
M e d ž i o k l ė

Po paskutinio apledėjimo prasidėjęs 
holoceno periodas, besitęsiantis 
iki šiol, per 10-11 tūkst. metų žen-

kliai pakeitė mūsų gamtinę aplinką – kin-
tantis, ne tik šiltėjantis, bet ir retkarčiais 
atvėstantis klimatas veikiamas ne tik ilga-
laikių ciklų, bet ir mums jau įprasto ke-
turių metų laikų cikliškumo. Kiekvienas 
metų laikas turi savo „užduotis“, tačiau 
visų metų laikų funkcija viena – gamtą 
išlaikyti gyvybingą, o augalus ir gyvū-
nus – atsparius, gebančius palaikyti gerą 
savo populiacijų būklę. Žiema jiems yra 
toks pat metų laikas, kaip ir kiti. Tiesa, jai 
gamtoje skirtas atrankos vykdytojo vai-
dmuo, kuris mums, žmonėms, ne visada 
suprantamas. Visi silpnieji, netinkantys 

Žodis skaitytojui

Ar gyvūnus išgelbėsime  nuo žiemos?

Kanopinių žvėrių mitybai nukirstos drebulės

Nepamenu, kada tai atsitiko.

Pamenu, kad vaikystėje nebuvo smagesnio užsiėmi-
mo, kaip siausti su draugeliais ant pusnimis ir ledu 
apdengto kalnelio.

Pamenu, kad būnant pirmokėliu ar antrokėliu, per 
saldžiausią ryto miegą labiausiai laukdavau, kad 
mama, išklausiusi radijo pranešimą, ateitų prie lo-
vos ir pasakytų: šiandien į mokyklą nereikės – šalta. 
Valio!!! Vėl visą dieną rogės, slidės, sniegas, šaltis ir 
bendrai.

Pamenu, kaip trinant šeštos klasės suolą, apsigin-
klavęs neįtikėtina fototechnika, vardu ,,Smena“ (čia 
tokia anų laikų ,,muilinė“), iškaulinau iš tėvo leidimą 
pasikinkyti į roges arklį, ir spirginant speigui, snie-
go keliu, tiesiai per laukus, šeštadienį išvažiavau į 
Skapagirį fotografuoti briedžių. Dievulėliau, koks 
žiemos miško grožis. Tą ,,ekspediciją“ dar ir dabar 
mena išblukusi nuotrauka, kurioje, labai norint, ga-
lima įžiūrėti ir penkis briedžius.

Pamenu patį skaniausią pasaulyje valgį – į kaulą 
sušalusius lašinius ir rupią naminę duoną, kuriuos 
tėvas, eigulys, iš po šieno rogėse ištraukdavo per 
pietus, kai apšarmojusio miško keliuko pakrašty jau 
šviesdavo daili šviežios, nuo šalčio net skambančios, 
medienos rietuvė.

Pamenu, kaip, pamiškėje gyvenančio giminaičio ru-
denį pabėgusi telyčia sėkmingai peržiemojo miške, 
o pavasarį, sugrįžusi pas šeimininką, visus stebino 
įspūdingu gauruotu kailiu.

Pamenu, kaip išūždavau tėvams ausis, kad išleistų 
varovaut, ir, kaip ,,kaifuodavau“ iki klyno brisdamas 
mišku per sniegą.

Pamenu, jau studentišką ekspediciją su ,,kursioku“ 
į tėviškės mišką, speiguotą viduržiemį prie šėryklos, 
naktį stebėti elnių.

Pamenu pirmąjį ,,kaifą“ žiemą atsisėdus į tykojimo 
bokštelį.

,,Juodai“ nepamenu, kada žiema Lietuvoje virto 
bomžų, išlepusių gulbių, beglobių šunų, ristūnų 
žirgų ir visų vargšų Lietuvos gyventojų (čia jau politi-
niame lygmenyje) gelbėjimo vajumi.

Gal atsakymą rasite Selemono Paltanavičiaus 
straipsnyje.

euGenijus tijušas

populiacijos gyvavimui užtikrinti, nesu-
laukia pavasario, tačiau jų žūtis nebūna 
beprasmė – tapdami kieno nors maistu, 
jie padeda išlikti ne vienam gyvūnui. Žie-
mos atrankos „instrumentai“ – šaltis, gi-
lus sniegas, badas, žinoma, ir ligos, kurios 
dažnai būna pirmųjų priežasčių rezulta-
tas. Matydami silpstančius, ligotus gyvū-
nus, skubame jiems padėti. Pamaitiname 
visus, kurie gali priimti tokią mūsų globą, 
dalis šio maisto tenka ir tiems, kuriuos no-
rime išsaugoti ne gamtai, o sau. Dar daž-
niau tikime, kad galime kaip nors pakeisti 
šią gamtos logiką, įsiterpti į ją ir gamtos 
vyksmą pakreipti „gera“ – gyvūnijos gau-
sėjimo – linkme. Ar taip gali būti? Jei ne, 
kodėl mes globojame gyvūnus?

selemonas PaltanaVičius
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Ar gyvūnus išgelbėsime  nuo žiemos?

valia. Prie tokios šėryklos paprastai laikosi tam tikras stirnų, šer-
nų skaičius. Globa – veiksmas, prie kurio gyvūnai turi priprasti, 
mokėti „priimti“ mūsų siūlomą pašarą. Sunku įsivaizduoti, kad 
jie pradėtų domėtis papildomu jiems pilamu pašaru tik tada, 
kai tampa labai blogai. Todėl tiems gyvūnams, kurie potencia-
liai „priima“ mūsų globos priemones, jas siūlyti reikia nuo pat 
rudens. Paukščiai ir žvėrys turi žinoti, kur galima rasti pašaro 
ir lesalo tada, kai jo pritrūks. Vienkartinės akcijos, kartais vyk-
domos miškuose, paprastai laukto rezultato nepasiekia, nes gy-
vūnai nesupranta tų gerų norų; maža to, apie tai žinantys mūsų 
visuomenės nariai gali suabejoti ne akcijų, bet apskritai visos 
globos piemonėmis. 

 Šiandien vis daugiau gamtininkų siūlo iš naujo svarstyti 
žvėrių šėrimo miškuose ne tik žiemą, bet ir kitais metų laikais 
principus ir poreikį, nes šie veiksmai neturi nieko bendro su 
gyvūnų globa. Gyvūnams reikia papildo prie natūralaus mais-

Kas yra laukinių gyvūnų globa? Kada galime ir turime 
jiems padėti? Ar mūsų pagalba nepažeis natūralios gamtos 
pusiausvyros ir nepakenks patiems gyvūnams?

Visi žiemoti liekantys gyvūnai tikrai nėra atsidūrę jiems eks-
tremalioje situacijoje. Jie visi turi maisto ir geba jo susirasti, vi-
siems gamta yra paruošusi vietas pasislėpti. Tiesa, kartais ištinka 
nelaukti gamtos stichijos proveržiai, kuriuos gyvūnams iškęsti 
sunku. Mums, viską matantiems ir galvojantiems (ar gali būti ki-
taip?) žmogiškai, gyvūnams tenkantys išbandymai atrodo žiau-
rūs. Ką mes darome? Puolame vežti pašarą, rengiame stogines, 
daugelį paliegusių priglaudžiame, kol orai vėl taps „normalūs”. 
Galvojame, kad esame teisūs, tai darydami.

Žiemą nelengva visiems, tačiau paukščiai ir žvėrys kuo pui-
kiausiai išgyvena. Turime žinoti – miške, natūralioje gamtoje 
šiaip sau šerti gyvūnus nebūtina. Tik įprastose šėryklose, kurias 
pastatė medžiotojai, reguliariai papilamas pašaras turi prasmę, 
nes čia susiformavo tradicija, pasitikėjimas, kurio ignoruoti ne-
Pakelėse išdėstytos šieno gniūžtės kiškiams ir stirnoms Kažkada miškuos statytos tokios ėdžios žvėrims šerti

Po stora sniego danga miške sunku stirnoms surasti maisto
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M e d ž i o k l ė

pusių, atėjusių, atskridusių prie mūsų 
namų; mes tiesiog negalime jiems nepa-
dėti. Kiekvienas globos prašantis gyvūnas 
turėtų išgirsti mūsų atsaką. Lietuvos miš-
kininkai, medžiotojai ir ūkininkai jiems 
visada padeda – paliegę, nusilpę, bado 
nukamuoti žvėrys priglaudžiami ūkinin-
kų sodybose, šeriami ir globojami. Jų ne-
siruošiama pratinti prie žmonių, jaukinti, 
jie turi išgyventi ir atšilus orams iškeliauti 
atgal į gamtą. Ypač žiemos išbandymams 
jautrios stirnos, kurias gelbėti tada, kai 
jos ateina prie mūsų namų, tiesiog būti-
na. Tokia pagalba gali būti pašaras, plikos 
žemės plotas gulėti, stoginė. Kadangi žie-
mą gyvūnai kenčia nuo benamių (o kar-
tais – ir nuo kiemą saugančių, bet po lau-
kus laisvai bėgiojančių) šunų, turėtume 
užtikrinti, kad to nebūtų. Žiemą žvėrys 
ir paukščiai turi daug natūralių pavojų, 
grėsmių, todėl kurti naujus išbandymus 
neetiška ir neteisinga.

Jeigu atėjęs prie jūsų namų žvėris ser-
ga, būtinai praneškite veterinarijos gydy-
tojui. Galbūt dar galima jam padėti. Jeigu 
neturite, kur priglausti, praneškite me-
džiotojų klubui ar būreliui, šie tarsis su 
Gyvūnų globėjų asociacija. 

Dažnai pamirštame, kad žiemą pa-
gelbėti gali paprasta priemonė: ramybė. 
Miške žiemojantys nebauginami gyvūnai 
nesitrauks iš savo žiemavietės, nesiblaš-
kys, nesusižalos kojų. Dabar klajoti ir ras-
ti naujas vietas maitintis bei gyventi jiems 
būtų tikrai per sunku. 

Daugiau kaip prieš penkis dešimtme-
čius pirmą kartą buvo panaudotas ter-
minas „baltasis badas“, kuris kaip niekas 
kitas taikliai įprasmino gilios, sniegingos 
ir šaltos žiemos įtaką gyvajai gamtai. At-
sakas „baltajam badui” visada buvo akty-
vios globos priemonės. Negalime abejoti, 
kad jos gali išsaugoti labai daug gyvybių. 
Tačiau jos turi būti nepažeidžiančios gy-
vūnų natūralių įparočių ir nedarančios 
įtakos jų elgsenai. Išsaugoti gyvūnai gam-
toje bus „tikrinami“ dar ne kartą. Būtume 
taip pat neteisūs, jei suteiktume vilties 
tiems, kurie gamtoje išlikti negali.

Ar visus gyvūnus įmanoma globoti ir 
maitinti, įruošti jiems priebėgas nakvynei? 
Žinoma, ne, to iš mūsų „nepriims“ jūroje 
žiemojantys tūkstančiai ančių (nuodė-
gulių, juodųjų, ledinių, sibirinių gagų), 
miško vištiniai paukščiai (kurtiniai, te-
tervinai, jerubės), daugelis genių. Sunkiai 
įsivaizduojamos globos priemonės ir pe-
lėdoms – tiesa, labai naudingos gali būti 
vadinamos „pelių duobės“, kurių reikšmės 
daug kas dar vis nesupranta. Tokios iš da-
lies žemėje, iš dalies – virš žemės įrengtos 
buveinės, kuriose visus metus gali daugin-
tis ir gausiai gyventi pelės ir pelėnai, iš-
maitina ne tik pelėdas, bet ir smulkiuoius 
kiauninius žvėrelius (šermuonėlius ir že-
benkštis), suopius, kiaunes. Prie jų lankosi 
lapės, mangutai ir lūšys. Pelėdoms svarbia 
apsaugos priemone žiemą gali tapti inkilai. 
Žvirbliniai paukščiai – nykštukai, alksni-
nukai, juodagalvės sniegenos, lipučiai išsi-
verčia be žmogaus pagalbos. Tačiau netu-
rėtume keisti savo nuostatų – tą nedidelę 
dalį visų žvėrių ir paukščių, kuri skrenda, 
eina prie mūsų, kuri gali naudotis mūsų 
gera valia teikiama pagalba, turėtume 
globoti. Ši globa, kaip papildomo žiemos 
šėrimo dalis (bet ne visas maistas), kita 
pagalba sunkiausiu žiemos metu (bet ne 
visą žiemą) – mūsų kompensacija už tas 
netektis, kurias gyvūnai patyria dėl mūsų 
veiklos. Gali būti, kad dalis jų jau seniai 
buvo pripratinti, patikėjo mumis. Tiesa, 
tai galėjo susiformuoti ir esant neapgal-
votiems sprendimams. Tačiau šiandien 
negalime jiems leisti žūti dėl dar vieno 
staigaus ir neapgalvoto mūsų sprendimo – 
atsisakymo globoti.

Svarbiausias gyvūnų globos princi-
pas turėtų būti grįstas žinojimu, kad mes 
jų nesaugome nuo žiemos – tai neįma-
noma, to niekam nereikia! Tiesiog gali-
me padėti jiems įveikti kai kurias žiemos 
negandas. ☐

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

Tel.: 8 5 2330009,
8 5 2337780
Faks. 8 5 2130200
Mob. 8 698 89240
el. paštas felis@takas.lt
skype felishuntingFelis

a n t a n o  T r u s k a u s k o  P Į

to, bet ne kalnų kombinuotųjų pašarų, 
šakniavaisių, grūdų. Apie tokią šėryklą 
susikaupusius kanopinius žvėris vargu ar 
galėtume priskirti prie natūraliai gyve-
nančių; mūsų veiksmai jų atžvilgiu tur-
būt nevadintini pagalba žiemos metu.

Nors tokiose šėryklose pramisti ga-
lėtų daugelis gyvūnų, tačiau jau už kilo-
metro ar dviejų nuo šėryklos gyvenantys 
žvėrys joje nesilanko. Vadinasi, tokia 
šėrykla neatlieka visai giriai svarbaus 
vaidmens, už ją būtų svarbesnės mažos, 
lokalios šėrimo vietos. 

Panaši padėtis ir prie lesyklų. Prie 
namų esančioje lesinimo vietoje nuo ru-
dens susibūrę paukščiai dabar toli nuo 
lesyklos nekeliauja. Atradus kuo nors iš 
kitų išsiskiriančius paukščius, galima įsi-
tikinti tokiu jų sėslumu. Ne mažiau svarbi 
informacija, kad vos už pusės kilome-
tro esančiose lesyklose beveik nesilanko 
paukščiai, nors lesalo ten papilta. Žino-
ma, gali būti, kad tokios lesyklos buvo 
įrengtos per vėlai, jau žiemą, kai paukščių 
„žiemojimo pulkeliai“ jau buvo suradę 
nuolatines žiemavietes. Sunku tikėtis, kad 
lesykloje dabar atsiras daug naujų paukš-
čių – tokiu metu jie beveik nekeliauja, 
nesiblaško, gyvena prie esančių lesyklų 
ar ten, kur gausu natūralaus lesalo. Visų 
šėryklų ir lesyklų efektyvumą sunku įver-
tinti, bet jose minta tik labai nežymi dalis 
žiemojančių gyvūnų. 

 Šiai gyvūnų daliai ir skirtas mūsų 
rūpestis. Tiesa, yra ir susirgusių, nusil-
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Medžioklės ragų muzika – neatsiejamas bet kokio medžiotojų renginio Vokietijoje atributas

Europos medžiotojų 
„Kaziukas“ Dortmunde

Dortmundo medžioklės mugėje

Pagaliau pavasaris, bent jau kalendoriuje.

Man jis prasidėjo dar anksčiau.

Nebe pirmus metus pavasarį ankstinu vasario pradžio-
je keliaudamas į Dortmundą. Ne tik ten jau čiulbančių 
strazdų pasiklausyti, bet ir įkvėpti medžioklinės dva-
sios, pasijusti milžiniškos Europos medžiotojų bendruo-
menės nariu.

Didžiausia Europoje Dortmundo mugė medžiotojams ir 
žvejams ,,Jagd und Hund“ (Medžioklė ir šuo) pamažu iš 
vokiško renginio virsta europiniu.

Dar vos prieš penketą metų mugės lankytojų minioje (per 
šešias dienas mugę aplanko 70000 – 80000 lankytojų) ga-
lėjai sutikti tik vieną kitą lenką, čeką, lietuvį. Dabar gi ...

Lėktuvo skrydis iš Vilniaus į Dortmundą priminė didelio 
medžiotojų klubo susirinkimą.

Mugės šurmulyje šmėkščiojo ne tik gerai medžiotojų ben-
druomenėje žinomi lietuviški veidai, bet ir serbai, rumu-
nai, bulgarai, ukrainiečiai, baltarusiai, rusai, lat viai, airiai, 
suomiai, švedai, portugalai, italai...

Stebint šitą medžiotojų ,,babelį“ nebe pirmą kartą kyla 
mintis: velniai rautų, galėtų gi kas nors suskaičiuoti, koks 
7000000 Europos medžiotojų indėlis į girgždantį Europos 
ekonomikos vežimą.

Su pavasariu, bičiuliai.

Tikiuosi, kad profesoriaus Vytauto Padaigos pamąstymai, 
prasidedant pavasarinėms faunos apskaitoms, kaip tik.

euGeniJus tiJuŠas
 
Lietuvos medžiotojai nebe naujokai Dortmunde

Prie gamtosaugos projektų stendo – ASU MEF Medžioklėtyros 
laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja Jolanta Stankevičiūtė
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Kanopiniai žvėrys – stirnos, elniai, brie-
džiai ir šernai turi didelę mokslinę, es-
tetinę, kultūrinę ir ekonominę reikšmę 

šalies gyvenime, medžioklės, miškų ir žemės 
ūkyje. šie stambiausi laukiniai žinduoliai pa-
verčia vertinga žvėriena, kailiais ir trofėjais 
miškuose augančius pašarus, kuriais neminta 
naminiai galvijai. Žvėriena laikoma dietiniu 
produktu, yra svarbi eksporto ir vidaus rinkos 
prekė. Prekybos tinkluose stirnos, elnio ir šer-
no skerdienos kaina yra 30 Lt/kg, kumpio – 
50 Lt/kg, elnio bei stirnos nugarinės – 100 
Lt/kg, šerno nugarinės – 70 Lt/kg (Veidas. lt., 
2011 02 27).

Apskaitos duomenimis, Lietuvos miš-
kuose 2012 m. veisėsi apie 9 tūkst. briedžių, 
25 tūkst. elnių, 115 tūkst. stirnų, 56 tūkst. 
šernų ir 50 tūkst. bebrų. Briedžių skaičius 
dabar beveik pasiekė buvusį 1973 m. lygį 
(pagal oficialią apskaitą – 10 000), elnių pa-
daugėjo vos ne 2 kartus (1990 m. – 14 000), 
stirnų –1,6 karto (1968 m. – 71 000), šernų 
daugiau kaip 2 karus (1990 m. – 24 000) ir 
bebrų 5 kartus (10 000). Pastaraisiais metais 
buvo sumedžiojama apie 100 briedžių ir 200 
elnių, arba apie 1 proc. kiekvienos populia-
cijos, esant realiam metiniam vidutiniam 
prieaugliui atitinkamai 24 proc. ir 25 proc. 
Stirnų populiacijos naudojimas beveik prily-
go vidutiniam metiniam realiam prieaugliui 
(20 proc.), o šernų – siekė metinio realaus 
prieauglio žemutinę ribą (70 proc.). Bebrų 
buvo sumedžiojama apie 20 000 (40 proc.), 
esant realiam metiniam prieaugliui 20-25 
proc. Stambiosios faunos pagausėjimą lėmė 
ne tik gera jos apsauga, bet ir vos ne visiškas 
briedžių ir elnių medžioklės uždraudimas.

Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, 
2011-2012 m. žiemą elniniai žvėrys (kartu 
su bebrais) pažeidė 7683 ha miško želdinių 
bei medynų. Jie vėl tapo pirmuoju miškus 
žalojančiu, gamtosaugininkų ir medžiotojų 
reguliuojamu gamtiniu veiksniu, sudarančiu 
apie 30 proc. visų miškų pažeidimų (Griga-
liūnas, 2012). Medynų su nulaupyta medžių 
kamienų žieve plotas kasmet didėja ir dabar 
sudaro 3841 ha. O tai daugiau, negu 1977 m. 
(3345 ha), kai briedžių ir elnių buvo daugiau 
kaip po 7000. Želdinių, pažeistų skabant so-
dinukų ūglius, plotas sudarė 1300 ha. Miškų 
urėdijos 2011 m. rudenį nuo ūglių skabymo 
repelentais apsaugojo 15 976 ha, o gaubtais 
ir tvoromis – 754 ha miško želdinių. Daugiau-
sia žalos, laupant medžių kamienų žievę me-
dynuose (elniai, briedžiai), padaryta Kauno, 
Kėdainių ir šalčininkų, o skabant sodinukų 

Elniniai ir bebrai – vėl pirmi
 Prof. habil. dr. Vytautas Padaiga

ūglius želdiniuose (stirnos, elniai, briedžiai) – 
šilutės, Alytaus ir Rietavo miškų urėdijose. 

Bebrai 2011 m. buvo patvenkę apie 2500 
ha medynų. Daugiausia naujai patvenktų 
medynų nustatyta Marijampolės, Raseinių ir 
Jonavos miškų urėdijose (Lietuvos valstybi-
nių miškų sanitarinė būklė. Kaunas, 2012). 

1990 m. atlikta inventorizacija parodė, 
kad taikant apsaugos priemones nedide-
liuose plotuose, 1977-1990 m. elniniai žvė-
rys sunaikino 14657 ha miško želdinių ir pa-
kenkė, laupydami medžių kamienų žievę, 24 
269 ha medynų. Daugiausia pažeista uosynų 
(15690 ha), kurie nusilpę vėliau žuvo nuo 
grybinių ligų. Savų repelentų dėl medžiagų 
trūkumo tada gaminta nedaug (10-20 t), o 
užsieninių dar negaudavome. Tvorų statyba 
tuomet brangiai kainavo.

Vidutinė stirnų populiacijos gausa Lie-
tuvos miškuose 1950-1990 m. laikotarpyje 
buvo 40 tūkst. (svyravimas 10-71 000), elnių – 
4 tūkst. (100-14 000), briedžių – 5 tūkst. (100-
10 000) ir šernų – 12 tūkst. (4000-25 000). 

Laukinių gyvūnų poveikis aplinkai pri-
klauso nuo jų gyvenimo būdo ir mitybos 
pobūdžio.

Briedis. Juos iš sraigtasparnio skaičiavome 
1975 m. vasario 15 d. šimonių-Ramuldavos 
miškų masyve (21 000 ha). Saulėtą dieną ge-
rai matėme, kaip briedžiai ganosi pušų želdi-
niuose. Į vieną pušų želdinių sklypą susirinko 
net 26 briedžiai (esant vidutiniam jų skaičiui 
viename pulkelyje 2-3). Vaizdas buvo nepa-
prasto grožio, už kurį miškų ūkiui teko bran-
giai mokėti. Pagal oficialią apskaitą, tuometi-
niam Anykščių medžioklės ūkiui priskirtuose 
miškuose 1975 m. gyveno 250 briedžių, o 
pagal žiemos išmatų krūvelių apskaitą – 755, 
pagal sąlyginį gausumo kitimą – 476. Avio-
apskaita didžiausiame šimonių-Ramuldavos 
miškų masyve (20 900 ha), sudarančiame 
mažiau kaip pusę ūkiui priskirtų miškų (44 
800 ha) ir esančiu žiemaviečių branduo-
liu, parodė, kad čia žiemojo 426 briedžiai. 
Klaidinga vizualinė briedžių apskaita buvo 
nuostolinga miškų ūkiui. Briedžiai sunaikino 
583 ha pušų želdinių.

Prof. T. Ivanauskas paskaitose studen-
tams apie briedį primindavo dailininko pa-
veikslą, kuriame briedis pavaizduotas prie 
šieno kupetos, ir pabrėždavo, kad šis žvėris 
šienu neminta. Augalų vegetacijos laiko-
tarpyje (gegužė – spalis) briedžiai minta 
medžių, krūmų lapais ir žaliais ūgliais bei 
žoline augalija, kurie jų mitybos racione 

atitinkamai sudaro 45-99 proc. ir 1-51 proc. 
Krūmokšniai sudaro 1-30 proc. ir grybai ru-
denį 1-30 proc. Tuo metu briedžiai minta 
karklais, drebulėmis, beržais, šermukšniais, 
šaltekšniais, ievomis, viksvomis, purienomis, 
miškiniais asiūkliais, ožrožėmis, mėlynėmis, 
ajerais, švendrais, vandenyje augančiomis 
lūgnėmis bei vandens lelijomis, raudonosio-
mis musmirėmis ir kitais augalais.

Dr. R. Baleišio (1973) duomenimis, au-
galų ramybės laikotarpyje, kuris prasideda 
nukritus medžių bei krūmų lapams ir trunka 
iki jų sprogimo, mitybos racionas pasipildo 
pušimi, ąžuolu, kadagiu, egle. Per parą brie-
dis suėda 13-16 kg medžių ir krūmų ūglių 
bei žievės, kurie sudaro 99 proc. visų pašarų, 
esant bendram poreikiui 2,5-3 tonoms. Lie-
tuvos miškuose pagrindinis žiemos pašaras 
briedžiams yra drebulės ir pušies jaunuoly-
nai. Labai svarbios briedžių mityboje ir dre-
bulių kirtimo atliekos. 

Dr. E. Timofejevos (1974) duomenimis, 
briedis per parą nuskabo ūglius ir aplau-
po žievę vidutiniškai nuo 360 medelių bei 
krūmų, suėsdamas apie 1500 ūglių (1 ūglio 
svoris yra 4-5 g). Laupant medžių bei krūmų 
žievę, padarytų žaizdų plotas svyruoja nuo 
120 iki 370 cm2, o suėstos žievės kiekis su-
daro 19-34 g. Užgijusios platesnės kaip 3-5 
cm žaizdos puvinių plitimo nesulaiko (Vasi-
liauskas R., 1989-1994). Esant dabar Lietuvos 
miškuose apie 10 tūkst. briedžių populiaci-
jai, per žiemą reikia apie 25-30 tūkst. tonų 
ūglių bei žievės, o pažeistų medžių ir krūmų 
skaičius sunkiai nusakomas.

Elnias. Anais laikais į trofėjinio elnio medžio-
klę lydėjau vieną žymų mokslininką. Nuvažia-
vome į Mažeikių miškų ūkio Kruopių girinin-
kiją ir įsikūrėme miške pastatytame medžio-
klės namelyje. Pavakare išėjome pasižvalgyti į 
pamiškes. Laukuose pamatėme šimtinę elnių 
bandą. Paryčiais, dar tamsoje išėjome į me-
džioklės bokštelius. Elniai patinai jau baubė. 
Prieš mane išėjo elnias su neblogais ragais, 
tačiau šauti nedrįsau. Mokslininkas taip pat 
matė elnią, bet su prastokais ragais. Patekė-
jus saulei kvartaline linija grįžome į medžio-
klės namelį. Svečias staiga sustojo ir iššovė. 
Jo šautas elnias ganėsi stagarynu virtusiame 
uosių jaunuolyne. Nors tik rugsėjo pabaiga, 
uosiukams jau buvo nuskabyti visi žali ūgliai 
ir lapai. Apžiūrėjęs elnią, kurio ragai vėliau 
buvo įvertinti bronzos medaliu, mokslinin-
kas negalėjo atsistebėti, kad jie taip brangiai 
kainuoja... 
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mėlynes; iš grybų – kazlėkus, rudmėses, ža-
liuokes ir kt. Taip pat smaguriauja laukiniais 
obuoliukais ir kriaušaitėmis, šermukšnio 
uogomis.

Žiemą tų pačių medelių ir krūmų ūgliai 
stirnų mitybos racione sudaro 30-100 proc., 
krūmokšniai – 10-70 proc., žolinė augalija ir 
ž.ū. kultūros iki 47 proc. Medelių bei krūmų 
ūgliai racione vidutiniškai sudaro apie 60 
proc. Lapuočių miškuose taip pat intensyviai 
skabo egles, o mišriuose medynuose – pušis 
ir kadagius. Labai svarbios jų mityboje yra 
drebulių kirtimo atliekos ir žiemkenčių žel-
menų laukai. Per parą stirna vidutiniškai su-
ėda 1,7 kg pašarų, iš kurių 60 proc. arba apie 
1 kg tenka medelių bei krūmų ūgliams, o per 
visą žiemą – 130 kg.

Dr. E. Timofejevos (1985) duomenimis, 
stirna per parą suėda iki 1700-2100 medelių 
bei krūmų ūglių (1 ūglis sveria apie 1 g).

Dabartinei apie 115 tūkst. stirnų popu-
liacijai per žiemą reikia apie 15 tūkst. tonų 
medelių bei krūmų ūglių. Iki 30 proc. šių 
pašarų gamtoje galima pakeisti stirnų pa-
pildomu šėrimu aukštos kokybės sultingais, 
koncentruotais ir stambiais pašarais.

Šernas. šio visaėdžio gyvūno maistą sudaro 
augalinės (žalienos, augalų šaknys ir šaknias-
tiebiai, gilės, javų grūdai, bulvės, runkeliai ir 
kt.) ir gyvūninės (sliekai, vabzdžių lervos ir 
lėliukės, peliniai graužikai ir kt.) kilmės paša-
rai. Pirmykščiuose miškuose šerno mityboje 
augalų šaknys ir šakniastiebiai sudarė 56 
proc., žalienos – 24 proc., gyvūninis maistas 
– 12 proc. ir gilės – 8 proc. (Lebedeva, 1956), 
o dabartiniame Lietuvos kultūriniame gam-
tovaizdyje žemės ūkio kultūros sudaro net 

Laupant elniams eglių žievę, padarytų 
joms žaizdų vidutinis plotis yra 3-8 cm (lim 
1-30), plotas – 28-294 cm2 (lim 1-1045), o 
uosiams atitinkamai 3-4 cm (lim 1-6) ir 65-
91 cm2 (lim 1-2944). Dėl žievės nulaupymo 
geriausia priekelminė padarinė medžio ka-
mieno dalis, veikiama puvimo proceso, per 
10-15 metų virsta malkine: eglės su plates-
nėmis kaip 5 cm pločio žaizdomis – 4-5m 
ilgio, uosio su platesnėmis kaip 3 cm pločio 
žaizdomis – 8-9 m ilgio ir ąžuolo – 1,5-2 m 
ilgio (Vasiliauskas R., 1989-1994).

Esant dabar apie 25 tūkst. elnių popu-
liacijai, per žiemą reikia apie 18 tūkst. tonų 
medžių ir krūmų ūglių bei žievės. Iki 50 proc. 
šių pašarų gamtoje galima pakeisti elnių pa-
pildomu šėrimu aukštos kokybės sultingais, 
koncentruotais ir stambiais pašarais.

Stirna. Pagal mitybos pobūdį šie grakštūs 
žvėreliai priskiriami prie žoline augalija, me-
džiais bei krūmais ir krūmokšniais mintančių 
gyvūnų. Augalų vegetacijos laikotarpyje 
stirnų mitybos racione medelių ir krūmų 
lapai ir žali ūgliai sudaro iki 33 proc., žolinė 
augalija ir ž.ū. kultūros – 31-100 proc., krū-
mokšniai iki 57 proc. ir grybai rudenį nuo 3 
proc. iki 5 proc. Žolinė augalija ir ž.ū. kultūros 
dominuoja lapuočių, o medeliai bei krūmai 
ir krūmokšniai – spygliuočių miškuose. Tuo 
metu stirnos pirmenybę teikia ąžuolo, uosio, 
drebulės, ožekšnių, šermukšnių, karklų, ievų, 
lazdynų ir kitų sumedėjusių augalų lapams 
ir žaliems ūgliams. Iš žolinės augalijos ir ž.ū. 
kultūrų mėgsta ožrožes, vingiorykštes, me-
dutes, eraičinus, lendrūnus, viksvas, garšvas, 
dobilus, rapsus, avižas, runkelius; iš puskrū-
mių – avietes ir gervuoges; iš krūmokšnių – 

Pagal mitybos pobūdį taurusis elnias ski-
riamas prie žoline augalija, medeliais bei krū-
mais ir krūmokšniais mintančių gyvūnų. Au-
galų vegetacijos laikotarpyje elnių mitybos 
racione medelių ir krūmų žali ūgliai ir lapai su-
daro 22-70 proc., žolinė augalija (įskaitant ž.ū. 
kultūras) – 3-69 proc. ir krūmokšniai – 5-34 
proc. Augalijos ramybės metu atitinkamai 38-
92 proc., 14-40 proc. ir 9-81 proc. Lapuočių ir 
mišriuose miškuose žiemą mityboje vyrauja 
medelių bei krūmų ūgliai (daugiau kaip 50 
proc.), o miškuose – krūmokšniai (nuo 3,4 
proc. iki 57 proc.). 

Dr. G. Petružio (1985) duomenimis, Lie-
tuvos miškuose elniai minta ąžuolu, uosiu, 
drebule, liepa, beržu, pušimi, egle, karklais, 
ožekšniais, šaltekšniais, šermukšniais, ievo-
mis, lazdynais, kadagiais ir kt. Iš žolinės auga-
lijos minta lendrūnais, asiūkliais, dilgėlėmis, 
viksvomis, ožrožėmis, dobilais, rapsais, kvie-
čiais, avižomis, rugiais, bulvėmis, runkeliais; 
iš puskrūmių – avietėmis ir gervuogėmis; iš 
krūmokšnių – mėlynėmis, viržiais ir bruknė-
mis. Rudenį mėgsta grybus, ąžuolo giles, 
laukinius obuoliukus ir kriaušaites. Žiemą 
be medžių ir krūmų ūglių bei žievės (uosio, 
ąžuolo, eglės, pušies), žolinių augalų ir krū-
mokšnių, paskabo Cladonia, Usnea, Alecto-
ria ir kitų genčių kerpes. Ypatingą reikšmę 
elnių mityboje turi drebulių kirtimo atliekos 
ir žiemkenčių želmenų laukai. Per parą elnias 
suėda 10-12 kg pašarų, iš kurių ne mažiau 
kaip 50 proc. sudaro medžių ir krūmų ūgliai 
bei žievė (5-6 kg), o per visą žiemą – 650-780 
kg. Esant gerai žiemos ganyklų būklei, elniai 
skabo 6-12 cm ilgio lapuočių medelių ir krū-
mų ūglius. Žiemą per parą elnias nuskabo 
6-7 tūkst. ūglių. 
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bendro 2,2 mln. ha Lietuvos miškų ploto 
briedžių ir elnių žiemaviečių didesniuose 
miškuose plotas yra apie 1,3 mln. ha (Padai-
ga, 1982). 2012 m. duomenimis, sąlyginių 
elnių (1 briedis ≈3 elniams; 1 elnias =4 stir-
noms) gausa dabar yra apie 80750 žvėrių, 
o vidutinis tankis – 60 000 ha miško. Tai 2 
kartus daugiau už mūsų nustatytą (Padai-
ga, 1984) ir 1,5 karto daugiau už K. Pėtelio 
ir G. Brazaičio (2003) rekomenduojamą eko-
loginį elnių tankį I boniteto medžioklės plo-
tuose. Esant mūsų miškų vidutiniškai III bo-
nitetui, tankis būtų 15 ir 20 elnių 1000 ha.

Plyni kirtimai ir dalies kirtaviečių paliki-
mas natūraliai atželti gausina elninių žvė-
rių žiemos pašarus. Repelentų naudojimas 
želdiniams apsaugoti pasiekė 15 tūkst. ha 
lygį. Esant dideliam elninių žvėrių presui, jų 
efektyvumas mažės. Prevencinėms miško 
apsaugos priemonėms nuo žvėrių žalos miš-
kų urėdijos išleido ne mažiau kaip 3 mln. litų. 
Neaišku, kokią dalį šių išlaidų kompensavo 
savivaldybės iš gamtos apsaugos fondo lėšų, 
kasmet surenkamų iš medžiotojų įnašų už 
medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

Didelį susirūpinimą kelia repelentais 
išsaugotų vyresnio amžiaus pušų želdinių 
laužymas, briedžių įsisukimas į pasodintus 
ąžuolų, kur ne kur išlikusius uosių jaunuo-
lynus, o taip pat neapsaugotų jaunų egly-
nų žievės laupymas, kai elnių ir briedžių 
tankis nereguliuojamas. Tvoromis kasmet 
aptveriami tik nedideli medynų plotai. 
Dėl šios priežasties medynų su nulaupyta 
medžių kamienų žieve kasmet daugėja. 
Nepagrįstas yra tokių medynų priskyrimas 
sveikiems, kai platesnės kaip 3-5 cm pločio 
žaizdos užauga žieve. 

arba išnyksta vertingiausi mitybai lapuočių 
medeliai bei krūmai.

Evoliucijos eigoje elniniai žvėrys prisitai-
kė maitintis pašarais, turinčiais daug ląste-
lienos. Iš virškinamojo trakto šie suvirškinti 
pašarai pasirodo po 20-42 val., o masiškai iš-
siskiria po 5-7 parų (Marma, Padaiga, 1975).

A. Leopoldas (1933) ir P. Jurgensonas 
(1973) nurodo, kad minimumo faktoriumi 
elniniams žvėrims yra medelių, krūmų bei 
krūmokšnių vienmečių ūglių ištekliai žiemos 
ganyklose. Bendras šių pašarų poreikis dabar-
tinei mūsų elninių žvėrių kaimenei yra gana 
didelis ir sudaro apie 60 tūkst. tonų per žie-
mą. Siekiant išsaugoti žiemos ganyklas ir ne-
padaryti žymesnės žalos miškų ūkiui, svarbu 
stebėti, kad lapuočių medelių ir krūmų ūglių 
suvartojimas pašarams nebūtų didesnis kaip 
40-50 proc., o spygliuočių – 20-30 proc.

Natūralių pašarų trūkumą stirnų ir elnių 
žiemos ganyklose rodo intensyvi šių žvėrių 
mityba alksniais, beržais, sausmedžiais, eglė-
mis ir pušimis, o briedžių – beržais ir eglėmis. 
Taip pat elnių mityba storomis nukirstų ber-
žų šakomis.

Kaip žinoma, pagrindinės miško apsau-
gos priemonės yra: 

1) ekologinės pusiausvyros išlaikymas 
tarp žiemos ganyklų talpos ir elninių žvėrių 
tankio, reguliuojant gyvūnų gausą; 

2) kryptingas natūralių pašarų išteklių 
gausinimas;

3) cheminės ir mechaninės želdinių bei 
medynų apsaugos priemonės.

Iki šiol elnių ir briedžių gausa, siekiant ją 
toliau didinti, visai nereguliuojama, o stirnų 
populiacija, išaugusi iki 115 tūkst., naudo-
jama metinio realaus prieauglio ribose. Iš 

94 proc. (Janulaitis, Padaiga). Mūsų kultinio 
medžioklės objekto šerno gausa dabar yra 
rekordinė (56 tūkst.).

 Manoma, kad šerno teigiama (minta 
žalingų miškui vabzdžių lervomis ir lėliukė-
mis) ir neigiama (sodinukų išrausimas miško 
želdiniuose ir kt.) įtaka miškų ūkiui yra lygia-
vertė. Daug nuostolių šernai padaro žemės 
ūkiui – tai ištryptas (80 proc.) ir suėstas (20 
proc.) derlius. Iki derliaus nuėmimo vienas 
šernas ištrypia 0,9 t ir suėda 0,2 t žemės ūkio 
kultūrų. Nuostolius galima sumažinti regu-
liuojant šių žvėrių tankį, populiacijos sudėtį 
ir pasėlių struktūrą pamiškių laukuose, augi-
nant mažiau pažeidžiamas kultūras (rugius, 
miežius, runkelius). Be to, nuostoliai gali būti 
sumažinti įrengiant miškuose pašarinius lau-
kelius ir šeriant vasarą (Janulaitis, Padaiga, 
1987).

Bebras. Jo maisto sudėtyje vyrauja vandens 
ir pakrančių žolinė augalija, o rudenį ir žiemą 
medžių bei krūmų žievė. Labiausiai mėgsta 
drebulių, tuopų ir gluosnių žievę bei ūglius, 
o antraeiliai yra ąžuolai, uosiai, guobiniai, 
klevai, beržai. Pastebėta, kad nemėgsta 
alksnių, retai nugraužia ir spygliuočius. Prof. 
T. Ivanauskas paskaitose taip pat minėdavo 
dailininko paveikslą, vaizduojantį bebrą su 
žuvimi dantyse, kaip neturintį nieko bendro 
su jo mityba.

Pagrindinė bebrų daroma miškų ūkiui 
žala yra užtvankų netinkamose vietose pa-
statymas ir medynų patvenkimas. Esant 
dabar rekordinei jų populiacijos gausai (50 
tūkst.), sumedžiojus apie 20 tūkst. bebrų (40 
proc. populiacijos), esant prieaugliui 20-25 
proc. ir išgriovus užtvankas, pastatytas miš-
kui pavojingose vietose, patvenktų medynų 
plotas likviduotas 1500 ha (Valstybinių miš-
kų sanitarinė būklė. Kaunas, 2012).

Minimumo dėsnis, gausos reguliavimas 
ir miško apsauga
Minimumo dėsnį agrochemijoje pirmasis 
suformulavęs J. Libichas nustatė, kad auga-
lo augimas priklauso nuo faktoriaus (švie-
sos, šilumos, drėgmės, maisto medžiagų ir 
kt.), kuris yra minimume. Medžioklėtyroje 
minimumo dėsnį elniniams žvėrims 1933 
m. pagrindė A. Leopoldas, tirdamas Ari-
zonos Kaibabo plynaukštėje gyvenančios 
juodauodegių elnių kaimenės gausos kiti-
mą nuo 4000 (1910 m.) iki 100 000 (1924 
m.) ir smukimą iki 10 000 (1932 m.). Elniai 
krito iš bado, nes jų gausa daug kartų vir-
šijo teritorijos talpą. Lietuvos elninių žvėrių 
populiacijų gausumo kitimas turi būdingų 
ypatumų, tačiau pagrindiniai dėsningu-
mai, išnaikinus plėšrūnus, lieka tie patys. 
Nualintose žiemos ganyklose stirnos ir 
elniai, ypač jų jaunikliai, serga skrandžio-
žarnyno bei plaučių uždegimais, gaišta, 
žalojami spygliuočių želdiniai, nuskursta 

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

Tel.: 8 5 2330009,
8 5 2337780
Faks. 8 5 2130200
Mob. 8 698 89240
el. paštas felis@takas.lt
skype felishuntingFelis

a n t a n o  T r u s k a u s k o  P Į

 MūSŲ GIRIOS / 2013 / 02 ■ 35



M e d ž i o k l ė

MūSŲ GIRIOS / 2013 / 03

Naujojoje Zelandijoje elnių poveikis 
augalijai nustatomas bendrame miško 
monitoringo barelių tinkle, kur barelio 
plotas 20 x 20 m, paskirstant juos siste-
miškai, iš dalies atsitiktinai arba atsitikti-
nai. Kiekviename barelyje dar išskiriama 
po 16 aikštelių (5 x 5 m), kuriose įvertina-
ma medelių būklė (Allen, 2003). Rusijoje 
ir Baltarusijoje galioja priimta kanopinių-
dendrofagų žvėrių daromos miškų ūkiui 
žalos įvertinimo metodika (NCPI, 1998), 
pagal kurią kartu atliekamas ūkinis ir eko-
nominis žalos vertinimas. Miško želdi-
niuose ir medynuose uždėtose apskritose 
aikštelėse kartą per 5 metus inventorizuo-
jama žala. Esant stipriam pažeidimui ir 
reikalaujant miško naudotojui, apskaita 
atliekama kasmet visuose sklypuose, kur 
užregistruota žala. Jos vertinimo pagrindi-
niai kriterijai susiskirstomi pagal medžių 
rūšis ir jų amžiaus tarpsnius (1-5, 6-10 ir 
11-15 metų), išskiriant pažeidimo tipus, 
laipsnius ir dažnį kiekviename amžiaus 
tarpsnyje (iki 50 %, 51-70 % ir 71-100 %). 
Apskaitos aikštelių skaičius priklauso nuo 
sklypo dydžio ir medžių pasiskirstymo 
jame tolygumo. Slovakijoje (Findo et al., 
1998) aikštelių skaičius taip pat siejamas 
su sklypo dydžiu (minimalus 0,01 ha). 
Suomijoje elninių žvėrių daromų pažei-
dimų vertinimo metodika jungia 5 pažei-
dimų laipsnius (klases), iš jų – nepažeistų 
grupę (Anon, 2001). Latvijos atitinkamoje 
metodikoje išskiriami 3 pažeidimo laips-
niai palyginti su Lietuvoje galiojančios el-
ninių daromos žalos vertinimo metodikos 
1 priede nurodytais 4 pažeidimo laipsniais 
(Anon, 2006). Italijoje, Prancūzijos bei jai 
priklausančioje N. Kaledonijoje elninių 
žvėrių žalai įvertinti taikomas vadinama-
sis skabymo įvertinimo (poveikio auga-
lijai) indeksas pagal Guibert‘ą (Guilbert, 
1995; 1997, Garine-Wichatitsky et al., 
2004). Pagal šį indeksą siekiantis 27 proc. 
ir mažesnis skabymo lygis rodo, kad po-
veikis minimalus ir nereikšmingas, 27-37 

Žodis 
skaitytojui
Jau seniai amžiną atilsį viena mano bobutė 
labai mėgdavo kartoti: vaikėl, tik gotavas dur-
nėlis goli pykt unt Dievulio (čia mano gimtąja 
skapiškėnų tarme).

Va dabar ir džiovinu savo smegeninę – kas 
dedasi ,,ant Lietuvos“. Ar išmintingų bobučių 
ženkliai sumažėjo? Ar ,,gatavų durnėlių“ tiek 
priviso?

Visą mielą kovą visi Lietuvos piliečiai (kažin ar 
visi) kartu su visa žiniasklaida (tikrai su visa), 
nuplėšę vasario 28-osios kalendoriaus lapelį 
ėmė keikti Dievulį: kur tas velnio neštas ir pa-
mestas pavasaris dingo, kas per velniava – Ve-
lykos ant ledo.

Šeimų biudžetų katastrofos, visuotinė depre-
sija, kaip ant mielių augančios savižudybės ir 
avaringumas keliuose. O Sodoma, o Gomora! 
Dėl visko kaltas vėluojantis pavasaris.

Sunku įsivaizduoti produktyvesnę diskusiją.

Ir staiga – blykst. Vienos rimtos lietuviškos me-
dienos perdirbimo įmonės vienas iš rimtų va-
dovų man ir sako: „O mes, visas šimtinis mūsų 
kolektyvas ir visa jo giminė aplinkiniuose kai-
muose bei miesteliuose, kasdien meldžiamės: 
kad dar bent savaitėlę šaltuko“, (kažin kodėl 
visi mano vidaus organai man šnabžda: oi, ne 
vienas urėdas ta pačia intencija Šv. Mišias už-
pirkinėja; ša – tegul tauta to nežino).

O atmintis išridena nesenus prisiminimus: vos 
prieš kelis metus Lietuva aidėjo nuo dūsa-
vimų – „užkniso“ ta šilta žiema, batai pūna, 
„golfukai“ ir ,,audinės“ rūdija, gripas pjauna, 
,,karajiedai nedvesia“ (čia irgi mano tarme); 
kad jį kur, tą ankstyvą pavasarį – viskas sudy-
go, susprogo – taigi vis tiek nušals.

Ech, gudri buvo ta mano bobutė, nuolat karto-
dama: vaikėl, prieš vėjų nepapūsi, ale nugarų 
tai gali atsukt.

Tikiuosi, kad rimtos autorės rimtas straipsnis jus 
labiau sudomins negu mano pafilosofavimai.

Dar kartą su pavasariu, mielieji. Šį kartą – jau 
su astronominiu.

EugEniJus tiJušas

Elninių žvėrių daromo poveikio 
miško želdiniams ir žėliniams 
vertinimo problema yra visose 

šalyse ir kontinentuose, kur esama šių 
žvėrių. Būdami augalėdžiai, elniniai žvė-
rys negali išgyventi be miško augalijos. 
Besimaitindami jie pažeidžia gyvybiškai 
svarbias medžių bei krūmų dalis. Nors 
tai sudaro 0,4-0,6 proc. visos bendrosios 
miško fitomasės, pagrindinių rūšių me-
džių prieaugis į aukštį sumažėja net 40-60 
proc. (Molčanov, 1971), pasikeičia augalų 
įvairovė, konkurenciniai gebėjimai ir il-
gainiui tos rūšys visiškai išeliminuojamos 
iš medyno sudėties. 

Žvėrių neigiamam poveikiui miškui 
mažinti buvo imtasi priemonių visuose 
ūkio lygmenyse, keičiant jų populiacijų 
valdymo strategijas, kontrolės bei miško 
apsaugos priemones. Jau XIX-XX a. siek-
ta subalansuoti žvėrių gausą ir jų buveinių 
mitybinę talpą pagal leistino tankio nor-
mas, atsižvelgiant į miško augalų ūglių 
išteklių gausą, suvartojimo laipsnį, jų dalį 
žvėrių mityboje per žiemos laikotarpį. 

Elninių daromos miškui žalos įver-
tinimo metodologijos, o taip pat ekono-
minių nuostolių klausimai nagrinėjami 
daugelis šalių. Berno Konvencijos pa-
grindu įvairiose Europos šalyse nusta-
tytos kompensacijos dėl laukinių žvėrių 
padarytos žalos gairės (Klemm, 1996), 
bet nėra konkretizuotas būtent elninių 
žvėrių poveikis. Šių žvėrių daromo po-
veikio miškui įvertinimo taisyklėmis va-
dovaujamasi Latvijoje, Estijoje, Baltarusi-
joje, Suomijoje. Rusijoje bandyta įvertinti 
įvairių rūšių gyvūnų poveikį visai eko-
sistemai. Čia poveikis vertintas suminiu 
balu, jungiančiu poveikį augalijai, kitų 
rūšių gyvūnams ir kitiems ekosistemos 
komponentams, poveikį vienam kompo-
nentui (pvz., augalijai vertinant 5 balais). 
Iš elninių žvėrių labai ženklus poveikis 
priskirtas briedžiui (29 balai), stiprus – 
tauriajam elniui ir stirnai (16 balų). 

Elninių žvėrių daromo poveikio 
miško želdiniams ir žėliniams 

vertinimo nūdienos problemos
dr. olgirda bElova
lammC miškų institutas
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proc. – optimalus, 37-50 proc. – pažeis-
ta pusiausvyra dar galinti atsikurti, o 50 
proc. ir daugiau – jau nebeatsikuria ir au-
galija nyksta. 

Sprendžiant šią problemą, ženklus 
indėlis yra prof. V. Padaigos atliktų il-
galaikių išsamių elninių ekologijos ir jų 
poveikio miškui tyrimų, leidusių pareng-
ti elninių žvėrių padarytų miškų ūkiui 
nuostolių įvertinimo metodiką, kuri 
patvirtinta dar 1995 m. lapkričio 7 d. 
Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 
Nr. 180 „Dėl kanopinių žvėrių žemės ir 
miškų ūkiui padarytos žalos įvertinimo 
metodikų patvirtinimo“. Ši metodika ga-
liojo iki 2002 m. rugsėjo 23 d., aplinkos 
ministro ir žemės ūkio ministro įsakymu 
Nr. 486/359 patvirtinant Medžiojamųjų 
gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasė-
liams ir miškui apskaičiavimo metodiką. 
Metais anksčiau buvo patvirtinta Elninių 
žvėrių daromo neigiamo poveikio miško 
želdiniams, žėliniams vertinimo metodi-
ka (Žin. 2001-03-07, Nr. 20-677), siekiant 
atsitiktinės atrankos metodu atrinkti el-
ninių žvėrių potencialiai pažeidžiamus 
miško sklypus ir juose įvertinti šių žvėrių 
miško želdiniams, žėliniams daromą nei-
giamą poveikį, skabant ūglius bei laupant 

žievę, bei šio poveikio pokytį. Atitinka-
mai buvo pakeistos ir Medžioklės Lietu-
vos Respublikos teritorijoje taisyklės. 

Pastarojo laikmečio gamtinių veiks-
nių permainos, klimato kaitos padariniai 
veikia žvėris neadekvačiai, o neįprastos si-
tuacijos skatina atitinkamus elgsenos (pa-
prastai mitybos) pokyčius. Tai apsunkina 
prevencinių priemonių savalaikį taikymą, 
žvėrių daromų miškų ūkiui nuostolių 
mažinimą. Neįprastos aplinkos sąlygos 
skatina gyvūnus kaitalioti buvimo vietas 
ir telktis būtent miško želdiniuose, me-
dynuose, kur jie gali geriausiai patenkinti 
savo mitybos, saugos ir kitus poreikius. 
Susidarė visiškai nauja situacija, neturin-
ti analogų praeityje. Į tai atkreipė dėme-
sį miškininkai, pabrėždami, kad esama 
elninių žvėrių neigiamo poveikio miško 
želdiniams, žėliniams vertinimo metodi-
ka reikalauja daug laiko sąnaudų ir nepa-
rodo tikrosios padėties (Miško auginimo 
specialistų išplėstinio bendrijos susirinki-
mo 2010 m. kovo 26 d. rezoliucija „Dėl 
elninių žvėrių daromo neigiamo poveikio 
miško želdiniams, žėliniams vertinimo 
metodikos“). Imtis konkrečių racionalių 
ir efektyvių priemonių miško želdiniams 
apsaugoti yra būtina išanalizuoti elninių 

žvėrių daromą neigiamą poveikį miško 
želdiniams bei parengti rekomendacijas 
šio poveikio esamos vertinimo metodikos 
tikslinimui, ką ir atliko LAMMC Miškų 
instituto darbuotojai. 

Elniniai pagal jų mitybos strategiją, 
specializaciją, ekofiziologines adaptacijas 
bei virškinimo sistemos ypatumus priski-
riami skirtingiems augalėdžių tipams – tai 
skabytojai, besiganantys ir tarpinis tipas. 
Mityboje tarp elninių žvėrių labiausiai lai-
mi taurusis elnias kaip tarpinio tipo var-
totojas. Palyginus su stirna, kuri kartu su 
briedžiu yra skabytojai arba koncentrato-
riai, elniai vartoja daugiau turtingų maisto 
bei kitų būtinų organizmui medžiagų tu-
rinčių jaunų medelių, krūmų ūglių, dvis-
kilčių augalų, bet mažiau ląstelienos. 

Labai svarbūs yra ir populiacijų adap-
taciniai gebėjimai, buveinių pobūdis, ge-
ografiniai, ekologiniai, iš jų ir sezoniniai 
gyvenamosios aplinkos ypatumai, juolab 
jų buveinių mitybiniai ištekliai. Mitybos 
būdo pasirinkimas labai priklauso bū-
tent nuo žiemos sąlygų (ne tik orų, bet ir 
medžioklės sezono). Ženkliausiai žvėrys 
miške veikia medynus bei želdinius vėly-
vo rudens – žiemos ir ankstyvo pavasario 
(nevegetaciniu) laikotarpiu, kai mitybos 
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tinų rangą bei priėjimą prie mitybinių 
išteklių. Žemesnio rango patelės atsiveda 
daugiau patinėlių, kurie vėliau pasiskirsto 
kaimyninėse teritorijose. Bet sumažėjus 
patinėlių, didėja žvėrių poveikis augali-
jai (patelių ir jauniklių maisto medžiagų 
poreikis yra didesnis nei patinų). Indivi-
dualaus pažinimo ir išmokimo procesas 
turi svarbią reikšmę pasirenkant mitybos 
objektus. Mažai tikėtina, kad vengimo 
faktorinė reakcija yra įgimta. Bandoma 
tobulinti kvapiųjų medžiagų molekulių 
tyrimo metodus, o tai būtų didelė pagal-
ba repelentų gamyboje. Gilinantis į elni-
nių žvėrių išmokimo tyrimus, nustatyta, 
kad pojūčiai, sukelti augalų cheminės 
sudėties, gali labai paveikti žvėrių rea-
gavimą į tuos mitybos objektus ateityje. 
Išmokimo ir pripratimo keliu bei dėl 
atitinkamų fiziologinių pokyčių virškini-
mo sistemoje, žvėrys, laupę žievę kurioje 
nors vietoje, vėl sugrįžta ir laupo pakar-
totinai, nes poreikio tenkinimo jėga labai 
stipri. Atsižvelgiant į elgesio tradicijų 
svarbą išgyvenimui ir pasiskirstymui, 
elgesio tyrimams, susijusiems su medžių 
kamienų žievės laupymu, turėtų būti ski-
riama daugiau dėmesio. Taip pat svarbu 
paisyti vietos populiacijų struktūrą pagal 
lytį, kur patelių vyravimas rodytų galimą 
poveikio miškui didėjimą. Kokią buveinę 
pasirenka žvėris, lemia mitybinių išteklių 
ir apsauginių sąlygų išpildymas joje. El-
niniai labiausiai maitinasi atželiančiose 
kirtavietėse, želdiniuose ir žėliniuose, kur 
randa daugiausiai prieinamos fitomasės, 
o mitybiniai ištekliai greitai atsinaujina 
palyginti su vyresnio amžiaus medynais. 
Ši ekologinė savybė yra tapusi šių žvėrių 
filogenetine savybe. Svarbu, kad jų bu-
veinėje būtų įvairaus amžiaus medynų. 
Elniams yra labai svarbu rasti savo bu-
veinėse visas miško sukcesijos stadijas. 
Ankstyvosios sukcesijos stadijos yra mi-
tybos pagrindas augalėdžiams. Pagal op-
timalios mitybos modelį žvėrys maitinasi 
ten, kur mitybos išteklių biomasė viršija 
tam tikrą slenkstinį lygį, ir pasitraukia iš 
mitybos vietos, kai išteklių tankis pasie-
kia šį slenkstį. Optimalios mitybos teori-
ja atitinka pakraščio efekto teoriją. Auga-
lėdžių bendra biomasė teritorijos vienete 
tiesiogiai susijusi su augalų įvairove, la-
puočių rūšių užimamu plotu, priedangos 
plotu, sklypų įvairove medyno lygme-
nyje, mėgiamų rūšių medžių ir krūmų 
trako išsivystymu. Ūkininkavimas miš-
ke labiau veikia žvėrių mitybos pobūdį, 

minio streso“ apsisaugoti (Belova, 2008, 
2012). Kita vertus, oro temperatūrų svy-
ravimai lemia augalo skysčių būklės pa-
sikeitimus ir pasirinkimą vienokio arba 
kitokio mitybos būdo, reikalaujančio 
mažesnio energijos išeikvojimo. Žiemą 
mitybos nepakankamumas skatina gy-
vūnus keliauti į palankesnės mitybos vie-
tas savo buveinių ribose. Tuomet vietose, 
kur gausus žvėrių mėgstamų medžių bei 
krūmų rūšių trakas ir yra pakankamai 
žiemos laikotarpio mitybos objektų, jie 
maitinasi labiausiai. Mitybos nepakanka-
mumas žiemą skatina žvėris telktis palan-
kesnės mitybos vietose, o dėl to nukenčia 
medynai. Sąžalynuose atskiras medelis 
nuskabomas mažiau, išrenkami geresnės 
kokybės optimalaus skersmens metūgiai, 
tačiau ploto vienete nuskaboma daugiau 
medelių. Štai mišriuose jaunuolynuose 
(P+D, Šm, Kr, B, nuo 1300 iki 2000 ir 
daugiau medelių 1 ha) briedžiai suvartoja 
daugiau pušų biomasės didėjant medelių 
tankumui, ypač vietose, kur auga ir mė-
giamų rūšių lapuočių medžių (Heikkilä, 
Härkönen, 1996). Žvėrys keliauja į to-
kias teritorijas ir praleidžia jose daugiau 
laiko. Labiau pažeidžiami medeliai naujai 
apželdintų plotų 50 m ruože. Žvėrys, iš jų 
labiau patelės, teikia pirmenybę skirtingų 
buveinių sankirtos vietoms (pvz., kirta-
vietė-medynas, medynas-pieva ir pan.). 
Ženklus pomiškio efektas reiškiasi vidu-
tiniškai ±5 m ir silpnėja per 10 m atstumu 
nuo buveinės krašto. Atstumas priklauso 
nuo susikertančių sklypų pobūdžio: ma-
žesnis kartynų ir sąžalynų sandūroje (5-
15 m), didesnis sandūroje su I-II amžiaus 
klasės želdiniais, kirtavietėmis (iki 130 
m. su maksimumu 25-30 m. ruože), tan-
kesniuose želdiniuose – 25 m. Daugiau-
siai žvėrys aptinkami I-II amžiaus klasės 
želdinių pakraštyje, vidutiniškai 25 m 
(lim 0-50 m) nuo pakraščio. Atitinkamai 
labiau pažeidžiami medeliai naujai apžel-
dintų plotų 50 m ruože. Tokiu atstumu 
labiausiai pažeidžiami medžiai (laupant, 
skabant) ir papildomo žėrimo žiemą vie-
tų prieigose. Todėl šios vietos turėtų būti 
įrengiamos atokiau (0,5-1 km atstumu) 
nuo medynų, kuriems pavojingas žievės 
laupymas (II-IV amžiaus klasė) ir nuo 
potencialiai pažeidžiamų želdinių. 

Kai elninių pagausėja, atitinkamai 
aštrėja jų konkurencija dėl mitybinių iš-
teklių. Aukštesnio socialinio rango pate-
lės, pavyzdžiui briedės, atsiveda daugiau 
patelių, jų dukros paprastai paveldi mo-

reikmė yra dominuojanti ir įgyja limituo-
jančią reikšmę (Belova, 1999, 2001). To-
dėl dėmesio epicentre yra nevegetacinis 
laikotarpis. 

Be abejo, nepaneigiama ir vasaros 
laikotarpio mitybos svarba elniniams, 
kas lemia jų pasirengimą žiemoti ir iš-
likti. Tuomet lapuočių ūglių suvartojimo 
kritinis lygis yra 50 proc. Elninių žvėrių 
didžiausia veisimosi ir populiacijų nuos-
tolių kompensavimo geba būna, kai ūglių 
suvartojimas vasarą siekia 40-45 proc. 
(Prieditis, 1996; Prieditis A. and Prieditis 
A.A, 1998). Bet skabymas vasarą akty-
vuoja šaknų veiklą ir skatiną anglies kau-
pimąsi, o žiemą – atvirkščiai. Atitinkamai 
didesniam vartojimui vasarą gyvūnai yra 
labiau prisitaikę ir fiziologiškai (virškini-
mo sistemos atžvilgiu). Tačiau mitybos 
išteklių pasirenkamumas ir gausa vasa-
rą nelygu žiemai. Be to, skabymas žiemą 
skatina vešlesnį augimą kitu vegetacijos 
laikotarpiu. 

Elniniai žvėrys yra gana paslankūs an-
tropogeniniams veiksniams, bet konser-
vatyvūs gamtiniams veiksniams. Dėmesys 
sutelktinas į klimatinius veiksnius, ypač 
nevegetacinio laikotarpio, kurie yra tarsi 
gyvūnų elgesio paleidiklis. Elninių popu-
liacijų demografinė struktūra, kartu ir žvė-
rių poveikis miško augalijai priklauso nuo 
praeitų metų oro sąlygų, ypač sniego dan-
gos storio, vasaros temperatūrų. Žiemos 
terminis režimas mažiau svarbus elniams 
(Demarchi, Bunnell, 1993), bet teritorijos 
pasirinkimą lemia sniego dangos būklė ir 
susijęs su tuo mitybos išteklių prieinamu-
mas. Sniego dangos gylis turi ženklią įtaką 
teritorijos naudojimui ir žvėrių poveikiui 
miškui. Kol sniego nėra arba jo nedaug, 
žvėrys minta pasirinkdami mėgstamus 
augalus, apėsdami po kelis ūglius iš vienos 
ar kitos pusės. Daugiau pasnigus, pablo-
gėjus judėjimo sąlygoms, žvėrys keliais 
etapais nuskabo medelį iš visų pusių. 

Nepalankūs kontrastiniai orai skatina 
elninius žvėris keisti buvimo vietas. Ter-
minis režimas ypač veikia briedžius dėl 
jų jautrumo ,,šiluminiam stresui“. Moks-
lininkų duomenimis (Renecker, Hudson, 
1986; Demarchi, Bunnell, 1993; Dussault. 
2004; Belova, 2008, 2012; Lowe et al. 
2010), briedžiai reaguoja į temperatūros 
ekvivalentą, kuris žiemos pabaigoje (o 
pastaruoju metu ir žiemą) viršija termi-
nį slenkstį (žiemą –5°C, vasarą +14°C). 
Tuomet briedžiai teikia pirmenybę vy-
resnio amžiaus medynams nuo ,,šilu-
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nett, English, MacCain, 1940). Mūsų 
šalyje oficialiai vadinamas ‘Mak Keino – 
Jurgensono’ metodu. Apskaitos metodas 
pagal žvėrių ekskrementų krūveles paro-
do ir žvėrių buveinių mėgiamumą. 

Šis metodas anaiptol nėra panacė-
ja žvėrių apskaitoje (Neff, 1968; Lewis 
1970). Siekiant žinoti tikrąją elninių žvė-
rių būklę tam tikroje teritorijoje, svarbu 
įvertinti jų gausą. Pasirenkant apskaitos 
metodus, atsižvelgtina, kad apskaita pagal 
šalutinius žvėrių požymius yra tikslesnė, 
negu tiesioginis žvėrių stebėjimas, kuris 
labiau subjektyvus, priklausantis nuo ste-
bėtojo. Žvėrių tikrasis vietinės populiaci-
jos tankis silpniau susijęs su jų paliktais 
pėdsakais. Be to, yra pertrauka tarp lai-
ko, kai gyvūnas palieka pėdsaką, ir laiko, 
kai šis pėdsakas užregistruojamas. Todėl 
pėdsakų apskaita rodo vidutinio tankio 
indeksą per tam tikrą laiką – šiuo atveju, 
baigiantis medžioklės sezonui. 

Žvėrių populiacinių rodiklių ana-
lizė rodo, kad elninių sumedžiojimo 
uždraudimas (limitavimas) neleidžia 
pasiekti vietinių populiacijų optimalios 
struktūros bei gausos, atkurti bei palai-
kyti ekologinę pusiausvyrą ir sumažinti 
miškų ūkio patiriamus nuostolius. Žino-
ma, kad medžiojamos elninių populiaci-
jos yra vislesnės negu nemedžiojamos. 
Todėl reikia atsižvelgti į elninių žvėrių 
apskaitų rezultatus, ypač į kokybinius 
rodiklius (patelių ir patinų santykį, jau-
niklių dalį vietinėje populiacijoje). Tai 

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

Tel.: 8 5 2330009,
8 5 2337780
Faks. 8 5 2130200
Mob. 8 698 89240
el. paštas felis@takas.lt
skype felishuntingFelis

a n t a n o  T r u s k a u s k o  P Į

pavyzdžiui žievės laupymą, nei elninių 
vietinių populiacijų parametrai. Žvėrys 
sugeba prisitaikyti prie dėl ūkininkavimo 
pasikeitusios miškų struktūros, margina-
linių teritorijų, bet su sąlyga, kad būtų 
miško koridoriai, jungiantys suskaidytas 
miško dalis. Kertant medynus plynai, 
reikšmingesnis veiksnys yra ne kirtavie-
tės plotas, bet ją supančių medynų, pa-
liktų neiškirsto miško salų konfigūracija. 
Tai ypač svarbu briedžiams dėl jų minėto 
jautrumo ,,šiluminiam stresui“ ypač žie-
mos pabaigoje ir ankstyvą pavasarį, kuris 
galimas visur, išskyrus vyresnio amžiaus 
glaudesnius (0.7-0.8) medynus (Belova, 
2008, 2012). Šiuo atveju svarbu žinoti 
žvėrių buveinių tinkamumą, atitinkamos 
vietovės pagrindinius limituojančius 
veiksnius, žvėrių gausos rodiklius – tankį 
ploto vienete, turintį indikatorinę reikš-
mę ir rodantį gyvenamųjų sąlygų palan-
kumą. Šis rodiklis leistų atskleisti žvėrių 
ekologinį rezervą ir reiškimosi galimybes 
tam tikromis sąlygomis. 

Medžiojamų gyvūnų ištekliai neretai 
naudojami neracionaliai, kadangi žvė-
rių apskaita dažnai yra paviršutiniška. Jų 
apskaitos pagal sumedžiojimą duomenys 
gali būti taikomi populiacijų įvertinimui. 
Bet ši informacija neparodo populiacijų 
pokyčių, juolab negausių, retesnių rūšių 
gyvūnų bei tų, kurių išteklių naudojimas 
kelis iš eilės sezonus yra ribojamas ar už-
draustas (pvz., briedžių). Be to, rezultatai 
priklauso ir nuo medžiojimo intensy-
vumo, rezultatyvumo, nes medžiojimo 
efektyvumas nėra standartizuotas, yra 
skirtingas daugelyje medžioklės plotų 
vienetų, tad pagal per dieną sumedžio-
tą laimikį populiacijos nepalyginamos. 
Todėl šiuo atveju ir elninių žvėrių tikroji 
būklė nėra aiški. 

Tiriant elninius ir jų buveines, reko-
menduotini kombinuoti metodai. Taikant 
naujas tyrimo metodologijas, kuriant gy-
vūnų kompleksinio tyrimo programinę 
įrangą, pagrindiniu metodu aprobuotas 
gyvūnų apskaitos pagal ekskrementus 
linijinėse transektose arba juostiniuose 
bareliuose metodas. Tai efektyvus ir eko-
nomiškas metodas (Rasmusen, Doman, 
1943; McCain, 1948; Neff. 1968; Coulson, 
Raines, 1985; Grubešič, 1998; Marques et 
al. 2001; Campbell et al. 2004, kt.), tai-
komas jau nuo XX a. trečiojo dešimtme-
čio. Pirmą kartą šio metodo pritaikymą 
stambių medžiojamųjų žvėrių apskaitai 
aprašė spaudoje L.J. Bennett ir kt. (Ben-

ypač pasakytina apie briedžius, sezoniš-
kai migruojančius į produktyviuosius 
žiemojimo plotus. 

Mūsų atliktais tyrimais, dėl pasikeitu-
sių klimatinių sąlygų sezoninis migravi-
mas (iš vasarvietės į žiemavietę) vėluoja, 
todėl susitelkusių žiemojimo plotuose 
žvėrių kartu su rezidentais poveikis miško 
želdiniams ir medynams padidėja. Todėl 
patelių ir jauniklių medžiojimo sezonas 
turi būti pratęstas iki gruodžio 15 d.. kaip 
ir patinų. Priminsiu, kad daugelyje Vaka-
rų valstybių elninių žvėrių medžiojimo 
sezonas tęsiasi iki gruodžio 31 d..

Vertinant elninių žvėrių daromą po-
veikį miško želdiniams, žėlinimas, at-
kreiptinas dėmesys į viršūninio ūglio ir 
šoninių ūglių skabymo reikšmingumą 
medžiui. Žinoma, kad skabomų medžių 
augimas vėluoja. Želdiniuose augančios 
paprastoji eglė (Picea abies Karst.) ir pu-
šis (Pinus sylvestris L.) atlaiko kelių metų 
skabymą, bet pakartotina žvėrių mityba 
jas pražudo. Todėl vertinant elninių žvė-
rių daromą poveikį želdiniams svarbu 
įvertinti ir repelentais apdorotus plotus. 
Repelentais paprastai yra apdorojamas 
viršūninis ūglis (šio netekimas skatina 
miegančių ūglių augimą, stiebų formavi-
mąsi ir tolesnę deformaciją), o šoniniai 
ūgliai yra laisvai prieinami žvėrims, ska-
bomi pakartotinai. Todėl pušies bei eglės 
šoninių ūglių nuskabymas iki 20 proc. 
priskirtinas silpnai pažeistų medžių ka-
tegorijai. 
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Elninių žvėrių daromo poveikio miš-
ko želdiniams, žėliniams vertinimo tiks-
lumui yra svarbus atrinktų barelių skai-
čius, kad vertinimo paklaida neviršytų 
10-20 proc. Pasirinktina stačiakampės 
transektos barelių forma, o barelio para-
metrai 2 x 50 m palengvina darbą, verti-
nant medelius ištiestos rankos atstumu į 
abi puses nuo vertintojo. Juostinis barelis 
labiau atitinka ir žvėrių mitybos elgseną 
(priklausomai nuo sniego dangos būklės 
žvėrys maitinasi eidami linijine tvarka 
arba apėsdami medelį iš visų pusių). Bare-
liai įkuriami sklypo ilgiausioje įstrižainėje 
kas 25 m vienas nuo kito. Kai įstrižainės 
ilgis yra nepakankamas reikalingam skai-
čiui barelių įkurti, atsižvelgiant į sklypo 
formą taikomas zigzago barelių uždėjimo 
būdas (plačiai taikomas daugelyje šalių 
vykdant miško monitoringą, inventori-
zavimą, miško gyvūnų apskaitoje) liku-
siems bareliams, tačiau nesiartinant prie 
sklypo krašto mažiau kaip per 5 m. Ats-
tumai matuojami žingsniais pagal lauko 
darbuose ir topografijoje priimtą santykį 
(100 m = vid. 120 žingsnių). Barelio plo-
tis lengvai matuojamas ir vertinimo metu 
patikslinamas ištiesta ranka (vid. ištiestų 
rankų ilgis 1798 cm/2 = 90 cm). Barelių 
skaičiaus ir dydžio žinojimas yra svarbūs 
ir vertinant patirtus nuostolius. Todėl at-
renkant vertinimui sklypus, nepriklauso-
mai nuo jų dydžio ir atliekant pažeidimų 
apskaitą vienoje sodinimo eilėje, neatsi-
žvelgiant į jos parametrus ir žvėrims bū-
dingą išrankumą (pasirenkamumą mity-
boje), duomenys tampa nepalyginami ir 
neatspindėtų tikrosios padėties. 

Elninių žvėrių neigiamo poveikio 
miško želdiniams, žėliniams vertinimo 
metodika nesutapatinama su Abiotinių 
veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų pada-
rytų pažeidimų miškui apskaitos tvarkos 
aprašu (Žin., 2008, Nr. 5 -203), pagal 
kurią „įrašai apie pastebėtus pažeidimus 
įrašomi ne vėliau kaip per penkias darbo 
dienas, išskyrus apie žinduolių pažeidi-
mus, kurie registruojami pagal nustatytą 
kriterijų“. Reali informacija apie žvėrių 
padarytus pažeidimus gaunama pasibai-
gus nevegetaciniam periodui, kai būtent 
tada atsiskleidžia elninių žvėrių poveikis 
želdiniams (kai yra galimybė susieti jų 
poveikį su esama žvėrių gausa). Minėtoje 
tvarkoje nėra atitinkami duomenys apie 
neigiamą poveikį želdiniams kaip tik gau-
nami remiantis būtent elninių žvėrių nei-
giamo poveikio želdiniams įvertinimu. 

Atstovas Lietuvai
UAB „MMC Forest“
Nausodžio k., Vėžaičių sen., 96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 673 51506
El. paštas info@mmc.lt
www.miskui.lt
www.mmc.lt

UAB „MMC Forest“
Nausodžio k., Vėžaičių sen., 96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 673 51506 
El. paštas info@mmc.lt 
www.miskui.lt

Suomiškos biokuro giljotinos AXER – 
profesionalūs priedai ekskavatoriams 
ir miško mašinoms

AXER - Skandinavijos rinkos lyderis. 
Įdarbink savo ekskavatorių biokuro gamybai!

38 ■



Štai ir pasibaigė taip nevienaprasmiš-
kai vertinta vilkų apskaita, kuri 2013 
m. žiemą pirmą kartą atlikta ir pri-

vačiuose miškuose. Kas bus toliau: įrodi-
nėjimai, kad apskaita atlikta (ne)teisingai, 
ginčai, ar patikimai interpretuojami gauti 
rezultatai. Ir galiausiai, ar vilkai Lietuvoje 
išnyks. Ko gero, pirmą kartą džiaugiuosi, 
kad tiesiogiai tame nedalyvauju. 

Norėčiau pasidalinti teorinėmis ir prak-
tinėmis žiniomis, sukauptomis ne vienos 
šalies mokslininkų apie plėšrūnų apskaitų 
ir monitoringo problemas. Didžiausia pro-
blema: ES šalyse iki šiol nėra vieningos ir 
visose šalyse taikomos stambių plėšrūnų 
apskaitų ir monitoringo metodikos. Plėš-
riųjų žvėrių monitoringo metodų moks-
liniam pagrindimui atspausdinta apie 400 
straipsnių ir monografijų. Tačiau tai nereiš-
kia, kad bent viename iš jų yra nediskutuo-
tinų metodų, naudotinų Lietuvos sąlygo-
mis. Tai patvirtinta ir 2005 m. Osilnicoje 
(Slovėnija) vykusiame seminare „Tarpvals-
tybinis stambiųjų plėšrūnų populiacijų val-
dymas“ (Seminar on Transboundary Ma-
nagement of Large Carnivore Populations). 
Kiekvienas metodas beveik visuomet bus 
nepakankamas vienu ar kitu atžvilgiu. Jei 
iš pėdsakų sniege apskaitos galima įvertinti 
vilkų skaičių ir jo kitimo trendą, tai lieka 
neaiškūs besidauginančių porų skaičius ir 
vados dydis. 

Bene esminis stambių plėšrūnų mo-
nitoringe bus jų populiacijos dydžio (arba 
gyvūnų skaičiaus) nustatymas. Būtent to, 

Plėšrūnų apskaita 
ir monitoringas  

lInAS BAlčIAuSKAS

„kiek mes turime vilkų“, – klausia ir visuo-
menė, ir gamtosaugininkai, ir aukščiausio 
lygio valdymo grandies atstovai. Žinant 
skaičių, o tuo pačiu ir jo kitimo trendus, iš 
esmės atsakoma net į 6 klausimus arba po-
puliacijos dydžio žinojimas yra svarbus dėl 
6 priežasčių:

1. Tik žinant populiacijos dydį galima 
numatyti apsaugos priemonių kompleksą 
populiacijai išsaugoti.

2. Kartotinas populiacijos dydžio įver-
tinimas būtinas siekiant nustatyti, ar popu-
liacija mažėja, didėja ar yra stabili.

3. Tokie įvertinimai yra būtini, norint 
žinoti naudojamų populiacijos valdymo 
priemonių poveikį ir mastą.

4. Nežinant populiacijos tankumo, sun-
ku komentuoti kitų ekologinių tyrimų re-
zultatus.

5. Be populiacijos dydžio žinojimo 
sunku įvertinti, kiek individų galėtų būti 
sumedžiojama, nepažeidžiant populiacijos 
gyvybingumo.

6. Ten, kur stambūs plėšrūnai daro 
žalą, ypač naminių gyvūnų augintojams, 
žinios apie populiacijos dydį ir plėšrūnų 
pasiskirstymą yra esminės, planuojant ir 
įgyvendinant kompensacijų už patirtą žalą 
sistemą.

Deja, tai vienas sunkiausių uždavinių. 
Teigiama, kad neretai populiacijos dydis 
įvertinamas su tokia paklaida, kuri yra tos 
pačios eilės, kaip ir nustatytasis dydis. Arba, 
jei metodai tikslesni, jiems reikia gyvūnų 
žymėjimo, brangios įrangos ir didelių išlai-

M e d ž i o k l ė

žodis skaitytojui
Seku, seku pasaką, vilkas rijo ašaką ...

Ar norite sužinoti, kaip sukurpti pasaką, kuri jus išgarsintų?

Tada skaitykite. Visų pirma reikia sugalvoti baubą, kuris gąs-
dintų žmones. Šiais laikais geriausi baubai – piktosios jėgos, 
skriaudžiančios kokį nabagėlį. Šiam personažui tinka vaikai, 
nevykėliai, gailaujantys banditėliai, vilkai, gamta, valstybė, 
ypatingu atveju – pasaulis. Piktųjų jėgų pasirinkimas didžiu-
lis: teisėjai, prokurorai, urėdai, medžiotojai, mafija...

Reikia ir geriečių, kuriems kova su visu pasaulio blogiu – 
duona kasdienė. Tai, žinoma, Jūs ir nedidelė arba didelė Jūsų 
pasaka įtikėjusi minia arba minelė.

Jūs kreipiatės į tautą ir valstybės lyderius. Pastarieji išrašo 
„papeikimus“ valstybės institucijoms. Pastarosios susirieja, 
besiaiškindamos, kas kaltesnis. Žiniasklaida springsta iš lai-
mės. Tauta „kaifuoja“. Jūs mėgaujatės šlove. Tiesa, trumpalai-
ke. Ilgalaikei reikės kitos pasakos ir ne vienos. 

PS. Baltijos vilkų atsiliepimo į V. Kvedaro straipsnį lzinios.lt 
,,Reveransas Baltijos vilkams“ ištrauka:

„Baltijos vilkas“: vilkų apskaitos rezultatas – paslaptingų or-
ganizacijų sąmokslas?

www.GRYNAS.lt

2013 m. balandžio 22 d. 18:05

„Ekspertų pasisakymai“

Straipsnyje pasisako ir du įprasti vilkų ekspertai – L. Bal-
čiauskas ir E. Tijušas. Pasisakymų leitmotyvai tie patys, kaip 
ir visada.

Pirma, teigiama, kad Lietuvoje vilkams negresia išnykimas. 
Nuostabu, kaip šiedu ekspertai jau kelis metus tai kartoja, 
nors niekas, be jų pačių, apie išnykimą nešneka nuo 2006 m. 
GAA „Baltijos vilkas“ seniai kelia klausimus apie populiaci-
jos ilgalaikį gyvybingumą, stabilumą, socialinės struktūros 
išsaugojimą ar ekologinį efektyvumą, apie patikimas ir tiks-
lias apskaitas. Tačiau, matyt, ekspertams paprasčiau „disku-
tuoti“, kai į oponento lūpas įdeda išgalvotus ar pasenusius 
teiginius.

(GAA „Baltijos vilkas“ informacija“)

Še tau, boba, ir devintinės. Pasirodo, Baltijos vilkai visiškai 
nesiruošia gelbėti Lietuvos vilkų. Aš jau įsijaučiau į blogiečio 
rolę, o pasirodo dviese pergyvenam dėl vilkų išnykimo. Ką gi, 
dabar pradėsiu rūpintis šeimyniniais vilkų reikalais (socialine 
struktūra) ir bandysiu išsiaiškinti, ką garbūs vilkų specialistai 
paslėpė po grėsmingu terminu ekologinis efektyvumas.

Trečią kartą su pavasariu, mielieji. Gal šį kartą jau su tikruoju.

euGenIJuS TIJuŠAS
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dų lauko darbams. Stambūs plėšrūnai – aukščiausia ekosistemos 
mitybinė grandis, todėl jų tankumas būna labai nedidelis – nuo 
kelių iki keliolikos gyvūnų 1000 kvadratinių kilometrų. Tai reiš-
kia, kad daugybė tiriamųjų barelių bus tušti (nei gyvūnų, nei kokių 
nors jų veiklos pėdsakų) ir būtent dėl to labai padidėja vertinimo 
paklaida. Dar daugiau: dėl daugumos plėšrūnų naktinio ir slapaus 
gyvenimo jų galima neaptinkti net ten, kur jie iš tikrųjų gyvena. 
Kita problema – dauginimosi greitis. Jis nedidelis, todėl, laiku ne-
nustačius, populiacijos mažėjimo pasekmės per gana trumpą laiką 
gali tapti katastrofiškos. 

Stambiųjų plėšrūnų, tarp jų vilkų bei lūšių, apskaitai ir vėles-
niam monitoringui naudojami tokie parametrai:

1. Paplitimo įvertinimas. Tai pati paprasčiausia informacija 
apie rūšį. Jei duomenys renkami nuolat, jie tinka ir monitoringui.

2. Populiacijos indeksai skirti santykinio gausumo įvertinimui. 
Vilkams – tai pėdsakų skaičius maršrute, ekskrementų skaičius tam 
tikrame plote. Kai paieškos metodas yra standartinis ir nesikeičia, 
galima tvirtinti, kad A teritorijoje vilkų yra daugiau, nei B teritori-
joje, arba kad nuo XXXX metų iki XXXX+1 metų vilkų sumažėjo 
apie N... kartų. Visa tai pagrįsta teiginiu, kad indeksai tiesiogiai pri-
klauso nuo populiacijos dydžio. Indeksų naudojimas pateisinamas, 
kai populiacijos valdymo tikslams reikalingos informacijos kitais 
būdais negaunama arba jos gavimas yra per brangus;

3. Minimalus populiacijos įvertinimas (angl. minimum popula-
tion count). Tai tradicinis stambių plėšrūnų apskaitos ir monitoringo 
metodas, individus suskaičiuojant du ar daugiau kartų. Vilkų buvi-
mo vieta ir skaičius dažniausiai įvertinama sekant pėdsakais sniege. 
Apdorojant duomenis eliminuojami pasikartojantys stebėjimai. Nu-
statoma, kiek mažiausiai gyvūnų rasta tiriamojoje teritorijoje. Patiki-
mo būdo įrodyti, kad iš tikrųjų gyvūnų nėra daugiau ar mažiau, negu 
teigiama, nėra, nes neaišku, kiek gi jų liko nesuskaičiuota;

4. Populiacijos tankumo įvertinimas. Šiuo būdu ne bandoma 
suskaičiuoti visus teritorijoje esančius gyvūnus, bet populiacija da-
lijama į duomenų imtis ir stengiamasi sužinoti, kokia gyvūnų dalis 
liko nesuskaičiuota. Šiam metodui priklauso visi žymėjimo ir kar-
totinio gaudymo būdai ir schemos. Gautas rezultatas turi žinomą 
paklaidą ir iš tikrųjų išreiškiamas intervalu, o ne skaičiumi. Plėšrū-
nų monitoringui šis metodas per brangus;

5. Dauginimosi rodikliai. Pageidautina žinoti ne tik individų 
skaičių populiacijoje, bet ir jos amžiaus ir lyčių sudėtį bei kaip 
efektyviai gyvūnai dauginasi. Tokie duomenys apie vilkus lauko 
sąlygomis sunkiai surenkami, o iš sumedžiojimo duomenų gali 
būti nustatomi su nedidele paklaida. Žinant vislumą ir mirtingu-
mą, populiacijos pokyčiai gali būti modeliuojami net nežinant jos 
tikrojo dydžio.

Lietuvoje nuo 2006 m. vykdant vilkų apskaitas sniege pagal 
pėdsakus gaunamas minimalus populiacijos įvertinimas. Minima-
lus šis įvertinimas yra dėl to, kad dalis vilkų neišvengiamai lieka 
nesuskaičiuoti. Vykdant apskaitą pirmą parą po snigimo, vilkai 
vengia judėti ir neretai lieka apskaitos teritorijos viduryje arba ša-
lia, nepalikę pėdsakų, kuriuos surastų skaičiuotojai. Antroji prie-
žastis – vilkai juda pėda pėdon ir nebūtinai pėdsakai išsiskiria, 
parodydami tikrąjį praėjusių gyvūnų skaičių. Tačiau neginčijamai 
toks rodiklis parodo tiek paplitimo pokyčius, tiek populiacijos kiti-
mo trendus. Pateikti žemėlapiai tikrai nerodo, kad vilkų paplitimas 
Lietuvoje mažėtų, tuo labiau, kad jie nyktų.

(Tęsinys – kitame numeryje)

2004 m. 2005 m.

2006 m. 2007 m.

2008 m. 2010 m.

2011 m. 2012 m.

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

Felis
a n t a n o  T r u s k a u s k o  P Į

Tel.: 8 5 2330009,
8 5 2337780
Faks. 8 5 2130200
Mob. 8 698 89240
el. paštas felis@takas.lt
skype felishunting

Vilkų paplitimo pokyčiai Lietuvoje 2004-2012 m. (2004-2005 m. – 
apklausos rezultatai, 2006-2012 m. – apskaita pagal pėdsakus sniege)
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(Tęsinys, pradžia – 4 nr.)

Panagrinėkime plėšrūnų monitoringo 
problemas. Iš esmės, monitoringu ga-
lima būtų vadinti reguliariai pasikar-

tojančią apskaitą, atliekamą tuo pačiu būdu, 
tose pačiose vietose – tuomet rezultatai yra 
palyginami. Pagal atlikimo būdą monitorin-
gas gali būti: netiesioginis (1) be lauko darbų 
ir tiesioginis, (2) kai lauko darbų metu indivi-
dai neidentifikuojami, bei (3) monitoringas, 
pagrįstas individo identifikavimu.

Monitoringas be lauko darbų yra pi-
giausias, tačiau jo tikslumas nepakankamas. 
Tokiam monitoringui priskiriama:

Apskaita (monitoringas) pagal anke-
tinius duomenis, surenkamus iš vietos 
gyventojų. Dažniausiai klausiama apie vil-
kų ar kitų stambių plėšrūnų buvimą ir apie 
spėjamą jų skaičių. Nors šis būdas plačiai 
taikomas Europoje ir Šiaurės Amerikoje, 
žinomi ir trūkumai, lemiantys per didelius 
ar per mažus įverčius: žmonės neteisingai 
apibūdina pėdsakus, ekskrementus ir ma-
tomus gyvūnus; netgi patyrę stebėtojai 
gali klaidingai įvertinti gyvūnų skaičių; da-
lis visuomenės suinteresuota didesniu ar 
mažesniu populiacijos įverčiu, todėl sąmo-
ningai nepateikia tikslių duomenų; neretai 
plėšrūnai lieka nepastebėti ir nesuskaičiuo-
ti dėl savo gyvensenos; ten, kur rūšis nėra 
įprasta, stebėjimai pranešami dažniau. Vis 
dėlto, jei tokių stebėjimų yra labai daug, 
tam tikros taisyklės leidžia gauti ir minima-
lų įvertį.

Žalos apskaita. Visi plėšrūnai pjauna na-
minius gyvulius. Specialistas plėšrūno rūšį iš 
grobio liekanų gali nustatyti beveik visada, ta-
čiau tai reiškia kiekvieno žalos pranešimo tikri-
nimą. Ten, kur mokamos kompensacijos, tokia 
procedūra tampa rutinine. Registruojant visus 
žalos atvejus, gaunama duomenų ne tik apie 
plėšrūnų pasiskirstymą, bet ir apie jų skaičių. 
Deja, žalos atvejų skaičius į plėšrūnų skaičių 
neekstrapoliuotinas, nes vadinamieji proble-
miniai vilkai šią priklausomybę gali iškreipti. 
Be to, daug kas priklauso nuo gyvulininkystės 
masto ir gyvulių laikymo.

Medžioklės ir sumedžiotų plėšrūnų 
analizė. Jei plėšrūno rūšis medžiojama, sė-

kmingos medžioklės įverčiai atspindi jo po-
puliacijos gausumą, jei tik yra pritaikomos 
atitinkamos pataisos medžiotojo pastangų 
apimčiai. Medžiotojas gali registruoti indivi-
do amžių, lytį ir kai kuriuos morfometrinius 
rodiklius. Šie parametrai gali būti nustatomi 
ir vėliau, jei išsaugomas lavonas arba bent 
jau dantys ir dauginimosi organai. Kaip mo-
nitoringą papildantis šis metodas labai reika-
lingas ir efektyvus, tačiau vien juo grįsti vilkų 
monitoringą Lietuvoje nerekomenduotina, 
nes: yra sunkumų surenkant lavonus; duo-
menų imtis gali būti per maža; nevienodai 
sumedžiojama įvairios amžiaus klasės ir lyties 
individų, taigi pavyzdys nėra atsitiktinė po-
puliacijos imtis; gautą pasiskirstymą galima 
interpretuoti nevienareikšmiškai. 

Nepaisant to, tik iš medžioklės laimikio 
galima surinkti vadinamuosius nepaneigia-
mus duomenis (angl. hard data), kurie vėliau 
leidžia modeliuoti populiacijos valdymą be 
realaus įsikišimo gamtoje. Pastarasis metodas 
Lietuvoje menkai naudojamas, tačiau labai 
perspektyvus.

Tiesioginis monitoringas, neidentifi-
kuojantis individų. Tai apskaitos, kai suren-
kami trijų lygių duomenys: individų buvimas 
ar nebuvimas, populiacijos indeksai ir galiau-
siai nustatomas populiacijos tankumas. Pla-
čiau apie juos. 

Populiacijos indeksai. Metodas pagrįs-
tas prielaida, kad įmanoma suskaičiuoti įvai-
rias plėšrūnų gyvybinės veiklos žymes; kad 
šių žymių skaičius atspindi tikrąjį individų 
skaičių arba populiacijos tankumą. Iš tikrų-
jų, iš pėdsakų skaičiaus maršruto kilometrui 
galima įvertinti populiacijos tankumą, bet 
jis neteikia jokios informacijos apie plėšrūnų 
skaičių. Taigi, indeksai tinka įvertinti popu-
liacijos kitimui laike arba kelių vietų skirtu-
mams. Jei tyrimas kartojamas, galima gauti 
ir statistinius rodiklius. Indeksai gaunami įvai-
riais būdais:

 Naudojant kvapo stotis. Tai bet koks 
kvapas, pritraukiantis plėšrūnus, ir būdas, lei-
džiantis registruoti jų buvimą (smėlis, speci-
alūs padėklai, identifikavimas pagal plaukus, 
filmavimas, stebėjimas ir kt.). Visi nurodytieji 
būdai patvirtina ne tik rūšies buvimą ar nebu-

Plėšrūnų apskaita 
ir monitoringas 

LINAs BALčIAuskAs

M e d ž i o k l ė

Žodis skaitytojui
Genys margas, pasaulis dar margesnis. Kartais sveika tuo 

įsitikinti iš naujo.
Nemedžiokim daugiau, negu turim. Toks kvietimas nu-

skambėjo iš vieno pranešėjo lūpų šių metų cIc generalinės 
asamblėjos Budapešte metu (cIc – pasaulinė medžiotojų 
ir gamtosaugininkų organizacija). Pasirodo, pasaulyje dar 
yra vietų, kur tai aktualu. O mes save neretai plakame, kad 
esam antrarūšiai. Ta proga tikrai smagu pasidžiaugti neseniai 
Aplinkos ministerijos paskelbtais šių metų medžiojamųjų 
gyvūnų apskaitų duomenimis ir praėjusio medžioklės sezono 
laimikiais.

Smagios vasaros!
eugeNIJus TIJuŠAs

2013 m. medžiojamųjų žvėrių
APSKAITA

(medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudotojų pateikti duomenys)

Eil.
Nr. Rūšies pavadinimas 2013 m.

vnt.

Palyginti su 2012 m. (vnt.)
(+) padidėjo
(-) sumažėjo

1. Briedis 9375 +709
2. Taurusis elnias 28137 +2465
3. Stirna 118179 +8472
4. Danielius 1977 +346
5. Šernas 61798 +5595

Žvėrių ir paukščių, sumedžiotų 
iki 2013 m. balandžio 15 d., per 2012–2013 m. 

medžioklės sezoną,
APSKAITA

Eil.
Nr.

Rūšies
pavadinimas

Sumedžiota iki 2013 m. 
balandžio 15 d. (vnt.)

Palyginti 
su 2011 – 2012 m. 

medžioklės sezonu (vnt.)
(+)-padidėjo
(-)-sumažėjo

1. Briedis 397 +128
2. Taurusis elnias 2075 +473
3. Stirna 16179 +2001
4. Danielius 75 -
5. Šernas 42263 +8341
6. Barsukas 152 +16
7. Bebras 11778 -8813
8. Vilkas 48 +36
9. Lapė 13585 -859
10. Mangutas 4156 -635
11. Pilkasis kiškis 4760 +1910
12. Kiaunė 1455 +369
13. Kanadinė audinė 153 +5
14. Ondatra 148 -82
15. Kurapka 42 -9
16. Slanka 759 +208
17. Didžioji antis 13496 +338
18. Kuoduotoji antis 118 +5
19. Rudgalvė antis 280 +9
20. Dryžgalvė kryklė 122 +21
21. Rudgalvė kryklė 101 +21
22. Klykuolė 83 +50
23. Laukys 106 -25
24. Želmeninė žąsis 130 -88
25. Baltakaktė žąsis 14 -7
26. Fazanas 2814 +1529

Užregistruota nuo sezono pradžios:
Žuvusių automobilių keliuose gyvūnų – 830 (+89);
Atvejų, kai vilkai sudraskė naminius gyvulius – 177 (+63).
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vimą teritorijoje, bet leidžia spręsti apie santy-
kinį populiacijos tankumą. Vilkui tirti metodo 
efektyvumas neaiškus, ypač ten, kur jie me-
džiojami ir jiems pažįstamas žmogaus kvapas.

 Veiklos žymių apskaita. Tai dažniausiai 
naudojamas būdas, gerai tinkantis ir vil-
kui. Pėdsakai ar ekskrementai registruojami 
transektose (maršrutuose) arba bareliuo-
se, neretai įvertinant ir jų kaupimosi greitį, 
pvz., pėdsakų skaičius kilometrui maršruto 
per dieną. Jei plėšrūnų nedaug, dėl tuščių 
barelių metodo jautrumas mažėja. Siekiant 
priimtinos statistinės paklaidos, reikia didžiu-
lės lauko darbų apimties. Kadangi plėšrūnai, 
tarp jų ir vilkai, teritoriją naudoja ne atsitikti-
nai, parenkant maršruto vietas galima gauti 
aukštesnes indekso reikšmes, tačiau taip pra-
randama galimybė lyginti vietovių indeksus. 
O jei maršrutai pastovūs, jų neatsitiktinumas 
netrukdo lyginti reikšmių pokyčius laike. 

Atkreiptinas dėmesys, kad šis būdas labai 
priklauso nuo tyrėjų kvalifikacijos, ypač, kai 
pėdsakai registruojami ne sniege. Dar žino-
tina, kad šis metodas mažiems pokyčiams 
nustatyti ne itin palankus, tačiau gerai tinka 
dideliems populiacijos pokyčiams registruo-
ti. Aišku, kad indeksai neparodo tikrojo plėš-
rūnų skaičiaus.

 „Suomių trikampiai“. Tai intensyviausias 
ir sistemiškiausias pėdsakų indekso taikymas 
pasaulyje. Suomijoje kasmet ištiriama apie 
15 000 trikampio formos maršrutų (krašti-
nės ilgis – 4 km), kuriuose registruojami visų 

medžiojamųjų žvėrių pėdsakai. Maršrutais ei-
nama žiemos viduryje, pasnigus. Indekso di-
mensija – pėdsakų skaičius 1 km maršruto per 
dieną po snigimo. Rezultatai leidžia palyginti 
regionus arba sekti jų dinamiką laike, taip pat 
tirti rūšių prieraišumą pagal biotopus. Meto-
do privalumas tas, kad maršrutai apima visą 
šalį, tačiau didžiulės darbo sąnaudos kartu 
yra ir metodo trūkumas.

 Medžiotojų atliekami stebėjimai. Jei re-
gistruojami ne tik stebėjimai, bet ir patyrusių 
stebėtojų tam sugaišto darbo apimtis, meto-
das tampa patikimas. Medžiotojų stebėjimai 
plačiai naudojami kanopinių monitoringui. 
Kanadoje tokiu būdu tiriami ir vilkai. Kvebe-
ke medžiotojai registravo pačių vilkų stebė-
jimo faktus, pėdsakus ir ekskrementus, naktų 
skaičių, kai buvo girdėti vilkų kaukimas. Nuo 
1998 m. medžiotojai registruoja vilkų stebėji-
mus ir Švedijoje.

Pabrėžtina, kad indeksų ekstrapoliavimas 
į absoliučiuosius individų skaičius susijęs su 
ypač didele lauko darbų apimtimi, metodinė-
mis paklaidomis, todėl be specialių mokslinių 
ir praktinių tyrimų yra neleistinas.

Minimalus populiacijos įvertis (angl. 
minimum count). Visais šiais būdais bandoma 
nustatyti individų skaičių: tiek stebint juos 
tiesiogiai, tiek ir pagal pėdsakus. Taikomos 
įvairiausios taisyklės, kad tas pats individas 
nebūtų priskaičiuotas antrą kartą. Rezultatas – 
minimalus individų skaičius tiriamojoje terito-
rijoje. Nebandoma įvertinti, kiek individų lieka 

nesuskaičiuota, metodas neturi statistinės pa-
klaidos. Tačiau įvertinant, kiek metodologinių 
problemų kyla tiriant vilkus, šis metodas daž-
niausiai lieka vienintelis įmanomas ir pakan-
kamai priimtinas. Naudojami šie būdai:

 Kaukiančių vilkų apskaita. Vilkai kaukia 
ne tik bendraudami tarpusavyje – jų kau-
kimas gali būti išprovokuotas mėgdžiojant 
arba transliuojant įrašą. Žmogus gali išgirsti 
vilko kaukimą, atsklindantį net 3 km atstumu. 
O tai reiškia, kad didelėms teritorijoms ištirti 
reikia daugybės transliacijų. JAV, Minesotoje, 
naudojant šį metodą žinomo dydžio vilkų 
populiacijai tirti, paaiškėjo, kad rezultatai 
nėra tikslūs, o jų variacijos koeficientas labai 
didelis. Nedidelėms teritorijoms tirti šis me-
todas tinka – gaunami gana patikimi mini-
malūs įverčiai.

 Apskaita pagal pėdsakus sniege. Šiuo 
metodu dažniausiai atliekama vilkų apskaita 
Europoje ir Azijoje. Taip atlikta 2006-2013 m. 
vilkų apskaita ir Lietuvoje. Tą patį metodą 
naudoja Latvija. Jei išpildytos abi prielaidos, 
kad (a) – plėšrūnai pakankamai nesunkiai ap-
tinkami ir (b) – individai nesuskaičiuojami 2 
kartus, tai metodas pakankamai objektyvus. 
Aiškus ir šio metodo trūkumas: kuo daugiau 
laiko praėjo nuo paskutinio snigimo, tuo 
daugiau šansų rasti vilkų pėdsakus. Tačiau 
atsekti juos vis sunkiau, todėl nukenčia indi-
vidų skaičiaus įvertinimas. Galima apsiriboti 
besidauginančių grupių, o ne individų skai-
čiaus nustatymu.
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 Genetiniai metodai. Tai nauja metodika, įgalinanti iš plaukų ar 
ekskrementų identifikuoti individo lytį ir jį atskirti nuo kitų individų. 
Metodas itin brangus ir labiau tinka mažoms, ribotame plote gyvenan-
čioms populiacijoms.

 Irštvų apskaita. Šis metodas tinka kitoms plėšrūnų rūšims, nes 
vilkų gyvenimas per daug slapus, kad jų irštvos būtų randamos siste-
mingai, o ne atsitiktinai.

 Besidauginančių šeimų ar grupių nepasikartojanti apskaita. Jei 
ilgą laiką kaupiami duomenys apie individų arba jų pėdsakų stebėji-
mus, galima, remiantis individualaus ploto dydžiu, judėjimo duome-
nimis, įvertinti minimalų individų skaičių. Tai pigiau, nei vienu metu 
atliekama apskaita, tačiau sunkiau surenkama, kai teritorija didelė. 
Efektyviausia būtų šeimų – patelių su jaunikliais – apskaita, nes tokios 
grupės mažiausiai juda. Taisyklė: patelės su jaunikliais stebėjimai ats-
tumu, kuris dvigubai viršija individualaus ploto dydį, arba vienu metu 
užregistruoti dviejose vietose, priskiriami skirtingoms grupėms. Šis 
metodas tinka mažiau vilkams, nes vilkiukai dažnai eina motinos pė-
domis ir gali likti neužregistruoti.

Populiacijos individų skaičiaus įvertinimas. Minimalaus popu-
liacijos įverčio nepakankamas tikslumas yra statistinės paklaidos ne-
buvimas. Tai ypač svarbu, jei reikia nustatyti trendo patikimumą. Nežy-
mint individų, tik du metodai neturi šio trūkumo:

 Linijinės transektos – maršrutai. Šio metodo patikimumas pade-
monstruotas kanopiniams ir jūros paukščiams. Deja, dėl blogo mato-
mumo ir slapumo netinka daugumai plėšrūnų, išskyrus nebent lokius 
poliarinėse platumose.

 Pėdsako kirtimo tikimybės įvertinimas (angl. track intercept pro-
bability estimator – TIP). Tai bene vienintelis plėšrūnų monitoringui 
sukurtas metodas. Jo esmė: esant tinkamoms sąlygoms pėdsakų aps-
kaitai sniege, praeinama ar prašliuožiama serija lygiagrečių transektų. 
Visi joje kertami pėdsakai atsekami atgal – iki gyvūno buvimo vietos 
prieš sningant ir į priekį, nustatant, kur gyvūnas yra apskaitos metu. 
Tuo būdu nustatomas minimalus individų skaičiaus įvertis. Be to, ap-
skaičiuojama, kiek gyvūnų galėjo likti nesuskaičiuota, todėl įvertis 
gaunamas su statistine paklaida. Metodas užsienyje lauko sąlygomis 
išbandytas vilkui, rudajai lūšiai ir erniui.

Tiesioginis monitoringas, identifikuojantis individus. Jei indi-
vidus galima skirti pagal natūralias žymes arba jei jie sužymimi, ap-
skaitoms taikomi kitokie statistiniai metodai, kurie užtikrina gerokai 
didesnį rezultato tikslumą:

Minimali apskaita. Neretai netgi skiriant individualius gyvūnus 
naudojami ne statistiniai įverčiai, o minimali apskaita:

 „Žinomų individų“ suma. Žinios apie nepažymėtus individus su-
kaupiamos per ilgesnį laiką. Kitas atpažinimo būdas nereikalauja žy-
mėjimo, jei individai turi individualių žymių, kurios skiriamos nuotrau-
kose ir gali būti panaudotos identifikavimui lauko sąlygomis.

 Individų atpažinimas pagal pėdsakus. Nepaisant daugelio tyrinė-
tojų tvirtinimo, kad jie iš pėdsako identifikuoja individus, šis metodas 
patikimu laikytinas tik tuo atveju, jei: (a) – pėdsakai turi nepaneigia-
mų individualių žymių, pavyzdžiui, pirštų trūkumą, arba (b) – pėdsakai 
daug kartų matuojami standartiniu būdu ir esant geroms sąlygoms, o 
šie matavimai apdoroti daugiamatės statistikos metodais. 

Žymėjimas su pakartotinu stebėjimu fotografuojant. Pakar-
totini žymėtų individų stebėjimai atliekami naudojant automatines 
fotokameras, dažniausiai paslėptas prie maisto šaltinio. Šis meto-
das sėkmingai naudotas grizliams Montanoje ir tigrams Indijoje. 
Visų trijų paminėtų metodų naudojimo tikslingumas Lietuvoje la-
bai abejotinas.

Pėdsakų individualizavimas. Šis metodas pagrįstas genetiniu 
individų identifikavimu (naudojant mikrosatelitus arba mitochondri-
nę DNR) iš plaukų arba išmatų. Derinant apskaitą pagal pėdsakus (žr. 
aukščiau) su genetiniais metodais, leidžiančiais identifikuoti indivi-
dą, galima pasiekti labai tikslų skaičiaus įvertinimą. Lietuvoje tai tiktų 
lūšiai, tačiau tokia metodų kombinacija reikalauja daug laiko ir yra 
brangi.

Radioaktyvusis žymėjimas. Praeityje ypač plačiai taikytas meto-
das, kuriam žvėrį reikia sugauti tik vieną kartą. Įmanoma parinkti radi-
oaktyviųjų medžiagų derinį, įgalinantį identifikuoti individą pagal šių 
medžiagų likutį ekskrementuose.

Žymėjimas tetraciklinu. Skirtingai nuo kitų žymėjimo metodų, 
tetraciklinas gali būti sušeriamas, ir nesugavus žvėries. Tačiau žymėtas 
gyvūnas nustatomas tik po mirties tiriant kaulus, kuriuose tetracikli-
nas kaupiasi. Metodas tinka tik toms rūšims, kurios gana intensyviai 
medžiojamos.

Vertinant monitoringu gaunamų rodiklių patikimumą, skiriami 3 
lygmenys:

Neginčijami įrodymai (angl. hard evidences) – lavonai, gyvūno 
nuotraukos, sugavimo faktai.

Patvirtinti pranešimai – specialistų patikrinti pėdsakų radimo 
faktai, papjautų gyvulių ar laukinių gyvūnų lavonai, rūšiai būdingi 
ekskrementai (pastarieji gali būti priskirti ir pirmajai grupei, jei atliktas 
DNR tyrimas).

Nepatvirtinti pranešimai – visuomenės atstovų stebėjimai, rasti 
pėdsakai, ekskrementai, kiti pranešimai, nepatvirtinti specialistų.

Apibendrinta J. D. C. Linnello (1998) darbe daugelio vilkų tyrimų 
patirtis įgalina teigti, kad priimtiniausias monitoringo rodiklis – tai 
minimalus populiacijos įvertis, gaunamas gana įvairiais metodais. 
Europoje įprastas monitoringo metodas – apskaita iš pėdsakų snie-
ge, papildyta kitais rodikliais: žinomų individų suma ten, kur vilkų 
labai nedaug, visuomenės ir medžiotojų apklausomis ten, kur tiriami 
plotai labai dideli, ir žalos duomenimis ten, kur nuostoliai kompen-
suojami. Įvairių metodų tinkamumas vilkų tyrimui ir monitoringui 
nėra vienodas. Lietuvos sąlygomis jis galėtų būti toks, kaip nurodyta 
lentelėje.
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M e d ž i o k l ė

laiką turėjo perkiloti, išmatuoti ir įvertinti apie 
500 trofėjų. Šios komisijos vadovas Janis Bau-
manis pabrėžė, kad bet kuri tokia paroda pa-
pildo informaciją apie trofėjų kokybę ir leidžia 
susidaryti pilnesnį vaizdą apie populiacijų būk-
lę. Tikėtasi, kad ją aplankys ir nemažai rygiečių. 
„Jauniesiems medžioklės trofėjų ekspertams 
– tai puiki galimybė pakelti savo kvalifikaciją, 
vadovaujant patyrusiems ekspertams.“ – sakė 
J. Baumanis. 

Kilo abejonių dėl netinkamai parinktos pa-
rodos rengimo vietos ir laiko. Mat, ne taip pa-
prasta pasiekti Mežaparką, be to daugelis dėl 
užimtumo lauko darbais nevežė savo medžio-
klės trofėjų. Priežasčių visada galima rasti. Ta-
čiau, svarbiausia, kad tokios priemonės domintų 
pačius medžiotojus. Jei nebus suinteresuotumo 
ir noro, tai paroda nebus lankoma, nors ji vyktų 
ir pačiame Rygos centre. 

Geriausių trofėjų savininkams įteikti aukso 
medaliai. Juos gavo Raimo Jansonas už stirnino 
trofėjų (141,45 CIC taškai), Nauris Tunėnas už 
tauriojo elnio trofėjų (237,38 CIC taškai), San-
dis Rozentalis už šerno iltis (128,70 CIC taškai), 
estas Pavo Prulas už briedžio ragus (312,8 CIC 

Žodis 
skaitytojui
Birželis vasaros pradžia – jeigu, kas dar 
pamenate, garbūs skaitytojai, garsaus 
anų laikų lietuviško filmo pavadinimą.

Šis birželis man buvo ne tik vasa-
ros pradžia.

Birželio pirmąją tapau garbingos 
Šv. Huberto brolijos ordino nariu. Bel-
gijos miestelyje Saint Hubertus, didin-
goje Šv. Huberto bazilikoje kartu su 
keturiomis dešimtimis medžiotojų iš 
keliolikos kraštų daviau priesaiką gar-
bingai nešti kultūringos, tausojančios 
europietiškos medžioklės vėliavą (apie 
tai – kitą kartą).

Pagyrūnas – matyt, pagalvojote 
ne vienas.

O kodėl nepasigirti, jeigu yra kuo!
Kalbu, žinoma, ne apie savo per-

soną.
Birželį, netikėtai baigėsi aštuonis 

metus trukęs trileris – Seimas priėmė 
Medžioklės įstatymo pataisas.

Kuo čia girtis – paklausite.
Ogi tuo, kad Lietuva, kartu su gar-

bingu pirmininkavimu Europos Sąjun-
gai įsirašė ir į garbingą būrį valstybių, 
kurios didžiuojasi dešimtmečiais sta-
bilia medžioklės tvarka.

Kuo čia didžiuotis?
Ogi tuo, kad ir pas mus Medžioklės 

įstatymas visų pirma paiso gyvūnijos 
interesų.

Netikite.
Tada pasiskaitykite praėjusį mūsų 

žurnalo numerį, ir šio numerio latvišką 
straipsnelį.

Smagaus vidurvasario. 

euGeniJus tiJušas

Medžioklės trofėjų parodos yra me-
tas, kuomet įvertinami medžiotojų 
laimikiai, jie palyginami ir daromi 

apibendrinimai. Rygoje, Mežaparke gegu-
žės 9 d. buvo atidaryta Latvijos medžiotojų 
asociacijos rengiama Baltijos šalių medžio-
klės trofėjų paroda („Baltic Trophy Grand Prix 
– 2013“). Atidaryme dalyvavo jos globėjas, 
Latvijos prezidentas Andris Berzinš. Trofėjus 
į parodą suvežė ne tik parodos šeimininkai, 
lietuviai ir estai, bet, nepaisant visų muito 
formalumų, ir baltarusiai. Labiausiai įkve-
piančią svečių kalbą atidaryme pasakė Lietu-
vos medžiotojų ir žvejų draugijos direktorius 
Eugenijus Tijušas, kuris pabaigoje gryna la-
tvių kalba paskelbė: „Tegyvuoja medžioklė!“

LATMA valdybos pirmininko pavaduoto-
jas Haraldas Barvikas pabrėžė, kad be įprastų 
medžioklės trofėjų parodoje plačiai eksponu-
ojamos ir „mažųjų brolių“ – lapių, barsukų bei 
bebrų kaukolės, nes laikui bėgant keičiasi me-
džiotojų vertybinė skalė ir vertinami tie trofė-
jai, kurie anksčiau būtų nuėję užmarštin. 

Didelį ir sunkų darbą teko nuveikti tarptau-
tinei ekspertų komisijai, kuri per labai trumpą 

Baltijos geriausi trofėjai 
ir tauriojo elnio 

vestuvių „giesmė“ 
Rygoje, Mežaparke

linda doMBroVsKa
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taškai), taip pat Erikas Rava už geriausią parodos trofėjų – stirnino 
ragus, kurie surinko 201,52 CIC tašką.

Į parodos atidarymą buvo atvykę ir Europos šiaurės šalių medžio-
tojų sąjungos ir Europos Sąjungos Medžioklės ir gamtos apsaugos 
asociacijų federacijos (FACE) atstovai, kurie gegužės 10 d. susitiko 
aptarti svarbių regiono reikalų. Po Janio Ozolinio pranešimo ilgos 
diskusijos kilo dėl didžiųjų plėšrūnų reguliavimo. Europos Sąjungoje 
šių gyvūnų medžioklė yra labai griežtai reguliuojama. Baltarusijoje, 
pavyzdžiui, vilkų medžioklė nereglamentuojama, kaip ir Latvijoje, kol 
nebuvo įvesti apribojimai. Vilkų medžioklė gana prieštaringas klausi-
mas visoje Europoje, skirtingai vilkų skaičius reguliuojamas ir Baltijos 
šalyse. J. Ozolinšas papasakojo apie Latvijoje taikomą vilkų medžio-
klės sistemą, kuri leidžia per tam tikrą laiką sumedžioti nustatytą 
vilkų skaičių, užtikrinant operatyvų informacijos perdavimą apie su-
medžiotą skaičių atitinkamai tarnybai. Jis pabrėžė, kad atsižvelgiant į 
vilkų ir lūšių populiacijas Latvijoje, nesvarbu žinoti absoliutų gyvūnų 
skaičių gamtoje, bet būtina žinoti ir įvertinti populiacijos lyčių ir am-
žiaus struktūrą. Ši informacija gaunama atlikus didžiųjų plėšrūnų 
monitoringą, į duomenų surinkimą įtraukiant ir medžiotojus. Labai 
svarbu yra apmokyti medžiotojus, kad jie galėtų teisingai nustatyti 
bent gyvūno lytį. Remiantis duomenimis apie sumedžiotų gyvūnų 
lytį ir amžių, galima nustatyti, ar vilkų populiacija yra sveika. 

Dažnai taip pat tenka konstatuoti, kad būtent galimybė legaliai 
sumedžioti nustatytą didžiųjų plėšrūnų skaičių užtikrina šių gyvūnų 
apsaugą. Jeigu nėra tokios teisėtos galimybės, tuomet, kai vilkai pa-
daro žalą gyvulininkystei, savininkai skelbia karą šiems kenkėjams. 
Tokiais atvejais nėra žinoma, kiek, kur ir kokie gyvūnai yra nužudyti. 

Užsienio kolegoms papasakota ir apie kurtinių situaciją Latvijoje, 
į ką FACE direktorius Angus Midletonas atsakė, kad Europoje dažniau-
siai dėl biurokratijos ir apribojimų prarandamos įvairios tradicijos, ir 
ne vien medžioklės srityje. Šiemet Latvijos vyriausybės nutarimu kur-
tinių medžioklės sezonas perkeltas iš pavasario į rudenį, ko niekada 
nebuvo Latvijos istorijoje. FACE pripažino, jog ligšiolinė Latvijos kur-
tinių medžioklės sistema buvo viena iš geriausių, užtikrinusi kontrolę, 
apskaitą ir informacijos pateikimą.

Diskutuota apie švininių šaudmenų kenksmingumą, medžioklės 
turizmo galimybes. Išreikšta viltis, kad tokie susitikimai ateityje galė-
tų vykti kartą per metus.

Haraldas Barvikas pareiškė, kad tokio pobūdžio suėjimai yra be 
galo svarbūs, nes leidžia susipažinti su kitų šalių aktualijomis. „Neiš-
kišant nosies lauk, nevyksta ir informacijos pasikeitimas. Pavyzdžiui, 
kitose šalyse atliekami tyrimai, kurie konkrečiais atvejais gali būti 
naudingi ir mums. Susitikimo metu sužinojome, kad Europoje pa-
vyko dirbtinai išauginti kurtinius ir juos reintrodukuoti gamtoje, kas 
galėtų būti labai įdomu AB „Latvijos valstybiniai miškai“ įgyvendina-
mam kurtinių projektui“, – sakė H. Barvikas. 

Medžioklės trofėjų paroda veikė visą gegužę, vyko įvairūs semi-
narai. Ypač įdomus ir naudingas buvo čeko Vaclavo Svobodos veda-
mas seminaras, skirtas tauriųjų elnių maurojimo demonstravimui. Jo 
pabaigoje Mežaparko parodų salę užpildė Raimo Jansono ir semina-
ro vadovo „maurojimas“, priviliojęs parodos lankytojus. Po seminaro 
„Muziejaus naktis“ čeko atliekamas „maurojimas“ skambėjo ir visame 
Mežaparke, kadangi jis turėjo galimybę užlipti ant nedidelės pakylos 
ir tauriojo elnio vestuvių balsą pastiprinti per garsiakalbius. Šie gar-
sai sukėlė ir auditorijoje buvusio mopsų veislės šuniuko emocijas – 
jis buvo nusiteikęs priimti maurotojo iššūkį. Pavasariui nebūdingą 
V. Svobodos atliekamą tauriojo elnio „giesmės“ demonstravimą pa-
lydėjo žiūrovų ovacijos. 

Iš latvių kalbos vertė IMANTAS LAZDINIS 
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Nuotraukoje (iš dešinės į kairę): parodos globėjas – Latvijos prezidentas 
Andris Bērziņš, LATMA valdybos pirmininkas Elmārs Švēde 
bei asociacijos valdybos pirmininko pavaduotojas Haralds Barviks 
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Kaunietis, medžioklinių suvenyrų meistras 
Arūnas Valantiejus prieš keletą metų pramynė 
takus į estiškus medžioklinius renginius ir 
dabar nestokojo šventės dalyvių dėmesio

M e d ž i o k l ė

Žodisskaitytojui

Tūkstantinės šventės dalyvių minios priviliojo gausų prekeivių būrį – prekybinėje alėjoje puikavosi 
efektingi iškamšų gamintojų stendai

Akivaizdūs prekybos lyderiai: laukienos receptų 
knyga ir seno kaimo medžiotojo surinktas 
medžioklinis folkloras

Atidarymo paradas

Pirmojo Estijos elnių ir briedžių kvieslių 
čempionato teisėjų brigada

Estijos medžiotojų draugijos prezidentas 
Margus Puust, EMD direktorius Tõnis Korts, 
Estijos aplinkos ministrė Keit Pentus-Rosimannus

Estijosmedžiotojųsąskrydyje

Šiais laikais nekeliauja tik visiški apsileidėliai. ypač vasarą.
Jei keliaut, tai nors į Turkiją. Kam tu pasigirsi, kad buvai 

Mikolaikuose, Siguldoj ar Saaremo salose. Beje, jeigu Jums 
šitie pavadinimai nieko nesako, ,,paguglinkit“. Tai tikri turiz-
mo „perlai“ po pat mūsų nosimis.

Liepos vydury ir vėl lankiausi pas kolegas Estijos me-
džiotojus.

Lankiausi tikrai daug kartų ir galvojau, kad estų me-
džiotojus jau pažįstu.

Medžioklės prasideda vėlai (reikia gi išsimiegoti), vary-
mai ilgi ir nuobodūs, bendrų pietų ir vakarienės dažniausiai 
nebūna, daugumą medžioklės dalyvių per visą medžioklę 
matai tik vieną kartą – rytinio instruktažo metu, po medžio-
klės neretai net bendražygiai pamiršta atsisveikinti, kalbos 
neskubios, be ilgųjų varymų, broliai estai dar labai mėgsta 
sėlinti džipais (beje, tai griežtai draudžiama), aaa – tiesa, 
būčiau pamiršęs informuoti, kad kiekvienas estas būtinai 
pasigiria ir pagąsdina, kad pas juos policija nepaperkama.

Pastaroji kelionė pas bičiulius parodė, kad dar menkai 
pažįstu savo draugus.

Per patį vidurvasarį Estijos medžiotojų draugijos nariai 
renkasi į tradicinį medžiotojų sąskrydį, mūsiškai – į respubli-
kinę medžiotojų šventę.

Vienoje vietoje pamatyti penkis tūkstančius estų, be-
veik trečdalį krašto medžiotojų – tiesa, nemažą dalį šventės 
dalyvių sudarė medžiotojų žmonos,vaikai, giminės ir arti-
mieji – jau įvykis.

Bet pamatyti, kaip linksminasi ,,šaltieji, lėtapėdžiai“ 
estai – tai jau metų įvykis, jeigu ne daugiau.

Bičiuliai, patikėkit – tikrai yra ko pasimokyti.
Viską, ką mačiau, išguldžiau nuotraukose ir jų komen-

taruose.
Grandiozinį trijų parų renginį su tradiciniu, skandinaviš-

ku (medžioklės sėbrai estai visada mėgsta pabrėžti, kad jie 
artimesni skandinavams, o ne mums) ugninio vandens Viru 
valge vartojimu vainikavo rūsčioji, skaidrioji Estijos policija.

Sekmadienio popietę iš gūdžių miškų apsuptyje įsikū-
rusios stovyklos pajudėjusią milžinišką mašinų koloną ant 
pirmo žvyrkelio pasitiko policijos pajėgos, gerai ginkluotos 
alkotesteriais.

Dešine žvyrkelio puse lėtai slinko šimtai dorųjų estų 
vairuojamų automobilių, į kairę pusę rikiavosi dešimtys nu-
sidėjėlių, o mano išpažintį palydėjo rusiškai dar šnekančio 
Estijos policininko žodžiai, ištarti su firminiu akcentu, kurį 
taip šauniai mėgdžiojo vienas buvęs mūsų kultūros minis-
tras: gaiiilaaa – nieko nebus...

euGenijus tijušas

euGenijaus tijušo fotoreportažas
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Medžioklinių ragų pūtikų konkurse muzikinis lygis nebuvo aukštas, bet maloniai nustebino masiškumas. 
Kiekviena rajoninė medžiotojų draugija delegavo į konkursą savo atstovą ar net kolektyvą. 
Margaspalvėje šventės dalyvių minioje keletas muzikantų išsiskyrė stilinga medžiokline apranga

Pažintis

Išskirtinio dėmesio sulaukė originali rungtis: 
rajonų medžiotojų draugijų komandos rungėsi, 
kuri greičiau patrauks legendinį sovietinių laikų 
medžiotojų visureigį GAZ - 66

732
,,Šaltieji" estai stebino tris paras neišblėsusiu entuziazmu

Nors žvėrių pjudymas Estijoje, kaip ir pas mus, draudžiamas, akivaizdu, kad Estijos medžiotojai jaučia jam nostalgiją. 
Judrus mechaninis lokys buvo populiariausias atrakcionas. Išbandyti savo šunis prie jo veržėsi ir medžiotojai, ir puošnios 
damos. Žiūrovų minia net ošė iš pasitenkinimo, matydama, kad aršiausiai mešką puola mažieji taksai ir paukštiniai šunys

Šventę vainikavo rajoninių medžiotojų draugijų vadovų lenktynės kanojomis. 
Dauguma jų suvaldyti tokią transporto priemonę bandė pirmą kartą

Šventės metu vyko didelio susidomėjimo 
sulaukęs seminaras norintiems išmokti 
prisivilioti stirniną, elnią ar briedį



M e d ž i o k l ė

Žvėrių apskaitose skelbiama, kad šalies 
miškuose gyvena 50-70 lūšių. Ar šis skai-
čius, kaip ir vilkų, nėra gerokai pamažin-
tas? Kaimų gyventojai ir medžiotojai šių 
miškinių kačių veiklos pėdsakų aptinka 
ir tuose miškuose, kur apskaitose jos ne-
nurodomos daug metų. Portale Grynas.
lt taip pat teigiama, kad lūšys niekada 
nebuvo išnykusios, pavyzdžiui, Kazlų 
Rūdos girios masyve bei aplinkiniuose 
miškuose. 

Įgyvendinant ES remiamą progra-
mą, pernai birželį šioje girioje (Kazlų 

Žodis skaitytojui
Baltramiejinių išvakarėse, slampinėdamas po sodybos kiemą ir kurp-
damas kruvino keršto planus savo kaimynui – bestija visiškai sunioko-
jo mano išpopintą (gal čia ir ne bendrinės kalbos žodis, bet mes, aukš-
taičiai, taip sakom) veją – per garsiai paleistą radijo imtuvą klausausi 
LRT radijo laidos „Ryto garsai“. 

Liaudies išmintis sako, kad toks pomėgis – tai vienas iš pirmųjų 
brandaus amžiaus požymių. Kalbu ne apie radijo imtuvo garsą, o apie 
klausomą radijo stotį ir laidą.

Aaa, tiesa, kad neišsigąstumėte dėl to kruvino keršto. Dabar baisu 
vien radijo pasiklausius, o čia medžiotojų pusvadis vendeta grasina!

Kalba ne apie tą mano kaimyną, linksmos pavardės – Pagalys – 
savininką, įsikūrusį ant gretimos kalvelės Molėtų krašte, o apie bestiją, 
nuolat man ir ypač mano žmonai besitrinantį po kojom. 

Kurmis jo vardas.
O per radiją šneka protingas žmogus – Žuvinto rezervato direk-

torius Arūnas Pranaitis (pasigirsiu – geras mano pažįstamas, studijų 
bendražygis). 

Šv. Baltramiejaus dienos išvakarėse žurnalistė klausinėja, kaip 
tie gandrai per vieną dieną išskrenda ir kaip smagu, kad Lietuvoje 
jų tiek daug.

Gerbiamas pašnekovas paprastai, bet solidžiai ir kompetentingai 
aiškina baltųjų gandrų biologiją ir ekologiją, bando aiškinti jų vietą 
ekosistemoje ir net (sic!) delikačiai užsimena, kad ragins Žuvinto apy-
linkių gyventojus nebekelti naujų lizdų gandrams.

Balsas tyruose. Žurnalistės ir radijo klausytojų, prisiskambinusių 
laidai, euforija visiškai uždusino specialistą. 

Perfrazuojant garsiąsias blondines – mintis ne į temą: kažin, ar 
galimybė kiekvienam kvailiui šnekėt ,,ant“ visos Lietuvos ir yra tikroji 
demokratija? (Oi! Ką aš čia dabar pasakiau?! Kas dabar bus?!!!)

O už nugaros, nuo Estijos iki Portugalijos, šnabžda: kada tų bes-
tijų gausą pradės reguliuoti?! čia aš ne apie radijo klausytojus, čia aš 
apie BG.

Beje, gal kas žinot kokį receptą nuo kurmių. Esu išbandęs tris 
mokslines ir septynias liaudies išmintim paremtas karo su kurmiais 
strategijas. Dauguma jų kurmiams, kaip narkotikai, viena ilgam užter-
šė šulinį, o dar viena savaitei užsmardino kiemą.

O gal ir kurmiai geriečiai? Juk, anot vieno iškalbaus pyplio, jie ėda 
,,kvarkpagalio“ lervas. O ,,kvarkpagaliai“, kaip žinia, per patį klevų žy-
dėjimą kėsinasi net į mūsų nuosavybę – automobilių priekinių langų 
stiklus; šiemet pasikėsino net ir į jautrią gamtos reiškiniams Vilniaus 
prekybos centro ,,Molėtų link“ lankytoją .

Ša! Tik neprasitarkit apie tai mano žmonai. O tai be priekaištų, kad 
esu nevykėlis medžiotojas, nesumedžiojantis net kurmio, dar prisidės 
ir kaltinimai dėl iškreiptos meilės aksominio kailiuko šeimininkui.

Tiesa! Jums turbūt žinoma, kad BG gaudo ir K... Gal iš čia ta bega-
linė moterų meilė BG...

Sveiki sulaukę auksinio rudens!

EuGEnijus tijuŠas

Ar nelaisvėje užaugintos lūšys 
taps pilnaverčiais laukiniais 

žvėrimis?
vytautas ribikauskas

Nuo 2010 m. įgyvendinant ES remiamą 3-ejų metų programą lūšims 
ir didiesiems apuokams veisti nelaisvėje ir grąžinti į laisvę, į miškus 
jau išleista 12 lūšių. Žiniasklaidoje gamtosaugininkai teigia, kad to-
kiu būdu atkuriama Lietuvos miškuose lūšių populiacija. 

Rūdos mokomosios miškų urėdijos No-
vos girininkijos teritorijoje) į laisvę iš-
leistos 2 lūšys patelės, o šiemet birželio 
12 d. šioje vietovėje – 4 lūšys (3 patinai 
ir patelė). Teigiama, kad jos adaptuotos 
gyventi laisvėje. Tačiau man kyla abejo-
nių, ar nelaisvėje užaugintos ir paleistos 
į miškus lūšys taps pilnaverčiais lauki-
niais žvėrimis? Iš pernai Kazlų Rūdos gi-
rioje paleistų lūšių vienai buvo sužalota 
koja. Atėjusi į Kazlų Rūdos savivaldybės 
Jankų seniūnijos Katinų kaimą, ji papjo-
vė kiemsargį šunį, puolė kitus naminius 
gyvūnus. Grumtynėse su prie būdos 

Į laisvę paleista lūšis Kazlų Rūdos girioje

26 ■ MūSŲ GIRIOS / 2013 / 08



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

Felis
a n t a n o  T r u s k a u s k o  P Į

Tel.: 8 5 2330009,
8 5 2337780
Faks. 8 5 2130200
Mob. 8 698 89240
el. paštas felis@takas.lt
skype felishunting

pririštu kiemsargiu, lūšis pametė antkaklį, kuriame ji įvardinta an-
tru numeriu ,,LyNX-2“. Apie įvykį informavo vietos gyventojai, o lū-
šių veisimo programos vykdytojai sunaikino sužalotą žvėrį. 

Šį pavasarį Kazlų Rūdos girioje vienam Kauno rajono Šulių kaimo 
gyventojui lūšys papjovė 6 antis. Šioje vietovėje birželio 8 d. vienam 
šernų tykojusiam „Ovos“ medžiotojų klubo medžiotojui dvi lūšys 
demonstravo savo grožį. Viena kaip katinas voliojosi Šulių kaimo 
pamiškės pievoje, o antra slampinėjo prie miško netoli medžiotojo 
žvėrių tykojimo bokštelio. Šį žvėrį medžiotojas vakaro prieblandoje 
nufotografavo mobiliuoju telefonu. 

Ar daug kam teko miškuose sutikti laisvėje gimusias ir užaugu-
sias lūšis? Šie žvėrys atsargūs, vengia žmonių, o to nepasakysime 
apie nelaisvėje išaugintas lūšis. Tokiems žmogaus nevengiantiems, 
laukiniais bandomiems paversti gyvūnams daug didesnė ir žūties 
grėsmė.

Gamtininkas Andriejus Gaidamavičius portale Grynas.lt teigia, 
kad į laisvę paleistos lūšys ieškoti maisto sodybose gali nebent tada, 
kai miškuose gyvena mažai kanopinių žvėrių. Pastaruoju metu Lie-
tuvos miškuose gana gausu stirnų ir ypač šernų. O kur dar bebrai! Jų 
pilni grioviai, upeliai ir balos. Kalbant apie Kazlų Rūdos girią, stirnų 
ypač gausu Dubravos EMM urėdijos Kuro girininkijos miškuose, kur 
medžioja Kauno rajono „Ovos“ medžiotojų klubas. Kad stirnų gausa 
minėtuose plotuose nemažėtų, šio klubo medžiotojai nemedžioja 
suaugusių stirnų patelių. Dubravos EMM urėdijos miškininkams 
nuolatos tenka raginti oviečius, kad mažintų stirnų gausą savo 
medžioklės plotuose, nes stirnos daro žalą miško želdiniams. Ma-
nau, visiška nesąmonė būtų uždrausti medžioklę tuose medžioklės 
plotuose, kur paleidžiamos nelaisvėje užaugintos lūšys, kaip siūlo 
A. Gaidamavičius. Jeigu gamtininkai netiki medžiotojų vykdomo-

mis žvėrių apskaitomis, apie kano-
pinių žvėrių populiacijų gausą gali 
spręsti pagal medžioklės rezultatus. 
Apie tai galima sužinoti ir iš miški-
ninkų, pasiteiravus, kiek lėšų jie ski-
ria miško jaunuolynų apsaugai nuo 
elninių žvėrių.

Beje, birželio viduryje vienas 
„Ovos“ medžiotojas stebėjo, kaip 
vieną po kito du stirniukus nusitem-
pė lapė. Gaila, lapės jam nepavyko 
nušauti. O kaip maitinasi paleistos į 
girią lūšys? Jeigu lūšis nuo pat ma-
žens šėrė žmonės, ko gero, žmogaus 
gyvenamosios aplinkos kvapas joms 
reiškia galimą maisto šaltinį. Ar ne 
todėl lūšys ir pastebimos prie vien-
kiemių? 

Pakalbintas žinomas lūšių ne-
laisvėje augintojas, Telšių miškų 
urėdijos ,,Žvėrinčiaus“ šeimininkas 
Petras Dabrišius sakė, kad laisvam 
gyvenimui ruošiami lūšiukai gauna 
savarankiškai susidoroti su gyvo-
mis nutrijomis, triušiais ar ožiukais. 
Tačiau šių gyvūnų panašūs kvapai 
sklinda ir iš pamiškių sodybų. Įpra-
tusi pjauti ir ėsti nutrijas, ožkas, ar 
žino tokia lūšis, kad ne mažiau skani 

ir bebriena, stirniena, kiškiena? Juk būna, kad vieni vištvanagiai spe-
cializuojasi gaudyti varnas, o kiti – balandžius. Gal tai priklauso nuo 
to, kokiu grobiu augindami juos penėjo tėvai? 

Ar nereikėtų auginant lūšis, tam, kad jos būtų paleistos į laisvę, 
auginti jų mitybai ir stirnas, bebrus, kiškius, mangutus, leisti šiuos 
žvėrelius lūšims sudoroti gyvus, prieš pradedant savarankišką gyve-
nimą miškuose?

Manau, P. Dabrišius yra teisus, teigdamas, kad keliolika lūšių, pa-
leistų į Lietuvos miškus, nenulems šių žvėrių populiacijos gausėjimo. 
Pasak lūšių ir kitų žvėrių augintojo, tai daugiau tik propagandinė ak-
cija, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į nykstančių žvėrių proble-
mas. Galbūt tai, jog visos į laisvę paleidžiamos lūšys turi antkaklius su 
radijo sekimo įrenginiais, kiek atbaidys brakonierius. Tačiau atbaidys 
gal tik šaudančiuosius, o kilpininkas negali paspęsti savo žabangų 
taip, kad stirna pakliūtų, o lūšis – ne. Todėl, manau, kad džiūgavimas 
lūšių populiacijos suklestėjimu, vykdant nemažai kainuojančią lūšių 
gausinimo programą, gerokai ankstyvas. Ko gero, apčiuopiamesnių 
rezultatų duos ne veisimo programa, o žalos už sunaikintą lūšį atlygi-
nimo iškėlimas iki 16,3 tūkst. litų. Tokia suma gali nejaudinti nebent 
tik nuskurdusių kilpininkų, kurie neturi ko prarasti. 

Išsirengė į naktinę medžioklę
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M e d ž i o k l ė

Parodos eksponatai

Lenkijoje, Augustave birželio 29 d. vyko XIII tarptautinis medžioklės 
ragų solistų ir ansamblių konkursas ,,Echo puszszy Augustowskiej“ 
(Augustavo šilo aidas). Europoje tradicinis medžiotojų grojimas 

ragais turi senas ir gilias tradicijas. 
Šiame konkurse antrą kartą dalyvauja ir atstovai iš Lietuvos. Pernai 

neblogai pasirodė Marijampolės miškų urėdijos kolektyvas, kuriame 
ragus pučia ir mėgėjai, ir profesionalai. Šiemet į konkursą vyko ASU 
Miškų ir ekologijos fakulteto studentų medžioklės ragų ansamblis 
(vadovas Audrius Pučinskas, nariai – Laurynas Virbickas, Marijus Peč-
kauskas, Dovydas Talijūnas, Giedrius Šidlauskas). Su C kategorijos 

Medžioklės ragų pūtimo konkurse Augustave

„Girios aide“ – paroda „Dzūkijos briedis“
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus inicia-

tyva Druskininkų miškų urėdijos miško muziejuje – mokymo ir 
informacijos centre „Girios aidas“ liepos 25 d. atidaryta medžio-

klės trofėjų paroda „Dzūkijos briedis“. Joje eksponuojama 16 briedžių 
trofėjų, iš kurių 6 sumedžioti 2009-2012 m. Musteikos apylinkėse.

Ši draugija pirmąją medžioklės trofėjų parodą surengė 1963 m. 
Joje eksponuoti treji tauriųjų elnių, vieneri briedžio ragai, apie 10 stir-
nino ragų, keli vilkų ir lūšių kailiai, dvi poros šerno ilčių. 

Medžioklės parodos – tai ne vien medžioklės trofėjų eksponavi-
mas. Jos padeda suprasti medžioklės kultūrą, parodo visapusišką me-
džiotojų veiklą, kaip medžioklė susijusi su gamtosauga, medžiojamo-
sios faunos apsauga, racionaliu medžioklės ūkio tvarkymu bei kultūra, 
menu, etika, tradicijomis. Medžioklės trofėjai atspindi ir medžiojamųjų 
gyvūnų populiaciją.

Trofėjų vertinimo komisijai (pirmininkas CIC tarptautinis medžio-
klės trofėjų ekspertas, CIC teisėjas Evaldas Dainauskas bei nariai – CIC 

Parodos dalyvius pasveikino 
Druskininkų miškų urėdas Z. Naujokas

Medžioklės trofėjus pristatė 
CIC tarptautinis medžioklės trofėjų 
ekspertas, CIC teisėjas E. Dainauskas

8-iais solistais sėkmingai rungėsi ASU MEF II kurso studentas Dovydas 
Talijūnas, laimėjęs 2-ąją vietą ir gavęs diplomą. Tarp ansamblių C ka-
tegorijoje mūsų universiteto kolektyvas užėmė antrąją vietą. Gavome 
diplomą, taurę ir daug pagyrų. 

Augustavo centre vyko konkurso laureatų apdovanojimai. Bai-
giamajame koncerte didingai skambėjo jungtinis konkurso dalyvių 
orkestras, į kurį įsiliejo ir ASU studentų pučiamų ragų garsai. Vakare 
laivu plaukėme įspūdingais Augustavo ežerais ir siaurais kanalais, 
sujungtais garsiųjų Augustavo šliuzų. Nuostabi gamta, jauki ežero 
vėsa, ramus laivo supimas, nuoširdus bendravimas su kolegomis bei 

ASU Miškų ir ekologijos fakulteto studentų medžioklės ragų ansamblis
Konkurso diplomas 
ASU ansambliui, užėmusiam 
C kategorijoje antrąją vietą
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M e d ž i o k l ė

Kada pradėjote medžioti? 
Gal medžiodamas tęsiate giminės tradicijas? 
Nesu medžiotojas iš prigimties. Juo tapau baigęs mokslus, sukūręs 
šeimą, jau būdamas įmitęs trisdešimtmetis. O aktyviai medžioti pra-
dėjau apie 1970 metus, tapęs Miškotvarkos įmonės direktoriumi. 
Tada atrodė, kad būti miškų žinybos įmonės vadovu ir nemedžioti – 
nesuderinami dalykai. Tiesą sakant, pradėjus patiko, bet ne kaip tar-
nybinė pareiga, o kaip atsipalaidavimo ir bendravimo su gamta bei 
žmonėmis priemonė. 

Kontaktai su medžiokle ir medžiotojais gerokai senesni. Tėtis 
mėgo medžioti. Pokaryje jis pasikvietė pamedžioti į savo buvusią tė-
viškę netoli Krosnos vieną Kauno gydytoją, kuris turėjo privatų trans-
portą – seniausio modelio ,,Moskvičių“. Tai buvo vienuolikmečio vai-
ko pirmoji gyvenime kelionė lengvuoju automobiliu dviejų neeilinių 
medžioklės pasakorių kompanijoje ir pirmas žvilgsnis į medžioklę iš 
arti. Liko neišdildomi įspūdžiai. 

Mūsų šeimoje bent iki Kalėdų ant stalo dažnai būdavo kiškienos. 
Lig šiol saugau tėčio paliktus nesudėtingus medžioklinių šovinių už-
taisymo instrumentus ir menu prie žibalinės lempos jį ruošiantį amu-
niciją savo 16-to kalibro dvivamzdžiui su atlaužiamais gaidukais... 

Pradėjus dirbti miškotvarkoje ir važiuojant į lauko darbus Sibi-
re, miškotvarkininkams buvo išduodami vienvamzdžiai medžiokli-
niai šautuvai, kuriuos leista naudoti apsaugai ir smulkiosios faunos 
medžioklei. Keliaudami taigoje iš vienos apsistojimo vietos į kitą, o 
kartais ir eidami į darbą, pasiimdavome šautuvą. Dirbant atokiose 
Sibiro Sajanų priekalnėse sutikdavome nemažus jerubių būrelius. Va-
dindavome jas rusiškai – „riabčikais“. Kvailoki paukšteliai. Kai prieini 
prie medyje tupinčio būrelio ir vieną nušauni, dažnai dar koks vienas 
kitas nenuskrenda, o laukia, kol persitaisysi šautuvėlį ir paleisi antrą 
šūvį. Lengva tokia medžioklė ir mums tuo metu buvo prasmingiau-
sia. Maitinantis košėmis, konservuotu maistu ir iš Lietuvos atsigaben-
tais lašiniais, šis laimikis buvo geidžiamas delikatesas. Lig šiol atrodo, 
kad jerubės mėsa – pati skaniausia.

Pomėgis medžioti kinta su amžiumi
,,Mūsų girių“ pokalbis su ilgamečiu medžiotoju miškininku alGirdu BruKu

Kokia medžioklė Jums artimiausia?
Laikui bėgant, pomėgiai gerokai keičiasi. Pradžioje labiau patiko 
varyminės medžioklės, kai jos tvarkingai organizuojamos. Vėliau 
pasidarė labiau patrauklūs tykojimai, o ypač elnių medžioklė rujos 
metu sėlinant. Šis būdas paliko daugiausia įspūdžių. Galbūt tai gali 
pasirodyti neįtikėtina, bet, perkopus septyniasdešimtmetį, varymi-
nės medžioklės jau nebedomina, geriausi tapo palaukimai, kuriuose 
pamatai žvėrių, į kuriuos negalima šauti (neleistinas tos rūšies me-
džiojimo laikas ar per didelis atstumas ir pan.). Gi geriausia – kai gali 
šauti, bet sąmoningai nepaleidi šūvio ir pasidžiaugęs atsisveikini, nė 
nepabandęs pasikėsinti į žvėries iltis, kailį ar ragus. Širdyje atsiranda 
kitoks jausmas, nei kritus žvėriui, bet jis tikrai geras. O gal tai tik sena-
tviškas sentimentalumas? 

Kuo skiriasi dabartinės medžioklės nuo Jūsų jaunystės laikų?
Visų pirma, pasikeitė medžiotojų išvaizda – kitokia apranga, aksesua-
rai ir ginklai. Berenkant medžiagą apie Kauno medžiotojų istoriją pa-
aiškėjo, kad pirmasis medžioklinis šautuvas su graižtviniu vamzdžiu 
buvo pateiktas registruoti Medžiotojų draugijos Kauno valdybai 1947 
m. gruodžio 22 d. Nežinodama, kaip elgtis, Kauno valdyba kreipėsi 
raštu į Viktorą Bergą – Medžioklės valdybos viršininką. Ir praėjus dviem 
dešimtmečiams, graižtvinius medžioklės ginklus teturėjo vienas kitas 
nusipelnęs nomenklatūrinis pareigūnas. Vėliau juos dar pradėjo gauti 
valstybiniai medžioklės ūkiai eksporto užduotims vykdyti. Iš esmės 
skyrėsi ir medžioklės objektai: tada aiškiai dominavo smulkioji fauna, 
o dabar – stambieji gyvūnai. Medžiotojų būreliai su patvirtintais plo-
tais buvo suformuoti Kauno draugijoje tik 1960 m. rudenį. Medžioklės 
tykojant platesnes teises įgavo tik septintame dešimtmetyje. 

Bendrieji visuomenės raidos procesai, ypač politinės „geležinės 
uždangos“ nugriovimas, atsiliepė ir medžioklei. Atsirado galimybė 
medžioti egzotiškus gyvūnus užsienyje ar „žaisti medžioklę“ komerci-
niuose medžioklės plotuose Lietuvoje. Tereikia nedidelės smulkme-
nėlės – būti turtingam. 

Šiame teigiamų ir neigiamų permainų katile mažiausiai pasikeitė 
vidiniai medžiotojo išgyvenimai bei emocijos. Šie dalykai, tiek su tei-
giamu, tiek su neigiamu atspalviu, galėjo būti, yra ir tikriausiai išliks 
ateityje stabiliausi ir vertingiausi iš viso to, ką gali duoti medžioklė. 
Man, o taip pat, manau, ir daugeliui miškininkų, medžioklė buvo ir 
yra gilesnio miško ir visos gyvosios gamtos pažinimo priemonė. Ta-
čiau tobulėjant ginklams ir pagalbinei įrangai (visureigiai, dieną ir 
naktį „matantys“ žiūronai, modernios taikymo priemonės ir kt.), kin-
tant medžioklės būdams ir technologijoms, gamtos pažinimo gali-
mybės po truputį siaurėja. 

Ar Jums, dirbant iįvairiose pareigose, pavyko daryti iįtaką teisės 
aktų, reglamentuojančių medžioklę, priėmimui? Kiek tai buvo 
svarbu šalies miškų ūkiui? Ar priimti sprendimai galėjo būti 
efektyvesni? 
Lietuvos miškotvarkos įmonėje 1976 m. pradėjus vykdyti medžioklė-
tvarkos darbus, susidarė šiokios tokios galimybės spręsti kai kurias 
medžioklės problemėles. Didesnę įtaką daryti tuometiniams teisės 
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aktams buvo galima paskutiniaisiais M. Gor-
bačiovo „perestroikos“ metais. Prisimenu, 
kaip su Lietuvos TV kūrybine grupe plušėjo-
me beveik savaitę, kol paruošėme reportažą 
sąjunginei televizijai apie medžiojamų žvė-
rių ir miško problemas Lietuvoje. Nedidelė 
jo ištraukėlė buvo parodyta per Maskvos 
TV vakaro žinių laidą „Vremia“. 1989 m. pra-
džioje po kritinio straipsnio, kurį išspausdi-
no tuometinė „Tiesa“, mane išsikvietė LTSR 
Ministrų Tarybos pirmininkas Vytautas Saka-
lauskas ir beveik pusvalandį domėjosi, kaip 
jis įvardino, „realiomis“ medžioklės proble-
momis ir jų sprendimo būdais. Supratau, 
kad rengiamasi daryti kažkokius pakeitimus 
šioje srityje. 1989 m. gegužės 17 d. tuome-
tinė vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 109 
„Dėl didelių trūkumų tvarkant medžioklės 
ūkį“, kuriuo pripažino, kad „medžioklės ūkis 
tvarkomas neatsižvelgiant į miškų ir žemės 
ūkio interesus“ ir priėmė miškininkams bei 
medžiotojams svarbius sprendimus. Būtent: 

– pavedė Miškų ūkio ministerijai vado-
vauti medžioklės ūkiui respublikoje;

– patvirtino Miškų ūkio ministerijos cen-
trinio aparato sudėtyje Medžioklės ūkio val-
dybą, jai skyrė finansavimą 5-iems etatams;

– įpareigojo perimti visus valstybinius 
medžioklės ūkius (daugiau kaip 0,5 mln. ha) 
su visu jų turtu ir iki 1990 m. išspręsti jų raci-
onalaus valdymo klausimą;

– įpareigojo kartu su kitomis suintere-
suotomis institucijomis per 3 mėn. pareng-
ti miškų ir žemės paskirstymo, jų nuomos 
medžioklės ūkiui, medžioklės ir medžio-
klės ūkio tvarkymo Lietuvos TSR teritorijoje 
nuostatus.

Valstybiniai medžioklės ūkiai buvo per-
imti 1989 m. birželio 14 d., o Ministrų Taryba 
1989 m. lapkričio 30 d. patvirtino naujai pa-
ruoštus „Medžioklės ūkio tvarkymo Lietuvos 
TSR teritorijoje nuostatus“. Bet juose buvo 
įrašyta labai dviprasmiška nuostata: „Me-
džioklės fondo (medžiojamosios faunos) 
valstybinį valdymą ir kontrolę atlieka Valsty-
binis Gamtos apsaugos komitetas, o Miškų 
ūkio ministerija vadovauja medžioklės ūkiui 
Respublikoje“. Taip buvo įteisinta dvivaldys-
tė ir neišvengiami konfliktai. 

Vėliau nepriklausomos Lietuvos vyriau-
sybė šiuos nuostatus pripažino netekusiais 
galios ir patvirtino ,,Laikinuosius medžio-
klės ūkio tvarkymo nuostatus“ (Nutarimas 
Nr. 166, 1991 balandžio 30 d.). Juose buvo 
nedviprasmiškai įrašyta, kad Miškų ūkio mi-
nisterija vykdo medžioklės ūkio valstybinio 
valdymo funkcijas“, o tuometinis Aplinkos 
apsaugos departamentas vykdo medžio-

klės fondo naudojimo valstybinę kontrolę. 
Be funkcijų atskyrimo, nuostatuose įteisinta 
medžioklės plotų nuomos teisė žemių ir miš-
kų savininkams bei valdytojams, komercinių 
medžioklių organizavimo užsieniečiams ga-
limybės ir kitokios naujovės. Taigi maždaug 
nuo 1989 m. miškininkams atsirado galimy-
bė daryti įtaką medžioklės reguliavimui, o 
nuo 1991 m. į miškininkų rankas atiduoti visi 
svertai medžioklės reikalų tvarkymui ir teisi-
nės bazės formavimui. 

Bet maždaug po 4-erių metų miškininkų 
vadovavimas medžioklės ūkiui baigėsi, kai 
vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutari-
mu Nr. 1276 „Dėl medžioklės tvarkymo Lie-
tuvos Respublikoje“ ši sritis vėl sugrąžinta 
gamtosaugininkams. Nutarimas paliko miš-
kininkams tik „įdomią“ pareigą: „Įgyvendinti 
miškų ūkio politiką medžioklės tvarkymo 
klausimais ir koordinuoti komercines me-
džiokles miškų urėdijoms priskirtuose plo-
tuose“. 

Iki šiol niekas iš tuo metu stovėjusių prie 
miškininkų laivo šturvalo ir jo buriuotojų ko-
mandos (minėtos valdybos) jokių savo klaidų 
nepripažino, nors iš šalies jų matėsi nemažai. 
Kai kas dėl 1994 m. tokio sprendimo visą kal-
tę suvertė į valdžią atėjusiems kairiesiems. 
Bet 1996 m. pabaigoje juos pakeitę dešinieji 
politikai išvis panaikino Miškų ūkio ministeri-
ją ir aplinkosaugininkams „įdavė“ dar begalę 
visokių valdymo svertų, o po pusantrų metų 
perdavė ir visą miškų žinybą.  

Gi tuo metu buvo priimta visokių spren-
dimų. Pvz., juridinio asmens statuso su dau-
geliu teisių ir pareigų suteikimas medžiotojų 

klubams turėjo didžiulę teigiamą reikšmę vi-
sos mūsų medžioklės vystymuisi. O iš piršto 
laužti visokie normatyvai apie leistiną žvėrių 
tankį, populiacijas, optimalius medžioklės 
ploto vienetus ir daugelis kitų teorinių išsi-
galvojimų vargu, ar ką galėjo duoti. Dabar 
esame sėkmingai įdiegę miško jaunuolynų 
apsaugos priemones, o buvo laikas, kai be-
veik nieko šioje srityje nedarėme, tik rėkėme 
apie kanopinių žvėrių kaimenės reguliavi-
mą, ją iššaudant. 

Kokias iįžvelgiate problemas ir ydas 
šiuolaikinės medžioklės tvarkoje? 
Kodėl atsiranda išvis nepritariančių 
medžioklėms? 
Žemės ir miškų savininkų santykiai su me-
džiotojais iki šiol tebėra tinkamai nesuregu-
liuoti. Esama tvarka ypač nepatinka stambie-
siems žemių savininkams – medžiotojams, 
kurie nori ir norės savose valdose medžioklės 
klausimus tvarkyti savarankiškai, o to daryti 
dabar negali. Kompromisas įmanomas, bet 
atrodo, kad tiek vienai, tiek kitai interesų 
grupei reikia visiškos pergalės. Jos siekiama 
ir teisėtais būdais, ir pasitelkus demagogiš-
ką retoriką. Pastarieji dalykai dažniausiai ir 
neleidžia pasiekti abiem pusėms priimtinų 
susitarimų. Kol kas pergalės skoniu mėgau-
jasi medžiotojai. Bet tokiu pagrindu ilgalaikė 
stabili padėtis sunkiai įsivaizduojama.

Negalima nekreipti dėmesio ir į dalyje vi-
suomenės stiprėjančias „antimedžiotojiškas“ 
nuotaikas. Nors medžioklės ,,priešų“ stovy-
kloje dominuoja „marginalai“, jiems tribūną 
mielai suteikia žiniasklaida, rodo dėmesį rin-

Medžiotojų šventėje
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kėjų balsus ,,medžiojantys“ politikai. Jei ne-
bus karų, revoliucijų ar kokių baisių stichinių 
nelaimių, kovotojų prieš medžioklę dar dau-
gės. Tai neišvengiama, nes dalis žmonių iš pri-
gimties kovotojai ir ,,be karo“ gyventi negali... 
Su tuo reikia skaitytis: viešiesiems ryšiams bei 
kultūrinei veiklai medžiotojai turės skirti dau-
giau dėmesio, nei tai daroma dabar.

Lietuvoje sparčiai daugėja medžiotojų, 
nepriklausančių jokiems klubams ir netu-
rinčių medžioklės plotų. Atsiranda lyg ir no-
menklatūrinių medžiotojų – nuo seno buvę 
medžiotojų būreliai, dabar klubai, turintys 
savo žinioje beveik visus šalies medžioklės 
plotus, juos išsaugantys vos ne paveldėjimo 
teise ir neįsileidžiantys naujų medžiotojų 
arba už įsileidimą reikalaujantys didelių įna-
šų. Iš kitos pusės – didėja likusiųjų už borto. 
Jeigu šie medžiotojai ,,proletarai“ neįgaus 
lygių teisių su kitais, anksčiau ar vėliau kils 
,,revoliucija“. Juolab, kad ateityje tikėtina 
jų unija su nepatenkintais žemių bei miškų 
savininkais. Ši problema – uždelsto veikimo 
bomba, kurios susprogdinimui bereikia ne-
didelių organizacinių pastangų.

Ne paslaptis, kad dabartinę medžioklės 
tvarką Lietuvoje sovietine atgyvena vadina 
jau mano minėti žemių ir miškų savininkai, 
kuriems nepavyko apginti savo interesų. 
Tai daugiau jų kovos priemonė, puolimo ar 
gynimosi būdas, o ne tikrovės faktas. Me-
džioklės teisės aktus kūrė ir juos priiminėjo 
visokių politinių pakraipų atstovai. Tačiau tai 
nereiškia, kad dabar visą medžioklės politiką 
turi diktuoti stambieji žemvaldžiai. Medžio-
klė turi išlikti kuo demokratiškesnė. Iš kitos 
pusės – negalima atmesti ir stambiųjų žemės 
ir miškų savininkų interesų. Manau, kad savi-
ninkas, turintis kelis šimtus hektarų miško ir 
norintis jame pats organizuoti medžioklę, 

galėtų turėti tokią teisę. Apie šios problemos 
sprendimą ir reikėtų kalbėti, o ne visą esamą 
sistemą ir kitaminčius pravardžiuoti sovieti-
nėmis atgyvenomis, taip tikintis „sugraudin-
ti“ sprendimus priimančius politikus. 

Nemažai metų buvote vienu iš Kauno 
medžiotojų sąjungos lyderių. Kuo 
išsiskyrė ši sąjunga, kokias problemas 
teko spęsti? Kodėl Kaune medžiotojai 
ryžtingai atsiskyrė nuo žvejų?
Kauno medžiotojų sąjungos (tada dar 
LMŽD Kauno skyriaus) pirmininku tapau, 
atkūrus šalies nepriklausomybę ne kaip 
koks nors lyderiaujantis medžiotojas, o 
kaip labiau išmanantis ūkinę veiklą ir me-
džioklėtvarką medžiotojas. Turėjome aiškų 
tikslą – išsaugoti bent dalį Kauno skyriaus 
medžiotojų turto, kuriam tada grėsė „prich-
vatizavimas“. Žinoma, išsaugoti pavyko ne 
viską. Gyvenamųjų butų, fazanyno, antyno 
ir muflonų – danielių aptvaro žemių išsau-
gojimui nebuvo teisinių galimybių. Pagal 
bendrus įstatymus iš LMŽD Kauno valdybai 
priklausiusių medžioklės plotų mus išvarė 
kolegos miškininkai, o reprezentacinėje 
senamiesčio vietoje baigiamą restauruoti 
ir įrengti statinį, aktyviai padedant Kauno 
miesto savivaldybei, „susigrąžino“ per karą 
nuskriausto žydo galima giminaitė. Tačiau 
pagrindas – miesto teritorijoje esantis be-
veik 7 ha žemės sklypas, šaudyklų kom-
pleksas, ūkiniai statiniai, administracinis 
pastatas, vienas gyvenamasis namas buvo 
išsaugoti ir tapo Kauno medžiotojų sąjun-
gos nuosavybe. Pertvarkėme ūkinę veiklą, 
pardavėme porą nereikalingų objektų, 
įrengėme sportinio ir šaudymo iš graižtvi-
nių šautuvų šaudyklas, nusipirkome patal-
pas miesto centre ir tapome turtingiausia 

LMŽD organizacija su gana solidžiu me-
tiniu biudžetu. Pas mus medžiotojo nario 
mokestis buvo maždaug dvigubai mažes-
nis nei, sakykime, sostinėje, bet paslaugų 
medžiotojams teikėme daugiau. Turėjome 
lėšų organizuoti įvairias kultūrines prie-
mones. Be to, Kauno medžiotojų draugijai 
tradiciškai buvo būdingas savo nuomonės, 
suformuotos atvirose diskusijose, turėjimas 
ir jos viešas išsakymas, o taip pat demokra-
tiška atmosfera jos valdymo organuose. Tai 
gal ir buvo svarbiausi Kauno medžiotojų 
draugijos skiriamieji bruožai tuo laiku.

Skyrybos su žvejais įvyko tada, kai lygias 
teises turėję kolegos (valdyboje buvo po 7 
medžiotojus ir po 7 žvejus) pradėjo jomis 
piktnaudžiauti, iš demokratijos daryti anar-
chiją ar net bandyti įvesti savo diktatūrą ir 
trukdyti normaliam medžioklės klausimų 
sprendimui bei veiklos vystymui. Tokiomis 
sąlygomis, nelikus bendrų siekių, tolesnis 
buvimas vienoje organizacijoje tapo be-
prasmis.

Kas pastūmėjo Jus domėtis medžioklės 
istorija Lietuvoje, rengti knygą šia 
tema?
Lietuvos miškų ūkio ir medžioklės istorija 
nuo jaunų dienų buvo mano pomėgis. Iš-
ėjus į pensiją ir atsisveikinus su profesiniu 
darbu, tai perėjo į buvusio darbo vietą. Ma-
nau, kad išmintingas teiginys, jog geriausia 
ateitis tų, kurie žino praeitį, yra nesenstantis 
ir galioja ne tik valstybei, bet ir konkrečioms 
ūkio šakoms ir siauresniems dalykams. Čia ir 
matau prasmę istorinės tematikos darbams. 
Turiu sukaupęs nepublikuotos informacijos, 

Šiuolaikinėse medžioklėse pirmenybė teikiama 
patogumams

Medžioklės aptarimas
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su medžiokle susijusių temų, kurias geriausiai galima išnagrinėti įsto-
riname kontekste. 

Kartu su kauniečiu medžiotoju miškininku Vytautu Ribikausku 
ėmėmės rašyti mūsų krašto medžioklės istoriją. Aš pasiėmiau senes-
nius laikus, Vytautas pasakoja apie dabartinius. Tikimės, kad kitais me-
tais pasieksime finišą ir išleisime knygą.

Ir pabaigai prisiminkite smagesnius medžioklės nuotykius 
ar istorijas. Koks laimikis labiau pradžiugino patyrusio 
medžiotojo širdiį ?
Be Sibiro, kitame užsienyje medžioti neteko. Nors Lietuvoje sume-
džiotų žvėrių ir paukščių sąraše iš viso yra 13 rūšių, tarp trofėjų do-
minuoja šernai ir stirnos. Bene įdomiausias laimikis atiteko be šūvio. 
Vieną kartą grybaujant mano pamėgtoje Dainavos girioje, Merkinės 
girininkijoje pabaidžiau besiruošiantį užkandžiauti keturkojį plėšrūną 
(per sąžalyną nepavyko tiksliai nustatyti, kas ten galėjo būti). Atėjęs 
į jo puotos vietą radau dar šiltą ir nepradėtą draskyti kurtinio patelę. 
Taip teko paragauti lietuviškos kurtinienos, kuo pas mus gali pasigirti 
retas medžiotojas.

Įstrigo atmintin viena kiškių medžioklė „katilais“ Suvalkijoje. Be-
rods antrasis ,,katilas“ pasitaikė turtingas. Vienas kiškelis atbėgo dar 
pradžioje ,,katilo“. Kilo didžiulis azartas – nušoviau dar du kiškius, o 
prašoviau lapę. Nors medžioklės vadovas davė komandą į ,,katilo“ 
vidų nešaudyti, bet įsijautęs mažiausiai du šūvius paleidau draudžia-
ma kryptimi. Grįžtu tempdamas gausų laimikį į susirinkimo vietą, o 
medžioklės vadovas pajuodavęs, prašo medžiotojus išsirikiuoti. Pa-
rinkdamas žodžius „neprigirdinčiam“ komandų viceministrui priminė 
medžioklės ,,katilais“ taisykles... Atrodo, niekada nebuvau karštako-

šis, kitus mokiau, kaip saugiai elgtis, egzaminavau stojančiuosius, bet 
kažkaip ,,atsipalaidavau“... Gėda buvo prieš kolegas, bet ir džiugu, 
kad neatsitiko nelaimė. 

...Kartą žiemos pradžioje pakvietė vienas Aukštaitijos miškų urė-
das „ant palaukimo“. ,,Medžiosime šernus, elnių pateles ir jauniklius, 
žvėrių tikrai bus“, – patikino miškų urėdas. Temstant išvažiavome į 
girią. Sustojome aukštumoje ant kvartalinės. Ne už ilgo žemumoje 
maždaug už 100 metrų pasirodė elnė. Urėdas duoda ženklą šauti. Pri-
klaupęs ant kelio iššaunu. O elnė stabteli, apsisuka ir nubėga krūmų 
link. Prieš pat tankmę šūvį paleidžia ir urėdas. ,,Atvažiuosim po palau-
kimo, tikriausiai rasim kritusią“, – ramiai sako urėdas ir nuveža įsodinti 
į gerai įrengtą bokštelį pamiškėje, kur prie paberto masalo turi ateiti 
elniai arba šernai. Laikas slinko lėtai, šalo, gelbėjo termosas su „paska-
ninta“ kava. Išeina elnio patelė ir du jaunikliai. Nutariau šauti mažesnį 
jauniklį. Šautuvas patogiai padėtas ant atramos. Taikiniai sniego fone 
puikiai matomi. Priėjusi apie 70 m atstumu elniukė sustojo šonu ir 
laukia, kol idealiai prisitaikęs paleisiu šūvį. Po šūvio žvėrys truputį iš-
sisklaidę nutipena atgal į mišką. Dėl visa ko išlipęs iš bokštelio nuėjau 
patikrinti, ar nesužeidžiau. Kraujo ant sniego – nė lašo... 

Sugrįžę su urėdu į pirmosios medžioklės vietą netoliese radome 
gulinčią elnę. Pagalvojau, kad antruoju atveju buvau padauginęs 
„paskanintos“ kavos, o štai pirmąkart šaunant ranka nesudrebėjo. 
Urėdas sveikina su sėkmingu šūviu... Bet priėjęs matau, kad elnė kri-
tus nuo urėdo paleistos kulkos... Po kelių dienų patikrinus šautuvą 
šaudykloje pasirodė, kad iš tiesų optika buvo visai „nusimušusi“ ir 
pataikyti neturėjau jokių galimybių, bet reklamą apie šaulio ,,suge-
bėjimus“ padariau gerą...

Dėkojame už pokalbiį



Dabar bebrus galima gaudyti tik greitą gyvūno žūtį 
užtikrinančiais spąstais

Medžiojant su urviniais šunimis, 
gaudyklėmis sugaunami gyvi bebrai
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sukrusti ir medžiotojams. Žinoma, ruduo – di-
džiųjų medžioklių metas: medžiotojus gundo 
stirnų, tauriųjų elnių, briedžių medžioklės. Rei-
kia, lenktyniaujant su afrikiniu maru, pyškinti 
šernus. Paukščių medžioklių mėgėjai džiaugia-
si atskridusiomis šiaurinėmis antimis bei žąsi-
mis. Reikia manyti, kad dauguma medžiotojų 
dar turi ir darbus – ne visi juk pensininkai ar be-
darbiai... Tačiau bebrų medžioklės atidėti pava-
sariui ar, tuo labiau, dar prašyti jų medžioklės 

Ruduo. Vis dažniau Lietuvos žemelę 
merkia lietūs. Vasara, bent pakaunė-
je, buvo gana sausa, tad lietus prieš 

žiemą tikrai reikalingas. Būtinas jis ir darbš-
tuoliams bebrams, nes per vasarą labai su-
mažėjo vandens atsargos jų patvenktuose 
plotuose, ypač tuose, kur žvėrelių užtvan-
kas nuolatos ardė miškininkai, ūkininkai ar 
jų raginami medžiotojai.

Spalis – bebrams pats darbymetis. Re-
montuojamos, aukštinamos užtvankos ant 
griovių ir upelių vandens lygiui pakelti, nes 
reikia, kad vanduo patikimai apsemtų urvų 
angas, kad būtų, kur nuskandinti žiemos 
maisto atsargas, kad po ledu laisvai galė-
tum nunerti iki nuskandintų medžių ir krū-
mų šakų ar iki užtvankos, jeigu ją prireiktų 
paremontuoti, nes ir žiemą užtvankas pra-
ardo medžiotojai, miškininkai ar žemių ir 
miškų savininkai. Rudenį bebrai remontuo-
ja ir savo trobeles, vilkdami ant jų dumblą, 
akmenis, vandens žolių gumulus, medžių 
šakas, tvirtina, lopo per vasarą įgriuvusius 
urvus, kad šilta būtų per žiemos speigus, 
kad į trobeles ar urvus lengvai neįsibrautų 
vilkas ar valkata šuo...

Kaupdami maisto atsargas žiemai, be-
brai intensyviai kerta medžius bei krūmus, 
stambesniuosius skersuoja kirtimo vietoje 
ir „sortimentus“ tempia skandinti prie tro-
belių ar urvų angų. Rudenį bebravietėse 
vyksta judrus gyvenimas. Tai gal laikas 

Bebrus medžiokime 
rudeniį
Vytautas riBiKausKas

sezono pratęsimo balandžio mėnesį tikrai 
neverta. Spalį jau ir aštriadančių kailiniai 
geresni. Nors vandens gyvūnų kailiai labai 
prasti nebūna ir vasarą, vis tik žiemos „ap-
rėdas“ daug vertingesnis. Ūgtelėjo ir pačių 
vėlyviausių vadų jaunikliai, tad didelė tiki-
mybė, kad jie išgyvens per žiemą, sume-
džiojus jų tėvus.

Žinoma, geriausia būtų bebravietėje 
išmedžioti visą graužikų šeimą, ypač tose 
vietose, kur bebrai ardo melioracinius įren-
ginius, kasa urvus kelių sankasose, užtvin-
do miško ar žemės ūkio naudmenų plo-
tus, kerta vertingus medžius želdiniuose. 
Medžiojant su šautuvu, tai įvykdyti gana 
sunku, tačiau įmanoma pasitelkus urvinius 
šunis ar gaudant spąstais.

Pastaraisiais dviem būdais bebrus me-
džioti kaip tik geriausia rudenį, pradedant 
spalio mėnesiu. Medžiojant su urviniais 
šunimis, rudenį lengviau nuleisti vandenį 
iš bebrų užtvindytų plotų, kad galima būtų 
prieiti prie urvų angų pastatyti gaudykles. 
Medžiojant šiuo būdu medžioklės dalyviai 
sunkiai gali tikėtis likti sausi, nekalbant 
jau apie šunelius, kurie visą laiką murk-
dosi vandenyje ir dumble. Todėl tokioms 
maudynėms purvo voniose geriau tiks 
sąlyginai šiltas rugsėjo pabaigos – spalio 
pradžios vanduo.

Žiemą, kai vandens telkinius sukausto 
ledas, medžioklė su urviniais šunimis gero-
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Landa į bebrų urvą

kai pasunkėja, o pavasarį šiuo būdu medžioti 
trukdo potvyniai. Su spąstais rudenį medžioti 
geriau dėl to, kad kaupdami maisto atsargas 
ir remontuodami savo būstus bei užtvankas 
bebrai daug juda, taip lengviau ir greičiau 
patenka į žabangas. Kol buvo leidžiama 
medžioti su už galūnių žvėrį sugriebiančiais 
spąstais, gana sėkmingai bebrus buvo galima 
gaudyti ir žiemos metu. Staigią gyvūno žūtį 
užtikrinančius spąstus požeminėje ir poledi-
nėje bebrų karalystėje pastatyti gana keblu. 
Per pavasarinį polaidį ir potvynius taip pat 
keblu rasti tinkamų vietų spąstams paspęs-
ti, o ir graužikai tuo metu ne taip intensyviai 
vaikšto savo takais. Pavasarį belieka šautuvas. 
Tačiau jau kovo paskutinėmis dienomis ir ba-
landį pradeda atsirasti mažų bebriukų, tad ar 
etiška medžioti jauniklius vedančias bebrų 
pateles?

Beje, gaudant spąstais, reikia žinoti, kad 
selektyvinių spąstų nebūna. Tai kažkokių 
gudruolių sugalvotas terminas. Į bebrams 
paspęstus spąstus papuls ir ūdra. Kad ma-
žiau būtų sugaunama draudžiamų medžioti 
ūdrų, priklauso ne nuo spąstų konstrukcijos, 
o nuo medžiotojo patirties ir sąžiningumo. 
Tačiau ir vengiant spąstus spęsti tose vie-
tose, kur gali į juos patekti ūdra, jų vis vien 
kažkiek bus sugaunama, nes šios kiaunių 
šeimos atstovės iš Lietuvos Raudonosios 
knygos (beje, laikas jas iš ten „iškelti“) mėgs-
ta palandžioti po bebrų urvus ir trobeles, 

ypač senas, apgriuvusias, kur bebrai apsi-
lanko rečiau, tais pačiais takais laipioti per 
didžiųjų graužikų užtvankas.

Rudenį sureguliuoti bebrų gausą aktua-
lu ir dėl to, kad iš rudens šiems graužikams 
užtvindžius miško sklypus, ypač spygliuočių 
medynus, iki pavasario vandenyje prastovėję 
medžiai vasarą žus. Taigi tose vietose, kur aš-
triadančiai užtvindo mišką, juos reikia išme-
džioti ir išardžius užtvankas iš užtvindytų plo-
tų išleisti vandenį. Reguliuojant bebrų gausą 
daugiau turėtų tarpusavyje bendradarbiauti 
valstybiniai miškininkai, medžiotojai ir miškų 
bei žemių savininkai. Įsitraukusiems į šerniu-
kų medžioklę šauliams reikia nuolatos, at-
kakliai ir kantriai priminti ir jų pareigą regu-
liuoti kitų medžiojamųjų gyvūnų populiacijų 
gausą. Bebrų medžiokles medžiotojai linkę 
atidėti pavasariui, kai uždraudus pavasarines 
paukščių medžiokles nieko kito veikti nelieka. 
Tačiau, kaip parodė šių metų patirtis, ne visi 
pavasariai gali būti palankūs šiai medžioklei.

Tačiau ir miškininkai, ir privačių miškų 
savininkai neturėtų vadovautis nuostata, 
kad geras bebras – negyvas bebras. Kokios 
būtų Lietuvos girios be darbštuolių med-
kirčių? Bebrus tikslinga išmedžioti tik tose 
vietose, kur jie daro ženklią žalą. Miškui 
tokia žala galėtų būti suprantama ne kaip 
medžių nukirtimas, o medynų užtvindymas. 
Jeigu didieji graužikai miško neužtvindo, o 
tik nusikerta kiek drebulių, blindžių, įvairių 

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

Felisa n t a n o  T r u s k a u s k o  P Į

Tel.: 8 5 2330009,
8 5 2337780
Faks. 8 5 2130200
Mob. 8 698 89240
el. paštas felis@takas.lt
skype felishunting

UAB „SEGRIS“ 
Vilkaviškis

Mob. tel.: +370 656 74 003, 
+370 670 64 115

El. p. uabsegris@zebra.lt

PARDUODAMI
liepų
SODINUKAI

krūmų, na, kad ir vieną kitą ąžuoliuką, negai-
lėkime. Lietuvoje bebrai nuo senų senovės 
buvo gerbiami, vertinami ir saugomi, tačiau 
vis vien buvo išnaikinti. Bet, kai vėl sugrįžo į 
vietas, kur kadaise gyveno, pabandykime su 
jais sugyventi kuo draugiškiau. 



M e d ž i o k l ė

Apie medžioklę
Į „Mūsų girių“ klausimus atsako gamtos mokslų daktaras, 
medžiotojas, ilgametis medžiotojų klubo „Giedra“ vadovas, 
CIC medžioklės trofėjų matuotojas RIMANTAS BALEIŠIS

Kaip tapote medžiotoju? Gal pamenate pirmąją savo medžioklę, pirmąjį trofėjų?
Prieš porą metų į analogišką klausimą atsakiau žurnalui „Medžiotojas ir meškerio-
tojas“ – medžiotoju ne tampama, bet gimstama. Yra toks biogenetinis dėsnis – 
ontogenezė (individualus organizmo vystymasis) – pakartoja filogenezę (istorinis 
rūšies vystymasis, evoliucija). Šis dėsnis „galioja“ ir žmonijos vystymuisi. Visi žmo-
nės vaikystėje domisi gyvais padarais ir stengiasi juos pagauti, tai yra sumedžioti. 
Vėliau dauguma suaugusių žmonių nebemedžioja, o medžiotojus ir medžioklę 
civilizuotame pasaulyje galima traktuoti kaip atavizmo (grįžimo prie prarastų po-
žymių) apraišką. Pagal garsų amerikiečių ekologą A. Leopoldą, medžiotojas mūsų 
laikais – tai tarsi „atgimęs urvinis žmogus“. 

Jei nelaikysime medžiokle varlių gaudymo, tai žvejojimas ir vėžiavimas jau pa-
našesni į tikrą medžioklę. 

Meškerioti ir vėžiauti pradėjau Nemunėlyje, vingiuojančiame per Panemunio 
miestelį, būdamas septynerių metų. Pirmoji sugauta žuvelė buvo kilbukas (taip 
gružlį vadina sėliai). Iki šiol pamenu iki kraujo vėžių sužnaibytus pirštus, nes šiuos 
padarus gaudėme rankomis upelio kranto urvuose. Na, o vėliau, kaip dauguma 
vaikėzų, „medžiojau” su savadarbiais lankais, laidynėmis ir arbaletais. Pagal nerašy-
tas šios medžioklės taisykles, šaudėme tik žvirblius ir varnas.

Į tikrą medžioklę tėvo įsiprašiau varovu, eidamas tryliktuosius metus. Medžio-
jome vaizdingose Skapiškio apylinkėse. Medžiotojai, du varovai ir skalikas laukais ir 
krūmynais apsukome nemažą ratą. Nuo medžiotojų šūvių krito keli zuikiai. Grįžtant 

Žodis skaitytojui
Žiūriu pro darbo kabineto langą ir kaifuoju. Ste-

biu, kaip žvirbliai kariauja su zylėmis, nepasidalinda-
mi lesykloje pabertų saulėgrąžų (neskrudintųųų ir 
nesūdytųųų !!!!!).

Ką?! Jau lesini laukinius paukščius?!

Taip. O ką? Jau visą spalį lesinu.

Betgi specialistai teigia, kad taip iškraipoma na-
tūrali paukščių prigimtis. Juk gamtoje dar pilna na-
tūralaus lesalo.

Na ir kas? Man patinka paukščių šurmulys prie 
lango. O ir kas tie specialistai, leiskite paklausti. Štai 
aš, anot diplomo – biologas, pagal darbo patirtį – 
šioks toks medžioklės specialistas, spoksau į kom-
piuterio ekraną, studijuoju matematiko ir ...logų (ne 
bio...) sukurptą vilko populiacijos Lietuvoje valdymo 
planą ir jaučiu, kad dar turiu rezervų plikti. 

Tą patį dabar daro visa Lietuvos aplinkos apsau-
gos inspektorių armija (na, gal tik plinka ne visi).

Metų užduotis.

Kaip organizuoti vilkų medžioklę Panevėžio aps-
krityje, kai Pasvalio, Biržų, Kupiškio, Rokiškio ir Pa-
nevėžio rajonuose kelios dešimtys tuo pačiu metu 
medžiojančių medžiotojų kolektyvų turi teisę sume-
džioti tik 3 vilkus?

O Marijampolės, Tauragės ir Telšių apskrityse, kur 
leista sumedžioti tik po vieną vilką?

Gerbiu mūsų patroną – Šv. Hubertą. Bet ne kie-
kvienam gi baltas elnias pasirodo.

Brauksiu šiemet lapkričio 3-ąją į medžiotojų 
Meką – Saint Hubert miestelį, uždegsiu žvakelę pa-
trono bazilikoje ir kaip mokėdamas pasimelsiu: at-
leisk jiems, Viešpatie ir Tu – Šv. Hubertai... 

Beje, su Hubertinėmis! Medžioklei valio!

PS. Ką tik atėjo žinia: Marijampolės apskrityje vil-
ką sumedžiojo ,,šoferis“. Paklojo pilkį savo ,,golfuku“ 
ar ,,audine“ ant asfalto. Todėl suvalkiečiams vilkų me-
džioklė šį sezoną jau baigta.

euGeNiJus tiJuŠas
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namų link sunkokai vilkau kojas, bet neišsidaviau, kad esu pavargęs 
ir tuo užsitikrinau dalyvavimą kitose medžioklėse. Taip tapau nuola-
tiniu medžioklių dalyviu. Galop tėvas, matydamas mano susidomėji-
mą medžiokle, kartais patikėdavo savo šautuvą ir kartu laukdavome 
varovų ar skaliko pakelto zuikio. Bet kaip tyčia, tokiais atvejais zuikis 
prie mūsų vis neatliuoksėdavo, o kai atliuoksėjo, aš taip susijaudinau, 
kad į jį šoviau nuspausdamas abu nuleistukus iš karto. Zuikis po šio 
„dupleto” nukūrė, kaip sakydavo kupiškėnai medžiotojai, „pasipustęs 
padus”. Na, bet kitoje medžioklėje iš krūmo iššokęs zuikis po mano šū-
vio nusirito kūliais. Džiaugsmas begalinis. Kitą dieną po pamokų jau 
išdidžiai pozavau su tėvo šautuvu ir zuikiu prieš draugo fotokamerą. 
Ir dabar, po gero pusšimčio metų, mano šešiolikmečio nuotrauka su 
užrašu „Pirmas laimikis!” vis dar maloniai jaudina.

Ar turit mėgstamiausią medžioklės būdą, jums svarbiausią trofėjų?
Mėgstamiausią medžioklę aš suprantu, kaip įdomiausią. Tad man 
įdomiausia medžioti seną stirniną. Didžiausia tikimybė jį pergu-
drauti rujos metu, o suklydus, žvėrį viliojant arba prie jo sėlinant, 
dažniausiai tenka atsarguolio medžioklę atidėti kitam sezonui.

Įspūdingiausias Lietuvoje medžioklės trofėjus – tauriojo elnio 
ragai, bet man įdomesni stirninų ragai. Nežiūrint jų formos papras-
tumo, kiekvieno stirnino ragai saviti – skirtingi pagal bendrą išvaizdą 
ir ragų dalių proporcijas.

Mėgstat, vertinat laukienos patiekalus? Gal turit ir firminį?
Mėgstu laukienos patiekalus, kai juose dar galima „atpažinti” specifinį 
žvėrienos ar paukštienos skonį. Netaikau šio vertinimo kriterijaus tik 
zuikienai ir bebrienai. Labai puiki barščių arba netgi kopūstų sriuba 
iš briedžio kaulų (susmulkintų, suprantama, pagal puodo dydį). Na, o 
firminis patiekalas – neliesa šerniena arba rudenį sumedžiotos stirnos 
mėsa, išvirta su nedaug prieskonių, užsikandant ją smulkiai supjaustytu 
ir gerai įdruskuotu svogūnu, užpiltu karštu verdamos mėsos sultiniu.

Gal turit atmintyje išlikusią įsimintiniausią medžioklę?
Geriausi įsimintiniausių medžioklių sergėtojai – medžioklės trofėjai. 
Būdamas dar palyginti jaunas medžiotojas labai norėjau sumedžioti 
raguotą žvėrį. Proga pasitaikė tik dvyliktaisiais medžiojimo metais. 
Tai buvo stirninas, ir žiūrint iš dabarties – tai buvo eilinis trimetis 
žvėris su vidutiniškai išsivysčiusiais ragais, bet tai buvo mano pirma-
sis sumedžiotas stirninas – išsipildžiusi medžiotojo svajonė. Tad šis 
trofėjus pagarbiai kabo tarp vėliau įgytų žymiai galingesnių stirninų 
ragų. Žvilgteli į šį tik man vienam brangų trofėjų ir atgyja malonūs 
prisiminimai. Prisimeni ne tik medžioklės momentus, bet ir to anks-
tyvo ryto, ir miško pievos, kurioje krito žvėris, spalvas.

Buvot ilgametis medžiotojų kolektyvo vadovas. Kas tai per virtu-
vė – medžiotojų klubas?
Paliekant klubo „Giedra” prezidento pa rei gas medžiotojai įteikė me-
džioklinį peilį ant kurio geležtės išgraviruota „Klubo vadovui 1979 
11 04 – 2010 04 11“. Taigi, net trys dešimtmečiai šioje virtuvėje, o 
prieš komentuodamas jos ypatumus, pradėsiu žurnalistiniu juokeliu. 
Žmogus vieną dieną pabuvojęs Afrikoje apie ten patirtus įspūdžius 
parašo knygą, pabuvęs joje mėnesį parašo straipsnį, o pagyvenęs Af-
rikoje metus neparašo nieko. Tad, tik keletas pastebėjimų.

Medžiotojų klubas vienija įvairaus amžiaus, įvairių visuomenės 
sluoksnių, profesijų, įsitikinimų žmones ir jiems nejaučiant ši nedide-
lė medžiotojų organizacija tampa savotiška jų tobulėjimo ir įvairiau-
sių nuomonių pakantumo mokykla.

Sakoma „Kaip gyveni, taip ir medžioji”. Klube surasime įvairių 
charakterių, garbingų ir gobšių žmonių, intrigantų ir garbėtroškų, 

kaip ir visoje visuomenėje. Bet įdomiausia tai, kad jų visų bendra vei-
kla „amortizuoja” neigiamus ir dar labiau paryškina teigiamus asme-
nybių bruožus, išskyrus melavimą. Na, bet tas melavimas dažniausia 
būna „nekaltas”, kaip vyro – žmonai ar vaikų – tėvams.

Dabar medžiotojų klubų veikla iš esmės sietina su racionaliu, tau-
sojančiu medžiojamosios faunos naudojimu konkrečiuose medžio-
klės plotuose. Suprantama, šios veiklos rezultatai labai priklauso nuo 
klubų narių skaičiaus, todėl klubai, optimizuodami savo veiklą griež-
tai limituoja naujų narių priėmimą. O neasocijuotų medžiotojų gretos 
Lietuvoje didėja, todėl norom ar nenorom (galbūt poįstatyminio akto 
pagalba) klubai pasipildys naujais medžiotojais, tad jų veikloje gali 
atsirasti įtampa, ypač tuose medžiotojų kolektyvuose, kurių naudoja-
mi medžioklės plotai neproduktyvūs.

Ką apie Jūsų aistrą medžioklei mano žmona?
Su žmona prieš vestuves buvo sudaryta geranoriška žodinė sutartis, 
kad vieną dieną savaitėje praleisiu su Diana. Nors šią sutartį pažei-
dinėju iki šiol, dėl to ji nepyksta. Nepritaria tik medžioklei, viliojant 
stirninus: ji tai vertina kaip neleistiną žvėries apgaulę.

Kas pasikeitė medžioklėje nuo jūsų pirmųjų medžioklių iki dabar?
Iš esmės medžioklė nepasikeitė, tik pasipuošė kultūringu, moderniu 
drabužiu. Sėdėdamas patogiame bokštelyje su galingu ginklu ir lauk-
damas žvėries dažnai pagalvoju, kad aš tebesu lyg ir tas pats vaikėzas 
su lanku, laukiantis ant pelų krūvos atskrendančių žvirblių.

Kaip gali tiek metų neatsibosti vienas ir tas pats pomėgis?
Taip pat kaip neatsibosta juoda duona.

Pakalbėkime šiek tiek apie medžioklę ir biologiją. Ar biologo išsila-
vinimas netrukdo medžiotojui ir atvirkščiai?
Medžioklė – tai ne tik pomėgis, bet ir vienas iš gamtinės aplinkos 
pažinimo būdų. Domėjimasis medžiokle ko gero ir lėmė pasirinkimą 
studijuoti biologiją. Po studijų visa mano darbinė ir mokslinė veikla 
susieta su kanopinių žvėrių tyrimais. Dalį medžiagos šiems tyrimams 
betarpiškai rinkau medžioklėse arba talkininkaujant medžiotojams, o 
tyrimų duomenys panaudoti tvarkant medžioklės ūkį. Esu medžioto-
jas – biologas, o gal biologas – medžiotojas.

Kaip pasikeitė Lietuvos fauna, tiek, kiek atsimenate?
Trumpai atsakyti į šį klausimą negalėčiau, nes vien tik medžiojamo-
sios faunos pakitimai labai dideli. Imponuoja kanopinių žvėrių gau-
sa, sėkminga bebrų reaklimatizacija, stumbrų sugrįžimas į Lietuvą. 

R. Baleišis (kairėje) medžioklės trofėjų apžiūros metu Šalčininkų MŽD skyriuje
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M e d ž i o k l ė

Vis dar nenustatytos tokių gausių anksčiau medžiojamųjų gyvūnų, 
kaip pilkasis kiškis ir kurapka, nykimo priežastys, o aklimatizuoti 
Lietuvoje svetimžemiai gyvūnai (mangutas, kanadinė audinė, on-
datra) klesti.

Kaip vertinate Lietuvos medžiotojų medžioklinį, biologinį išprusi-
mą, kaip jis keičiasi?
Didžiąją dalį medžiotojų ir medžiotojų selekcininkų kursų progra-
mos užima medžiojamųjų gyvūnų biologijos ir ekologijos klausimai. 
Jau prieš tampant medžiotoju ar prieš suteikiant selekcininko kva-
lifikaciją įgyjamos reikalingos žinios. Deja, praktikoje jos ne visada 
panaudojamos, nes naujus medžiotojus, kaip tenka pastebėti, labiau 
domina techninė medžioklės pusė (ginklai, šaudmenys). 

Ar neišnyks medžioklė?
Medžioklė, kaip anksčiau aptarėme, – žmonijos jaunystė, o jaunys-
tė, kaip žinia, praeina. Jau šiais laikais mėgėjiška medžioklė verti-
nama labai prieštaringai. Nors dabar kultūringa medžioklė dar rei-
kalinga, bet po kelių šimtmečių, vis labiau urbanizuojant aplinką, 
ji gali neatpažįstamai pasikeisti ir tikriausiai bus vertinama kaip 
anachronizmas. 

Ir pabaigai paprašysiu prisiminti linksmiausią medžiokės nuotykį
Seniai, seniai, kai medžiodavome vien zuikius, linksmų nutikimų atsi-
tikdavo kone kiekvienoje medžioklėje.

Medžiojome sėlindami laukuose ir krūmokšniuose. Braunan-
tis per brūzgyną ko ne iš po kojų iššoko kiškis ir, mano nuostabai, 
trenkėsi galva į kelmą, parkrito ant šono ir keistai inkšdamas pradėjo 
spardytis, o aš stebėjau tai, amo netekęs. Zuikis netrukus pašoko ir 
nėrė iš brūzgyno į lauką. Pavymui pykštelėjau, bet šratai tik peštelėjo 
pūkų kuokštą, o pilkis laimingai paspruko.

Po šio nutikimo šventai tikiu medžiotojų pasakojimu, kad zuikį 
galima sugauti pabarsčius tabako ant nesupuvusio kelmo. Esą pilkis 
prisiuosto tabako ir čiaudėdamas taip trenkiasi nosimi į kelmą, kad 
krinta kaip lapas. 

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

Felisa n t a n o  T r u s k a u s k o  P Į

Tel.: 8 5 2330009,
8 5 2337780
Faks. 8 5 2130200
Mob. 8 698 89240
el. paštas felis@takas.lt
skype felishunting

Medžiotojai –  
„Sprendimų rate“ 2013 m.
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Šiuolaikiškai medžioklėtyros mokslo ir mokymo bazei kurti, vykdant gyvūnijos, 
augalijos bendrijų ir jų biologinės įvairovės išsaugojimo bei gausinimo moksli-
nius tyrimus, Miškų institutui patvirtintas 5646 ha mokslo ir mokymo medžio-
klės plotų vienetas (toliau MMMPV), į kurį įeina 2423,5 ha miškų, 717 ha laukų ir 
krūmų, 120,4 ha vandens telkinių ir 2385,1 ha plotų, kur nemedžiojama (pagal 
Medžioklės įstatymą ir Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. nutarimą Nr. 425 
,,Dėl Medžioklės LR teritorijoje nuostatų patvirtinimo“). Šis medžioklės plo-
tas suformuotas Plungės rajone, Žemaitijos NP valstybinių miškų teritorijoje, 
priklausančioje Telšių miškų urėdijos Platelių girininkijai, ir apima Plokštinės, 
Liepkalnio, Miežlaukio ir dalį Babrungėnų miškų. Juose yra Europinės svarbos 
buveinių: Vakarų taigos, Plačialapių ir mišrių bei Pelkinių miškų, pasižyminčių 
gausia augalų, grybų ir gyvūnų rūšine įvairove. Miškuose vyrauja grynieji ir 
mišrių eglynai. Pagal Miškų institute atliktą rajonavimą medžiojamiesiems gy-
vūnams, ši teritorija priklauso mišrių eglių – lapuočių miškų kategorijai. 

Medžioklės plotuose gausu gamtosauginių, rekreacinių ir kultūros paveldo 
objektų. Žemaitijos NP iniciatyva įrengti pažintiniai takai, nutiestas asfaltuotas 
dviračių takas, veikia turistus ypač dominanti bene vienintelė Europoje ,,Šalto-
jo karo“ ekspozicija, įrengta buvusiame balistinių raketų šachtiniame paleidimo 
komplekse. Plotus iš Vakarų pusės supa Platelių ežeras, kurio pakrantėse įkurto-
se kaimo turizmo sodybose ir poilsiavietėse šiltuoju metu šurmuliuoja tūkstan-
čiai poilsiautojų, per naktis aidi tranki muzika, fejerverkų salvės ir skamba dainos. 
Plotuose yra Plokštinės gamtinis rezervatas, kurio tikslas – išsaugoti etaloninį Že-
maitijai Plokštinės miškų ir pelkių kompleksą su šiam regionui būdingomis bioce-
nozėmis, retosiomis augalų, grybų ir gyvūnų rūšimis. Rezervate nevykdoma jokia 
ūkinė veikla, draudžiamas žmonių lankymasis, o tai – ir ramybės zona žvėrims.

LAMMC Miškų instituto 
mokslo ir mokymo 

medžioklės plotuose

Gamtos lankytojų trokštama išvysti girių puošmena – briedis

Kažin, ką reikėtų daryti, jeigu tokį rašinėlį Jums tektų rašyti 
kas savaitę ar net kasdien. Brrr.

Na ir darbas tų žurnalistų. Matyt, ne veltui ne vienas jų 
ir nusirašo. Krapštau savo plikę ir gimdau atmintyje – apie 
ką gi to myžniaus lapkričio proga dar nepliurpiau. O plikėj 
tiek iš viršaus, tiek iš vidaus tuščia. Viskas iššnekėta. Ne gi 
teks kartotis.

Ačiū Dievui, už lango veikia amžinas televizorius – kabo 
lesyklėlė, o joje tebevyksta zylių ir žvirblių karai.

Ir sąžinė nebegraužia, kad iškraipau Dievo ar Gamtos 
(kaip kam patogiau) padarėlių prigimtį, maitindamas juos 
be saiko, kai aplinkui dar pilna naturalaus lesalo. Dabar gi 
jau pirmas sniegas iškrito, dabar aš juos gelbsčiu nuo ,,bal-
tojo bado“.

Cic!!! – sukliko mano antroji pusė. Ne, ne. Ne žmona 
(nors, beje, kartais ir ji). Ne – tai tokia vidinė antroji pusė. Ta, 
kuri vaizduoja mano biologinį išsilavinimą. O ji man nuolat 
moralizuoja: nieko tu žmogeli negelbėji!

Ir zylės, ir žvirbliai be tokių gelbėtojų ,,ant“ Lietuvos gy-
vena nebe pirmą tūkstantį metų.

Na gerai, taikiai sakau savo antrajai pusei. Sutinku, kad 
negelbėju, bet man tai dūšios atgaiva.

Aha! Tai tau to labiau reikia? Hm. Gaaal ir taip.
Na gerai, nurimsta mano antroji pusė. Lesink. Bet pradė-

jęs nenustok, o į lesyklą pilk tik kokybiškas kruopas (geriau-
sia kvietines), grūdus ir gryyyyynutėles saulėgražas (neskru-
dintas, nesūdytas, nepipirintas ir kitaip negardintas), o prie 
lesyklos pakabink neeesūūūdyyytųųų lašinių (beje, nuosta-
bus daiktas kiaulės taukinė).

Ačiū mano brangioji, išmintingoji antroji puse. Aš visada 
tą darau ir kitus raginu.

Apie ką aš čia? Tfūū! ,,Nusifroidinau“ iki savipsichoana-
lizės.

Lesyklą jau turit? Ne! Ko laukiat? Pasikabinkit, lesinkit ir 
stebėkit.

Štai atvaro zylių ekstremalių būrelis. Penkios, šešios zy-
lės, vienu metu, lyg ant ,,britvų“, nardo į lesyklą, stveria sau-
lėgrąžos sėklą ir sprunka į greta augančios tujos tankmę. Ir 
niekada nesusiduria.

O štai zylė inteligentė. Saugodama savo savigarbą, 
laukia kol išsilakstys ekstremalės, tada išdidžiai nusileidžia 
lesykloje, delikačiai paima saulėgrąžą, nutupia ant laktelės, 
kojos piršteliais prispaudžia grobį ir lėtai, metodiškai snape-
liu jį išlukštena.

Va ir lesyklos lankytojų runkelis – žvirblis. Neria į saulė-
grąžas ir pradeda jose maudytis. Kruvinu prakaitu uždirbtas 
lesalas fontanais trykštas į šalis ir krenta ten, kur valytoja jau 
rėkia: vėl tie parazitai prišiukšlino. Vos spėju sugriebti savo 
ranką su skylamušiu (taikiausi ne į valytoją!).

Ką!? Jau pavasaris? O, kada buvo Kalėdos, Naujieji Metai, 
Šv. Valentinas? Ir kas ta depresija.

P. S. Nepirkite ir negaminkite lesyklų be aukštų bortelių!

euGenijus tijušas

Žodis skaitytojui
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Nepaisant gausių parko lankytojų trik-
dymo, medžioklės plotų vienete gyvena 
visas pusšimtis žinduolių. Miškuose galima 
sutikti ir saugomų (baltąjį kiškį ar lūšį), ir me-
džiojamųjų rūšių žvėrių (išgirsti maurojantį 
taurųjį elnią, per jaunuolynus nutraškančių 
šernų bandą ar ilgakojį briedį, stirną). Lėkš-
tose vietose, pelkėse bebrai statosi trobeles, 
o statesniuose upelių krantuose bei griovių 
šlaituose įsirengia urvus, tvenkia upelius, 
kanalus. 

Vykdomi moksliniai tyrimai
Medžioklės ploto vienetas tvarkomas ir 
naudojamas, vadovaujantis aplinkos minis-
tro 2006 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-51 
patvirtintu Mokslo ir mokymo medžioklės 
plotų naudojimo ir tvarkymo tvarkos apra-
šu, sudarytu medžioklėtvarkos projektu, šių 
plotų tvarkymo ir naudojimo nuostatais ir 
kitais teisės aktais. Vykdoma Miškų institu-
to mokslo ir mokomosios veiklos plėtojimo 
kompleksinė tyrimų programa, kuri užtikri-
na mokslinės tiriamosios veiklos tęstinumą 
medžioklėtyros srityje. Plotuose įkurtas au-
galėdžių žvėrių ir miško augalijos sąveikos 
stebėsenos tinklas, kuris funkcionuoja jau 11 
metų. Įgyvendindami mokslinę programą, 
reguliariai įvertiname žvėrių medžiojimo bei 
žvėrių apskaitos būdų taikymo rezultatus 
ir galimybes, jų tikslumą ir pritaikomumą. 
Kasmet keliais būdais skaičiuojami visi me-
džioklės plotų vienete gyvenantys žvėrys. 
Pasitelkus tokius tęstinius tyrimus buvo ga-
lima nustatyti labiausiai tinkamus apskaitos 
būdus. Pvz., apėjimo pagal pėdsakus sniege 
būdas derinamas su žvėrių pavasarinės aps-
kaitos pagal jų gyvybinės veiklos pėdsakus 
būdu. Registruojama viso nevegetacinio 
laikotarpio orų ir ypač žvėrims reikšmingų 
oro veiksnių kaita, atidžiai sekama apskaitos 
metu orų prognozė, parenkamas apskaitai 
tinkamas laikas. 

Kasmet mums talkina vietos miškinin-
kai, saugomų teritorijų specialistai bei visi, 
norintys išsamiau pažinti apskaitos būdus. 

Pavasarinė elninių apskaita pagal ekskrementus 
atliekama vos nutirpus sniegui
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Augalėdžių žvėrių tankio daugiametė kaita mokslo ir mokymo medžioklės plotuose

Apskaitos dalyviai paskirstomi tolygiai viso-
je medžioklės ploto teritorijoje, kiekvienam 
nubrėžiamas konkretus maršrutas, judėjimo 
kryptis, padalinami parengti apskaitos blan-
kai su papildoma informacija apie žvėrių ir 
miško paukščių pėdsakus. Gauti duomenys 
kartografuojami ir suvedami į paruoštą duo-
menų bazę. Žvėrys skaičiuojami ir viliojančio 
(atraktyvaus) šėrimo vietose. Ši priemonė 
taikoma jau daugiau kaip 10 metų. Tokių vi-
liojimo vietų yra 12. Parenkant vietas atrak-
tyviam šėrimui, atsižvelgiama į žvėrių elg-
senos ypatumus ir į artumą tų želdinių bei 
pasėlių, kuriems gali pakenkti žvėrys.

Kai tik nutirpsta sniegas, vykdoma pava-
sarinė žvėrių apskaita, kuri laikoma pagrin-
dine. Tuomet elninių žvėrių ir kiškių vietinės 
populiacijos įvertinamos pagal per žiemą 
paliktus ekskrementus, o kitų medžiojamųjų 
žvėrių buvimas ir pamėgtų buveinių pasi-
rinkimas – pagal aptiktus jų gyvybinės vei-
klos pėdsakus (šernų gulyklas, knisyklas, jų 
ir kitų žvėrių ekskrementus, takus). Taikant 
tokią apskaitą nustatoma žvėrių gausos kai-
ta plotuose ir įvertinami kokybiniai rodikliai 
(patelių ir patinų santykis, jauniklių dalis vie-
tinėje populiacijoje) bei atsakoma į visiems 
medžiotojams rūpimus klausimus dėl sume-
džiojimo normų nustatymo. 

Vykdant augalėdžių žvėrių ir miško au-
galijos sąveikos stebėseną, ši apskaita deri-
nama su bandomųjų aikštelių metodu, kurie 
uždedami apskaitos juostoje kas 100 metrų. 
Aikštelėse įvertinamas medelių ir krūmų pa-
žeidimo laipsnis bei žvėrių rūšis. Stebėsenos 
tinklas dengia visą medžioklės plotų vieneto 
miško teritoriją, o jo atskaitos taškais tapo 
mišrūs ir gryni želdiniai bei žėliniai, kuriuo-
se įkurtos bazinės aikštelės. Čia jau 11 metų 
stebima augalijos ir žvėrių lankymosi kaita.

Veiklos, tvarkant ir naudojant medžio-
jamųjų gyvūnų išteklius, rezultatai ir jų ana-
lizė pateikiama kasmetinėse mokslinėse 
ataskaitose Šiaulių RAAD, rajono aplinkos 
apsaugos agentūrai bei bendradarbiavimo 
pagrindais – Žemaitijos NP direkcijai. Kie-

kvienam medžioklės sezonui sudaroma ir 
suderinama su Šiaulių RAAD kasmetinė Miš-
kų instituto mokslo ir mokomosios veiklos 
programa medžioklės vienete Žemaitijos 
NP teritorijoje. Pagal šią programą vykdoma 
mokslinės informacijos sklaida, plėtojami 
moksliniai tarptautiniai ryšiai medžioklystės, 
medžioklėtyros ir miško apsaugos srityse. 
Bendradarbiaujant su Žemaitijos NP direkci-
ja, Telšių miškų urėdija bei remiant Lietuvos 
mokslo tarybai, organizuojami moksliniai 
seminarai ir konferencijos šia tematika. 

Besilankantys Miškų institute mokslinin-
kai bei pasitarimų dalyviai iš svetur supažin-
dinami su demonstraciniais objektais, esan-
čiais šiuose plotuose, vykdoma veikla. Žinios 
apie atliktus darbus ir Žemaitijos nacionalinį 
parką plačiai paskleidžiamos pranešimuose 
tarptautinėse konferencijose, spaudoje bei 
vykdant tarptautinius projektus, pvz., COST 
E27 ,,Miško saugomos teritorijos – analizė ir 
harmonizavimas”, COST E33 ,,Miškai rekrea-
cijai ir gamtiniam turizmui”. Demonstraciniai 
objektai įtraukti į šių projektų tarptautines 
duomenų bazes. Tęstinių tyrimų ir jų re-
zultatų analizės ir išvados (jos pateikiamos 
ataskaitose) leido atskleisti nemažai svar-
bių reiškinių medžiojamųjų žvėrių ir miško 
augalijos, žvėrių – žmogaus koegzistencijos 
srityje. Ilgalaikiais tyrimais buvo nustatyti 
ir tikslinami elninių žvėrių daromos žalos 
želdiniams kriterijai ir pagrindiniai klimato 
veiksniai – paleidikliai. Išvados leidžia pa-
grįsti žvėrių sumedžiojimo normas, vietinių 
populiacijų kokybės reguliavimo pagal lytį ir 
amžių principus, o sudarytos atrankinių stir-
ninų kokybės vertimo pagal morfologinius 
požymius lentelės – geriau atrinkti selekci-
nius žvėris. 

Medžiojamųjų gyvūnų 
gausos reguliavimas
Medžiojamųjų gyvūnų gausa reguliuoja-
ma, remiantis žvėrių ir augalų sąveikos ty-
rimų rezultatais ir orientuojantis į ekologi-
nio medžioklės modelio įgyvendinimą. Tuo 
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siekiama palaikyti optimalią žvėrių gausą, išvengti miško aplinkos 
ekologinio degradavimo, užtikrinti miško ūkio daugiatikslį naudoji-
mą, išlaikyti skirtingų rūšių gyvūnų pagrįstas proporcijas bei žvėrių 
populiacijų optimalią struktūrą pagal lytį ir amžių.

Gyvūnų gausą reguliuoja Miškų instituto ir susitarimo pagrindu 
vietiniai kviestiniai, turintys medžiotojo selekcininko kvalifikaciją me-
džiotojai, laikantis Mokslo ir mokymo medžioklės plotų naudojimo ir 
tvarkymo tvarkos aprašo reikalavimų. Pagrindiniai medžiojimo būdai 
– medžioklė tykojant bokšteliuose ir sėlinant. Tęstiniai tyrimai padėjo 
nustatyti, kad šie būdai priimtiniausi atrankinėje medžioklėje, nes su-
teikia galimybę geriau įvertinti žvėries būklę. Taip medžiojant, žvėrys 
mažiau gąsdinami, neišvaromi iš savo buveinių, kaip dažnai nutin-
ka varyminėse medžioklėse. Kai kaimyniniuose plotuose prasideda 
varyminės medžioklės, šie plotai žvėrims tampa tarsi ramybės oaze, 
kur galima pasislėpti. Pastovesnis žvėrių buvimas savo įprastinėje gy-
venamojoje aplinkoje leidžia tiksliau įvertinti vietinių populiacijų ir 
bandų struktūrą, jos pokyčius ir žvėrių trofėjines savybes. Didžiausias 
vietinių populiacijų naudojimo intensyvumas pasiekiamas medžio-
jant jaunus abiejų lyčių žvėris.

Daugiausia sumedžiojama šernų, lapių, mangutų ir bebrų. Sie-
kiant didinti stirnų vietinės populiacijos kokybę, medžiojami atranki-
niai (selekciniai) stirninai. Rečiausiai sumedžiojami briedžiai ir elniai, 
nors šių žvėrių plotuose yra gana daug. Ne vienai briedžių kartai ši 

teritorija jau tapo žiemojimo vieta. Kasmet apie lapkričio vidurį brie-
džiai (daugiausia patelės su jaunikliais, kuriems reikia geresnės koky-
bės žiemos mitybos plotų) telkiasi želdiniuose, kuriuose beveik jau 
sunaikino pušis ir laupo ąžuoliukus. Kadangi žala miškui ženkli, kas-
metiniai elninių žvėrių sumedžiojimo limitai turėtų būti nustatomi, 
griežčiau atsižvelgiant į mokslinius duomenis bei rekomendacijas. 
Kita vertus, nacionalinio parko lankytojai ir turistai turi galimybę pa-
matyti šiuos girių galiūnus laisvėje.

Bebrai medžiojami ir gaudomi spąstais neperspektyviose bebra-
vietėse, atsižvelgiant į miškui daromą žalą. Apie bebraviečių pers-
pektyvumą sprendžia Žemaitijos NP specialistai. Pastarųjų prašymu, 
labai ribotai medžiojamos stirnų patelės ir jaunikliai – šie žvėrys pa-
liekami lūšių „stalui“, kurios, paleistos į laisvę iš Telšių rajone esančio 
,,Žvėrinčiaus“, klajoja po šią teritoriją. Lūšys medžioja stirnas šalia ty-
kojimo bokštelių esančiose pašarinėse aikštelėse ar žvėrių jaukinimo 
vietose.

Intensyviai medžiojami didelę žalą darantys plėšrūnai – mangu-
tai ir lapės. Žemaitijos NP direkcijai vykdant Pasaulio aplinkos fondo 
Mažųjų projektų programą (PAF MPP) ,,Pažeistų ŽNP teritorijų atkūri-
mas ir pritaikymas rūšių ir buveinių išsaugojimui”, medžiotojai padė-
jo mažinti kiaunių gausą medžioklės plotuose, gaudant jas gyvagau-
džiais spąstais. Atliktos apskaitos parodė ženklų šių žvėrelių gausos 
sumažėjimą ir kartu jerubių ir voverių pagausėjimą. 

Siekiant gerinti medžiojamųjų žvėrių buveinių sąlygas, didinti 
buveinių talpą, optimizuoti vietines populiacijas, medžioklės plotuo-
se taikomos stimuliuojančios, reguliuojančios ir konservuojančios bi-
otechninės priemonės. Įsteigta 5,7 ha pašarinių laukelių 10,6 ha pers-
pektyviame plote, kurie kultivuojami ir užsėjami, priklausomai nuo 
nuganymo. Žvėrims stebėti bei gausai reguliuoti tykojant įrengta 12 
bokštelių. Jie pastatyti pamiškėse, atsižvelgiant į žvėrių pasiskirstymo 
tyrimų rezultatus.

Medžiotojų pastangomis medžioklės plotų teritorijoje jau pasie-
kė optimumą tauriųjų elnių vietinės populiacijos kokybinė struktūra 
(elnių lyčių santykis, jų jauniklių dalis populiacijoje). Bet briedžių vie-
tinės populiacijos kokybė ir kiekybė dar lieka ženkliai nutolusi nuo 
optimumo ir reikalauja tolimesnio reguliavimo. Žvėrių poveikis miš-
ko želdiniams svyruoja ne tik dėl jų vietinių populiacijų struktūros ir 
tankio: ženkliai reiškiasi ir klimato pokyčio įtaka, veikianti žvėrių pa-
siskirstymo pobūdį. 

Vykdomi darbai ir priemonės yra svarbūs, siekiant laukinės gy-
vūnijos išteklių išsaugojimo, gausinimo, jų kokybinio, kiekybinio ir 
teritorinio valdymo, paslankios pusiausvyros tarp miško biotos kom-
ponentų atkūrimo ūkiniuose miškuose ir saugomose teritorijose.

pagal lAMMc Miškų instituto Miško apsaugos
 ir medžioklėtyros skyriaus informaciją parengė

 rytis ZiZas

Briedžių stipriai pažeisti ąžuoliukas ir pušaitė Stacionarūs bokšteliai, skirti žvėrims stebėti ir gausai reguliuoti Pašarinis laukelis
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Per 2012-2013 m. medžioklės sezoną 
Lietuvoje sumedžiotos tik 759 slankos, 
o Europoje – beveik 3 mln.

M e d ž i o k l ė

Na štai. Vėl sulaukėme.
Ratas apsisuko. Ilgiausios naktys baigėsi. 

Prasideda naujas laukimas. Iš pradžių – vė-
luojančio pavasario. Po to – niekaip neatei-
nančios ir greitai praeinačios vasaros. Tada 
–dar bobų vasaros. Ir galų gale – vėl Kalėdų.

Žengimas per menamą ar sutartą Ribą 
atneša džiaugsmo visiems. Ir pirkimo ma-
niakams, ir jų keikiamiems prekeiviams. Ir 
dvasingumo grynuoliams, panyrantiems į 
apmąstymus apie tai, kas buvo ir kas bus, ir 
arogantiškiems bambekliams, vadinantiems 
visa tai tik tuštybių muge (bambėjimui irgi 
reikia preteksto).

Daugiausiai gryno ir tyro džiaugsmo, 
žinoma, patiria mėgėjai per sakralinę ir ka-
lendorinę Ribą prašvilpt su vėjėliu, į kelionę 
įsimetus vieną kitą kalną maisto atsargų ir 
bent jau baseiną gėrimų (be abejo, geriau 
neišsenkanti upė).

Nesmagu prisipažinti, bet esu beviltiškas 
bambeklis. Vis bandau išsiaiškinti, o kas gi to, 
visus pasaulio žmones taip įaudrinančio, virs-
mo metu vyksta Gamtoje.

Hm. Kaip čia pasakius.
Gerai pamenu pirmąjį bandymą. Tiksliau 

– jo pasekmes. Dar ir dabar prisiminus niež-
ti tą vietą, kurią tėvas pašventino tą mistinę 
naktį, kai, paklaikusios mamos raginamas, 
blaškėsi po miestelį ir rado sūnų, įsitaisiusį 
tvarto kertėje, laukiantį kūtės gyventojų už-
stalės pradžios.

Vėliau, bandžiau sužinoti, kaip į mūsų eu-
foriją reaguoja miško gyventojai. 

Ir vėl šnipštas.
Ne, ne! Koks šnipštas. Ką aš čia paistau?
Pabandykite tą Vidurnaktį sutikti miške. 

Tik be kompanijos ir be šampano. Net be 
laužo.

Nepatikėsite, bet tokio jausmo patirti 
neteks nei koncertų salėse, nei bažnyčiose, 
nei prabangiuose restoranuose, net kaimo 
sodybose.

Tyla. Ne mirtina, bet tyla. Tyla, kurioje net 
ir didžiausio speigo metu gali išgirsti pulsuo-
jančią gyvybę. Amžiną gyvybę. 

Gražių naujų vilčių, bičiuliai!

euGenijus tijušas

Žodis skaitytojui

Kaip Lietuvoje 
medžiojame paukščius 

Vytautas ribiKausKas

Paukštiniams šunims  beliko tik slankų 
ir perkūno oželių medžioklės?

Mėgstamos ančių ir perkūno oželių buveinės
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Medžiojamų paukščių medžioklės terminų 
kaita
Perkūno oželių, slankų ir karvelių keršulių me-
džioklė baigėsi gruodžio 1 d., kitų paukščių – 
gruodžio 15 d., o kovai ir pilkosios varnos bus 
medžiojamos iki kovo 1 d., fazanai – iki gegu-
žės 1 d. 

Jau visai nemedžiojame kurapkų, nes jų po-
puliacija sparčiai mažėja ne tik Lietuvoje, bet 
ir kitose Europos valstybėse. Šiemet ornitolo-
gai pasiekė, kad didžiųjų ir rudagalvių ančių, 
dryžgalvių ir rudgalvių kryklių bei klykuolių 
medžioklės pradžia iš rugpjūčio 15 d. būtų nu-
kelta į rugsėjo 5 d. Tai motyvuota tuo, kad rug-
pjūčio viduryje dar buvo daug neskraidančių 
ančių jauniklių. Tačiau jų medžioklės pradžioje 
būna kasmet, nes dėl įvairių priežasčių nemažai 
žūsta pirmųjų vadų ančių jaunikliai ar plėšrūnai 
sunaikina pirmas kiaušinių dėtis. Antrų vadų 
ančių jaunikliai iki rugpjūčio 15 d. dažniausiai 
ant sparnų nepakyla. Todėl tikslinga būtų visų 
ančių medžiokles pradėti rugsėjo 1 d., o ne kai-

Paukštiniams šunims  beliko tik slankų 
ir perkūno oželių medžioklės?
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Sumažėjus kurapkų gausai, jų medžioklė 
uždrausta

talioti kasmet priklausomai nuo klimato 
sąlygų pokyčių. Tuo labiau, kad šiais me-
tais aplinkos ministro įsakymas dėl ančių 
medžioklės terminų pakeitimo „Valstybės 
žiniose“ buvo paskelbtas tik rugpjūčio 14 
d., kai medžioklė jau turėjo prasidėti rug-
pjūčio 15 d. Gerai, kad visi medžiotojai turi 
mobiliuosius telefonus... Dauguma me-
džiotojų išsiruošia tik į paukščių medžio-
klės sezono atidarymą, todėl jiems ne taip 
svarbu, ar medžioklė prasidės rugpjūčio 
15 d., ar rugsėjo 1-ąją. Svarbu, kad tai būtų 
pastovi ir iš anksto žinoma data. O po paukščių (ančių) medžioklės 
atidarymo Lietuvos šauliai vėl sėdasi į bokštelius prie jaukyklų ir 
pyškina šiųmečius šerniukus...

Paukščių medžioklės Lietuvoje nepopuliarios
Lietuvos medžiotojai labiausiai mėgsta medžioti stambiuosius žvė-
ris. Populiariausios – šernų medžioklės. Aplinkos ministerijos tinkla-
pyje paskelbtais duomenis, 2012-2013 m. medžioklės sezono metu 
sumedžioti 60989 kanopiniai žvėrys, o paukščių – tik 15251, neskai-
tant fazanų (jų sumedžiota 2814). Paukščių pas mus sumedžiojama 
netgi mažiau nei stirnų (16179), vienam šauliui tenka vidutiniškai tik 
pusė sumedžioto paukščio per medžioklės sezoną.

Iš paukščių Lietuvoje daugiausia sumedžiojama didžiųjų ančių – 
per 2012- 2013 m. medžioklės sezoną jų nušauta 13496, o iš viso 
sumedžiota 14200 ančių. Uždraudus pavasarines medžiokles, labai 
mažai sumedžiojama slankų – praėjusį sezoną – tik 759. Ir šias slan-
kas daugiausia sumedžiojo iš Vakarų Europos atvykę medžiotojai, 
kur paukščių medžioklės dar populiarios ir kasmet sumedžiojama 
apie 2,73 mln. slankų.

Lietuvos medžiotojai nepažįsta visų medžiojamųjų paukščių
Lietuvos ornitologai sunerimę, kad ne visi medžiotojai pažįsta me-
džiojamuosius paukščius ir taikiniais neretai tampa draudžiami me-
džioti retieji sparnuočiai. Daug metų dalyvavau Teisės medžioti su-
teikimo ir panaikinimo komisijos darbe, teko egzaminuoti medžio-
tojais norinčius tapti asmenis. Deja, tik retas būsimasis medžiotojas 
galėdavo išvardinti Lietuvoje sutinkamų ančių rūšis, atpažinti jas iš 
spalvotų nuotraukų. Netgi didžiąją antį, kuri yra pagrindinis Lietuvos 
paukščių medžiotojų laimikis, pretendentai tapti medžiotojais va-
dindavo pilkąja, paprastąja antimi. Jie nustebdavo, kad dar yra kitų 
rūšių ančių. Jiems visos antys – laukinės...

Siūliau, kad reikia kompiuterizuoti medžiotojų egzaminus. 
Tačiau ir kompiuteriai apvylė. Kažkas su jais taip pat negerai, kad 
egzaminus išlaiko daug medžiojamosios faunos nepažįstančių pi-
liečių. Ornitologai, kiti gamtos mylėtojai siūlo, kad norintiesiems 

medžioti paukščius būtų rengiami spe-
cialūs kursai ir laikomi atskiri egzaminai, 
kaip medžiotojams selekcininkams. Bet 
tuomet galime prieiti iki to, kad reikės 
lankyti kursus ir laikyti egzaminus visų 
rūšių žvėrių ir paukščių medžioklėms, 
atskiriems medžioklės būdams. Tada kam 
reikalingi bendrieji kursai ir egzaminai, 
kuriuos išlaikius medžioti negalėsi, o tik 
įgysi teisę lankyti kitus kursus ir laikyti ki-
tus egzaminus? Mano galva, turi pakakti 
vienų, bet rimtų egzaminų, kurių metu 

būtų tinkamai patikrinamos ir selekcijos, žvėrių bei paukščių bi-
ologijos žinios. 

Kiek sumedžiojama retų, saugotinų paukščių?
Ornitologai yra teisūs, manydami, kad nepažindami paukščių me-
džiotojai nušauna ir vieną kitą draudžiamą medžioti sparnuotį. Ta-
čiau tokių paukščių Lietuvoje sumedžiojama mažai vien dėl to, kad 
mažai jų esama medžioklės plotuose. Ir sunku pasakyti: ar geriau už 
retųjų paukščių sumedžiojimą uždėti didžiules baudas, ar nebausti, 
bet surinkti duomenis, kiek tokių paukščių sumedžiojama. Manau, 
kad naudingesnis būtų antrasis variantas, nes nubausti paukščius 
individualiai medžiojančius šaulius galimybių labai mažai. Žinoma, 
yra rizika, kad nesąžiningi šauliai pyškins visai nepaisydami, į kokį 
sparnuotį nukreipti jų šautuvų vamzdžiai. Kaip bežiūrėsi, be medžio-
tojų kultūros kėlimo, nuolatinio jų sąžinės žadinimo, gamtosauginių 

Antys

Sumažėjus kurapkų gausai, jų medžioklė 
uždrausta
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