl briedžių: esant sureguliuotai jų kaimenei, praktiškai nefiksuojamas neigiamas poveikis miškui,
nors jie nemedžiojami. Bet jau kelinti
metai Sutkų ir kaimyninėse girininkijose
medžių žievę vis labiau laupo gausėjanti
tauriųjų elnių banda (to nebuvo 20 metų).
Todėl juos imta medžioti.
Šakių miškų urėdijoje pastaraisiais
metais didžiausią žalą spygliuočių želdiniams ir žėliniams daro stirnos, skabydamos viršūninius pumpurus. Urėdijos
duomenimis, vidutinis želdinių ir žėlinių pažeidimo procentas, pvz., Gelgaudiškio girininkijose miškuose 2009 m.
buvo 25,7 proc., 2010 m. – 27,7 proc.,
2011 m. – 13,6 proc. (medžioklės plotus nuomoja Gelgaudiškio MB); Šakių
girininkijoje 2009 m. buvo 15,6 proc.,
2010 m. – 16 proc., 2011 m. – 10,7 proc.
(nuomoja Šakių MB); Sutkų girininkijoje
2009 m. buvo 27,7 proc., 2010 m. – 15, 92
proc., 2011 m. – 18 proc. (nuomoja Lukšių MB); Plokščių girininkijoje 2009 m.
buvo 16,85 proc., 2010 m. – 12,27 proc.,
2011 m. – 8,4 proc. (nuomoja ,,Žalgirio“
klubas); Klevinių girininkijoje 2009 m.
buvo 12,93 proc., 2010 m. – 7,67 proc.,
2011 m. – 20,59 proc. (nuomoja ,,Pjaunio“ klubas).

Šių želdinių pakenkimo procentų medžiotojų būrelių ir klubų atstovai susitikime neneigė, nes kiekvieną pavasarį su
jais gvildenama ši problema, medžiotojai
dalyvauja girininkijų darbuose, įvertinant
želdinių pakenkimo laipsnį.
Stirnų daromą žalą miško želdiniams
bandoma sumažinti jų kaimenės reguliavimu. Skirstant stirnų sumedžiojimo
licenzijas, jeigu girininkijose nustatomas
želdinių pažeidimo laipsnis yra didesnis
kaip 15 proc., bendru sutarimu jų sumedžiojimo limitas didinamas.
Šakių miškų urėdijos miško apsaugos
darbuotojų manymu, kanopinių žvėrių
žalai sumažinti turėtų būti taikomos šios
priemonės: tiksli kanopinių žvėrių apskaita, jų populiacijos reguliavimas; žvėrių
sumedžiojimo nustatytų limitų pilnas panaudojimas; mechaninių apsaugos priemonių taikymas miško žėliniuose ir želdiniuose; subalansuotas kanopinių žvėrių
maitinimas žiemą ir pavasarį bei parūpinimas mikroelementų racionu (laižomoji
druska).
Želdinių apsaugai šioje miškų urėdijoje sunaudojama daug repelentų Cervacol. Urėdijos miško apsaugos darbuotojai
siekia, kad medžioklės plotuose stirnos
būtų mažiau šeriamos cukriniais runkeliais, nes kanopiniams žvėrims šis pašaras
išplauna kalcį. Šiam mikroelementui papildyti stirnos daugiau skabo spygliuočių
medelių viršūninius pumpurus, todėl
joms reikia duoti daugiau laižomosios
druskos. Šakių miškų urėdija savo iniciatyva šios druskos kasmet nuperka už
1000 litų.
Kompleksinių priemonių dėka per
pastaruosius 3-ejus metus stirnų žala,
skabant spygliuočių medelių viršūninius
pumpurus, sumažėjo beveik visose girininkijose, išskyrus Klevinių, kurioje medžioja „Pjaunis“ ir „Klevas“ klubai.
Po 3-ejų metų diskusijų Šakių miškų
urėdijos miškininkai laukia Miškų instituto mokslininkės dr. O. Belovos Šiaulių
regiono miškuose atliktų tyrimų rezultatų
ir rekomendacijų, kaip tobulinti 2001 m.
patvirtintą metodiką „Dėl elninių žvėrių
daromo neigiamo poveikio miško želdiniams vertinimo metodikos patvirtinimo
ir medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių dalinio pakeitimo“, kuri
iki šiol neatspindėjo tikrosios žvėrių daromos žalos miškui.
Susitikime Marijampolės RAAD Gy
vosios gamtos apsaugos inspekcijos vir-

šininkas J. Lažauninkas ir Šakių rajono
aplinkos apsaugos gyvosios gamtos apsaugos inspektorius V. Olensevičius atkreipė dėmesį į pasitaikančius medžioklės
taisyklių pažeidimus bei būtinybę laikytis
medžioklėtvarkos projekto. Doc. G. Brazaitis supažindino su miškų sertifikavimo tikslais, medžioklės ūkio tvarkymo
galimybėmis, nenusižengiant tvaraus ir
subalansuoto ūkininkavimo miške principams; pateikė tyrimais pagrįstus faktus, kaip neapgalvotas ir beatodairiškas,
išskirtinai tik vienos žvėrių rūšies saugojimas daro neigiamą įtaką, sukelia žalą
visai ekologinei sistemai. Todėl būtinas
racionalus populiacijų reguliavimas.
Šakių r. policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus vyresnioji specialistė R. Bernotienė supažindino su LR
ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo
pakeitimais bei naujovėmis, o Šakių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
viršininkas J. Žemaitis paaiškino teisės
aktų, reglamentuojančių veterinarijos
veiklą, pasikeitimus bei naujoves.
Aptarti ir medžioklės siekiai, etikos
supratimas ir jos laikymasis. Skirtumas
tarp tikrojo medžiotojo ir ,,šaulio – mėsininko“ išryškėja medžioklėse pagal tai,
kaip elgiamasi su pašautu žvėrimi. Tikras
medžiotojas niekada nešaus, jei abejos dėl
šūvio tikslumo. ,,Šaulys – mėsininkas“ ieškos pašauto žvėries tik tuo atveju, jei gailėsis prarastos mėsos, ragų ar kailio. Tik
ras medžiotojas, negailėdamas savo jėgų
ir prarasto laiko, ieškos pašauto gyvūno
ne dėl jo vertės, o dėl to, kad nutrauktų jo
kančias. Tikram medžiotojui turėtų visų
pirma rūpėti žvėrių ir gamtos priežiūra,
poilsis gamtoje, neišdildomi įspūdžiai, o
šaudymas – tik antroje vietoje; planingai
medžiodamas, jis turi išlyginti gamtos
trūkumus kokybės ir kiekybės atžvilgiu.
Tokie dalykiniai susitikimai galėtų
vykti ir kituose regionuose. ☐
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Miegapelės ir jų apsauga
Rimvydas Juškaitis, Vita Šiožinytė
Gamtos tyrimų centras

M

iškininkai ir kiti daug laiko gamtoje praleidžiantys žmonės žino, kad miškuose gyvena miegapelės,
tačiau ne kiekvienas yra matęs šiuos retus žvėrelius. Miegapelės – naktiniai gyvūnai, dieną praleidžiantys savo lizduose. Šviesiu paros metu gamtoje pamatyti miegapelę galima nebent ją išbaidžius iš
lizdo. O jei ir pasiseka, tai tik trumpam – ši vikruolė per kelias sekundes pradingsta tankioje lapijoje. Miegapelių
neišvysime ir šaltuoju metų laiku. Kaip ežiai, šikšnosparniai ar barsukai, miegapelės žiemą praleidžia miegodamos žiemos įmygiu, kuris gali tęstis net 7-8 mėnesius. Lietuvoje gyvena (jau reikėtų sakyti gyveno) 4 rūšių
miegapelės, iš kurių 3 rūšys įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Lazdyninės miegapelės
Tai dažniausios ir labiausiai paplitusios
beveik visuose Lietuvos miškuose, išskyrus grynus pušynus ir eglynus. Šios miegapelės mėgsta mišrius medynus su tankiu
pomiškiu ir traku, atželiančias kirtavietes.
Jų maždaug kumščio dydžio, rutulio formos lizdų, susuktų iš žolių ir lapų, galima
rasti tankiose jaunose eglutėse, tarp jaunų
lapuočių medelių ar krūmų šakų. Kaip ir
kitos jų giminaitės, lazdyninės miegapelės mėgsta įsikurti ir paukščiams iškeltuose inkiluose.
Jos įrašytos į ES Buveinių direktyvos
4 priedą, daugelio šalių raudonąsias knygas ar sąrašus. Jų apsaugai kai kuriose
Europos šalyse skiriama daug dėmesio
ir lėšų. Vokietijoje netgi buvo sustabdyti svarbaus greitkelio platinimo darbai,
kai paaiškėjo, jog darbus vykdanti kompanija „pamiršo“ ten gyvenančias lazdynines miegapeles. Šioje šalyje norint per
mišką tiesti naują ar platinti esantį kelią,
pirmiausiai reikia ištirti, ar miške gyvena
miegapelės, ar kelio platinimas netrukdys
joms pereiti iš vienos miško dalies į kitą,
o jei trukdys, kokios priemonės būtinos
šiam neigiamam poveikiui sušvelninti.
Jeigu reikia iškirsti dalį miško, čia gyve32 ■
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nančios miegapelės yra sugaudomos ir
perkeliamos į kitą miško vietą.
Ypač daug dėmesio lazdyninių miegapelių apsaugai skiriama Didžiojoje Britanijoje. Šioje šalyje yra netgi oficialus asmuo –
„miegapelių pareigūnas“ (angliškai – Dormouse officer), koordinuojantis miegapelių
apsaugos priemones šalyje. Daugiau nei 20
metų vykdoma nacionalinė miegapelių
monitoringo programa, kurioje dalyvauja
apie 200 savanorių. Čia lazdyninės miegapelės veisiamos nelaisvėje ir išleidžiamos į
laisvę tose vietose, kur jos gyveno, bet vėliau išnyko. Daug dėmesio skiriama jų buveinių tvarkymui ir atkūrimui – retinami
seni medžiai ir nusenę lazdynai, kad galėtų
augti jaunas pomiškis ir trakas, kokio reikia miegapelėms. Specialiai dėl miegapelių
medžiais ir krūmais apsodinami gyvatvorėse atsiradę tarpai, nes jos svarbios miegapelėms ir kaip migraciniai koridoriai, ir
kaip gyvenamosios vietos.
Praėjusiame šimtmetyje Britanijoje
daugelis miškų, kuriuose augo vietiniai

medžiai ir gyveno miegapelės, buvo iškirsti, o vietoje jų pasodintos spygliuočių
medžių plantacijos. Dabar šios plantacijos vėl pradedamos atkurti į pusiau natūralius miškus, ir lazdyninė miegapelė
yra viena iš rūšių, dėl kurių tai daroma.
Lankantis ten, labai neįprasta buvo matyti specialiai miegapelėms pasodintus
lazdynus ir kitų medžių ar krūmų sodinukus su plastikinėmis apsaugomis nuo
kanopinių žvėrių, panašias į tas, kokios
naudojamos Lietuvos miškuose ąžuoliukų apsaugai.
Ar Lietuvoje reikia saugoti lazdynines
miegapeles? Pagal ekspertinį vertinimą,
Lietuvoje jų turėtų gyventi per 1 mln.
Skaičius gana įspūdingas, ypač lyginant
su oficialiai skelbiamais 45 tūkst. lazdyninių miegapelių Didžiojoje Britanijoje, kur
ši rūšis ypač saugoma. Dabar Lietuvoje
lazdyninių miegapelių apsaugai specialiai
nieko daryti nereikia, nes turime joms
tinkančių miškų. Be to, Lietuvoje taikoma
miškų naudojimo sistema su plynais kirtimais yra palanki šiai rūšiai. Lazdyninės
miegapelės ypač mėgsta ankstyvas miško
sukcesines stadijas ir užaugančios plynos
kirtavietės derlingose augimvietėse joms
yra pačios geriausios buveinės.

Didžiosios miegapelės
Kas tinka lazdyninėms
miegapelėms, visai netinka jų giminaitėms didžiosioms miegapelėms,
kurios yra senų ąžuolynų
ir brandžių mišrių miškų su senais ąžuolais ir
lazdynų traku gyventojos. Mūsų šalyje didžioji
miegapelė yra nykstanti
rūšis, įrašyta į Lietuvos
raudonąją knygą, įtraukta į „Lietuvos Respublikos griežtai saugomų
gyvūnų, augalų ir grybų
rūšių sąrašą“. Žinoma tik 10 šios rūšies populiacijų. Pagrindinė didžiųjų miegapelių nykimo priežastis Lietuvoje – brandžių
ąžuolynų iškirtimas ir lazdynų trako šalinimas. Priešinga situacija yra Vokietijoje, kur daugelyje federalinių žemių plyni miško
kirtimai nevykdomi. Didėjant medynų amžiui, daugėja drevėtų medžių, tinkančių miegapelių slėptuvėms. Sulaukę gamtinės
brandos medžiai dera gausiausiai, užtikrina miegapelėms pakankamai maisto. Dėl to pastaraisiais dešimtmečiais šių žvėrelių
gausumas Vokietijoje akivaizdžiai didėja ir didžioji miegapelė
ten pavadinta modernios miškininkystės politikos laimėtoja.
Kaip Lietuvos miškininkai galėtų padėti didžiosioms miegapelėms? Tai būtų labai paprasta. Miškuose, kuriuose gyvena
didžiosios miegapelės, reikia tik ... nieko nedaryti. Didžiajai
miegapelei reikia konservacinių apsaugos priemonių – jų gyvenamose vietose turėtų būti beveik rezervatinis apsaugos režimas. Miškas neturėtų būti kertamas plynai, ypač nekirstini
ąžuolai, seni nudžiūvę medžiai ir lazdynai. Seni drevėti ąžuolai teikia slėptuves, o gilės ir lazdynų riešutai yra svarbiausias
didžiųjų miegapelių maisto šaltinis, kaupiant riebalų atsargas
prieš žiemos įmygį. Bet iškyla ūkinė problema: jeigu nekertamas miškas, miškų ūkis negauna iš to pajamų, o kompensavimo mechanizmo už ūkinės veiklos apribojimą dėl griežtai
saugomų rūšių apsaugos įgyvendinimas Lietuvoje dar tik žengia pirmuosius žingsnius. Bet gal vieną dieną šios problemos
nebebus.

Miškinė miegapelė inkile

Miškinės miegapelės
Dar retesnės Lietuvoje,
įrašytos į šalies Raudonąją
knygą. Dabar žinomos tik
2 šių miegapelių populiacijos. Lietuva yra didžiulio
miškinės miegapelės arealo pačiame šiaurės vakariniame kampe, todėl čia jos
yra natūraliai retos.

Ąžuolinės miegapelės
Per praėjusius kelis dešimtmečius šios miegapelės išnyko arba
tapo labai retos visoje šiaurinėje ir vidurio Europoje. Niekas nežino, dėl kokių priežasčių. Prieš dešimtmetį ąžuolinę miegapelę
teko matyti Vokietijoje, Saksonijos Šveicarijos nacionaliniame

parke, o dabar ten jų jau niekas nebeaptinka. Panašiai ir Lietuvoje –
prieš 50 metų ąžuolinių miegapelių buvo Varėnos miškų urėdijoje, bet
pastaraisiais dešimtmečiais, nepaisant specialių paieškų, šios miegapelės mūsų šalyje nebeaptinkamos. Dėl to ši rūšis įrašyta į Lietuvos
raudonosios knygos 0 kategoriją, kaip išnykusi arba galimai išnykusi.
Siekiant išsaugoti mūsų miškų paslaptingąsias miegapeles, būtina žinoti kiekvienos miegapelių rūšies biologinius bei ekologinius,
ypač buveinių, poreikius ir paplitimą limituojančius faktorius. Jiems
nustatyti neužtenka perskaityti užsienio mokslininkų paskelbtas publikacijas, nes skirtingose šalyse yra skirtingos gamtinės bei miškų
valdymo sąlygos.
Todėl 2011 m. Lietuvoje buvo pradėtas vykdyti projektas „Miegapelių (Gliridae) populiacijų ypatumai šiaurės vakarinėje arealų
periferijoje“, didžiąja dalimi finansuojamas Europos socialinio fondo
lėšomis. Pagrindinis šio projekto tikslas – nustatyti lazdyninės, didžiosios ir miškinės miegapelių populiacijų ypatumus šių rūšių arealų šiaurės vakariniame pakraštyje, lyginant su kitose arealų dalyse
esančiomis populiacijomis. Vykdant šį projektą, tiriami miegapelių
buveinių pasirinkimą lemiantys aplinkos faktoriai, miegapelių mityba, populiacijų struktūra ir kiti ekologijos klausimai.
Nors projektas prasidėjo tik prieš metus, jau paaiškėjo pirmieji rezultatai, svarbūs miegapelių apsaugai. Iki šiol buvo manyta, kad miškinės miegapelės Lietuvoje mėgsta eglynus arba mišrius medynus su
tankiomis eglėmis antrame arde. Tačiau įvertinus aplinką aplink miškinių miegapelių naudojamus ir nenaudojamus inkilus paaiškėjo, kad
jos gali gyventi eglynuose, bet labiausiai mėgsta mišrius medynus su
tankiu pomiškiu ir traku (ypač jaunais šermukšniais, liepomis ir drebulėmis), brandžiais ąžuolais, liepomis ir juodalksniais, avietynais ir
gervuogynais, o vengia medynų, kuriuose daug brandžių pušų, eglių
bei atvirų vietų. Dar daugiau paaiškės, ištyrus miškinių miegapelių
mitybą. Jau atlikti lazdyninių miegapelių mitybos tyrimai parodė, kad
Lietuvoje miegapelių racione labai svarbią vietą užima šaltekšnio vaisiai, o tai nėra būdinga kitose piečiau esančiose arealo dalyse.
Projekto rezultatai bus ypač svarbūs, rengiant didžiosios miegapelės ir miškinės miegapelės apsaugos planus, nes Lietuvoje šios
rūšys menkai ištirtos. ☐

Antano Truskausko PĮ

Felis

Tel.: (8-5) 233 00 09,
(8-5) 233 77 80
Faks. (8-5) 213 02 00
Mob. +370 698 89 240
El. paštas: felis@takas.lt
skype: felishunting
Geriausios medžioklės
visuose Pasaulio kontinentuose
pagal Jūsų pageidavimus
Legalus trofėjų įvežimas:
gamtosauginių leidimų
ir veterinarijos sertifikatų
parūpinimas, muitinės
procedūrų sutvarkymas
Skambinkite ir mes pasiūlysime
geriausius variantus!
Kai kurias mūsų medžioklių
programas rasite:
www.hunting-world.com
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Miškų bei žemių
savininkai
ir medžiotojai –

ne priešai, o draugai

Žodis skaitytojui
Praėjusį kartą palinkėjus smagios vasaros, atkaru sėsti prie bjaurios temos. Bet pareiga verčia.
Du pašauktieji gelbėti Lietuvos miškus inkognito su paslaptinga misija atvyksta į Kretingos miškų urėdijos žemes. Pateptųjų
ant ,,rubežiaus“ su duona ir druska nepasitinka ne tik urėdas, bet
ir vietinis girininkėlis!!!
Pateptųjų nervai nebeišlaiko. Naudodamiesi tik pateptųjų privilegija, jie ant kojų sukėlė aukštus valdininkus.
Prieš tokį didmeistrišką ėjimą neatsilaiko ne tik girininkas, bet ir
pats urėdas. Abudu prisistato ant kilimėlio, t.y. ant miško keliuko.
Va čia ir prasideda visas gražumas.
Pašauktaisiais, pateptaisiais tampama tik turint ypatingų gebėjimų. Ne kiekvienam driskiui duota užuosti apokalipsės artėjimą.
Urėdo ir girininko žvilgsniai miškų apaštalams leidžia suklusti – kvepia nelabuoju. O žvirbliu išsprūdęs žodis – sugrįžta jaučiu.
Mediena. Štai kur Da Vinčio kodas.
Tik baisus mūsų šventųjų miškų kenkėjas gali drįsti šventąjį
medį paversti mediena.
Gėda, ponai Lietuvos mokytojai. Ateis ir Jūsų eilė. Kaip Jūs
drįstate nuodyti Lietuvos ateities sąmonę aiškindami, kad aviena – iš avies, šienas – iš žolės, mediena – iš medžio, o jautiena – iš
karvės. Pasieksime ir Jus, ponai konformistai, gyvenančius mediniuose namuose, sėdinčius ant medinių kėdžių ir krapštančius
dantis kiniškais mediniais krapštukais. Drebėkit, žmogienos.
Maždaug taip paprastų žmonių kalba galima perpasakoti
aktyvaus politologo Vladimiro Laučiaus, netikėtai nėrusio į gamtosaugos vandenis, straipsnio Delfi.lt portale esmę. (V. Laučius.
Lietuvos gamtą valdo žmogiena? www.DELFI.lt 2012 m. birželio
13 d. 11:56)
Esu pakankamai rambus, kad reaguočiau į kiekvieną šnypštelėjimą mano pusėn (medžiotojas, žudikas, demagogas ir t.t.), bet
negaliu tylėti, kai ,,visažiniai“ ir ,,visagaliai“ dergia man žinomus,
garbingus žmones, tikrus savo profesijos patriotus.
Todėl, pone Vladimirai Laučiau, keliu Jūsų numestą purviną
pirštinę ir drįstu perfrazuoti Jūsų straipsnio pavadinimą:
,,Vargas tau, Jeruzale, jei Lietuvoje gamtosaugą propaguoja
asiliena“.
P.S. Nuolankiai atsiprašau visą asilų giminę. Nieko blogo apie
juos nenorėjau pasakyti.
P.S. Visiems susidomėjusiems galiu išsiųsti V. Laučiaus straipsnį. Mano elektroninį adresą nesunkiai rasite tinklalapyje www.
lmzd.lt
Vis tiek smagios vasaros.

Eugenijus Tijušas
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Prof. habil. dr. Vytautas Padaiga

A

tsižvelgiant į Konstitucinio teismo sprendimą pataisyti
Medžioklės įstatymą (priimtą 2002 m.), kad nebūtų varžomos miškų ir žemės savininkų nuosavybės teisės, LR
Seime rengiamos atitinkamos pataisos. Dėl šių pataisų plačiai
diskutuojama žiniasklaidoje ir visuomenėje.
Iš vienos pusės, siekiant išsaugoti esamą medžioklės tvarką,
remiamasi valstybine laukinės gyvūnijos nuosavybe, valstybės
pajamomis už medžioklę, nuogąstaujama dėl miškų ir žemių
savininkų galimų vandalizmo veiksmų prieš laukinius gyvūnus.
Tai medžiotojų, kurių yra per 25 tūkst., argumentai. Iš kitos pusės – apie 250 tūkst. privačių miškų ir 700 tūkst. žemių savininkų
arba beveik 1 mln. šalies gyventojų norėtų, kad medžiotojai su
jais sudarytų miškų ir žemių nuomos medžioklei sutartis už atitinkamą nuomos mokestį ir įteisintų nuosavus medžioklės plotus. Lietuvoje vienam miško savininkui tenka apie 3,5 ha miško,
o žemės savininkui – apie 5 ha žemių.
Daugelyje Europos šalių medžioklės teisė siejama su žemėvaldos teise arba valstybinių ir privačių miškų bei žemių nuoma
medžioklei. Šiaurės Amerikoje (JAV, Kanada) medžiojamieji gyvūnai yra valstybės nuosavybė. Tačiau valstybinė gyvūnijos nuosavybė tose šalyse nesuteikia teisės medžioti svetimose medžioklei neišsinuomotose žemėse arba be valdos savininko sutikimo;
tai laikoma brakonieriavimu.
Medžioklei išnuomojami ne laukiniai gyvūnai, kurie yra paskelbti valstybės nuosavybe, o medžioklės plotais pavadintos jų
buveinių ganyklos miškuose ir laukuose. Miškuose – tai miško
Raseinių medžiotojai

želdiniai, pomiškis ir trakas, krūmokšninės ganyklos, laukuose – žemės ūkio pasėliai (grūdinės, aliejinės ir kaupiamosios kultūros, kultūrinės pievos ir kt.).
Pagal dabar veikiantį Medžioklės įstatymą, medžiotojai moka taip vadinamus mokesčius už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, nors faktiškai tai yra mokesčiai
už medžiojamųjų gyvūnų buveines, priklausomai nuo jų
tinkamumo gyvūnams. Be to, metinio mokesčio tarifai išliko tokie patys, kaip iki tol buvę už miškų ir žemių nuomą
medžioklei ir sudaro: už 1 ha įvairių miškų – nuo 0,45 Lt
iki 1,8 Lt; 1 ha laukų – 0,25-0,30 Lt, vandens telkinių –
0,1 Lt (Vyriausybės žinios, 2003, Nr. 5-180). Ne mažiau
kaip 70 proc. lėšų, surinktų iš mokesčių už medžiojamųjų
gyvūnų išteklių naudojimą, skiriama prevencijos priemonėms gyvūnų daromai žalai miškui išvengti (repelentai,
tvoros, gaubtai ir kt.), o 30 proc. – medžioklės plėtrai, medžioklėtvarkai, moksliniams tyrimams ir kt. (Medžioklės
įstatymas, 2002, 6.3 str.). Iš šių pagrindinių medžiotojų
mokesčių už medžioklę valstybės biudžetas nieko negauna, nors medžiojamieji gyvūnai paskelbti valstybės nuosavybe. Todėl nuogąstavimai, kad, priėmus Medžioklės
įstatymo pataisas, valstybė netektų pajamų už medžioklę,
neatitinka tikrovės. Panaikinus licencijas šernams ir stirnoms medžioti, neimamas mokestis už licencijas elniams
ir briedžiams medžioti. Medžiotojai dideles išlaidas patiria
pirkdami medžioklinius šautuvus, šaudmenis, aprangą bei
avalynę ir kitas priemones. Iš to naudos turi ir valstybė,
surinkdama nemažas PVM sumas.
Nuogąstavimai dėl galimų savininkų vandalizmo
veiksmų, atgavus jiems teisę nuomoti medžioklei nuosavus privačius miškus ir žemę, yra perdėti. Juk medžioklės
tvarką ir toliau reglamentuos valstybė, nustatydama medžiojamųjų gyvūnų rūšis, terminus ir medžioklės būdus,
galimą sumedžioti jų skaičių, išduodama licencijas, medžioklės lapus.
Pagal šiuolaikinę medžioklėtyros teoriją, medžiojamųjų gyvūnų apsauga ir racionalus naudojimas tėra įmanomi
tik jų elementarių populiacijų užimamų teritorijų ribose.
Elnių elementarių populiacijų apgyvendintas miško masyvų kompleksų minimalus plotas – 10 tūkst. ha, o optimalus – 30 tūkst. ha, briedžių – 60-100 tūkst. ha, šernų – 5-10
tūkst. ha. Stirnų, kaip sėslių gyvūnų, elementarios populiacijos užima pavienius laukų apsuptus miškus arba kelis
mažesnius iš jų, esančius 1-2 km atstumu vienas nuo kito.
Šių medžioklėtyros mokslo reikalavimų fone apie privatų medžioklės ūkį kelių hektarų miško arba žemės plote
nėra ko ir kalbėti. Be to, miškų ir žemių nuomos medžioklei sutarčių sudarymas su beveik 1 mln. miškų ir žemių
savininkų yra beveik neįmanomas.
Matyt, kad Lietuvoje kooperuojant medžioklei privačias ir valstybines žemes, miškus ir vandens telkinius reikėtų formuoti teritorinius medžioklės plotus, kuriuose
būtų ne mažiau kaip 5-10 tūkst. ha miškų, apgyvendintų
elementarių stirnų, elnių ir šernų populiacijų. Tokius teritorinius medžioklės plotus medžioklei turėtų išnuomoti valstybinių ir privačių miškų, žemių ir vandens telkinių

medžioklės kooperatyvų valdyba, atstovaujanti miškų ir žemių
valdytojus bei savininkus. Viena stambi medžioklės teritorija galėtų būti išnuomojama keliems medžiotojų klubams arba
privatiems medžiotojų kooperatyvams, išlaikant dabar esamą ne
mažesnį kaip 1000 ha medžioklės vieneto plotą. Toks klausimo
sprendimas nesukeltų jokio chaoso, nes išliktų dabar esamas
medžioklės plotų paskirstymas į medžioklės vienetus.
Šiuose teritoriniuose medžioklės plotuose kanopinių žvėrių
elementarios populiacijos gali būti saugomos ir racionaliai naudojamos tik pagal vieningas kvotas, kurios padalinamos tų teritorijų medžioklės vienetus nuomojantiems medžiotojų klubams,
atsižvelgiant į miškų plotą ir kanopinių žvėrių gausą juose.
Miškų, laukų ir vandens telkinių kooperacija medžioklei plačiai taikoma Europos šalyse, Šiaurės Amerikoje ir kitur. Pvz.,
Vokietijoje, išnuomojant medžioklei nedideles privačias valdas,
jos kooperuojamos ir turi būti ne mažesnės kaip 150 ha, o JAV
medžioklei kooperuojamos mažesnės kaip 400 ha žemės valdos.
Vokietijoje savininkas, turintis ne mažiau kaip 75 ha žemės, gali
joje medžioti. Visi šie miškų ir žemės plotai inkorporuojami į medžioklės teritorijas, apgyvendintas kanopinių žvėrių elementarių
populiacijų.
Miškų ir žemių valdytojai bei savininkai ir medžiotojai neturi
būti priešai, o artimiausi pagalbininkai vieni kitiems. Pirmieji gerina gyvūnų buveines, saugo miško želdinius ir pasėlius nuo gyvūnų
daromos žalos, naudodami prevencines priemones iš lėšų, gautų
už miškų ir žemių nuomą medžioklei. Medžiotojai reguliuoja gyvūnų populiacijų tankį, kad jis būtų optimalus, saugo žemės ūkio
pasėlius, įrengdami bokštelius medžioklei pačiose jautriausiose,
ūkininkų nurodytose vietose. Be to, miškų ir žemių valdytojai bei
savininkai ne tik žmonių saugumo sumetimais, bet ir dėl galimo
brakonieriavimo turi žinoti kas, kur ir kada medžioja.
Labai gražios galėtų būti bendros miškų ir žemių valdytojų bei
savininkų ir medžiotojų šventės, rengiamos įvairiomis progomis.
Tokios šventės, suartinančios vienus su kitais, labai populiarios
Skandinavijos šalyse. ☐

Antano Truskausko PĮ

Felis

Tel.: (8-5) 233 00 09,
(8-5) 233 77 80
Faks. (8-5) 213 02 00
Mob. +370 698 89 240
El. paštas: felis@takas.lt
skype: felishunting
Geriausios medžioklės
visuose Pasaulio kontinentuose
pagal Jūsų pageidavimus
Legalus trofėjų įvežimas:
gamtosauginių leidimų
ir veterinarijos sertifikatų
parūpinimas, muitinės
procedūrų sutvarkymas
Skambinkite ir mes pasiūlysime
geriausius variantus!
Kai kurias mūsų medžioklių
programas rasite:
www.hunting-world.com
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,,Fotografija – tobuliausia medžioklės forma...“
Selemonas Paltanavičius
Galima būtų ginčytis ir nesutikti su šia mintimi, tačiau ji, kaip
tas žvirblis, išskrido pasakyta. Net ir negalvodamas rasčiau
pakankamai pavyzdžių, patvirtinančių tokį teiginį: labai
daug garsių pasaulio fotografų ir filmų apie gamtą kūrėjų
savo kelią pradėjo medžiotojais. Matyt, vieną akimirką ateina savotiška branda ar gimsta nauja mintis, naujai pamatomas gyvūnas, kurį daug prasmingiau įamžinti nuotraukoje
ar vaizdo juostoje ir parodyti, pasidalinti tuo su visais.

Tokia įžanga šiame rašinėly ne šiaip – pavasariui dar
neįpusėjus į Lietuvą atriedėjo gamtos (ar labiau – gyvūnų)
fotografas iš Liuksemburgo Eugene Reiteris. Savo konstrukcijos - iš visureigio sukurtu ilgam gyvenimui skirtu
automobiliu - savotišku nameliu ant ratų, jis jau seniai
suka po Europą. Šįkart Eugenijaus Tijušo pakviestas pasiekė mūsų kraštą. Kaip pats sakė, jei ne Eugenijus, būtų
nevažiavęs – juk abu susitinka tarptautinių medžiotojų
(FACE, CIC) organizacijų plenumuose, posėdžiuose, Eugenijus tiek pasakojo jam apie Lietuvą. Tačiau dar viena
svarbi kelionės priežastis – bebrai, kurių Vakarų Europoje
nėra, o juos Eugene labai norėjo nufotografuoti. Taigi –
atviliojo Lietuva ir bebrai...
E. Reiteris – septintą dešimtį baigęs verslininkas, visą
amžių medžiojęs ne tik Liuksemburge, bet ir visam pasaulyje – Europoje, Azijoje, Afrikoje, Amerikoje. Apie medžiokles ir trofėjus būtų atskira kalba, nes jų buvę labai įdomių,
o trofėjų – išskirtinių. Tačiau sulaukęs šešiasdešimties jis
šautuvą padėjo į šalį ir į rankas paėmė fotoaparatą.

Autoriaus nuotrauka

Eugene Reiteris ir žinomas Lietuvos gamtos fotografas Vytautas Knyva
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Toks apsisprendimas daug kam buvo sunkiai suprantamas. Tačiau
pats Eugene pasinėrė į šį naują savo pomėgį – matyt, nedaug ką tereikėjo
atrasti: gyvūnai ir jų elgsena pažįstama, gyvenamosios vietos žinomos.
Tiesa, reikėjo kai ką ir keisti, nes sumedžioti gyvūną galima bet kokiu
oru, atstumas iki žvėries gali būti net labai didelis, šimtai metrų. Fotografijai būtinas tinkamas apšvietimas, be to – gyvūnas turi būti arti, geriau –
visai arti. O tai – ne tik sugebėjimo, bet ir sėkmės reikalas.
Po keliolikos darbo metų aplankyta daug šalių, fotografuota daugybė gyvūnų. Kai kurios išvykos reikalavo didelės ištvermės. E. Reiteris pasakojo, kad nuošaliame Indijos regione laukiant tigrų, jam teko
praleisti 5 savaites, maitinantis tik bananais ir koka kola. Kitokio maisto ten tiesiog nebuvo, o gerti vietinių tiekiamą vandenį būtų buvę ne
tik neapdairu, bet ir labai pavojinga. Ne lengviau ir Centrinėje Afrikos
Respublikoje, kur fotografas dirba jau keletą metų. Čia sudėtingas klimatas, nestabili politinė situacija. Ir gyvūnai – tie, kurių jis laukia – patys rečiausi. Beje, apie Afrikos gyvūnus ir jų fotografavimą E. Reiteris
mums atvėrė akis. Tai, ką matome dažniausiai nufotografuota – zebrai,
žirafos, liūtai ir keletas rūšių antilopių, tėra pats lengviausias „turistinio tako pakraščių rezultatas“. Šie gyvūnai gausūs nacionaliniuose parkuose, plėšrūnus čia netgi maitina netoli kelių, kad turistai juos visada
surastų ir pamatytų. Eugene ieško kitų – pačių rečiausių, baikščiausių
rūšių, kurių tenka tykoti ilgas savaites. Štai paskutinį kartą Centrinėje
Afrikoje jis medyje „gyveno“ 12 dienų ir sulaukė savo trofėjų: nuostabios antilopės bongo ir didžiausios antilopės Derbio kanos.
Tačiau kartu su E. Reiteriu sugrįžkime į Lietuvą, kur jis paskui bebrus
keliavo bent trejetą savaičių. Sutikite – ne kiekvienas tą galėtų. Tačiau
Eugene – ypatingos kantrybės vyras! Prie kai kurių bebraviečių jis praleido bent po penketą rytų ir vakarų. Laukė, o bebrai niurnėjo savo šiltuose namuose ir nepasirodė. Lietuvoje keletą kartų buvo sugrįžusi žiema,
nulalėjo Velykos, o Eugene kantriai laukė savo bebrų. Ar sulaukė? „Taip,
jų buvo, kažkas padaryta..., – kukliai pripažino fotografas. – Tačiau dar
sugrįšiu...“
Po ilgo varginančio bebrų fotomedžioklės turnyro fotografas patraukė į Lietuvos vidurį, pas stumbrus. Kai kas pamanytų, kad jis skubėjo į valstybinio stumbryno aptvarus, kur galima tų stumbrų rasti bet
kada. Kur ten! Penketą dienų jis tykojo pamiškėse, sulaukė jų saulei
tekant ir vakarais džiaugėsi ne tik šių galiūnų, bet ir elnių, stirnų nuotraukomis. O toliau...
Toliau – ilgas kelias į Suomijos šiaurę. Ten balandžio antroje pusėje
jo sulaukė kurtiniai. Kai Suomijoje ėmė aušti tikrasis pavasaris, gyvūnų
fotografas E. Reiteris pasuko į savo gimtąjį Liuksemburgą. Bent trumpam. O po to – vėl Afrika, gal dar kuris kraštas. Bet Lietuva, kaip sakė
jis pats, yra jo planuose. Taigi – iki kito susitikimo, Eugene. ☐

Nuotraukos iš E. Reiterio knygos – albumo „Passion“

Medžioklė

Medžioklė

Medžioklė verta tiek,
kiek joje išgyventa
Pokalbis su žinomu šalies medžiotoju selekcininku,
medžioklės trofėjų ekspertu Algimantu Šeškausku

Žodis skaitytojui
Loch Nesas nuvylė, bet pažadino eilinį patriotizmo priepuolį.
Brolyčiai, turiu jus nudžiuginti. Turtingiesiems ir išdidiesiems škotams, oi, kaip toli iki mūsų gebėjimo svetimšaliui
parodyti savo krašto gamtos turtus ir grožį.
Drįstu išsakyti savo pamąstymus ir pastebėjimus. Per pačius vidurvasario karščius mėgavausi škotiška vėsa ir drėgme
ir susukau per pusantro tūkstančio mylių šiame nuostabios
gamtos krašte.
Didingas Loch Nesas primena mūsų Asveją. Ilgas – 39 km.,
siauras – vos keli šimtai metrų, gilus – 230 m. Pasaulinio garso
ežero pabaisa Nesė savo dėmesiu nelepino. Nekrustelėjo net
uodegos galiuko ir nesukėlė jokios įtartinos bangelės. Užtat
smulkūs pabaisiukai, angliškai vadinami ,,midžais“, o lietuviškai ,,moškėmis“, atsiprašau mašalais – užkniso negyvai. Bet
tai leido pajusti skirtumą tarp vargdienės Lietuvos valdžios,
leidžiančios milijonus litų vargšams dzūkams gelbėti nuo šitos dievo bausmės, ir pinigais aptekusios Škotijos valdininkijos, tesugebančios savo škotams tik ,,midžų“ užknisimo lygį,
kaip orų prognozę, internete skelbti.
,,Midžai“ – ne vienintelis Loch Neso trūkumas. Nepatikėsit, bet, sukoręs per šimtą kilometrų aplink garsųjį škotų
ežerą, labiausiai pasigedau savo bičiulio Rimanto Glamboko,
Asvejos regioninio parko direktoriaus, ir jo komandos.
Tik nuošaliais kaimo keliukais pasiekiamas Asvejos ežeras
gražiausiose vietose parko direkcijos triūso dėka aptupdytas
jaukiomis poilsio aikštelėmis su patogiais miško baldais. Ilsėkis ir gėrėkis. Jeigu esi chamas, parko darbuotojai net tavo
išmėtytas šiukšles surinks.
Puikiais, asfaltuotais keliais apvažiavus Loch Nesą –
šiukšlių yra. Jaukios ir patogios poilsio aikštelės, leidžiančios
grožėtis vieno iš garsiausių pasaulio ežerų grožiu ir didybe –
ir su žiburiu nerasi.
Edinburgo oro uoste kartu su minia tautiečių laukiu kiekvieno lietuvio svajonių žirgo, vardu ,,Ryanair“. Susėdam.
Aplinkui kaip bičių avilys ūžia žiniasklaidos ir politikų galvos
skausmas – svarus sterlingų namo, vargstantiems giminaičiams gabenantys emigrantai.
Šalia įsikuria jauna pora. Vyrukas lėktuve nosį kažkodėl
pažabojęs ankstyvųjų Džeimsų Bondų akiniais nuo saulės, o
daili moteris velniai žino kam pasidabinusi kekšės apranga.
Su jais simpatiška mergytė.
,,Ryanair“ publika – ne tie klientai, kurie džiugina lėktuvų palydovus, peršančius pirkti visokį šlamštą. Bet mano
kaimynas, pasikėlęs akinius ir išdidžiai peržvelgęs kaimynus,
užsisako sau ir savo palydovei po 50 gramų viskio buteliukus
ir pepsi.
Velniai griebtų, va čia tai didinga akimirka. Žiūrėkit, pavydėkit – aš jau galiu sau tą leisti.
Smagios vasaros pabaigos prie Asvejos.

Eugenijus Tijušas
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Kada prasidėjo Jūsų, kaip profesionalaus medžiotojo, kelias?
Kodėl medžiojate? Gal tai – giminės tradicijų tąsa?
Profesionaliu medžiotoju aš niekada savęs nelaikiau. Pagal profesiją esu statybos inžinierius. Ragavau statybininko duonos, ir tikrai nemažai. Tačiau sugebėdavau tinkamai
suderinti tiesioginį darbą ir medžioklę. Todėl vienoje darbovietėje mane geranoriškai
vadindavo „inžinierius – mėgėjas, medžiotojas – profesionalas“.
Potraukis medžioklei – mano kraujyje. Tai paveldėta. Prosenelis iš mamos pusės
Jurgis Bajoras buvo girininkas, turėjo dvarelį Mediniškių kaime netoli Kašonių Prienų
rajone, daug žemės ir buvo aistringas medžiotojas. Per savo amžių sukaupė nemažą
medžioklės trofėjų kolekciją. Po prosenelio mirties ji atiteko senelio broliui. Vėliau ji
buvo išparduota įvairiems kolekcininkams. Vienas prosenelio sumedžiotas šerno iltis
man pavyko iš supirkėjo atgauti. Dabar apkaustytos sidabru jos kabo garbingoje vietoje ant sidabrinės grandinės su užrašu.
Kai buvau paauglys, mokiausi vienoje klasėje su Viktoru Vasiljevu, kuris vėliau tapo
ilgamečiu eksperimentinio, parodomojo Panevėžio medžioklės ir žūklės ūkio direktoriumi, draugavome. Laisvalaikiu ko tik neprasimanydavome. Neretai pašaudydavome
ir iš „ragatkių“. Kadangi Viktoro tėvai sunkiai vertėsi, jis kartais medžiodavo varnėnus
(padėdavau ir aš). Jis juos troškindavo ir valgydavo.
Kartą Viktoras mane prikalbino nueiti į Zoologijos muziejaus laboratoriją pažiūrėti, kaip daromos paukščių ir žvėrių iškamšos. Laboratorijos vedėjas L. Jezerskas leido
ir mums to pasimokyti. Tapome nuolatiniais Zoologijos muziejaus lankytojais. Vieną
kartą jame sutikome prof. Tadą Ivanauską su studentais. Pasakodamas apie paukščius,
jis pateikdavo įvairių klausimų. Stovėjau šalia ir klausiausi pasakojimo. Kai vienas studentas nežinojo atsakymo, neiškentęs pasakiau paukščio lietuvišką ir lotynišką pavadinimą. Taip susipažinome su profesoriumi. Jis pakvietė mus apsilankyti Obelynėje ir
apžiūrėti mini zoologijos sodą. Kartu su Viktoru pririnkome kelis maišus įvairių miško
uogų ir nunešėme T. Ivanausko augintiniams. Tapome nuolatiniais Obelynės lankytojais. Kiekvieno apsilankymo metu nepamiršdavome nusinešti miško gėrybių. Jokio užmokesčio, žinoma, neimdavome.
Sukakus šešiolikai metų, lankiau šaudyklą. Reikėjo šautuvo išimties tvarka, todėl
gavau medžiotojo bilietą su prierašu „Suaugusiųjų priežiūroje“. T. Ivanauskas man davė
A. Šeškauskas juokaudamas sako, kad medaliai, gauti už trofėjus, sveria apie 13 kg

400 rublių šautuvui nusipirkti. Tai buvo 16 kalibro „Tula“ su atlaužiamais gaidukais. Įsigijęs šautuvą, į medžiokles vykdavau beveik
po visą Lietuvą su patyrusiais medžiotojais, nes medžiotojų klubų
tuomet dar nebuvo. Daugiausia medžiodavau paukščius, zuikius.
Pirmąjį šerną teko sumedžioti apie 1961 metus.
Profesorių Tadą Ivanauską laikau savo, kaip medžiotojo, krikštatėviu.
Nors nuo pat mažens manyje virė didelė aistra keliauti ir, žinoma, medžioti, tačiau tėvai skeptiškai žiūrėjo į gamtininko profesiją.
Tad teko pasirinkti labiau „žemiškas“ statybininko studijas Politechnikos institute...
Kiek trofėjų Jūsų kolekcijoje? Kokie patys brangiausi
(ne pinigine išraiška)? Ar išsaugojote pirmąjiį trofėjų?
Nuo pat pradžių ieškojau prasmės medžioklėje. Supratimas apie
trofėjinę medžioklę tuometinėje Sovietų Sąjungoje buvo menkas.
Skaitydamas vokiečių, lenkų literatūrą ir spaudą medžioklės tema,
ėmiau gilintis į selekcijos subtilybes. Daug patirties pasisėmiau lankydamasis pas lenkų selekcininkus. Ten baigiau selekcininkų kursus,
išlaikiau egzaminus. Galiu pasigirti, kad tapau selekcinės medžiok
lės pradininku bei propaguotoju Lietuvoje. Formalia medžioklės
trofėjų vertinimo pradžia Lietuvoje reikia laikyti 1970 metus. Tada
LMŽ draugijos iniciatyva įvyko pirmoji Pabaltijo medžioklės trofėjų
paroda. Pagal mano knygos „Patarimai medžiotojui selekcininkui“
duomenis, 1982 m. parengti selekcinės medžioklės nuostatai. Imta
apmokyti medžiotojus selekcininkus. Aš pats vesdavau ir iki šiol
vedu įvairaus lygmens mokymus. Manau, kad šia savo veikla atidaviau duoklę Lietuvos gamtai.
Pirmasis trofėjus buvo Lietuvoje sumedžiotas stirninas, nuo kurio ir prasidėjo mano trofėjinės medžioklės karjera. Sumedžiojau jį
dar 1967 m. Šis trofėjus 1970 m. įvertintas aukso medaliu.
Sunku suskaičiuoti visus trofėjus. Esu sumedžiojęs apie 500 šernų, apie 200 stirnų, 117 briedžių, 35 rudąsias ir vieną baltąją meškas, 20 trofėjinių tauriųjų elnių. O smulkūs žvėrys iki šiol dar tiksliai
nesuskaičiuoti. Neturėjau tikslo medžioti dėl skaičiaus. Visada stengiausi sumedžioti tik aukštos kokybės trofėjų.
Papasakosiu apie du širdžiai brangiausius trofėjus, nes jie sietini su svarbiausiais gyvenimo šūviais.
Medžioklėse patyriau daug nutikimų. Visų neišpasakosi. Triskart mane atakavo sužeistos meškos, dukart šernai... Visuomet prisimenu atsitikimą, kai Karelijos miškuose sužeista meška netikėtai
puolė mane. Atsidūriau vos už kelių metrų nuo jos. Nedvejodamas
šoviau. Mano laimei, pataikiau tiesiai į kaktą. Ir dabar, galvojant,
kaip galėjo baigtis ši medžioklė, suima jaudulys. O tuomet buvo tik
didelė valios koncentracija lemiamam šūviui.
Kitas gyvenimo šūvis buvo Namibijoje, kur sumedžiojau gepardą. Savanoje važiuodami automobiliu aukštoje žolėje pamatėme
bėgančią patelę su dviem antramečiais jaunikliais. Jie buvo nutolę

A. Šeškauskas
prie pirmojo 1970 m. auksu apdovanoto
trofėjaus (ant sienos centre)

Algimantas Šeškauskas – selekcinės medžioklės pradininkas Lietuvoje, Lietuvos
Safari klubo steigimo iniciatorius, gerai žinomas tarp pasaulio medžiotojų, savo
trofėjais pasiekęs ne vieną Pasaulio rekordą, turintis vieną vertingiausių Europoje
savo sumedžiotų trofėjų kolekciją.
A. Šeškauskas yra Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos narys, šios
draugijos garbės medžiotojas, Kauno medžiotojų sąjungos garbės medžiotojas, CIC (Tarptautinė medžioklės ir medžiojamosios faunos apsaugos taryba)
tarptautinis medžioklės trofėjų ekspertas, SCI (Tarptautinis Safari klubas) amžinas narys, medžioklės trofėjų „oficialus matuotojas“, Lietuvos Safari klubo
prezidentas.
Parašė knygas „Patarimai medžiotojui selekcininkui“ (1981 m.), „Patarimai medžiotojui“ (bendraautoris, 2004 m.), „Medžiotojo užrašai“ (2007 m.).
A. Šeškausko trofėjai Lietuvos ir tarptautinėse parodose gavo apie 13 kg medalių.

apie 200 metrų nuo mūsų. Turėjau stambaus kalibro šautuvą, kurio šūvio trajektorija prastoka. Dvejojau – šauti ar ne... Medžioklės organizatorius už nugaros garsiai
rėkė ir primygtinai ragino šauti. Mat, jis labai nekentė gepardų, nes tie dažnai pjauna
mažąsias antilopes ir didžiųjų antilopių jauniklius. Šoviau ir... pataikiau. Šūvis nebuvo
pavojingas, bet geriausias gyvenime. Juk medžioklė verta tiek, kiek joje išgyventa.

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Šis briedis sumedžiotas Penžinos upės pakrantėje

Ar galėtumėte suskaičiuoti, keliose valstybėse medžiojote?
Kokios pačios iįspūdingiausios medžioklės šalys?
Daugiausia medžiojau tuometinėje Sovietų Sąjungoje, vėliau – Rusijoje. Kai atsivėrė
geležinė uždanga, teko medžioti ar medžioklės reikalais lankytis Amerikoje: JAV, Peru,
Brazilijoje, Kuboje, Jamaikoje, Gvatemaloje, Belize; Afrikoje: Namibijoje, PAR, Zimbabvėje, Maroke; Europoje: Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Rumunijoje,
Bulgarijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje, Turkijoje. Visų ir nepaminėsi. Gal
kokias penkias dešimtis suskaičiuotume.
Įspūdingiausios medžioklės vyko vis tik Rusijoje – Čiukotkoje, Kamčiatkoje. Kartais jas vadinu laukinėmis medžioklėmis, nes tekdavo atsidurti vienam akis į akį su
žvėrimi.
Deja, dabar medžioklės daug kur pasidarė grynai komercinės. Jos įgijo visai kitą
prasmę. Kažkoks komersantų žaidimas – užaugina žvėris aptvare, vėliau paleidžia ir
šauna. Panašiai vyksta ir mano pamėgtoje Rusijoje. Gal net drastiškiau. Įsivaizduokite,
ten kur kažkada medžiodavau, katastrofiškai sumažėjo žvėrių. Dabar neretai medžiojama iš malūnsparnių, visureigių. Mes gi nukardavome šimtus kilometrų pėsčiomis,
dar daugiau nuplaukdavome valtimi. Iki šių dienų išliko neišdildomi įspūdžiai. Neginčijama tikrojo medžiotojo dogma – kai nėra pergyvenimų, emocijų, vien pats nušovimas neteikia pasitenkinimo. Bent man.
Aptvaruose žvėrys kažkokie nenatūralūs, kaip karvės laikomos. Mano supratimu,
laukinis žvėris turi gyventi laisvai. Medžioklėje visada turi būti žaidimo elementų, tada
ji įgyja žavesio. Tu į žvėrį gali pataikyti ar nepataikyti, gali net sumedžioti, bet visada jis
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Rimondo Vasiliausko nuotraukos

Medžioklė

Nesuskaičiuojami trofėjai puošia gyvenamojo namo sienas

turi turėti šansą pabėgti, išlikti gyvas. Aptvare
užauginto žvėries elgsena visai kitokia. Deja,
tokie dalykai kol kas egzistuoja. Žinoma, yra tokių šalių, kaip Belgija, kur nėra laukinių žvėrių ir
beveik visi užauginami aptvaruose.
Tuomet ir pagalvoju, kaip gerai, jog mūsų
šalies galiojančiame Laukinės gyvūnijos įstatyme yra nuostata, kad visi žvėrys priklauso
valstybei.
Medžiojote dešimtyse pasaulio šalių.
Kaip atrodo lietuviška medžioklė šiame
kontekste?
Medžioklė Lietuvoje tikrai žymiai įdomesnė,
negu, tarkim, Afrikoje. Daugumoje juodojo kontinento valstybių medžioklės plotai priklauso
fermeriams. Tai dideli plotai, todėl žvėrys juose
jaučiasi beveik kaip laisvėje. Fermeriai perka
arba veisia žvėris, taip nuolat gausindami čia
gyvenančių gyvūnų populiaciją. Medžioklės
vyksta pagal iš anksto žinomą komercinės medžioklės scenarijų. Automobiliu medžiotojai
nuvežami į vietą, kur profesionalus medžiotojas – pėdsekys, pamatęs tinkamą žvėrį, leidžia į
jį šauti. Atvykėlis medžiotojas dažniausiai neturi
kito pasirinkimo. Tad belieka tik pataikyti...
Lietuvoje visai kitaip. Man pasitaiko medžioklių, kuriose nepadarau nė vieno šūvio,
nes, tarkim, nesutinku trofėjine prasme tinkamo stirnino. Jei medžioklė natūrali, ji gali būti
įdomi kiekvienoje šalyje. Bet kuris trofėjus,
jeigu jis sumedžiotas tauriais metodais, turi
prasmę, savo istoriją. Kartais pajuokauju, kad
sukabinti ant sienos mano trofėjai, kaip savų
simpatijų nuotraukos.
Kiek Jūsų sumedžiotų trofėjų
buvo ar yra pasaulio rekordais?
Esu pasiekęs aštuonis Pasaulio rekordus, iš kurių iki mūsų dienų išsilaikė du – tai šiaurinis elnias (sumedžiotas Kamčiatkoje, 1992 m.) ir Tian
Šanio avinas (Kazachstanas, 1993 m.). Pasaulio
rekordais taip pat buvo: ernio kaukolė (1992-
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1993 m.), snieginis avinas (1992-2000 m.), vilko
kailis (rekordas 1989-1990 m., bet iki šiol laikosi II vietoje. Beje, vilkas sumedžiotas Lietuvoje,
Radviliškio r.), trys rudosios meškos kaukolės
(1989-1992 m.), (1992-1993 m.), (1993-1994 m.).
Daugybė kitų mano trofėjų apdovanoti 138-ais
aukso, sidabro bei bronzos medaliais Lietuvos ir
užsienio parodose.
Kaip tapote Rusijos medžiotoju Nr. 4
(didysis Rusijos septynetas)?
Didžiajam Rusijos septynetui priklauso rudoji
meška, vilkas, lūšis, Rytų Sibiro briedis, maralas, Sibiro stirna, kurtinys (pavasarį). Apdovanojimai teikiami Rusijos ir užsienio piliečiams.
Žvėrys formaliai turi būti sumedžioti Rusijoje.
Prieš porą metų CIC‘o asamblėjoje Sankt
Peterburge Rusijos asociacijos „Rosochotrybolovsojuz“ ekspozicijoje pamačiau demonstruojamą Didžiojo Rusijos septyneto prizą. Priėjau
prie jų vadovybės ir pasakiau, kad turiu visus
nominuojamus trofėjus, sumedžiotus Rusijoje.
Jie sutiko įvertinti. Reikėjo komisijai pateikti
įrodymus ir nuotraukas.
Pernai lapkričio 30 d. dalyvavau Rusijos medžiotojų asociacijos XIII suvažiavime, kuriame
perskaičiau mūsų draugijos sveikinimą. Buvau
maloniai nustebintas, kai asociacijos vadovai
man įteikė Didžiojo Rusijos septyneto prizą Nr.
4 bei sertifikatą. Šis apdovanojimas pats brangiausias iš visų, nes įvertinti pasiekimai tikrai
permirkę prakaitu bei daugybe emocijų.
Didžiojo Rusijos septyneto pirmojo prizo
gavėju tapo žinomas Rusijos politinis veikėjas,
diplomatas, buvęs prezidento A. Medvedevo
patarėjas S. V. Jastržembskij, antrąjį ir trečią prizą gavo A. A. Jegorov ir V. G. Malejev.
Papasakokite apie savo idėją
turėti lietuvišką didiįjiį penketą.
Ši idėja gimė Lietuvos Safari klubo narių diskusijų metu, dar Jo Ekscelencijai Prezidentui
Algirdui Brazauskui gyvam esant. Šiuo metu

prie šios idėjos prisijungė LMŽD tarybos narys
G. Vaitiekūnas. Jai pritarė medžioklės trofėjų
ekspertų taryba prie Aplinkos ministerijos. Į
nacionalinį Didįjį penketą įeitų medaliniai trofėjai: briedis, elnias, stirninas, šernas, vilkas.
Mūsų šalyje sukaupta per 7 tūkstančius medalinės klasės trofėjų. Tarp jų yra medžiotojų,
kurie sumedžioję visas Lietuvos Didžiojo penketo rūšis. Iš neseniai sudaryto rejestro matyti, kad penkiolika medžiotojų (du iš jų mirę)
turi visus medalinės klasės išvardintų žvėrių
trofėjus. Tame skaičiuje vienas aukso medalio
vertės.
Lietuvos Safari klubas turi tokius prizus:
Safari klubo metinis prizas „bronzinis liūtas“,
kuriuo apdovanojamas Safari klubo narys sėk
mingiausiai medžiojęs užsienyje; Safari klubo
diplomas; Safari klubo „Didžiojo Afrikos penketo“ prizas.
Teko girdėti apie vieną tragišką nutikimą
Pietų Afrikoje. Kaip medžioklė padėjo
išgyventi po tos nelaimės?
Pietų Afrikos Respublikoje kartu su lietuviais
beveik dešimt dienų medžiojau pas seną pažįstamą, didįjį Afrikos medžiotoją Jurgen Još.
Prie mūsų turėjo prisidėti dar du medžiotojai
iš Lietuvos. Jų atvykimo dieną kartu su šeimininko sūnumi važiavau į Johanesburgo oro
uostą, pasitikti kolegų. Jurgenas ir jo sūnus
Frenkas – buvę Formulė–1 lenktynininkai.
Abu automobilį vairuodavo lyg pamišę. Aš
pats ne kartą tramdžiau ir prašiau, kad taip
greitai nevažinėtų. Ankstų rytą, vos išvažiavus, aš užmigau. Kiek vėliau prie vairo užmigo
ir Frenkas. Tad nevaldomas džipas „Toyota“
atsitrenkė į pakelėje stovėjusį tralą. Frenkas
mirė vietoje, o aš nukraujavęs, bet dar gyvas
malūnsparniu buvau pristatytas į Pretorijos
ligoninę. Nieko neatsiminiau. Po aštuoniolikos parų atsibudau. Pamačiau, kad esu prikaišiotas visokių zondų. Man atsibudus, subėgo
gydytojai, liepė judinti rankas ir kojas. Laimei,
jokie nervai nebuvo pažeisti. O lūžių būta
gana rimtų. Sulaužytos abi rankos, šonkauliai,
trūkę plaučiai, išlūžęs dubens sąnario lizdas.
Mane operavo net penkis kartus. Maždaug po
20-ies parų kaulai sugijo. Prabėgus 30 dienų
nuo įvykio, Jurgenas pasiėmė mane pas save,
nes jam reikėjo mokėti už gydymą. O aš kaip
tyčia tą kartą nebuvau apsidraudęs. Tądien,
kai išrašinėjo, susirinko gydytojų konsiliumas,
klausinėjo apie mano gyvenimo būdą. Vienas
gydytojas sakė, kad esu toks patvarus, nes
maitinuosi žvėriena. Tačiau gydytoja psichologė padarė išvadą, jog nuo patirtų teigiamų
emocijų medžioklėse ir asmeniniame gyvenime bei fizinio grūdinimosi susiformavo stiprus
gyvybės centras. O tokį sunku užmušti...

Kalbėjosi Rimondas Vasiliauskas

Medžioklė

Dar vienas tiltas
su Baltarusija
Žodis skaitytojui
Mėgstu rudenį, ypač rugsėjį. Ir
tai – ne poza. Daugybė nuostabių
akimirkų rudens gamtoje tiesiog
neleidžia nemėgti šio metų laiko.
Ruduo depresiją varo tik tada,
kai jo reiškinius stebi pro langą.
Sunku nemačiusiam nupasakoti rudens ryto žaroje gimstančio
rūko ar šalnos dievišką grožį.
Dar sunkiau gamta televizoriuje įpratusiam gėrėtis perduoti
girių galiūnų briedžių ir elnių rudeninio rujos šėlsmo didybę.
Neįmanoma pačiam nepabandžius pajusti to jausmo, kuris karšta banga užlieja tavo kūną, kai,
pamėgdžiodamas galingo žvėries
balsą, išprovokuoji jį atsiliepti ir
pasirodyti.
Šį rudenį, spalio 4 – 6 dienomis,
rudens žavesį galės pajusti visi, kas
apsilankys Aleksandro Stulginskio
universitete vyksiančioje penktojoje miško, medžioklės ir aplinkos
parodoje „Sprendimų ratas 2012“
Lietuvos medžiotojų ir žvejų
draugija kartu su renginio organizatoriais lankytojų teismui pristatys Tarptautinę medžioklės ir žūklės trofėjų parodą, o spalio 6-ąją
pakvies į XIV-ą Europos Tauriųjų
elnių kvieslių čempionatą.
Ir aš labai kviečiu apsilankyti.

Eugenijus Tijušas
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Rytis Zizas

LAMMC Miškų instituto doktorantas

Bendradarbiavimo tikslas
LAMMC filialo Miškų instituto Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyriaus mokslininkai kartu su kolegomis iš Baltarusijos 2011-2012 m. vykdo bendrą tarptautinį projektą „Bestuburių ir stuburinių gyvūnų erdvinis pasiskirstymas ir esantys
bei potencialūs migraciniai keliai Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionų miško
ekosistemose“. Bendradarbiaujama su mokslininkais iš Baltarusijos Nacionalinės
mokslų akademijos Biologinių išteklių mokslinio – praktinio centro Minske. Projektas (Nr. TAP-10054) vykdomas pagal dvišalį susitarimą tarp LR Švietimo ministerijos bei Baltarusijos Valstybinio Mokslo ir Technologijų komiteto lauko tyrimų,
mokslo ir technologijų srityse. Projektą užsakė bei europines lėšas skyrė Lietuvos
mokslo taryba. Vykdytojų grupę abiejose šalyse sudaro ir tyrimus savo srityse vykdo entomologai, kanopinių žvėrių specialistai ir ornitologai.
Šio darbo pagrindinis tikslas – nustatyti bestuburių ir stuburinių gyvūnų modelinių rūšių poveikį abiejų šalių pasienio zonos miško ekosistemoms, atsižvelgiant į
abiejų šalių miškininkavimo specifiką. Taip pat projektas skirtas mokslininkų mobilumui didinti bei užmegzti naujus kontaktus su Baltarusijoje specialistais.
Mokslinis darbas
Gyvūnams neegzistuoja žmonių nubrėžtos valstybių administracinės ribos, todėl
pasienio zonoje reiškiasi įprastas gyvūnų
migravimas ir telkimasis jiems palankiose vietose. Abiejų šalių teritorijoje išskirta
50 km pločio tyrimų teritorija pasienio
Senio šalčio rezidencija Baltvydžių girioje

zonoje, Lietuvoje ji apima Druskininkų ir
Varėnos miškų urėdijų pušynus, Baltarusijoje – daugiausia Grodno (Gardino) srities miškus. Sprendžiamos tokios užduotys: tiriama funkciniu požiūriu reikšmingų miško ekosistemoms tam tikrų grupių

Girių karalius stumbras ištroško

bestuburių (drugių, vabalų, negyvosios
medienos vabzdžių rūšių, įrašytų į Lietuvos ir Baltarusijos RK), rūšinė įvairovė;
identifikuojamos potencialiai pavojingų
žaladarių vabzdžių rūšys; nustatomos
svetimkraštės vabzdžių rūšys pasienio
regionuose ir įvertinama jų plitimo tikimybė bei keliai Lietuvos ir Baltarusijos
teritorijose; įvertinamas elninių žvėrių ir
tetervinių paukščių (kurtinio ir tetervino) erdvinis pasiskirstymas pasienio zonoje ir nustatomi jų migravimo keliai bei
elninių žvėrių poveikis pasienio miško
ekosistemose. Tolesnėje projekto vykdymo eigoje bus parengtos rekomendacijos
pasienio miškų ūkiui apsaugos nuo bes-

tuburių ir stuburinių gyvūnų daromos
žalos efektyvumui didinti bei retųjų rūšių
išsaugojimui.
Tyrimų rezultatų publikavimas
Pirmieji tyrimų rezultatai buvo pristatyti
2011 m. rugsėjį Druskininkų miškų urėdijoje vykusiame tarptautiniame semi-

nare „Spatial Distribution of the Invertebrate and Vertebrate Animals and Their
Present and Possible Migratory Paths in
the forest Ecosystems of Lithuanian-Belarusian Transboundary Areas“. Jame
perskaityti 7 pranešimai, auditorijai pristatyti tyrimų rezultatai. Paminėtini žaladarių (pušies spyglius graužiančių, pa-

Seniausias Baltvydžių girios ąžuolas – jam apie 600 metų

Briedžių tankumo 1000 ha miškų schema
Baltarusijos regionuose

to 2,0
2,1-3,0
3,1-4,0
4,1-8,0
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Šernų maudyklės ąžuolynuose

klotės entomofaunos) bei retųjų vabzdžių rūšinės sudėties
tyrimai ir pokyčiai abiejų šalių pasienio zonoje; augalėdžių
žvėrių ir tetervinių miško paukščių pasiskirstymo buveinėse
bei sąsajų su miško sumedėjusia augalija tyrimai; svetimkraščių rūšių potencialus skverbimasis iki šiol jų nelankomose teritorijose ir galimos problemos. Druskininkų miškų
urėdijos miškininkai aprodė žalingos entomofaunos ir žvėrių pakenktus želdinius. Seminaro medžiaga publikuota to
paties pavadinimo išleistame leidinyje.
Turininga viešnagių programa
Pernai kolegų iš Baltarusijos viešnagės metu Lietuvoje pristatėme mūsų vykdomų mokslinių tyrimų vietas ir kitose mūsų
šalies dalyse, taip pat supažindinome su tyrimų metodais.
Svečiai žavėjosi pakeliui aplankytais reprezentaciniais mūsų
krašto objektais. Lygindami su vis dar vadinama „geležine“
santvarka savo šalyje, šie akivaizdžiai nuoširdžiai pavydėjo
dabartinio gyvenimo lygio Lietuvoje.
Pagal tyrimų programą numatytų mūsų delegacijos dviejų „atsakomųjų vizitų“ į Baltarusiją metu, kolegos mums parengė plačias pažintines programas, pradedant apsilankymu
dviejose didžiausiose Baltarusijoje, bei žinomose visoje Europoje – Baltvydžių (Belovežo) ir Nalibokų giriose, dalyvaujant vietiniams saugomų teritorijų specialistams, miškininkams bei jėgeriams. Taip pat lankėmės medžioklės ūkiuose
bei buvome susipažindinti su Minsko ir Gardino miestais
bei kitomis šalies istorinėmis vietovėmis ir objektais – pilimis, rūmais, išlikusiais griuvėsiais. Visgi sunkiai įvardijamos emocijos ir jausmai užplūsta viešint žemėse, kadaise,
LDK kunigaikščių valdymo laikais priklausiusiose istorinei
Lietuvai. Nejučiomis akys pačios „atsijoja“ baltarusiškai užrašytus, tačiau lietuviškus vietovių, kaimų ir miestelių pavadinimus.
Kelionės metu nustebino, kad dauguma kelių Baltarusijoje yra geri, pakelės nušienautos. Senas tvoras gyventojai
masiškai keičia naujomis. Rodosi, tos tvoros privalomos, iš
gamyklos, iš betono, galima sakyti „vieno sukirpimo“, bet
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kai kurios skiriasi, nes nudažytos vis kitokiomis spalvomis. Akiai
neįprasta, kaip baltarusiai derina spalvas, mėgsta jų daug, ryškių ir įvairių. Mažutė autobusų stotelė išmarginta kokiomis 6-7,
daugiausia gamtos vaizdais: paukščiais, žvėrimis, medžiais. Bent
taip žmonės stengiasi išreikšti ir apginti savo individualybę. Maloniai nuteikia miestų ir miestelių švara, ypač tų, kuriuose klesti
kolūkiai: žmonės visur dirba, triūsia, pjauna krūmus ar medžius,
šienauja, šluoja pakeles. Labai neįprastai atrodo pakelėse keletą
kilometrų besitęsiančios pakelės medžių juostos, kur kiekvieno
kamienai nutepti baltais dažais ar bent jau apvesti balta juosta.
Stebina pakelėse stovintys kryžiai – vis po du: vienas – katalikų,
kitas – provoslavų, ir dar, jeigu vienoje kelio pusėje bažnyčia, tai
kitoje būtinai – cerkvė. O ką jau kalbėti apie kapines su didžiuliais
kryžiais ar paminklais, išpuoštais taip čia mėgstamomis didžiulėmis ir įvairiaspalvėmis plastmasinėmis gėlėmis! O laukai laukai
– kiek tik akys užmato, driekiasi javų ar bulvių laukai, kuriuose
ropoja daugiausia galingi, apynaujai spalvoti „belarusai“. Nors
pagal tenykščius gamtosauginius reikalavimus, kaip pasakojo
mus lydintys kolegos, pakelėse turi būti paliktos neužsėtos juostos, tačiau prezidento nerašytu paliepimu dirbami laukai prieina
beveik iki pat važiuojamosios dalies – produkcijai gauti turi būti
išnaudotas kiekvienas žemės lopinėlis! Žvelgiant į tokią intensyvią žemdirbystę, nejučiomis mintyse iškyla platūs dirvonuojantys
mūsų Lietuvėlės laukai, tankiai apžėlę ekologiškomis piktžolėmis.
Tiesa, kadangi autoriui tenka dažnai lankytis kitoje Baltarusijos
dalyje, tenka pripažinti, kad tie platūs laukai ir klestintys kolūkiai
koncentruojasi daugiausia vakarinėje ir centrinėje šios šalies teritorijos dalyse, maždaug iki Minsko, ir kone visiškai šis vaizdas
pasikeičia šiaurinėje dalyje. Kaip sako patys baltarusiai, pastarojoje dalyje gyvena daugiausia rusai, kuriuos „tinginius, kaip ir jų
gimtojoje šalyje, mums reikia išmaitinti“, mat didžioji žemės ūkio
produkcijos dalis yra eksportuojama būtent į Rusiją.
(Tęsinys – kitame numeryje)

Antano Truskausko PĮ
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Medžioklė

Žodis
skaitytojui
Buvau sau prisiekęs: kaip velnias
kryžiaus vengsiu politikos temų.
Bet štai ir vėl ...
Kaltas sapnas.
Anąnakt pabudau išpiltas šalto prakaito. Sapnavau, kad su violetinės mūsų visuomenės dalies
atstove Seime diskutuojam apie
Medžioklės įstatymą. Brrr ...
Košmaras nesibaigė ir nubudus. Žiūrint į lubas, bjaurybė atmintis jose, lyg ,,teliko“ ekrane,
ėmė rikiuoti odiozines figūras iš
buvusių, esamo ir būsimo Seimų
kada nors ką nors pasakiusias apie
gamtą, miškus, medžioklę. Sodoma ir Gomora!!! ...
Va tada, prieš kelias naktis, ir
vėl prisiekiau sau. Velniop priesaiką nerašyti apie politiką!
Ponios ir ponai, miškininkės
ir miškininkai, medžiotojos ir medžiotojai, gamtos mylėtojos ir
mylėtojai, na ir Jūs, ten iš ,,galiorkos“ – galvokite, gerai galvokite,
ką darote, atėję prie balsadėžės.
Neduok Dieve, jeigu dėl Jūsų,
atsiprašau, dėl mūsų kaltės prasidės ir žvėrių emigracija iš Lietuvos.
Beje, ar pastebėjote kokios
sodrios klevų spalvos šį rudenį ...

Eugenijus Tijušas
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Baltvydžių girios
ąžuolynai

Dar vienas tiltas su Baltarusija
Rytis Zizas

LAMMC Miškų instituto doktorantas

(Tęsinys, pradžia – 8 nr.)
Nalibokų ir Baltvydžių girios
Baltarusijoje gamtiniai draustiniai ir
rezervatai užima 8 proc. šalies teritori
jos. Nalibokų ir Baltvydžių (Belovežo)
girios – vieni didžiausių miško masyvų
Baltarusijoje, anot kai kurių šaltinių, ir
dabartinėje Vidurio bei Rytų Europoje.
Deja, dar visai neseniai joms grėsė realus
sunykimo pavojus dėl netinkamos apsau
gos ir tvarkymo – gretimose teritorijose
buvo kuriamos gyvulių fermos, plečiami
žemės ūkio paskirties pasėliai, didinamas
komercinių medžioklių skaičius, veikė
didžiuliai medienos perdirbimo cechai.
Šių teritorijų valdymas labiau panašėjo į
komercinę veiklą. Po Baltarusijos aplin
kosaugininkų, visuomeninių organizaci
jų ir Europos gamtosauginių organizacijų
didelių pastangų pavyko pristabdyti šiuos
žalingus procesus: didelėse girių dalyse
visiškai uždrausti bet kokią ūkinę veiklą,
įsteigti paukščių apsaugai svarbias terito
rijas, daug atskirų faunos ir floros rūšių
apsaugos draustinių, o Belovežo girią įra
šyti į pasaulio paveldo objektų – UNES
CO sąrašą. Nors ir su smarkiai žmogaus
pakeista aplinka: „apkarpytais“ plotais,
didelėmis numelioruotomis šlapynėmis,

iškirstomis sengirėmis, komercinių me
džioklių pakeista fauna abi šios girios vis
dar yra prieglobstis daugybei įprastų bei
retųjų gyvūnų ir augalų rūšių.
Nalibokų giria plyti dešiniųjų Nemu
no intakų Berezinos ir Usos baseinuose,
tęsiasi iki Ašmianų keteros šiaurėje ir
Minsko aukštumos į rytus. Ši didelė erdvė
savita ir unikali augaviečių ir pelkių įvai
rove su juose vešinčiais medynais: alks
nynais ir beržynais, sausose augavietėse
šlamančiais ąžuolynais su eglės priemaiša
bei skroblynais, taip pat vietomis pasitai
kančiais pušynais. Girios pietvakariuose
eina šiaurinė ištisinio paplitimo skroblo
riba. Girios flora itin turtinga: randama
820 žolinių augalų ir 200 samanų rūšių, iš
jų – per 30 rūšių labai retos. Iš viso skiria
ma net 7 buveinių tipai, saugomi Europos
mastu, pradedant oligotrofiniais ir mezo
trofiniais vandens telkiniais, natūraliais
eutrofiniais ežerais ir baigiant brandžiais
ąžuolynais smėlingose augavietėse. Visas
šis kompleksas įeina į saugomo kontinen
to ekologinio tinklo sudėtį. Mažai kam
žinoma, kad būtent ši giria dar carinėje
Rusijoje galėjo tapti pirmuoju oficialiu
draustiniu: tuometinis garsus gamtinin
kas Falc-Veinas girios prieigose turėjo
sodybą ir aplinkiniuose miškuose ėmėsi

Skroblynai Baltvydžių girioje

kurti bebrų draustinį. Tačiau entuziasto
planus sugriovė Pirmasis pasaulinis ka
ras, o pirmasis Rusijoje draustinis atsira
do Barguzijos taigoje ir buvo skirtas sa
balų apsaugai. Respublikiniu landšaftiniu
draustiniu Nalibokų giria ir jos prieigos –
iš viso 77,54 tūkst. ha – buvo paskelbta
2005 m. Dabar jame saugoma 30 augalų
rūšių, 12 bestuburių, 3 žuvų, 3 amfibijų ir
roplių, 4 žinduolių ir 29 paukščių rūšys,
įtrauktos į Baltarusijos ir tarptautinę rau
donąsias knygas.
Baltvydžių (Belovežo) giria driekiasi
Gardino ir Bresto srityse, Vyslos basei

no rytiniame pakraštyje. Pats masyvas
yra Baltarusijos ir Lenkijos valstybėse,
abiejose pusėse įkurti nacionaliniai par
kai, įkurti biosferos rezervatai. Baltaru
sijos pusėje biosferos rezervatas užima
apie 1800 km² plotą. Daugiausia vyrauja
sausos augavietės, kuriose veši pušynai,
ąžuolynai, skroblynai. Žemesnėse vietose,
molinguose dirvožemiuose auga mišrūs
miškai, o pelkinėse augavietėse – eglynai,
beržynai, juodalksnynai. Girios flora tur
tinga 25 medžių, 34 krūmų bei 14 puskrū
mių rūšimis. Įspūdingai paskirose girios
dalyse, kuriose nevykdomi jokie kirtimai,

atrodo natūralėjančios, pilnos virtuolių
dvišimtamečių eglių, trišimtamečių pušų
sengirės ar penketo ir daugiau šimtmečių
sulaukę ąžuolynai. Pačiu seniausiu me
džiu laikomas šešis šimtmečius menantis
ąžuolas patriarchas, ko gero, dėl kamiene
buvusios žaizdos išlikęs per kadaise vyk
dytus masinius ąžuolynų kirtimus. Parko
specialistai neigiamai vertina prieš keletą
šimtmečių dėl gerų augimo savybių smė
liniuose dirvožemiuose introdukuotą
raudonąjį ąžuolą, kuris masiškai paplito
ir daug kur išstūmė paprastąjį. Kaip daž
niausiai tokiais atvejais būna, dėl atvež
LAMMC Miškų instituto Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyriaus archyvo nuotraukos

Išvirtusių senų ąžuolų vietą girioje užima liepos ir skroblai

Medžioklė

Už komercinę kainą pamedžioti stumbrų į girią atvyksta turtingesni
europiečiai, tarp jų pasitaiko ir lietuvių

tosios rūšies pasikeitė ir vis dar keičiasi visa ekosistema, joje
esančių kitų floros ir faunos rūšių įvairovė. Dėl ąžuolų tik
riausiai patenkintos didžiulės šernų, elnių bandos, priveistos
dėl organizuojamų masiškų medžioklių, į kurias sukviečiami,
kaip ir senovėje, tik tam tikri asmenys.
Dar ši giria garsėja ,,Senio Šalčio“ rezidencija, kurioje vai
kus džiugina galybė pasakų personažų, taip pat administra
ciniuose pastatuose įrengtu muziejumi, šalia esančiais žvėrių
voljerais. Deja, būnant čia jau nėra to jausmo, kad tai – lau
kinė giria, nes labai daug dėmesio skirta turistams, kurie at
vyksta pilnais autobusais – pilna priraizgyta pažintinių takų,
visi keliukai, nors ir siauri, yra asfaltuoti. Kaip pasakojo gidai,
šiais „pagainioti“ motociklus mėgsta į vieną iš savo rezidenci
jų atvykstantis prezidentas su sūnumi.
Kaip tik šioje girioje, Viskulių kaime esančioje medžioklės
rezidencijoje 1991-ųjų metų gruodžio 8 d. buvo pasirašytas
svarbus susitarimas, kuriame konstatuotas TSRS suirimas.
Pasak istorikų ir mus lydėjusių gidų, įdomios šio politinio
manevro aplinkybės: Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos tuome
tiniai lyderiai, tarp kurių buvusi nemaža trintis, buvo atvilioti
į gūdžią Belovežo girią lyg palėbauti, lyg į didelę medžioklę
pamedžioti stumbrų, lyg pašlijusių santykių pagerinti. Po va
dovų pamaitinimo gausiais pietumis Sovietų Sąjungos reor
ganizacijos sumanytojams manevras pavyko ir taip buvo nu
trauktas 1922 m. sukurtos imperijos egzistavimas. Buvusios
TSRS gaivintojai dabar bando aiškinti, kad Belovežo susitari
mai – neteisėti, vadina juos išdavyste.
Girių imperatorius – stumbras
Nalibokų ir Baltvydžių girios pristatomos kaip unikalūs, nuo
LDK laikų egzistuojantys didžiausi Europoje stumbrų draus
tiniai, kuriuose senovėje medžiojo LDK kunigaikščiai, Lenki
jos karaliai ir Rusijos carai. Stumbrų mikropopuliacijos buvo
dirbtinai atkurtos, veisiant paskirus išlikusius 48 grynakrau
jus žvėris, surinktus iš Europos zoologijos sodų. Moksliniai
tyrimai parodė, kad šis iki 1000 ir daugiau kilogramų užau
gantis raguotis yra kilęs iš Pietų Azijos, vėliau plačiai paplitęs
Europoje, Mažojoje Azijoje ir Šiaurės Amerikoje. Skiriami 3
stumbro porūšiai: lygumų ir du, visiškai išnykę, kalnų – kar
patų ir kaukazinis. Dabar Baltvydžių girioje priskaičiuojama
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apie 300, Nalibokų – apie 100 stumbrų (visame pasaulyje stumbrai
gyvena 31 šalyje, iš viso – apie 3000).
Baltarusijoje stumbrų populiacija siekia apie 1000 individų.
Nors ir laikomi miško gyvūnais, stumbrai didesnę laiko dalį pralei
džia pamiškių pievose, žemės ūkio kultūrų laukuose, misdami žoli
ne augmenija. Mūsų viešnagės metu vieno didžiausių Baltarusijoje
medžioklės ūkio vadovas pavežiojo po plotus, kuriuose gyvena 200
šių raguočių. Jis aprodė jaunus želdinius, kuriems stumbrų poveikis
nėra tragiškas, kaip dažnai manoma. Mat, medžių žievės ar ūglių,
skirtingai nei briedis ar stirna, stumbras beveik nelaupo. Didesnę
žalą apsodintose kirtavietėse stumbrai padaro ganydamiesi ir iš
mindydami mažus medelius, o paaugusius dažniau nulaužia kasy
damiesi tarpurages ar trindamiesi šonais. Bet javus, runkelius ar ku
kurūzus kelių dešimčių raguočių bandos nusiaubia kartais visiškai,
ne tiek nuėsdami, kiek ištrypdami, išvoliodami. Keletą valandų per
didžiausią kaitrą juodu, neatsidarančiais langais visureigiu „viliuku“
mus vežiojęs ir apie stumbrus pasakojęs medžioklės žinovas teigė,
kad didesnio stumbrų skaičiaus ūkis išlaikyti nepajėgtų. Žiemą ra
guočius miške ir pamiškėse šeria tam skirtose pašarinėse aikštelėse
kukurūzų silosu, racioną papildydami laižomąja druska. Jų kaime
nė reguliuojama, „išimant“ iš bandos senus, paliegusius, sužeistus
individus, kurių sumedžiojimo kvotą ir kainą nustato valdžia sos
tinėje. Už tam tikrą kainą sumedžioti stumbro atvyksta turtingesni
europiečiai, pasitaiko ir lietuvių. Deja, užsienio medžiotojai dažnai
nėra patenkinti, nes stambiausių, didžiausių egzempliorių su ge
riausiais trofėjais medžioti neleidžiama. Manoma, kad paskiri šio
„kolchozo“ augintiniai atklysta ir į Dzūkijos kraštą. Mat stumbrai
klajoja kelių dešimčių kilometrų atstumu, ypač, kai toje vietoje šių
žvėrių buveinės yra perpildytos.
Aplankėme kadaise buvusį savą, o dabar kaimyninį kraštą, pa
matėme daug jo įžymybių, savitumų ir patyrėme daug gerų emo
cijų. Pažinome ir žmonių svetingumą, vaišingumą bei dabartinę
baltarusių kultūrą, daug kam tokią pažįstamą ir jau tokią pamirštą.
Nepaisant begalės politinių niuansų, kaip sakoma: „Ir ten gyventi
galima“. ☐
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Žodis skaitytojui
Spalio 26 rytą įsijungiu kompiuterį, nusiteikęs pradėti rašyti
Žodį skaitytojui ir ... Vienoje internetinėje žiniasklaidos priemonėje juodu ant balto parašyta: pasaulinė staugimo į mėnulį diena (matyt, turėta galvoje naktis). Perkūnėli šventas!
Kaip pirštu į rū..., atsiprašau – į akį (vėl aukštaitiška prigimtis
bandė prasiveržti). Iš kur tie kompiuteriniai rašeivos sužinojo
apie mano nuotaikas?
Už lango krenta pirmos snaigės. Lesykloje prie lango jau
pešasi tuntas zylių. Rodos, gyvenk ir žvenk. O man vilku norisi kaukt. Kaltas Leninas. Taip taip, Leninas. Tas pats bolševikų
dievukas. Tai jis bjaurybė prieš šimtą metų išpranašavo, kad
valstybę gali valdyti kiekvienas driskius (autentiškai, berods,
virėja) ir, kad reikia saugotis imperialistų kėslų. Pasirodo, jis
buvo teisus!!!
Šiuolaikinėj Lietuvoj jau surasta ir valstybės valdymo
forma tokiems ,,valdytojams“ – teismai. Teis(m)inėj valstybėj
lengviausia valstybę valdyti per teismus. Kuopelė (nežinantiems – tai itin populiarus bolševikiškas grupelės žmonių
sambūrio pavadinimas) keista meile vilkams trykštančių
bendrapiliečių skundžia teismui ministro įsakymą dėl vilkų
medžioklės limito. Teismas, gindamas nežinia kieno interesus, stabdo vilkų medžioklę. (Beje, kai pagalvoji, mūsuose
tiek daug keistų meilių, tai kažin, ar meilė vilkams tokia jau
keista).
Eureka! Bet, juk tai genialu! Burkimės į kuopeles ir kreipkimės į teismus.
Lietuviai, lenkai, rusai, žydai, čigonai (atsiprašau, romai) –
Lietuvos piliečiai, burkimės į kuopeles ir skųskim. Skųskim
teismams visus kraujasiurbių valdininkų sprendimus. Juk
MŪSŲ teismai gina visus filus ir fobus – pedo, kedo, kubilo,
vilko ir t.t. Aš pats, asmeniškai, kviečiu į kuopelę visus ,,pavasariniųslankųmedžiokliųdraudimofobus“. Kaip visada, mano
kontaktus rasite tinklalapyje lmzd.lt
Žiūrėk, anot bolševizmo klasiko Vladimiro Iljičiaus, ir susiklostys situacija, kai apačios nebenori, o viršūnės nebegali
(jaunime SIC – tai ne apie seksą, tai apie politiką).
A! Tiesa. Apie imperialistų kėslus.
Spalio viduryje, netyčia, pakliūnu į briedžių medžioklę
Švedijoje (čia – ne iš sapno). Kompanija garbinga. Be šeimininkų švedų, dar aštuonių valstybių medžiotojai. Medžioklė
skandinaviškai rami. Ilgai ir nuobodžiai stovi, lauki, klausaisi
tolumoje šuns lojimo ir po visko sužinai, kad kažkas iš kompanijos pykštelėjo briedį. Bet kalbų per pietus ir vakarienę ...
Tokių pokalbių metu, vienas galingas švediškų, ir ne tik,
miškų magnatas lyg tarp kitko paklausia: ar tiesa, kad kitais
metais Lietuvoje ir jis jau galės nusipirkti miško... Še tau,
boba, ir devintinės. Mes dar nežinom, o jie jau žino.
Su pirmuoju sniegu, bičiuliai.
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Eugenijus Tijušas
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Parodos
šurmuliį
virpino

tauriųjų elnių balsai
Ankstyvą spalio 6-osios rytą Akademijos gyventojus bei parodos „Sprendimų ratas 2012“
dalyvius ir lankytojus kiek suglumino bei nustebino neįprasti, kai kam iki šiol visai negirdėti garsai, sklindantys nuo lauko scenos. Tądien didelį žiūrovų antplūdį ir susidomėjimą
patraukė Aleksandro Stulginskio universiteto
Žemės ūkio mokslo ir technologijų parke vykstantis 14-asis Europos tauriųjų elnių kvieslių
čempionatas, tapęs svarbiu parodos akcentu.
Šio egzotiško medžioklės meno renginys pirmą
kartą vyko Lietuvoje, todėl tai buvo rimtas išbandymas pagrindiniam čempionato organizatoriui – Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijai, o ypač pirmininko pavaduotojui Eugenijui
Tijušui. Nakties audra, apgadinusi tribūną,
įrangą bei sukėlusi daug rūpesčių čempionato
rengėjams, varžybų dalyvių nuotaikos nesugadino ir jų neišgąsdino. Medžiotojai juk pratę ir
prie blogesnių orų...

Nepaisant žvarbaus oro,
Austrijos atstovas
Ch. Hochleitner pasirodė
tradicine apranga

Atvyko dešimt komandų
Tauriųjų elnių kviesliai į Lietuvą suvažiavo iš Austrijos, Čekijos, Lenkijos,
Lietuvos, Serbijos, Slovakijos, Slovėnijos, Vengrijos ir Vokietijos. Pirmą sykį
čempionato istorijoje dalyvavo Estijos ir Baltarusijos atstovai, kuriems išim
ties tvarka leista sudaryti bendrą debiutantų komandą. Pilno sąstato (3 daly
viai) Lietuvos komanda šiame čempionate pasirodė vos ketvirtą kartą. Mūsų
šalį reprezentavo Algimantas Kunigėlis, Vidmantas Lunius, Igor Kramarev
bei jų vadovas Algimantas Kamičaitis.
Elnių kvieslių čempionato dalyvių pasirodymus vertino ekspertų komi
sija, kurią sudarė po vieną atstovą iš kiekvienos čempionate dalyvaujančios
Lietuvos komanda: (iš kairės) A. Kamičaitis, A. Kunigėlis, I. Kramarev, V. Lunius

Teisėjai kvieslių pasirodymus tik girdėjo, bet nematė

šalies. Nuo Lietuvos deleguotas Panevėžio miškų urėdijos Nau
jamiesčio girininkas Antanas Auglys. Čempionato dalyvių pa
sirodymai vertinami anonimiškai, todėl pagal nustatytą tvarką
ekspertų komisija įsitaisė prieš sceną tam skirtose aptvertose pa
talpėlėse ir dalyvių skleidžiamus garsus tik girdėjo, bet jų pačių
nematė.
Varžybos pirmiausia vyko dviejose rungtyse: pirmoje reikėjo
imituoti jauno tauriojo elnio, ieškančio patelių, baubimą, antro
je – brandaus tauriojo elnio, teritorijos lyderio, turinčio patelių
bandą, riaumojimą. Vėliau geriausiųjų dešimtukas varžėsi labai
sudėtingoje trečioje rungtyje – vienu metu vienas kvieslys priva
lėjo imituoti dviejų elnių dvikovos metu skleidžiamus garsus –
kovingą, „priešą“ išgąsdinti turintį maurojimą.
Imituoti labai sudėtinga
Rujos metu patinai skleidžia sunkiai apibūdinamus balsus. Me
džiotojai juos vadina maurojimu, baubimu. Garsai tokie žemi
ir tokie stiprūs, kad ne kiekvieno žmogaus balso stygomis tai
galima išgauti. Tauriųjų elnių šaukliui reikalingi ne tik įgūdžiai,
bet ir fizinės savybės – įgimta klausa, atitinkamas balso tembras.
Kad tai įmanoma atlikti, elnių kviesliai puikiai pademonstravo ir
šio čempionato metu. Imituojamam garsui sustiprinti jie naudo
jo įvairius instrumentus. Instrumentuose nėra jokių įtaisų, todėl
per vamzdžius, ragus ar jūros kriaukles skleidžiamas garsas tik
rezonuojamas, sustiprinamas ir kažkiek modifikuojamas. Kai
kurie tauriųjų elnių kviesliai pasirodymo metu demonstravo ne
tik muzikinius, bet ir artistinius gebėjimus, kartais panaudoda
mi net šokių elementus. Kaip sakė Lietuvos rinktinės vadovas
Algimantas Kamičaitis, tauriojo elnio viliojimas yra medžiotojo
meistriškumo viršūnė. Jei medžiotojas sugeba elnią prisišaukt ar
bent išprovokuoti atsiliepti, tai labai palengvina medžioklę.
Taurieji elniai rujos metu labai komunikabilūs. Tad medžio
tojai, sugebantys „susišnekėti“ su elniu, gali tikėtis gero laimikio.
Pasitaiko atvejų, kad vieną vakarą po ilgesnio „pokalbio“ su el
niais, medžiotojui tenka gydyti balso stygas ir kalbėti pašnibž
domis.

Čempionato nugalėtojas – čekas J. Brtník

„Jagd&Hund“ metu. Lietuvos atstovas čempionate dalyvavo jau
2002 m., o pirmą kartą visa 3 šauklių lietuvių komanda (A. Ka
mičaitis, A. Kunigėlis, E. Tijušas) dalyvavo 2009 m. varžybose
(trumpas fotoreportažas MG, 2009/2). Kaip juokaudamas prisi
mena E. Tijušas, be specialaus pasirengimo ir įgūdžių dalyvauti
šiame renginyje buvo šiek tiek avantiūristiška. Tačiau naujos ini
ciatyvos be asmeninių pastangų retai atsiranda, todėl teko ryžtis.
Vėliau E. Tijušas ir A. Kamičaitis užleido vietą medžiotojų ragų
orkestro muzikantams.
E. Tijušo nuomone, Lietuvoje tauriųjų elnių viliojimo menas
vis dar tebėra gimimo stadijoje, todėl norėtųsi turėti daugiau
pasekėjų, konkurencijos ir naujų talentų. Tuomet būtų galima
tikėtis įspūdingesnių rezultatų ne tik čempionate, bet ir betarpiš
kai gamtoje, pritaikant šį medžioklės būdą medžioklės plotuose,
vykdant selekcinę elnių populiacijos atranką. Tikėkimės, kad po
Lietuvoje surengto čempionato, ne tik medžiotojai, bet ir pasiro
dymų žiūrovai ar net medžioklės priešininkai daugiau sužinojo,
išgirdo, pajuto ir suprato šio savotiško medžioklės meno žavesį.
Laimėjo čekas ir Lenkijos komanda
Susumavus visų rungčių rezultatus, paaiškėjo varžybų nugalėto
jai. Daugiausiai taškų (147 balai) surinko ir elnių kvieslių čempio
nu tapo jaunas (26 m.) Čekijos atstovas Jan Brtník, kuriam UAB
„Oksalis“ padovanojo medžioklinį šautuvą. Vicečempiono titu
Ant pakylos – čempionato prizininkai (iš kairės) T. Maliński, J. Brtník, J. Mlynarik,
pritūpę – 4-6 vietų laimėtojai M. Krzysztofik, J. Frič, Ch. Hochleitner

Autoriaus nuotraukos

Truputiį istorijos
Labiausiai patyrusio Lietuvos elnių kvieslio A. Kamičaičio tei
gimu, tauriųjų elnių viliojimo būdas mūsų šalyje beveik neži
nomas. Jei kažkada ir buvo naudojamas, tačiau XIX a. Lietuvoje
išnykus tauriesiems elniams, tradicija nutrūko. Rytų ir Centri
nės Europos šalyse, kur išsilaikė elnių medžioklė, egzistavo ir šių
kanopinių prisikvietimo būdas. Pirmasis tauriųjų elnių kvieslių
čempionatas įvyko 1999 m. Vokietijoje, Dortmunde, parodos
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Varžybų nugalėtoja – Lenkijos komanda

las atiteko Tomasz Maliński (137 balai) iš Lenkijos, trečioje
vietoje liko slovakas Jaro Mlynarik (132 balai). Komandinėje
įskaitoje laurus nuskynė nacionalinė Lenkijos komanda (393
balai), antrieji liko Čekijos atstovai (360 balų), o trečiąją vie
tą, surinkusios vienodą taškų skaičių, pasidalino Austrijos ir
Slovėnijos komandos (po 329 balus). Geriausiai iš lietuvių
pasirodė Algimantas Kunigėlis, pasidalinęs 19-21 vietas, ko
mandinėje įskaitoje Lietuvos kviesliai užėmė aštuntą vietą.
Europos tauriųjų elnių kvieslių 15-asis čempionatas vyks
kitų metų gegužės mėnesį Čekijoje.

čempionatai. Iš pradžių juose dalyvaudavo tik keli kviesliai, o šių metų
čempionate dalyvių skaičius siekė porą dešimčių. „Tai parodo, kad šio
savotiško medžioklės meno populiarinimas, įvairaus lygmens moky
mų organizavimas daugumoje šalies regionų bei individualus įgūdžių
tobulinimas davė teigiamų rezultatų. Lenkijos komanda jau antrą kar
tą pelnė čempionų titulus,“ – akcentavo M. Bezeg.
„Klubas ne tik prisideda prie šalies bei regioninių čempionatų
rengimo, bet organizuoja elnių kvieslių parodomuosius pasirody
mus visoje Lenkijoje. Bene vieninteliai Europoje rengiame koman
dinius elnių kvieslių čempionatus, dažniausiai vykstančius miške.
Juose startuoja trys dalyviai, kurie privalo suvaidinti pačių sugal
votą sceną. Ši atrakcija sulaukia didelio žiūrovų dėmesio, ypač ne
medžiotojų,“ – tęsė klubo viceprezidentas.
Baigdamas Mariusz Bezeg pabrėžė, kad pirmą kartą Lietuvoje su
rengtas tokio masto renginys praėjo sklandžiai ir organizuotai, o
mūsų šalies medžiotojai savo istorijos puslapiuose padarė dar vieną
svarbų įrašą. ☐
RIMONDAS VASILIAUSKAS

Pas kaimynus lenkus
„Nors apie tauriųjų elnių viliojimą Lenkijoje užsimenama
dar istoriniuose šaltiniuose, tačiau iki XX a. devintojo dešim
tmečio pabaigos profesionaliu lygmeniu šį medžioklės meną
buvo įvaldę tik vienas kitas medžiotojas,“ – sakė Lenkijos
deleguotas čempionato teisėjas Mariusz Bezeg (viršutinėje
nuotraukoje trečias iš kairės). Jis – vienas iš Elnių kvieslių
klubo (2010 m.) prie Lenkijos medžiotojų draugijos įkūrėjų
ir dabartinis jo viceprezidentas, dirbantis Vroclavo regioni
nės direkcijos Ruszów miškų urėdijos Jagodzino girininko
pavaduotoju. Europos kvieslių čempionatuose M. Bezeg savo
šalį reprezentavo tris kartus kaip dalyvis ir keturis kartus kaip
teisėjas.
Anot pašnekovo, profesionalių elnių kvieslių Lenkijoje
kasmet daugėja. Didelio populiarumo susilaukia prieš septy
nis metus pradėti organizuoti Lenkijos tauriųjų elnių kvieslių
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Vielos tinklai

miškų, želdinių, žvėrinčių ir ganyklų aptvėrimui
Prekyba

UAB „SEGRIS“ oficialus atstovas
Vilkaviškis, mob. tel.: +370 656 74 003, +370 670 64 115, el. p. uabsegris@zebra.lt

